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Dans la Collection Gestion des Etablissements Publics de Santé
Guide de Gestion Hospitalière édité en France par EDILIVRE en 2015
Projet Règlement intérieur des CHU, EHS, EPH et EPSP

Dans la Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie
au 31/12/2016

- Fascicule N°1 : Textes Fondamentaux et autres Textes Utiles
- Fascicule N°2 : Statuts et Organigrammes des Etablissements de Santé
- Fascicule N°3 : Gestion des Services de l’Economat au niveau des

Etablissements Publics de Santé
- Fascicule N°4 : Gestion des Services Financiers au niveau des

Etablissements Publics de Santé
- Fascicule N°5 : Gestion des Ressources Humaines au niveau des

Etablissements Publics de Santé
- Fascicule N°6 : Statuts des Personnels de Santé
- Fascicule N° 7 : Régime Indemnitaire servi aux Personnels de Santé
- Fascicule N°8 : Personnels Hospitalo-universitaires
- Fascicule N°9 : Formation Continue, Examens, Concours Activités

Complémentaires et Service Civil
- Fascicule N°10 : Médecine du Travail
- Fascicule N°11 : Partenaires Sociaux, Retraite et Œuvres Sociales
- Fascicule N°12 : Médicaments& Pharmacie
- Fascicule N°13 : Urgences Médico-Chirurgicales, Orsec et Situation

d'Urgence
- Fascicule N°14 : Bureau des Entrées
- Fascicule N°15 : Prévention
- Fascicule N°16 : Programmes Nationaux de Santé Publique
- Fascicule N° 17 : Hygiène Hospitalière
- Fascicule N°18 : Transfusion Sanguine
- Fascicule N°19 : Exercice à titre Privé
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الفھرس
8 منظومة الصحیة الوطنیةال

الصحة والسكان وإصالح المستشفیاتارةوز
الرسمیة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیاتنشرةال

المفتشیة العامة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات
تنظیم التدخل الخاص بالمستخدمین الطبیین مفتشي الصحة العمومیة

المجالس الجھویة
الوالئیة للصحة والسكانالمدیریات

الوكالة الوطنیة لوثائق الصحة
المعھد الوطني للصحة العمومیة

الوكالة الوطنیة للدم
معھد باستور الجزائر

الصیدلیة المركزیة للمستشفیات
الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري

المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة
مركز الوطني لعلم السمومال

المركز الوطني للیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي
المجلس الوطني ألخالقیات علوم الصحة

الوكالة الوطنیة لزرع األعضاء
المدرسة الوطنیة للمناجمنت وإدارة الصحة

المعھد الوطني البیداغوجي للتكوین شبھ الطبي
طبيالمعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ ال

معاھد التكوین شبھ الطبي
المعاھد الوطنیة للتكوین العالي للقابالت

64 ��ة م����مي ال��س�ات الع��م�ة لل

��في  مصالح الصحةم�

اإلستشفائین الجامعیین
الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة

الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة
لمفتشین في الصحة العمومیةالممارسین الطبیین ا

الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة
المقیم في العلوم الطبیة
األسالك الشبھ الطبیة

القـــابـــالت
نعاشإلاألعوان الطبیین في التخدیر وا

النفسانیین العیادیین للصحة العمومیة
البیولوجیون في الصحة العمومیة

األســـالك المشتــركـــــة
وان المتعاقدیناألع

الضمانات وحقوق الموظف وواجباتھ
التسییر اإلداري للمسار المھني للموظف

الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف
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النشطات التكمیلیة
النشطات المربحة

الخدمة المدنیة
التكوین المتواصل

205 ��ةالع��م�ةاتال��س�ت���� لل

المراكز االستشفائیة الجامعیة
ظیم اإلداري للمركز االستشفائي الجامعيالتن

المؤسسة االستشفائیة الجامعیة أول نوفمبر لوھران
التنظیم اإلداري للمؤسسة االستشفائیة الجامعیة

المؤسسات االستشفائیة المتخصصة
التنظیم الداخلي للمؤسسات االستشفائیة المتخصصة

المؤسسات العمومیة االستشفائیة
سسة العمومیة االستشفائیةالتنظیم اإلداري للمؤ

المؤسسات االستشفائیة
المؤسسات االستشفائیة لطب العیون

262 ��ةالع��م�ةال��س�ةت���� ال��ار�ةلل

المتعددة الخدماتالع�ادة 

قاعة العالج
عیادة التولید الریفیة
الفرق الطبیة المتنقلة

التنظیم الطبي للمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة
لمصلحةمجلس ا

سندات المعلومات على مستوى ھیاكل الصحة الجواریة

��ة ال��ار�ةساعات العمل في ال��س�ات الع��م�ة لل

281 المجالس واللجان

292 مكتب القبول

والتوجیھاالس�ق�ال 

الحركة اإلستشفائیة للمرضى
مراحل قبول المرضى في مصالح األمراض العقلیة

الحالة المدنیة
ثتشریح الجث

الوالدات والوفیات
تنظیم المكتب

البطاقة المتنقلة
المحاسبة الخاصة باألیام

اإلحصائیات
مؤشرات النشطات والمردودیة

العالقات التعاقدیة مع ھیئات الضمان االجتماعي
دور ومھام الطبیب العام العمل في مكتب القبول

لل��ضىالمساھمة المالیة
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324 تسییر المصالح االقتصادیة

�فقات  العمومیة ال

جرد األمالك المنقولة
األشیاء القابلة للجرد

سجل الجرد الخاص باألشیاء واالعتدة
تسییر حظائر السیارات اإلداریة

اإلطعام في المؤسسات العمومیة للصحة
إلغاء االستعمال

نقل الملكیة

342 تسییر المصالح المالیة

المیزانیةم�ونة 

نوفمبر والمؤسسات اإلستشفائیة1فائیة حسابات المؤسسة االستش
الرقابة السابقة للنفقات 

محاسبة اإللتزامات
مسؤولیة المراقب المالي و المراقب المالي المساعد

التغاضي
الجداول األصلیة األولیة

)والتعدیلیة(التكمیلیةاألصلیةالجداول
وكالت اإلیرادات والنفقات

والنفقاتإنشاء وتنظیم وكالت اإلیرادات 
الوكالء

سیر الوكالت
وكالة النفقات

المراقبة
إجراءات المحاسبة التي یمسكھا اآلمرون بالصرف

اآلمرون بالصرف
محاسبة اآلمرین بالصرف

االیرادات
النفقات

االلتزام بالدفع
محاسبة اآلمرین بالصرف

تسخیر اآلمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین
یة وتنفیذھا وضبط صالحیات اآلمرین بالصرف ومسؤولیتھمااللتزام بالنفقات العموم

� ال��اس�ةآجال ت ق��� ال��ا�ات وأش�الها إلى م�ل

366 تسییر وصیانة األجھزة الطبیة

368 التنظیم اإلستشفائي والطبي للمصالح
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اإلستشفائيال����� 

حقوق وواجبات المرضى
التنظیم الطبي

عدھا وطب الموالید حدیثي الوالدةطب فترة ما قبل الوالدة وما ب
األمراض ذات التصریح اإلجباري

شغل جھاز االستشفاء المنزلي
التوأمة بین المؤسسات العمومیة للصحة

التجارب العیادیة
تھیئة وتجھیز قاعات الفحص النفسي

وحدات الكشف عن أمرض الخالیا لإلصابات السابقة لسرطان عنق الرحم
لتسییر الطبي للمصالحجوانب أخرى في ا

تسییر المنتجات الصیدالنیة في المؤسسات العمومیة للصحة
التقنیة-المصالح الطبیة

األجه�ة ال����ةانتزاع وزرع

الطبیة، الشبھ الطبیة، اإلداریة والتقنیةت���� ال��او�ة 

قواعد أخالقیات الطب
الدفاع عن مصالح المؤسسة العمومیة للصحة

ي والوقایة من النزاعات النشطات النقابیةالحوار االجتماع

ال�����محاور أخرى من

456 �الح ال���ع�لة لإل شعاعات ال���ّ�ةال�

�الح  شعاعات المؤیّنةالمستعملة لإلال�

المنطقة المنظمة
استعمال أجھزة قیاس الجرعة الفردیة

للع�ال ال�ع�ض�� لإلشعاعات ال���ّ�ةالرقابة الطبیة

463 س��فائ�ةإلاال��افة 

النظافة اإلستشفائیة والوقایة في مراكز عالج القصور الكلويب�وت���ل 

الوقایة من انتقال فیروس التھاب الكبد الحموي ب و ج في وسط العالج
تسییر النفایات في مؤسسة صحیة

أصناف نفایات النشطات العالجیة وكیفیات جمعھا المسبق
الحاملة لخطر عدوىبروتوكول فرز نفایات أنشطة العالج

كیفیات معالجة النفایات المتكونة من األعضاء الجسدیة
محالت التجمیع

النظافة بالمؤسسة
المساھمة في النظافة في الممارسة المھنیة

تحسین النوعیة

ال��ع�ةمعاییر نجاع مشروع
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المنظومة الوطنیة للصحة
المبادئ األساسیة للسیاسة الوطنیة للصحة  

تنص على أن 54األربع والخمسین ةمادالالدستور فة فيكرسماألساسیة للسیاسة الوطنیة للصحة ئالمباد
.والدولة تتكفل بالوقایة ومكافحة األمراض المعدیة والوبائیة.الصحیةرعایة الحق في الالمواطنین لھم

دئ األساسیة للسیاسة المبا،المناصفة والتضامنوالعدالة االجتماعیةویمثل تسھیل الوصول إلي العالج
.الوطنیة في مجال الصحة والسكان

فلذا تتطلب وضع سیاسات مكیفة في مجال ةحمایة وترقیة الصحة تساھم كذلك في الحد من عدم المساوا
.السكن، الشغل، تطھیر الوسط، حمایة البیئة، التغذیة وكذلك نشطات موجھة للطبقات األكثر عرضة

.رامج الحكومةالصحة ھي دائما من أولویات ب

عمومي، شبھ :وحدویة النظام الصحي وذلك بالتكامل المتماسك بین مختلف المتدخلینیتم دائما التأكد على 
.وخاصعمومي

مناطق صحیة تنتظر انبعاثا جدیدا من أجل أن تكون )5(المناطق الجھویة الصحیة المتمثلة في الخمس 
في إطار المركزیة تقترح حلول ات التي لھا صلة بالصحةالفضاء المناسب من أجل العمل مع مختلف القطاع

.حسب االحتیاجات المحلیة
العمل مع القطاعات المختلفة یجب أن یكون محور استراتیجي ألن حمایة الصحة وترقیتھا لیست مھمة 

ة وحمایتوفیر الشغل وقالصحة وحدھا فان الحصول على ماء شرب نقي، تعمیم التعلیم، توفیر السكن الالئ
محلي وجھوي :لصحة فالعمل القطاعي یجب أن یكون على كل المستویاتلحمایة االبیئة ھما شروط أساسیة

.ووطني
نظام معلوماتي صحي موثوق فیھ، رفع مستوي المستخدمین بالتكوین المستمر وكذا تنمیة التواصل االجتماعي 

.ة والسكان وإصالح المستشفیاتالصحھذا یمثل أھداف یجب الوصول إلیھا من خالل خطة عمل وزارة
:أولویات الصحة تتمثل في المحاور التالیة

الخاصة، لصحة األم والطفل، صحة الشباب، الصحة العقلیة، الصحة في األوساط :التزام حلول وقائیة بالنسبة
.األمراض المزمنة، حوادث المرور واإلعاقة، صحة الشیخوخة

،)الجواریة(تطویر العالجات القاعدیة 
،تطویر المؤشرات الصحیة للمواطنین

،البیئةبالحد من المخاطر التي لھا صلة 
تطویر الصناعة الصیدالنیة وتطویر صناعة المعدات الطبیة من أجل التخلص من التبعیة وتخفیف فاتورة 

.االستیراد

.وطنینالتأكید على مجانیة العالج وذلك في إطار قانوني مكیف من أجل التكفل بمختلف فئات الم
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المنظومة الوطنیة للصحة

جمادى 26المؤرخ في 05-85لحد الساعة مازالت المنظومة الوطنیة للصحة تخضع لنص القانون رقم 
والذي ینص على أن المنظومة الوطنیة للصحة ھي مجموع 1985فبرایر16الموافق 1405عام األولى

األعمال والوسائل التي تضمن حمایة صحة السكان وترقیتھا، وتنظم على كیفیة توفر حاجیات السكان في 
:نھا تتمیز بما یأتيإو.مجال الصحة توفیرا شامال ومنسجما وموحدا، في إطار الخریطة الصحیة

ومي وتطویره،سیطرة القطاع العم-
تخطیط صحي، یندرج في السیاق العام للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الوطنیة،-
اشتراك القطاعات في إعداد البرامج الوطنیة المحددة في مجال الصحة وفي تنفیذھا،-
تطویر الموارد البشریة والمادیة والمالیة المتطابقة مع األھداف الوطنیة المحددة في مجال الصحة،-

.األحكام األساسیة في مجال الصحة وتجسید الحقوق والواجبات المتعلقة بحمایة صحة السكان وترقیتھا
تساھم حمایة الصحة وترقیتھا في رفاھیة اإلنسان الجسمیة والمعنویة وتفتحھ ضمن المجتمع ومن ثم تشكالن 

.عامال أساسیا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في البالد
لمسطرة في مجال الصحةاألھداف ا

:ترمى إلى حمایة حیاة اإلنسان من األمراض واألخطار وتحسین ظروف المعیشة والعمل، عن طریق
تطویر الوقایة،-
توفیر العالج الذي یتماشى وحاجیات السكان،-
أسبقیة الحمایة الصحیة لمجموعات السكان المعرضة لألخطار،-
ضیة والتسلیة،تعمیم ممارسة التربیة البدنیة والریا-
.التربیة الصحیة-
تكامل أعمال الوقایة والعالج وإعادة التكیف،-
مصالح صحیة المركزیة، قطاعیة وسلمیة، قصد التكفل بكل حاجیات السكان الصحیة،-
تنظیم مشاركة السكان النشیطة والفعالة في تحدید برامج التربیة الصحیة وتطبیقھا،-
.ن نظام ممارستھااندماج أعمال الصحة، كیفما كا-

الخریطة الصحیة
.تشكل الخریطة الصحیة التصمیم التوجیھي للمنظومة الوطنیة للصحة

.یكون تصور الشبكة الصحیة الوطنیة بكیفیة تمكن من توفیر عالج صحي كامل
:یأتيیشمل العالج الصحي الكامل ما 

الوقایة من األمراض في جمیع المستویات،-
تشخیص المرض وعالجھ،-
إعادة تكییف المرضى-
.التربیة الصحیة-

تنشأ مختلف أنماط الھیاكل الصحیة، حسب حاجیات صحة السكان والخصائص االجتماعیة واالقتصادیة 
.في إطار الخریطة الصحیةالمحددة،لمختلف مناطق التراب الوطني والمقاییس 

، أو لرقابتھللوزیر المكلف بالصحة تخضع جمیع الھیاكل الصحیة، أو ذات الطابع الصحي للوصایة التقنیة
.طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل

یجب أن تكون الھیاكل الصحیة في متناول جمیع السكان، مع توفیر أكبر درجة من الفعالیة والسھولة واحترام 
.كرامة اإلنسان

.ي بھ العملتدعى الھیاكل الصحیة إلى القیام بأعمال التكوین والبحث العلمي، طبقا للتنظیم الجار
تمارس أعمال التكوین والبحث العلمي التي تجري في الھیاكل الصحیة، مع االحترام الكامل للمریض
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مجانیة العالج

.یعد القطاع العمومي اإلطار األساسي الذي یوفر مجانیة العالج
.العالجتسخر الدولة جمیع الوسائل الكفیلة بحمایة الصحة وترقیتھا، من خالل توفیر مجانیة 

ي جمیع الھیاكل الصحیة العمومیة، خدمات العالج التي تتمثل في جمیع أعمال الصحة العمومیة فتقدم مجانا، 
.معالجة المرضى واستشفائھمالتشخیصیة ووالفحوص 

التخطیط الصحي
لمحكم یضمن التوزیع المتناسق اواالجتماعیةیندرج التخطیط الصحي في المخطط الوطني للتنمیة االقتصادیة 

.الخریطة الصحیةللموارد البشریة والمادیة، في إطار 
:یرسم التخطیط الصحي األھداف ویحدد الوسائل المطلوب استخدامھا في مجال ما یأتي

الھیاكل األساسیة،-
التجھیز،-
الموارد البشریة،-
برامج التكوین،-
برامج الصحة،-

المنظومة الصحیة الوطنیةركیبةت

وكذا مؤسسات متخصصة وأجھزة علمیة وتقنیة،إداریةالوطنیة تتركب من ھیاكل المنظومة الصحیة
:تتكون ھذه المنظومة من.وتقنیة

المستشفیات،وإصالحوزارة الصحة والسكان 
مجالس جھویة للصحة 5

مدیریة للصحة والسكان للوالیة48
مؤسسة استشفائیة جامعیة1

مركز استشفائي جامعي15
فائیةمؤسسات استش5
مؤسسات استشفائیة متخصصة في طب العیون4

مؤسسة عمومیة استشفائیة196
مؤسسة عمومیة للصحة الجواریة154

الوكالة الوطنیة لوثائق الصحة
المعھد الوطني للصحة العمومیة

معھد باستور الجزائر
الوكالة الوطنیة للدم

الصیدلیة المركزیة للمستشفیات ستعملة في الطب البشريملصیدالنیة الوكالة الوطنیة للمواد اال
المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة

المركز الوطني للیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي
المركز الوطني لعلم السموم

دارة الصحةإالمدرسة الوطنیة للمناجمنت و
المعھد الوطني البیداغوجي للتكوین شبھ الطبي

يللتكوین شبھ الطبالیة المعاھد الوطنیة الع
القابالتلتكوین المعاھد الوطنیة العالیة 

يللتكوین شبھ الطبالمعاھد الوطنیة 
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المنظومة الصحیة الوطنیة ركیبة ت

المجالس الطبیة
صالح إدارة المركزیة لوزارة الصحة والسكان وإلا

المستشفیات

الوكالة الوطنیة لوثائق 

الصحة
مجلس أخالقیات الطب

المعھد الوطني للصحة العمومیة
مدیریات الصحة والسكان للوالیات

معھد باستور
النواحي الصحیة

/المجالس الصحیة المؤسسة االستشفائیة الجامعیة

الوكالة الوطنیة للدم
المراصد الجھویة للصحة المراكز االستشفائیة الجامعیة

الصیدلیة المركزیة للمستشفیات
ةستشفائیة المتخصصالمؤسسات اال

وكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة ال
ستعملة في الطب البشري مال

المجلس الوطني ألخالقیات 

علوم الصحة   المؤسسات االستشفائیة 

الوكالة الوطنیة لمراقبة المواد 

ة المؤسسات االستشفائیة المتخصصالصیدالنیة

في طب العیون 

الوكالة الوطنیة لزارعة 

األعضاء 

المركز الوطني للسموم

االستشفائیة العمومیةالمؤسسات

المركز الوطني للیقظة 

العمومیة للصحة المؤسساتبخصوص األدویة والعتاد 

الجواریة
المدرسة الوطنیة للمناجمنت 

دارة الصحةإو

المعھد الوطني البیداغوجي 

للتكوین شبھ الطبي

للتكوین ة المعاھد الوطنیة العالی

يشبھ الطب

لتكوین المعاھد الوطنیة العالیة 

القابالت

للتكوین شبھ المعاھد الوطنیة 

يالطب
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الصحة والسكان وإصالح المستشفیاتوزارة 

صالحیات وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات

وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات یقترح في حدود صالحیاتھ، في إطار السیاسة العامة 
للحكومة وبرنامج عملھا، عناصر السیاسة الوطنیة في مجال الصحة والسكان وإصالح المستشفیات 

.للقوانین والتنظیمات المعمول بھاھا طبقا مویتولى متابعة ومراقبة تنظی
ویعرض نتائجھ علي الوزیر األول والحكومة ومجلس الوزراء حسب األشكال والكیفیات واآلجال 

.المقررة
یكلف وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات، باالتصال مع مؤسسات الدولة وھیئاتھا والوزارات 

:لصالحیات اآلتیةالمعنیة بالتشاور مع الشركاء االجتماعیین، با
المبادرة بالدراسات االستشرافیة والتفكیر التي من شأنھا تحدید اختیارات الحكومة في مجال الصحة 

المستشفیات،والسكان وإصالح 
وتنفیذھا،التدابیر والمقاییس الضروریة لممارسة النشطات وسیر ھیاكل قطاع الصحة إعداد

للصحة،تدعیم المنظومة الوطنیة علىالعمل 
.ترقیة العالقات بین الھیئات المكلفة بالبحث العلمي وقطاع الصحةعلىالعمل 

:بما یأتيالخصوص،یكلف وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات في مجال الصحة على 
وترقیتھا،والسیاسة الوطنیة وتنفیذھا وتقییمھا في مجال حمایة الصحة إعداداالستراتیجیة

وغیر المتنقلة،ة السكان ومكافحة األمراض المتنقلة تنظیم الوقایة وحفظ صح
صعب،المبادرة ببرنامج نشطات الصحة الخاصة بفئات الموطنین الھشة أو التي ھي في وضع 

الجواریة،برامج الصحة إعداد
دمانیة،إلاالمخدرات والممارسات إدمانالسھر على مكافحة 



دلیل التسییر اإلستشفائي 12

الصحیة،یما إعداد الخریطة واقتراح تنظیم المنظومة الوطنیة للصحة السإعداد
الصحة،تنظیم العالج الطبي في ھیاكل 

الصحة،ضبط ممارسة مھن 
إعداد السیاسة الوطنیة للمنتجات الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة المستعملة في 

البشري،الطب 
نوعیتھا،الصحیة وعلى السھر على التموین بالمنتجات الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات

الخاصة،السھر على الحمایة الصحیة في األوساط 
الحث على األعمال المرتبطة بالوقایة ومكافحة األمراض الوبائیة والمتوطنة وغیر المتنقلة واقتراح 

بھا،تدابیر الكشف المرتبطة 
.ھاالمبادرة بتدابیر مكافحة األضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان وتنفیذ

:بما یأتيالخصوص،یكلف وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات في مجال السكان على 
وتقییمھا،والسیاسة الوطنیة في مجال السكان وتنفیذھا االستراتیجیةإعداد 

العائلي،تحدید األولویات في مجال التحكم في النمو الدیموغرافي والتخطیط 
.ستشرافیة في مجال الدیموغرافیةالقیام بالتحالیل وكل الدراسات اال

الخصوص،یكلف وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات في مجال إصالح المستشفیات على 
:بما یأتي
وتقییمھا،والسیاسة الوطنیة في مجال المستشفیات وتنفیذھا االستراتیجیةإعداد 

،االستشفائيالسھر على تنفیذ مسعى الجودة في العالجات في الوسط 
للصحة،اقتراح التدابیر الموجھة لضمان ترقیة العالج ذي المستوى العالي في المنظومة الوطنیة 

وتنفیذھا،اقتراح التدابیر التي من شأنھا تحسین تنظیم وعمل ھیاكل الصحة العمومیة والخاصة 
.تحدید أنماط مستخدمي في مجال تطویر ھیاكل الصحة واإلصالح االستشفائي

األھداف المسندة وإنجازصحة والسكان وإصالح المستشفیات قصد ضمان تنفیذ المھام یقترح وزیر ال
دارة المركزیة الموضوعة تحت سلطتھ ویسھر على سیر الھیاكل والمصالح غیر إلتنظیم الھ،

.الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصایة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا
وإصالح المستشفیات في تكوین وتطویر الموارد البشریة المؤھلة یساھم وزیر الصحة والسكان

.القطاعنشاطات إلنجازالضروریة 
ویتولى تقییم احتیاجات القطاع من الوسائل البشریة والمادیة والمالیة الضروریة ویتخذ التدابیر 

.بھاالمالئمة من اجل تلبیتھا في إطار القوانین والتنظیمات المعمول 
.الصحةعداد األحكام القانونیة األساسیة المطبقة على موظفي ویسھر على إ

یقترح وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات وضع كل آلیة تنسیق مشتركة بین القطاعات أو 
.كل جھاز استشاري وتشاوري كفیل بضمان تكفل أفضل بالمھام المسندة إلیھ

ومة اإلعالم واالتصال المتعلقة بالنشاطات یبادر وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات بمنظ
.ویحدد أھدافھا ویعد االستراتیجیات المرتبطة بھااختصاصھ، ویضعھاالتابعة لمجال 

:یأتيیتولى وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات ما
ل اختصاصھ المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجااألطرافیساھم في المفاوضات الدولیة الثنائیة والمتعددة -

.الدولیة ویتولى في حدود صالحیاتھ تنفیذ تدابیر مرتبطة بذلكاالتفاقیات، واالتفاقاتیسھر على تطبیق 
یضمن تمثیل القطاع في نشاطات المنظمات والھیئات الجھویة والدولیة في میادین الصحة والسكان 

.وإصالح المستشفیات
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.وإصالح المستشفیاتالمخطط التنظیمي لوزارة الصحة والسكان

الوزیر 

مدیرا الدراسات 2المفتشیة العامة

الكاتب العام
رئیس الدیوان

مكلفین بالدراسة8
تصالإلمكتب البرید وا

المدیریة العامة للوقایة وترقیة 

ي لألمن مكتب الوزار

الداخلي
المدیریة العامة لمصالح الصحة وإصالح 

المستشفیات 

المدیریة العامة للصیدلة والتجھیزات 

الصحیة

مدیریة السكان

مدیریة الدراسات والتخطیط

مدیریة التنظیم والمنازعات والتعاون

مدیریة الموارد البشریة

مدیریة التكوین

مدیریة المالیة والوسائل 

عالم اآلليإلواعالمیةإلدیریة المنظومات ام
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المستشفیاتوإصالحدارة المركزیة لوزارة الصحة والسكان إلا

:یأتيتشتمل اإلدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات تحت سلطة الوزیر على ما

دراسات ویلحق بھ مكتب البرید واالتصال والمكتب الوزاري )2(یساعده مدیرا والعام،األمین *
’لألمن الداخلي في المؤسسة

:مكلفین بالدراسات والتلخیص ویكلفون بما یأتي)8(ویساعده ثمانیة الدیوان،رئیس *
وتنظیمھا،تحضیر مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة -
وتنظیمھا،ل العالقات الخارجیة تحضیر نشاطات الوزیر في مجا-

سالمة إلىمالت التفتیش ومراقبة ترمي حمتابعة الملف المتعلق بحمایة الممتلكات والمبادرة ب
العمومیة،األشخاص والممتلكات 

ومتابعتھا،عالم وتنظیمھا إلتحضیر نشاطات الوزیر في مجال العالقات مع أجھزة ا-
وتلخیصھا،متابعة الحصائل 

الصحة،البحث في متابعة ملف 
والجمعیات،جتماعیینإلمتابعة ملف الشركاء ا

.متابعة ملفات نشطات الوزیر في مجال العالقات العامة
.المفتشیة العامة مھمتھا محددة بمرسوم

:الھیاكل اآلتیةالمستشفیاتوإصالحوالسكان الصحةیتضمن الھیكل التنظیمي لوزارة 
،المدیریة العامة للوقایة وترقیة

،المستشفیاتوإصالحدیریة العامة لمصالح الصحة الم
،المدیریة العامة للصیدلة والتجھیزات الصحیة

،مدیریة السكان
،مدیریة الدراسات والتخطیط

،مدیریة التنظیم والمنازعات والتعاون
،مدیریة الموارد البشریة

،مدیریة التكوین
،مدیریة المالیة والوسائل

.عالم اآلليإلواعالمیةإلمدیریة المنظومات ا
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الصحةالھیكل التنظیمي لوزارة 
المستشفیاتوالسكان وإصالح



دلیل التسییر اإلستشفائي

:مھام التالیة
ان وتحسینھا والحفاظ علیھا وتنفیذ ذلك بالتعاون مع  والسك

ستعداد لمواجھة األخطار المرتبطة باألمراض البارزة واألمراض 
الصحیین،نذارإلالیقظة واإطارالحدود في ى

یجیة وبرامج المكافحة في میادین األمراض المتنقلة المنتشرة 
المتنقلة والصحة البیئیة والصحة في األوساط الخاصة والقیام 

الوقایة، مجال 
الصحة فیما یتعلق بالمیاه واألغذیة والتنظیم في مجال حفظ

ظیمھما في مجاالت صالحیاتھا وخصوصا عن طریق إقامة 
مالئمة،ألخطار وترقیة أنماط معیشة سلیمة وسلوكات صحیة 

.عنھائل 

:وتكلف بما یأتي،المتنقلةض 
وبرامج ومشاریع الوقایة ومكافحة األمراض المتنقلة واقتراحھا ة

،ومتابعتھا وتقییمھالقیحات الخاصة بالسكان وتنفیذھا 
المتنقلة خصوصا فیما یتعلق باألمراضالمعنیة، ل مع الھیاكل 

دة،
رامج والمشاریع الرامیة إلى حمایة الصحة في مختلف 

.المعنیةالھیاكل 

مدیریة العامة للوقایة وترقیة 

لوقایة االجتماعیة مدیریة ا

والبیئیة
مدیریة األمراض غیر 

المتنقلة

المدیریة الفرعیة لوقایة من 

ألمراض غیر المتنقلة ومكافحة ا

الخطرعوامل 

الفرعیة لترقیة الصحة مدیریةال

العقلیة

المدیریة الفرعیة للنشطات 
الخاصةالصحیة 

الفرعیة للوقایة من مدیریةال

األخطار المرتبطة بالبیئة والتغذیة
ال
مدیریة الوقایة ومكافحة 
المتنقلةاألمراض 
16

بالالعامة للوقایةف ھذه المدیریة
السیاسة الوطنیة لترقیة الصحةاد

المعنیة،اكل 
ان المراقبة الوبائیة للسكان واال
علجددة والقیام بالمراقبة الصحیة 

ات استراتادرة بسیاسات ومخطط
ارزة والمتجددة واألمراض غیر 

السیما فيعلیھا،شرافإلذھا وا
شاركة في مراقبة تطبیق التشریع 

,ستشفائیةإلفایات ا
ل التربیة الصحیة والتحسیس وتن
طات تھدف إلى تقلیص عوامل ا
یم األنشطة المنجزة وإعداد حصا

:مدیریات)3(ثالث ضم 
مدیریة الوقایة ومكافحة األمرا

استراتیجیداد واقتراح مخططات 
یذھا،

عداد البرامج الصحیة المتعلقة بالت
باالتصاالصحة، مة نظام الیقظة 

والمتجدتشرة واألمراض البارزة 
والباالستراتیجیةدید المخططات 

اون مع بالتعوتنفیذھا، حل الحیاة 

لمدیریة الفرعیة لبرامج 

الصحةلتلقیحات وترقیة 

مدیریة الفرعیة لمكافحة 

األمراض المنتشرة 

الصحينذارإلوا
ا

ا

ال
تكل-
إعد
الھی
ضم
المت
المب
والب
بتنفی
الم

والن
تفعی
نشا

تقی-
وت
1-
إع-

وتنف
إ--
إقا-

المن
تح-

مرا
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:فرعیتین)2(وتضم مدیریتین 
:بما یأتي، وتكلفالصحةالمدیریة الفرعیة لبرامج التلقیحات وترقیة -1.1

وتطویرھا،تحدید االستراتیجیات التلقیحیة وتحیینھا -
وتقییمھا،تنفیذ البرامج األخرى الخاصة باألمراض المتحكم فیھا بالتلقیح ومتابعتھا -
وتقییمھا،ابعة أثار ما بعد التلقیح مت-
والطفل،تحدید وتنفیذ البرامج الرامیة إلى ترقیة صحة األم -

وتقییمھا،متابعة البرامج الصحیة المتعلقة بالتغذیة وأمراض األطفال 
تنفیذ البرامج المتعلقة بترقیة صحة الطفولة الصغیرة والمراھقة والشباب واألشخاص البالغین 

المعنیة،بالتنسیق مع القطاعات وتقییمھا،سنین ومتابعتھا واألشخاص الم
:وتكلف بما یأتي،الصحينذارإلالمدیریة الفرعیة لمكافحة األمراض المنتشرة وا-2.1

وتقییمھا،تطبیقھا ومتابعتھا علىاقتراح برامج الوقایة من األمراض المنتشرة والسھر 
الوبائیة،جمع المعطیات الوبائیة وتحلیلھا وضمان المراقبة

والمتجددة،اقتراح برامج الوقایة من األمراض البارزة 
الدولي،ضمان تنفیذ ومتابعة التنظیم الصحي 

وبائیة،عداد لمواجھة حدوث كل ظاھرة إلالتنظیم وا
المتنقلة،ضمان العالقات والتنسیق القطاعي المشترك في مجال الوقایة من األمراض 

.ض وتقییمھامتابعة نشاطات الوقایة من األمرا
:وتكلف بما یأتيمدیریة األمراض غیر المتنقلة 2

تقلیص أثر إليوالبرامج ومشاریع الوقایة الرامیة اإلستراتیجیةوتنفیذ المخططات إعداد
عنھا،األمراض المزمنة وترقیة الكشف 

المعنیة،باالتصال مع القطاعات الخطر،ضمان ترقیة أنماط معیشة سلیمة ومكافحة عوامل 
المتنقلة،قصد متابعة األمراض غیر إعالمينظام قامةإ

وتقییمھا،ضمان نشاطات الوقایة في األوساط الخاصة ومتابعتھا 
.وضعیة صعبةواقتراح برامج الحمایة الخاصة بصحة الفئات الھشة من السكان أو األشخاص فيإعداد

:فرعیتین)2(ضم مدیریتین تو
:وتكلف بما یأتي،الخطراألمراض غیر المتنقلة ومكافحة عوامل المدیریة الفرعیة لوقایة من 1.2

ستقالبیة والجینیة واألمراض السرطانیة وأمراض القلب واألوعیة إلتنفیذ برامج الوقایة من األمراض ا
واألمراض التنفسیة المزمنة والعجز الكلوي المزمن واألمراض األخرى المزمنة غیر المتنقلة 

عنھا،المنتشرة والكشف 
التبغ،اقتراح نشطات مكافحة تعاطي 

المعنیة،باالتصال مع القطاعات سلیمة،ضمان ترقیة أنماط معیشة 
الصحیة،واقتراحھا،دراسة النشطات الرامیة إلى التأثیر في المحددات الصحیة وعوامل الھشاشة 

المعنیة،باالتصال مع القطاعات 
:ف بما یأتيوتكل،الخاصةالمدیریة الفرعیة للنشطات الصحیة 2.2

تفعیل نشطات الوقایة في الوسط المدرسي العادي والمتخصص لألشخاص المعوقین والجامعي 
وتقییمھا،وفي مؤسسات التكوین والتعلیم المھنیین ومراقبتھا 

،المساھمة في الوقایة وفي ترقیة أنماط معیشة سلیمة في األوساط التربویة األخرى
ا،صحیة في وسط العمل ومراقبتھا وتقییمھتنشیط البرامج في مجال الحمایة ال

،قاییس في مجال ظروف العملالمساھمة في تقییس نشاطات الوقایة الصحیة واألمن وفي إعدادالم
المعنیة،القطاعاتمعبالتعاونالعقابيالوسطفيالصحةوترقیةالوقایة نشاطاتالمساھمة في 

.ةاقتراح النشاطات الرامیة إلى حمایة الفئات الھش
:وتكلف بما یأتيلوقایة االجتماعیة والبیئیةدیریة ام.3

واقتراحھ الیھعواإلدمانالمخدرات إعداد برنامج نشاط یتعلق بترقیة الصحة العقلیة ومكافحة تعاطي
،عنیةالممع الھیاكل، وتنفیذه
لصحة واقتراحھارتبطة بحمایة البیئة وترقیة االمشاریعوالماإلستراتیجیة والبرامجالمخططات إعداد
،ساھمة في تنفیذھاوالم
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،مرتبطة بالتغذیة وتنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھاالتعلقة بالوقایة من األخطارالمشاریعوالمإعداد البرامج 
،مرتبطة بالعالج وتنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھاالتحدید التدابیر الرامیة إلى تقلیص األخطار

األخطار الطبیة والسمومیة وتنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھا مع الرامیة إلى تقلیصیرتحدید التداب
.عنیةالمالھیاكل

:فرعیتین)2(ضم مدیریتین تو
:وتكلف بما یأتيیریة الفرعیة لترقیة الصحة العقلیةالمد1.3
ا،وتنفیذھبرامج ترقیة الصحة العقلیةحاقترا

،قلیةتطویر وتدعیم النشاطات الجواریة في مجال ترقیة الصحة الع
،اإلدمانیةالممارسات اقتراح نشاطات مكافحة

نجزة الماقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تدعیم ترقیة الصحة العقلیة ومتابعة وتقییم كل النشاطات
.المجالفي ھذا

:بما یأتيوتكلف الفرعیة للوقایة من األخطار المرتبطة بالبیئة والتغذیةالمدیریة2.3
تحكم فیھا بحفظ الصحة في المحیط خصوصا األمراضالمة من األمراضاقتراح برامج الوقای

،یاه والتسّمم العقربي والثعبانيالمتنقلة عن طریقالم
رتبطة بحفظ الصحة في المحیط المشترك في مجال الوقایة من األمراضالمضمان العالقات والتنسیق القطاعي

،والوقایة من أمراض التسّممات الغذائیة
،مج التربیة الصحیة الجواریةتنفیذ برا

،عنیةالمالقطاعات مع بالتعاوناألضرارالصوتیةتنفیذ برامج مكافحة
،عنیةالمالقطاعاتمعبالتعاوناألخرىلوثاتوالمالجویةلوثاتالممكافحةبرامجتنفیذ

ا،وتقییمھئي ستشفاإلمتابعة برامج مكافحة اإلصابات التي تحدث في الوسط ا
،بتسییر النفایات االستشفائیة ومعالجتھارتبطةالمكل التدابیردراسة واقتراح

،ستشفائیةإلتحدید تدابیر حفظ الصحة في الوسط االستشفائي وفي الھیاكل غیر ا
.اوتقییمھومتابعتھابالعالجرتبطةالمیھافمرغوبالاآلثارغیرمكافحة برامجتنفیذ
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صالح المستشفیاتالمدیریة العامة لمصالح الصحة وإ

:وتكلف بما یأتي وإصالح المستشفیات،
م للتنظیم الصحي یشمل جمیع ھیاكل الصحة بما فیھا القطاع الخاص،

صد ضمان تغطیة صحیة متوازنة وكاملة للسكان عبر كل مراحل لعالج ق

 كل النشاطات الرامیة إلى ترقیة التسییر في مجال عالج األشخاص المسنین 
ت الطبیة الجراحیة وتطویر العالج ذي المستوى العالي،

تنظیم والتسییر وتخصیص الوسائل لھیاكل الصحة ومواصفات المناصب 
ن على مستوى ھیاكل العالج،

طنیة للصحة وتحیینھا والتكفل بمتابعة برنامج تواجد ھیاكل الصحة العمومیة 

ن الصحة وھیاكل الصحة العمومیة والخاصة،
م اإلسعافات واالستعجاالت في حالة حدوث كارثة،

عتماد ھیاكل العالج وتأھیل مصالح الصحة،
.صائل عنھا

:وتكلف بما یأتيیات وآداب مھنة الطب،

مصالح الصحة وإصالح المدیریة العامة ل

المستشفیات

مدیریة ھیاكل الصحة 
الجواریة

مدیریة المؤسسات 
االستشفائیة وإصالح 

المستشفیات

المدیریة الفرعیة لھیاكل 
الصحة الجواریة والعالج 

بالمنزل

المدیریة الفرعیة للمؤسسات 
یةالعمومیة االستشفائ

المدیریة الفرعیة للطب 
الخاص

المدیریة الفرعیة للمؤسسات 
االستشفائیة الخاصة

المدیریة الفرعیة لالستعجاالت
مدیریة برامج العالج 
واألخالقیات وآداب مھنة 

الطب
19

ة العامة لمصالح الصحة
واقتراح وتنفیذ مخطط عا
واقتراح البرامج النوعیة ل

لمخططات النوعیة لتنفیذ
ة الجواریة واالستعجاال

س طرق المخططات تقیی
مي الصحة الذین یمارسو
مة في إعداد الخریطة الو

ة،
ھعلى مراقبة ممارسة م

خططات وترتیبات لتنظی
معاییر خاصة بعملیتي ا

ألنشطة المنجزة وإعداد ح
:مدیریات)3(الث 
مج العالج واألخالقیة برا

المدیریة الفرعیة لبرامج عالج 
حدیثي الوالدة والطفولة 

والمراھقة والشباب

المدیریة الفرعیة لبرامج 
عالج األشخاص البالغین 

واألشخاص المسنین

رعیة المدیریة الف

لألخالقیات وآداب مھنة 

الطب
المدیری
إعداد -
إعداد -

الحیاة،
إعداد ا-

والصح
إعداد -

لمستخد
المساھ-

والخاص
السھر -
تنفیذ م-
وضع -
تقییم ا-

وتضم ث
مدیر-1
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إعداد ووضع برامج التكفل بعالج حدیثي الوالدة وكذا األطفال والمراھقین واألشخاص البالغین،-
إعداد ووضع برامج خاصة بصحة األشخاص المسنین،-
تحدید وإعداد وتطویر برامج التكفل باألمراض المزمنة،-
امج التكفل باألمراض النادرة،إعداد وتطویر بر-
المساھمة في التنسیق ما بین القطاعات قصد التكفل المندمج ببعض فئات األشخاص الھشة،-
السھر على تنفیذ وتقییم برامج المراقبة في مجال األخالقیات وآداب مھنة الطب،-
تنشیط البرامج المطبقة في مجال العالج ومراقبتھا وتقییمھا،-

:مدیریات فرعیة)3(وتضم ثالث 
:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة لبرامج عالج حدیثي الوالدة والطفولة والمراھقة والشباب،-1.1

تحدید برامج العالج المتعلقة بكل فترات الحمل وتنفیذھا،-
لكشف دراسة واقتراح مقاییس ومعاییر حسن األداء في مجال البرامج المتعلقة بالصحة اإلنجابیة، السیما ا-

عن سرطان األعضاء التناسلیة والتكفل بعدم الخصوبة والصحة الجینیة خالل كل مراحل الحیاة،
متابعة نوعیة خدمات الصحة اإلنجابیة وتقییمھا،-
.تنفیذ برامج العالج الخاصة بالطفولة والمراھقة والشباب-

:وتكلف بما یأتينین،المدیریة الفرعیة لبرامج عالج األشخاص البالغین واألشخاص المس-2.1
تحدید برامج العالج لألشخاص البالغین واألشخاص المسنین وتنفیذھا،-
تطویر ھیاكل التكفل الطبي باألشخاص المسنین،-
.متابعة نوعیة الخدمات المقدمة لألشخاص المسنین وتقییمھا-
.المساھمة في برامج اإلعالم والتربیة الصحیة واالتصال-

:وتكلف بما یأتيعیة لألخالقیات وآداب مھنة الطب، المدیریة الفر–3.1
إعداد كل برامج المراقبة في مجال أخالقیات وآداب مھنة الطب والمواجھة للمؤسسات الصحیة ومھني -

الصحة في القطاع العمومي والخاص، بالتعاون مع المصالح المعنیة باإلدارة المركزیة،
تفقي ومھني الصحة في إطار أخالقیات وآداب مھنة الطب،مراقبة كل المعلومات الطبیة الموجھة لمر-
مراقبة إجراءات جمع ومعالجة وإرسال المعطیات الطبیة الخاصة بالمرضى في مجال أخالقیات الصحة، -

على كل مستویات منظومة المعلومات الصحیة،
القیات وآداب مھنة الطب،إقامة عالقات تنسیق وتعاون مع المنظمات المھنیة بشأن كل المسائل المتعلقة بأخ-
مراقبة نشاط المرفق العام المخول للمنظمات المھنیة، باالتصال مع الھیاكل المعنیة،-
.أو إعداد كل تقریر یتعلق بالمراقبات المنجزة في مجال األخالقیات وآداب مھنة الطب/اقتراح كل تدابیر و -
:كلف بما یأتيوتمدیریة المؤسسات االستشفائیة وإصالح المستشفیات، -2
ستشفائیة العمومیة والخاصة وسیرھا،إلإعداد واقتراح التدابیر الموجھة لتنظیم الھیاكل ا-
إعداد األنشطة والبرامج المتعلقة بإصالح المستشفیات واقتراحھا ومتابعتھا،-
المشاركة في تحدید معاییر تخصیص الموارد مع المصالح المعنیة،-
للوسائل والھیاكل األساسیة والتجھیزات والمستخدمین قصد تلبیة الحاجیات من السھر على التوزیع العادل-

ستشفائي وضمان تقییسھا وتنسیقھا ومراقبتھا،إلالعالج ا
تقییم كل النشاطات المرتبطة بإصالح المستشفیات واتخاذ التدابیر الضروریة لبلوغ األھداف المقررة،-
.مھا وإعداد تقاریر دوریة بشأنھاستشفائیة وتقییإلمراقبة سیر المؤسسات ا-

:مدیریات فرعیة)3(وتضم ثالث 
:وتكلف بما یأتيستشفائیة، إلالمدیریة الفرعیة للمؤسسات العمومیة ا–1.2

تنفیذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصالح المستشفیات،-
مواقعھا،ستشفائیة وتحیین خریطة إلاقتراح كل التدابیر لضمان عقلنة سیر المؤسسات ا-
المشاركة في تحدید االحتیاجات من العالج ومن الوسائل االستشفائیة المناسبة،-
دراسة واقتراح التدابیر الموجھة لتنظیم عیادات التولید ومصالح أو الوحدات الخاصة بحدیثي الوالدة -

وسیرھا،
مراقبة سیر ھیاكل الصحة ونشاطاتھا ومھنییھا تجھیزاتھا وتقییمھا،-
.د أنماط تنظیم االستشفاء بالمنزلتحدی-
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:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للمؤسسات االستشفائیة الخاصة، -2.2
ستشفائیة الخاصة وإدماجھا في المنظومة إلدراسة واقتراح كل التدابیر الموجھة لضمان ترقیة الھیاكل ا-

الوطنیة للصحة،
ستشفیات،تنفیذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصالح الم-
دراسة واقتراح كل التدابیر التي من شأنھا أن تشجع وتحفز إنشاء الھیاكل االستشفائیة الخاصة بشكل یسمح -

بتغطیة متوازنة لالحتیاجات ذات األولویة للسكان،
اقتراح التدابیر الموجھة لتأطیر نشاطات المؤسسات والتجھیزات ومھن الصحة،-
مؤسسات االستشفائیة الخاصة وتسلیم االعتمادات المتعلقة بھا،دراسة مطابقة ملفات اعتماد ال-
،مراقبة سیر نشاطات العالج وممارسة مھن الصحة وتقییمھا-

:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة لالستعجاالت، –3.2
اقتراح التدابیر الموجھة لضمان التنظیم والسیر المنتظم للمصالح االستعجالیة الطبیة الجراحیة،-
المشاركة في تحدید ووضع إستراتیجیة التكفل باآلثار الناجمة عن النكبات والكوارث والحوادث بكل -

أنواعھا، السیما عبر تحدید مخطط تحضیر ومواجھة الحاالت االستثنائیة،
المشاركة في إعداد خریطة وطنیة لالستعجاالت وضمان متابعتھا وتحیینھا،-
الموجھة لتحسین أداء المصالح االستعجالیة وضمان استمراریة العالج،دراسة واقتراح كل التدابیر-
تحدید الوسائل البشریة والمادیة لمصالح العالج االستعجالي،-
دراسة وتنظیم واقتراح التدابیر الموجھة لضمان وتحسین المناوبة الطبیة الجراحیة في القطاعین العمومي -

والخاص،
.والمناوبةتقییم نشاطات االستعجاالت -

مدیریة ھیاكل الصحة الجواریة،:وتكلف بما یأتي - 3
دراسة واقتراح وتنفیذ كل التدابیر التي من شأنھا أن تشجع وتحفز إنشاء ھیاكل الصحة الجواریة بشكل یسمح -

بتغطیة متوازنة لالحتیاجات األساسیة للسكان من العالج،
فاء عبر الوحدات الصحیة المتنقلة،إعداد مخططات وبرامج العالج البدیل عن االستش-
إعداد واقتراح كل التدابیر الموجھة لضمان ترقیة وإدماج الطب الخاص في المنظومة الوطنیة للصحة،-
.تحدید كل التدابیر الرامیة إلى تقییس طرق تنظیم وتسییر ھیاكل الصحة الجواریة العمومیة والخاصة-

:فرعیتین)2(وتضم مدیریتین 
:وتكلف بما یأتيدیریة الفرعیة لھیاكل الصحة الجواریة والعالج بالمنزل، الم–1.3

متابعة تنفیذ تنظیم نشاطات وسیر ھیاكل الصحة الجواریة العمومیة والخاصة وضمان تقییمھا،-
المشاركة في تحدید االحتیاجات الصحیة األساسیة وضمان تلبیتھا،-
یر النشاطات الصحیة في الھیاكل الجواریة للصحة،اقتراح كل التدابیر الموجھة لترقیة وتأط-
دراسة مطابقة ملفات اعتماد الھیاكل الخاصة للصحة الجواریة وتسلیم االعتمادات المتعلقة بھا،-
مراقبة وتقییم ممارسة المھن والھیاكل الجواریة للصحة،-
.تحدید طرق تنظیم العالج بالمنزل ووحدات الصحة المتنقلة-

:وتكلف بما یأتيریة الفرعیة للطب الخاص، المدی–2.3
اقتراح التدابیر الھادفة لتأطیر نشاطات الھیاكل وتجھیزات ومھن الطب الخاص،-
تنظیم وتقییس نشاطات الطب الخاص،-
وتسلیم االعتمادات المتعلقة بھا،.دراسة مطابقة ملفات الھیاكل الخاصة للصحة-
.اكل الخاصة للصحةمراقبة وتقییم ممارسة المھن والھی-
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المدیریة العامة للصیدلة والتجھیزات الصحیة

:وتكلف بما یأتيتجھیزات الصحیة، 
راقبة ال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة ومتابعة وم

جیل المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة والمصادقة 

لصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة وإعداد التدابیر المالئمة 
رھا،ف

 االستثمارات في مجال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات 

متعلقة بالمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة،
ا الصیدلیة االستشفائیة واقتراحھا، لضمان تنظیم الصیدلیة، ال سیم

مواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة، ومتابعتھا، مع الھیاكل 

طیة بالصیدلیات،
لسكان من المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة لى تقدیر تلبیة حاجیات ا

عھا،
ي یھدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصیدالنیة 

زات الصحیة،
فؤ الحیوي واتخاذ كل التدابیر الكفیلة خیص للتجارب العیادیة وتجارب التكا

لمدیریة العامة للصیدلة والتجھیزات الصحیة

دیریة التجھیزات الصحیة الصیدالنیة

 لترقیة المواد 

النیة
المدیریة الفرعیة للمصادقة على 

التجھیزات الصحیة

تسجیل المواد 

المدیریة الفرعیة للضبط والتموین نیة

بالتجھیزات الصحیة

ة للضبط 

المدیریة الفرعیة للدعم التقنيلتقنیة

 للصیدلیة 

یة
للصیدلة وال
طاع في مج

 المتعلقة بتس
ذھا،

 من المواد ا
 ضبطھا وتو
رقیة ومتابعة

لمیزانیات ال
یر الموجھة
ید أسعار ال

اریة المعنیة،
ي مجال التغ
سات الھادفة إ
صحیة وتشجی
عالم إحصائ
طبیة والتجھی
ل ملفات التر

ا

مدیریة المواد

ریة الفرعیة

الصید

یة الفرعیة ل

الالصید

دیریة الفرعی

والنشاطات ا

ریة الفرعیة

االستشفائ
م

مة 
ة الق

سة
تنفی
یات
مان
ي ت

ف وا
لتداب
تحد
وز
ن ف
را
ال

م إ
 ال
كی

المدی

دیر

الم

مدی
عا
س

یا
م 
ج
ض
ف

 ا
ة 
 ال
ز
لد
ت 
ظا
ت
ش

الم

ال
المدیریة ال
تطویر سیا

تنفیذھا،
تطویر الس-

علیھا وتقیی
تحدید الحا-

الموجھة ل
المساھمة -

الصحیة،
تقییم التكالی

دراسة كل-
إعداد سیاس
والقطاعات

ضمان توا-
المبادرة با-

والتجھیزا
تطویر ن-

والمستلزما
مراقبة وت-

بترقیتھا،
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تقییم األعمال المنجزة في مجال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والتجھیزات الصحیة وإعداد حصائل -
.عنھا

):2(وتضم مدیریتین 
:وتكلف بما یأتيمدیریة المواد الصیدالنیة،–1
الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،تنفیذ إستراتجیة القطاع في مجال المواد-
تحدید وتحلیل الحاجیات من المواد الصیدالنیة واقتراح التدابیر الموجھة لضمان ضبطھا،-
وضع نظام إعالم إحصائي یھدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصیدالنیة -

والمستلزمات الطبیة،
نیة القابلة للتعویض،المشاركة في إعداد قائمة المواد الصیدال-
اقتراح كل التدابیر الھادفة إلى تحدید أسعار المواد الصیدالنیة المستلزمات الطبیة،-
دراسة واقتراح التدابیر الموجھة إلى ضبط استھالك المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،-
المستلزمات الطبیة،المساھمة في ترقیة ومتابعة االستثمارات في مجال المواد الصیدالنیة و-
ضمان توقر المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،-
تنظیم وتحدید إجراءات تسییر ومراقبة الصیدلیات االستشفائیة،-
إعادة تأھیل المستحضرات الصیدالنیة،-
السھر على التواجد المتوازن للصیدلیات وضمان مراقبتھا،-
.التجارب العیادیة الخاصة باألدویةالسھر على احترام إجراء التصدیق على-
:مدیریات فرعیة)4(وتضم أربع -

:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة لترقیة المواد الصیدالنیة، –1.1
تشجیع ترقیة اإلنتاج الوطني للمواد الصیدالنیة،-
متابعة االستثمارات في مجال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،-
أو توزیع المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،/استغالل المؤسسات الخاصة باإلنتاج وتسلیم رخص-
القیام بتفتیش الوحدات اإلنتاجیة ومؤسسات التكنولوجیا الحیویة وتدقیقھا،-
بیة المبادرة بالدراسات الھادفة إلى تقدیر تلبیة حاجیات السكان في مجال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الط-

وتشجیعھا،
دراسة طلبات إنجاز تجارب عیادیة وتجارب التكافؤ الحیوي وإعداد التراخیص بشأنھا ومتابعة سیرھا،-
متابعة نشاطات لجان األخالقیات المتعلقة بالتجارب العیادیة،-
متابعة نشاطات الیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي،-

:وتكلف بما یأتيالصیدالنیة، المدیریة الفرعیة لتسجیل المواد –2.1
تسجیل المواد الصیدالنیة،-
إعداد المدونات الوطنیة للمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة وتحیینھا بصفة دوریة،-
إعداد قائمة األدویة األساسیة تحیینھا،-
.المصادقة على المستلزمات الطبیة-

:وتكلف بما یأتية، المدیریة الفرعیة للضبط والنشاطات التقنی–3.1
السھر على احترام شروط ممارسة المھنة وضبط سوق المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة،-
دراسة واقتراح التدابیر الموجھة لضمان ضبط االستھالك الصیدالني واالستیراد،-
تقییم سوق المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة وضمان توفرھا،-
ھار والتصدیق على ترویج اإلعالم الطبي الصیدالني،مراقبة اإلش-
متابعة استعمال المؤثرات العقلیة وتقییمھا،-
تسلیم اعتمادات شركات الترویج الطبي ومقررات ممارسة المندوبین الطبیین،-
.السھر على التواجد المتوازن للصیدلیات ومراقبتھا-

:وتكلف بما یأتي، المدیریة الفرعیة للصیدلیة االستشفائیة–4.1
السھر على ضمان توفر المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة في الھیاكل االستشفائیة وھیاكل العالج،-
تنظیم وتحدید إجراءات تسییر ومراقبة الصیدلیات االستشفائیة،-



دلیل التسییر اإلستشفائي 24

ة والمصلحة إعداد المدونات االستشفائیة للمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة حسب نوع المؤسس-
وتحیینھا،

.ترقیة المستحضرات االستشفائیة في المؤسسات-
:وتكلف بما یأتيمدیریة التجھیزات الصحیة، –2
تحدید وتحلیل الحاجیات من التجھیزات الصحیة،-
أو استھالك التجھیزات الصحیة،/اقتراح وتنفیذ التدابیر الموجھة لضبط استخدام و -
الصحیة،إعداد مدونة التجھیزات -
تطویر نظام إعالم إحصائي یھدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال التجھیزات الصحیة وضمان -

ضبطھا،
المشاركة في تحدید مقاییس في مجال التجھیزات الصحیة واألدوات،-
ا،اقتراح التدابیر الموجھة للمصادقة على التجھیزات الصحیة واألدوات والمستھلكات وضمان تنفیذھ-
المساھمة في تحدید كیفیات التموین بالتجھیزات الصحیة وصیانتھا،-
.تشجیع ترقیة اإلنتاج الوطني من التجھیزات الصحیة-

:مدیریات فرعیة)3(وتضم ثالث 
:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للمصادقة على التجھیزات الصحیة، –1.2

ھیزات واألدوات الطبیة،المشاركة في تحدید المقاییس في مجال التج-
اقتراح التدابیر الموجھة للمصادقة على التجھیزات الصحیة واألدوات،-
إعداد مدونة التجھیزات الصحیة والسھر على تحیینھا،-
تقییم الحاجیات من التجھیزات الصحیة،-
تشجیع ترقیة اإلنتاج الوطني من التجھیزات الصحیة،-
التجھیزات الصحیة،متابعة االستثمارات في مجال -
أو توزیع التجھیزات الصحیة،/تسلیم رخص استغالل المؤسسات الخاصة بإنتاج و-

:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للضبط والتموین بالتجھیزات الصحیة، –2.2
تسییر برنامج عقود استیراد التجھیزات الصحیة وضمان متابعتھ وتقییمھ،-
ات الصحیة وتقییمھ،ضمان متابعة سوق التجھیز-
.تنظیم نشاط توزیع التجھیزات الصحیة وضمان متابعتھ-

:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للدعم التقني، -3.2
اقتراح كل التدابیر التي من شأنھا المساھمة في صیانة التجھیزات الصحیة ومتابعتھا،-
لمتعلقة باقتناء التجھیزات الطبیة، السیما فیما یتعلق المساھمة في إعداد وانسجام دفاتر الشروط التقنیة ا-

بالمواصفات التقنیة والبنود المتعلقة بالصیانة،
.السھر على تشكیل فرق تقنیة محلیة تكلف بصیانة التجھیزات على مستوى المؤسسات الصحیة-
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مدیریة السكان

بالسكان،
في االستراتیجیات والبرامج القطاعیة للتنمیة االقتصادیة 

لمنجزة في ھذا المجال ومتابعتھا وتقییمھا،
كیة الدیموغرافیة ومحدداتھا،

لمتعلقة بالسكان وتشجیعھا قصد متابعة وتقییم أفضل لألھداف 

الصحة ى تحسین الحصول على خدمات نوعیة للعالجات في مجال 
.وطني والمحلي

:وتكلف بما یأتيتنظیم العائلي، 
إلنجابیة والتنظیم العائلي وتحسین نوعیتھا،

لعالقة مع التنظیم العائلي،
مج الصحة اإلنجابیة وتنفیذھا،

داء التي تدرج التكوین المتواصل لمقدمي الخدمات،
جابیة التي تدرج الكشف عن سلطان األعضاء ة في الصحة اإلن

اطات المساعدة الطبیة على اإلنجاب والصحة التناسلیة خالل كل 

:وتكلف بما یأتي والتحالیل، 
ي مجال السكان والدیموغرافیا وتطویرھا،

یة الدیموغرافیة ومحدداتھا،
میكیة للمعطیات حول السیاسة الوطنیة للسكان والتنمیة،

ن والتنمیة،ث في مجال الصحة والسكا
.صات حول السكان

:وتكلف بما یأتي الدیموغرافیة، 
دیموغرافیة واالجتماعیة الدیموغرافیة الجدیدة،

خاص بالسكان والتنمیة وقاعدة دینامیكیة للمعلومات،ت
ة،

سكان مع الھیئات المختصة على المستوى الوطني والمحلي،

دیریة السكان

یة للصحة اإلنجابیة والتنظیم 

العائلي

دراسات واألبحاث والتحالیللل

عیة لالستشراف والیقظة 

لدیموغرافیة

ة الستراتیجیات وبرامج 

السكان
25

:تي
یات الخاصة 
الدیموغرافیة 
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وتكلف بممدیریة السكان،
تحدید األھداف واالسترات-
العمل على إدراج المتغی-

واالجتماعیة،
تنسیق المخططات القطا-
معالمساھمة في تحسین-
المبادرة بالدراسات والت-

المحددة في ھذا المجال،
تصور ومتابعة وتقییم الب-

اإلنجابیة والتنظیم العائلي 
مدیریات )4(وتضم أربع 

المدیریة الفرعیة للص–1
تسھیل الحصول على خد-
اتطویر مكونات الصحة-
تطویر آلیات وإجراءات -
دراسة واقتراح مقاییس -
تحدید ومتابعة وتقییم الب-

التناسلیة والتكفل بعدم الخ
.مراحل الحیاة

المدیریة الفرعیة للد–2
المبادرة بالدراسات والتحا-
المساھمة في تحسین معر-
تحسین جمع المعلومات و-
ترقیة المبادالت مع مؤس-
ترقیة الدراسات ذات البع-
المدیریة الفرعیة لال3-
العمل على المالحظة المن-
المساھمة في وضع وتطو-
المساھمة في نشر المعلوم-
إعداد الفرضیات واإلسقا-
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.ترقیة حمایة اإلرث الدیموغرافي-
:وتكلف بما یأتين، المدیریة الفرعیة الستراتیجیات وبرامج السكا-4
تحدید األھداف واالستراتیجیات والبرامج في مجال السكان بشكل دوري بھدف تحقیق التوازن بین النمو -

الدیموغرافي والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،
ترقیة المقاربة المتعددة القطاعات وتنسیق ومتابعة وتقییم النشاطات المنجزة في ھذا المجال على المستوى-

الوطني والمحلي،
المساھمة في إدراج البعد السكاني في برامج التنمیة،-
تدعیم نشاطات اإلعالم والتربیة واالتصال في مجال السكان والتنمیة،-
،ترقیة الشراكة والتعاون التقني والعلمي لتجنید الموارد-
.المساھمة في تحدید ووضع البرامج الخاصة باالحتیاجات المحلیة للسكان-
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مدیریة الدراسات والتخطیط

 مجال التخطیط واالستثمار الخاص بقطاع الصحة وإعدادھا 

حدید االحتیاجات الصحیة وتخطیط الوسائل الالزمة للنشاطات 

.مومیة المسجلة لصالح قطاع الصحة

:وتكلف بما یأتيمار،
شاریع االستثمارات المتعلقة بالصحة والتصدیق علیھا،

علقة بإنجاز وإعادة تأھیل وتجھیز المؤسسات العمومیة للصحة،
. النموذجیة للمساعدة في التحكم في المنشأة

جنبیة المتخصصة في إنجاز المنشآت األساسیة وتجھیزات قطاع 

للقطاع وتقییمھا ل الھیاكل األساسیة والوسائل والتجھیزات 

وتحیینھا،
سنوات ذات التسییر المركزي وغیر الممركز وضمان متابعة 

،
 المصالح والھیئات التابعة للقطاع،

ر المسجلة وتحیین مدونة عملیات التجھیز،
.واجد المنشآت األساسیة التابعة للقطاع

:ي
سنوات الخاصة بالقطاع،

بطة بالمنشآت األساسیة واقتراح التدابیر المالئمة لضمان 

الھیاكل غیر الممركزة،عھا تحت تصرف
ة وتحیینھا،
یة القطاع،

صحیة وتحلیلھا واستغاللھا،
اون مع الھیاكل المركزیة وغیر الممركزة وكذا الھیئات المعنیة،

ارد البشریة والمالیة والمادیة،
ص والنشاط،

.قییس بصفة دوریة

دیریة الدراسات والتخطیط

المدیریة الفرعیة للتخطیط
27

:وتكلف بما یأتيدراسات والتخطیط،
بالدراسات والتحقیقات واألبحاث في

وتقیمھا،
لتي تسمح بتة في إعداد المؤشرات ا

ھا، بالتعاون مع الھیاكل المعنیة،
حیین المخططات التوجیھیة للقطاع،
متابعة تنفیذ مشاریع االستثمارات الع

:فرعیتین)2(ریتین 
ة الفرعیة للدراسات وبرامج االستث
راسات النموذجیة إلنجاز مختلف م
أو التصدیق على دفاتر األعباء المت
على إنجاز والتصدیق على الدراسات
طاقیة مكاتب الدراسات الوطنیة واأل

تابعة اإلنجازات واإلقتناءات في مجا
،

علومات المتعلقة بمشاریع االستثمار 
امج التجھیزات السنویة والمتعددة ال
التنسیق مع الھیاكل المركزیة المعنیة

یق معحاجیات من التجھیزات، بالتنس
حصائل المتعلقة بتنفیذ برامج االستثما
تابعة وتنسیق وتقییم برامج إنجاز وت

وتكلف بما یأتة الفرعیة للتخطیط،
مج التجھیزات السنویة والمتعددة الا

غطیة الحاجیات من التجھیزات المرت
توفرھا،

متابعة تقییس وسائل ومواد القطاع،
فات تنمیط التجھیزات الصحیة ووض
ة في إعداد الخریطة الصحیة الوطنی
راسات االستشرافیة الضروریة لتنم

خطط توجیھي قطاعي للصحة،
ومات التي تسمح بتقییم الحاجیات ال

ل الصحة بالتعخططات تنمیة في مجا
قاییس قصد االستخدام العقالني للمو

ة في تقییس الوسائل حسب التخص
صیلة النشاطات المنجزة في مجال الت

م

المدیریة الفرعیة للدراسات 

وبرامج االستثمار
مدیریة ال
المبادرة -

وتنفیذھا 
المساھم-

قصد تلبیت
إعداد وت-
ضمان -

وتضم مدی
یریالمد-1
القیام بالد-
/إعداد و-
العمل -
تحیین ب-

الصحة،
ضمان م-

ومراقبتھا
مسك الم-
إعداد بر-

إنجازھا ب
تحدید ال-
إعداد ال-
ضمان م-
المدیری-2
إعداد بر-
ضمان ت-

ضبطھا و
اقتراح و-
إنجاز مل-
المشارك-
القیام بالد-
اقتراح م-

جمع المعل
اقتراح م

تحدید الم-
المشارك-
إعداد ح-
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یة التنظیم والمنازعات والتعاونمدیر

:وتكلف بما یأتياون، 
اد والتنسیق والتلخیص فیما یخص تطبیق التشریع والتنظیم الساریین على 

الصحة،
ازعات للقطاع،

ع الصحة في إطار إنجاز مھامھ،
متعدد األطراف بالتعاون مع الھیاكل والھیئات والقطاعات المعنیة،

ن مع الھیاكل المعنیة،ت مع القطاعات والمؤسسات الشریكة بالتعاو
واالتفاقات الدولیة المتعلقة بالقطاع، بالتعاون مع الھیاكل والقطاعات المعنیة،

.فقات العمومیة والسھر على احترام إجراءات إبرام الصفقات

:ف بما یأتي
ة من الوزارات األخرى بالتشاور مع الھیاكل المعنیة التابعة للقطاع،

وزیع النشرة الرسمیة للوزارة المكلفة بالصحة،
كزیة والسھر على مطابقتھا مع نصوص التي تعدھا ھیاكل اإلدارة المر

صة بالقطاع واقتراحھا على المؤسسات والقطاعات المعنیة لدراستھا،
خاصة بالمصادقة على النصوص التشریعیة والتنظیمیة للقطاع ونشرھا، 

. النصوص المعمول بھا والخاصة بقطاع الصحة
:وتكلف بما یأتي

صحة بإجراءات الدعوى القضائیة أمام الجھات القضائیة المختصة،
بالقطاع وضمان معالجتھا في اآلجال المحددة،

عات بصفة دوریة،
 تفضیل الطرق البدیلة لتسویة النزاعات في إطار التشریع والتنظیم المعمول 

أو غلق ھیكل أو مؤسسة /نع الممارسة و  المنظمات المھنیة یھدف إلى م
ناسبة، باالتصال مع الھیكل المعني،

ت النزاع أو التنازع ذات الصلة بنشاط المرفق العام للمنظمات المھنیة،

دیریة التنظیم والمنازعات والتعاون

لمدیریة الفرعیة للتنظیما

المدیریة الفرعیة للمنازعات

المدیریة الفرعیة للدراسات القانونیة

المدیریة الفرعیة للتعاون
م

28

مدیریة التنظیم والمنازعات والتع
القیام بكل دراسات وأشغال اإلعد-

النشاطات التي یضطلع بھا قطاع 
قضایا المنضمان متابعة معالجة-
إنجاز دراسات قانونیة لفائدة قطا-
ترقیة ومتابعة التعاون الثنائي وال-
ترقیة ومتابعة االتفاقات واالتفاقیا-
ضمان متابعة تطبیق االتفاقیات -
ضمان سیر اللجنة الوزاریة للص-

:مدیریات فرعیة)4(وتضم أربع 
وتكلعیة للتنظیم،المدیریة الفر-1
دراسة مشاریع النصوص الوارد-
إعداد وضمان متابعة إصدار وت-
تنسیق وضمان انسجام مشاریع ال-

التشریع والتنظیم المعمول بھما،
صیاغة مشاریع النصوص الخا-
السھر على متابعة اإلجراءات ال-

ل المعنیة،بالتعاون مع الھیاك
القیام بالعملیات الضروریة لتقنین-
المدیریة الفرعیة للمنازعات، -2
القیام ولفائدة الوزارة المكلفة بال-
متابعة قضایا المنازعات الخاصة-
ضمان تقییم وتحلیل قضایا المناز-
معالجة القضایا ما قبل النزاع مع-

بھما،
دراسة كل إجراء تأدیبي تقترحھ-

صحیة خاصة وتقترح التدابیر الم
دراسة واقتراح الحلول لوضعیا-
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مح بتفادي حدوث منازعات تخص اقتراح كل إجراء یخص تنظیم المؤسسات والمصالح الصحیة وسیرھا یس-
.التكفل بالمرتفقین

:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للدراسات القانونیة، -3
القیام باألبحاث في مجال الدراسات القانونیة والفقھیة واالجتھادیة والدراسات األخرى الكفیلة بالمساعدة على -

والفھم الصحیح للنصوص القانونیة،حل المشاكل الخاصة بمرحلة ما قبل التنازع والمنازعات 
تقدیم المساعدة واالستشارة لمختلف ھیاكل القطاع في مجال اختصاصھا،-
القیام بأشغال الدراسات وتحضیر ملخص عن كل ملف قصد تسھیل استغاللھ،-
تكوین رصید وثائقي ضروري لنشاطات القطاع،-
مالئمة وفقا لألھداف المرجوة،إعداد اقتراحات حلول تسمح بالقیام باختیارات قانونیة-
المساھمة في تحسین المنظومة التشریعیة والتنظیمیة التي تسیر القطاع،-
:وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للتعاون، -4
ترقیة التعاون الثنائي والمتعدد األطراف وتحضیر وتنسیق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولیة -

والجھویة المتخصصة،
المشاركة في إعداد االتفاقات واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقطاع في إطار اإلجراءات المعمول بھا،-

متابعة تطبیق االتفاقیات واالتفاقات الدولیة المتعلقة بنشاطات القطاع،
تحضیر الملفات التقنیة في إطار لجان مختلطة للتعاون،-
لمنظمات واإلدارات األجنبیة المماثلة،وضع حیز التنفیذ التعاون والتبادل مع ا-
ترقیة الشراكة والتبادل مع اإلدارات والھیئات الوطنیة وتحدید إطارھا،-
.إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع-
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مدیریة الموارد البشریة

:ا یأتيوتكلف بم الموارد البشریة، 
سیاسة تنمیة وتثمین الموارد البشریة للقطاع وتنفیذھا،

رة بمشاریع النصوص المتعلقة بالقوانین األساسیة لمستخدمي قطاع الصحة واقتراحھا، باالتصال مع 
 المعنیة لإلدارة المركزیة،

بطاقیات جمیع المستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین للقطاع،
بطاقیات جمیع المستخدمین اإلداریین والتقنیین للقطاع،

كة في تقییس تعداد المستخدمین، باالتصال مع الھیاكل المعنیة لإلدارة المركزیة،
.كل التدابیر الكفیلة بضمان توفیر ظروف عمل مالئمة وتسییر فعال لعالقات العمل

:فرعیتین)2(مدیریتین 
:وتكلف بما یأتيریة الفرعیة للمستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین، 

 واقتراح، مشاریع النصوص المتعلقة بالقوانین األساسیة للمستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین والفئات 
زیة، من المستخدمین وبتنظیم تسییر حیاتھم المھنیة، باالتصال مع الھیاكل المعنیة لإلدارة المرك

كة في تقییم حاجیات القطاع من المستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین والفئات األخرى من المستخدمین،
 التسییر التقدیري للتوظیف الخاص بالمستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین والفئات األخرى من 

دمین للقطاع،
للقطاع وتنظیمھا وترقیتھا، تسییر الحیاة المھنیة للمستخدمین الطبیین 

 تسییر المستخدمین األجانب الذین یمارسون في إطار التعاون التقني تطبیقا ألحكام االتفاقیات 
ق علیھا واالتفاقات الموقعة،

.بطاقیة مركزیة للمستخدمین الطبیین وشبھ الطبیین والفئات األخرى للقطاع وتحیینھا
:وتكلف بما یأتيللمستخدمین اإلداریین والتقنیین، ریة الفرعیة

كة في تقییم الحاجیات من المستخدمین اإلداریین والتقنیین،
 توظیف مستخدمي اإلدارة المركزیة وتسیرھم،

 توظیف متصرفي الصحة وتسییر حیاتھم المھنیة،
.ن للقطاع وتحیینھابطاقیة مركزیة للمستخدمین اإلداریین والتقنیی

:وتكلف بما یأتي التكوین، 
مخطط استراتیجي للتكوین الخاص بالقطاع وتنفیذه،

سیاسة التكوین الخاصة بمستخدمي الصحة، بالتشاور والتعاون مع القطاعات والھیئات المعنیة،
ھیاكل القطاع واقتراحھا بالتعاون مع  الجدول التقدیري لتكوین الموارد البشریة الضروریة لسیر 

 والمؤسسات المعنیة،
لبرامج القطاعیة السنویة و المتعددة السنوات للتكوین الكفیلة بتلبیة حاجیات القطاع و اقتراحھا و 

مدیریة الموارد البشریة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین 

اإلداریین والتقنیین

المدیریة الفرعیة للمستخدمین 

الطبیین وشبھ الطبیین
مدیریة
تحدید -
المباد-

الھیاكل
تسییر -
تسییر -
المشار-
القیام ب-

وتضم 
المدی-1
دراسة-

األخرى
المشار-
ضمان-

المستخ
ضمان-
ضمان-

المصاد
إعداد -
المدی-2
المشار-
ضمان-
ضمان-
إعداد -

مدیریة
إعداد -
تحدید -
دراسة-

الھیاكل
تحدید ا-

تنفیذھا،
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ا العمل على مراجعة برامج التكوین األولي و المتواصل المطبقة على مستخدمي الصحة و إثرائھ-
بصفة دائمة، باالتصال مع مؤسسات التكوین المعنیة،

.المشاركة في تحدید أنماط مناصب العمل و أنماط التكوین لمستخدمي الصحة-
:فرعیتین )2(و تضم مدیریتین -
:و تكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للتكوین األولي، -1
راقبة تنفیذھا،إعداد البرامج و المناھج و الوسائل التعلیمیة و ضمان م-
التصدیق على برامج التكوین األولي،-
تقییم الحاجیات من التكوین األولي،-
أو المتعددة السنوات و تنفیذھا و تقییمھا،/إعداد مخططات التكوین شبھ الطبي السنویة و-
اقتراح كل تدبیر من شأنھ تحسین برامج التكوین األولي، -

معنیة،باالتصال مع المؤسسات و القطاعات ال
تسلیم الشھادات و معادالتھا في مجال التكوین شبھ الطبي و الفئات األخرى من المستخدمین التابعین -

لقطاع الصحة،
دراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة للتكوین شبھ الطبي و الفئات األخرى من المساعدین الطبیین -

و تسلیم االعتمادات المتعلقة بھا،
غوجیة على مؤسسات التكوین العمومیة و الخاصة و التابعة لقطاع الصحة،ضمان الوصایة البیدا-
القیام، باالتصال مع مؤسسات التكوین المعنیة،بتحسین برامج التكوین األولي المطبقة على -

.المستخدمین المكلفین باإلدارة و التسییر و إثرائھا بصفة دائمة
:ما یأتيو تكلف بالمدیریة الفرعیة للتكوین المتواصل، -2
تحدید الحاجیات في مجال التكوین المتواصل لمستخدمي قطاع الصحة، باالتصال مع الھیاكل المعنیة،-
التصدیق على مخططات التكوین المتواصل الخاصة بالقطاع،-
أو المتعدد السنوات لمستخدمي القطاع، و تنفیذه و تقییمھ،/إعداد مخطط التكوین المتواصل السنوي و-
.أثر التكوین المتواصل في نوعیة الخدماتتقییم-
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مدیریة المالیة والوسائل

 :
ة المركزیة و المصالح غیر الممركزة التابعة للقطاع،

كزیة للوزارة المكلفة بالصحة،
لیل المعلومة المالیة،

ؤسسات العمومیة للصحة و اقتراح كل التدابیر 

طار إصالح المستشفیات،
یانة ممتلكات اإلدارة المركزیة،

إلدارة المركزیة،

:تكلف بما یأتي
كل و المؤسسات العمومیة التابعة لقطاع الصحة و دراستھا 

كلفة بالمالیة،

ذ المیزانیة و اقتراحھا،

تدابیر التي من شأنھا  عقلنة استعمال الوسائل المالیة، 

.التجھیز
: بما یأتي

ت المنقولة و العقاریة لإلدارة المركزیة،
ألنواع،ما یخص العتادو اللوازم و الوسائل من مختلف ا

 ھیاكل اإلدارة المركزیة،
.محافظة علیھ

لوسائلالیة وادیریة الم

المدیریة الفرعیة للوسائل 

العامة
32

و تكلف بما یأتيمالیة و الوسائل،
حتیاجات من اعتمادات تسییر اإلدار

تسییر و التجھیز لإلدارة المرانیة ال
ییم للتسییر المالي و المحاسبي و تح
مراقبة التسییر المالي و محاسبة الم
ى تحسین فاعلیة و نجاعة تسییرھا،
تابعة التعاقد و التدابیر المتخذة في إ
ل التدابیر التي من شأنھا ضمان ص
رد الممتلكات المنقولة و العقاریة ل

.وسائل العامة للوزارة
:فرعیتین)2(یریتین 

وة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة،
شاریع میزانیة تسییر و تجھیز الھیا
، باالتصال مع مصالح الوزارة الم

فیذ میزانیة اإلدارة المركزیة،
لموجھة لتحسین كیفیات تنفیتدابیر ا

یر مكتب الصفقات العمومیة،
راقبة تنفیذ المیزانیة و اقتراح كل ال

ظام المعلوماتي في المحاسبة،
ضعیات محاسبة میزانیة التسییر و 

و تكلفة الفرعیة للوسائل العامة، 
سائل اإلدارة المركزیة،

ى حفظ الصحة و صیانة الممتلكا
 تلبیة احتیاجات اإلدارة المركزیة فی
شروط المادیة الضروریة لنشاطات
سییر أرشیف اإلدارة المركزیة و ال

م

المدیریة الفرعیة للمیزانیة 

والمحاسبة
مدیریة ال
تقییم اال-
تنفیذ میز-
إجراء تق-
القیام  ب-

الھادفة إل
مضمان-
اقتراح ك-
القیام بج-
تسییر ال-

و تضم مد
مدیریال-1
مركزة م-

و إعدادھا
ضمان تن-
دراسة ال-
ضمان س-
ضمان م-
تطبیق الن-
مركزة و-
المدیری-2
تسییر و-
السھر عل-
تحدید و-
ضمان ال-
ضمان ت-
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مدیریة المنظومات اإلعالمیة واإلعالم اآللي

:و تكلف بما یأتيمدیریة المنظومات اإلعالمیة و اإلعالم اآللي، 
تراتیجیة الوطنیة لمنظومة اإلعالم الخاصة بقطاع الصحة،تحدید االس-
تحدید أدوات و مناھج تنظیم المنظومة اإلعالمیة للصحة،-
التصدیق على المخططات التوجیھیة للمنظومة اإلعالمیة للصحة،-
المبادرة باإلجراءات المتعلقة بتبادل و حمایة المعطیات و المعلومات و المشاركة في إعدادھا،-
سیق مختلف األنظمة اإلعالمیة الفرعیة للصحة ذات الصلة بالمنظومة الوطنیة لإلعالم و السھر على تن-

انسجامھا،
العمل على تعمیم استعمال تكنولوجیات اإلعالم و االتصال،-
تطویر شبكة اإلعالم اآللي للقطاع و ضمان أمنھا،-
.عتحدید اختیارات الحلول في اإلعالم اآللي الضروریة للقطا-

:فرعیتین)2(و تضم مدیریتین 
:وتكلف بما یأتي المدیریة الفرعیة للتنظیم و المنظومة اإلعالمیة، -1
تحدید و وضع أدوات و مناھج التنظیم،-
تحدید الدعائم اإلعالمیة و ضمان تداولھا و تحیین البطاقیات،-

إعداد المخطط التوجیھي المعلوماتي للقطاع،
وماتیة لمختلف مجاالت نشاطات القطاع،تصمیم التطبیقات المعل-
تطویر و إنجاز البرمجیات و التطبیقات المعلوماتیة وفقا للمخطط التوجیھي للقطاع،-
المساھمة في إعداد المخططات  التوجیھیة للمؤسسات التابعة للقطاع،-
.ضمان السریة و أمن البرمجیات و إیواء المعطیات-
:و تكلف بما یأتيم اآللي، المدیریة الفرعیة لشبكات اإلعال-2
إقامة الشبكات المحلیة لمؤسسات و ھیاكل الصحة،-
تطویر شبكة الربط بین مؤسسات الصحة و الشركاء اآلخرین للقطاع،-
تحدید طرق االلتحاق بالشبكة،-
تطویر إرسال المعلومات عبر شبكات اإلعالم اآللي،-
ارجیة للقطاع،تحدید و إقامة خطة أمن للشبكات الداخلیة و الخ-
ضمان سالمة التجھیزات والمعطیات،-
المشاركة في إعداد دفاتر األعباء الخاصة بالقطاع والمتعلقة باقتناء البرمجیات و حزم البرمجیات و -

.التصدیق علیھا

نظومات اإلعالمیة واإلعالم اآلليمدیریة الم

المدیریة الفرعیة للتنظیم 
والمنظومة اإلعالمیة

المدیریة الفرعیة لشبكات 
اإلعالم اآللي
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النشرة الرسمیة لوزارة الصحة والسكان

محرم 8المؤرخ في 153-93التنفیذي رقم تم إحداث النشرة الرسمیة لوزارة الصحة والسكان بموجب المرسوم 
.الموافق إحداث نشرة لوزارة الصحة والسكان تسمي النشرة الرسمیة لوزارة الصحة والسكان1414عام 

:یدرج في ھذه النشرة الرسمیة ما یأتي

النصوص التشریعیة والتنظیمیة والمنشورات والمعلومات والدراسات التي تتعلق بالصحة والسكان،

ات الفردیة لوزارة الصحة والسكان، بما فیھا أصناف المستخدمین الذین ال تنشر قرارتھم الفردیة في القرار
.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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المفتشیة العامة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات
بإعداد التدابیر وإصالح المستشفیاتة تحت سلطة وزیر الصحة والسكان المفتشیة العامة الموضوعت�لف 

والوسائل الضروریة لتقویم أعمال الھیاكل واألجھزة والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان ومراقبتھا 
.وتطبیقھا

:تكلف المفتشیة في إطار المھام العامة ب
وإصالح یئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكانالتأكد من السیر العادي والمنتظم في الھیاكل والھ

،المستشفیات
إتخاذ االحتیاطات الالزمة لتفادي النقائص في تسییر مصالحھا وعملھا،

تسھر على تطبیق التشریع والتنظیم الخاصین بھا،
ظیمات المعمول بھا، توجھ وترشد المسیرین لیتسنى لھم القیام بمھامھم على أحسن وجھ مع احترام القوانین والتن

السھر على االستعمال الرشید واألمثل للوسائل والموارد المتوفرة،
تتأكد من االلتزام بقواعد الصرامة في تنظیم العمل،

.ومتابعتھاوإصالح المستشفیاتتتأكد من تطبیق القرارات والتوجیھات التي یصدرھا وزیر الصحة والسكان
أو في عین المكان، ال سیما فیما یخص الظروف /بناء على الوثائق وتمارس المفتشیة العامة الرقابة 

:واإلجراءات المتعلقة بما یأتي
،وإصالح المستشفیاتتطبیق البرامج الوطنیة التي تسطرھا وزارة الصحة والسكان

نوعیة الخدمات المقدمة إلى المرتفقین،
األجھزة والھیاكل التنظیمیة وعملھا،

ریة واستعمالھا،تسییر وسائلھا البش
تسییر مواردھا المالیة واستعمالھا،

استعمال أمالكھا العقاریة والمنقولة والمحافظة علیھا وصیانتھا وضمان أمنھا،
یمكن المفتشیة العامة عقب تدخالتھا أن تقترح أي إجراء كفیل بتحسین األعمال التي تمارسھا األجھزة والھیاكل 

.دعمھاوالمؤسسات التي وقع تفتیشھا، و
.تتدخل المفتشیة العامة على أساس برنامج سنوي للتقویم والرقابة تعده وتقدمھ للوزیر من أجل الموافقة علیھ

.تتوج كل مھمة تقویم أو رقابة بتقریر یقدمھ المفتش العام إلى الوزیر
.وزیریتعین على المفتش العام أن یعد حصیلة سنویة عن نشاط المفتشیة العامة ثم یقدمھا إلى ال

.یجب على المفتشیة العامة أن تحافظ على سریة المعلومات والوثائق التي تسیرھا وتتابعھا أو تطلع علیھا
.یخول المفتشون االطالع على كل المعلومات والوثائق التي تفیدھم في تنفیذ مھامھم، أو طلبھا

لتي تملیھا الظروف من أجل إعادة السیر یمكن المفتشیة العامة في إطار تدخالتھا أن تتخذ اإلجراءات التحفظیة ا
.الحسن في الھیاكل واألجھزة والمؤسسات التي وقع تفتیشھا

.وعلیھا أن تطلع الوزیر على ذلك فورا

� عام ��اع�ه في أداء مهامه س�ة یسیر المفتشیة العامة .مف����)6(مف�
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تنظیم تدخل الممارسین الطبیین المفتشین للصحة العمومیة
الممارسین الطبیین المفتشین للصحة العمومیة على مستوى مدیریات الصحة والسكان ویوضعون نشط ی

.تحت سلطة وزیر الصحة والسكان  وإصالح المستشفیات
یقوم الممارسین الطبیین المفتشین للصحة العمومیة بالتكفل بمؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة للصحة 

مؤسسة اإلستشفائیة الجامعیة، المؤسسات اإلستشفائیة المتخصصة، المراكز اإلستشفائیة الجامعیة، ال(
ومدیریات )المؤسسات اإلستشفائیة العمومیة، المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، المؤسسات اإلستشفائیة

.الصحة والسكان، الخارجة عن الوالیة التي ینشطون فیھا
یمكن أن تسند لھم مھام ظرفیة :یة غیر محددمجال تدخل الممارسین الطبیین المفتشین للصحة العموم

بقرار من وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات تشمل مؤسسات صحیة غیر التي ال یشملھا مجال 
.التغطیة المكلفین بھا

على كل مفتش أن ینتظر أن یقوم مفتشین آخرین بتفتیش ومراقبة المؤسسات التي یتكفل بھا وتشملھا 
.ئة بأمر من وزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیاتزیارات ومھام مفاج

الممارسین الطبیین المفتشین للصحة العمومیة لھم مسؤولیة مراقبة وتقییم سیر المؤسسة على مستوى 
.المؤسسات العمومیة للصحة

في غیاب الصیادلة المفتشین یقوم الطبیب المفتش بمراقبة وتفتیش الصیدلیات وھیاكل جراحة األسنان 
.التابعة للمؤسسة التي تدخل في مجال تغطیتھ

على مدراء المؤسسات العمومیة للصحة ضمان السیر الحسن لمھام التفتیش التي یقوم بھا الممارسین 
.الطبیین المفتشین للصحة العمومیة
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المجالس الجھویة للصحة
ربیع األول عام 9المؤرخ في 262-97ذي رقم للصحة بموجب المرسوم التنفیتم إنشاء المجالس الجھویة

.وتنظم وتسیر بموجب ھدا المرسوم1997یولیو سنة 14الموافق 1418
یعد المجلس الجھوي للصحة ھیكل تنسیق وتشاور ما بین القطاعات ھدفھ ضمان وقایة صحة السكان التابعة 

’عقالنیة وناجعةالختصاصھ الجغرافي وحمایتھ وترقیتھا وإعادة االعتبار لھا بصفة 
:یتكفل المجلس الجھوي للصحة بما یأتي:
ینسق باالتصال مع السلطات والھیئات المعنیة، بین نشاط الھیاكل العملیة، بین نشاط الھیاكل العملیة ونشاط -

المتدخلین اآلخرین الدین یھتمون بمجال الصحة،
حسب الثروات المتوفرة واألولویات المقررة،یوجھ النشاط الصحة حسب الحالة الوبائیة للمنطقة المعنیة و-
یحفز كل عمل یھدف إلى تحقیق إدماج الوسائل المتوفرة ي الدائرة الجھویة والتي من شأنھا أن تساعد على -

حمایة صحة السكان وترقیتھا وإعادة االعتبار لھا،
معالجتھا ونشرھا،یسھر، باالتصال مع الھیئات والھیاكل المعنیة، علي جمع المعلومات الصحیة و-
یقترح برامج جھویة تساعد على تلبیة االحتیاجات الصحیة لمجموع السكان المعنیین والشروع في متابعتھا -

ومراقبتھا وتقویمھا بصفة دوریة،
یضمن المشاركة الفعالة للمستعملین والمرضى والشركاء االجتماعیین في تحدید األولویات وصیاغة -

لتي تھدف إلى حل المشاكل المحددة في مجال الصحة والسكان وتنفیذھا،االستراتیجیات الجھویة ا
.یشجع المبادرات المحلیة واقامة عالقات وطیدة مع الھیاكل الجھویة المشاركة في انجاز برامج الصحة والسكان-

قائمة المجالس الجھویة للصحة
الوالیات المعنیة مقرات المجالسالجھویة للصحة

,البویرة,بجایة,تیزیوزو,تیبازة,بومرداس,البلیدة,الجزائر
.عین الدفلى,برج بوعریریج,الجلفة,المدیة

الجزائر

سیدي ,عبین تموشنت,معسكر,الشلف,غلیزان,وھران
.تیارت,تیسمسیلت,مستغانم,سعیدة,تلمسان,بلعباس

وھران

,میلة,خنشلة,تبسة,الطارف,سكیكدة,عنابة,قالمة,قسنطینة
.المسیلة,باتنة,جیجل,سطیف,أم البواقي,سوق أھراس

قسنطینة

.البیض,النعامة,أدرار,تندوف,یشار یشار
.األغواط,بسكرة,الوادي,تامنغست,ایلیزي,غردایة,ورقلة ورقلة
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مدیریات الصحة والسكان الوالئیة

مدیریات الصحة والسكان الوالئیة
من والیات القطر مدیریة للصحة والسكان والذي حددت مھامھا وفق المرسوم التنفیذي 

الذي حدد القواعد الخاصة بتنظیم 1997یولیو سنة 

.ر على تطبیق التشریع والتنظیم في جمیع المجاالت المتصلة بأنشطة الصحة والسكان
تنشط وتنسق وتقوم بتنفیذ البرامج الوطنیة والمحلیة للصحة، السیما في مجال الوقایة العامة وحمایة األمومة 

وغرافي والتخطیط العائلي والطفولة والحمایة الصحیة في األوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو الدیم

تسھر على احترام السلم التسلسلي للعالج، السیما بتطویر كل النشاطات التي تھدف إلى ترقیة العالج القاعدي،
’تطور كل عمل یھدف إلى الوقایة من إدمان المخدرات ومكافحتھا وخصوصا في اتجاه الشباب

للموارد البشریة والمادیة والمالیة دون المساس بالصالحیات المخولة قانونا لمدیري 

تشجیع وتطویر كل أنشطة االتصال االجتماعي السیما التربیة الصحیة باالتصال مع الجمعیات االجتماعیة المھنیة 

جھاز یختص بجمع المعلومات الصحیة والوبائیة والدیموغرافیة واستغاللھا وتحلیلھا وتبلیغھا،

’تسھر على وضع اإلجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجھیزات الصحة وصیانتھا حیز التنفیذ

والمشاركة في تنظیم اإلسعافات وتنسیقھا في حالة 

جراءات المعمول بھا،
.تتابع وتقوم تنفیذ البرامج المقررة في میدان التكوین وتحسین مستوى مستخدمي الصحة وتقویمھا

.مكاتب)3(إلى ثالثة )2(ویمكن كل مصلحة، حسب أھمیة المھام التي تضطلع بھا، أن تضم من مكتبین 
تطبیق أحكام ھده المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة ووزیر المالیة المكلف بالوظیف 

.الیة الجزائر ووھران وقسنطینة وعنابة كاتب عام
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مدیریات الصحة والسكان الوالئیة

مدیریات الصحة والسكان الوالئیة
من والیات القطر مدیریة للصحة والسكان والذي حددت مھامھا وفق المرسوم التنفیذي توجد على مستوى كل والیة

یولیو سنة 14الموافق 1418ربیع األول عام 9مؤرخ في 
.وسیر مدیریات الصحة والسكان الوالئیة

:وبھذه الصفة، تكلف على الخصوص بما یأتي
ر على تطبیق التشریع والتنظیم في جمیع المجاالت المتصلة بأنشطة الصحة والسكان

تنشط وتنسق وتقوم بتنفیذ البرامج الوطنیة والمحلیة للصحة، السیما في مجال الوقایة العامة وحمایة األمومة 
والطفولة والحمایة الصحیة في األوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو الدیم

وترقیة الصحة التناسلیة،
تسھر على احترام السلم التسلسلي للعالج، السیما بتطویر كل النشاطات التي تھدف إلى ترقیة العالج القاعدي،

تطور كل عمل یھدف إلى الوقایة من إدمان المخدرات ومكافحتھا وخصوصا في اتجاه الشباب
للموارد البشریة والمادیة والمالیة دون المساس بالصالحیات المخولة قانونا لمدیري تسھر على التوزیع المتوازن

.الصحة الجھویین ورؤساء مؤسسات الصحة
تشجیع وتطویر كل أنشطة االتصال االجتماعي السیما التربیة الصحیة باالتصال مع الجمعیات االجتماعیة المھنیة 

.والشركاء اآلخرین المعنیین
جھاز یختص بجمع المعلومات الصحیة والوبائیة والدیموغرافیة واستغاللھا وتحلیلھا وتبلیغھا،

تنشط الھیاكل الصحیة وتنسقھا وتقومھا،
تسھر على وضع اإلجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجھیزات الصحة وصیانتھا حیز التنفیذ

وتفتیشھا،تتولى تأطیر ھیاكل الصحة ومؤسساتھا العمومیة والخاصة
تعد الترخیصات المتعلقة بممارسة المھن الصحیة وضمان مراقبتھا،

والمشاركة في تنظیم اإلسعافات وتنسیقھا في حالة ’تعد المخططات االستعجالیة، باالتصال مع السلطات المعنیة 
حدوث كوارث مھما كانت طبیعتھا،

جراءات المعمول بھا،تدرس برامج االستثمار وتتابعھا في إطار التنظیمات واإل
تتابع وتقوم تنفیذ البرامج المقررة في میدان التكوین وتحسین مستوى مستخدمي الصحة وتقویمھا

.تشرف وتسھر على السیر الحسن للمسابقات واالمتحانات المھنیة
.تتكون مدیریة الصحة والسكان من مصالح مھیكلة في شكل مكاتب

.مصالح)6(إلى ست )3(ث تتكون مدیریة الصحة والسكان من ثال
ویمكن كل مصلحة، حسب أھمیة المھام التي تضطلع بھا، أن تضم من مكتبین 

تطبیق أحكام ھده المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة ووزیر المالیة المكلف بالوظیف 

الیة الجزائر ووھران وقسنطینة وعنابة كاتب عامیساعد مدیري الصحة والسكان في كل من و

مدیریات الصحة والسكان الوالئیة

توجد على مستوى كل والیة
مؤرخ في 261-97رقم 

وسیر مدیریات الصحة والسكان الوالئیة
وبھذه الصفة، تكلف على الخصوص بما یأتي

ر على تطبیق التشریع والتنظیم في جمیع المجاالت المتصلة بأنشطة الصحة والسكانتسھ-
تنشط وتنسق وتقوم بتنفیذ البرامج الوطنیة والمحلیة للصحة، السیما في مجال الوقایة العامة وحمایة األمومة -

والطفولة والحمایة الصحیة في األوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو الدیم
وترقیة الصحة التناسلیة،

تسھر على احترام السلم التسلسلي للعالج، السیما بتطویر كل النشاطات التي تھدف إلى ترقیة العالج القاعدي،-
تطور كل عمل یھدف إلى الوقایة من إدمان المخدرات ومكافحتھا وخصوصا في اتجاه الشباب

تسھر على التوزیع المتوازن
الصحة الجھویین ورؤساء مؤسسات الصحة

تشجیع وتطویر كل أنشطة االتصال االجتماعي السیما التربیة الصحیة باالتصال مع الجمعیات االجتماعیة المھنیة 
والشركاء اآلخرین المعنیین

جھاز یختص بجمع المعلومات الصحیة والوبائیة والدیموغرافیة واستغاللھا وتحلیلھا وتبلیغھا،تسھر على وضع
تنشط الھیاكل الصحیة وتنسقھا وتقومھا،

تسھر على وضع اإلجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجھیزات الصحة وصیانتھا حیز التنفیذ
تتولى تأطیر ھیاكل الصحة ومؤسساتھا العمومیة والخاصة

تعد الترخیصات المتعلقة بممارسة المھن الصحیة وضمان مراقبتھا،-
تعد المخططات االستعجالیة، باالتصال مع السلطات المعنیة 

حدوث كوارث مھما كانت طبیعتھا،
تدرس برامج االستثمار وتتابعھا في إطار التنظیمات واإل

تتابع وتقوم تنفیذ البرامج المقررة في میدان التكوین وتحسین مستوى مستخدمي الصحة وتقویمھا
تشرف وتسھر على السیر الحسن للمسابقات واالمتحانات المھنیة

تتكون مدیریة الصحة والسكان من مصالح مھیكلة في شكل مكاتب
تتكون مدیریة الصحة والسكان من ثال

ویمكن كل مصلحة، حسب أھمیة المھام التي تضطلع بھا، أن تضم من مكتبین 
تطبیق أحكام ھده المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة ووزیر المالیة المكلف بالوظیف 

.العمومي
یساعد مدیري الصحة والسكان في كل من و
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من المرسوم المنظم 8یكلف الكاتب العام بمساعدة مدیر الصحة والسكان بتنفیذ المھام المنصوص علیھا في المادة 
.لمدیریات الصحة والسكان، كما یتولى التنسیق ما بین مصالح مدیریة الصحة والسكان

.خاص بالمنصب العالي للكاتب العام وفقا للتنظیم المعمول بھتحدد شروط االلتحاق والمرتب ال
توضع األسالك والمنصب العلیا بمفتشیھ الصحة التي تنشط على مستوى مدیریات الصحة والسكان الوالئیة تحت 

.السلطة المباشرة لمدیر الصحة والسكان
نھا أن تؤطر النشاطات الخاصة بالصحة تطور مدیریة الصحة والسكان وتضع حیز التنفیذ كل التدابیر التي من شأ

.والسكان
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المخطط التنظیمي لمدیریات الصحة والسكان للوالیات الجزائر، وھران، قسنطینة 
وباتنة وعنابة وسطیفوزو،وعنابة وتیزي 

مدیر الصحة والسكان

مكتب التنظیم العام

شیةالمفت الكاتب العام

مصلحة الموارد البشریة 

والشؤون القانونیة
مكتب الشؤون القانونیة مكتب التكوینمكتب المستخدمین

والمنازعات

مكتب الخریطة الصحیة مصلحة التخطیط والوسائل
حصائیاتإلوا

ستثمارات إلمكتب ا
والصفقات

مكتب المیزانیة 
والمراقبة

مصلحة الھیاكل والمھن 
الصحیة

مكتب تنظیم الھیاكل 

ھاوتقییمللصحةالعمومیة 
ستعجاالتالمكتب امكتب القطاع الخاص

سعفاتإلوا

مكتب األمراض المتنقلة مصلحة الوقایة

وغیر المتنقلة
یة برامج الصحالمكتب 

مكتب الحمایة الصحیة 

في األوساط الخاصة

التناسلیةب الصحة مكتسكانیة برامج الالمكتب مصلحة السكان

والتنظیم العائلي

عالم إلمكتب ا

والتربیة واالتصال 

مصلحة النشاط الصحي 
والمنتوجات الصیدالنیة

مكتب تنظیم المنتوجات 

الصیدالنیة

العالج ترقیةمكتب

القاعدي وطب األمراض 

العقلیة

مكتب النشاط الصحي 

ومتابعة اللجان الطبیة
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المخطط التنظیمي لمدیریات الصحة والسكان لوالیات تلمسان والبلیدة وتیارت 
وسكیكدة وسیدي بلعباس والمدیة ومعسكر

مدیر الصحة والسكان

المفتشیةكتب التنظیم العامم

مصلحة الموارد البشریة 

والشؤون القانونیة
والشؤون القانونیة مكتب 

والمنازعات
مكتب التكوین مستخدمینلمكتب ا

مكتب المیزانیة والمراقبةمصلحة التخطیط والوسائل ستثمارات إلمكتب ا

والصفقات
مكتب الخریطة الصحیة 

حصائیاتإلوا

ظیم وتقییم الھیاكل مكتب تن

للصحة العمومیة والخاصة

العمومیة 

مصلحة الھیاكل والنشاط 
الصحي

مكتب تنظیم المنتوجات 

الصیدلنیة

العالج ومكتب االستعجاالت

األمراض وطب القاعدي

العقلیة

مكتب الحمایة الصحیة مصلحة الوقایة

في األوساط الخاصة

مكتب األمراض المتنقلة 

قلةوغیر المتن
ةیبرامج الصحالمكتب 

مكتب االعالم والتربیة مصلحة السكان
واالتصال

سكنیة برامج الالمكتب لتناسلیةمكتب الصحة ا

والتنظیم العائلي
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المخطط التنظیمي لمدیریات الصحة والسكان لوالیات الشلف وأم البواقي وبجایة 
كرة والبویرة وتبسة والجلفة وقالمة والمسیلة وورقلة والطارف وتیبازة ومیلة وبس

وعین الدفلة وغردایة

مدیر الصحة والسكان

المفتشیة

مكتب التنظیم العام

مصلحة الموارد البشریة 

والشؤون القانونیة
مكتب المیزانیة والمراقبة مكتب التكوین

مكتب المستخدمین والشؤون 
القانونیة والمنازعات

مصلحة الھیاكل 
والنشطات الصحیة

یة مكتب العالج القاعد

طب االستعجاالت وو

األمراض العقلیة

مكتب تنظیم وتقییم الھیاكل 

للصحة العمومیة والخاصة

العمومیة

مكتب تنظیم المنتوجات 

الصیدالنیة

مكتب الحمایة الصحیة مصلحة الوقایة

في األوساط الخاصة

مكتب األمراض المتنقلة وغیر 

المتنقلة
ةیبرامج الصحالمكتب 

مصلحة التخطیط 
والسكان

مكتب السكان ستثمارات إلمكتب ا

والصفقات

مكتب التخطیط
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المخطط التنظیمي لمدیریات الصحة والسكان لوالیات أدرار واألغواط وبشار 
لیزي وبرج بوعریریج إالبیض ووتامنغاست وجیجل وسعیدة ومستغانم و

وبومرداس وتندوف وتیسمسیلت والوادي وخنشلة والنعامة وعین تموشنت 
.وغلیزان وسوق أھراس

مدیر الصحة والسكان

المفتشیة

مكتب التنظیم العام

ستثماراتإلمكتب امكتب المیزانیة والمراقبةمصلحة الموارد والتخطیط مكتب المستخدمین والتكوین 
والمنازعات

مصلحة الھیاكل الصحیة 
والنشاط الصحي

مكتب العالج 

وطاالستعجاالتوالقاعدی

األمراض العقلیةب 

مكتب تنظیم الھیاكل 

العمومیة والخاصة

للصحة وتقییمھا

مكتب تنظیم المنتوجات 

الصیدالنیة

مكتب الحمایة الصحیة مصلحة الوقایة والسكان 

في األوساط الخاصة

مكتب األمراض المتنقلة 

وغیر المتنقلة
مكتب السكان
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لوكالة الوطنیة لوثائق الصحةا

جمادي األولي عام 19في مؤرخ319-95الوكالة الوطنیة لوثائق الصحة بمرسوم تنفیذي رقم إنشاءتم 
وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة ،1995أكتوبر 14الموافق 1416

.المعنویة واالستقالل المالي
المعمول بھا وألحكام المرسوم المشار للقوانین والتنظیماتتعد الوكالة تاجرة في عالقتھا مع الغیر وتخضع 

.أعاله
.لة تحت وصایة وزارة الصحةتوضع الوكا

.أي مكان أخر من التراب الوطني بقرار من وزیر الصحةإلىمقر الوكالة الجزائر ویمكن نقلھ 
یمكن إنشاء ملحقة أو أكثر یحدد مقرھا وتنظیمھا وعملھا بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.بالمالیةوالوزیر المكلف
بارھا مرفقا عمومیا طبقا ألحكام دفتر الشروط الذي یشترك في الموافقة علیھ تمارس الوكالة مھمتھا باعت

.بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالصحة
والنشریات تضع الوكالة تحت تصرف ھیاكل الصحة ومستخدمیھا وكل المستعملین جمیع الوثائق والمؤلفات،

.لیمیة التي تساھم في تكوینھم وإعالمھم في مجال الصحةوالمعلومات والوسائل التع
:تتولي الوكالة على الخصوص ما یأتي

 تتصور الوثائق والوسائل التعلیمیة والعلمیة التقنیة وتعدھا وتنتجھا وتقتنیھا وتوزعھا في شكل كل
وسائل الدعم والمساندة

األمراض المتنقلة عن طریق تقوم بأنشطة إعالمیة في میدان الطب البیطري السیما مكافحة
.الحیوانات

،تقوم باألبحاث وأعمال التكوین التي لھا عالقة بنشاطھا وتطبیقھا
،تترجم الوثائق البیداغوجیة العلمیة والتقنیة إن دعت الضرورة
،تشارك في إعداد البطاقیات المرجعیة وقواعد المعطیات وبنوك المعلومات
مھامھا، السیما في مجال المخطط التنظیمي والتسییر الوثائقي،تقوم بالدراسات التي لھا عالقة ب
تنشط وتطور وتنسق ھیاكل الوثائق التابعة لقطاع الصحة.
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المعھد الوطني للصحة العمومیة

1964أبریل سنة10المؤرخ في 101-64بالمرسوم رقم 1964تم إنشاء المعھد الوطني للصحة العمومیة في عام 
1993ینایر سنة 2الموافق 1413رجب عام 9مؤرخ في 05-93ثم أعید تنظیمھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تتمتع بالشخصیة المدنیة واالستقالل المالي ’یعد المعھد الوطني للصحة العمومیة مؤسسة عمومیة ذات طابع أداري 
.موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

بالجزائر العاصمة، ویمكن نقلھ إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزیر المكلف مقر المعھد-
.بالصحة

.یمكن أنشاء مالحق للمعھد بقرار من الوزیر المكلف بالصحة-
یتمثل ھدف المعھد في تحقیق أعمال دراسة وبحوث في الصحة العمومیة تمكن من تزوید الوزیر الوصي باألدوات -

ة والتقنیة الضروریة لتطویر البرامج المتعلقة بالعمل الصحي وترقیة الصحة العمومیة، والتنسیق بینھا داخل العلمی
.القطاع وبین القطاعات

:یكلف المعھد في مجال األعالم الصحي واالتصال االجتماعي بما یأتي-
.الصحیةجمع ومعالجة ونشر كل المعلومات المفیدة الخاصة بالسكان ومحیطھم ومشاكلھم-
.وضع نظام لمراقبة األوبئة والسھر على تقیمیھ بصفة منتظمة ودائمة-
.القیام بدراسة عن تكلفة الصحة-
.أنشاء بنك للمعلومات واألرشیف في مجال الصحة، والسھر على استكمالھ-
.النھوض باالتصال االجتماعي في مجال الصحة السیما في اتجاه السكان والمحترفین في الصحة-
:باالتصال مع القطاعات المعنیة بما یأتي’یكلف المعھد في مجال مكافحة األمراض -
اقتراح برامج لمكافحة األمراض األكثر انتشارا في البالد، والوقایة منھا،-
.القیام بالمتابعة التقنیة لھده البرامج وتقییمھا، وإرسال تقاریر عنھا للوزیر الوصي-
:ة وترقیة الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنیة فیما یأتيیشارك المعھد في مجال حمای-
ضبط االحتیاجات والمشاكل الصحیة لجمیع الفئات السكانیة،-
وضع نماذج للتكفل بالسكان األكثر عرضة للخطر،-
.ضبط مشاكل الصحة البدنیة والعقلیة للشباب، واقتراح برامج للتكفل بھا وكذا األعمال التربویة الخاصة بھم-
.اقتراح أعمال قصد وقایة وترقیة الوسط الصحي والمحیط ووضع نظام للرقابة في ھدا الشأن-
:یكلف المعھد في مجال النشاط المخبري بما یأتي-
ضمان مساعدة تقنیة لبرامج مكافحة األمراض واألعمال وبرامج الصحة ومراقبة المیاه واألغذیة واألدویة،  ومواد -

التجمیل والمواد السامة،
’تقدیم مساعدة تقنیة لمختلف مخابر الصحة فیما یتعلق بطرق وتقنیات الرقبة-
.تطویر المراقبة العلمیة والتقنیة لألدویة-

:یكلف المعھد في مجال التكوین والبحث في میدا ن الصحة العمومیة، السیما ما تحتاج ألیھ برامج الصحة بما یأتي
ین وتحسین المستوى،تنظیم ملتقیات تكون ورشات إلعادة التكو-
المشاركة مع المؤسسات والھیئات المؤھلة في تكوین جمیع فئات عمال الصحة،-
المبادرة ببرامج البحث في مجال الصحة العمومیة،-
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المشاركة في مجال البحث العلمي باالتصال مع مختلف الھیئات الوطنیة والدولیة التي تعالج مشاكل الصحة -
العمومیة،

.مال البحث في الصحة العمومیة، والتربیة، المتعلقة بمشاكل الصحة وضمان نشرھاالنھوض بأع-
.یؤھل المعھد الوطني للصحة العمومیة لتقدیم خدمات في مجال التكوین السیما بتنظیم دورات تكوینیة-

:یؤھل المعھد للقیام بما یأتي
ع المؤسسات واإلدارات أو الھیئات األخرى،أبرام عقود واتفاقیات في التكوین والدراسات واالستشارة مع جمی-
ومع المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة،’إبرام اتفاقیات للتعاون مع الھیئات المماثلة الوطنیة واألجنبیة -
.المشاركة في اللقاءات واألعمال الوطنیة أو الدولیة التي تھم میدان نشاطھ-
.أو دولیة ترتبط بھدفھ/یمكن المعھد تنظیم لقاءات وطنیة و -
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معھد باستور الجزائر

ثم تم تحویلھ إلى 1971یونیو سنة 21المؤرخ في 45-71باستور الجزائر بموجب األمر رقم تم إنشاء معھد 
سوم تنفیذي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي بموجب المر

1994.مارس سنة 30الموافق 1414شوال عام 18مؤرخ في 74-94رقم 
.یخضع المعھد لقواعد القانون العام في عالقاتھ مع الدولة ویعد تاجرا في عالقاتھ مع الغیر

.كما یخضع للقوانین والتنظیمات الجاري بھا لعمل
.یوضع المعھد تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

.المعھد في مدینة الجزائر ویمكن نقلھ إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسيیكون مقر
.یتمثل مجال عمل المعھد في البیولوجیا التي تخدم أو یمكن أن تخدم صحة اإلنسان والحیوان

:ویشمل مجال عملھ على الخصوص ما یأتي
البكتیریولوجیة،
علم الفیروسات،
علم الطفیلیات،

ناعة،علم الم
البیولوجیا الجزیئیة،

.البیوتكنولوجیا
:تتمثل مھام المعھد ة في حدود مجال عملھ ، على الخصوص فیما یأتي

:في میدان البحث والمرجعیة-1
’توسیع أعمالھ في المیادین التي تندرج في اختصاصھ وتطویرھا*
’ص والعالج وتطویر دلكالسیما في مجال الوقایة والتشخی’ترقیة البحث األساسي والتطبیقي *
ضبط أیة تقنیة جدیدة، السیما عن طریق إیداع براءات االختراع أو اقتناء رخص الصنع وتطویر ھده التقنیة *

وتحسینھا واعتمادھا وتكییفھا،
أنجاز كل األشغال الكفیلة بالمشاركة في تقدم البحث الدي من شأنھ أن یرقي صحة اإلنسان والحیوان،*
والتقنیات والمقاییس التي تدخل في مجال عملھ ونشر دلك،ضبط المفاھیم *
تعریف الجراثیم التي تعرضھا علیھ المخابر،*
في تنمیة بنك المكروبات وبنك الخالیا وبنك ’المشاركة ة ضمن إطار تأسیس التراث الوطني العلمي وحمایتھ *

األمصال الوطنیة ،
’ي ترقیة النظافة عموما وجودة البیئة كذلكالمشاركة بمعیة المؤسسات والھیئات المعنیة ف*
:في میدان التكوین-2
’المساھمة في تلقین العلوم والتقنیات التي تدخل في إطار أعمالھ في كل مستویات التعلیم العالي والمھني*
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.المساھمة في تكوین مستخدمي المخبر وتحسین مستواھم وإعادة تكوینھم*
:دیم الخدماتفي میدان الصناعي والتجاري وتق-3
توفیر المساھمة في الخبرة واالستشارة لكل ھیئة أو أدارة أو مؤسسة ة السیما عن طریق تنظیم مھمات دراسیة *

’وبحوث وتحقیقات عن طریق استعمال مخابره ومنشأتھ الخاصة بالبحث والمراجعة والمراقبة والتنمیة واإلنتاج
جیة األخرى التي تستعمل في طب اإلنسان والطب البیطري زیادة تطویر األمصال والتلقیحات والمنتوجات البیولو*

على كواشف التشخیصات وإنتاج دلك أو تكلیف من یقوم بإنتاجھ واستیراده أو تصدیره وتوزیعھ أو تكلیف من یقوم 
بتوزیعھ،

ترقیة *البیطري، القیام بمراقبة األمصال والتلقیحات والمنتوجات البیولوجیة التي تستعمل في طب اإلنسان والطب *
أو ذات الطابع الصناعي،/انتقاء الجذور التلقیحیة و

ترقیة انتقاء الحیوانات المخصصة للمخبر وتربیتھا واستیرادھا وتصدیرھا،*
ینظم المعھد ویطور في أطار مھامھ أیة عالقة دولیة للتعاون والتبادل، السیما مع الھیئات المماثلة،

العمومیة طبقا لبنود دفاتر شروطھ التي ستحدد بقرار وزاري مشترك بین الوزیر یخضع المعھد لتبعات الخدمة 
المكلف بالصحة والوزیر المكلف بالمالیة،
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الوكالة الوطنیة للدم

11الموافق 1430شعبان عام 20مؤرخ في 258-09بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء الوكالة الوطنیة للدم 
.وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع أداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي2009غشت سنة 

.توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة
یحدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر

:تتمثل مھام الوكالة فیما یلي
أعداد واقتراح سیاسة الدم ومتبعة تطبیقھا،-
ل باالحتیاجات الوطنیة الخاصة بمواد الدم،التكف-
أعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة للحقن والمقاییس المتعلقة بمراقبة الدم ومشتقاتھ،-
أعداد قائمة الكواشف والمستھلكات والتجھیزات الضروریة لنشاطات جمع وتحضیر وتأھیل وتخزین ونقل مواد -

المستعملة،وكذا التقنیات ’الدم غیر الثابتة 
اقتراح تعریفات التنازل عن المواد األولویة التي تدخل في تركیبة مواد الدم غیر الثابتة،-
ترقیة عملیة التبرع بالدم وجمع وتحضیر وتأھل وتوزیع مواد الدم غیر الثابتة،-
تحضیر البالزما الخاص باالستعمال الصناعي،-

وضع نظام ضمان الجودة،
’وإجراءات تأكید كل اشاره ضروریة لتأھیل مواد الدم غیر الثابتة،ت والممارسات الحسنةالتصدیق على التقنیا-
مراقبة مواد الدم غیر الثابتة وإجراء الخبرة علیھا،-
تكوین وتسییر احتیاط استراتیجي من الدم في أطار الوقایة من المخاطر الكبرى وتسییر الكوارث،-
ات الحیة في مجال الدم،ترقیة نشاطات التجزئة والتكنولوجی-
ترقیة وتطویر وصناعة الكواشف الموجھة للتأھیل البیولوجي الخاص بالدم ومشتقاتھ،-
تنسیق نشاطات الوكاالت الجھویة للدم ،-
مسك بطافیات وطنیة وجھویة خاصة بالتبرعین بالدم والمتبرعین بالنخاع العظمي بغرض تحدید مصدر وتعقب -

ھده المراد،
علومات المتعلقة بالدم ومشتقاتھ بھدف تقییمھا،مركزة الم-
والسیما منھا التخصصات وبرامج التكوین ’التكوین والبحث في میدان الدم باالتصال مع الھیاكل والھیئات المعنیة -

وتنسیق نشاط البحث،
تقدیم آداءات وخدمات ترتبط بمھامھا،-
ا،تمثیل الجزائر في المحافل الدولیة في میدان اختصاصھ-

.زیادة على ذلك، عالقات تنسیق مع ھیاكل حقن الدم لوزارة الدفاع الوطني’تقیم الوكالة 
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الصیدلیة المركزیة للمستشفیات

ربیع الثاني عام 19مؤرخ في 293-94الصیدلیة المركزیة للمستشفیات بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء 
.1994سبتمبر سنة 25الموافق 1415

ؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تسمي الصیدلیة المركزیة للمستشفیات تتمتع بالشخصیة المعنویة م
*الصیدلیة المركزیة*واالستقالل المالي، وتدعي في صلب النص 

تعد الصیدلیة المركزیة تاجرة في عالقاتھا مع الغیر، وتخضع للقوانین والتنظیمات المعمول بھا وألحكام ھدا 
.الموسم

.توضع الصیدلیة المركزیة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة
یكون مقر الصیدلیة المركزیة في مدینة الجزائر ویمكن نقلھ إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على 

.اقتراح الوزیر المكلف بالصحة
مھمة تموین الھیاكل الصحیة ’عمومیة تتولى الصیدلیة المركزیة في أطار السیاسة الوطنیة للصحة ال:4المادة 

العمومیة بالمنتوجات الصیدالنیة واألدوات الطبیة الجراحیة وخزنھا وتوزیعھا وكذلك صنع المستحضرات 
.الصیدالنیة وأي تكوین لھ عالقة بنشاطھا

:وبھده الصفة تتولى الصیدلیة المركزیة ما یأتي
یة العمومیة،تعد برنامج التموین باالتصال مع الھیاكل الصح-
تبادر بجمیع األعمال التي تتطلبھا برامجھا التنمویة وتنجزھا،-
تضمن مراقبة جودة المنتوجات التي تشتریھا أو تصنعھا بوسائلھا الخاصة أو عن طریق ھیئات الرقابة الخارجیة -

المعتمدة قانونا،
یاكل الصحیة العمومیة،تضمن توزیع المنتوجات الصیدالنیة واألدوات الطبیة الجراحیة على الھ-
تضمن عند االقتضاء تسویق المنتوجات الصیدالنیة لفائدة المرضي المصابین بدأ خاص ة ویحدد بقرار الوزیر -

المكلف بالصحة شروط توزیع ھده المنتوجات الصیدالنیة،
تحوز وتسیر المخزونات االستراتیجیة حسب المقاییس التي تحددھا السلطات المعنیة،-
لمصالح المعنیة في تكوین مستخدمي الصحة الدین یمارسون نشاطا لھ عالقة بھدفھا وتحسین مستواھم تساھم ا-

وتجدید معلوماتھم،
.تمارس ھده األعمال المتممة في إطار المھام المحددة على ھدا النحو مع احترام دفتر الشروط-
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البشري ستعملة في الطبموكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة الال

08–15تم إنشاء الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
.2015دیسمبر سنة 6الموافق 1437صفر عام 24مؤرخ في 

خصیة المعنویة الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري ھي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالش
.واالستقالل المالي

.ویـســیــرھــا مــجــلس إدارة یــرأسھ مــدیــر عــام وتزود بمجلس استشاري

للوكالة بقرار یحدد التنظیم الداخلي .من الوزیر المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس اإلدارة
.یحدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر
من القانون 4-174و 3-173د الصیدالنیة، تكلف الوكالة طبقا ألحكام المادتین في إطار السیاسة الوطنیة للموا

.بما یأتي1985فبرایر16الموافق 1405جمادى األولى عام 26المؤرخ في05-85رقم 
السھر على مراقبة نوعیة المواد الصیدالنیة المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري وسالمتھا وفعالیتھا 

.عیتھاومرج
القیام بتقییم الفوائد واألخطار المرتبطة باستعمال المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب 

.البشري
تسجیل األدویة والمصادقة على المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة في الطب البشري،

یة،القیام بخبرات ومراقبة المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطب
تكوین بنك للمعطیات العلمیة والتقنیة الضروریة لتأدیة مھمتھا وتتلقى لھذا الغرض كل معلومة طبیة وعلمیة،

جمع وتقییم المعلومات ذات الصلة باإلفراط في استعمال الدواء والتبعیة لھ التي قد تتسبب فیھا مواد مؤثرة 
نفسیا،

ة،السھرعلى السیرالحسن لمنظومة ا لیقظة الصیدالنی
تصة اتخاذ التدابیرالضروریة في حالة وجود خطر على الصحة العمومیة،لمخأو طلب من السلطات ا/اتخاذ و

في إطار التكافؤ الحیوي،)سریریة(إنجاز تجارب عیادیة 
تقییم التجارب العیادیة والعمل على توقیف كل اختبار أو إنتاج أو تحضیر أو استیراد أو استغالل أو توزیع أو 

أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل وكذا تسلیم أو استعمال دواء خاضع أو غیر خاضع توضیب
للتسجیل عندما یكون من شأن ھذا المنتوج أن یشكل خطرا على الصحة البشریة،

ذا إبداء رأیھا في كل الوسائل المرتبطة بالمواد  الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري وك
في فائدة كل منتوج جدید،

المشاركة في إعداد استراتیجیات وتنمیة قطاع الصیدلة واقتراح العناصر التي تساعد على ذلك ال سیما بتحدید 
االحتیاجات في مجال إنتاج المواد  الصیدالنیة،

دالنیة إبداء رأیھا في كل مشروع نص ذي طابع تشریعي أو تنظیمي یسیر مجال الصیدلة والمواد  الصی
والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري، وتقدیم كل اقتراح یرمي إلى تحسین األحكام المعیاریة 

المعمول بھا في ھذا المجال،
القیام بكل الدراسات واألبحاث وأنشطة التكوین أو اإلعالم في مجاالت اختصاصھا والمساھمة في

النیة،تشجیع البحث العلمي في مجال المواد  الصید
المشاركة في إعداد قائمة المواد  الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري القابلة للتعویض،

المشاركة في إعداد المدونات الوطنیة المستعملة في الطب البشري وفي تحیینھا الدوري،
طبیة المستعملة والمستلزمات البالمواد الصیدالنیةمراقبة اإلشھار والسھر على إعالن طبي موثوق بھ یتعلق 

في الطب البشري،
الرد على كل طلب صادرعن السلطات المعنیة فیما یتعلق بكل مسألة مرتبطة بمجال المواد الصیدالنیة،

.إعداد تقریر سنوي عن نشاطاتھا ترسلھ إلى الوزیر المكل فبالصحة
ائل المرتبطة، على التوالي، تعتمد الوكالة في ممارسة مھامھا على لجان متخصصة تكلف بإبداء رأیھا في المس

مستلزمات الطبیة والمصادقة علیھا واإلعالم الطبي والعلمي واإلشھار وكذا مبتسجیل المواد الصیدالنیة وال
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جمادى األولى 26المؤرخ في05-85من القانون رقم 2-173دراسة األسعار الخاصة بھا طبقا ألحكام المادة 
،1985فبرایر16الموافق 1405عام 

مكن أن تتوفر الوكالة على مخابر متخصصة لضمان كل خبرة أو مراقبة مرتبطة باختصاصھا تتعلق بالمواد ی
.الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري

تصة في مجال الیقظة بخصوص المواد الصیدالنیة والیقظة لمختعتمد الوكالة كذلك على مساعدة المؤسسات ا
والیقظة بخصوص الدم والیقظة بخصوص السموم ومراقبة نوعیة المواد الصیدالنیة بخصوص العتاد

.بر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیةلمخوالمستلزمات الطبیة ذات االستعمال البشري وال سیما منھا ا
الني تكلف بجمع الوكالة، قصد تعزیز دور الرصد والمراقبة المنوطة  بھا إنشاء فروع  جھویة للسھرالصیدیمكن 

المعلومة حول المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة لدى المتعاملین والمستعملین والمستھلكین والمرتفقین
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المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة

ذي 24مؤرخ في 140–93بموجب المرسوم تنفیذي رقم تم إنشاء المخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة 
1993یونیو سنة 14الموافق 1413الحجة عام 

ویشار إلیھا فیما یأتي *المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة*مؤسسة عمومیة ذات طابع أداري تسمى 
.وصایة الوزیر المكلف بالصحةتتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتوضع تحت *بالمخبر *

.یكون مقر المخبر في مدینة الجزائر:2المادة 
.ویمكن نقلھ إلى أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزیر المكلف بالصحة

171و170و169تتمثل مھمة المخبر في مراقبة نوعیة المنتوجات الصیدالنیة وخبرتھا مثلما ھو محدد في المواد 
.والمذكور أعاله1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85من القانون رقم

05-85من القانون رقم 171و170و169یتولى المخبر، في أطار مھمتھ العامة مثلما ھو منصوص علیھ في المواد 
.1985فبرایر سنة16المؤرخ في 

یدرس الملفات العلمیة والتقنیة للمنتوجات الصیدالنیة المعروضة للتسجیل،-
مناھج والتقنیات المرجعیة على الصعید الوطني،یعد ال-
یمسك المواد المعیاریة والمنتوجات المرجعیة على الصعید الوطني،-
یمسك بنكا للمعطیات التقنیة التي تتعلق بالمقاییس وطرق أخد العینات ومراقبة نوعیة المنتوجات الصیدالنیة -

ویضبطھ باستمرار،
الصیدالنیة المسوقة وفعالیتھا ونوعیتھا،یراقب انعدام الضرر في المنتوجات-
یھتم بالبحث التقني والعلمي المرتبط بھدفھ،-
.ینجز كل دراسة لھا عالقة بمھمتھ-

.یؤھل المخبر ألداء خدمات الخبرة وإلبرام كل العقود واالتفاقیات لھذا الغرض مع كل مؤسسة أو إدارة أو ھیئة
السیما بتنظیم تداریب تطبیقیة في مناھج مراقبة المنتوجات الصیدالنیة كما یؤھل لتقدیم خدمات في مجال التكوین،

.وتقنیتھا
یؤھل المخبر، في أطار اإلجراءات المقررة وطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما وفي حدود مھمتھ، إلبرام اتفاقیات 

.تعاون مع الفئات األجنبیة المماثلة ومع المنظمات الدولیة
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كز الوطني لعلم السمومالمر

.1419صفر عام 7المؤرخ في 188-98تم إنشاء المركز الوطني لعلم السموم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتوضع تحت وصایة 

.الوزیر المكلف بالصحة
في مدینة الجزائر ویمكن نقلھ إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم تنفیذي بناء على یكون مقر المركز 

.اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة
یمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات بالمركز بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف 

.بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي
تولى المركز مھمة إنجاز تحالیل وخبرات على كل المنتوج أو مادة سامة أو التي قد تكون سامة، وتوفیر ی
.عالم الخاص بعلم السموم قصد حمایة صحة السكانإلا

:یكلف المركز بما یأتي
البحث عن كل مادة قد تكون سامة وتحدیدھا ومعایرتھا،

ض للسموم وحدوث التسمم،قیاس المؤشرات البیولوجیة ذات العالقة بالتعر
إعداد قواعد الممارسة المخبریة الحسنة والمقاییس التقنیة لتحلیل التسمم،

جمع كل معلومة تتعلق بعلم السموم والتسمم، ومعالجتھا وتوزیعھا،
تقدیر خطر السموم على المستوي الوطني،

تصحیحیة،تبلیغ الوزیر المكلف بالصحة بكل خطر كبیر للسموم واقتراح األعمال ال
تقدیم المساعدة في مجال تشخیص التسمم،

جابة على كل مكالمة ھاتفیة تطلب مساعدة في التشخیص ونصیحة في العالج،إلا
المساھمة في الخبرة الطبیة الشرعیة في مجال علم السموم،

البحث عن األثر الذي یخلفھ التعرض المھني والتلوث الكیمیائي على صحة السكان،
رة في مجال علم السموم تخص المنتوجات الغذائیة والمنتوجات الموجودة في محیط خاصة بیقظة القیام بكل خب

نسان،إلا
صابة بالتسمم،إلالمشاركة في متابعة السكان المعرضین بصفة خاصة لخطر ا
المشاركة في متابعة عالج المرضي المصابین بداء مستدیم،

تنظیم تحقیقات الیقظة في مجال التسمم،
والسھر ,اقیة وطنیة للمنتوجات والمواد السامة أو التي من شأننھا أن تكون سامة أو قد تصبح كذلكٳعداد بط

,علي تحیینھا
,ٳعداد كل دراسة ذات عالقة بعلم السموم والقیام بكل أعمال البحث في ھذا المجال

.القیام بخدمات خاصة بعلم السموم
تعاون مع أي مؤسسة أوادارة أو ھیئة وطنیة أة أجنبیة مماثلة أو یؤھل للمركز ابرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقیة

منظمات دولیة أو منظمات غیر حكومیة
.یوجھ المركز مجلس توجیھي ویدیره مدیر عام یساعده كاتب عام ویزود المركز بمجلس علمي
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المركز الوطني للیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي 

-98قظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء المركز الوطني للی
.1419صفر عام 8المؤرخ في 192

یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتوضع تحت وصایة 
.الوزیر المكلف بالصحة

إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم تنفیذي بناء على یكون مقر المركز في مدینة الجزائر ویمكن نقلھ 
.اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة

یمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات بالمركز بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف 
.بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي

:تتمثل مھمة فیما یأتي
التفاعالت الجانبیة غیر المرغوب فیھا، التي یسببھا استھالك األدویة المعروضة في السوق والحوادث مراقبة 

.أو احتماالت وقوعھا الناتجة عن استعمال األجھزة الطبیة
إنجاز كل أو أشغال خاصة بتأمین استعمال األدویة واألجھزة الطبیة أثناء مختلف التناوالت أو االستخدامات 

.عمال وقائیة وتشخیصیة وعالجیةقصد إنجاز أ
.جمع المعلومات الخاصة بالتأثیرات الجانبیة الغیر مرغوب فیھا واستغاللھا وتقییمھا

تنظیم تحقیقات حول الیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي،
ة تنشیط أعمال مختلف المراسلین والمتعاونین الذین یتدخلون في اطار شبكة وطنیة للیقظة بخصوص األدوی

والعتاد الطبي وتنسیقھا،
ٳشعار الوزیر المكلف بالصحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثیرات غیر 

المرغوب فیھا،
اقتراح األعمال التصحیحیة ومتابعة ٳنجازھا،

,دراسة أو أشغال بحث متعلقة بتأمین استعمال األدویة واألجھزة الطبیةالقیام بكل
لمشاركة في تحسین معارف الممارسین الطبیین قصد االستعمال العقالني لألدویة واألجھزة الطبیة وتحسین ا

فعالیة األعمال الوقائیة والعالجیة،
,ضمان نشر المعلومات التي تتعلق بھدف المركز على المستوى الوطني والدولي وتبادلھا

.ضمان أداءات الخبرة والدراسة مع كل ھیئة

.لمركز مجلس توجیھي ویدیره مدیر بمجلس علميیوجھ ا
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المجلس الوطني ألخالقیات علوم الصحة 
المتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85من القانون 2الفقرة 168/1عمال بأحكام المادة 

والذي یحدد 168/1في مادتھ 1990جویلیة 31المؤرخ في 17-90والمعدل والمتمم بالقانون .وترقیتھا
122-96تشكیل المجلس الوطني ألخالقیات علوم الصحة والذي تم إنشاءه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن تشكیل وتنظیم وعمل المجلس 1996أفریل 6الموافق 1416ذي القعدة عام 18المؤرخ في 
.الوطني ألخالقیات علوم الصحة

:ء اآلتیة ذكرھممقر المجلس في الجزائر ویتكون من األعضا
ممثل الوزیر المكلف بالدفاع الوطني،

ممثل الوزیر المكلف بالعدل،
ممثل الوزیر المكلف بالصحة والسكان،

ممثل الوزیر المكلف بالعمل والحمایة االجتماعیة والتكوین المھني،
عن الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي،)2(ممثالن 

علوم الطبیة، یعینھم الوزیر المكلف بالصحة،أساتذة في ال)9(تسعة 
أطباء ممارسین، الوزیر المكلف بالصحة،)3(ثالثة 

ممثل المجلس اإلسالمي األعلى،
ممثل المجلس الوطني ألخالقیات الطب،

یضبط الوزیر المكلف بالصحة بقرار، القائمة االسمیة ألعضاء المجلس المذكورین بناء على اقتراحات السلطة 
.ینتمون إلیھاالتي

ویتم تعیین أعضاء المجلس لمدة .سنوات قابلة للتجدید)4(یرأس المجلس عضو ینتخب من ضمنھ لمدة أربع 
.سنوات قابلة للتجدید)4(أربع 

.یمكن للمجلس أن یستعین بأي شخص طبیعي أو معنوي یرى مساھمتھ مفیدة في سیر أشغالھ
.یمكن للمجلس أن یتزود بلجان متخصصة

.المجلس بكتابة تقنیة تتوالھا وزارة الصحةیزود
)2(یجتمع المجلس مرتین .یعد المجلس نظامھ الداخلي ویصادق علیھ وترسل نسخة منھ إلى وزیر الصحة

.على األقل في دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ
)2/3(ن، أو من ثالثي یمكنھ أن یجتمع في دورات غیر عادیة بطلب من رئیسھ، أو من وزیر الصحة والسكا

.أعضائھ
.یمكن أن یخطر المجلس أي شخص طبیعي أو معنوي بخصوص أیة مسألة تدخل في إطار مھامھ

.یرسل المجلس نسخة من مجموع أشغالھ إلى وزیر الصحة والسكان
انیة یتلقى المجلس تخصیصا مالیا في إطار التنظیم المعمول بھ لسد حاجیات عملھ ویقید ھذا بتخصیص في میز

.وزارة الصحة والسكان
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الوكالة الوطنیة لزرع األعضاء 

جمادي 13المؤرخ في 167-12أنشأت الوكالة الوطنیة لزرع األعضاء بالمرسوم التنفیذي رقم 
وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع 2012الموافق أبریل 1433األولي عام 

.ليبالشخصیة المعنویة واالستقالل الما
.توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

.یحدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر
تكلف الوكالة في مجال انتزاع وزرع األعضاء واألنسجة والخالیا من جسم اإلنسان، على 

:الخصوص بما یأتي
المعنیین،في وضع برامج تكوین لتلبیة احتیاجات التأھیل وتجدید معلومات المستخدمین المساھمة 

إقامة وترقیة عالقات التبادل مع المؤسسات الوطنیة واألجنبیة في میادین نشاطات الوكالة قصد 
تدعیم وتطویر التأطیر التقني وتكوین المستخدمین ونشاطات االنتزاع والزرع،

إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الوكالة والحصیلة السنویة لنشاطات انتزاع وزرع األعضاء 
.نسجة والخالیا وإرسالھما إلى الوزیر المكلف بالصحةواأل

یجب على المؤسسات االستشفائیة المرخص لھا بالقیام بانتزاع األعضاء واألنسجة والخالیا 
البشریة وزرعھا أن ترسل كل سنة المعلومات الضروریة إلى الوكالة لتقییم نشاطاتھا قصد إعداد 

.ألعضاء واألنسجة والخالیاالحصیلة السنویة لنشاطات انتزاع وزرع ا
ویتم إعالمھا من قبل المؤسسات االستشفائیة المرخص لھا بالقیام بانتزاع األعضاء واألنسجة 

والخالیا بكل الصعوبات المتعلقة بتطبیق القواعد المرتبطة بالنشاطات الطبیة والبیولوجیة التابعة 
دابیر المتضمنة الحلول المالئمة لمجال اختصاصھا وتقترح على الوزیر المكلف بالصحة كل الت

.لھا
یجب على المؤسسات االستشفائیة المرخص لھا بالقیام بانتزاع األعضاء واألنسجة والخالیا 

البشریة وزرعھا أن تأخذ كل التدابیر الضروریة لضمان المحافظة على كل الوثائق المرتبطة 
اقیات المنصوص علیھا في بھذه النشاطات قصد تمكین الوكالة من ضمان مسك وتسییر البط

.المرسوم وذلك لغرض التتبع
التابعة للمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة القبة 2جد مقرھا على مستوى العیادة المتعددة الخدمات قاریدي یو
.المحدد لمقر الوكالة الوطنیة لزرع األعضاء2012أكتوبر 16المؤرخ في 86حسب القرار رقم )العناصر(
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لمدرسة الوطنیة للمناجمنت وإدارة الصحةا

7المؤرخ في 162-09لقد تم إعادة تسمیة المدرسة الوطنیة للصحة العمومیة بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم 
.والذي اتخذت تسمیة المدرسة الوطنیة للمناجمنت وإدارة الصحة2009مایو 2جمادى األولى الموافق 

.ت طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل الماليالمدرسة مؤسسة عمومیة ذاتعد 
.توضع المدرسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

:تتولي المدرسة المھام التالي

ضمان تكوین متخصص ذي مستوى عال في مختلف فروع التسییر والمناجمنت لمؤسسات  وھیاكل الصحة،
سییر مؤسسات الصحة،ضمان تكوین متواصل لمھني الصحة في میدان ت

القیام بأعمال تحسین المستوى وتجدید المعلومات في میدان المناجمنت لفائدة مستخدمي التأطیر،
المشاركة في تنمیة التقنیات الحدیثة للمناجمنت في مؤسسات وھیاكل الصحة،

فیھ،القیام بتطویر البحث في مجال المناجمنت والتسییر في مؤسسات وھیاكل الصحة والمساھمة 
إنجاز دراسات ومنشورات ذات صلة بمھامھا قصد ترقیة المناجمنت في مؤسسات وھیاكل الصحة،

وبھذه الصفة تشارك .إقامة عالقات تبادل وتعاون مع الھیئات الوطنیة أو األجنبیة العاملة في نفس مجال النشاط
.رة والبحثالمدرسة في أعمال التعاون مع الشبكات الوطنیة والدولیة للتكوین والخب

.ویمكنھا،  زیادةعلىذلك،أنتضمنلفائدةمستعملینآخرینتكویناودراساتوخبراتتدخلفیإطارمھامھا

.یسیر المدرسة مجلس إدارة ویدیرھا مدیر عام، وتزود بمجلس علمي
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المعھد الوطني البیداغوجي للتكوین شبھ الطبي

ذي الحجة 9مؤرخ في 148-69شبھ الطبي بالمرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء المعھد الوطني البیداغوجي للتكوین
.1996أبریل سنة 27الموافق 1416عام 

.یعد المعھد مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي
.یوضع المعھد تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

ویمكن الوزیر المكلف بالصحة أن ینقلھ بقرار إلى أي مكان أخر من التراب یكون مقر المعھد في مدینة الجزائر 
.الوطني

یمكن إنشاء ملحق أو عدة مالحق بالمعھد یحدد مقرھا وتنظیمھا وسیرھا بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف 
.بالصحة والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومي

:إطار تنفیذ سیاسة التكوین شبھ الطبي التي یحددھا الوزیر المكلف بالصحة بالمھام اآلتیةیقوم المعھد، في
’یضع تحت تصرف مؤسسات التكوین شبھ الطبي كل وسائل الدعم والمناھج قصد تحسین التكوین

یتصور برامج التكوین شبھ الطبي ویعدھا ویقومھا ویقترحھا،
بمؤسسات التكوین شبھ الطبي والحصول على الشھادات،ویراقبھا،ینظم االمتحانات والمسابقات لاللتحاق

یتصور ویعد ویقوم نموذج أیة وثیقة بیداغوجیة،-
یبادر بالبحث البیداغوجي لتدریس التقنیات شبھ الطبیة ویطوره،

یشارك في تكوین المعلمین وتأطیرھم، وفي التأطیر البیداغوجي والمراقبة البیداغوجیة،
نشطة المتعلقة بتحسین مستوي المعلمین وتكوینھم المتواصل في مؤسسات التكوین شبھ الطبي،یساھم في كل األ

.یقوم بأیة دراسة تتصل بمھامھ
یزود المعھد، في أطار األحكام القانونیة والتنظیمیة، بكل الوسائل الضروریة لسیره من أجل بلوغ أھدافھ 

.واالضطالع بمھامھ
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لطبيلتكوین شبھ امعاھد ا

شوال عام 9المؤرخ في 319-11لقد تم إنشاء معاھد التكوین شبھ الطبي بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
:2011سبتمبرسنة 7الموافق 1432

تعتبر المعاھد التكوین شبھ الطبي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل 
.المالي

مرسومینشأ المعھد  بموجب 
.ویحدد مرسوم اإلنشاء التسمیة والمقرر

یمكن إنشاء ملحقات للمعاھد، عند الحاجة، بقرار مشترك بین الوزیر الوصي والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة 
.المكلفة بالوظیفة العمومیة

.توضع المعاھد تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة
:تتولى المعاھد على الخصوص المھام اآلتیة

ضمان التكوین شبھ الطبي التخصصي، ال سیما تكوین مساعدي التمریض للصحة العمومیة وأعوان رعایة 
األطفال للصحة العمومیة ومساعدي جراحي األسنان للصحة العمومیة،

ضمان التكوین شبھ الطبي التخصصي، ال سیما تكوین مساعدي التمریض للصحة العمومیة وأعوان رعایة 
عمومیة ومساعدي جراحي األسنان للصحة العمومیة،األطفال للصحة ال

ضمان كل عملیة تكوین متواصل وتجدید المعارف وتحسین مستوى مستخدمي الصحة في میدان نشاطھ،
.مساعدة مؤسسات الصحة في تنظیم التكوین وإعداد برامج التكوین المتواصل

تسمیة معاھد التكوین شبھ الطبي ومقرھا

المقر التسمیة
فالشل معھد التكوین شبھ الطبي الشلف

أم البواقي معھد التكوین شبھ الطبي أم البواقي
تمنغاست معھد التكوین شبھ الطبي تمنغاست

تیزي وزو معھد التكوین شبھ الطبي تیزي وزو
الجلفة معھد التكوین شبھ الطبي الجلفة
قالمة معھد التكوین شبھ الطبي قالمة



دلیل التسییر اإلستشفائي 61

تكوین العالي شبھ الطبيالمعاھد الوطنیة لل
21المؤرخ في 92-11لقد تم إنشاء المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

:والتي بالمھام التالیة2011فبرایرسنة 24الموافق 1432ربیع األّول عام 
1985الموافق أول أكتوبر 1406محرم عام 16المؤرخ في 243-85من المرسوم رقم 4أحكام المادة 

:والمتضمن القانون األساسي النموذجي للمعاھد الوطنیة للتكوین العالي والتي تنص على
یوفر التعلیم الجامعي والدراسات العلیا إن اقتضى األمر،

یشارك في تنمیة البحث العلمي والتقني،
لومات في میدان عملھ،یقوم بجمیع أعمال التكوین المستمر وتحسین المستوي وتجدید المع

.ینشر الدراسات ونتائج األبحاث إن وجدت
ال شبھ الطبي،لمجضمان التكوین العالي والمتخصص في ا

.ضمان عملیات التكوین ذات العالقة مع مھامھا

مقر المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي

المقر المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي
بلدیة أدرار المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي أدرار

بلدیة باتنة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي باتنة
بلدیة أوقاس المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي أوقاس
بلدیة بسكرة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي بسكرة
بلدیة بشار عالي شبھ الطبي بشارالمعھد الوطني للتكوین ال

بلدیة سور الغزالن المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي سور الغزالن
بلدیة تبسة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي تبسة

بلدیة تیارت  المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي تیارت
بلدیة حسین داي

)الجزائر(بلدیة المرسى 
ي للتكوین العالي شبھ الطبي حسین دايالمعھد الوطن

)الجزائر(المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي المرسى 
بلدیة جیجل المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي جیجل

بلدیة سطیف المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي سطیف
بلدیة سعیدة  سعیدةالمعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي
بلدیة سكیكدة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي سكیكدة

بلدیة سیدي بلعباس المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي سیدي بلعباس
بلدیة قسنطینة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي قسنطینة

بلدیة مدیة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي مدیة
بلدیة مستغانم المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي مستغانم

بلدیة مسیلة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي مسیلة
بلدیة معسكر المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي معسكر
بلدیة ورقلة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي ورقلة

بلدیة وھران لوطني للتكوین العالي شبھ الطبي وھرانالمعھد ا
بلدیة خمیس ملیانة المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ الطبي خمیس ملیانة
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المعاھد الوطنیة للتكوین العالي للقابالت
21المؤرخ في 94-11لقد تم إنشاء المعاھد الوطنیة للتكوین العالي للقابالت بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

:والتي بالمھام التالیة2011فبرایر سنة 24الموافق 1432ألّول عام ربیع ا

1985الموافق أول أكتوبر 1406محرم عام 16المؤرخ في 243-85من المرسوم رقم 4أحكام المادة 
:والمتضمن القانون األساسي النموذجي للمعاھد الوطنیة للتكوین العالي والتي تنص على

لدراسات العلیا إن اقتضى األمر،یوفر التعلیم الجامعي وا
یشارك في تنمیة البحث العلمي والتقني،

یقوم بجمیع أعمال التكوین المستمر وتحسین المستوي وتجدید المعلومات في میدان عملھ،
.ینشر الدراسات ونتائج األبحاث إن وجدت

ضمان التكوین العالي والمتخصص للقابالت،
.مع مھامھاضمان عملیات التكوین ذات العالقة

مقر المعاھد الوطنیة للتكوین العالي للقابالت

المقر المعاھد الوطنیة للتكوین العالي للقابالت
تلمسان المعھد الوطني للتكوین العالي للقابالت لتلمسان

تیزي وزو المعھد الوطني للتكوین العالي للقابالت لتیزي وزو
عنابة الت لعنابةالمعھد الوطني للتكوین العالي للقاب
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ت�ه��
توظف المؤسسات العمومیة للصحة أنماط مختلفة من الموظفین من مختلف األسالك والدرجات 

ھا الخاصة ومألمتھا حسب المؤسسة التي التي یجب على المسیر معرفة تسییرھا حسب قوانین
یشرف على تسییرھا فلذا أردت من خالل ھذا العمل المتواضع جمع مختلف النصوص الخاصة 

.بمعظم األسالك التي تعمل في مختلف المؤسسات الصحیة
:إن األصناف العاملة في المؤسسات العمومیة للصحة ھي كالتالي

متصرفي مصالح الصحة
االستشفائي الجامعياألستاذ الباحث 

الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة
الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة

الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة القانون األساسي
الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة

المقیم في العلوم الطبیة
األسالك الشبھ الطبیة

ـــابـــالتالق
نعاشإلاألعوان الطبیین في التخدیر وا

سلك النفسانیین العیادیین للصحة العمومیة
البیولوجیون في الصحة العمومیة

األســـالك المشتــركـــــة
األعوان المتعاقدین
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متصرفي مصالح الصحة
جمادى 7المؤرخ في 161-09یخضع متصرفي مصالح الصحة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین 2009ماي 2الموافق 1430األولي عام 
:المنتمین لسلك متصرفي مصالح الصحة والذي ینص على ما یأتي

الحقوق والواجبات
33-06یخضع متصرفي مصالح الصحة للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في األمر رقم 

، المتضمن القانون األساسي 2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 
.العام للوظیفة العمومیة

.كما یخضعون، زیادة علي ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون بھا
:یستفید متصرفو مصالح الصحة

بالنقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،
طعام مجانا لمستخدمي المداومة،إلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلاخدمات في مجال 

.الحمایة بمناسبة تأدیة مھامھم أو خاللھ
.ویستفیدون لھذا الغرض من مساعدة السلطات المعنیة

التكوین
.لمتصرفي مصالح الصحة الحق في االستفادة من التكوین وتحسین المستوى والترقیة

سلك متصرفي مصالح الصحة
:رتب وھي)4(سلك متصرفي مصالح الصحة أربع یضم

رتبة متصرفي مصالح الصحة من الصنف الثالث، توضع في طریق الزوال،
رتبة متصرفي مصالح الصحة،

رتبة المتصرفین الرئیسیین لمصالح الصحة،
.رتبة رؤساء متصرفي مصالح الصحة

تحدید المھام
:لي الخصوص بما یأتيیكلف متصرفو مصالح الصحة من الصنف الثالث ع

داریة المتعلقة بالقوانین واألنظمة الخاصة في میدان الصحة،إلالتحقیق في المسائل ا
.جراءات والقواعد التي تسیر المرفق العمومي للصحةإلتطبیق ا

:یكلف متصرفو مصالح الصحة على الخصوص بما یأتي
تطبیق مخططات العمل وتحقیق األھداف المتعلقة بھا،

حكام الواردة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة إلى تدابیر تنفیذیة،ترجمة األ
إعداد برامج النشاط التابعة لصالحیاتھم وتقییم تنفیذھا،

.القیام باألعمال الضروریة في میدان التسییر اإلستشفائي لضمان تجسید األھداف المسندة لھم
لمتصرفون الرئیسیون لمصالح زیادة علي المھام المسندة لمتصرفي مصالح الصحة، یكلف ا

:الصحة،على الخصوص بما یأتي
المبادرة بكل عمل من شأنھ تحسین تسییر مصالح الصحة وتطویره،

المشاركة في مھام تقییم تسییر ھیاكل ومؤسسات الصحة،
.اقتراح كل تدبیر من شأنھ تحسین تنظیم المرفق العمومي للصحة وسیره

فین الرئیسیین لمصالح الصحة، یكلف رؤساء متصرفي مصالح زیادة علي المھام المسندة للمتصر
:الصحة،على الخصوص بما یأتي
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القیام بمھام االستشارة أو التقییم لدي إدارة الصحة واالضطالع بكل مھمة أو عمل یكلفون بھ في 
ھذا المجال،

اقتراح كل مشروع دراسات أو آلیات أو إجراءات مرتبطة بمیدان تسییر مصالح الصحة،
.ضمان مھام الدراسات والخبرة في میدان التسییر اإلستشفائي

تصنیف الرتب
:یحدد تصنیف الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، طبقا للجدول اآلتي

التصنیفالرتباألسالك

ستداللي األدنىإلالرقم االصنف

متصرفي 
مصالح الصحة

10453متصرفو المصالح الصحیة من الصنف الثالث

12537متصرفو مصالح الصحة

14621المتصرفون الرئیسیون لمصالح الصحة

16713رؤساء متصرفي مصالح الصحة 
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األستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي
رغم أن ھذا السلك ینتمي إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فإنھ یجب معرفة النصوص 

یادة على مھام التدریس التي یقوم فإن جل نشاطھ فھو یؤده علي مستوي الخاصة بھ لنھ ز
األساتذة الباحثین االستشفائیین فإن .المصالح الصحیة وخاصة منھا االستشفائیة الجامعیة

عام ربیع الثاني 27المؤرخ في 129-08یخضعون إلي نص المرسوم التنفیذي رقم الجامعیین 
باألستاذ الباحث اإلستشفائي تضمن القانون األساسي الخاص ، الم2008ماي 3الموافق 1429

.الجامعي
1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06من األمر رقم 11و3تطبیقا ألحكام المادتین 

والمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة، یھدف ھذا 2006یولیو سنة 15الموافق 
األحكام الخاصة المطبقة على الموظفین المنتمین ألسالك األساتذة الباحثین المرسوم إلى توضیح

االستشفائیین الجامعیین وتحدید المدونة المرتبطة بھم وكذا شروط االلتحاق بالرتب ومناصب 
.الشغل المطابقة لھا

یة یكون األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون في وضعیة الخدمة لدى المؤسسات العموم
ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني التي تضمن تكوینا في العلوم الطبیة وفي المؤسسات 

.والھیاكل االستشفائیة الجامعیة
یسیر األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون من قبل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي غیرأنھم 

.لمكلف بالصحةیخضعون في ممارستھم النشاطات الصحیة لسلطة الوزیر ا
یخضع األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في 

یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06األمر رقم 
.والمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة2006

.ؤسسات الذین یعملون بھاكما یخضعون للنظام الداخلي للم
یقوم األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون عن طریق التدریس والبحث والنشاطات 

.الصحیة بمھمة الخدمة العمومیة في التعلیم العالي والصحة
:وبھذه الصفة، یتعین علیھم ما یأتي

جیا والطرق إعطاء تدریس نوعي ومحین مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولو
البیداغوجیة والتعلیمیة مطابقا للمقاییس األدبیة والمھنیة،

القیام بنشاطات البحث التكویني لتنمیة كفاءاتھم وقدراتھم لمزاولة وظیفة أستاذ باحث استشفائي 
جامعي،

ضمان جودة نشاطات الصحة،-
المساھمة في إعداد السیاسة الوطنیة للصحة وفي تنفیذھا، -
ركة في تحصیل المعرفة ونشرھا، المشا-
.والمتواصلضمان نقل المعارف في مجالي التكوین األولي -

یستفید األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون من كل الظروف الضروریة لتأدیة مھامھم 
.وترقیتھم االستشفائیة الجامعیة وكذا شروط النظافة واألمن المرتبطة بطبیعة نشاطھم

للحجم الساعي على األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین ضمان خدمة التدریس وفقایتعین
ساعة من األعمال 288:ساعة من الدروس ویقابل ھذا الحجم الساعي921:السنوي المحدد ب

:ساعة من األعمال التطبیقیة طبقا للمعادلة اآلتیة384:الموجھة أو
ال من األعمال الموجھة وساعتین )30سا 1(ونصف من الدروس تعادل ساعة )1(ساعة

.من األعمال التطبیقیة)2(
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یمكن األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین، الذین یحضرون رسالة دكتوراه في العلوم 
.الطبیة االستفادة من تكییف حجمھم الساعي للتدریس

ن لممارسة نشاطات البحث العلمي في یمكن دعوة األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیی
.إدارتھما وكذا تأطیر الدكتوراه في العلوم الطبیةفرق أو مخابر البحث أو 

.تمارس ھذه النشاطات في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقییم سنوي
على یمكن األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین شغل مناصب علیا ھیكلیة أو وظیفیة

.مستوى المؤسسات
وفي ھذه الحالة یتغیر حجمھم الساعي للتدریس وفق طبیعة مسؤولیتھم، حسب كیفیات تحدد 

.بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي
ال یرخص لألساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین الشاغلین مناصب علیا بالقیام بمھام 

.التدریس والتكوین بصفة ثانویة
مكن دعوة األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین، في إطار اتفاقیات بین مؤسساتھم ی

وقطاعات األنشطة األخرى، ضمان الدراسات والخبرة وضبط مناھج تتطلبھا احتیاجات 
.التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

الكیفیات یستفید األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون من مكافأة خدماتھم حسب
.والشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ

ال یرخص لألساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین الممارسین نشاطا مربحا، تطبیقا للمادة 
یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06من األمر رقم 44

سي العام للوظیفة العمومیة، بالقیام بمھام التدریس والتكوین والمتضمن القانون األسا2006
.بصفة ثانویة

یمكن األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین االستفادة من رخص الغیاب دون فقدان 
الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل 

.یفیات والشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھبنشاطاتھم المھنیة حسب الك
یمكن األساتذة االستشفائیین الجامعیین واألساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین قسم أ 

سنوات متتالیة بھذه الصفة، االستفادة مرة واحدة خالل مسارھم )5(الذین مارسوا مدة خمس 
دة لتمكینھم من تجدید معارفھم والمساھمة بذلك في المھني من عطلة علمیة مدتھا سنة واح

ویعتبرون طوال ھذه السنة في وضعیة .تحسین النظام البیداغوجي والتنمیة العلمیة الوطنیة
.نشاط

وفي ھذا اإلطار، تجمع سنوات الممارسة في رتبة األساتذة المحاضرین االستشفائیین 
.بة األساتذة االستشفائیین الجامعیینمع سنوات الممارسة في رت´´أ´´الجامعیین قسم 

یمكن األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین الذین یحضرون رسالة دكتوراه في العلوم 
.الطبیة، االستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في التنظیم المعمول بھ

الترقیة في الدرجة-التربص 
.ن االستشفائیون الجامعیون الذین تم توظیفھمیعفى من فترة التربص األساتذة الباحثو

تحدد وتائر الترقیة في الدرجات المطبقة على األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین 
:الخاضعین ألحكام ھذا القانون األساسي الخاص، كما یأتي

حسب المدة الدنیا بالنسبة لألساتذة االستشفائیین الجامعیین،-
نیا والمتوسطة والقصوى بالنسبة لألساتذة المساعدین االستشفائیین حسب المدد الد-

.الجامعیین
التكوین
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یتعین على اإلدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوینا متواصال لفائدة األساتذة الباحثین 
االستشفائیین الجامعیین یھدف إلى تحسین مستواھم وتطویر مؤھالتھم المھنیة وكذا تحیین 

.ل نشاطاتھم، وفق الشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھمعارفھم في مجا
التقییم 

.یخضع األساتذة الباحثون االستشفائیون الجامعیون إلى تقییم دائم ودوري
وبھذه الصفة، یتعین علیھم إعداد تقریر سنوي حول نشاطاتھم العلمیة والبیداغوجیة وكذا 

غرض تقییمھ من طرف الھیئات العلمیة والبیداغوجیة الصحیة عند نھایة السنة الجامعیة ب
.المؤھلة
التأدیب

جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06األمر رقم 181إلى 178زیادة على أحكام المواد 
والمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو سنة 15الموافق 1427

قیام األساتذة )4(منھ، یعتبر خطأ مھنیا من الدرجة الرابعة 182وتطبیقا ألحكام المادة 
الباحثین االستشفائیین الجامعیین أو مشاركتھم في عمل ثابت لالنتحال وتزویر النتائج أو 

نمش في األعمال العلمیة المطالب بھا في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو 
.بیداغوجیة أخرى

بیة من الدرجتین األولى والثانیة المتخذة ضد األساتذة الباحثین تعلن العقوبات التأدی
االستشفائیین الجامعیین بمقرر مشترك مبرر بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والوزیر 

أو رئیس المؤسسة الصحیة /المكلف بالصحة بناء على اقتراح من عمید كلیة الطب و
.المعنیین، بعد شروحات كتابیة من المعني

وتعلن العقوبات التأدیبیة من الدرجتین الثالثة والرابعة بمقرر مشترك بین الوزیر المكلف 
أو مدیر /بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من عمید كلیة الطب و

المؤسسة الصحیة المعنیین، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة المتساویة األعضاء المعنیة 
.ة في مجلس تأدیبيالمنعقد
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األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین
.یضم سلك األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي

تحدید المھام
یة یكلف األستاذ المساعد االستشفائي الجامعي تحت رقابة المسؤول المكلف بالسلطة البیداغوج

:بما یأتي
، إعطاء تدریس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص علیھ القانون األساسي-

تحضیر وتحیین دروسھ،
إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي أخر،

ضمان التدریس التطبیقي للطلبة على مستوى سریر المریض والمخبر،
وتحضیر المواضیع وتصحیح أوراق ضمان السیر الحسن لالمتحانات التي یكلف بھا

االمتحانات، 
المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات، -
.المساھمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبیة-

:یكلف األستاذ المساعد االستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما یأتي
عالج ذو المستوى العالي، ضمان كل عالج مرتبط بكفاءتھ، وخاصة العالج االختیاري وال-
ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصھ في المؤسسات والھیاكل االستشفائیة الجامعیة،-

المساھمة في تحسین فعالیة المنظومة الوطنیة الصحیة عن طریق تنفیذ برامج النشاطات 
الصحیة، 

.ذي مستوى عالالمساھمة في تسلسل العالج من عالج ضروري إلى عالج اختیاري وعالج 
شروط التوظیف

یوظف األستاذ المساعد االستشفائي الجامعي عن طریق المسابقة على أساس االختبارات من 
.بین الحائزین على شھادة الدراسات الطبیة المتخصصة أو شھادة معترف بمعادلتھا

من الوزیر تفتح المسابقة لتوظیف األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین بموجب قرار
المكلف بالتعلیم العالي یعده بالتشاور مع الوزیر المكلف بالصحة، ویحدد ھذا القرار عدد 

.المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وفي كل ھیكل استشفائي جامعي
تحدد كیفیات تنظیم وسیر المسابقة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 

.مكلف بالصحةوالوزیر ال
تعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلھا بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
.یعین المترشحون الناجحون ویرسمون في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي

مساعد االستشفائي الجامعي ممارسة وظیفتھ في منصب تعیینھ لمدة ثالث یتعین على األستاذ ال
.سنوات على األقل)3(

یفقد المترشح الذي لم یلتحق بمنصب تعیینھ، االستفادة من نجاحھ في المسابقة، وال یمكنھ 
.سنوات)3(المشاركة في مسابقة أخرى إال بعد انقضاء مدة ثالثة 
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الستشفائیین الجامعییناألساتذة المحاضرین ا
):2(یضم سلك األساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین رتبتین 

"ب"رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم 
"أ"رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم 

تحدید المھام
:، بما یأتي´´ب´´یكلف األستاذ المحاضر االستشفائي الجامعي قسم 

، شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص علیھ القانون األساسيإعطاء تدریس في-
تحضیر وتحیین دروسھ، -

إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي أخر، 
ضمان التدریس التطبیقي للطلبة على مستوى سریر المریض والمخبر،-
أوراق ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا وتحضیر المواضیع وتصحیح-

االمتحانات،
المشاركة في مداوالت لجان االمتحان، -
.الطبیةالمساھمة في رفع مستوى المعارف في العلوم-

:في مجال الصحة بما یأتي´´أ´´یكلف األستاذ المحاضر االستشفائي الجامعي قسم 
العالي، ضمان كل عالج مرتبط بكفاءاتھ وخاصة العالج االختیاري والعالج ذو المستوى-
ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصھ في المؤسسات والھیاكل االستشفائیة الجامعیة، -
المساھمة في تحسین فعالیة المنظومة الوطنیة الصحیة عن طریق تنفیذ برامج النشاطات -

الصحیة، 
.عالالمساھمة في تسلسل العالج من عالج أساسي إلى عالج اختیاري وعالج ذي مستوى-

تحضیر وتحیین دروسھ،
إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي آخر، 

ضمان التدریس التطبیقي للطلبة على مستوى سریر المریض والمخبر،-
.ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا وتحضیر المواضیع وتصحیح أوراق االمتحانات-

انات، المشاركة في مداوالت لجان االمتح-
الطبیة، المساھمة في رفع مستوى المعارف في العلوم-

.تأطیر األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین في تحضیر دروسھم
:في مجال الصحة بما یأتي´´أ´´یكلف األستاذ االستشفائي الجامعي قسم 

لمستوى العالي، ضمان كل عالج مرتبط بكفاءاتھ، خاصة العالج االختیاري والعالج ذو ا-
ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصھ في المؤسسات والھیاكل االستشفائیة الجامعیة، -
المساھمة في تحسین فعالیة المنظومة الوطنیة الصحیة عن طریق التصور وإعداد ووضع -

برامج النشاطات الصحیة، 
.یاري وعالج أي مستوى عالالمساھمة في تسلسل العالج من عالج أساسي إلى عالج اخت-
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األساتذة االستشفائیین الجامعیین
.یضم سلك األساتذة االستشفائیین الجامعیین رتبة أستاذ استشفائي جامعي

تحدید المھام
:یكلف األستاذ االستشفائي الجامعي بما یأتي

أعاله، 7إعطاء تدریس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص علیھ في المادة -
إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي أخر، 

ضمان التدریس التطبیقي للطلبة على مستوى سریر المریض وفي المخبر، -
ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا وتحضیر المواضیع وتصحیح أوراق -

االمتحانات، 
المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات،-
الطبیة، ھمة في رفع مستوى المعارف في العلومالمسا-
التكفل بنشاطات التصور والخبرة البیداغوجیة في مجال إعداد برامج التدریس ووضع تكوین -

.جدید وتقییم البرامج والمسارات
:یكلف األستاذ االستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما یأتي

ج االختیاري والعالج ذو المستوى العالي، ضمان كل عالج مرتبط بكفاءتھ وخاصة العال-
ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصھ المطلوبة لدى الھیاكل والمؤسسات -

االستشفائیة الجامعیة، 
المساھمة في تحسین فعالیة المنظومة الوطنیة الصحیة عن طریق التصور وإعداد ووضع 

برامج النشاطات الصحیة، 
.لعالج من عالج أساسي إلى عالج اختیاري وعالج ذي مستوى عالالمساھمة في تسلسل ا-

األستاذ ا الستشفائي الجامعي الممیز
تنشأ لجنة وطنیة للتمیز في العلوم الطبیة تكلف بتقییم النشاطات والمنشورات العلمیة 

ي والبیداغوجیة لألساتذة االستشفائیین الجامعیین المرشحین للتعیین في درجة أستاذ استشفائ
.جامعي ممیز

وبھذه الصفة، تقدم اللجنة الوطنیة للتمیز في العلوم الطبیة إلى الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 
.معاییر التقییم وشبكة التنقیط للموافقة علیھا

.تتشكل اللجنة الوطنیة للتمیز في العلوم الطبیة من أساتذة استشفائیین جامعیین ممیزین
.ھا بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العاليیحدد تنظیم اللجنة وسیر

زیادة على المھام المسندة إلى األساتذة االستشفائیین الجامعیین، یكلف األستاذ االستشفائي 
:الجامعي الممیز بما یأتي

ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى ما بعد التدرج في العلوم الطبیة،
فائیین الجامعیین الذین یحضرون شھادة دكتوراه في العلوم استقبال األساتذة المساعدین االستش

الطبیة لنصحھم وتوجیھھم، 
المشاركة في تحدید محاور البحث ذات األولویة في مجال اختصاصھ، 

یمكن دعوة األستاذ االستشفائي الجامعي الممیز للقیام بمھام ا لتمثیل لدى الھیئات الوطنیة أو
.الدولیة

المناصب العلیا
:دد قائمة المناصب العلیا كما یأتيتح

.رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة
.رئیس وحدة استشفائیة جامعیة
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تحدد المصلحة والوحدة االستشفائیة الجامعیة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 
.والوزیر المكلف بالصحة

:م التدریس والصحة، بما یأتيیكلف رئیس المصلحة االستشفائیة الجامعیة، زیادة على مھا
السھر على حسن سیر المصلحة الموضوعة تحت إشرافھ واالنضباط العام فیھا، -
اقتراح برنامج نشاطات المصلحة سواء كانت في المیادین البیداغوجیة والعلمیة والصحیة، -

المجلس الطبي عند بدایة كل سنة، على المجلس العلمي للكلیة والمركز االستشفائي الجامعي أو
.جامعيللمؤسسات االستشفائیة الضامنة لنشاط استشفائي 

إعداد مشاریع المصلحة والسھر على تنفیذھا، -
تنسیق نشاطات التدریس والبحث ونشاطات الصحة في المصلحة، 

اقتراح كل وسیلة أو إجراء من شأنھما تسھیل السیر الفعال في المصلحة، -
.ول تنفیذ البرنامج المقررإعداد تقریر سنوي، ح

یكلف رئیس الوحدة االستشفائیة الجامعیة، زیادة على مھام التدریس والصحة، وتحت سلطة 
:رئیس المصلحة، بما یأتي

السھر على حسن سیر الوحدة الموضوعة تحت إشرافھ واالنضباط العام فیھا،-
السھر على حسن سیر التدریس والنشاطات الصحیة في الوحدة،-
اقتراح كل وسیلة أو إجراء من شأنھما تحسین فعالیة سیر الوحدة على رئیس المصلحة، -
.إعداد تقریر سنوي، موجھ لرئیس المصلحة، حول تنفیذ البرنامج المقرر-

شروط التعیین 
یعین رئیس المصلحة االستشفائیة الجامعیة عن طریق المسابقة على أساس الشھادات 

:والبیداغوجیة من بینواألعمال العلمیة 
األساتذة االستشفائیین الجامعیین،

من الخدمة )2(الذین یثبتون سنتین ´´أ´´قسم األساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین 
.الفعلیة بھذه الصفة

تحدد كیفیات تنظیم المسابقة وإجرائھا بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 
.كلف بالصحةوالوزیر الم

في انتظار تنظیم مسابقات االلتحاق بالمنصب العالي لرئیس المصلحة، یمكن تعیین رئیس 
:مصلحة لشغل المنصب بالنیابة من بین

األساتذة االستشفائیین الجامعیین،-
، ´´ب´´و ´´أ´´األساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین قسم 

سنوات من الخدمة الفعلیة )3(ئیین الجامعیین الذین یثبتون ثالث األساتذة المساعدین االستشفا-
.بھذه الصفة

تحدد كیفیات التعیین بصفة رئیس مصلحة بالنیابة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم 
.العالي والوزیر المكلف بالصحة

أھیل التي تعد یعلن التعیین في المنصب العالي لرئیس وحدة، بعد التسجیل في قوائم الت
باالشتراك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة، وتفتح على التوالي 

:لكل من
األساتذة االستشفائیین الجامعیین، -

،´´ب ´´و ´´أ´´األساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین قسم 
من الخدمة الفعلیة بھذه )2(ثبتون سنتین األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین الذین ی

.الصفة
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تحدد كیفیات إعداد قوائم التأھیل لاللتحاق بمنصب رئیس وحدة بقرار مشترك بین الوزیر 
.المكلف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة

یعلن التعیین في المناصب العلیا لرئیس مصلحة ورئیس وحدة بقرار مشترك بین الوزیر 
.ف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحةالمكل

یعلن التعیین بصفة رئیس مصلحة بالنیابة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 
.والوزیر المكلف بالصحة

قابلة للتجدید مرة )2(تتعدى النیابة في منصب رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة مدة سنتین
.التي یفتح بعدھا المنصب على المسابقةواحدة لمدة سنة وھي الفترة 

یمكن األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین الترشح لاللتحاق بالمناصب العلیا لرئیس 
مصلحة ورئیس وحدة المفتوحة للمسابقة خارج مكان تعیینھم في أي مؤسسة أو ھیكل 

.استشفائي جامعي
تصنیف الرتب

التصنیفالرتباألسالك
ستداللي إلرقم االالصنف

األدنى
أستاذ استشفائي 

جامعي
أستاذ استشفائي 

جامعي
71480قسم فرعي 

أستاذ محاضر 
استشفائي جامعي

أستاذ محاضر 
استشفائي جامعي قسم 

"أ"

61280قسم فرعي 

أستاذ محاضر 
استشفائي جامعي قسم 

"ب"

51200قسم فرعي 

أستاذ  مساعد 
استشفائي جامعي

أستاذ  مساعد 
تشفائي جامعياس

31055قسم فرعي 

المناصب العلیا
التصنیفالمناصب العلیا

ستدالليإلالرقم االمستوي
14705رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة

12495رئیس وحدة استشفائیة جامعیة
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كیفیات التعیین بالنیابة بصفة رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة
ت االلتحاق بالمنصب العالي لرئیس مصلحة استشفائیة جامعیة یتم التّعیین بصفة في انتظار تنظیم مسابقا

:رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة بالنیابة من بین
األساتذة االستشفائیین الجامعیین،

األساتذة المحاضرین االستشفائیین الجامعیین من القسم أ والقسم ب ،
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)3(الذین یثبتون ثالث األساتذة المساعدین االستشفائیین الجامعیین

:یجب أن یستوفي تعیین األساتذة الباحثین االستشفائیین الجامعیین بصفة رئیس مصلحة بالنیابة الشروط اآلتیة
االنتماء ألعلى رتبة،

اكتساب تخصص متطابق مع التخصص الذي تغطیھ المصلحة،
.اكتساب أقدمیة في الرتبة

یتم التّعیین بصفة رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة بالنیابة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلّف بالصحة 
والوزیر المكلّف بالتعلیم العالي بناء على اقتراح مشترك بین مدیر المؤسسة االستشفائیة وعمید كلیة الطب بعد 

.تشفائیة المعنیةأو الطبي للمؤسسة االس/أخذ الرأي الملزم للمجلس العلمي و
.وتنھى مھام رئیس المصلحة االستشفائیة الجامعیة بالنیابة حسب نفس األشكال

ال یمكن تعیین أستاذ باحث استشفائي جامعي بصفة رئیس مصلحة استشفائیة جامعیة بالنیابة إالّ في حالة 
.الستشفائیة المعنیةشغور منصب رئیس المصلحة المعنیة، تمت معاینتھ قانونا من طرف مسؤول المؤسسة ا
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كیفیات إعداد قوائم التأھیل للتعیین في المنصب العالي لرئیس وحدة 
استشفائیة جامعیة

یمكن أن یترّشح للتسجیل في قوائم التأھیل للتعیین في المنصب العالي لرئیس وحدة استشفائیة جامعیة األساتذة 
:ن العاملون في المصلحة التي أنشئت فیھا الوحدةالباحثون االستشفائیون الجامعیو

األساتذة االستشفائیون الجامعیون،
األساتذة المحاضرون االستشفائیون الجامعیون القسم أ والقسم ب ،
.من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)2(األساتذة المساعدون االستشفائیون الجامعیون الذین یثبتون سنتین 

یلبون الشروط طلباتھم للتسجیل في قوائم التأھیل إلى مدیر المؤسسة الذي یعرضھا یرسل المترشحون الذین 
.لس العلمي لكلیة الطبلمجأو الطبي للمؤسسة وا/لس العلمي ولمجعلى رأي ا

:یتم إعداد القوائم التأھیل وفقا للمعاییر التالیة
الرتبة األعلى

األقدمیة في رتبة االنتماء
ستشفائیة الجامعیة أو في مؤسسة محل الممارسةاألقدمیة في المصلحة اال

.عالمة التقدیر لرئیس المصلحة االستشفائیة الجامعیة
أو الطبي على اللجنة الخاصة المكونة /لس العلمي ولمجیعرض مدیر المؤسسة ملفات الترشح المرفقة بآراء ا

ت ووزارة التعلیم العالي والبحث عن وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیا)2(على التوالي من ممثلین 
.العلمي، والمكلفة بدراسة ملفات وإعداد قوائم التأھیل

تحدد قوائم التأھیل باالشتراك بین وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر الصحة والسكان وإصالح 
.المستشفیات حسب المناصب العلیا الشاغرة لرئیس وحدة استشفائیة جامعیة

لتسجیل في قوائم التأھیل تعیین المعنیین في المنصب العالي لرئیس وحدة استشفائیة جامعیة بقرار یترتب على ا
وتنھى مھام .مشترك بین وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر الصحة والسكان وإصالح المستشفیات

.لرئیس الوحدة االستشفائیة الجامعیة حسب األشكال نفسھا
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مصلحةلرئیسالعاليالمنصبفيللتعیینوسیرالمسابقةتنظیمكیفیات
جامعیةاستشفائیة

أساسعلىوطنیةمسابقةفيللقبولجامعیةاستشفائیةمصلحةلرئیسالعاليالمنصبفيالتّعیینیخضع
لفائدةتفتحوالبیداغوجیةالعلمیةواألعمالالشھادات
الجامعياالستشفائياألساتذة

الصفةبھذهالفعلیةالخدمةمن)2(سنتینیثبتونالذین''أ''القسمالجامعياالستشفائيالمحاضرینساتذةاأل
:یأتيمایحددبالصحةالمكلفوالوزیرالعاليبالتعلیمالمكلفالوزیربینمشتركبقرارالوطنیةالمسابقةتفتح
الجامعيالستشفائياوالھیكلاالختصاصحسبللمسابقةالمفتوحةالمناصبعدد

إیداعھاومكانالترشیحاتملفاتتشكیلة
واختتامھاالتسجیالتفتحتواریخ

.المسابقةإجراءمؤسسات
المترشحینشھاداتتقییمالمسابقةتتضمن

للمترشحینوالبیداغوجیةالعلمیةاألعمالتقییم
.القرارفيالمحددالملحقحسبالتقییمشبكةتحدّد

استشفائیةمصالحرؤساءجامعییناستشفائیینأساتذةمنالتخصصاتمجموعاتحسبییمالتقلجانتتكّون
.القرعةطریقعناختیارھمیتمجامعیة

.أعضاء)7(سبعةأو)5(خمسةأو)3(ثالثةالمترشحین،عددحسبالتقییملجانتضم
المكلفوالوزیرالعاليبالتعلیممكلفالالوزیربینمشتركمقّرروجباللّجانألعضاءاالسمیةالقائمةتحدّد

.بالصحة
بشأنتقّررمشتركةوزاریةلجنةلدىطعنتقدیمالمسابقةفيللمشاركةقبولھمیتملمالذینالمترشحینیمكن

.المسابقةإجراءتاریخقبلعملأیام)5(خمسةأجلفياألقلعلىالمعنیینوتجیبالطعنھذا
.بالصحةالمكلفوالوزیرالعاليبالتعلیمالمكلفالوزیربینمشتركةبصفةاللّجنةتشكیلةتحدّد
.االستحقاقدرجةحسبالمترشحینبترتیبالتقییمبعداللّجانتقوم
بالتعلیمالمكلفتینللوزارتین)ویب(الرسمیینالموقعینمستوىعلىتقییمھمونتائجالمترشحینترتیبینشر

.والصحةالعالي
.وترتیبھمالمترشحینتقییمبنتائجالمتعلقةالطعونلدراسةالتقییملجانرؤساءمنتكّونتطعنلجنةتنشأ

نشرتاریخمنابتداءعملأیام)10(عشرةأجلفيالطعنلجنةلدىمؤسسطعنتقدیمالمترشحینیمكن
.النتائج
.بالطعنتبلیغھاریختامنابتداءعملأیام)10(عشرةأجلفيالطعونفيالبتالطعنلجنةعلىیجب
العاليبالتعلیمالكلّفتینالوزاریتینالدائرتینوتبلغطعونھمبخصوصبقرارھاالمترشحینالطعنلجنةتعلم

.بذلكوالصحة
بالصحةالمكلفوالوزیرالعاليبالتعلیمالمكلفالوزیرعنممثلینمنتتكّونمشتركةوزاریةلجنةتكلّف
المعروضةالجامعیةاالستشفائیةالمصالحرؤساءمناصبفياالستحقاقدرجةسبحالمترشحینبتعیینبالقیام

.للمسابقة
.بالصحةالمكلفوالوزیرالعاليبالتعلیمالمكلفالوزیربینمشتركقراروجبالمسابقةنتائجإعالنیتمّ 
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جامعیةاستشفائیةمصلحةلرئیسالعاليالمنصبفيالمترشحینتقییمشبكة

الشھادات-أ 

النقاط الرتبة)1
5 أستاذ استشفائي جامعي 1(
3 فأكثر)2(سنتینیثبت''أ''القسمجامعيمحاضراستشفائيأستاذ)ب

منتظمةبصفةمشغولعالمنصبفيالفعلیةالممارسة)2
8 مرسمجامعیةاستشفائیةمصلحةرئیس)أ
6 ةبالنیابجامعیةاستشفائیةمصلحةرئیس)ب
4 جامعیةاستشفائیةوحدةرئیس)ج

للجمعقابلةغیرجوبوأ:مالحظة

نشطات الصحة)ب
)النشاطمنسنةكلعن)1(نقطة(الصحةنشطات

5 .الجامعیةاالستشفائیةالمصلحةمستوىعلىجدیدنشاطإحداث
3 صالحوإوالسكانالصحةوزارةمنعلیھمصادقوطنيبرنامجفيالمشاركة

المستشفیات
)2(نقطتان:الوطنلداخلللصحةالعمومیةالمؤسساتمعتوأمةعملیةفيالمشاركة

المصالحإالیخصالالتوأمةعلىالتنقیط(حدكأقصىنقطة16معمھمة،كلعن
)االتفاقیاتإطارفياختیارھاتمالتي

.حدكأقصىنقطة12معسنة،كلعن)2(نقطتان:بعدعنالطبفيالمشاركة
معسنة،كلعن)2(نقطتان:المتخصصةالخارجیةاالستشاراتجھازفيالمشاركة

.حدكأقصىنقاط8
أقلمدتھلتكویننقطة،5:الصحةلنشطاتالمدةقصیرأوطویلتكوینفيالمشاركة

.حدكأقصىنقاط3معیوما،30منأكثرمدتھلتكوین)1(ونقطةیوما30من
:الصحةنشطاتتقریرعلىالمصادقةتولىی

رئیس المصلحة ومدیر المؤسسة الصحیة بالنسبة للمترشحین غیر رؤساء المصلحة،
.رئیس المجلس العلمي أو الطبي ومدیر المؤسسة الصحیة بالنسبة للمترشحین رؤساء المصلحة

طرفمنمثبتةالمستشفیاتالوإصالحوالسكانالصحةوزارةلحسابالخبرةمھمة
.حدكأقصىنقاط4معمھمة،لكل)2(نقطتان:اإلدارة

3 .یالصحةالمكلفةالوزارةطرفمنالمنظمالمتواصلالتكوینفيالمشاركة
:الصحةلجانوفيالصحةلمؤسساتالتداولیةأواالستشاریةاألجھزةفيالمشاركة

4 رئیس المجلس العلمي أو الطبي
2 لمي أو الطبيعضو في المجلس الع
2 عضو في المجلس اإلدارة

غیر قابلة للجمع
4 اللجنة الوطنیة للصحة
2 اللجنة المحلیة للصحة

غیر قابلة للجمع
األعمال البیداغوجیة والعلمیة)ج

:األعمال البیداغوجیة-1
ل واإلنتاجات البیداغوجیة یتعلق األمر بالنشاطات البیداغوجیة للتدرج ومابعد التدرج وللتكوین الطبي المتواص
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.التي یصادق علیھا رئیس اللجنة البیداغوجیة الجھویة للتخصصات ورئیس القسم

نشاطاتھم للتصدیق من )المرسمون أو بالنیابة(یعرض المترشحون رؤساء المصالح اإلستشفائیة الجامعیة 
.طرف رئیس اللجنة البیداغوجیة الجھویة للتخصصات ورئیس القسم

:تعلیمال1.1
.عن كل سنة من التعلیم)1(نقطة :التدرج

.عن كل سنة من التعلیم)1(نقطة :ما بعد التدرج
.التدخل في تعلیم العلوم الطبیة في إطار الرعایة مع كلیات الطب األخرى

.من كل سنة من التعلیم1.5:التدرج
.من كل سنة من التعلیم1.5:ما بعد التدرج

.ة األخذ بعین االعتبار بالنسبة للتعلیمیتعین على اللجن
مواضبة المترشح الذي تقیمھ اللجنة البیداغوجیة الجھویة للتخصص،

الحجم الساعي المقدم،
عدد الدروس المقدمة والمحتوى المتنوع،

التعلیم المقدم للطلبة الخارجیین والداخلیین والمقیمین،
التصنیف،

موجھة،المحاضرات واألشغال ال:قبل العیادي"
.السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجھة:خارجي"
.السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجھة:مقیم"

:اإلنتاجات البیداغوجیة1-2
:مؤلفات متخصصة منشورة

نقاط،5:المؤلف
.نقاط3:المؤلف المشارك 

:لمسجلة في القسم والموزعة على الطلبةالمطبوعات التي تصادق علیھا اللجان البیداغوجیة وا"
نقاط كأقصى حد،3عن كل مطبوعة، مع )1(نقطة :التدرج

نقاط كأقصى حد،3عن كل مطبوعة، مع )1(نقطة :ما بعد التدرج

:مجسمات ودعائم بیداغوجیة"
.نقاط كأقصى حد3مع 0.5التدرج  

.نقاط كأقصى حد3مع 0.5:ما بعد التدرج

:تأطیر تكوین الدكتوراهنشطات-2
.نقاط من كل أطروحة مناقشة5:تأطیر أطروحات الدكتوراه في العلوم الطبیة

یجب على المترشح أن یقدم صفحات أغلفة األطروحات الموجھة والمناقشة، وكذا 
.محاضر المناقشة

النشطات العلمیة-3
:منشورات في مجلة علمیة متخصصة1.3
نقاط كأقصى حد،6في مجلة ذات صدى وطني، مع نقطة عن كل نشر1،5

نقاط عن كل نشر في مجلة ذات صدى دولي مفھرسة،3
عالمة كاملة،:المؤلف

نصف العالمة):الثاني أو آخر(المؤلف المشارك 
:ملصقات أو مداخالت شفویة2.3
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3نقطة، مع 1:نقطة، مداخلة شفویة0،5:ملصق:مؤتمرات ذات صدى وطني
.أقصى حدنقاط ك

، مع )2(نقطتان :، مداخلة شفویة)1(نقطة :ملصق:مؤتمرات ذات صدى وطني
.نقاط كأقصى حد6

یجب على المترشح تقدیم برنامج المؤتمر وشھادة المداخلة ونص المداخلة ونص 
.أو الملخص المداخلة

عالمة كاملة،:المؤلف
نصف العالمة):الثاني أو آخر(المؤلف المشارك 

أو الخبرة/نشطات البحث و3.3
6
3
2

.مدیر مخبر البحث
.رئیس مشروع أو رئیس فریق البحث

.عضو في فریق البحث
:خبرة في مشروع بحث أو أطروحة شھادات الدراسات الطبیة المتخصصة

.نقاط كأقصى حد4عن كل مشروع، مع )2(نقطتان 
:مي مثبتة من طرف اإلدارةمھمة الخبرة لحساب وزارة التعلیم العالي والبحث العل

.نقاط كأقصى حد4عن كل مھمة، مع )2(نقطتان 
:المشاركة في الھیئات االستشاریة لمؤسسات التكوین العالي-4

4 رئیس المجلس العلمي للكلیة
2 اللجنة الجھویة للتخصصات واللجنة البیداغوجیة (رئیس اللجنة البیداغوجیة 

ورئیس اللجنة العلمیة )بیداغوجیة الوطنیة للتدرج الوطنیة للتخصصات واللجنة ال
للقسم،

2 .عضو مجلس أو لجنة علمیة ولجنة بیداغوجیة

المؤھالت والزیادات-د

الوظیفة العلیا)أ

نقاط إلى نقطتین 8من 
)2(

)اإلداري السلم حسبمعدّلتنقیط الوصایةمستوىعلىإطار

6 رئیس الجامعة
الماليالمنصب)ب

4 الصحةمؤسسةومدیرالجامعةعمید
3 قسمورئیسالطبیةوشبھالطبیةالنشاطاتومدیرالقسمورئیسالعمیدنائب

مساعد
للجمعقابلةغیر

درجةاألعلىالوظیفةإالّ الزیادةمنتستفیدال
أخرى)ج

2 أستاذأوجامعيتشفائياسأستاذبرتبةااللتحاقمسابقةفيالدفعةفياألّول
"أ"القسممنجامعياستشفائيمحاضر

1 صّحيأوبیداغوجيطابعذومؤھلتكوین

1 علمیةمجلةقراءةلجنةأعضاء

:مالحظات
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فيتعیینھمنذبھاقامالتيوالبحثوالتعلیمالصحةلنشاطاتالموافقةاألعمالإیداعالمترشحینعلىیتعین
"أ"القسمجامعي،ستشفائيامحاضرأستاذرتبة
).2(نسختینفيالترشیحملفیودعأنیجب

ألعلىالمنتميللمترشحاألولویةتكون:كاآلتياللجنةتقییمبعدالنقاطفيالمتساوینالمترشحینبینالفصلیتمّ 
فيالتساويالةحوفي.الرتبةفياألقدمللمترشحاألولویةتكونالشھادةنفسالمترشححیازةحالةوفيرتبة

محاضرأستاذأوجامعياستشفائيأستاذمسابقةفيترتیبااألحسنللمترشحاألولویةتكوناألقدمیةوفيالرتبة
".أ"القسمجامعي،استشفائي

)4(أربعأدناھافعلیةممارسةیثبتأنمصلحةرئاسةلمسابقةالمترشحالمرّسمالمصلحةرئیسعلىیجب
.المسابقةبدایةقبلمنصبھمنویستقیلالصفةبھذهسنوات

بالصحةالتواليعلىالمكلفینالوزیربینمشتركةبصفةالمسابقةللمشاركةالمطلوبةالقصوىالسنتحدّد
.العاليوالتعلیم

خاللالمسابقةإجراءإعادةمنویمنعمزّورةشھاداتقدّممترشحأيّ علیھاتحّصلالتيسابقةالمنتائجتلغى
.بھالمعمولالتنظیمفيعلیھاالمنصوصالعقوباتمراعاةمعسنوات)10(عشرةمد
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نشاطات الصحة الخاصة باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

بنشاطات صحیة، في إطار زیادة على نشاطات التدریس والبحث، یقوم األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
.انونیة األساسیة المنصوص علیھا في القانون األساسي الخاص بھمالواجبات الق

:یكلف األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، السیما بما یأتي
ضمان كل عالج یرتبط بكفاءاتھ، وخاصة العالج االختیاري والعالج ذي المستوى العالي، -

ل االستشفائیة الجامعیة، ضمان خدمات الصحة ذامت الصلة باختصاصھ في المؤسسات والھیاك
المساھمة في تحسین فعالیة المنظومة الوطنیة الصحیة عن طریق تنفیذ برامج العمل الصحي، -
.المساھمة في تسلسل العالج من عالج أساسي وعالج اختیاري وعالج ذي مستوى عال-

´´أ´´شفائي الجامعي من القسم یكلف األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي واألستاذ المحاضر الباحث االست
.بتصور برامج العمل الصحي وإعدادھا وتنفیذھا

55یتقاضى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، بعنوان ممارسة نشاطات الصحة، مكافأة شھریة تحدد بنسبة
.خمس وخمسین بالمائة من الراتب المرتبط برتبة االنتماء

.حسبان لحساب معاش التقاعدوتدخل في التخضع المكافأة لالشتراك
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العلمیةالعطلةكیفیات االستفادة من

:تمنح العطلة العلمیة لمدة سنة مرة واحدة خالل المسار المھني

لألستاذ االستشفائي الجامعي واألستاذ ومدیر البحث،
، الذین"أ"، وأستاذ البحث قسم "أ"مواألستاذ المحاضر قس"أ"المحاضر االستشفائي الجامعي قسملألستاذ
.الصفةبھذهمتتالیةسنوات(5)خمسمدةمارسوا

.جدیدةتھدف العطلة العلمیة إلى السماح للمستفید بتحیین معارفھ واكتساب معارف علمیة وتكنولوجیة
،الإنجازھامیة التي یجبوبھذه الصفة، یجب على المستفید أن یقدم برنامج عمل یتضمن جدوال لألعمال العل

:سیما
نشر مؤلف علمي أصلي،

أو البحث للمؤسسة/مفیدة على نشاطات التدریس وإنجاز مشروع بحث أصلي وحدیث تكون لھ تأثیرات
،األصلیة

عروض التكوین، إنجاز أعمال تطبیقیة ووضع مناھج بیداغوجیة حدیثة ومواضیع بحث مبتكرة،
.جدیدةالتدریب على تكنولوجیات 

في أیة ھیئة أخرى ذات طابع تقضى العطلة العلمیة في مؤسسة تعلیم وتكوین عالي أو في مركز بحث أو
.الخارجبیداغوجي أو علمي داخل الوطن أو في

.من التعداد الفعلي في كل رتبة معنیة)%10(ال یمكن أن تتجاوز ھذه النسبة عشرة 
لس البیداغوجي للمؤسسة التي یُماَرس فیھا العمل قبل نھایة لمجالس العلمي أولمجلدى ایودع ملف الترشح

.لس المذكور رأیھ في ذلكلمجالسنة الجامعیة أو السنة المدنیة، حسب الحالة، التي تسبق سنة الذھاب لیبدي ا
.تحدد تشكیلة ملف الترشح وكذا كیفیات إیداعھ بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي

إلى الوزیرالمكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي أو الوزیر المعني، البیداغوجيأوالعلميلسلمجایرسل
.للتقییمالمقترحةالمترشحینقائمة

.العلمیین برتبة األستاذیة كما ھو منصوص علیھ في التشریعالخبراءلجنةمنیقیم المترشحون
بولین إلى الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي أو الوزیر المعني إلبداءترسل قائمة المترشحین المق

.الرأي
.تكرس االستفادة من العطلة العلمیة بمقرر من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي أو الوزیر المعني

الحقوق والواجبات
ترشح، قبل ذھابھ لمھامھ القانونیة األساسیة بعنوان السنة تخضع االستفادة من العطلة العلمیة إلى استنفاد الم

.الدائمینللباحثین بالنسبةالمدنیةأو السنةالجامعیة بالنسبة ألساتذة التعلیم العالي،
.األصلیةمؤسستھفينشاطستفید من العطلة العلمیة في وضعیةالمیعتبر

، خالل مدة العطلة العلمیة، مواصلة نشاطات البحث العلمي غیر أنھ، یمكن المستفید من العطلة العلمیة
.أو تأطیر التكوین في الدكتواه، طبقا للتنظیم للتنظیم المعمول بھ/والتطویر التكنولوجي و

:ال یمكن المستفید من العطلة العلمیة، أن یتولى داخل الوطن أو في الخارج
مھام التعلیم والتكوین باعتبارھا عمال ثانویا،

ام التعلیم بصفة أستاذ مدعو،مھ
اإلشراف، مھمة

المھام المرتبطة بمنصب عال،
.نشاطا  مربحا  

.للدولةعلیاوظیفةأوعالیامنصبایتولىال یمكن المستفید من العطلة العلمیة، زیادة على ذلك، أن
:عویضات والمنح العائلیة باستثناءوجمیع الت، یحتفظ المستفید من العطلة العلمیة من راتبھ الرئیسي

تكافئ المردودیة،المنح التي 
الجامعي،االستشفائيالباحثواألستاذالباحثتعویض التأطیر والمتابعة البیداغوجیة بالنسبة لألستاذ
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.الدائمتعویض التأطیر والمتابعة العلمیة بالنسبة للباحث
.العائلیةوالمنح والتعویضاتالرئیسيالراتبعملھ بدفعتتكفل المؤسسة التي یمارس  فیھا المستفید

راتبھ الرئیسي والتعویضات والمنح العائلیة، منحة یتقاضى المستفید من العطلة العلمیة في الخارج زیادة على
ي یحدد مبلغھا حسب الرتبة والبلد المستقبل بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلم

.والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
:یحق للمستفید من العطلة العلمیة في الخارج

بین الجزائر وأقرب مطار في مكان قضاء العطلة العلمیة بالكیفیة المباشرة"ذھابا وإیابا"التكفل بتذكرتي نقل 
.اقتصاداواألكثر

من مصالح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أو الوزارة المعنیة، وتسلمتسلم التذكرة األولى، حسب الحالة
.التذكرة الثانیة من المؤسسة األصلیة

.كغ زائد على الوزن المعتاد بمناسبة العودة النھائیة50نقل  منح قسیمة
األول عند بدایة العطلةیدفع المبلغ السنوي للمنحة للمستفید من العطلة العلمیة في شكل قسطین متساویین یدفع 

.العلمیة ویدفع الثاني بعد التقییم اإلیجابي للتقریر
یلزم المستفید من العطلة العلمیة بتقدیم تقریر عن نشاطاتھ عند نھایة السداسي األول إلى مؤسستھ األصلیة، 

.مؤشر علیھ من مؤسسة االستقبال
، في الشھر الموالي لعودتھ النھائیة للمؤسسة األصلیة، یجب على المستفید أن یقدم إثر انتھاء العطلة العلمیة

لس البیداغوجي، حسب الحالة، لمؤسستھ األصلیة، تقریرا مفصاللمجلس العلمي أو المجاللتقدیر من طرف
أو النشرات أو اإلنتاجات العلمیة /عن نشاطھ مدة العطلة العلمیة، مرفقا عند االقتضاء، بنسخة عن األعمال و

.تي أنجزھا خالل العطلة العلمیةاألخرى ال
یمكن إنھاء العطلة العلمیة قبل انقضائھا بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي أو الوزیر 

:اآلتیةالمعني،  عند االقتضاء، في الحاالت
ضرورة المصلحة،

األطراف،حالة القوة القاھرة المرتبطة بحدث خارج عن إرادة
طلب المستفید ألسباب مبررة،بناء على

.األولبسبب نتائج سلبیة بناء على التقریر العلمي للسداسي
.وفي ھذه الحاالت یتعین على المستفید تعویض مبلغ المنحة، عن المدة المتبقیة

إذا یمكن تمدید مدة العطلة العلمیة عن المدة المتبقیة، عند إنھائھا بسبب ضرورة المصلحة أو القوة القاھرة، 
.البلدنفسفيتتمكانت العطلة العلمیة

.العطلة العلمیة، ملكیة للمؤسسة األصلیةتعد النتائج العلمیة المنجزة من المستفید خالل
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اللجان االستشاریة االستشفائیة الجامعیة صالحیاتھا وتنظیمھا وسیرھا
في كل مدینة توجد فیھا مؤسسة أو ھیكل للتعلیم العالي في العلوم تنشأ لجان استشاریة استشفائیة جامعیة محلیة

.الطبیة تدعى اللجنة المحلیة ولجنة استشاریة استشفائیة جامعیة وطنیة تدعى اللجنة الوطنیة
تنشأ اللجان االستشاریة االستشفائیة الجامعیة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف 

.صحةبال
تكلف اللجنة المحلیة بإبداء آرائھا في كل المسائل المرتبطة بنشاطات العالج والتكوین في العلوم الطبیة التابعة 

لمجال اختصاصھا التي یطرحھا علیھا رئیس اللجنة الوطنیة أوعمید كلیة الطب المعنیة أو رئیس المجلس 
.العلمي للمركز االستشفائي الجامعي المعني

:رتھا على الخصوص فیما یأتيویمكن استشا
إقامة المستشفیات الجامعیة

إنشاء وحدات ومصالح استشفائیة جامعیة
تحویل المصالح االستشفائیة إلى مصالح استشفائیة جامعیة وكل تغییر یطرأ على تخصیص ھذه الھیاكل،

تأھیل الھیاكل الصحیة كأماكن ممارسة نشاطات استشفائیة جامعیة،استشفائیة
:للجنة المحلیة من األعضاء اآلتي ذكرھمتتشكل ا

عمید كلیة الطب المعنیة،
المدیر الوالئیة للصحة والسكان وإصالح المستشفیات،

رئیس المجلس العلمي لكلیة الطب المعنیة،
رؤساء المجالس العلمیة للمراكز االستشفائیة الجامعیة المعنیة،

ائیة المتخصصة ھیاكلھا لضمان نشاطات استشفائیة رؤساء المجالس الطبیة للمؤسسات العمومیة االستشف
جامعیة،

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة حسب كیفیات تحدد )3(أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم ینتخب لمدة ثالث 
.بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة

.من شأنھ أن یفیدھا في أشغالھایمكن اللجنة المحلیة االستعانة بأي شخص
.في السنة بناء على استدعاء من رئیسھا)2(تجتمع اللجنة المحلیة في دورة عادیة مرتین 

.أعضائھا2/3ویمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسھا أو بطلب من ثلثي 



دلیل التسییر اإلستشفائي 86

حة العمومیةالممارسین الطبیین المتخصصین في الص
394-09یخضع الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالممارسین ,2009نوفمبر 24الموافق 1430ذي الحجة عام 7المؤرخ في 
:الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة والذي ینص على ما یأتي

وق والواجباتالحق
یخضع الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في األمر 

المتضمن القانون األساسي ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 33-06رقم 
.العام للوظیفة العمومیة

.داخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون بھاكما یخضعون، زیادة علي ذلك، للنظام ال
:یستفید الممارسین الطبیین المتخصصین

بالنقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،
طعام مجانا لمستخدمي المداومة،إلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلخدمات في مجال ا

ارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة یلزم الممارسون الطبیون المتخصصین في الصحة العمومیة ب:اللباس
مھامھم،

التغطیة الصحیة الوقائیة في إطار طب العمل،
.یستفید الممارسون الطبیون المتخصصین في الصحة العمومیة من حمایة خاصة بمناسبة وأثناء القیام بمھامھم

ان الراتب للمشاركة یستفید الممارسون الطبیون المتخصصین في الصحة العمومیة من رخص الغیاب دون فقد
في المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتھم المھنیة حسب الكیفیات 

.والشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ
تنشأ لجنة وطنیة استشاریة مكلفة بإبداء الرأي حول المسائل المرتبطة بالممارسین الطبیین المتخصصین في 

.لصحة العمومیةا
.یقوم الممارسون الطبیون المتخصصین في الصحة العمومیة بمھمة الخدمة العمومیة في الصحة

:وبھذه الصفة، یتعین علیھم ما یأتي
تقدیم عالج متخصص ذي نوعیة،

مواكبة التطور الطبي من أجل تكفل أحسن بالمرضى،
المساھمة في تكوین وتأطیر مستخدمي الصحة،

تطبیقھا،تصور البرامج الوطنیة للصحة والسھر علىالمساھمة في
.إعداد الحصیلة السنویة للنشطات

التكوین
.التكوین الطبي المتواصل الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة حق وواجب

:یتعین على الھیئة المستخدمة ما یأتي
ممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة ضمان التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة ال

العمومیة بھدف تحسین دائم لمؤھالتھم وترقیتھم،
ضمان تحیین المعارف بھدف اقتناء مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب 

.العصري
:رتب وھي)3(یضم سلك األطباء المتخصصین في الصحة العمومیة ثالث 

ي مساعد،رتبة ممارس أخصائ
رتبة ممارس أخصائي رئیسي،
.رتبة ممارس أخصائي رئیس

تحدید المھام
یقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئیسیون والممارسون المتخصصون 

:الرؤساء في ھیاكل الصحة حسب تخصصھم ومجالت اختصاصھم بالمھام اآلتیة
حث في مجال العالج والوقایة وإعادة التأھیل والكشف الوظیفي والبحث التشخیص والعالج والمراقبة والب

.المخبري والخبرات الطبیة والدوائیة وتلك المتعلقة بالفم واألسنان
.المسا ھمة في تكوین مستخدمي الصحة
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ویمكن، زیادة علي ذلك، استدعاؤھم للقیام بمھام تسییر مشاریع المصلحة ومشاریع المؤسسة وبرامج الصحة
.وتقییمھا

الممارس المتخصص الرئیس الممیز
تؤسس درجة ممارس متخصص رئیس الممیز ویمكن أن یرقي الممارسون المتخصصون الرؤساء الذین 

سنوات على األقل والذین قاموا بتألیف منشورات ذات طابع علمي وبیداغوجي وأعمال )10(یثبتون عشر 
.ةالبحث بعد أخذ رأي اللجنة االستشاریة الوطنی

المناصب العلیا
:المناصب العلیا التي تخص الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة ھي كما یلي

رئیس وحدة،
رئیس مصلحة،

.طبیب عمل مفتش
تحدید المھام

:یكلف رئیس وحدة بما یأتي
السھر علي حسن سیر الوحدة المكلف بھا،

شأنھا تحسین نشاطات العالج والبحث والتأطیر علي مستوي اقتراح إلي رئیس المصلحة كل المناھج التي من 
الوحدة

المساھمة في تقییم مستخدمي الصحة،
.إعداد وإرسال لرئیس المصلحة تقاریر نشطات الوحدة

.السھر على االنضباط داخل الوحدة
:یكلف رئیس المصلحة بما یأتي

السھر علي حسن سیر المصلحة المكلف بھا،
سنة لمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشطات المصلحة بغرض تحسین نشطات العالج اقتراح في كل بدایة

والبحث والتأطیر على مستوي المصلحة،
اقتراح كافة المناھج التي من شأنھا تحسین سیر المصلحة،

تقییم المستخدمین التابعین لھ،
،إعداد وإرسال تقریر سداسي حول تنفیذ برنامج النشطات إلى السلطة السلمیة

.السھر على االنضباط داخل المصلحة
:یكلف طبیب العمل المفتش بما یأتي

القیام بالتزامھ في مجال المراقبة الطبیة وظروف العمل والتنظیم والتكوین واالستشارة طبقا للتنظیم المعمول 
بھ،

وصف تنظیم المؤسسة وكذا عالقتھا بالمصالح الخارجیة المكلفة بالوقایة والمراقبة،
وتنسیق وتقییم عمل أطباء العمل وھذا طبقا للتشریع المعمول بھما،توجیھ

.مراقبة وضمان التفتیش المتضمن تنظیم ھیاكل طب العمل وسیرھا

شروط التعیین
:یعین رؤساء الوحدات من بین

.لصفةسنوات من الخدمة الفعلیة بھذه ا)3(الممارسین المتخصصین الرئیسیین، على األقل الذین یثبتون ثالث 
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(الممارسین المتخصصون المساعدین الذین یثبتون خمس 

سنوات )5(یعین رؤساء المصالح من بین الممارسین المتخصصین الرئیسیین، على األقل الذین یثبتون خمس 
.من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

:یعین أطباء العمل من بین
سنوات من الخدمة )3(خصصین الرئیسیین في طب العمل، على األقل الذین یثبتون ثالث الممارسین المت

.الفعلیة بھذه الصفة
سنوات من الخدمة )5(الممارسین المتخصصین الرئیسیین في طب العمل، على األقل الذین یثبتون خمس 

.الفعلیة بھذه الصفة
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تصنیف الرتب
التصنیفالرتبالسلك

رقم االستداللي الخارج الصنف
األدنى

الممارسین الطبیین 
المتخصصین في 
الصحة العمومیة

2990قسم فرعي ممارس متخصص مساعد

41125قسم فرعي ممارس متخصص رئیسي

51200قسم فرعي ممارس متخصص رئیس 

الزیادة االستداللیة للمناصب العلیا
الزیادة االستداللیةالمناصب العلیا

الرقم االستدالليالمستوي
11405رئیس وحدة

13595رئیس مصلحة
11405طبیب عمل مفتش

تحدید المناصب العلیا لسلك الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة
تحدد المناصب العلیا لسلك الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة طبقا للقرار 

.كالتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2في الوزاري المشترك والمؤرخ
المالحظة العدد المنصب العالي المؤسسة

لكل مصلحة 
لكل وحدة

1
1

رئیس مصلحة
رئیس وحدة

المؤسسات االستشفائیة المتخصصة

لكل مصلحة 
لكل وحدة

1
1

رئیس مصلحة
رئیس وحدة

المؤسسات العمومیة االستشفائیة

لكل مصلحة 
وحدةلكل 

في كل والیة على مستوي 
المؤسسة العمومیة للصحة 

الجواریة الكائنة بمقر 
الوالیة

1
1

رئیس مصلحة
رئیس وحدة

المؤسسات العمومیة للصحة 
الجواریة
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الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة
المؤرخ في 393-09التنفیذي رقم یخضع الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة ٳلي نص المرسوم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالممارسین الطبیین ,2009نوفمبر 24الموافق 1430ذي الحجة عام 7
:العامین في الصحة العمومیة والذي ینص على مایأتي

الحقوق والواجبات
منصوص علیھا في األمر رقم یخضع الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة للحقوق والواجبات ال

المتضمن القانون األساسي العام ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 06-33
.للوظیفة العمومیة

.كما یخضعون، زیادة علي ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون بھا
:یستفید الممارسین الطبیین العامین

ا یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،بالنقل عندم
طعام مجانا لمستخدمي المداومة،إلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلخدمات في مجال ا

یلزم الممارسون الطبیون العامون في الصحة العمومیة بارتداء البدلة الطبیة أثناء ممارسة مھامھم،:اللباس
التغطیة الصحیة الوقائیة في إطار طب العمل،

.فید الممارسون الطبیون العامون في الصحة العمومیة من حمایة خاصة بمناسبة وأثناء القیام بمھامھمیست
یستفید الممارسون الطبیون العامون في الصحة العمومیة من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة في 

المھنیة حسب الكیفیات والشروط المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتھم
.المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ

:یلزم الممارسون الطبیون العامون في الصحة العمومیة، في إطار المھام المخولة لھم، بما یأتي
االستعداد الدائم للعمل،

.القیام بالمداومات التنظیمیة داخل مؤسسات الصحة
التكوین

:تخدمة أنیتعین على الھیئة المس
تضمن التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة 

بھدف تحسین دائم لمؤھالتھم وترقیتھم،
تضمن تحیین المعارف بھدف تحصیل مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب 

.العصري
.ن المشاركة في مختلف دورات التكوین التي تنظمھا المؤسسات التي ینتمون الیھایتعین على الموظفی
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األطباء العامون في الصحة العمومیة
:رتب وھي)3(یضم سلك األطباء العامین في الصحة العمومیة ثالث 

رتبة طبیب عام في الصحة العمومیة
رتبة طبیب عام رئیسي في الصحة العمومیة

بة طبیب عام رئیس في الصحة العمومیةرت
تحدید المھام

:یقوم األطباء العامون في الصحة العمومیة بضمان السیما المھام اآلتیة
التشخیص والعالج،

حمایة األمومة والطفولة،
الحمایة الصحیة في الوسطین المدرسي والجامعي،

الحمایة الصحیة في الوسطین العمالي والمؤسسات العقابیة،
لمراقبة الطبیة عند الحدود،ا

الوقایة العامة وعلم األوبئة،
التربیة الصحیة،

إعادة التأھیل وإعادة التربیة،
.االستكشاف الوظیفي والتحالیل البیولوجیة

.ویساھمون في تكوین مستخدمي الصحة
لرئیسیون في الصحة زیادة علي المھام المسندة لألطباء العامین في الصحة العمومیة یكلف األطباء العامون ا

:العمومیة بما یأتي
ضمان تطویر البرامج الوطنیة للصحة العمومیة،
المساھمة في إعداد مشاریع المصلحة والمؤسسة،

.ضمان الخبریة الطبیة
زیادة علي المھام المسندة لألطباء العامین الرئیسیین في الصحة العمومیة یكلف األطباء العامون الرؤساء في 

:میة بما یأتيالصحة العمو
متابعة وتقییم تنفیذ البرامج الوطنیة للصحة العمومیة،

.المساھمة في تصور وتنمیة النشطات الصحیة

الصیادلة العامین في الصحة العمومیة
:رتب وھي)3(یضم سلك الصیادلة العامین في الصحة العمومیة ثالث 

رتبة صیدلي عام في الصحة العمومیة
في الصحة العمومیةرتبة صیدلي عام رئیسي 

رتبة صیدلي عام رئیس في الصحة العمومیة
تحدید المھام

:یقوم الصیادلة العامون في الصحة العمومیة بضمان السیما المھام اآلتیة
األبحاث والتحلیالت البیولوجیة،

التحضیرات الصیدالنیة،
تسییر المواد الصیدالنیة وتوزیعھا،

.التربیة الصحیة
.كوین مستخدمي الصحةویساھمون في ت

زیادة علي المھام المسندة إلى الصیادلة العامین في الصحة العمومیة یكلف الصیادلة العامون الرئیسیون في 
.الصحة العمومیة بضمان الخبرات البیولوجیة،والتسمیة والدوائیة

صیادلة العامون الرؤساء في زیادة علي المھام المسندة الصیادلة العامین الرئیسیین في الصحة العمومیة یقوم ال
:الصحة العمومیة بضمان ما یأتي

تأطیر البرامج الوطنیة للصحة العمومیة بمجال تخصصھم،
إعداد وتقییم خطط العمل السنویة ألنظمة الیقظة بخصوص األدویة والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا 

.ترقیة الدراسات فیما یخص األدویة وضمان النوعیة
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راحي األسنان العامون في الصحة العمومیةج
:رتب وھي)3(یضم سلك جراحي األسنان العامین في الصحة العمومیة ثالث 

رتبة جراح األسنان عام في الصحة العمومیة
رتبة جراح األسنان عام رئیسي في الصحة العمومیة
رتبة جراح األسنان عام رئیس في الصحة العمومیة

تحدید المھام
:راحو األسنان العامون في الصحة العمومیة بضمان السیما المھام اآلتیةیقوم ج

التشخیص والعالج،
الوقایة،

الرمامة،
التربیة الصحیة للفم واألسنان،

.ویساھمون في تكوین مستخدمي الصحة

لعامون زیادة علي المھام المسندة إلى جراحي األسنان العامین في الصحة العمومیة یقوم جراحو األسنان ا
:الرئیسیون في الصحة العمومیة بما یأتي

تطویر البرامج الوطنیة لجراحة األسنان،
الخبرات المتعلقة بالفم واألسنان،

زیادة علي المھام المسندة إلى جراحي األسنان العامین الرئیسیین في الصحة العمومیة یقوم جراحو األسنان 
:يالعامون الرؤساء في الصحة العمومیة بما یأت

متابعة وتقییم تنفیذ البرامج الوطنیة للصحة العمومیة بالفم واألسنان،
المساھمة في تصور وتطویر األعمال الصحیة في مجال تخصصھم،

.المساھمة في إعداد مشاریع المصلحة والمؤسسة
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المناصب العلیا
:ي الصحة العمومیة ھي كما یليالمناصب العلیا التي تخص الممارسین الطبیین العامین ف

طبیب رئیس وحدة،
طبیب منسق،

صیدلي منسق،
جراح أسنان رئیس وحدة،

جراح أسنان منسق،
تحدید المھام

.یكلف الطبیب رئیس وحدة بضمان المسؤولیة التقنیة واإلداریة لسیر الوحدة في مجال اختصاصھ
:یكلف الطبیب المنسق بما یأتي

لنشطات الممارسة داخل ھیاكل الصحة الموضوعة تحت مسؤولیتھ،تنسیق وتنشیط ومراقبة ا
.تنسیق وتقییم نشاطات الكشف والعالج والتربیة في الوسطین المدرسي والجامعي

.یكلف الصیدلي رئیس وحدة بضمان المسؤولیة التقنیة للھیاكل التابعة لمجال اختصاصھ
.ي األسنان الموضوعین تحت مسؤولیتھیكلف جراح األسنان رئیس وحدة بضمان تنسیق نشطات جراح

یكلف جراح األسنان المنسق بتنشیط وتنسیق نشطات جراحي األسنان لدي جمیع الھیاكل التابعة للمؤسسة 
ویكلف جراح األسنان المنسق في طب الفم واألسنان بتنسیق وتقییم نشاطات الكشف والعالج .العمومیة للصحة

.معيوالتربیة في الوسطین المدرسي والجا
شروط التعیین

سنوات من الخدمة )5(یعین األطباء رؤساء الوحدات من بین األطباء العامین على األقل الذین یثبتون خمس 
.الفعلیة بھذه الصفة

:یعین األطباء المنسقون من بین
.فةسنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الص)3(األطباء العامین الرئیسیین على األقل الذین یثبتون ثالث 

.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(األطباء العامین الذین یثبتون عشر 
:یعین الصیادلة المنسقون من بین

.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)3(الصیادلة العامین الرئیسیین على األقل الذین یثبتون ثالث 
.مة الفعلیة بھذه الصفةسنوات من الخد)10(الصیادلة العامین الذین یثبتون عشر 

)5(یعین جراحو األسنان رؤساء الوحدات من بین جراحي األسنان العامین على األقل الذین یثبتون خمس 
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

:یعین جراحو األسنان المنسقون من بین
.ات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفةسنو)3(جراحي األسنان العامین الرئیسیین على األقل الذین یثبتون ثالث 

.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(جراحي األسنان العامین الذین یثبتون عشر 
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تصنیف الرتب
التصنیفالرتباألسالك

ستداللي األدنىإلالرقم االصنف
األطباء العامون في 

الصحة العمومیة
16713طبیب عام

1930قسم فرعي ئیسيطبیب عام ر

2990قسم فرعي طبیب عام رئیس
الصیادلة العامین في 

الصحة العمومیة
13578صیدلي عام

15666صیدلي عام رئیسي

17762صیدلي عام رئیس

جراحي األسنان 
العامون في الصحة 

العمومیة

13578جراح أسنان عام 
15666جراح أسنان عام رئیسي

17762سنان عام رئیسجراح أ

المناصب العلیا
التصنیفالمناصب العلیا

ستدالليإلالرقم االمستوي
9255,طبیب رئیس وحدة

10325طبیب منسق
8195,صیدلي منسق

8195جراح أسنان رئیس وحدة
9255جراح أسنان منسق
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عامین في الصحة العمومیةالمناصب العلیا لسلك الممارسین الطبیین ال
تحدد المناصب العلیا لسلك الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة طبقا للقرار الوزاري المشترك 

:كالتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2والمؤرخ في 

مكان النشاط العدد المنصب العالي المؤسسات  
نسمة90.000بلدیة تضم أقل من  1 ب منسقطبی

المؤسسات العمومیة 
للصحة الجواریة

نسمة والتي تتضمن 90.000بلدیة تضم أقل من 
قاعات )6(على األقل عیادتین متعددتي وست 

العالج

2

نسمة90.000بلدیة تضم أقل من  1
:في كل مصلحة لألوبئة والطب الوقائي

في كل وحدة فحص مدرسي،)1(واحد 
ة للصحة في الجامعة،في كل وحد)1(واحد 
والتنظیم "األم والطفل"في كل وحدة )1(واحد 

.العائلي

3

في كل مؤسسة عمومیة للصحة الجواریة 1 جراح أسنان 
في كل مصلحة لألوبئة والطب الوقائي مكلف منسق

بصحة الفم في الوسط المدرسي
1

في كل مؤسسة عمومیة للصحة الجواریة 2 صیدلي منسق
عیادة متعددة الخدماتفي كل 1 طبیب رئیس وحدة 

)4في كل ھیكل للصحة یتوفر األقل على أربعة
ممارسین عامین 

1

في كل عیادة متعددة الخدمات في كل ھیكل للعالج 
)4یتوفر على جراحة األسنان وعلى أربعة

جراحي أسنان على األقل

1 جراح أسنان 
رئیس وحدة

ائیة صنف أوبفي كل مؤسسة عمومیة استشف 2 طبیب منسق المؤسسات العمومیة 
في كل مؤسسة عمومیة استشفائیة صنف جاالستشفائیة 1

في كل مؤسسة عمومیة استشفائیة  2 صیدلي منسق
في كل مؤسسة عمومیة استشفائیة  2 صیدلي منسق المؤسسات االستشفائیة 

المتخصصة
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لصحة العمومیة الممارسین الطبیین المفتشین في ا
4المؤرخ في 77-10یخضع الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالممارسین الطبیین ا ,2010فبرایر 18الموافق 1431ربیع األول عام 
:المفتشین في الصحة العمومیة والذي ینص على ما یأتي

الحقوق والواجبات
یخضع الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في األمر رقم 

المتضمن القانون األساسي العام ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 06-33
.للوظیفة العمومیة

15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 33-06األمر رقم رقم من188تطبیقا ألحكام المادة 
المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة یلزم الموظفون الذین ینتمون ألسالك ,2010یولیو

الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة بتأدیة نشاطاتھم نھارا ولیال وحتى خارج ساعات العمل 
.ونیةالقان

یؤدي الموظفون الذین ینتمون ألسالك الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة أمام الجھات القضائیة 
:المختصة الیمین اآلتیة

أقسم با� العلي العظیم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخالص وأن أراعي في كل األحوال الواجبات التي "
."ر مھنتيفرضھا علي القانون وأحافظ على أسرا

.ال تجدد الیمین مادام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة
یزود الممارسون الطبیون المفتشون في الصحة العمومیة بتفویض بالعمل یسلم من طرف الوزیر المكلفة 

.بالصحة، ویتعین علیھم إظھاره بمناسبة ممارسة مھامھم
.یفة مؤقتا ویرد عند استئنافھایسحب التفویض بالعمل في حالة توقف الوظ

:یلزم الممارسون الطبیون المفتشون في الصحة العمومیة بما یأتي
القیام بكل مھمة یمكن أن تسند لھم في إطار صالحیات الوزارة المكلفة بالصحة،

القیام بمھامھم بكل موضوعیة وتأسیس خالصتھم على أساس وقائع ثابتة،
ت التي تتم مراقبتھا، وذلك باالمتناع عن أي عمل أو أمر من شأنھ إعادة تجنب أي تدخل في تسییر المؤسسا

النظر في صالحیات المسیرین،
.التقید بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المھني في كل األحوال

التكوین
:یتعین على الھیئة المستخدمة أن تضمن

ن الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة بھدف التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة الممارسی
تحسین دائم لمؤھالتھم وترقیتھم،

تحیین المعارف بھدف تحصیل مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب 
.العصري

في یستفید الممارسون الطبیون المفتشون في الصحة العمومیة من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة
المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتھم المھنیة حسب الكیفیات والشروط 

.المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ
الممارسون الطبیون المفتشون في الصحة العمومیة

:تب وھير)3(تشتمل أسالك الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة على ثالثة 
سلك األطباء المفتشین في الصحة العمومیة،

سلك الصیادلة المفتشین في الصحة العمومیة،
سلك جراحي األسنان المفتشین في الصحة العمومیة،

األطباء المفتشین في الصحة العمومیة
):2(یضم سلك األطباء المفتشین في الصحة العمومیة رتبتین 

میة،رتبة طبیب مفتش في الصحة العمو
.رتبة طبیب مفتش رئیس في الصحة العمومیة
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تحدید المھام
:یقوم األطباء المفتشون في الصحة العمومیة السیما المھام اآلتیة

السھر على احترام تطبیق التنظیم المتعلق بمدونة األعمال وتقییس التجھیزات الطبیة،
ائیة على مستوى ھیاكل الصحة،السھر على احترام قواعد النظافة والوقایة من العدوى االستشف

التفتیش والتحري وتقییم نشاط وسیر ھیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة والخاصة وإعداد عروض حال تبین 
جمیع الوقائع واإلجراءات التحفظیة المحتمل اتخاذھا،

لھذه مراقبة مصالح المناوبة واالستعجاالت للمؤسسات العمومیة والخاصة قصد التأكد من السیر الحسن 
المصالح والحضور الفعلي للمستخدمین الذین یزاولون مھامھم بھا،

القیام بالتحریات قصد فتح أو غلق ھیاكل الصحة الخاصة،
مراقبة تطبیق البرامج الوطنیة للصحة،

زیادة على المھام المسندة لألطباء المفتشون في الصحة العمومیة یكلف األطباء المفتشون الرؤساء في الصحة 
:ومیة ال سیما بما یأتيالعم

ضمان مراقبة تطبیق التنظیم المتعلق بممارسة المھنة الطبیة وتسعیرة األعمال الطبیة،
دراسة واقتراح كل تدبیر من شأنھ تحسین نوعیة الخدمات ومردودیة ھیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة 

.والخاصة

الصیادلة المفتشین في الصحة العمومیة
):2(مفتشین في الصحة العمومیة رتبتین یضم سلك الصیادلة ال

رتبة صیدلي مفتش في الصحة العمومیة،
.رتبة صیدلي مفتش رئیس في الصحة العمومیة

تحدید المھام
المؤرخ في 05-85من القانون رقم 5-194یكلف الصیادلة المفتشون في الصحة العمومیة تطبیقا ألحكام المادة 

:السیما بما یأتي1985فبرایر 16
لسھر على احترام التنظیم في مجال ممارسة المھن الصیدالنیة والبیولوجیةا

السھر على تطبیق واحترام األنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضیر ومراقبة المواد الصیدالنیة والمنتوجات 
األخرى المماثلة لألدویة،

صیدالنیة والمنتوجات األخرى السھر على تطبیق التدابیر المتعلقة بظروف حجز وتخزین وتوزیع المواد ال
المماثلة لألدویة،

مراقبة وتقییم تطبیق األنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسیر المؤسسات الصیدالنیة والبیولوجیة،
القیام بالبحث ومعاینة المخالفات لألحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم ممارسة الصیدلة والبیولوجیا والقیام 

د االقتضاء،باقتطاع العینات عن
.مراقبة تطبیق برامج الصحة

زیادة علي المھام المسندة للصیادلة المفتشین في الصحة العمومیة یكلف الصیادلة المفتشین الرؤساء في الصحة 
:العمومیة بما یأتي

إعداد واقتراح كل تدبیر من شأنھ تحسین نوعیة الخدمات ومردودیة ھیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة 
والخاصة،

السھر بالتنسیق مع الھیاكل والھیئات المختصة في ھذا المجال على احترام تسعیرة األعمال والمواد الصیدالنیة 
.طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

جراحي األسنان المفتشین في الصحة العمومیة
):2(یضم سلك جراحي األسنان المفتشین في الصحة العمومیة رتبتین 

مفتش في الصحة العمومیة،رتبة جراح أسنان 
.رتبة جراح أسنان مفتش رئیس في الصحة العمومیة

تحدید المھام
:یقوم جراحو األسنان المفتشون في الصحة العمومیة ال سیما بما یأتي

بنشاط طب أمراض الفم،بھ والمتعلقمراقبة تطبیق التنظیم المعمول
دمات الخاصة بعالج األسنان،ضمان مھام التفتیش والتحري والتقییم حول نوعیة الخ
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.مراقبة تطبیق البرامج الوطنیة للصحة
زیادة علي المھام المسندة لجراحي األسنان المفتشین في الصحة العمومیة یكلف جراحو األسنان المفتشین 

:الرؤساء في الصحة العمومیة، السیما بما یأتي
سعیرة األعمال الطبیة في ھذا المجال،ضمان مراقبة تطبیق التنظیم المتعلق بممارسة مھنة الطب وت

إعداد واقتراح كل تدبیر من شأنھ تحسین نوعیة الخدمات ومردودیة ھیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة 
.والخاصة

المناصب العلیا
:المنصب العلیا الخاص بالممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة ھي كما یلي

.العمومیةممارس طبي مفتش منسق في الصحة
تحدید المھام

:یكلف الممارسون الطبیون المفتشون المنسقون في الصحة العمومیة السیما بما یأتي
ضمان تحضیر وتنظیم مھام التفتیش،

تنشیط ومعاینة وتنسیق نشاطات الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة،
إعداد التقاریر والبرامج وحصائل التفتیش،

.التدابیر الرامیة إلى تحسین تسییر مؤسسات الصحة العمومیة والخاصةاقتراح كل 

تصنیف الرتب
التصنیفالرتباألسالك

ستداللي إلالرقم االصنف
األدنى

األطباء المفتشون في 
الصحة العمومیة

2990قسم فرعي طبیب مفتش

31055قسم فرعي طبیب مفتش رئیس

الصیادلة المفتشون 
مومیةفي الصحة الع

17762صیدلي مفتش
1930قسم فرعي صیدلي مفتش رئیس

جراحو األسنان 
المفتشون في الصحة 

العمومیة

17762جراح أسنان مفتش
جراح أسنان مفتش 

رئیس
1930قسم فرعي 

المناصب العلیا
التصنیفالمناصب العلیا

ستدالليإلالرقم االمستوي

10325لعمومیةممارس طبي مفتش منسق في الصحة ا

المناصب العلیا لسلك الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة
تحدد المناصب العلیا لسلك للممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة طبقا للقرار 

2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2الوزاري المشترك والمؤرخ في 
یة الصحة والسكان الوالئیةفي كل مدیر)1(مفتش منسق واحد 
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الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة
25المؤرخ في 178-10یخضع الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالفیزیائیین الطبیین في الصحة ,2010یولیو 8الموافق 1431رجب عام 
:مومیة والذي ینص على ما یأتيالع

الحقوق والواجبات
33-06یخضع الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في األمر رقم 

المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 
.العمومیة

.، زیادة علي ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون بھاكما یخضعون
:یستفید الفیزیائیون الطبیون في الصحة العمومیة

بالنقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،
طعام مجانا لمستخدمي المداومة،إلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلخدمات في مجال ا

لطبیون العامون في الصحة العمومیة بارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة مھامھم،یلزم الممارسون ا:اللباس
التغطیة الطبیة الوقائیة في إطار طب العمل،

یستفید الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات 
التي تتصل بنشاطاتھم المھنیة حسب الكیفیات والشروط المنصوص والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي و

.علیھا في التنظیم المعمول بھ
:بما یأتي,یلزم الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة، في إطار المھام المخولة لھم

االستعداد الدائم للعمل،
.القیام بالمداومات التنظیمیة داخل مؤسسات الصحة

التكوین
:الھیئة المستخدمة ضمان ما یأتيیتعین على

تكوین الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم بھدف تحسین دائم 
لمؤھالتھم وترقیتھم،

.تحیین معارفھم بھدف تحصیل مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري
ن الطبیین في الصحة العمومیة المشاركة في مختلف دورات التكوین التي تنظمھا یتعین على الفیزیائیی

.المؤسسات التي ینتمون الیھا

الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة 
:رتب وھي)3(یضم سلك الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة ثالث 

رتبة فیزیائي طبیي في الصحة العمومیة
رئیسي في الصحة العمومیة رتبة فیزیائي طبیي

رتبة فیزیائي طبیي رئیس في الصحة العمومیة
تحدید المھام

:یكلف الفیزیائیون الطبیون في الصحة العمومیة السیما بما اآلتیة
القیام حسب بروتوكول مكتوب وموثق بمراقبة جودة أجھزة التشخیص أو العالج،

شععات الممنوحة للمرضى،إلحساب توزیع كمیة ا
حدید الكمیة الممنوحة للمرضى لغایات التشخیص أو العالج في الطب النووي،ت

شعاعي،إلتسییر المواد ونفایات النشاط ا
.المشاركة في تحدید الخصائص الفیزیائیة ألجھزة العالج والتشخیص

لرئیسیون في زیادة علي المھام المسندة للفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة یكلف الفیزیائیون الطبیون ا
:الصحة العمومیة السیما بما یأتي

إدراج المعطیات الفیزیائیة للحزم السریریة والمعطیات التشریحیة في أنظمة مخطط العالج،
اعداد وتنفیذ وضمان متابعة بروتوكوالت مراقبة األجھزة، وكذا برنامج تأمین جودة العالج باألشعة والطب 

النووي والتصویر الطبي،
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شعاعیة والسھر على نشطات الحمایة من إلفي انتقاء واستالم ومعایرة آالت قیاس كمیات النشطات االمساھمة 
.شعاعاتإلا

زیادة علي المھام المسندة للفیزیائیین الطبیین الرئیسیین في الصحة العمومیة یكلف الفیزیائیون الطبیون 
:الرؤساء في الصحة العمومیة السیما بما یأتي

اء الموجھة القتناء أجھزة التشخیص والعالج وكل التجھیزات الخاصة المستعملة في تحضیر دفاتر األعب
مجالت العالج بألشعة والطب النووي والتصویر الطبي،

,المبادرة والمساھمة أو انجاز دراسات وأشغال البحث
,ٳعداد المخطط االستعجالي لألشعة

.المساھمة في تكوین مستخدمي الصحة

المناصب العلیا
:أ المنصب العالي لفیزیائي طبي رئیس وحدةینش

تحدید المھام
:یكلف الفیزیائي الطبي رئیس وحدة، السیما بما یأتي

ضمان المسؤولیة التقنیة واالداریة للوحدة،
تنظیم عمل فریق الوحدة وتنشیطھ ومراقبتھ وتقییمھ،

السھر على االستعمال العقالني للوسائل الموضوعة تحت تصرفھ،
مات الصیانة ومتابعتھا،تنسیق خد

.إعداد حصائل عن نشطات الوحدة

شروط التعیین
:یعین الفیزیائیون الطبیون رؤساء الوحدات من بین

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 
.الصفة

سنوات من الخدمة )3(الذین یثبتون ثالث الفیزیائیین الطبیین الرئیسیین في الصحة العمومیة 
.الفعلیة بھذه الصفة

تصنیف الرتب
التصنیفالرتباألسالك

الرقم االستداللي األدنىالصنف
الفیزیائیون الطبیون في الصحة 

العمومیة
13578فیزیائي طبي

4621فیزیائي طبي رئیسي

16713فیزیائي طبي رئیس

المنصب العالي
الزیادة االستداللیةالعاليالمنصب

الرقم االستدالليالمستوي

8195فیزیائي طبي رئیس وحدة  
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المناصب العلیا لسلك الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة
لسلك الفیزیائیین الطبیین في الصحة العمومیة طبقا للقرار الوزاري تحدد المناصب العلیا

:كالتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2المشترك والمؤرخ في 

المالحظة العدد المنصب العالي المؤسسات

في كل مصلحة للمعالجة باألشعة

في كل مصلحة للطب النووي

في كل مصلحة للتصویر الطبي

1

1

1

فیزیائي طبي رئیس 
وحدة

المؤسسات العمومیة 
للصحة



دلیل التسییر اإلستشفائي 101

الطبیةالمقیم في العلوم 
1432المؤرخ في أول شعبان عام 236-11یخضع القیمون في العلوم الطبیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالمقیمین في العلوم الطبیة والذي ینص على ما ,2011یولیو 3الموافق 
:یأتي

أحكام عامة
في العلوم الطبیة ھم ممارسون یتابعون التكوین ما بعد التدرج في األطباء والصیادلة وجراحو األسنان المقیمون

".إقامة"النصالعلوم الطبیة، ومسجلون في دورة الدراسات الطبیة المتخصصة التي تدعى في صلب
األطباء والصیادلة وجراحو األسنان المقیمون في العلوم الطبیة المسجلون بانتظام في اإلقامة یدعون على 

:التوالي
الطبیب المقیم،

الصیدلي المقیم،
.جراح األسنان المقیم

.المقیمونالنصصلبفيویدعون
في إطار متابعة تكوینھم، یعین المقیمون في الھیاكل االستشفائیة الجامعیة وھیاكل التكوین المعتمدة لدى اللجان 

.ي یعینون فیھاالبیداغوجیة، بمقرر مشترك عمید كلیة الطب ومسؤول المؤسسة االستشفائیة الت
:ینتمي المقیمون إلى كلیة الطب التي یدرسون فیھ وتسیّرھم

المؤسسة االستشفائیة التي یعینون فیھا فیما یخص نشاطات العالج والرواتب والعطل،
.التكوین فیما یخص النشاطات البیداغوجیة وكل األعمال األخرى ذات الصلة بتكوینھممؤسسة 

شروط االلتحاق  
مفتوحة عن طریق مسابقة وطنیة على أساس اختباراتاق بدورة الدراسات الطبیة المتخصصةیتم االلتح

:اآلتیةللمترشحین الذین تتوفر فیھم الشروط
التدرج في الدراسات في طور أو الصیدلة أو أن یكونوا حاملین شھادة الطب، جراحة األسنان، أوشھادة معترف 

بمعادلتھا،
اغوجیة التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي،أن یستوفوا المعاییر البید

.أن یستوفوا شروط األھلیة البدنیة والذھنیة لممارسة الوظائف التي یترشحون لھا
تفتح أیضا مسابقة االلتحاق باإلقامة لألطباء والصیادلة وجراحي األسنان الذین لھم صفة موظف حسب الشروط 

.بھالمحددة في التنظیم المعمول
الحقوق والواجبات

یتعین على المقیمین، في إطار برامج تكوینھم أن یشاركوا تحت إشراف سلك األساتذة وتحت مسؤولیة رئیس 
:المصلحة القیام حسب التوقیت الكامل باألعمال اآلتیة

العالج والتشخیص والوقایة،
المداومة االستعجالیة ومداومة المصلحة،

البحث،
بیقیة أو الموجھة لطلبة العلوم الطبیة وتكوین المستخدمین شبھ الطبیینتدریس األعمال التط

وأن یتكونون باإلضافة إلى ذلك في البیداغوجیة والبحث من خالل المشاركة في الملتقیات والمحاضرات وفي 
.كل نشاط آخر تحدده مؤسسات التكوین المسجلون فیھا

أنصاف یوم ویشاركون زیادة على ذلك، في (10)عشرةیلزم المقیمون بفترة عمل وتكوین أسبوعیة تقدر ب
خدمة المداومة ویستفیدون من راحة تعویضیة حسب كیفیات تحدد بصفة مشتركة بین الوزیر المكلف بالصحة 

.والوزیر المكلف بالتعلیم العالي
ع الظروف المھام یخضع المقیمون للنظام الداخلي للمؤسسات التي یعینون فیھا، ویتعین علیھم أن یؤدوا في جمی

.التي كلفوا بتأدیتھا قصد ضمان استمراریة المصلحة وحسن سیرھا
تحدد واجبات المقیمین إزاء سلك األساتذة والمستخدمین اإلداریین والمرضى في النظام الداخلي للمؤسسات 

.المعینین فیھا
من تكوین نظري وتطبیقي فضال عن التكوین الجامعي، یستفید المقیمون في المؤسسات التي عینوا فیھا 

.ضروري لممارسة وظائفھم
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یتعین على اإلدارة أن تحمي المقیمین مما قد یتعرضون لھ من تھدید أو إھانة أو شتم أو قذف أو اعتداء مھما 
.كانت طبیعتھ أثناء قیامھم بنشاطاتھم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

.یوما)30(ون یستفید المقیمون من عطلة سنویة مدتھا ثالث
:یستفید المقیمون طبقا للتشریع والتنظیم بھما مما یأتي

النقل عندما یكونون ملزمین بالمداومة،
خدمات في مجال اإلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلطعام مجانا لمقیمي المداومة،

یلزم المقیمون بارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة نشاطاتھم،:اللباس
.صحیة والوقائیة في إطار طب العملالتغطیة ال

یستفید المقیمون من كل الشروط الضروریة لتأدیة مھامھم وكذا شروط الوقایة الصحیة المرتبطة بطبیعة 
.مھامھم

وفي ھذه الحالة یكون .تستفید المقیمات بطلب منھن، من عطلة األمومة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما
.عیة متوقفا على بلوغ األھداف المحددة في دفتر المقیمالتصدیق على السنة الجام

.من الحمل، من خدمة المداومة)28(تعفى المقیمات ابتداء من األسبوع الثامن والعشرین 
.ویستفدن زیادة على ذلك من الحجم الساعي، المخصص للرضاعة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

من عمید كلیة الطب وبعد أخذ رأي اللجنة البیداغوجیة للتوقف عن یمكن المقیمون االستفادة من ترخیص 
.الدراسة ألسباب مبررة قانونا، وال یمكن أن تتجاوز فترة التوقف سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة

.ویترتب على التوقف عن الدراسة توقیف الراتب
.من الراتب 30 كل إعادة لسنة جامعیة یؤدي إلى خصم %

ع المقیمین في حالة انتداب للتكوین على مستوى التراب الوطني أو بالخارج، وفي ھذه الحالة یمكن وض
یستمرون في االستفادة من حقوقھم من المؤسسة األصلیة التابع لھا حسب كیفیات تحدد بقرار مشترك بین 

.الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصحة
تكوینھم المتخصص عقب أداء الخدمة الوطنیة أو عقب إعادة االستدعاء لھا ولو یمكن المقیمون أن یواصلوا

.زیادة عن العدد عند بدایة السنة الجامعیة المتوقف فیھا

أحكام تأدیبیة
دون إلخالل بالعقوبات البیداغوجیة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ، تصنّف العقوبات التأدیبیة 

بسبب أخطاء یرتكبونھا خالل ممارسة مھامھم أو بمناسبة ممارستھا في تدریباتھم المطبقة على المقیمین
:أصناف(3)التطبیقیة أو في أعمالھم االستشفائیة حسب خطورتھا في ثالثة

:العقوبات من الدرجة األولى
اإلنذار
التوبیخ

أیام)3(التوقیف من یوم إلى ثالثة 
:العقوبات من الدرجة الثانیة

یوما30إلى 15منالتوقیف
:العقوبات من الدرجة الثالثة
.الطرد من اإلقامة لمدة سنة

الطرد النھائي من اإلقامة
.یؤدي التوقیف والطرد إلى فقدان الراتب طیلة مدة التوقیف أو الطرد

لى یتخذ عمید كلیة الطب أو مدیر مؤسسة االستقبال حسب طبیعة الخطأ المرتكب، العقوبات من الدرجة األو
.بناء على تقریر رئیس المصلحة

یتخذ عمید كلیة الطب ومدیر مؤسسة االستقبال العقوبات من الدرجة الثانیة بمقرر مشترك بناء على تقریر 
.رئیس المصلحة

.یتخذ عمید كلیة الطب العقوبات من الدرجة الثالثة، بعد الرأي الملزم للجنة التأدیب
:تضم لجنة التأدیب
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أوممثلھ، رئیسا،عمید كلیة الطب 
مدیر مؤسسة التعیین الصحیة،

مسؤول الھیكل المكلف بالدراسات ما بعد التدرج األول لدى مؤسسة التكوین
مسؤول اللجنة البیداغوجیة لكلیة الطب

مقیمین ینتخبھم نظراؤھم لمدة سنة قابلة للتجدید، بممثل للطب وممثل للصیدلة وممثل لجراحة )3(ثالثة 
.األسنان

إلخالل بالعقوبات التأدیبیة، یؤدي كل غیاب غیر مبرر إلى خصم من الراتب الذي یتقاضاه المقیم حسب دون ا
.عدد أیام الغیاب

الراتب والحمایة االجتماعیة
یتقاضى المقیمون بعنوان مشاركتھم في نشاطات العالج والتشخیص والوقایة والبحث والتكوین ما بعد التدرج 

یقیة والموجھة، راتبا یحسب استنادا إلى راتب الممارس المتخصص المساعد في والتعلیم واألشغال التطب
:الصحة العمومیة بدون درجة حسب النسب اآلتیة

%65:مقیم في السنة األولى
%75:مقیم في السنة الثانیة
%80:مقیم في السنة الثالثة

.%90:مقیم في السنة الرابعة والخامسة
.حسب نفس الكیفیات بالنسبة للممارسین المتخصصین في الصحة العمومیةتمنح عالوة تحسین األداء

.یخضع صرف عالوة تحسین ألداء إلى تقییم وتنقیط المقیم حسب الكیفیات المنصوص علیھا
.یستفید المقیمون من التعویضات المتعلقة بالمداومة وخطر العدوى طبقا للتنظیم المعمول بھ

ضمان االجتماعي حسب الشروط المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم یستفید المقیمون من خدمات ال
.المعمول بھما
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األسالك الشبھ الطبیة
إن األسالك الشبھ طبیین للصحة العمومیة الذین یعملون في المؤسسات الصحیة العمومیة 

ربیع الثاني 15مؤرخ في ال121-11یخضعون للقانون األساسي الخاص بھم والذي یحمل رقم 
.2011لعام 17والصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2011مارس 20الموافق لـ 1432عام 

:الشعب المحـددة لھذه الفئـــة ھـــي كالتالــــي
 شعبـــة العـــالج
شعبـة إعـادة التأھیـل وإعـادة التكییـف
 الشعبـــة الطبیــة االجتماعیـــة
والتفتیـش البیداغـوجـي شبـھ طبـيشعبـة التعلیـم

الحقوق والواجبات
13المؤرخ في 03-06زیادة لخضوع ھذه الفئة إلى نص القانون المنصوص علیھ في األمر رقم 

للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي 2006یولیو سنة 15الموافق لـ 1427جمادى الثانیة عام 
إلیھم تحت سلطة المسؤول السامي طبقا لمدونة األعمال یعملون فیھا، ویؤدون المھام المتسنحة

:شبھ الطبیین للصحة العمومیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھمــا ممــا یأتــي
النقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة.
خدمات في مجال اإلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلطعام مجاني لمستخدمي المداومة.
یلزم شبھ الطبیین للصحة العمومیة بارتداء البذلة الطبیة أثناء تأدیة مھامھم:اساللب.
التغطیة الصحیة الوقائیة في إطار طب العمل.
 یستفید شبھ الطبیین للصحة العمومیة من كل الظروف الضروریة لتأدیة مھامھم وكذا شروط حفظ

.الصحة واألمن المرتبطة بطبیعة نشاطھم
یین للصحة العمومیة من حمایة خاصة بمناسبة وأثناء القیام بمھامھمیستفید الشبھ طب.
یلزم شبھ الطبیین للصحة العمومیة في إطار المھام المخولة لھم بما یأتي:
االستعداد الدائم للعمل.
القیام بالمداومات التنظیمیة داخل المؤسسات الصحیة.

التكـــویـــــن
:منیتعین على المؤسسات الصحیة أن تض

 التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات لفائدة شبھ الطبیین للصحة العمومیة بھدف تحسین
.دائم لمؤھالتھم وترقیتھم

 تحیین المعارف بھدف تحصیل مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات
.الطب العصري

التـقــییـــــــم
:حسب النتائج المرتبطة بما یأتيیقیم شبھ الطبیین للصحة العمومیة

تحقیق األھداف
 روح المبادرة
المشاركة في أعمال األبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي
الملف اإلداري في جانبھ التأدیبي

شعبـة العــالج
:أسالك وھي)04(تضم شعبة العالج أربعة 
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 سلك مساعدي التمریض للصحة العمومیة
عایة األطفال للصحة العمومیة سلك األعوان ر
سلك مساعدي جراحي األسنان للصحة العمومیة
 سلك الممرضین للصحة العمومیة

مساعدي التمریض للصحة العمومیة
تحدیــــد المھـــــــام 

یكلف مساعدو التمریض للصحة العمومیة السیما بالنظافة الجسمیة للمرضى ومحیطھم وتقدیم 
.ة والقیام بالمھام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة االستشفائیینعالجات التمریض األساسی

.ویتشاركون في صیانة التجھیزات وترتیب العتاد-
مالحظة وجمع المعطیات المتعلقة بالحالة الصحیة للمریض وتبلیغ المالحظات كتابیا وشفویا من -

.أجل ضمان استمراریة العالج

أعوان رعایة األطفال للصحة العمومیة
تحدیــــد المھـــــــام 

:یكلف أعوان رعایة األطفال للصحة العمومیة
بالنظافة الجسمیة للطفل واألم ومحیطھا والقیام بعالجات التمریض األساسیة والمھام المرتبطة -

.بالفندقة وحفظ الصحة االستشفائیین وصیانة وترتیب العتاد
.المشاركة في نشاطات الیقظة والترفیھ-
المعطیات المتعلقة بالحالة الصحیة للمریض وتبلیغ المالحظات كتابیا وشفویا من مالحظة وجمع -

.أجل ضمان استمراریة العالج

سلك مساعدي جراحي األسنان للصحة العمومیة
تحدیــــد المھـــــــام

:یكلف مساعدو جراحي األسنان للصحة العمومیة تحت مسؤولیة جراح األسنان، السیما بما یأتي
.ل ووضع المریض وتحضیر التجھیزات الطبیة وحفظ العتاد وترتیبھاستقبا-
اإلعالم وتقدیم النصائح الخاصة بنظافة الفم واألسنان للمرضى في مجال تخصصھم ومتابعة -

.أشغال الرمامات مع مرمي األسنان
ن مالحظة وجمع المعطیات المتعلقة بالحالة الصحیة للمریض وتبلیغ المالحظات كتابیا وشفویا م-

.أجل ضمان استمراریة العالج

سلك ممرضین للصحة العمومیة
:رتب وھي)05(یضم ھذا السلك خمس 

.رتبة ممرض مؤھل رتبة في طریق الزوال-
ممرض حاصل على شھادة دولة-
ممرض للصحة العمومیة-
ممرض متخصص للصحة العمومیة -
ممرض ممتاز-

تحدیــــد المھـــــــام
نفیذ الوصفات الطبیة والعالجات األساسیة ویسھرون على حفظ یكلف الممرضون المؤھلون بت

.الصحة والحفاظ على العتاد وترتیبھ
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:زیادة على ھذه المھام یكلف الممرضون الحاصلون على شھادة دولة بـ
.بالمشاركة في المراقبة العیادیة للمرضى وطرق المداواة المطبقة-
.دماجھم أو إعادة إدماجھم فیھاتشجیع بقاء المرضى في إطار حیاتھم العادیة وإ-
المشاركة في نشاطات الوقایة في مجال الصحة الفردیة والجماعیة -

:یكلف الممرضون للصحة العمومیة
.بالمساھمة في حمایة الصحة الجسمیة والعقلیة لألشخاص واسترجاعھا وترقیتھا-
ر طبیب و بناءا إنجاز عالجات التمریض المرتبطة بمھامھم، على أساس وصفة طبیة أو بحضو-

.على بروتوكوالت استعجالیة مكتوبة في الحاالت االستعجالیة القصوى
.مراقبة تطور الحالة الصحیة للمرضى وتقییمھا ومتبعتھا-
.القیام بمشروع العالج وتخطیط النشاطات المرتبطة بھ ومسك وتحیین الملف العالجي للمریض-
.یااستقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوج-

زیادة على المھام المسندة للممرضین في الصحة العمومیة، یكلف الممرضون المتخصصون 
:للصحة العمومیة حسب تخصصاتھم

.تنفیذ الوصفات الطبیة التي تتطلب تأھیال عالیا، السیما العالج المعقد والمتخصص-
.المشاركة في تكوین الشبھ طبیین-

:خصصین، یكلف الممرضون الممتازونزیادة على المھام المسندة للممرضین المت
.بإعداد االتصال مع الفریق الطبي مشروع المصلحة وإنجازه، برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة نشاطات العالج وتقییمھا-
.مراقبة نوعیة وسالمة العالجات والنشاطات الشبھ الطبیة-
.طبیةضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالج والنشاطات الشبھ ال-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة، وتنظیمھم وتأطیرھم-

شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف
سلك المتخصصین في التغذیة للصحة العمومیة:

تحدیــــد المھـــــــام
مومیة           یكلف المتخصصون في التغذیة المؤھلون بمساعدة المختصین في التغذیة للصحة الع

:والمختصین في التغذیة المتخصصون في تنفیذ مھامھم وذلك
.بتنظیم وتقدیم االستشارة بشأن األنظمة الغذائیة للتصحیح واإلصالح وحفظ الصحة-
ویساھمون في التربیة الغذائیة للمواطنین والوقایة من أمراض التغذیة طبقا للوصفة الطبیة-
.مة غذائیة خالل الممارسة الیومیة وتطویرھا ودمجھا وتثمینھاالمشاركة في ترقیة وتطبیق أنظ-
القیام بالتشخیص الغذائي وتحدید أھداف غذائیة للمریض وإعداد وجبات متوازنة وصحیة قصد -

.تسویة حالتھ الغذائیة
.المشاركة في تقییم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة-
.عة المسعى الغذائيتبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتاب-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة للمختصین في التغذیة یكلف المختصون في التغذیة المتخصصون طبقا 
:للوصفة الطبیة

بتسییر كل مراحل السلسلة الغذائیة -
.الصحةالمشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقایة في التربیة من اجل -
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تنفیذ التدابیر في مجال التغذیة مع األخذ بعین االعتبار أھداف المواطنین وأولویاتھم في مجال -
.التغذیة

.السھر على تطبیق التنظیم الجاري بھ العمل في مجال اإلطعام الجماعي-
.تقدیم االستشارة في مجال التغذیة-

:غذیة الممتازون بـزیادة على المھام المسندة أعاله یكلف المختصون في الت
.بإعداد االتصال مع الفریق الطبي مشروع المصلحة وإنجازه وبرمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة نشاطات التغذیة وتقییمھا-
ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذیة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعنیین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-
لمداوین بالعمل للصحة العمومیةا

):03(یضم سلك المداوین بالعمل ثالث 
 رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومیة
 رتبة مداوي متخصص
 رتبة مداوي ممتاز

تحدیــــد المھـــــــام
:یكلف المداوون بالعمل للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة بما یأتي

الوظیفیة وجمع المعطیات العیادیة والوبائیة،المشاركة في إعداد حصیلة القدرات
تحقیق النشطات الوقائیة والعالجیة ومرافقتھا في المجالت البدنیة واالدراكیة والحسیة والنفسیة 

وكذا العالقات داخل المؤسسة أو في الحیاة الیومیة،
التقنیة،تھیئة المحیط من أجل االستعمال األمثل للقوامات والمعدات واألجھزة المساعدة 

مسك ملف المریض في مجال التداوي بالعمل وتحیینھ،
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا

زیادة على المھام المسندة للمداوین بالعمل للصحة العمومیة یكلف المداوون المختصون في 
 نوعیا، السیما في الصحة العمومیة، ال سیما بتنفیذ األعمال والوصفات الطبیة التي تتطلب تأھیال

مجال تقییم العجز والقدرات واألداء الحركي والشعوري والحسي واإلدراكي والعقلي والنفساني 
.للمریض

زیادة على المھام المسندة للمداوین بالعمل المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف المداوون بالعمل 
:المتخصصین في الصحة العمومیة السیما بما یأتي

تصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،إعداد، باال
برمجة نشاطات فریق الوحدة،

ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمدوات بالعمل وتقییمھا،
ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل،

.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة  وتنظیم تأطیرھم
لك مرممي األسنان للصحة العمومیةس

:رتب)05(یضم سلك مرممي األسنان للصحة العمومیة خمس 
رتبة مرمم األسنان مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال.
رتبة مرمم األسنان حاصل على شھادة دولة.
رتبة مرمم األسنان للصحة العمومیة.
رتبة مرمم األسنان متخصص للصحة العمومیة.
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 األسنان ممتاز للصحة العمومیةرتبة مرمم.
تحدیــــد المھـــــــام 

.یكلف مرممو األسنان المؤھلون بتصمیم وإنجاز رمامات األسنان البسیطة والعادیة طبقا لوصفة جراح األسنان-
زیادة على المھام المسندة لمرممي األسنان المؤھلین، یكلف مرممو األسنان الحاصلون على شھادة دولة بإنجاز -

.رمامات المتحركة والثابتة وأجھزة تقویم األسنانال
:یكلف مرممو األسنان للصحة العمومیة طبقا لوصفة جراح األسنان، السیما بما یأتي

.تصمیم أجھزة الرمامة وتعدیلھا وتصلیحھا-
.إنجاز رمامات قابلة للعزل مساعدة ورمامات متالحمة ثابتة وأجھزة تقویم األسنان-
مة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخلیطة والمعدنیة العادیة أو تصمیم رمامات متالح-

.المخرطة وإنجازھا
.تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المریض-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

و األسنان المتخصصون للصحة زیادة على المھام المسندة لمرممي األسنان للصحة العمومیة، یكلف مرمم
:العمومیة، السیما بما یأتي

.إنجاز رمامات وأجھزة تتطلب مؤھالت خاصة-
.متابعة المریض قصد تقدیم التصحیحات حسب وصفة جراح األسنان-

:زیادة على المھام المسندة لمرممي األسنان المتخصصین للصحة العمومیة، السیما بما یأتي
.ق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازهإعداد، باالتصال مع الفری-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة نشاطات الرمامة وتقییمھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالجات وبنشاطات الرمامة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

 للصحة العمومیةسلك مقومي األعضاء االصطناعیة
:رتب)03(یضم سلك مقومي األعضاء االصطناعیة للصحة العمومیة ثالث 

رتبة مقوم األعضاء االصطناعیة للصحة العمومیة.
رتبة مقوم األعضاء االصطناعیة متخصص للصحة العمومیة.
رتبة مقوم األعضاء االصطناعیة ممتاز للصحة العمومیة.

تحدیــــد المھـــــــام 
:صطناعیة للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، السیما بما یأتيإلمقومو األعضاء ایكلف 

إنجاز المقومات للمریض -
.المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقییم أسباب التشوھات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو اإلعاقة-
.إنجاز الوسائل الطبیة التقنیة في إطار إعادة التأھیل البدني والحركي-
.إنجاز القواماتوالرمامات أو أي تقنیة لتقویم عضو اصطناعي لتعویض وظیفة وضمان تكییفھا-
.تصمیم المشدات قبل وبعد الجراحة وانجازھا-
.تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المریض-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

األعضاء االصطناعیة للصحة العمومیة، یكلف مقومو األعضاء االصطناعیة زیادة على المھام المسندة لمقومي
:المتخصصون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.والقوامات والمشدات وصناعتھاتصمیم الرمامات-
.تنظیم عمل مقومي األعضاء االصطناعیة وبرمجتھ ومراقبتھ-
.السھر على االستعمال العقالني للوسائل وصیانة العتاد-

زیادة على المھام المسندة لمقومي األعضاء االصطناعیة المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف مقومو 
:األعضاء االصطناعیة الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
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.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.یم األعضاء االصطناعیة وتقییمھاضمان متابعة نشاطات تقو-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات تقویم األعضاء االصطناعیة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

سلك المختصین في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة
):05(طبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة خمس رتب یضم سلك المختصین في العالج ال

.رتبة مدلك طبي مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال-
.رتبة مدلك طبي حاصل على شھادة دولة-
.رتبة مختص في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة-
.رتبة مختص في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة-
.الطبیعي والفیزیائي ممتاز للصحة العمومیةرتبة مختص في العالج -

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف المدلكون الطبیون المؤھلون بمساعدة المختصین في العالج الطبیعي والفیزیائي على تطبیق الوصفة 

.الطبیة الخاصة بالتأھیل وإعادة التكییف الوظیفي
ن، یكلف المدلكون الطبیون الحاصلون على شھادة دولة زیادة على المھام المسندة للمدلكین الطبیین المؤھلی

.بتطبیق الوصفات الطبیة
.وبھذه الصفة یطبقون حركات التدلیك العالجي والعالج الحركي والعالج بالمیاه المعدنیة والعالج الفیزیائي

:بما یأتيیكلف المختصون في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، السیما
.جمع المعطیات العیادیة والقیام بحصیلة عن العالج الطبیعي والفیزیائي-
.تحدید أھداف برنامج العالج وتحدید عالجات إعادة تأھیل وإعادة التكییف الواجب تنفیذھا-
.إنجاز تقنیات العالج الطبیعي والفیزیائي-
.إعالم وإرشاد المریض ومحیطھ-
.عالج الطبیعي والفیزیائي مع إعداد بطاقة تلخیصمسك وتحیین ملف المریض في ال-
.تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العالج-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة للمختصین في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة، یكلف المختصون في 
:والفیزیائي المتخصصون للصحة العمومیة، طبقا للوصفة الطبیة السیما بما یأتيالعالج الطبیعي 

.تطبیق تقنیات إعادة التأھیل المالئمة للمرضى واألمراض-
.وضع وتنفیذ برنامج للتدخل االستعجالي في المیدان-

ف المختصون في زیادة على المھام المسندة للمختصین في العالج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة، یكل
:العالج الطبیعي والفیزیائي الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد وإنجاز، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة نشاطات العالج الطبیعي والفیزیائي وتقییمھا-
.ونشاطات العالج الطبیعي والفیزیائيضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالج -
.استقبال وتنظیم تأطیر المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة-

سلك البصاراتیین النظاراتیین للصحة العمومیة
:رتب)05(یضم سلك البصاراتیینالنظاراتیین للصحة العمومیة خمس 

.لزوالرتبة بصاراتي نظاراتي مؤھل، وھي رتبة في طریق ا-
.رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شھادة دولة-
.رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومیة-
.رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومیة-
.رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومیة-
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تحدیــــد المھـــــــام 
ت الطبیة أو التصحیحات البصریة یكلف البصاراتیون النظاراتیون المؤھلون بضمان تنفیذ كل الوصفا

.وإنجازھا
زیادة على المھام المسندة للبصاراتیین النظاراتیین المؤھلین، یكلف البصاراتیون النظاراتیون الحاصلون على 

:شھادة دولة، السیما بما یأتي
.إنجاز كل وصفة طبیة خاصة بالتصحیحات البصریة وتنفیذھا-
.ب الوصفات الطبیةتقدیم عدسات الصقة وضمان وضعھا حس-
.تكییف القزحیات االصطناعیة-

:یكلف البصاراتیونالنظاراتیون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي
.إنجاز وتكییف األدوات الموجھة لتصحیح االختالالت أو قصور البصر على أساس وصفة طبیة-
.تقدیم االستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاریات والنظارات-
.لتجھیزات المالئمة للبصاریات والنظاراتتحدید ا-
.تسیییر العتاد الموضوع تحت تصرفھم-
تسییر المخزونات-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة للبصاراتیین النظاراتیین للصحة العمومیة، یكلف البصاراتیون النظاراتیون 
السیما بالمساھمة في تنفیذ الوصفة الطبیة في مجال تشخیص شواش البصر المتخصصون للصحة العمومیة، 

.وتحدید العدسات المصححة المالئمة وتنفیذ المناھج الجدیدة لعلم البصریات في إطار نشاطات الصحة العمومیة
زیادة على المھام المسندة للبصاراتیین النظاراتیین المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف البصاراتیون

:النظاراتیون الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي
.إعداد وإنجاز، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة نشاطات البصاریات والنظارات وتقییمھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالجات ونشاطات البصاریات والنظارات-
.ستقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھما-

سلك مقومي الحركیة النفسیة للصحة العمومیة
:رتب)03(یضم سلك مقومي الحركیة النفسیة للصحة العمومیة ثالث 

.رتبة مقوم الحركیة النفسیة للصحة العمومیة-
.عمومیةرتبة مقوم الحركیة النفسیة متخصص للصحة ال-
رتبة مقوم الحركیة النفسیة ممتاز للصحة العمومیة-

تحدیــــد المھـــــــام 
:یكلف مقومو الحركیة النفسیة للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، السیما بما یأتي

التنظیم والقیام بعالجات ونشاطات التأھیل واإلثارة الحسیة لدى شخص یعاني من اضطرابات حركیة عصبیة -
.كیة نفسیةوحر

تأھیل الوظائف الحركیة النفسیة لدى األشخاص الذین یعانون من صعوبات نفسیة ومعالجة اضطرابات الحركة -
.واإلشارة

.المشاركة في المبادرة بالمشروع العالجي للمریض وتنفیذه وتحیینھ-
.إعالم المریض ومحیطھ وتربیتھما والتواصل معھما-
.مسك وتحیین ملف المریض-
.لطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیااستقبال ا-

زیادة على المھام المسندة لمقومي الحركیة النفسیة للصحة العمومیة، یكلف مقومو الحركیة النفسیة 
المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبي، السیما بالمساھمة بتقنیات تخص الجسد في عالج القصور 

ة، واضطرابات العواطف والعالقات              واضطرابات التحدید العقلي واضطرابات المزاج أو الشخصی
.الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي
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زیادة على المھام المسندة لمقومي الحركیة النفسیة المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف مقومو الحركیة 
:النفسیة الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحةإعداد وإنجاز، -
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.القیام بمتابعة النشاطات الخاصة بالحركة النفسیة وتقییمھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالج والنشاطات الخاصة بالحركة النفسیة-
.ظیم تأطیرھماستقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتن-

سلك مقومي السمع للصحة العمومیة
:رتب)03(یضم سلك مقومي السمع للصحة العمومیة ثالث 

رتبة مقوم السمع للصحة العمومیة
رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومیة
رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
:طبقا للوصفة الطبیة، السیما بما یأتيیكلف مقومو السمع للصحة العمومیة

.إنجاز وتقدیم مساعدة سمعیة لألشخاص ذوي قصور سمعیة-
.وضع الرمامات السمعیة ومراقبة فعالیة األجھزة وضمان المتابعة التقنیة-
تقدیم االستشارة والتربیة في مجال الرمامة للمصابین بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف -

.باالتصال مع المتدخلین اآلخرین، السیما في مجال طب العملوالتحسیس
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومیة یكلف مقومو السمع المتخصصون للصحة العمومیة 
:طبقا للوصفة الطبیة، السیما بما یأتي

.بالطفل والبالغ الذي یحتاج وضع مقومة السمعالمشاركة في التكفل -
.التكفل بالتقویم السمعي للمریض المصاب بالطنین-

زیادة على المھام المسندة إلى مقومي السمع المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف مقومو السمع المتخصصین 
:يللصحة العمومیة، یكلف مقومو السمع الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأت

.إعداد وإنجاز، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة النشاطات بتقویم السمع وتقییمھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالج ونشاطات تقویم السمع-

.ھماستقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیر-

سلك مشغلي أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة
:رتب)05(یضم سلك مشغلي أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة خمس 

 رتبة مشغل أجھزة األشعة مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة مشغل أجھزة األشعة حاصل على شھادة دولة
 رتبة مشغل أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة
 رتبة مشغل أجھزة التصویر الطبي متخصص للصحة العمومیة
 رتبة مشغل أجھزة التصویر الطبي ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف مشغلو أجھزة األشعة المؤھلون طبقا للوصفة الطبیة بضمان الفحوص باألشعة الجاریة ویتولون استقبال 

.المرضى وتحضیرھم
ھام المسندة لمشغلي أجھزة األشعة المؤھلین یكلف مشغلو أجھزة األشعة الحاصلون على شھادة زیادة على الم

دولة بالقیام طبقا للوصفة الطبیة بالفحوص باألشعة الكھربائیة بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقیام 
.بتحمیص صور األشعة

:الطبیة، السیما بما یأتيیكلف مشغلو أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة طبقا للوصفة 
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استقبال المریض وإعالمھ وتحضیره-
تحضیر المواد العالجیة والتشخیصیة وحقنھا للمریض-
تحضیر العالجات باستخدام األشعة اآلیونیة وإنجازھا-
تقدیم المساعدة التقنیة للممارس الطبي-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

سندة لمشغلي أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة، یكلف مشغلو أجھزة التصویر زیادة على المھام الم
المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، في إطار التكفل بالوقایة من األمراض المسرطنة 

:ومعالجتھا، السیما بما یأتي
ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالیة-
.ینتنفیذ وصفات الممارسین المتخصص-
تطبیق قواعد الحمایة اإلشعاعیة وتسییر األخطار-

زیادة على المھام المسندة إلى مشغلي أجھزة التصویر الطبي المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف مشغلو 
:أجھزة التصویر الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.مجة نشاطات فریق الوحدةبر-
.ضمان متابعة النشاطات التصویر الطبي وتقییمھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعالج ونشاطات التصویر الطبي-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

سلك المخبرییـــن للصحة العمومیة
:رتب)05(حة العمومیة خمس یضم سلك المخبریین للص

 رتبة مخبري مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة مخبري حاصل على شھادة دولة
 رتبة مخبري للصحة العمومیة
 رتبة مخبري متخصص للصحة العمومیة
 رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
:بیة، بما یأتيیكلف المخبریون المؤھلون طبقا للوصفة الط

.استقبال المریض وضمان الفحوصات المخبریة الجاریة-
.السھر على المحافظة على العتاد وتعقیمھ وصیانتھ وترتیبھ-

زیادة على المھام المسندة إلى المخبریین المؤھلون یكلف المخبریون الحاصلون على شھادة دولة بالقیام طبقا 
.لى حفظ العینات المسلمة لھمللوصفة الطبیة بإنجاز التحالیل والسھر ع

:یكلف المخبریون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، السیما بما یأتي
تلقي العینات والتصدیق علیھا ومراقبة مطابقتھا وفق قواعد الممارسة الحسنة وتسجیل طلبات الفحوص -

.البیولوجیة
.ع السھر على تدابیر ضمان الجودةإنجاز ومعالجة العینات البیولوجیة وتطبیق تقنیات التحالیل م-
.ضمان تتبع التحالیل-
.تنفیذ تدابیر القضاء على النفایات وضمان الصیانة الجاریة للعتاد-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة لمخبریي الصحة العمومیة، یكلف المخبریون المتخصصون للصحة العمومیة طبقا 
:للوصفة الطبیة، السیما بما یأتي

.ضمان تلقي مختلف العینات ومعالجتھا-
.تحضیر نماذج من العینات وتحلیل البسط والمقاطع-
.كشف الخالیا العادیة أو غیر العادیة وبعض األجسام المجھریة-
.تحریر عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة علیھا-
.والحفاظ علیھاضمان السیر الحسن لألجھزة-
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زیادة على المھام المسندة إلى المخبریون المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف المخبریون الممتازون للصحة 
:العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.مھاضمان متابعة النشاطات المخبریة وتقیی-

.مراقبة نوعیة النشاطات المخبریة وسالمتھا-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالنشاطات المخبریة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

سلك المحضرین في الصیدلة للصحة العمومیة
:رتب)05(یضم سلك المحضرین للصیدلة للصحة العمومیة خمس 

 رتبة محضر في الصیدلة مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة محضر في الصیدلة حاصل على شھادة دولة
 رتبة محضر في الصیدلة للصحة العمومیة
 رتبة محضر في الصیدلة متخصص للصحة العمومیة
 رتبة محضر في الصیدلة ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام
ن في الصیدلة المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي بإنجاز مستحضرات صیدالنیة وتولي یكلف محضرو

.توزیع األدویة للمصالح التي یطلبھا الممارسون الطبیون
زیادة على المھام المسندة إلى محضرین في الصیدلة المؤھلون، یكلف المحضرون في الصیدلة الحاصلون على 

سلمي بالسھر على حفظ المنتجات الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المعھدة شھادة دولة تحت سلطة المسئول ال
.إلیھم وتوزیعھا

:یكلف محضرون في الصیدلة للصحة العمومیة تحت سلطة المسئول السلمي، السیما بما یأتي
.تحضیر األدویة والمستلزمات الطبیة المعقمة وتوضیبھا وتسلیمھا-
.ي محیط محمي أو مراقبتحضیر وإنجاز مستحضرات جالینوسیة ف-
.ضمان صیانة المنشآت التقنیة الخاصة بالصیدلة وتنفیذ إجراء القضاء على النفایات-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة إلى المحضرین في الصیدلة للصحة العمومیة، یكلف المحضرون في الصیدلة 
:مومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتيالمتخصصون للصحة الع

تشكیل ومراقبة التخصیصات الموجھة للمصالح مع احترام قواعد حیازة األدویة والمستلزمات الطبیة المعقمة -
.وحفظھا وتوزیعھا

.تسییر المخزونات، السیما في مجال الجرد والتموین والمراقبة وتتبع المنتوج-
.ؤثرات العقلیة ومشتقات الدم والمستلزمات الطبیة والرماماتضمان تتبع األدویة والم-

زیادة على المھام المسندة إلى المحضرین في الصیدلة المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف المحضرون في 
:الصیدلة الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.ضمان متابعة النشاطات الصیدالنیة وتقییمھا-
.مراقبة نوعیة وسالمة النشاطات الصیدالنیة-
.ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصیدالنیة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

صحة للصحة العمومیةسلك المختصین في حفظ ال
:رتب)05(یضم سلك المختصین في حفظ الصحة للصحة العمومیة خمس 

 رتبة المختص في حفظ الصحة مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة المختص في حفظ الصحة حاصل على شھادة دولة
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 رتبة المختص في حفظ الصحة للصحة العمومیة
العمومیة رتبة المختص في حفظ الصحة متخصص للصحة
 رتبة المختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف أعوان التطھیر المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالمشاركة في تحدید مصادر األضرار الجسدیة 

.والعیادیة والبیولوجیة ومراقبتھا
.وث حاالت وبائیة أو كارثة طبیعیةویتشاركون في تنظیم وتنسیق نشاطات التطھیر عند حد

زیادة على المھام المسندة إلى أعوان التطھیر المؤھلین، یكلف أعوان التطھیر الحاصلون على شھادة دولة تحت 
سلطة المسؤول السلمي بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثیم المسببة لألمراض المتنقلة وتطھیر البیئة وحفظ 

.الصحة العمومیة
:المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتيیكلف 

تصمیم التدابیر الوقائیة والشفائیة التي تھدف إلى حمایة صحة السكان من األخطار المرتبطة بالمحیط والبیئة -
.وتنفیذھا

ة والمراقبة الصحیة للمحیط وفي نشاطات المشاركة في المراقبة المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتحقیقات الوبائی-
.الوقایة والتربیة الصحیة

المشاركة في إعالم المواطنین بشأن التنظیم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخیصیة بخصوص النوعیة -
.الصحیة للمحیط

.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-
في حفظ الصحة للصحة العمومیة،یكلف المختصون في حفظ الصحة زیادة على المھام المسندة إلى المختصین

:للصحة العمومیة المتخصصون للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتي
.الكشف عن حاالت خطر انتقال األمراض الرئیسیة الطفیلیة والفیروسیة والجرثومیة-
اثیم الرئیسیة المعنیة بالمجال الطبي والبیطري وتحدید تحدید مفصلیات األطراف والحشرات الناقلة للجر-

.األمراض المتنقلة المرتبطة بھا
.تحدید مناھج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثیم وتنفیذھا-
.المشاركة في أعمال الوقایة وعلم الحشرات والتحقیقات الوبائیة-

ومیة المتخصصون للصحة زیادة على المھام المسندة إلى المختصین في حفظ الصحة للصحة العم
:العمومیة،یكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومیة الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.برمجة نشاطات فریق الوحدة-
.اضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم األوبئة وتقییمھ-

.مراقبة نوعیة وسالمة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم األوبئة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

سلك المساعدین االجتماعیین للصحة العمومیة
:رتب)05(یضم سلك المساعدین االجتماعیین للصحة العمومیة خمس 

مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال رتبة مساعد اجتماعي
رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شھادة دولة
 رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومیة
 رتبة مساعد اجتماعي رئیسي للصحة العمومیة
 رتبة مساعد اجتماعي رئیس للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام
لمسؤول السلمي بتقدیم المساعدة الطبیة االجتماعیة في یكلفالمساعدون االجتماعیون المؤھلون تحت سلطة ا

.مؤسسات الصحیة
زیادة على المھام المسندة إلى المساعدین االجتماعیین المؤھلین، یكلف المساعدون االجتماعیون الحاصلون 

:على شھادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتي
.ضى وعائالتھمضمان المساعدة الطبیة االجتماعیة للمر-
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.ضمان المساعدة االجتماعیة لألشخاص في وضع صعب، السیما منھم العمال وعائالتھم-
.ضمان المساعدة االجتماعیة والحمایة للطفولة المھملة والطفولة في وضع صعب-

:یكلف المساعدون االجتماعیون للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتي
.األشخاص من أجل تحسین ظروف حیاتھم ووقایتھم من الصعوبات الطبیة االجتماعیةالتدخل لدى -
تحدید احتیاجات األشخاص الذین یعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي مالئم في مؤسسات -

.الصحة
ریر ضمان دراسة الملفات اإلداریة قصد الحصول أو إعادة الحقوق لألشخاص في وضع صعب وإعداد التقا-

.الطبیة االجتماعیة والتبلیغیة
.أو المھني/المساعدة في اإلدماج أو إعادة اإلدماج االجتماعي و-
.استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

زیادة على المھام المسندة إلى المساعدین االجتماعیین للصحة العمومیة، یكلف المساعدون االجتماعیون 
:مسؤول السلمي، السیما بما یأتيالرئیسیون تحت سلطة ال

.تحلیل حالالت المرضى والتكفل بھم على المستوى الطبي واإلداري-
ضمان نشاطات طبیة نفسیة لفائدة مختلف فئات المواطنین، السیما في مجال صحة األمومة والطفولة والصحة -

.المدرسیة والجامعیة والصحة العقلیة
.ألشخاص في وضعیة قطیعة مع محیطھم تبعا لمرض خطیرمساعدة اإلدماج االجتماعي والعائلي ل-

زیادة على المھام المسندة إلى المساعدین االجتماعیین الرئیسیین للصحة العمومیة، یكلف المساعدون 
:االجتماعیون الرؤساء للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.لنشاطات الطبیة االجتماعیةتحضیر ا-
.ضمان متابعة النشاطات االجتماعیة وتقییمھا-

.مراقبة نوعیة وسالمة النشاطات الطبیة االجتماعیة-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

سلك المساعدین الطبیین للصحة العمومیة
:رتب)05(صحة العمومیة خمس یضم سلك المساعدین الطبیین لل

 رتبة أمین طبي مؤھل، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة مساعد طبي حاصل على شھادة دولة
 رتبة مساعد طبي للصحة العمومیة
 رتبة مساعد طبي رئیسي للصحة العمومیة
 رتبة مساعد طبي رئیس للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
:المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي السیما بما یأتيیكلف األمناء الطبیون

.مساعدة الطبیب في تكوین الملفات الطبیة ومسكھا-
.تسھیل العالقات مع المرضى وعائالتھم ومع الفرق الطبیة االجتماعیة-

دولة زیادة على المھام المسندة إلى األمناء الطبیین المؤھلین، یكلف األمناء الطبیون الحاصلون على شھادة 
:تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتي

تنظیم وتسییر الملفات المتعلقة بالمرضى-
تسجیل وتحیین المعلومات الضروریة لتسییر الھیكل-

:یكلف المساعدون الطبیون للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتي
.إعالم وتوجیھ المرضة والمرتفقین-
.ت الطبیة اإلداریة للمرضى ومعالجتھا ونشرھا وتخزینھاجمع المعلوما-
.تصمیم دعائم التسییر الطبي اإلداري وإنجازھا-
.المشاركة في تنظیم االجتماعات والتظاھرات العلمیة-

زیادة على المھام المسندة إلى المساعدین الطبیین للصحة العمومیة، یكلف المساعدون الطبیون الرئیسیون تحت 
:ل السلمي، السیما بما یأتيسلطة المسؤو
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.جمع المعلومات الطبیة وتدوینھا ومعالجتھا وتحلیلھا قصد التقییم الطبي للمؤسسة-
.تحریر الوثائق ذات الصلة بمھامھم وتقدیمھا وتلخیصھا-
.المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبیة-

لصحة العمومیة، یكلف المساعدون الطبیون زیادة على المھام المسندة إلى المساعدین الطبیین الرئیسیین ل
:الرؤساء للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إعداد، باالتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-
.تحضیر النشاطات المساعدة الطبیة-
.ضمان متابعة وتقییم النشاطات في مجال المساعدة الطبیة-
.المساعدة الطبیةضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھم-

شعبة التعلیم والتفتیش البیداغوجي الشبھ الطبي
:تضم شعبة التعلیم والتفتیش البیداغوجي شبھ الطبي سلكا وحیدا

سلك أساتذة التعلیم شبھ الطبي.
):02(بي رتبتین یضم سلك أساتذة التعلیم شبھ الط

رتبة أستاذ التعلیم شبھ الطبي
رتبة مفتش بیداغوجي شبھ طبي

تحدیــــد المھـــــــام 
:یكلف أساتذة التعلیم شبھ الطبي، السیما بما یأتي

.ضمان التعلیم النظري والتطبیقي لشبھ الطبیین في طور التكوین األولي والمتواصل-
.تأطیر الطلبة والمتربصین-
.اریع البیداغوجیة وتقییمھاتنفیذ المش-
.المشاركة في البحث في مجال النشاطات شبھ الطبیة والبیداغوجیة-
.اإلشراف على مذكرات نھایة الدراسة للطلبة وتقییم تقریر نھایة التربصات-
.المساھمة في تنظیم وإجراء االمتحانات والمسابقات-
.المشاركة في إعداد وإثراء برامج التكوین-
.طاتھم في معاھد التكوین شبھ الطبي وكذا المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبيویمارسون نشا-
ساعة في األسبوع في المیدان شبھ الطبي على مستوى )30(كما یضمنون تعلیما نظریا وتطبیقیا مدتھ ثالثون -

.مؤسسات التكوین شبھ الطبي وھیاكل العالج أو كل میدان تربص آخر
.یر المكلف بالصحة كیفیات تنفیذ الفقرة أعالهیوضح قرار من الوز

المناصب العلیا
یولیو 15الموافق لـ 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06من األمر رقم 11تطبیقا ألحكام المادة 

:والمذكور أعاله، تحدد قائمة المناصب العلیا بعنوان شلھ الطبیین للصحة العمومیة، كما یأتي2006سنة 
طار شبھ طبيإ
منسق النشاطات شبھ الطبیة.

تحدیــــد المھـــــــام
:یكلف اإلطارات شبھ الطبیین، كل في شعبتھ وتحت سلطة الممارس الطبي، رئیس المصلحة، السیما بما یأتي

.تنظیم الخدمات العالجیة والسھر على استقبال وراحة المریض-
.مراقبة عمل الفرق شبھ الطبیة-
.ستعمال العقالني للمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والعتاد الطبي وصیانتھ والحفاظ علیھالسھر على اال-
.استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في الھیاكل العمومیة للصحة-
.المساھمة في تقییم االحتیاجات من المستخدمین شبھ الطبیین-
.تحریر تقریر نشاط المصلحة-

:النشاطات شبھ الطبیة، كل في شعبتھ وتحت سلطة المسؤول السلمي، السیما بما یأتيیكلف منسقو
.تنظیم نشاطات المستخدمین شبھ الطبیین وتنسیقھا وتقییمھا-
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.السھر على استقبال المریض وراحتھ ونوعیة األعمال الشبھ طبیة وترقیتھا وتطویر النظافة االستشفائیة-
.تعلقة بتكییف التقنیات الجدیدة بالتعاون مع إطارت شبھ الطبيالمشاركة في دراسة المسائل الم-
.إعداد تقریر نشاط الھیكل-

شـــروط التعییـــــن
یعین اإلطارات شبھ الطبیین من بین شبھ الطبیین المتخصصین للصحة العمومیة، على األقل، الذین یثبتون -

.في قائمة التأھیلسنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة والمسجلین )03(ثالث 

العمومیة، على األقل، الذین یعین منسقو النشاطات الشبھ طبیة من بین شبھ الطبیین المتخصصین للصحة-
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)05(یثبتون خمس 
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تصنیف الرتب والزیادات االستداللیة للمناصب العلیا
:ف الرتب التابعة ألسالك شبھ الطبیین للصحة العمومیة، طبقا للجدول اآلتيیحدد تصنی

الرتباألسالك الشعب

التصنیف

الصنف

الرقم 
االستداللي 

األدنى

العـــالج

مساعدو التمریض للصحة العمومیة

8379مساعد التمریض للصحة العمومیة

9418مساعد التمریض رئیسي للصحة العمومیة 

أعوان رعایة األطفال للصحة العمومیة
8379عون رعایة األطفال للصحة العمومیة

عون رعایة األطفال رئیسي للصحة 
العمومیة

9418

مساعدو جراحي األسنان للصحة العمومیة

8379مساعد جراح األسنان للصحة العمومیة 

مساعد جراح األسنان رئیسي  للصحة 
العمومیة 

9418

ممرضو 
الصحة العمومیة

9418ممرض مؤھل

10453ممرض حاصل على شھادة دولة

11498ممرض للصحة العمومیة

12537ممرض متخصص للصحة العمومیة

13578ممرض ممتاز للصحة العمومیة

إعادة التأھیل  و إعادة 
التكییف

.المختصـــون فــي التغذیـــة للصحة العمومیة-
.مرممــو األسنـــان للصحــة العمومیة-
المختصـــون فــي العـــالج الطبیعي والفیزیائي للصحــة -

.العمومیة
.البصـاراتیـون النظاراتیـون للصحة العمومیة-

9418شبھ طبي مؤھل

10453شبھ طبي حاصل على شھادة دولة

11498شبھ طبي للصحة العمومیة

12537لصحة العمومیةشبھ طبي متخصص ل

13578شبھ طبي ممتاز للصحة العمومیة

إعادة التأھیل    و إعادة 
التكییف

مقومــو البصـــر للصحــــة العمومیة -
المــداوون بالعمــل للصحـة العمومیة-
مقــــومـــــو األعضــــــــاء االصطناعیة للصحة العمومیة-
سیــة للصحة العمومیةمقــومــو الحركـــة النف-
مطببـــو األرجـــل للصحــة العمومیة -
مقـــومــــو السمـع للصحــة العمومیة-

11498شبھ طبي للصحة العمومیة

12537شبھ طبي متخصص للصحة العمومیة

13578شبھ طبي ممتاز للصحة العمومیة

الطبیة التقنیة

ي للصحة العمومیة مشغلــو أجھـــزة التصویــر الطب-
المخبــریــــــون للصحـــــة العمومیة-
المحضـــرون في الصیدلــة للصحة العمومیة-
المختصــــون فــي حفــــظ الصحة للصحة العمومیة-

9418شبھ طبي مؤھل

10453شبھ طبي حاصل على شھادة دولة

11498شبھ طبي للصحة العمومیة

12537للصحة العمومیةشبھ طبي متخصص

13578شبھ طبي ممتاز للصحة العمومیة

الطبیة االجتماعیة

أســـاتذة التعلیــم شبھ الطبي-
14621أساتذة التعلیم شبھ الطبي

15666مفتش بیداغوجي شبھ طبي
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الزیادة االستداللیة للمناصب العلیا
:لخاصة بأسالك شبھ الطبیین للصحة العمومیة، طبقا للجدول اآلتي تحدد الزیادة االستداللیة للمناصب العلیا ا

المنـــاصب العلیـــــــا 
الزیادة االستداللیة

الرقم االستدالليالمستوى

6105إطــــــار شبــــــــھ طبــــــــــــي

7145منســـق النشــــاطــــات شبــــھ الطبیــــة
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المناصب العلیا ألسالك شبھ الطبي للصحة العمومیة
تحدد المناصب العلیا ألسالك شبھ الطبیین للصحة العمومیة طبقا للقرار الوزاري المشترك 

:، والذي كالتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2والمؤرخ في 

المالحظة العدد المنصب العالي الشعبة  المؤسسة 
مصلحةلكل  1 منسق النشطات الطبیة العالج المراكز االستشفائیة 

لكل وحدةالجامعیة 1 إطار شبھ طبي
لكل مصلحة 1 منسق النشطات الطبیة إعادة التأھیل وإعادة 

لكل وحدةالتكییف 1 إطار شبھ طبي
لكل مصلحة 1 منسق النشطات الطبیة الطبیة التقنیة

لكل وحدة 1 اطار شبھ طبي
لكل مؤسسة 2 منسق النشطات الطبیة الطبیة االجتماعیة

لكل مصلحة 1 منسق النشطات الطبیة العالج المؤسسات 
االستشفائیة 
المتخصصة

لكل وحدة 1 إطار شبھ طبي إعادة التأھیل وإعادة 
التكییف

لكل مؤسسة 1 منسق النشطات الطبیة الطبیة التقنیة
لكل مصلحة 2 إطار شبھ طبي لطبیة االجتماعیةا

لكل وحدة 1 منسق النشطات الطبیة العالج المؤسسات 
العمومیة 
االستشفائیة 

لكل مؤسسة 1 إطار شبھ طبي إعادة التأھیل وإعادة 
التكییف

لكل مصلحة 1 منسق النشطات الطبیة الطبیة التقنیة
لكل وحدة 2 إطار شبھ طبي الطبیة االجتماعیة

لكل مؤسسة 1 لنشطات الطبیةمنسق ا العالج
لكل مصلحة 1 إطار شبھ طبي إعادة التأھیل وإعادة 

التكییف
المؤسسات 
العمومیة للصحة 
لكل وحدةالجواریة 1 منسق النشطات الطبیة الطبیة التقنیة

لكل مؤسسة 2 إطار شبھ طبي الطبیة االجتماعیة

لكل مصلحة 1 منسق النشطات الطبیة العالج
لكل وحدة 1 إطار شبھ طبي إعادة التأھیل وإعادة 

التكییف
لكل مؤسسة 1 منسق النشطات الطبیة الطبیة التقنیة
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تخصصات الممرضین المتخصصین للصحة العمومي
:تحدّد تخصصات الممرضین المتخصصین للصحة العمومیة كما یأتي

غرفة العملیات الجراحیة
حفظ الصحة االستشفائیة

روقعالج الح
عالج السرطان

العالج المكثف والمساعدة الطبیة االستعجالیة
تصفیة الكلى

رعایةاألطفال
عالج في األمراض العقلیة

دوران الدم خارج الجسم
العالج االستعجالي

التكفل باأللم
العنایة بالفاغرة المعویة
االستكشافات الوظیفیة

عالج المسنین
العالج في المنزل وغیر االستشفائي
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القـــابـــالت
ربیع الثاني عام 15المؤرخ في 122-11یخضع القابالت في الصحة العمومیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالقابالت في الصحة العمومیة والذي ,2011مارس 2420الموافق 1432
:ینص على ما یأتي

:رتب)05(بالت خمس یضم سلك القا
 رتبة قابلة، وھي رتبة في طریق الزوال
رتبة قابلة رئیسیة
 رتبة قابلة في الصحة العمومیة
رتبة قابلة متخصصة للصحة العمومیة
 رتبة قابلة رئیسیة للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
:تكلف القابالت في الخصوص بما یأتي

.ضمان الفحوص في مجال تخصصھن-
.تقدیم تشخیص الحمل ومراقبتھ-
.تحضیر الزوجین بشأن الوالدة ومرافقتھما-
.الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبتھ-
.مراقبة ومرافقة الوضع والتولید وممارسة التولید العادي-
.استقبال المولود الجدید والتكفل بھ-
.ةضمان المتابعة بعد الوضع ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبیعی-
.تنظیم وتنشیط نشاطات الوقایة والتربیة بشأن صحة االم والصحة الزوجیة وصحة العائلة-
.المشاركة في تكوین الطالبات وتأطیرھن-

:زیادة على المھام المسندة إلى القابالت، تكلف القابالت الرئیسیات، السیما بما یأتي
.الحرص على التكفل الجید بالنساء في حاالت المخاض والوضع-
.الحرص على توفر العتاد واألدویة الضروریة للمداومة والحرص على تبلیغ األوامر-
.المشاركة في تأطیر القابالت المتربصات-

:تكلف القابالت في الصحة العمومیة على الخصوص، بما یأتي
.ضمان الفحوص ما قبل الوالدة-
.تقدیم تشخیص الحمل ومراقبتھ-
.قتھماتحضیر الزوجین بشأن الوالدة ومراف-
.الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبتھ-
.مراقبة ومرافقة الوضع والتولید وممارسة التولید العادي-
.استقبال المولود الجدید والتكفل بھ-
.ضمان المتابعة بعد الوضع ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبیعیة-
.لزوجیة وصحة العائلةتنظیم وتنشیط نشاطات الوقایة والتربیة بشأن صحة األم والصحة ا-
.المشاركة في تكوین الطالبات وتأطیرھن-

زیادة على المھام المسندة إلى القابالت في الصحة العمومیة، تكلف القابالت المتخصصات في الصحة العمومیة 
:حسب تخصصھن بما یأتي

ومراقبة وضع ضمان متابعة تطور الجنین والكشف عن االختالالت والمراقبة الجنینیة ومراقبة المبیض-
.الوسیلة الطبیة داخل الرحم ومتابعتھا

.إعداد كل المناھج الخاصة بالتحضیر لوالدة بدون ألم ووصفھا وتطبیقھا-
زیادة على المھام المسندة إلى القابالت المتخصصات في الصحة العمومیة، تكلف القابالت الرئیسیات للصحة 

:العمومیة، على الخصوص بما یأتي
.ل مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازهإعداد، بالعم-
.ضمان متابعة وتقییم نشاطات القابالت-
.ضمان تسییر اإلعالم المتعلق بنشاطات القابالت-
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.استقبال الطالبات والمتربصات وتنظیم تأطیرھن-
المنصب العالي

.ینشأ المنصب العالي لقابلة منسقة
تحدیــــد المھـــــــام 

نسقات، تحت سلطة الممارس الطبي رئیس المصلحة، اللواتي یكتفي الخدمة بمؤسسات تكلف القابالت الم
:الصحة العمومیة، ال سیما بما یأتي

تأطیر وتنظیم وتنسیق عمل القابالت والمستخدمین المعینین على مستوى المصلحة والسھر على استقبال 
المرضى وراحتھم،

ؤسسات العمومیة للصحة،تنسیق وتحسین خدمات ونشاطات القابالت في الم
السھر على االستعمال العقالني للمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والعتاد وصیانتھ والمحافظة علیھ،

.إعداد تقریر عن النشاط

شروط التعیین
سنوات من )5(تعین القابالت المنسقات من بین القابالت للصحة العمومیة، على األقل اللواتي یثبتن خمس 

.مة الفعلیة بھذه الصفةالخد

التصنیف
التصنیفالرتباألسالك

الرقم االستداللي األدنىالصنف

القابالت 

11498قابلة 
12537قابلة رئیسیة

13578قابلة في الصحة العمومیة
14621قابلة متخصصة في الصحة العمومیة

15666قابلة رئیسیة في الصحة العمومیة

دد الزیادة االستداللیة للمنصب العالي الخاصة بأسالك القابالت نفسانیین في الصحة العمومیة، طبقا للجدول تح
:اآلتي

المنـــاصب العلیـــــــا 
الزیادة االستداللیة 

الرقم االستداللي المستوى

8195قابلة منســـقة
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ومیةالمناصب العلیا لسلك القابالت في الصحة العم
تحدد المناصب العلیا لسلك القابالت في الصحة العمومیة طبقا للقرار الوزاري المشترك والمؤرخ 

:، كتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2في 
المالحظة العدد المنصب العالي المؤسسة

لكل مصلحة طب النساء 
والتولید

3 قابلة منسقة المراكز االستشفائیة 
الجامعیة

صلحة طب النساء لكل م
والتولید

3 قابلة منسقة المؤسسات االستشفائیة 
المتخصصة

لكل مصلحة طب النساء 
والتولید

2 قابلة منسقة المؤسسات العمومیة 
االستشفائیة

لكل مصلحة حمایة األم 
والطفل واألمومة

2 قابلة منسقة المؤسسات العمومیة 
للصحة الجواریة
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نعاشإلاألعوان الطبیین في التخدیر وا
شعبان 1المؤرخ في 235-11نعاش إلي نص المرسوم التنفیذي رقم إلیخضع األعوان الطبیین في التخدیر وا

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین ألسالك األعوان ,2011یولیو 3الموافق 1432عام 
نعاشإلالطبیین في التخدیر وا

03-06نعاش للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في األمر رقم إلاألعوان الطبیین في التخدیر وایخضع 
المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 

.العمومیة
.لون بھاكما یخضعون، زیادة علي ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعم

نعاش التي یحددھا إلویؤدون المھام المسندة إلیھم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة أعمال التخدیر وا
.الوزیر المكلف بالصحة

:نعاشإلیستفید األعوان الطبیین في التخدیر وا
بالنقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،

طعام مجانا لمستخدمي المداومة،إلویكون اطعام في ھیاكل الصحة إلخدمات في مجال ا
نعاش للصحة العمومیة بارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة إلیلزم األعوان الطبیون في التخدیر وا:اللباس

مھامھم،
التغطیة الصحیة الوقائیة في إطار طب العمل،

الضروریة لتأدیة مھامھم وكذا نعاش للصحة العمومیة من كل الظروف إلیستفید األعوان الطبیون في التخدیر وا
.شروط حفظ الصحة واألمن المرتبطة بطبیعة نشطاتھم

:نعاش للصحة العمومیة، في إطار المھام المخولة لھم، بما یأتيإلیلزم األعوان الطبیون في التخدیر وا
االستعداد الدائم للعمل،

.القیام بالمداومات التنظیمیة داخل مؤسسات الصحة
التكوین

:ى الھیئة المستخدمة أنیتعین عل
نعاش للصحة إلتضمن التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة األعوان الطبیون في التخدیر وا

العمومیة بھدف تحسین دائم لمؤھالتھم وترقیتھم،
تحیین المعارف بھدف تحصیل مھارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب 

.العصري
نعاشإلاألعوان الطبیین في التخدیر واسلك

:رتب وھي)3(نعاش ثالث إلیضم سلك األعوان الطبیین في التخدیر وا
نعاشرئیسي،إلرتبة عون طبي في التخدیر وا
نعاش للصحة العمومیة،إلرتبة عون طبي في التخدیر وا
.نعاش ممتاز للصحة العمومیةإلرتبة عون طبي في التخدیر وا

تحدید المھام
نعاش أو في إلنعاش بحضور ممارس طبي متخصص في التخدیر واإلألعوان الطبیون في التخدیر وایكلف ا

:غیابھ، تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القیام السیما باألعمال اآلتیة
استقبال المریض ودعمھ نفسانیا،

إعداد مشروع التخدیر وتخطیط النشطات المرتبطة بھ،
حسب حالة المریض وخیار التخدیر ونوع العملیة الجراحیة ومدتھا،مراقبة عتاد التخدیر وتحضیره

نعاش خالل العملیة الجراحیة وبعدھا،إلأو ا/تسییر ٳجراء   التخدیر و 
مسك بروتوكول تخدیر وٳنعاش المریض وتحیینھ،

عدة القیام، في العالج االستعجالي،ب�نعاش المرضي الذین یعانون من صعوبة في وظیفة حیویة واحدة أو
وظائف في جسدھم ٳلي غایة التكفل بھم من طرف المصلحة المتخصصة،

مراقبة المریض في بعض أنواع النقل والتكفل بھ،
.نعاش للصحة العمومیةإلالمشاركة في تكوین األعوان الطبیین في التخدیر وا
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في التخدیر نعاش للصحة العمومیة بحضور ممارس طبي متخصص إلیكلف األعوان الطبیون في التخدیر وا
:نعاش أو في غیابھ، تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القیام السیما باألعمال اآلتیةإلوا

استقبال المریض ودعمھ نفسانیا،
إعداد مشروع التخدیر وتخطیط النشطات المرتبطة بھ،

تھا،مراقبة عتاد التخدیر وتحضیره حسب حالة المریض وخیار التخدیر ونوع العملیة الجراحیة ومد
نعاش خالل العملیة الجراحیة وبعدھا،إلأو ا/تسییر إجراء   التخدیر و 

مسك بروتوكول تخدیر وٳنعاش المریض وتحیینھ،
القیام، في العالج االستعجالي،ب�نعاش المرضي الذین یعانون من صعوبة في وظیفة حیویة واحدة أو عدة 

لمتخصصة،وظائف في جسدھم إلى غایة التكفل بھم من طرف المصلحة ا
مراقبة المریض في بعض أنواع النقل والتكفل بھ،

.نعاش للصحة العمومیةإلالمشاركة في تكوین األعوان الطبیین في التخدیر وا
نعاش للصحة العمومیة األعوان الطبیون في إلزیادة علي المھام المسندة لألعوان الطبیینن في التخدیر وا

:یة، السیما بما یأتينعاش الممتازون للصحة العمومإلالتخدیر وا
تصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،إلإعداد،با

نعاشوتقییمھا،إلضمان متابعة نشطات التخدیر وا
نعاش،إلبرمجة نشطات التخدیر وا

مراقبة نوعیة أعمال التخدیر وسالمتھا،
نعاش،إلضمان تسییر المعلومات المتعلقة بنشطات التخدیر وا

.والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم تأطیرھماستقبال المستخدمین
نعاش للصحة العمومیة األساتذةإلسلك األعوان الطبیین في التخدیر وا

:نعاش للصحة العمومیة األساتذة رتبة وحیدة وھيإلیضم سلك األعوان الطبیون في التخدیر وا
.نعاش للصحة العمومیة أستاذإلرتبة عون طبي في التخدیر وا

تحدید المھام
:نعاش للصحة العمومیة األساتذة، السیما بما یأتيإلیكلف األعوان الطبیون في التخدیر وا

نعاش في طور التكوین األولي والمتواصل،إلضمان التعلیم النظري والتطبیقي لألعوان الطبیون في التخدیر وا
تأطیر الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات،

غوجیة وتقییمھا،تنفیذ المشاریع البیدا
نعاش البیداغوجیة،إلالمشاركة في البحث في مجال نشطات التخدیر وا

شراف على مذكرات نھایة الدراسة للطلبة وتقییم نھایة التربصات،إلا
المساھمة في تنظیم وٳجراءاالمتحنات والمسابقات،

المشاركة في ٳعداد برامج التكوین وٳثرائھا،
.تكوین شبھ الطبي وكذا في المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبيویمارسون نشطاتھم في معاھد ال

ساعة في األسبوع في میدان اختصاصھم على مستوي )30(كما یضمنون تعلیما نظریا وتطبیقیا مدتھ ثالثون 
.مؤسسات التكوین شبھ الطبي وھیاكل العالج أو كل میدان تربص آخر

المناصب العلیا
:نعاش للصحة العمومیة بمنصب واحد ھوإللیا بعنوان ألعوان الطبیین في التخدیر وایحدد عدد المناصب الع

نعاش للصحة العمومیة إطارإلعون طبي في التخدیر وا
تحدید المھام

طارات وتحت السلطة السلمیة للممارس إلنعاش للصحة العمومیة اإلیكلف األعوان الطبیون في التخدیر وا
:رئیس المصلحة، السیما بما یأتي

نعاش والتخدیر والسھر على استقبال وراحة المریض،إلتنظیم الخدمات الخاصة با
مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤولیتھم،

السھر على االستعمال العقالني للمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة والعتاد الطبي وصیانتھ والحفاظ علیھ،
معینین في المصالح الصحیة،استقبال المستخدمین والطلبة المتربصین ال

نعاش،إلالمساھمة في تقییم االحتیاجات من مستخدمي األعوان الطبیین في التخدیر وا
.ٳعداد تقریر عن نشاط المصلحة
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التصنیف
التصنیفالرتباألسالك

الرقم االستداللي الصنف
األدنى

األعوان الطبیون في التخدیر 
نعاشإلوا

للصحة العمومیة

ي في التخدیر رتبة عون طب
نعاشإلوا

11498

نعاش إلعون طبي في التخدیر وا
رئیسي

12537

نعاش إلعون طبي في التخدیر وا
للصحة العمومیة

13578

نعاش إلعون طبي في التخدیر وا
ممتاز للصحة العمومیة

14621

األعوان الطبیون في التخدیر 
نعاش للصحة العمومیة أساتذةإلوا

نعاش إلاعون طبي في التخدیر و
للصحة العمومیة، أستاذ

15666

نعاش للصحة إلتحدد الزیادة االستداللیة للمنصب العالي الخاصة بأسالك األعوان الطبیون في التخدیر وا
:العمومیة، طبقا للجدول اآلتي

المنـــاصب العلیـــــــا 

الزیادة االستداللیة

الرقم االستدالليالمستوى

8195طارإنعاش للصحة العمومیة إلاعون طبي في التخدیر و

المناصب العلیا لسلك األعوان الطبیین في التخدیر واإلنعاش للصحة 
العمومیة

تحدد المناصب العلیا لسلك األعوان الطبیین في التخدیر واإلنعاش للصحة العمومیة طبقا للقرار 
:، كتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2الوزاري المشترك والمؤرخ في 

المالحظة  العدد المنصب العالي المؤسسة 
لكل مصلحة للتخدیر واإلنعاش

لكل وحدة العملیات الجراحیة
1
1

عون طبي في التخدیر 
واإلنعاش للصحة 

العمومیة إطار

المراكز االستشفائیة 
الجامعیة

لكل مصلحة للتخدیر واإلنعاش
لكل وحدة العملیات الجراحیة

1
1

التخدیر عون طبي في 
واإلنعاش للصحة 

العمومیة إطار

المؤسسات 
االستشفائیة 
المتخصصة

لكل مصلحة للتخدیر واإلنعاش
لكل وحدة العملیات الجراحیة

1

1

عون طبي في التخدیر 
واإلنعاش للصحة 

العمومیة إطار

المؤسسات العمومیة 
االستشفائیة
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النفسانیین العیادیین للصحة العمومیة
:رتب)03(یین العیادیین للصحة العمومیة ثالث یضم سلك النفسان

 رتبة نفساني عیادي للصحة العمومیة
 رتبة نفساني عیادي رئیسي للصحة العمومیة
رتبة نفساني عیادي ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
:یكلف النفسانیون العیادیون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.طبیق الوسائل والتقنیات المطابقة لمؤھالتھم في مجاالت اختصاصاتھمتصور المناھج وت-
المساھمة في تحدید وتبیان وتحقیق النشاطات الوقائیة والعالجیة التي تضمنھا المؤسسات والمساھمة في -

.مشاریعھا العالجیة أو التربویة، السیما االختبارات والتحالیل والتشخیص والتنبؤات النفسیة
.أعمال التكوین وتأطیر الطلبة ومھني الصحة في مجاالت اختصاصاتھمالمشاركة في-

زیادة على المھام المسندة للنفسانیین العیادیین للصحة العمومیة، یكلف النفسانیون العیادیون الرئیسیون للصحة 
.ھیاكل الصحةالعمومیة بضمان التأطیر التقني لنشاطات النفسانیین العیادیین الذین یتم تعیینھم في مجموعة من

:ویكلفون، بھذه الصفة، السیما بما یأتي
.إنجاز تقنیات نفسانیة عالجیة متخصصة-
.القیام بالخبرة النفسیة-
.تحلیل العالقات والتفاعالت بین الفرق-
.المشاركة في التقییم والبحث في مجاالت اختصاصاتھم-

صحة العمومیة، یكلف النفسانیون العیادیون زیادة على المھام المسندة للنفسانیین العیادیین الرئیسیین لل
:الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما یأتي

.إدارة أشغال البحث والقیام بالتحقیقات في مجاالت اختصاصاتھم-
.تحدید االحتیاجات النفسانیة الجدیدة للمرضى-
.دراسة واقتراح كل إجراء من شأنھ تحسین الصحة النفسانیة للمرضى-
طة مسعى مھني خاص، العالقات المتبادلة بین الحیاة النفسانیة والسلوكات الفردیة والجماعیة قصد دراسة بواس-

.ترقیة استقاللیة الشخصیة

سلك النفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة
:رتب)03(یضم سلك النفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة ثالث 

تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة رتبة نفساني في
 رتبة نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي رئیسي للصحة العمومیة
رتبة نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي ممتاز للصحة العمومیة

تحدیــــد المھـــــــام 
.ضمان النشاطات العالجیة للنقائص المتعلقة بالتعبیر الشفوي أو الكتابي-
.تأھیل الصوت والتعبیرضمان إعادة-
.ضمان إعادة التأھیل المرتبطة بأمراض األذن واألنف والحنجرة واألمراض العصبیة-
.المشاركة في أعمال التكوین وتأطیر الطلبة ومھني الصحة في مجاالت اختصاصاتھم-

فسانیون في تصحیح زیادة على المھام المسندة للنفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة، یكلف الن
التعبیر اللغوي الرئیسیون للصحة العمومیة بضمان التأطیر التقني لنشاطات النفسانیین في تصحیح التعبیر 

.اللغوي الذین یتم تعیینھم في مجموعة من ھیاكل الصحة
:ویكلفون بھذه الصفة، السیما بما یأتي

.إنجاز تقنیات التكفل النفسي في التعبیر اللغوي المتخصص-
.القیام بالخبرات النفسیة في مجال التعبیر اللغوي-
.ضمان المداومة الجماعیة ومرافقة األولیاء، وكذا العمل المؤسساتي بواسطة تقنیة إعادة تأھیل الصوت والتعبیر-
.المشاركة في التقییم والبحث في مجاالت اختصاصاتھم-

غوي الرئیسیین للصحة العمومیة، یكلف نفسانیون في زیادة على المھام المسندة للنفسانیین في تصحیح التعبیر الل
:تصحیح التعبیر اللغوي الممتازون للصحة العمومیة، ال سیما بما یأتي
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.إدارة أشغال البحث والقیام بالتحقیقات في مجاالت اختصاصاتھم-
.تحدید االحتیاجات الجدیدة في مجال علم النفس في تصحیح التعبیر اللغوي-
.إجراء من شأنھ تحسسینا للصحة النفسیة للمرضىدراسة واقتراح كل -

المناصب العلیا
.النفســانییــن للصحــة العمومیــة

.ینشأ المنصب العالي لنفساني منسق للصحة العمومیة
تحدیــــد المھـــــــام 

:یكلف النفساني المنسق للصحة العمومیة بما یأتي
.لصحة العمومیةتنسیق وتأطیر فریق من النفسانیین ل-
.تنظیم عمل الفریق-
.السھر على االنضباط في إطار ممارسة المھنة-
.ضمان التنسیق مع المستخدمین الطبیین والشبھ طبیین واإلداریین-
.تقییم نشاطات النفسانیین للصحة العمومیة-
.دراسة واقتراح كل التدابیر التي ترمي إلى تحسین نوعیة الخدمات-

ـنشــــروط التعییـــــ
:یعین النفسانیون المنسقون للصحة العمومیة من بین

النفسانیین العیادیین الرئیسیین والنفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي الرئیسیین للصحة العمومیة على األقل، -
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)03(الذین یثبتون ثالث 

سنوات )05(لتعبیر اللغوي للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس النفسانیین العیادیین والنفسانیین في تصحیح ا-
.من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

الرتب والزیادات االستداللیة للمناصب العلیاتصنیف 
:تصنیــف الرتــــب یحدد تصنیف الرتب التابعة ألسالك النفسانیین للصحة العمومیة، طبقا للجدول اآلتي 

الرتباألسالك 
التصنیف

الرقم االستداللي األدنىالصنف

النفسانیون العیادیون للصحة 
العمومیة 

12537نفساني عیادي للصحة العمومیة 

14621نفساني عیادي رئیسي للصحة العمومیة 

16713نفساني عیادي ممتاز للصحة العمومیة 

النفسانیون في تصحیح التعبیر 
اللغوي للصحة العمومیة 

12537تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة نفساني في

نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي رئیسي للصحة 
العمومیة

14621

نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي ممتاز للصحة 
العمومیة

16713

الزیادة االستداللیة للمناصب العلیا
:النفسانیین للصحة العمومیة، طبقا للجدول اآلتيتحدد الزیادة االستداللیة للمنصب العالي الخاصة بأسالك

المنـــاصب العلیـــــــا 

الزیادة االستداللیة 

الرقم االستداللي المستوى

8195نفساني منســـق للصحة العمومیة
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المناصب العلیا ألسالك النفسانیین في الصحة العمومیة
2حة العمومیة طبقا للقرار الوزاري المشترك والمؤرخ في تحدد المناصب العلیا ألسالك النفسانیین في الص

:كتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 
المالحظة العدد المنصب العالي المؤسسات

لكل مركز استشفائي جامعي 2 نفساني منسق للصحة 
العمومیة

المراكز االستشفائیة 
الجامعیة 

لكل مؤسسة استشفائیة متخصصة في 
لعقلیةاألمراض ا

2 نفساني منسق للصحة 
العمومیة

المؤسسات االستشفائیة 
المتخصصة

لكل مؤسسة استشفائیة متخصصة 1
مركز (لكل مؤسسة استشفائیة متخصصة 

)مكافحة السرطان
2

لكل مؤسسة عمومیة استشفائیة 1 نفساني منسق للصحة 
العمومیة

المؤسسات العمومیة 
االستشفائیة

ة للصحة الجواریةلكل مؤسسة عمومی 1 نفساني منسق للصحة 
العمومیة

المؤسسات العمومیة 
للصحة الجواریة
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البیولوجیون في الصحة العمومیة
ربیع الثاني 29المؤرخ في 152-11یخضع البیولوجیون في الصحة العمومیة إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالبیولوجیون في الصحة العمومیة ,2011ابریل 3الموافق 1432عام 
:والذي ینص على ما یأتي

الحقوق والواجبات
المؤرخ في 03-06یخضع البیولوجیون في الصحة العمومیة للحقوق والواجبات المنصوص علیھا األمر رقم 

تضمن القانون األساسي العام للوظیفة الم,2006یولیو سنة 15الموافق لـ 1427جمادى الثانیة عام 19
.العمومیة

.كما یخضعون، زیادة علي ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون بھا
:یستفید البیولوجیون في الصحة العمومیة

بالنقل عندما یكونون ملزمین بعمل لیلي أو مداومة،
انا لمستخدمي المداومة،طعام مجإلطعام في ھیاكل الصحة ویكون اإلخدمات في مجال ا

یلزم البیولوجیون في الصحة العمومیة بارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة مھامھم،:اللباس
التغطیة الصحیة الوقائیة في إطار طب العمل،

یستفید البیولوجیون في الصحة العمومیة من كل الظروف الضروریة لتأدیة مھامھم وكذا شروط حفظ الصحة 
.بطة بطبیعة نشاطھمواألمن المرت

.یستفید البیولوجیون في الصحة العمومیة من حمایة خاصة بمناسبة وأثناء القیام بمھامھم
:یلزم البیولوجیون في الصحة العمومیة، في إطار المھام المخولة لھم، بما یأتي

االستعداد الدائم للعمل،
.القیام بالمداومات التنظیمیة داخل مؤسسات الصحة

التوظیف
تم التوظیف في أسالك البیولوجیین في الصحة العمومیة من بین المترشحین الذین یثبتون مؤھالت أو ی

:الشھادات في االختصاصات التالیة
علم األحیاء الدقیقة،

علم الطفیلیات،
فیزیولوجیا الحیوان،

علم الوراثة،
نجابي،إلعلم األحیاء ا

الكیمیاء الحیویة،
ة،البیولوجیا العصبیة الجزیئی

علم وظائف األعضاء،
علم األمراض،

ھندسة علم األحیاء،
البیئة والمحیط،

مراقبة النوعیة والتحلیل،
علم بیئة الحیوان،

علوم النبات وتكنولوجیا إحیائیة،
.ھندسة صیدالنیة وبیوكیمیاء-

.یمكن أن تعدل أو تتمم قائمة االختصاصات المنصوص علیھا في إطار القانون
التكوین

:ن على الھیئة المستخدمة أنیتعی
تضمن التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة البیولوجیین في الصحة العمومیة بھدف تحسین دائم 

لمؤھالتھم وترقیتھما،
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تضمن تحیین المعارف بھدف اقتناء مھارات جدیدة ترتبط باحتیاجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب 
.العصري

ي الصحة العمومیةالبیولوجیین ف
:تضم مدونة األسالك الخاصة بالبیولوجیین في الصحة العمومیة ما یأتي

سلك الملحقین بالمخبر في الصحة العمومیة،
سلك البیولوجیین في الصحة العمومیة،

الملحقین بالمخبر في الصحة العمومیة
:وھي)1(یضم سلك الملحقین بالمخبر في الصحة العمومیة رتبة وحیدة 

ملحق بالمخبر في الصحة العمومیة
تحدید المھام

:یكلف البیولوجیین في الصحة العمومیة من الدرجة األولي،على الخصوص بما یأتي
القیام بالتحالیل البیولوجیة الطبیة وقرأتھا وشرحھا والمشاركة في التشخیص،

تستخلص بالطرق الیدویة،التصدیق على نتائج التحالیل الناجمة عن طریق األجھزة الخاصة أو التي 
المشاركة في الزیارات الخاصة بحفظ الصحة االستشفائیة وفي التحقیقات الوبائیة على مستوي مؤسسات 

الصحة،
.المساھمة في التأطیر وأشغال البحث في مجال اختصاصھم

وجیین في الصحة زیادة علي المھام المسندة للبیولوجیین في الصحة العمومیة من الدرجة األولي، یكلف البیول
:العمومیة من الدرجة الثانیة،على الخصوص بما یأتي

القیام بالخبرة واستغالل نتائجھا،
انجاز دعائم خاصة لبروتوكوالت أخذ العینات،

السھر على تطبیق التدابیر المتعلقة بضمان نوعیة العملیات البیولوجیة الطبیة،
جراءات التي تسمح بالتتبع،إلالقیام با

ي المھام المسندة للبیولوجیین في الصحة العمومیة من الدرجة الثانیة، یكلف البیولوجیین الرئیسیون في زیادة عل
:الصحة العمومیة،على الخصوص بما یأتي

شعاعات واألخطار البیولوجیة،إلضمان الیقظة من التسممات والعدوي وأمراض الدم وا
یا وضمان مراقبتھا،القیام بالتحالیل البیولوجیة التي تتطلب تأھیال عال

المشاركة في التعلیم النظري والتطبیقي،
السھر على األمن البیولوجي،

.المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصھم والمشاركة فیھا
زیادة علي المھام المسندة البیولوجیین الرئیسیون في الصحة العمومیة، یكلف البیولوجیین الرؤساء في الصحة 

:وص بما یأتيالعمومیة،على الخص
برمجة نشاطات فریق المخبر،

ضمان متابعة النشطات وتقییمھا،
.مراقبة نوعیة النشطات وسالمتھا

البیولوجیین في الصحة العمومیة
:رتب وھي)4(یضم سلك البیولوجیین في الصحة العمومیة أربع 

رتبة بیولوجي في الصحة العمومیة من الدرجة األولي،
ة العمومیة من الدرجة الثانیة،رتبة بیولوجي في الصح

رتبة بیولوجي رئیسي في الصحة العمومیة،
رتبة بیولوجي رئیس في الصحة العمومیة،

تحدید المھام
:یكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومیة،على الخصوص بما یأتي

القیام بالتحالیل البیولوجیة الطبیة في مختلف التخصصات،
.بھ في نقل ومعالجة المواد الكیمیاویة والبیولوجیة طبقا للتشریع المعمول بھتطبیق البرتوكول المعمول
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المناصب العلیا
ینشأ المنصب العالي لمنسق وحدة البیولوجیا

.یحدد مفھوم الوحدة وصالحیاتھا بقرار من وزیر الصحة

تحدید المھام
:یكلف منسق وحدة البیولوجیا،على الخصوص بما یأتي

داریة للوحدة،إلالتقنیة واضمان المسؤولیة 
أو التحالیل البیولوجیة،/السھر على نقل المناھج 

القیام بمھام التحقیق والمساھمة في الخبرة حول نشاط المخابر وسیرھا،
.دراسة واقتراح كل التدابیر التي من شأنھا تحسین نوعیة الخدمات ومردودیة الھیاكل

تصنیف الرتب
التصنیفالرتباألسالك

ستداللي إلالرقم اصنفال
األدنى

الملحقون بالمخبر في 
الصحة العمومیة

10453ملحق بالمخبر في الصحة العمومیة

البیولوجیین في الصحة 
العمومیة

بیولوجي في الصحة العمومیة من 
الدرجة األولي  

12537

بیولوجي في الصحة العمومیة من 
الدرجة الثانیة  

13578

ي الصحة بیولوجي رئیسي ف
العمومیة 

14621

16713بیولوجي رئیس في الصحة العمومیة

المنصب العالي
ستداللیةإلالزیادة االمنصب العالي

ستدالليإلالرقم االمستوي
7145منسق وحدة البیولوجیا 

المناصب العلیا ألسالك البیولوجیین في الصحة العمومیة
وجیین في الصحة العمومیة طبقا للقرار الوزاري المشترك تحدد المناصب العلیا ألسالك البیول

:، كالتالي2013مایو 12الموافق 1434رجب عام 2والمؤرخ في 
العدد المنصب العالي المؤسسة

1 منسق وحدة البیولوجیة المراكز االستشفائیة الجامعیة
1 منسق وحدة البیولوجیة المؤسسات االستشفائیة المتخصصة
1 البیولوجیةمنسق وحدة المؤسسات العمومیة االستشفائیة
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األســـالك المشتــركـــــة
:تعتبر أسالكا مشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومیة األسالك التي تنتمي إلى الشعب اآلتیة

اإلدارة العامة
 الترجمة الفوریة–الترجمة
 اإلعالم اآللي
 اإلحصائیات
الوثائق والمحفوظات

 المطبقة على شعبة اإلدارة العامةاألحكام

:تشتمل شعبة اإلدارة العامة على األسالك اآلتیة
 المتصرفون
ملحقو اإلدارة
أعوان اإلدارة
 الكتاب
المحاسبون اإلداریون

سلك المتصرفون
:رتب)03(یضم سلك المتصرفون ثالث 

رتبة المتصرف
 رتبة المتصرف الرئیسي
رتبة المتصرف المستشار

ــد المھـــــــام تحدیــ
.یمارس المتصرفون، كل في میدان اختصاصھ، نشاطات الدراسة والرقابة والتقییم

ویتولون بھذه الصفة، معالجة جمیع المسائل المتعلقة بصالحیاتھم ویسھرون على تطبیق القوانین والتنظیمات 
.في ھذا المجال

.إلى تحسین التسییر المرتبط بمیدان تدخلھمویكلفون زیادة على ذلك بالمبادرة بكل التدابیر الرامیة
.یمارس المتصرفون الرئیسیون، كل في میدان اختصاصھ، نشاطات التصمیم والتقییس القانوني

ویحفزون بھذه الصفة، مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خالل إعداد دراسات وتقاریر تتعلق بمسائل 
.خاصة

قانونیة ذات الطابع العام أو الخاص، والسیما منھا المشاریع التمھیدیة ویحضرون، زیادة على ذلك، النصوص ال
.للقوانین وكذا مشاریع النصوص التنظیمیة وجمیع األدوات القانونیة األخرى ذات الصلة

.یمارس المتصرفون المستشارون، كل في مجال اختصاصھ، نشاطات التوجیھ والضبط والتقدیر واالستشراف
ة، في إعداد السیاسات العمومیة ویقومون بتقییم مدى تنفیذھا على صعیدي النتائج ویشاركون بھذه الصف

.واآلثار
ویمكنھم زیادة على ذلك، القیام بجمیع الدراسات أ التحالیل التي تتطلب كفاءة متعددة التخصصات في مجال 

.التسییر العمومي

سلك ملحقي اإلدارة
:رتبتین)02(یضم سلك ملحقي اإلدارة 

 ملحق اإلدارةرتبة
 رتبة ملحق رئیسي لإلدارة

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف ملحقو اإلدارة بالقیام بدراسة ومعالجة جمیع الشؤون اإلداریة التي تسند إلیھم، كما یحضرون القواعد 

.واإلجراءات المتعلقة بالقرارات المترتبة علیھا وینفذونھا ویسھرون على احترامھا
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لإلدارة التأطیر والتنشیط المسندة إلى ملحقي اإلدارة، یتولى الملحقون الرئیسیونزیادة على المھام 
.والتنسیق في معالجة الشؤون اإلداریة المتصلة بمیدان نشاطھم

سلك أعوان اإلدارة
:رتب)03(یضم سلك أعوان اإلدارة ثالث 

رتبة عون مكتب
رتبة عون إدارة
رتبة عون إدارة رئیسي

ـــــام تحدیــــد المھــ
.یتولى أعوان المكتب تنفیذ المھام العادیة ذات الصلة بالنشاطات االعتیادیة في اإلدارة

زیادة على المھام المسندة إلى أعوان المكتب، یتولى أعوان اإلدارة معالجة الملفات في إطار السیر العادي 
.والمنتظم للمصالح اإلداریة

.عمال اإلداریة ویشاركون في تحریر البریدیكلف أعوان اإلدارة الرئیسیون بتنفیذ األ

سلــــك الكتــــــاب
:رتب)04(یضم سلك الكتاب أربع 

رتبة عون حفظ البیانات
رتبة كاتب
 رتبة كاتب المدیریة
رتبة كاتب المدیریة الرئیسي

تحدیــــد المھـــــــام 
.انات في الحاسوب لكل الوثائق اإلداریةیتولى أعوان حفظ البیانات في إطار نشاطاتھم اإلداریة، حفظ البی

یكلف الكتاب بإنجاز الوثائق اإلداریة وتبلیغھا والحفاظ علیھا باستعمال تطبیقات اإلعالم اآللي في عمل الكتابة، 
.ویتولون زیادة على ذلك إیصال المكالمات الھاتفیة وكذا تسجیل البرید وتوزیعھ

لبیانات وتقدیم الوثائق اإلداریة، ویتولون زیادة على ذلك استقبال یكلف كتاب المدیریة بتأطیر أعمال حفظ ا
.المكالمات الھاتفیة وإرسال الرسائل وكذا تنظیم مجموع أعمال الكتابة

زیادة على المھام المسندة إلى كتاب المدیریة، یكلف كتاب المدیریة الرئیسیون بتنظیم مخطط االجتماعات 
.لك مجموع البرامج المعلوماتیة في ممارسة نشاطات الكتابةوتحضیره، ویستعملون زیادة على ذ

سلــــك المحاسبین اإلداریین
:رتب)03(یضم سلك المحاسبین اإلداریین ثالث 

رتبة مساعد محاسب إداري، وھي رتبة آیلة إلى الزوال.
رتبة محاسب إداري

 رتبة محاسب إداریة رئیسي

تحدیــــد المھـــــــام 
لمحاسبین اإلداریین بمسك الوثائق المحاسبیة، ویعدون كشوف االلتزام بالنفقات ویتولون حفظ یكلف مساعدو ا

.وتصنیف المستندات المرتبطة بتسییر المیزانیة
زیادة على المھام المسندة إلى مساعدي المحاسبین اإلداریین، یكلف المحاسبون اإلداریون بتحضیر مختلف 

محاسبة وتسجیلھا ومسك الدفاتر المحاسبیة وتقدیم الكشوف اإلجمالیة الدوریة العملیات المتعلقة بالمیزانیة وال
.طبقا للتشریع المعمول بھ

زیادة على المھام المسندة إلى المحاسبین اإلداریین، یكلف المحاسبون اإلداریون الرئیسیون بالتدقیق في جمیع 
.العملیات المتعلقة بالمیزانیة والمالیة ومراقبتھا ومتابعتھا

:ویتولون بھذه الصفة، على الخصوص المھام اآلتیة
.السھر على احترام التنظیم الذي یحكم إجراءات وكیفیات تنفیذ النفقات العمومیة-
.تجمیع المعلومات المتعلقة بالمیزانیة والمحاسبة المتصل بالسنة المالیة-
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.مسك سجل االلتزام بالنفقات وصرفھا طبقا للتنظیم-
.ك اعتمادات المیزانیة الموجھة لھیئات الرقابة المؤھلةتحضیر وضعیات استھال-

.ویساھمون زیادة على ذلك في تحضیر مشاریع المیزانیة

زیادة على المھام المسندة إلى كتاب المدیریة، یكلف كتاب المدیریة الرئیسیون بتنظیم مخطط االجتماعات 
.تیة في ممارسة نشاطات الكتابةوتحضیره، ویستعملون زیادة على ذلك مجموع البرامج المعلوما

شعبة اإلعالم اآللي
:تضم شعبة اإلعالم اآللي األسالك اآلتیة

المھندسون
التقنیون
المعاونون التقنیون
األعوان التقنیون

سلــــك المھندسین في اإلعالم اآللي 

):04(یضم سلك المھندسین في اإلعالم اآللي أربع رتب 
 رتبة مھندس دولة
س دولة رئیسيرتبة مھند
 رتبة رئیس المھندسین

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف المھندسون التطبیقیون في اإلعالم اآللي بإعداد وضبط االجراءات التقنیة للمعالجة اإلعالمیة وتحلیل 

حاجات المستعملین وتصمیم ھندسة منظومات المعالجة اإلعالمیة وینفذون زیادة على ذلك منظومات استغالل 
.حاسوب ویحینونھاال

یكلف مھندسو الدولة في اإلعالم اآللي بتنفیذ أو المشاركة في تنفیذ كل مشروع تصمیم للبرامج المعلوماتیة 
ویتولون زیادة على ذلك، إدارة المنظومات اإلعالمیة وصیانتھا وكذا وضع قواعد .وتحلیلھا وتطویرھا

.المعطیات ونظام تسییرھا

ندة إلى مھندسي الدولة، یكلف المھندسون الرئیسیون في اإلعالم اآللي بتنفیذ أعمال زیادة على المھام المس
تصمیم منظومات معالجة اإلعالم اآللي بتنفیذ أعمال تصمیم منظومات معالجة اإلعالم واقتراح المناھج 

ف على والتقنیات الضروریة لضبطھا، ویمكن أن یطلب منھم القیام بإجراء استشارات أو خبرات واإلشرا
.الفرق المكلفة بمشاریع تطویر المنظومات المعلوماتیة

زیادة على المھام المسندة إلى مھندسین الرئیسیین، یكلف رؤساء المھندسین في اإلعالم اآللي بتسییر المشاریع 
المعلوماتیة الكبیرة، ویحددون مجموع المھام الضروریة لذلك وینظمونھا وینسقونھا ویراقبونھا إلى غایة 

استكمالھا ویمكن أن یطلب منھم القیام بإجراء استشارات وعملیات التدقیق المعلوماتیة والنصائح التي تخص 
.إستراتیجیة تطویر اإلعالم اآللي في اإلدارة المعنیة من حیث األھداف واختیار البرامج والتجھیزات

سلــــك التقنیین في اإلعالم اآللي 
):02(آللي رتبتین اثنتین یضم سلك التقنیین في اإلعالم ا

 رتبة تقني
رتبة تقني سام
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تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف التقنیون في اإلعالم اآللي بتدوین المعطیات الموجھة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتیة وإعداد 

كذا تھیئة كشوف خروجھا، ویمكن أن یكلفوا بوضع منظومات استغالل وحیدة المركز وبرامج مطابقة لھا، و
.ومعالجة اللوازم التابعة األخرى ووسائل التخزین المعلوماتیة

زیادة على المھام المسندة إلى التقنیین في اإلعالم اآللي، یكلف التقنیون السامون في اإلعالم اآللي بالتحلیل 
.العضوي وترمیز المعطیات الموجھة إلى التطبیقات المعلوماتیة في لغة برمجة مالئمة

ـــك األعوان التقنیین في اإلعالم اآللي سلـ
.یوضع سلك األعوان التقنیین في اإلعالم اآللي في طریق الزوال

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف األعوان التقنیون في اإلعالم اآللي بكتابة وضبط التعلیمات الضروریة لتنفیذ المجموعات اإللكترونیة 

.لإلعالم في لغة برمجة مالئمة
.یمكن تكلیفھم باإلشراف على عارضة مجموعة إلكترونیة ومجموع العملیات التي تسمح بتشغیل اآلالتكما 

شعبة الوثائق والمحفوظات
:تضم شعبة الوثائق والمحفوظات األسالك اآلتیة

الوثائقیون أمناء المحفوظات
مساعدو الوثائقیین أمناء المحفوظات
اتاألعوان التقنیون في الوثائق والمحفوظ

سلــــك الوثائقیین أمناء المحفوظات 
):03(یضم سلك الوثائقیین أمناء المحفوظات ثالث رتب 

 رتبة الوثائقي أمین المحفوظات
رتبة الوثائقي أمین المحفوظات رئیسي
رتبة رئیس الوثائقیین أمین المحفوظات

تحدیــــد المھـــــــام 
رصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لھم وإثرائھا وصیانتھا، یكلف الوثائقیون أمناء المحفوظات بتكوین أ

ویمكن أن یقوموا باألبحاث الوثائقیة أو ینسقوا األعمال .ویتولون تصنیفھا وفھرستھا حسب القواعد المعمول بھا
.في ھذا اإلطار

حفوظات الرئیسیون بالقیام زیادة على المھام المسندة إلى الوثائقیین أمناء المحفوظات، یكلف الوثائقیون أمناء الم
بالبحث عن الوثائق واقتنائھا والحفاظ علیھا وتحلیھا واستغاللھا وتوزیعھا، ویقومون زیادة على ذلك بتكوین 

.قواعد المعطیات الوثائقیة وتصمیم منظومات االستغالل المرتبطة بھا

یكلف رؤساء الوثائقیون أمناء زیادة على المھام المسندة إلى الوثائقیین أمناء المحفوظات الرئیسیین،
المحفوظات بتصمیم المنظومات الوثائقیة وتنظیمھا واستغاللھا، وینجزون زیادة على ذلك ملخصات أو ملفات 

.وثائقیة ویعدون كل مطبوعة تتصل بقطاع النشاط

سلــــك المساعدین الوثائقیین أمناء المحفوظات 
.ظات رتبة مساعد وثائقي أمین المحفوظاتیضم سلك المساعدین الوثائقیین أمناء المحفو

تحدیــــد المھـــــــام 
یكلف المساعدون الوثائقیون أمناء المحفوظات باستالم الوثائق اإلداریة وتسجیلھا وتصنیفھا وحفظھا في 

.ویشاركون زیادة على ذلك في تكوین الرصید الوثائقي وتسییره.األرشیف وكذا تحیین جردھا

بة المخبر والصیانةالمطبقة على شع
.توضع األسالك التابعة لشعبة المخبر والصیانة في طریق الزوال
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غیر أن الموظفین الذین ینتمون إلى أسالك شعبة المخبر والصیانة یخضعون إلى األحكام المنصوص علیھا في 
.ھذا المرسوم

:تضم شعبة المخبر والصیانة األسالك اآلتیة

المھندسون

التقنیون

التقنیون المعاونون

 األعوان التقنیون

األعوان

 سلــــك مھندسي المخبر والصیانة
):04(یضم سلك مھندسي المخبر والصیانة أربع رتب 

  رتبة مھندس تطبیقي
 رتبة مھندس دولة
رتبة مھندس رئیسي
رتبة رئیس المھندسین

تحدیــــد المھـــــــام 
:نة حسب تخصصھم بما یأتيیكلف المھندسون التطبیقیون في المخبر والصیا

یقومون بجمیع الدراسات أو القیاسات أو التجارب أو التحالیل أو الرقابة أو التدخالت المتصلة :في فرع المخبر-
.بمیدان نشاطھم، ویقومون عند االقتضاء بجمع المعطیات وتلخیص نتائج أعمالھم واستغاللھا

والمعدات التي تسلم لھم وصیانتھا ویقومون بالكشف عن یسھرون على العنایة بالتجھیزات :في فرع الصیانة-
.عیوب المنشآت وجوانب قصورھا والتبلیغ بھا وتداركھا عند االقتضاء

.یمكن أن یكلف المھندسون التطبیقیون في المخبر والصیانة زیادة على ذلك بتطبیق قواعد الصحة واألمن

:ین یكلف مھندسو الدولة في المخبر والصیانة بما یأتيزیادة على المھام المسندة إلى المھندسین التطبیقی
یقومون بإجراء الخبرات واستغالل نتائجھا:في فرع المخبر.
یطورون أشغال البحث في الصیانة ویشاركون في إعداد مخططات التدخل:في فرع الصیانة.
واعد والمقاییس في یمكن أن یكلف مھندسو الدولة في المخبر والصیانة زیادة على ذلك بتكییف الق

.مجال الصحة واألمن
:زیادة على المھام المسندة إلى مھندسي الدولة، یكلف المھندسون الرئیسیون في المخبر والصیانة بما یأتي

یصممون مناھج التحلیل وأدواتھا ویشرفون على األعمال ویسھرون على إنجاز :في فرع المخبر
.برامج النشاط الموكلة إلیھم

یعدون مخطط العنایة والصیانة ویشرفون على أشغال الصیانة المعقدة ویسھرون :لصیانةفي فرع ا
.على تطبیق مقاییس الصیانة

:زیادة على المھام المسندة إلى المھندسین الرئیسیین، یكلف رؤساء المھندسون في المخبر والصیانة بما یأتي
ة ضروریة للتحكم في عملیات التحلیل أو یقومون باإلبداع والترشید في أیة أدا:في فرع المخبر

.الدراسات أو األبحاث الالزمة إلنجاز األھداف المسطرة في میدان نشاطھم
یعدون المقاییس المتعلقة بالصیانة واالستعمال الرشید للتجھیزات ویشاركون في :في فرع الصیانة

.ترقیة الصیانة في قطاع نشاطھم

صیانة سلــــك التقنیین في المخبر وال
):02(یضم سلك التقنیین في المخبر والصیانة رتبتین 

  رتبة تقني
رتبة تقني سام
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تحدیــــد المھـــــــام 
:یكلف التقنیون في المخبر والصیانة حسب تخصصھم بما یأتي

ینفذون أشغاال دقیقة تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضیر األجھزة المطلوبة ألشغال :في فرع المخبر
.حلیل ویكلفون زیادة على ذلك بتأطیر المعاونین التقنیین واألعوان التقنیین في المخبرالت

یقومون بكل مھمة تصلیح لألجھزة والمعدات وفحصھا دوریا، ویكلفون زیادة على :في فرع الصیانة
.ذلك بتأطیر المعاونین التقنیین واألعوان التقنیین في الصیانة

:مخبر والصیانة، حسب تخصصھم بما یأتيیكلف التقنیون السامون في ال
یجرون التحالیل والمعالجات األولیة ویشاركون في تحسین مستوى المستخدمین :في فرع المخبر

.التابعین للمخبر وفي اختیار التجھیزات التقنیة
یقومون، زیادة على المھام المسندة إلى التقنیین بتأطیر المستخدمین الموضوعین:في فرع الصیانة

.تحت سلطتھم

سلــــك المعاونین التقنیین في المخبر والصیانة 
تحدیــــد المھـــــــام 

:یكلف المعاونون التقنیون في المخبر والصیانة حسب تخصصھم بما یأتي
یقومون بتركیب أجھزة بسیطة وتنفیذ عملیات متسلسلة من التحالیل والقیاسات حسب :في فرع المخبر

.التعلیمات المفصلة
یقومون زیادة على المھام الموكلة إلى األعوان التقنیین في الصیانة بتأطیر :في فرع الصیانة

.المستخدمین الموضوعین تحت سلطتھم

سلــــك األعوان التقنیین في المخبر والصیانة 
تحدیــــد المھـــــــام 

:یكلف األعوان التقنیون في المخبر والصیانة حسب تخصصھم بما یأتي
 ینفذون عملیات متسلسلة على أجھزة بسیطة ویحضرون المواضیع التي تجري :فرع المخبرفي

.التجربة علیھا
یقومون بعملیات الصیانة االعتیادیة وینجزون بھذه الصفة حسب التعلیمات كل :في فرع الصیانة

.إصالح للعتاد أو التجھیزات التي تسلم لھم

سلــــك أعوان المخبر والصیانة 
:ألعوان في المخبر والصیانة حسب تخصصھم بما یأتيیكلف ا
استعمال العتاد والمواد الالزمة للتحالیل وصیانة المحالت والعتاد، ویكلفون زیادة :في فرع المخبر

.على ذلك بالمھام المختلفة المتصلة بحاجات المصلحة
كررا وتنفیذ كل مھمة لھا صلة القیام بمھام الصیانة االعتیادیة التي تكتسي طابعا مت:في فرع الصیانة

.بحاجات المصلحة على ضوء التعلیمات
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شعبة اإلدارة العامة

الرتباألسالك
التصنیف

الصنف
الرقم االستداللي 

األدنى

المتصرفون 

12537متصرف 
13578متصرف محلل

14621متصرف رئیسي 

16713متصرف مستشار 
11498مساعد متصرففینمساعدو المتصر

ملحقوا اإلدارة
09418ملحق اإلدارة

10453ملحق رئیسي لإلدارة 

أعوان اإلدارة
5288عون مكتب
7348عون إدارة

8379عون إدارة رئیسي

المحاسبون اإلداریون 

5288مساعد محاسب إداري

8379محاسب إداري

10453محاسب إداري رئیسي

عبة اإلعالم اآلليش

الرتباألسالك
التصنیف

الصنف
الرقم االستداللي 

األدنى

المھندسون

11498المھندسون التطبیقیون

13578مھندسو الدولة

14621المھندسون الرئیسیون

16713رئیس المھندسین

مساعدو المھندسین
1مساعد مھندس مستوى 
2مساعد مھندس مستوى 

11
12

498
537

التقنیون 
8379تقني

10453تقني سام 

7348معاون تقنيالمعاونون التقنیون 

5288عون تقني األعوان التقنیون 
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األعوان المتعاقدین
1428رمضان عام 17المؤرخ في 308-07یخضع األعوان المتعاقدین إلي نص المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد كیفیات توظیف األعوان المتعاقدین وحقوقھم وواجباتھم والعناصر 2007سبتمبر29الموافق 
.المشكلة لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبیة المطبق علیھم

19المؤرخ في 03-06من األمر رقم 21و20و19یمكن للمؤسسات العمومیة للصحة في إطار المواد 
المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة أن تقوم ,2010یولیو15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 

حسب الحالة ووفق الحاجات بتوظیف أعوان متعاقدین لمدة محددة أو غیر محددة بالتوقیت الكامل أو التوقیت 
.الجزئي

:یأتيیوظف األعوان المتعاقدین بموجب عقد مكتوب الذي یجب أن ینص على الخصوص، بما
تسمیة منصب الشغل،

طبیعة ومدة عقد العمل،
تاریخ بدایة السریان،

،)توقیت كامل أو توقیت جزئي(الحجم الساعي 
الفترة التجریبیة، عند االقتضاء،

تصنیف منصب الشغل وعناصر الراتب،
مكان التعیین،

.الواجبات الخاصة التي یمكن أن ترتبط بمنصب الشغل
:كل عقد مخصصیعتبر عقدا محدد المدة

لشغل منصب شغل مؤقت،
لتعویض الشغور المؤقت لمنصب الشغل،

في انتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین،
.للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا

.یؤدي األعوان المتعاقدین الذین یوظفون بالتوقیت الكامل مدة العمل القانونیة
)5(ف أعوان متعاقدین یمارسون عملھم بالتوقیت الجزئي لمدة خمس یمكن للمؤسسات أن تلجأ إلي توظی

.ساعات في الیوم
ال یجوز لألعوان المتعاقدین الذین یؤدون مدة العمل القانونیة ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص، مھما 

.تكون طبیعتھ
.أو غیر محدد المدةتشغل مناصب الشغل المطابقة لنشطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات بعقد محدد

ویمكن أن یجدد مرة واحدة حسب األشكال نفسھا لمدة سنة .ال یجوز أن یتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة
.واحدة على األكثر

یحدد تعداد مناصب الشغل وتصنیفھا ومدة العقد بموجب قرار وزاري مشترك بین وزارة المالیة، وزارة 
.الصحة والوظیف العمومي

:قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات على ما یأتيتشتمل 
العمال المھنیون،

أعوان الخدمة،
سائقو السیارات ورؤساء الحضائر،

.أعوان الوقایة والحراس
الحقوق والواجبات

:األعوان المتعاقدین لھم الحق في
راتب بعد أداء الخدمة،

عد،الحمایة االجتماعیة والتقا
العطل والغیابات المرخص بھا وأیام الراحة القانونیة،

االستفادة من الخدمات االجتماعیة،
ممارسة الحق النقابي،

ممارسة حق االضراب،
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الحمایة من التھدید أو اإلھانة أو الشتم أو القذف أو االعتداء، من أي طبیعة كانت، التي قد یتعرضون لھا أثناء 
.تھاممارسة نشاطھم أو بمناسب

.ظروف العمل الكفیلة بحفظ كرامتھم وصحتھم وسالمتھم البدنیة والمعنویة
:واجبات األعوان المتعاقدین تتمثل بما یلي

ممارسة نشاطھم بكل إخالص ودون تحیز،
االمتناع عن كل فعل ال یتماشى وطبیعة منصب شغلھم حتى خارج الخدمة،

التحلي، في كل الظروف، بسلوك الئق محترم،
ذ تعلیمات الھیئة السلمیة،تنفی

مراعاة تدابیر النظافة واألمن التي تقررھا اإلدارة،
عدم إفشاء أي حدث علموا بھ أو أي وثیقة أو معلومة یحوزونھا أو یطلعون علیھا بمناسبة ممارسة نشاطھم، أو 

یمكنوا الغیر من االطالع علیھا، باستثناء ضرورات الخدمة،
داریة وأمنھا،السھر على حمایة الوثائق اإل
.الحفاظ على ممتلكات اإلدارة

.یمكن أن یستفید األعوان المتعاقدین من عملیات تحسین المستوى أو تجدید المعارف التي تبادر بھا المؤسسة
شروط التوظیف وكیفیاتھ

:شروط توظیف األعوان المتعاقدین ھي
أن یكون جزائري الجنسیة،

سنة على األقل عند تاریخ التوظیف،)18(أن یبلغ من العمر ثمانیة عشرة 
أن تتوفر فیھ األھلیة البدنیة والعقلیة وكذا المؤھالت التي تقتضیھا االلتحاق بمنصب الشغل المطلوب،

أن یكون في وضعیة قانونیة إزاء الخدمة الوطنیة،
أن یتمتع بحقوقھ المدنیة وأن یكون على خلق حسن،

.ات تتنافي وممارسة منصب الشغل المطلوبأال تحمل صحیفة سوابقھ القضائیة مالحظ
:یتم توظیف األعوان المتعاقدین حسب الحالة عن طریق

االنتقاء بناء على دراسة الملف فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد محدد المدة،
.اختبار مھني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد غیر محدد المدة

.ف األعوان المتعاقدین إلي إجراء اإلعالنیخضع توظی
غیر أنھ یمكن القیام بالتوظیف المباشر لألعوان المتعاقدین اعتبارا لمقتضیات الخدمة أو طبیعة النشطات 

.المرتبطة ببعض مناصب الشغل
.یحدد تشكیل الملف اإلداري وكیفیات تنظیم التوظیف بقرار من مصالح الوظیف العمومي

یةالفترة التجریب
:یخضع كل عون یوظف بموجب عقد إلي فترة تجریبیة مدتھا

أشھر فیما یخص العقد غیر محدد المدة،)6(ستة 
واحدة أو تفوقھا،)1(فیما یخص العقد الذي تساوي مدتھ سنة )2(شھران 

.واحدة)1(أشھر وسنة )6(واحد فیما یخص العقد الذي تتراوح مدتھ بین ستة )1(شھر 
تعاقد، خالل الفترة التجریبیة لنفس الواجبات ویستفید من نفس الحقوق التي یتمتع بھا األعوان یخضع العون الم

.المتعاقدون المثبتون
یثبت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجریبیة مجدیة، وفي حالة العكس، یفسخ العقد دون إشعار مسبق أو 

.تعویض
الراتب

اقد وتدفع رواتبھم حسب الحالة وعلى أساس مستوي تأھیلھم وذلك یصنف األعوان الخاضعون إلي نظام التع
.حسب الشبكة االستداللیة لمناصب الشغل المعمول بھا

العمال المھنیون
:مستویات)4(ینقسم منصب شغل العمال المھنیون الي أربعة 

عمال مھنیون من المستوى األول،
عمال مھنیون من المستوى الثاني،

لمستوى الثالث،عمال مھنیون من ا
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.عمال مھنیون من المستوى الرابع
أعوان الخدمة

:مستویات)3(ینقسم منصب شغل أعوان الخدمة الي ثالثة 
أعوان الخدمة من المستوى األول،
أعوان الخدمة من المستوى الثاني،
أعوان الخدمة من المستوى الثالث،

سائقو السیارات
:مستویات)3(ینقسم منصب سائقو السیارات الي ثالثة 

سائقو السیارات من المستوى األول،
سائقو السیارات من المستوى الثاني،

.سائقو السیارات من المستوى الثالث ورؤساء حظائر
أعوان الوقایة والحراس

:مستویات)3(ینقسم منصب شغل أعوان الوقایة والحراس إلي ثالثة 
الحراس،

أعوان الوقایة من المستوى األول،
.لوقایة من المستوى الثانيأعوان ا

تصنیف المناصب
األرقام االستداللیة األصناف مناصب الشغل 

عامل مھني من المستوي األول 
عون خدمة من المستوي األول

حارس
1200

2219سائق السیارة من المستوي األول
عامل مھني من المستوي الثاني 
سائق السیارة من المستوي الثاني

دمة من المستوي الثانيعون الخ
3

240

4263سائق السیارة من المستوي الثالث ورئیس حظیرة
عامل مھني من المستوي الثالث

عون الخدمة من المستوي الثالث 
عون الوقایة من المستوي ألول

5
288

6315عامل مھني من المستوي الرابع 
7348عون الوقایة من المستوي الثاني
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الضمانات وحقوق الموظف وواجباتھ
-03األمر رقمالضمانات وحقوق الموظف مدونة في  1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

المتضمن القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیة  وھي تتمثل 2006یولیو سنة15افقالمو
:كاألتي

.حفظ المفروض علیھحریة الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب الت
ال یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائھم أو جنسھم أو أصلھم أو بسبب أي ظرف من 

.ظروفھم الشخصیة أو االجتماعیة
ال یمكن أن یترتب على االنتماء إلى تنظیـم نقـابـي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المھنیة 

.للموظف
في التشریع المعمول بھ، ال یمكن بأي حال أن یؤثر مع مراعاة حاالت المنع المنصوص علیھا 

.انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سیاسي على حیاتھ المھنیة
ال یمكن بأیة حال أن تتأثر الحیاة المھنیة للموظف المترشح إلى عھدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة، 

.باآلراء التي یعبر عنھا قبل أو أثناء تلك العھدة
ى الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض لھ مـن تھـدیـد أو إھانة أو شتم أو قذف أو یجب عل

اعتداء، من أي طبیعة كانت، أثناء ممارسة وظیفـتھ أو بمناسبتھا، ویجب علیھا ضمان تعویض 
.لفائدتھ عن الضرر الذي قد یلحق بھ

.تكب تلك األفعالوتحّل الدولة في ھذه الظروف محّل الموظف للحصول على التعویض من مر
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس 

.كطرف مدني أمام الجھة القضائیة المختصة
إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة، ویجب على المؤسسة أو 

ن تحمیھ من العقوبات المدنیة التي تســلط علیھ ما لم ینسب إلى اإلدارة العمومیة التي ینتمي إلیھا أ
.ھذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصال عن المھام الموكلة لھ

للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
للموظف الحق في الحمایة االجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول بھ.
ماعـیة في إطار التشریع المعمول بھیستفـید الموظف من الخدمات االجت.
یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول بھ.
یمارس الموظف حق اإلضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول بھما.
 للموظف الحق في ممارسة مھامھ في ظروف عمل تضمن لھ الكرامة والصحة

.والسالمة البدنیة والمعنویة
ي التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خالل حیاتھ المھنیةللموظف الحق ف.
للموظف الحق في العطل المنصوص علیھا في ھذا األمر.

واجبات الموظف
یجب على الموظف، في إطار تأدیة مھامھ، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامھا وفـقا 

.للقوانین والتنظیمات المعمول بھا
.ن یمارس مھامھ بكل أمانـة وبدون تحیزیجب على الموظف أ

.یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مھامھ ولو كان ذلك خارج الخدمة
.كما یجب علیھ أن یتسم في كل األحوال بسلوك الئق ومحترم
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وال یمكنھــم ممارسة .یخصص الموظفون كل نشاطھم المھني للمھام التـي أسنــدت إلیھــم:
.مربح في إطار خاص مھما كان نوعھنشــاط 

غیر أنھ یرخص للموظفین بممارسة مھام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن 
.شروط ووفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

.كما یمكنھم أیضا إنتاج األعمال العلمیة أو األدبیة أو الفنیة
تھ اإلداریة بمناسبة نشر ھذه األعمال، إال وفي ھذه الحالة، ال یمكن الموظف ذكر صفتھ أو رتب

.بعد موافقة السلطة التي لھا صالحیات التعین
-03األمر رقم من 43بغض النظر عن أحكام الفقرة األولى من المادة  19مؤّرخ في06

القانون األساسي العام  للوظیفة المتضمن2006یولیو سنة 15افقالمو1427جمادى الثانیة عام
، یمكـن الموظفیـن المنتمیـن إلى أسالك أساتذة التعلیم العالي والباحثین وكذا أسالك العمومیة

.الممـارسین الطبیین المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصھم
تسھر السلطة المؤھلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت 

.الحاجة ذلك
.تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد شروط وكیفیات

یمنع على كل موظف، مھما كانت وضعیتھ في السلم اإلداري، أن یمتلك داخل التراب 
الوطني أو خارجھ، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأیة صفة من الصفات، مصالـح من 

ي مؤسسة تخضـع طبیعتـھا أن تؤثر على استقاللیتھ أو تشكل عائقا للقیام بمھمتھ بصفة عادیة ف
إلى رقابة اإلدارة التي ینتمي إلیھا أو لھا صلة مع ھذه اإلدارة، وذلك تحت طائلة تعرضھ 

.للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون األساسي
إذا كان زوج الموظف یمارس، بصفة مھنیة، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف 

مي إلیھا وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التصریح بذلك لإلدارة التي ینت
.التدابیر الكفیلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة

.یعد عدم التصریح خطأ مھنیا یعرض مرتكبھ إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا قانونا
.إلیھكل موظف مھما كانت رتبتھ في السلم اإلداري مسؤول عن تنفیذ المھام الموكلة 
.ال یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة بھ بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیھ

ویمنع علیھ أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزتھ .یجب على الموظف االلتزام بالسر المھني
أو أي حدث أو خبر علم بھ أو اطلع علیھ بمناسبة ممارسة مھـامھ، ما عدا ما تقتضیھ ضرورة 

حرر الموظف من واجب السر المھني إال بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة وال یت.المصلحة
.المؤھلة

.على الموظف أن یسھر على حمایة الوثائق اإلداریة وعلى أمنھا
یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتالف الملفات أو المستندات أو الوثائق اإلداریة ویتعرض 

.تابعات الجزائیةمرتكبھا إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس بالم
.یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات اإلدارة في إطار ممارسة مھامھ

یجب على الموظف، أال یستعمل، بأیة حال، ألغراض شخصیة أو ألغراض خارجـة عن 
.المصلحـة، المحالت والتجھیزات ووسائل اإلدارة

.سائھ وزمالئھ ومرؤوسیھیجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في عالقاتھ مع رؤ
.یجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلیاقة ودون مماطلة

یمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طـلب أو اشتـراط أو استالم، ھدایا أو 
ة ھبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدی

.خدمة في إطار مھامھ
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التسییر اإلداري للمسار المھني للموظف
.یتعین على اإلدارة تكوین ملف إداري لكل موظف

یجب أن یتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشھـادات والمؤھالت والحالة المدنیة والوضعیة اإلداریة 
.وتسجل ھذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار.للموظف

.ستغـالل الملف اإلداري لتسییر الحیاة المھنیـة للموظف فقطیتـم ا
.یجب أالّ یتضمن الملف اإلداري أي مالحظة حول اآلراء السیاسیـة أو النقـابیة أو الدینیة للمعني

.یمنح الموظف بطاقة مھنیة تحدد خصائصھا وشروط استعمالھا عن طریق التنظیم
.لطة المخولة بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بھاتعود صالحیات تعیین الموظفین إلى الس

یبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعیتھ اإلداریة وتنشر كل القرارات اإلداریة التي تتضمن تعیین 
.وترسیم وترقیة الموظفین وإنھاء مھامھم في نشرة رسمیة للمؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة

.النشرة الرسمیة وخصائصھا عن طریق التنظیمیحـدد محتـوى ھذه 

تقییم الموظف
یخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المھني، إلى تقییم مستمـر ودوري یھدف إلى تقدیر مؤھالتھ المھنیة وفقا 

.لمناھج مالئمة
:یھدف تقییم الموظف إلى

الترقیة في الدرجات،-
الترقیة في الرتبة،-
لمرد ودیة وتحسین األداء،منح امتیازات مرتبطة با-
.منح األوسمة التشریفیة والمكافآت-

:یرتكز تقییم الموظف على معاییر موضـوعیـة تھدف على وجھ الخصوص إلى تقدیر
احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص علیھا في القوانین األساسیة،-
الكفاءة المھنیة،-
الفعالیة والمردودیة،-
.دمةكیفیة الخ-

.یمكن أن تنص القوانین األساسیة الخاصة على معاییر أخرى، نظرا لخصوصیات بعض األسالك
تحدد المؤسسات واإلدارات العمومیة، بعد استشارة اللجـان اإلداریة المتساویة األعضاء وموافقة الھیكل 

.المعنیةالمركزي للوظیفة العمومیة، مناھج التقییم التي تتالءم وطبیعة نشاطات المصالح
.تعود سلطة التقییم والتقدیر للسلطة السلمیة المؤھلة

.وینتج عنھ تقییم منقط مرفق بمالحظة عامة.یتم التقییم بصفة دوریة
تبلّغ نقطة التقییم إلى الموظف المعني الذي یمكنھ أن یقدم بشأنھا تظلما إلى اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء 

.تراح مراجعتھاالمختصة التي یمكنھا اق
.تحفـظ استمـارة التقیـیم في ملـف الموظـف

.تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذا الفصل عن طریق التنظیم
التكوین

یتعین على اإلدارة تنظیم دورات التكوین وتحسین المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسین تأھیل 
.الموظف وترقیتھ المھنیة، وتأھیلھ لمھام جدیدة

ط االلتحاق بالتكوین وتحسین المستوى وكیفیات تنظیمھ ومدتھ وواجبات الموظف وحقوقھ تحدد شرو
.المترتبة على ذلك، عن طریق التنظیم

الترقیة في الدرجات والترقیة في الرتب
تتمثل الترقیة في الدرجات في االنتقال من درجة إلى الدرجة األعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب 

.یفیات التي تُحدد عن طریق التنظیمالوتائر والك
تتمثل الترقیة في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المھني وذلك باالنتقال من رتبة إلى الرتبة األعلى 

:مباشرة في نفس السلك أو في السلك األعلى مباشرة، حسب الكیفیات اآلتیة
رھم المھني على الشھادات والمؤھالت على أساس الشھادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خالل مسا-

المطلوبة،
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بعد تكوین متخصص،-
عن طریق امتحان مھني أو فحص مھني،-
على سبیل االختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة األعضاء، من -

.بین الموظفین الذین یثبتون األقدمیة المطلوبة
.ن الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل مرتین متتالیتینال یستفید الموظف م

.تحدد القوانین األساسیة الخاصة كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة
-03رقم مناألمر من 107یعـفى الموظـف الذي تـمت ترقیتھ في إطار أحكام المادة  19مؤّرخ في06

، من القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیةالمتضمن2006یولیو سنة 15افقالمو1427جمادى الثانیة عام
.التربص

رقم مناألمر من 8تتوقف كل ترقیة من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما ھو منصوص علیھ في المادة 
03- القانون األساسي العام  المتضمن2006یولیو سنة 15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

، على متابعة تكوین مسبق منصوص علیھ في القوانین األساسیة الخاصة أو الحصول على ة العمومیةللوظیف
.الشھادة المطلوبة

-03رقم مناألمر من 107تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقیـة المنصوص علیھا في المادة 
المتضمن القانون األساسي العام  2006یولیو سنة 15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

.، عن طریق القوانین األساسیة الخاصةللوظیفة العمومیة
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الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف

:یوضع الموظف في إحدى الوضعیات اآلتیة
القیام بالخدمة،

االنتداب،
خارج اإلطار،

اإلحالة على االستیداع،
.الوطنیةالخدمة

تحدد القوانین األساسیة الخاصة نسب الموظفین الذین یمكن وضعھم، بناء على طلبھم، في 
.وضعیات االنتداب، خارج اإلطار، واإلحالة على االستیداع

وضعیة القیام بالخدمــة
القیام بالخدمة ھي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي 

ي إلیھا، المھام المطابقة لرتبتھ أو مھام منصب شغـل من المناصب المنصـوص علیھا في ینتم
-03األمر رقممن 15و10المـادتین  یولیو 15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

.القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیةالمتضمن 2006سنة
:فویـعدّ في وضعیة الخدمة أیضا، الموظ

الموجود في عطلة سنویة،-
الموجود في عطلة مرضیة أو حادث مھني،-
الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،-
المستفید من رخصة غیاب قانونیة،-
الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار االحتیاط،-
الذي استدعي في إطار االحتیاط،-
.لمتابعة فترة تحسین المستوىالذي تّم قبولھ-

یمكن وضع الموظفین التابعین لبعض الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة 
عمومیة أخرى غیر التي ینتمون إلیھا ضمن الشروط والكیفیات المحددة في القوانین األساسیة 

.الخاصة
بع الصالح العام أو یمكن وضع الموظفین تحت تصرف جمعیات وطنیة معترف لھا بطا

.قابلة للتجدید مرة واحدة)2(المنفعة العمومیة لمدة سنتین 
یجب أن یتمتع الموظفون الذین یوضعون تحت التــصرف بمــؤھالت ذات عـالقة بموضوع 

.الجمعیة المعنیة
یمارس ھؤالء الموظفون مھامھم تحت سلطة مسؤول الجمعیة التي وضعوا تحت تصرفھا 

.تبھم من طرف مؤسستھم أو إدارتھم األصلیةویستمر دفع روا
وضعیة االنتداب

أو إدارتھ األصلیة مع /االنتداب ھو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكھ األصلي و
مواصلة استفادتھ في ھذا السلك من حقوقھ في األقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في 

.إلیھاالمؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي ینتمي
.االنتـداب قابـل لإللغـاء

:یتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكینھ من ممارسة
وظیفة عضو في الحكومة،-
عھدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة،-
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وظیفة علیا للدولة أو منصب عاٍل في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي إلیھا،-
قابیة دائمة وفق الشروط التي یحددھا التشریع المعمول بھ،عھدة ن-
متابعة تكوین منصوص علیھ في القوانین األساسیة الخاصة،-
تمثیل الدولة في مؤسسات أو ھیئات دولیة،-
متابعة تكوین أو دراسات، إذا ما تم تعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو اإلدارة العمومیة -

.التي ینتمي إلیھا
:مكن انتداب الموظف بطلب منھ لتمكینھ من ممارسةی
أو في رتبة غیر رتبتھ األصلیة،/نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و-
وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الھیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالھا أو جزءا منھ،-
.مھمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو ھیئات دولیة-

س االنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤھلة، لمدة دنیا قدرھا ستة یكر
.سنوات)5(أشھر ومدة قصوى قدرھا خمس )6(

-03األمر رقممن 134غیر أن فتــرة االنـتداب للحاالت المنصوص علیھا في المــادة 
القانون المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

تساوي مدد شغل الوظیفة أو العھدة أو التكوین أو الدراسات التي األساسي العام  للوظیفة العمومیة 
.تم االنتداب من أجلھا

.یخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إلیھ
أو المؤسسة أو الھیئة التي یتم تقییم الموظف المنتدب ویتقاضى راتبھ من قبل اإلدارة العمومیة

.انتدب إلیھا
غیر أنھ یمكن الموظف الذي انتدب للقیام بتكوین أو دراسات أن یتقاضى راتبھ من المؤسسة 

.أو اإلدارة العمومیة التي ینتمي إلیھا
یعاد إدماج الموظف في سلكھ األصلي، عند انقضاء مدة انتدابھ، بقوة القانون ولو كان زائدا 

.عن العدد
.تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذا الفصل عن طریق التنظیم

وضعیة خارج اإلطار
وضعیة خارج اإلطار ھي الحالة التي یمكن أن یوضع فیھا الموظف بطلب منھ، بعــد استنفاد 

-03األمر رقممن 135حقوقـھ في االنتداب، في إطار أحكام المادة  جمادى 19مؤّرخ في06
القانون األساسي العام  للوظیفة المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427الثانیة عام
.، في وظیفة الیحكمھا ھذا القانون األساسيالعمومیة

)أ(ال یمكــن أن یوضع فـي حالـة خــارج اإلطــار إال الموظفـون المنتمون إلى الفوج 
-03األمر رقممن 8المنصوص علیــھ في المادة  1427ة عامجمادى الثانی19مؤّرخ في06

.القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیة المتضمن2006یولیو سنة15افقالمو
تكرس وضعیة خارج اإلطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة ال تتجاوز خمس 

.سنوات)5(
.ال یستفید الموظفون الذین یوضعون في حالة خارج اإلطار من الترقیة في الدرجات

الموظف الذي یوجد في وضعیة خارج اإلطار راتبھ ویتم تقییمھ من قبل المؤسسة أو یتقاضى
.الھیئة التي وضع لدیھا في ھذه الوضعیة

یعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعیة خارج اإلطار في رتبتھ األصلیة بقوة القانون 
.ولو كان زائدا على العدد
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-03األمر رقممن 142و141تحدد كیفیات تطبیق أحكام المادتین  جمادى 19مؤّرخ في06
القانون األساسي العام  للوظیفة المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427الثانیة عام
.، عن طریق التنظیمالعمومیة

وضعیة اإلحالة على االستیداع
.تتمثل اإلحالة على االستیداع في إیقاف مؤقت لعالقة العمل

ــى تـوقیــف راتــب الموظــف وحقوقــھ في األقدمیة وفــي الترقیــة وتؤدي ھذه الوضعیة إل
.فــي الدرجــات وفي التقاعد

غیر أن الموظف یحتفظ في ھذه الوضعیة بالحقوق التي اكتسبھا في رتبتھ األصلیة عند تاریخ 
.إحالتھ على االستیداع

:ةتكون اإلحالة على االستیداع بقوة القانون في الحاالت اآلتی
في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجھ أو أحد األبناء المتكفل بھم لحادث أو إلعاقة -

أو مرض خطیر،
سنوات،)5(للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس -
للسماح للموظف بااللتحاق بزوجھ إذا اضطر إلى تغییر إقامتھ بحكم مھنتھ،-
.مھام عضو مسیر لحزب سیاسيلتمكین الموظف من ممارسة -

إذا عین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو ھیئة دولیة أو كلف 
بمھمة تعاون، یوضع الموظف الذي ال یمكنھ االستفادة من االنتداب في وضعیة إحالة على 

.االستیداع بقوة القانون
-03األمر رقممن 149بغض النظر عن أحكام المادة  جمادى الثانیة 19مؤّرخ في06

، القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیةالمتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427عام
.تساوي مدة اإلحالة على االستیداع مدة مھمة زوج الموظف

یمكن أن یستفید الموظف من اإلحالة على االستیداع ألغراض شخصیة، السیما للقیام 
.من الخدمة الفعلیة)2(، بطلب منھ، بعد سنتین بدراسات أو أعمال بحث

-03األمر رقممن 146تمنح اإلحالة على االستیداع في الحاالت المنصوص علیھا في المادة 
القانون المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

أشھر، قابلة للتجدید في حدود أقصاھا )6(، لمدة دنیا قدرھا ستةاألساسي العام  للوظیفة العمومیة
.سنوات خالل الحیاة المھنیة للموظف)5(خمس 

األمر من 148تمنح اإلحالة على االستیداع ألغراض شخصیة المنصوص علیھا في المادة 
-03رقم المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

أشھر، قابلة للتجدید في حدود )6(لمدة دنیا قدرھا ستة للوظیفة العمومیة القانون األساسي العام 
.خالل الحیاة المھنیة للموظف)2(سنتین 

.تكرس اإلحالة على االستیداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤھلة
.یمنع الموظف الذي أحیل على االستیداع من ممارسة نشاط مربح مھما كانت طبیعتھ

ارة في أي وقت القیام بتحقیق للتأكد من تطابق اإلحالة على االستیداع مع األسباب یمكن اإلد
.التي أحیل من أجلھا الموظف على ھذه الوضعیة

یعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالتھ على االستیداع في رتبتھ األصلیة بقوة القانون 
.ولو كان زائدا عن العدد
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الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفینتحریر ونشر القرارات ذات 
:تخضع للتأشیرة القبلیة من السلطات المكلفة بالوظیفة العمومیة القرارات الفردیة اآلتیة

قرارات التعیین،
قرارات االنتداب إلى الھیئات غیر الخاضعة للقانون األساسي العام للوظیفة العمومیة،

.قرارات إنھاء المھام
إجباریا إلى السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أو ممثلھا في المستوى المحلي، حسب الضرورة، نسخة ترسل 

.من كل قرار یتضمن أحد اإلجراءات غیر الخاضعة للتأشیرة القبلیة
وفي ھذه الحالة تجرى مراقبة بعدیة تسمح للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أو ممثلھا في المستوى المحلي في 

.رف الشھرین الموالیین لتسلم الوثیقة بمراجعة القرار المتخذظ
.ویحل القرار الجدید محل القرار األول مع اآلثار القانونیة المرتبطة بھ

أیام الراحة القانونیة-المدة القانونیة للعمل 
المدة القانونیة للعمل

.مومیة طبقا للتشریع المعمول بھتحدد المدة القانونیة للعمل في المؤسـسات واإلدارات الع
یمكن أن تقلص المدة القانونیة للعمل بالنسبة للموظفین الذین یقومون بنشاطات متعبة جدا 

.أو خطیرة/و

یمكن مطالبة الموظفین المنتمین لبعض األسالك بتأدیة مھامھم لیال بین الساعة التاسعـة لیال 
ك نظرا لخصوصیة المصلحة ووفقا لشروط وذل)5.00(والساعة الخامسة صباحا )21.00(

.تحددھا القوانین األساسیة الخاصة
مع مراعاة مدة العمل الیومیة القصوى المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، یمكن دعوة 

.الموظفین لتأدیة ساعات عمل إضافیة
.یتم اللجوء إلى الساعات اإلضافیة للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائیة

.من المدة القانونیة للعمل%20وال یمكن بأیة حال أن تتعدى الساعات اإلضافیة نسبة 
تحدد شروط العمل اللیلي وكیفیات اللجوء إلى الساعات اإلضافیة وكذا الحقوق المرتبطة بھا عن 

.طریق التنظیم
أیام الراحة القانونیة

.المعمول بھللموظف الحق في یوم كامل للراحة أسبوعیا طبقا للتشریع
غیر أنھ یمكن أن یؤجل الیوم األسبوعي للراحة، في إطار تنظــیم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة 

.المصلحة ذلك
.للموظف الحق في أیام الراحة والعطل المدفوعة األجر المحددة في التشریع المعمول بھ

.نیةیوم الراحة األسبوعي وأیام العطل المدفوعة األجر أیام راحة قانو
.للموظف الذي عمل في یوم راحة قانونیة الحق في راحة تعویضیة لنفس المدة

.تـحدد كیفـیات تطبـیق ھـذه المادة عن طریق التنظیم
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الغیابات–العطل 
العـطل

.للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة األجر
، ال سیما في والیات یمكن الموظفین الذین یعملون في بعض المناطق من التراب الوطني

الجنوب، وكذا الذین یعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافیة، االستفادة من عطل 
.إضافیة

.تحـدد كیفـیات تطبیـق ھذه المـادة عن طریق التنظیم
تمنح العطلة السنویة على أساس العمل المؤدى خالل الفترة المرجعیة التي تمتد من أول 

.یونیو من سنة العطلة30ابقة للعطلة إلى یولیو من السنة الس
بالنسبة للموظفین حدیثي العھد بالتوظیف، تحتسب مدة العطلة السنویة بحصة نسبیة توافق 

.فترة العمل المؤداة
تحتسب العطلـة السنویة المدفوعة األجر علـى أساس یومین ونصف یوم في الشھر الواحد 

.یوما في السنة الواحدة للعمل)30(ثالثین من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة
أسابیع عمل تعادل شھر عمل عند )4(یوما أو أربعة )24(كل فـترة تساوي أربعة وعشـرین 

.تحدید مدة العطلة السنویة المدفوعة األجر
یوما معادلة لشھر من العمل بالنسبة )15(وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر 

.لعھد بالتوظیفللموظفین حدیثي ا
.یمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاتھ للضرورة الملحة للمصلحة

.ال یجوز إنھاء عالقة العمل أو إیقافھا أثناء العطلة السنویة
.توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو حادث مبرر

لحقــوق المرتبطــة بھــا ویستفید الموظف في ھذه الحالة من العطلة المرضـــیة ومن ا
.والمنصــوص علیھــا في التشریع المعمول بھ

ال یمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضیة الطویلة األمد كما یحددھا التشریع المعمول بھ، 
.مھما كانت مدتھا، الحق في أكثر من شھر واحد كعطلة سنویة

.ء مراقبة طبیة إذا ما اعتبرت ذلك ضروریایمكن اإلدارة بالنسبة للعطل المرضیة أن تقوم بإجرا
:تعتبر فترات عمل لتحدید مدة العطلة السنویة

فترة العمل الفعلي،-
فترة العطلة السنویة،-
فترات الغیابات المرخص بھا من قبل اإلدارة،-

-03األمر رقممن 192و191فترات الراحة القانونیة المنصوص علیھا في المادتین - مؤّرخ 06
القانون األساسي العام  المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19في

،للوظیفة العمومیة 
فترات عطلة األمومة أو المرض أو حوادث العمل،-
.فترات اإلبقاء في الخدمة الوطنیة أو التجنید ثانیة-

.ال یمكن بأي حال تعویض العطلة السنویة براتب
.العطلة السنویة، كلھا أو جزء منھا، من سنة إلى أخرىیمنع تأجیل

غیر أنھ یمكن اإلدارة، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت بھ، إما جدولة العطلة 
.السنویة أو تأجیلھا أو تجزئتھا في حدود سنتین
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العطل الصحیة
الصحیة فإن في انتظار إیجاد حلول للعطل الصحیة الممنوحة لبعض مستخدمي المؤسسات 

مستخدمي مصالح األشعة واألمراض الصدریة یستفیدون من عطلة صحیة لمدة واحد وعشرون 
.یوما كل ستة أشھر غیر قابلة للجمع)21(

الغیابات
-03األمر رقمباستثناء الحاالت المنصوص علیھا صراحة في  جمادى 19مؤّرخ في06

القانون األساسي العام  للوظیفة من المتض2006یولیو سنة15افقالمو1427الثانیة عام
.، ال یمكن الموظف، مھما تكن رتبتھ، أن یتقاضى راتبا عن فترة لم یعمل خاللھاالعمومیة 

یعاقب على كل غیاب غیر مبرر عن العمل بخصم من الراتب یتناسب مع مدة الغیاب، وذلك 
.ألساسيدون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ا

یمكـن الموظــف، شریـطة تقدیــم مبــرر مسبــق، االستفــادة من رخــص للتغیــب دون 
:فقدان الراتــب في الحاالت اآلتیة

ساعات في األسبوع )4(لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاتھ الممارسة، في حدود أربع -
لمسابقات لفترة تساوي الفترة تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في االمتحانات أو ا

التي تستغرقھا،
للقیام بمھام التدریس حسب الشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ،-
للمشاركة في دورات المجالس التي یمارس فیھا عھدة انتخابیة إذا لم یكن في وضعیة -

انتداب،
ت للتكوین النقابي طبقا للتشریع ألداء مھام مرتبطة بالتمثیل النقابي أو المشاركة في دورا-

.المعمول بھ
.للمشاركة في التظاھرات الدولیة الریاضیة أو الثقافیة-

یمكن الموظف أیضا االستفادة من تراخیص للغیاب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في 
.المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لھا عالقة بنشاطاتھ المھنیة

للموظف الحق، مرة واحدة خالل مساره المھني، في عطلة خاصة مدفوعة األجر لمدة ثالثین 
.یوما متتالیة ألداء مناسك الحج في البقاع المقدسة)30(

یمكن إضافة الفترات الضروریة للسفر، إلى فترات تراخیص الغیابات المنصوص علیھا في 
-03األمر رقممن 210إلى 208المواد من  1427جمادى الثانیة عام19ّرخ فيمؤ06

.القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیة المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو
أیام كاملة في إحدى المناسبات )3(للموظف الحق في غیاب خاص مـدفوع األجر مدتھ ثالثة 

:العائلیة اآلتیة
،زواج الموظف
،ازدیاد طفل للموظف
،ختان ابن الموظف
واج أحد فروع الموظف،ز
،وفاة زوج الموظف
وفاة أحد الفـروع أو األصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجھ.

.تستفید المرأة الموظفة، خالل فترة الحمل والوالدة، من عطلة أمومة وفقا للتشریع المعمول بھ
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سنة، في التغیب للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاریخ انتھاء عطلة األمومة، ولمدة
أشھر األولى وساعة واحدة مدفوعة األجر كل )6(ساعتین مدفوعتي األجر كل یوم خـالل الستة 

.الموالیة)6(یوم خالل األشھر الستة 
.یمكـن توزیـع ھـذه الغیابـات على مـدار الیـوم حسبما یناسب الموظفة

وعة األجر ألسباب الضرورة یمكن أن یستفید الموظف من رخص استثنائیة للغیاب غیر مدف
.أیام في السنة)10(القصوى المبررة، ال یمكن أن تتجاوز مدتھا عشرة 

إنھاء الخدمة
:ینتـج إنھاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن

،فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منھا
،فقدان الحقوق المدنیة
انونیة،االستقالة المقبولة بصفة ق
،العـزل
،التسریح
،اإلحالة على التقاعد
الوفاة.

.یتقرر اإلنھاء التام للخدمة بنفس األشكال التي یتم فیھا التعیین
االستقالة حق معترف بھ للموظف یمارس ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون 

.األساسي
ن فیھ إرادتھ الصریحة في قطع ال یمكن أن تتم االستقالة إال بطلب كتابي من الموظف یعل

.العالقة التي تربطھ باإلدارة بصفة نھائیة
.یرسل الموظف طلبھ إلى السلطة المخولة صالحیات التعیین عن طریق السلم اإلداري

.ویتعین علیھ أداء الواجبات المرتبطة بمھامھ إلى حین صدور قرار عن ھذه السلطة
.ة للرجوع فیھاإن قبـول االستقالـة یجعلـھا غیر قابل

ال ترتب االستقالة أي أثر إال بعد قبولھا الصریح من السلطة المخولة صالحیات التعیین التي 
.ابتداء من تاریخ إیداع الطلب)2(یتعین علیھا اتخاذ قرار بشأنھا في أجل أقصاه شھران 

ستقالة لمدة غیر أنھ، یمكن السلطة التي لھا صالحیات التعیین، تأجیل الموافقة على طلب اال
.ابتداًء من تاریخ انقضاء األجل األول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة)2(شھرین 

.وبانقضـاء ھذا األجـل تصبح االستقالة فعلیة
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النظام التأدیبي
المبادئ العامة

ف أثناء یشكـل كل تخّل عن الواجبات المھنیة أو مساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظ
أو بمناسبة تأدیة مھامھ خطأ مھنیا ویعرض مرتكبھ لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند االقتضاء، بالمتابعات 

.الجزائیة
یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب 

على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو فیھا، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة 
بالمستفیدین من المرفق العام،

.تتخذ اإلجراءات التأدیبیة السلطة التي لھا صالحیات التعیین
العقوبات التأدیبیة

:درجات)4(تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة األخطاء المرتكبة إلى أربع ا
الدرجة األولى:

التنبیھ،-
نذار الكتابي،اإل-
.التوبیخ-

الدرجة الثانیة:
أیام،)3(إلى ثالثة )1(التوقیف عن العمل من یوم -
.الشطب من قائمة التأھیل-

الدرجة الثالثة:
أیام،)8(إلى ثمانیة )4(التوقیف عن العمل من أربعـة -
التنزیل من درجة إلى درجتین،-
.النقل اإلجباري-

الدرجـة الرابعة:
لرتبة السفلى مباشرة،التنزیل إلى ا-

.التسریح-
تتخذ السلطة التي لھا صالحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة األولى والثانیة بعد 

.حصولھا على توضیحات كتابیة من المعني
برر، بعد أخد تتخذ السلطة التي لھا صالحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار م

الرأي الملزم من اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبّت 
.یوما ابتداء من تاریـخ إخطارھا)45(في القضیـة المطروحة علیھـا في أجل ال یتعدى خمسة وأربعین 
التي لھا صالحیات التعیین، في أجل ال یتعدى یجب أن یخطر المجلس التأدیبي، بتقریر مبرر من السلطة

.یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ)45(خمسة وأربعیـن 
.یسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء ھذا األجل

یحق للموظف الذي تعرض إلجراء تأدیبي أن یبلغ باألخطاء المنسوبة إلیھ وأن یطلع على كامل ملفھ 
.یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیـبیة)15(عشر التأدیبي في أجل خمسة

یجب على الموظف الذي یحال على اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي المثول 
.شخصیا، إالّ إذا حالت قوة قاھرة دون ذلك
.مع وصل استالمیوما على األقل، بالبرید الموصي علیھ)15(ویبلّغ بتاریخ مثولھ قبل خمسة عشر 

یمكن الموظف، في حالة تقدیمھ لمبرر مقبول لغیابھ أن یلتمس من اللجنة المتساویة األعضاء المختصة 
.المجتمعة كمجلس تأدیبي، تمثیلھ من قبل مدافعھ

في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطریقة قانونیة، أو حالة رفض التبریر المقدم من قبلھ تستمر 
.لتأدیبیةالمتابعة ا

.یمكن الموظف تقدیم مالحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر شھودا
.ویحق لھ أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسھ

.تتداول اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي، في جلسات مغلقة
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.یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة
لجنة اإلداریة المتساویة األعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من یمكن ال

.السلطة التي لھا صالحیات التعیین، قبل البت في القضیة المطروحة
أیام ابتداًء من تاریخ )8(یبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة، في أجل ال یتعدى ثمانیة 

.ویحفظ في ملفھ اإلداري.ذ ھذا القراراتخا
في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسیما، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي 

.لھا صالحیات التعیین بتوقیفھ عن مھامھ فورا
ذا مجمل یتقاضى المعني خالل فترة التوقیف المنصوص علیھا في الفقرة أعاله، نصف راتبھ الرئیسي وك

.المنح ذات الطابع العائلي
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئتھ من 

األعمال المنسوبة إلیھ أو إذا لم تبت اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء في اآلجال المحددة، یسترجع الموظف 
.اتبھكامل حقوقھ والجزء الذي خصم من ر

.یوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائیة ال تسمح ببقائھ في منصبھ
أشھر، ابتداء من تاریخ التوقیف من اإلبقاء على جزء من )6(ویمكن أن یستفید خالل مدة ال تتجاوز ستة 

.الراتب ال یتعدى النصف
.ویستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلیة

 تسّوى وضعیتھ اإلداریة إال بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائیة وفي كل األحوال، ال
.نھائیا

یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن 
.المختصة في أجل أقصاه شھر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

ف الذي كان محل عقوبة من الدرجة األولى أو الثانیة أن یطلب إعادة االعتبار من السلطة التي یمكن الموظ
.لھا صالحیات التعیین، بعد سنة من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة

وإذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة االعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتین من تاریخ 
.اتخاذ قرار العقوبة

.وفي حالة إعادة االعتبار، یمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني
األخطاء المھنیة

.تعّرف األخطاء المھنیة بأحكام ھذا النص
:تصنف األخطاء المھنیة دون المساس بتكییفھا الجزائي كما یأتي

أخطاء من الدرجة األولى،-
أخطاء من الدرجة الثانیة،-
أخطاء من الدرجة الثالثة،-
.أخطاء من الدرجة الرابعة-

تعتبر، على وجھ الخصوص، أخطاء من الدرجة األولى كل إخالل باالنضباط العام یمكن أن یمس بالسیر 
.الحسن للمصالح

:تعتبر، على وجھ الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانیة األعمال التي یقوم من خاللھا الموظف بما یأتي
1 أو أمالك اإلدارة،/من المستخدمین والمساس، سھوا أو إھماال بأ-
2 األمر من 181و180اإلخالل بالواجبات القانونیة األساسیة غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین -

-03رقم القانون األساسي المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06
.العام  للوظیفة العمومیة 

:وجھ الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة األعمال التي یقوم من خاللھا الموظف بما یأتيتعتبر، على 
1 تحویل غیر قانوني للوثائق اإلداریة،-
2 إخفاء المعلومات ذات الطابع المھني التي من واجبھ تقدیمھا خالل تأدیة مھامھ،-
3 المرتبطة بوظیفتھ دون مبرر مقبول،رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المھام-
4 إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المھنیة،-
5 .استعمال تجھیزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصیة أو ألغراض خارجة عن المصلحة-

:تعتبر، على وجھ الخصوص، أخطاء مھنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي
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1 زات، من أیة طبیعة كانت، یقدمھا لھ شخــص طبیعي أو معنــوي مقابــل تأدیتــھ االستفادة من امتیا-
خدمة في إطار ممارسة وظیفتھ،

2 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،-
3 التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات وأمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي من شأنھا -

یر الحسن للمصلحة،اإلخالل بالس
4 إتالف وثائق إداریة قصد اإلساءة إلى السیر الحسن للمصلحة،-
5 تزویر الشھادات أو المؤھالت أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو بالترقیة،-
6 44و43الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین -

-03األمر رقممن  القانون المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06
.األساسي العام  للوظیفة العمومیة 

توّضح القوانین األساسیة الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصیات بعض األسالك، 
-03األمر رقممن 181إلى 178مختلف األخطاء المھنیة المنصوص علیھا في المواد  جمادى 19مؤّرخ في06

.القانون األساسي العام  للوظیفة العمومیة المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427الثانیة عام
-03األمر رقممن 181إلى 178تؤدي حاالت األخطاء المھنیة المنصوص علیھا في المواد من  مؤّرخ 06

القانون األساسي العام  للوظیفة المتضمن 2006ولیو سنةی15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19في
من 163إلى تطبیق إحدى العقوبات التأدیبیة من نفس الدرجة، كما ھو منصوص علیھا في المادة العمومیة 
-03األمر رقم القانون المتضمن 2006یولیو سنة15افقالمو1427جمادى الثانیة عام19مؤّرخ في06

.فة العمومیة األساسي العام  للوظی
یوما متتالیة على األقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لھا )15(إذا تغیب الموظف لمدة خمسة عشر 

.صالحیات التعیین إجراء العزل بسبب إھمال المنصب، بعد اإلعذار، وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم
.أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیةال یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل 
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األخطاء المھنیة التي قد یرتكبھا الموظف وما یقابلھا من عقوبات تأدیبیة
نوعیة العقوبة التأدیبیة درجة العقوبة 

التأدیبیة
نوعیة الخطأ المھني درجة الخطأ 

المھني
التنبیھ

اإلنذار الكتابي
التوبیخ 

األولى الدرجة كل اختالل باإلنظباط العام الذي یمس 
بالسیر الحسن للمصالح

الدرجة 
األولى 

التوقیف عن العمل من یوم 
واحد إلى ثالثة أیام

الشطب من قائمة التأھیل

الدرجة الثانیة  المساس سھوا أو إھماال بأمن 
أو أمالك المؤسسة /المستخدمین 

ةاإلخالل بالواجبات القانونیة األساسی
عدم التصریح بممارسة الزوج لنشاط 

مربح 

الدرجة 
الثانیة 

التوقیف عن العمل من أربعة 
أیام إلى ثمانیة أیام

التنزیل من درجة إلى درجتین
النقل اإلجباري

الدرجة الثالثة  تحویل غیر قانوني للوثائق اإلداریة
إخفاء المعلومات ذات الطابع المھني 

ا التي من واجب الموظف تقدیمھ
خالل أداءه لمھامھ

رفض تنفیذ التعلیمات في أطار تأدیة 
المھام المرتبطة بنشاطاتھ دون مبرر 

مقبول
إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار 

المھنیة
استعمال تجھیزات أو أمالك 

المؤسسة ألغراض خارجة عن 
المؤسسة

الدرجة 
الثالثة 

التنزیل إلى الرتبة السفلى 
مباشرة

التسریح

رابعة الدرجة ال االستفادة من امتیازات من أي طبیعة 
كانت، تقدمھا شخص طبیعي أو 

محتوى مقابل تأدیة خدمة في إطار 
ممارسة مھامھ

ارتكاب أعمال عنف في مكان العمل
التسبب عمدا بأضرار مادیة جسیمة 

لتجھیزات وأمالك المؤسسة التي من 
شأنھا اإلخالل بالسیر الحسن 

للمصلحة
یة قصد اإلساءة إتالف وثائق إدار

للسیر الحسن للمصلحة
تزویر الشھادات أو المؤھالت أو كل 
وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو الترقیة

الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا 
ونشاط مربح آخر ال یدخل في إطار 

الجمع
ممارسة التكوین أو التعلیم أو البحث 

أو كل نشاط ثانوي بدون احترام 
الشروط المحددة قانونا

لدرجة ا
الرابعة 
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تسییر الموظفین بالعالقة مع المراقب المالي
یقوم مدیر المؤسسة اآلمر بالصرف بإعداد الجدول األصلي في بدایة السنة الذي یضم زیادة على 

الوضعیة االسمیة للمستخدمین، األجور الموافقة للرقم االستداللي لألعوان الذین ھم في الخدمة 
و المقدمة إلى .ة لھم بموجب تطبیق النصوص التنظیمیة التي تسیرھاوكذا التعویضات الممنوح

.دیسمبر من السنة الجاریة31غایة 
:یرفق مع بطاقة االلتزام جدول أصلي یتكون من خمسة أوراق

تتكون من صفحة الواجھة،الورقة األولى 
لمستفیدین من تتكون من ورقة أو عدد من األوراق مخصصة الحتواء التسجیل االورقة الثانیة

األجر الرئیسي الحالي حسب الوظیفة والرتبة؛
تحدد مختلف التعویضات والمنح الممنوحة بحسب الوظیفة ورتبة كل أجیر،الورقة الثالثة 

تبیّن زیادة على األسماء واأللقاب وظائف األجراء وتوزیع مختلف المنح ذات الورقة الرابعة 
الطابع العائلي،

حسب كل سطر األجور الرئیسیة والتعویضات المختلفة الممنوحة شھریا تلخص الورقة الخامسة 
.وسنویا

.تعّد الجداول األصلیة حسب الترتیب التنازلي للرتبة
یعین أسماء ألقاب ورتب األعوان الذین یظھرون، في الجداول األصلیة كل على حدا برقم 

.تسلسلي یتناسب مع ذلك الذي یظھر في القائمة االسمیة
رة المسبقة للجداولالتاشی

تتطلب التأشیرة المسبقة للجداول، األصلیة إعداد قائمة اسمیة عند نھایة كل سنة مالیة من طرف 
مدیر المؤسسة اآلمر بالصرف، معّدة حسب كل فصل مالي للمستخدمین الذین یشغلون المناصب 

رقم وتاریخ تأشیرة المالیة وتتّم اإلشارة فیھا إلى أسماء وألقاب ورتب ووظیفة كل عون وكذا 
.المراقب المالي كمرجع

تتّم المراقبة المسبقة للجداول األصلیة على وفق القوائم االسمیة للمستخدمین الذین یشغلون 
)التكمیلیة والتعدیلیة(المناصب المالیة، واألجور والتعویضات التي تظھر في الجداول األصلیة 

.للسنة المالیة الجاریة
على االلتزام بالجداول األصلیة طبقا للإلعتمادات المفتوحة بعنوان كل یعمل اآلمرون بالصرف

.فصل و مادة من فصول و مواد الحسم المتبع
شھرا بغض النظر عن اإلعتمادات المفتوحة في الحالة التي )12(تعّد الجداول األصلیة األولیة ل

.تكون فیھا اإلعتمادات المالیة غیر كافیة
بعنوان التعریف إلى الفرق بین اإلعتمادات المفتوحة  واإلعتمادات یشیر في الجدول األصلي

.الضروریة لتغطیة جمیع السنة المالیة
.و تعّد بطاقة االلتزام في ھذه الحالة، على مزاحمة اإلعتمادات المفتوحة

عند وضع اعتمادات مالیة إضافیة یقوم مدیر المؤسسة اآلمر بالصرف بإعداد بطاقات التزام 
ة موجھة لألخذ بالحسبان الفارق الناتج عن الفرق بین المبالغ الملتزم بھا في إطار الجدول تكمیلی

.األصلي والمبالغ موضوع االلتزام على أساس بطاقات االلتزام الحالیة

)والتعدیلیة(الجداول األصلیة التكمیلیة 
التي طرأت خالل السنة في تعداد وذلك لتبین التغیرات )والتعدیلیة(تعد الجداول األصلیة التكمیلیة 

.المستخدمین والوضعیة اإلداریة والمحاسبیة لألعوان وھي بمثابة وثائق محاسبیة
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)والتعدیلي(تقدم إلى المراقب المالي لدعم بطاقة االلتزام زیادة على الجدول األصلي التكمیلي 
وحسب الحالة األوراق الثبوتیة اآلتیة

قیة، التأھیل، إعادة اإلدماج، االنتداب، االستقالة، التقاعد محضر مقرر التعیین، التحویل، التر
التنصیب، عند االقتضاء؛

األوراق التي تثبت التعدیالت الطارئة على تكوین عائلة المعني عقد الزواج، شھادة المیالد إلخ؛
مقرر معّد من طرف اآلمر بالصرف المتضمنة منح التعویض، عند االقتضاء

ألصلیة التكمیلیة و التعدیلیة إلى نفس شكل وإجراءات مراقبة الجداول األصلیة تمتثل الجداول ا
.األولیة
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التعویضات العائلیة
.خدمات مالیة تدفع شھریا من طرف اإلدارة إلى العامل، رب األسرة

:األوراق الثبوتیة 
:المالي، لدعم بطاقة االلتزامیرسل مدیر المؤسسة اآلمر بالصرف إلى المراقب 

قائمة المستخدمین المستفیدین من المنح العائلیة، وذلك تحت مسؤولیتھ،
.شھادة عدم عمل الزوجة

إذا كان الزوجان یمارسان ھما االثنین نشاط یتقاضان علیھ أجر، یقدم أحد الزوجین شھادة تشھد 
.على عدم تقاضي المنحة

طفال طبقا لقرار قضائي، وجب علیھ أن یقدم نسخة من الحكم إذا كان الزوجان یضمن رعایة األ
.المأمور بالصیغة التنفیذیة

:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
عند ما یكون دفع المنح حاصل ألول )والتعدیلي(یلتزم بالمنح العائلیة في الجدول األصلي التكمیلي

.مرة
منحة التمدرس

.ى العامل الذي لھ أوالد متمدرسونمبلغ یدفع سنویا من طرف اإلدارة إل
:األوراق الثبوتیة 

یرسال مدیر المؤسسة اآلمر بالصرف إلى المراقب المالي،لدعم بطاقة االلتزام كشف محّرر  
.تحت مسؤولیتھ، یحدد قائمة المستفیدین ومبالغ المنحة المدفوعة التي تدفع سنویا

التوظیف 
یر المستخدمین و الھادفة إلى تزوید اإلدارة بالمستخدمین مجموع األعمال اإلداریة الناتجة عن تسی

.التي ھي في حاجة إلیھم مع األخذ في الحسبان شغور المناصب المالیة
:یتعین التوظیف في الوظیفة العامة بالطرق التالیة

مسابقة على أساس االمتحان؛
مسابقة على أساس الشھادة بالنسبة لبعض أسالك الموظفین؛

؛امتحان مھني
توظیف مباشر، من بین المترشحین الذین اكتسبوا تكوین خاص منصوص علیھ في

.القوانین الخاصة لدى مؤسسات التكوین المؤھلة
األوراق الثبوتیة

كما یتطلب ھذا ).منصب العمل، الرتبة، الصنف وتصنیف منصب العمل(یحدد مقر التوظیف 
:المقرر تحریر الوثائق الثبوتیة التالیة

طلب خطي مرفق بالسیرة الذاتیة وشھادة العمل، نسخة من شھادة الدیبلوم، (وظیف ملف الت
مستخرج من شھادة المیالد، شھادة الجنسیة، شھادة السوابق القضائیة، شھادة طبیة تشھد بأن 

المعني سلیم من كل مرض ال یتوافق مع ممارسة وظائفھ، شھادة تتبث
،)وضعیة المعني إزاء الخدمة الوطنیة

ر اللجنة یحمل اإلعالن عن النتائج النھائي المسابقة على أساس االمتحان، على أساس محض
یجب أن یكون المحاضر موقعة من طرف المسیر، الھیئة المكلّفة :الشھادة، امتحان مھني

.بالوظیف العمومي و مجموع أعضاء اللجنة
:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

.سنة كاملة18الوظیفة العامة ب یحدد الّسن األدنى للدخول في 
.ال یمكن إجراء أي توظیف، ما لم یكن المنصب المالي شاغرا
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یحدد المنصب الشاغر بعد األخذ بالحسبان، بالمرة التعداد المحاسبي الذي یعدّه المراقب المالي و 
.مخطط تسییر الموارد البشریة

األعوان المتعاقدین
إتمام عمل عھد لھم نظرا لعدم وجود سلك الموظفین أو أشخاص تلتزم بطریقة مؤقتة من أجل 

.الستجابة مع مھام مضبوطة
یوظف األعوان المتعاقدین حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات واإلدارات العمومیة

.عن طریق عقد محدد المدة أو غیر محدد المدة، بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي
ال تخول إلیھم الحق ال في اكتساب صفة الموظف وال في إّن مناصب الشغل التي یشغلونھا 

.اإلدماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة
األوراق الثبوتیة

.یحدد مقرر التوظیف، منصب الشغل، الرتبة، الصنف
یتطلب في ھذا المقرر تكوین ملف توظیف یحتوي على طلب خطي مرفق بالسیرة الذاتیة، شھادة 

مستخرج من سّجل شھادات المیالد، شھادة الجنسیة، مستخرج السوابق عمل، شھادة الدیبلوم،
القضائیة، شھادة طبیة تشھد أن المعني سلیم من كل مرض ال یتوافق مع ممارستھ لوظیفتھ، شھادة 

.تثبت وضعیتھ إزاء الخدمة الوطنیة
.یجب على األعوان المتعاقدین أن یكونوا حائزین على تأجیل الخدمة الوطنیة

.تجدید العقد لنفس المدةیمكن
:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

.تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص علیھا بعنوان التعاقد عن طریق التنظیم
.ال یمكن إجراء أي توظیف مالم یكن المنصب شاغرا

ات المناصب الخاضعة إلى نظام التعاقد، ھي تلك المتعلقة بنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدم
.في المؤسسات و اإلدارات العمومیة

یمكن إجراء بعنوان استثنائي توظیف أعوان متعاقدین في مناصب شغل مخصصة للموظفین في 
:الحاالت اآلتیة

.في حالة انتظار الھیئة لفتح مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظفین
.لتعویض الشغور المؤقت لمنصب الشغل

ائي توظیف أعوان متعاقدین غیر أولئك المنصوص علیھمیمكن إجراء بعنوان استثن
.أعاله، في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا
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العمال الیومیین
القیام بأشغال عامالت النظافة، أجیر یلتزم بالساعة أو بحسب المدة القانونیة للعمل من أجل

.العّمال العادیین، الحّراس
األوراق الثبوتیة

كل توظیف، یؤدي إلى إصدار مقرر یشار فیھ إلى رتبة، المنصب المشغول، صنف
.والقسم الموافق للمنصب

یمكن للمؤسسات واإلدارات العمومیة المسؤولة على أداء عملیات معینة واسعة النطاق الحصول 
تتّم.على تمدیدات استثنائیة لتوظیف مستخدمین تقنیین وإداریین

مدیدات لمدة محددة، بواسطة مقرر مشترك بین السلطة المكلّفةالموافقة على ھذه الت
.بالوظیف العمومي و المدیریة العامة للمیزانیة

:یقدم اآلمر بالصرف لدعم بطاقة االلتزام األوراق الثبوتیة اآلتیة
كشوفات شھریة متضمنة دفع األجور؛

االقتضاءمقرر یتضمن تمدید توظیف المستخدمین التقنیین و اإلداریین، عند
:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

یتعین توظیف األعوان الیومیین بصفة حارس في حدود التعداد الموقوف بین مصالح
.المدیریة العامة للمیزانیة و اإلدارة المعنیة

ال یمكن للعّمال الیومیین الموظفین من أجل شغل مناصب عامالت النظافة أن یعملوا ألكثر من 
.عات في الیومسا)5(خمس 

یؤذوا العّمال الیومیین الموظفین على أساس دائم من أجل شغل عمل حارس، عملھم
.دقیقة في الشھر40ساعة و 190بحسب المدة القانونیة للعمل 

.ال یخضع مقرر توظیف العّمال الیومیین لتأشیرة المراقب المالي

أعوان و رؤساء فرق الوقایة واألمن
.راسة ووقایة الممتلكات واألشخاص في المؤسسات و اإلدارات العمومیةأشخاص مكلّفة بح

األوراق الثبوتیة
.یحدد مقرر التوظیف منصب العمل، الصنف، القسم الموافق للمنصب

یتطلب الدخول إلى مناصب أعوان ورؤساء فرق الوقایة واألمن بالتعاقد إلى تكوین
:ملف توظیف قانوني یضم
الذاتیة، شھادة عمل، شھادة الدیبلوم، مستخرج من سّجلطلب خطي مرفق بالسیرة

شھادات المیالد، شھادة الجنسیة، مستخرج السوابق القضائیة، شھادة طبّیة تشھد أن
المعني سلیم من كل مرض ال یتوافق مع ممارستھ للوظیفة، شھادة تثبت وضعیتھ

.إزاء الخدمة الوطنیة

:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
ف أعوان ورؤساء فرق الوقایة واألمن من بین الموظفین في حالة نشاط أو عن طریق عقد یوظ

.قابلة للتجدید)1(لمدة محدودة أقصاھا سنة 
:یتّم توظیف أعوان وقایة و األمن من بین المترشحین الذین یثبتون

مستوى مدرسي السنة التاسعة أساسي على األقل و شھادة تكوین في الوقایة واألمن
،)1قسم 8صنف (في عمل عون أمن )1(وخبرة مھنیة لمدة سنة 

مستوى مدرسي السنة الثالثة ثانوي على األقل و شھادة تكوین في الوقایة واألمن
،)1قسم 10صنف (في عمل عون أمن )2(وخبرة مھنیة لمدة سنتین 
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:یثبتونیتّم التوظیف في منصب رئیس فرقة الوقایة و األمن من بین المترشحین الذین
)3(بكالوریا التعلیم الثانوي و شھادة تكوین في الوقایة واألمن وخبرة مھنیة لمدة ثالث سنوات 

،)1قسم 11صنف (في عمل عون أمن 
مؤذاة بعنوان التكوین العالي و شھادة تكوین عالي في الوقایة و األمن وخبرة ثالث )2(سنتین 

،)1قسم 13صنف (في عمل عون أمن )3(سنوات 
یجب أن تكون شھادات العمل الّصادرة من الھیئات المستخدمة للقطاع الخاص مصادق

.علیھا من قبل صندوق الضمان االجتماعي الذي ینتسب إلیھ المترشح

الترسیم
.عقد یتم من خاللھ تثبیت الموظف في رتبتھ

.ظفیتم ترسیم العون الذي تم تعیینھ في وظیفة عامة في رتبتھ و یأخد تسمیة المو
األوراق الثبوتیة

:یجب أن یرفق بمقرر الترسیم األوراق التالیة
مشروع قرار أو مقرر یتضمن التثبیت محّرر من طرف الھیئة التي لھا صالحیة التعیین؛

.محضر اللجنة المتساویة األعضاء
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

في ذلك التسجیل في قائمة التأھیل یتم ترسیم المتربص باقتراح من السلطة المؤھلة و یشترط
.الخاضعة للجنة المتساویة األعضاء المختصة
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الخبرة المھنیة
یتجسد تثمین الخبرة المھنیة التي اكتسبھا الموظف في ترقیة في الدرجة

رة في تتمثل الترقیة في الدرجة في االنتقال من درجة إلى درجة أعلى منھا مباشرة بصفة مستم
.سنة42و30درجة حسب مدة تتراوح بین 12حدود 

تحدد األقدمیة المطلوبة للترقیة في كل درجة بثالث مدد ترقیة على األكثر، دنیا ومتوسطة 
:وقصوى طبقا للجدول أدناه

المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنیا الترقیة  في الدرجة

)أشھر6سنوات و3( )سنوات3( )أشھر6سنتان و( درجة إلى درجة من 
أعلى منھا مباشرة

سنة42 سنة36  سنة30  درجة12:المجموع 

یستفید الموظف من ترقیة في الدرجة إذا توفرت لدیھ في السنة المعتبرة األقدمیة المطلوبة في 
)10(من ضمن عشرة 2و4و4المدد الدنیا والمتوسطة والقصوى تكون تباعا حسب النسب 

.موظفین
للترقیة في الدرجة فإن النسب تحدد، على )2(ا كرس القانون األساسي الخاص وتیرتین وإذ

.موظفین)10(ضمن عشرة )4(وأربعة )6(التوالي، بستة 
من األمر 163تتم الترقیة في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 

.لمتضمن القانون األساسي للوظیف العموميا2006یولیو سنة 15المؤرخ في 03-06رقم 
یستفید الموظف صاحب منصب عال أو وظیفة علیا في الدولة من الترقیة في الدرجة بقوة القانون 

.حسب المدة الدنیا خارج النسب المذكورة
یعاد تصنیف الموظف الذي ُرقّي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم االستداللي الذي 

.یعلو مباشرة الرقم االستداللي للدرجة التي یحوزھا في رتبتھ األصلیةیساوي أو 
.ویحتفظ بباقي األقدمیة ویؤخذ في الحسبان عند الترقیة في الرتبة الجدیدة

إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع األجر قبل توظیفھ فإنھ یستفید بعد ترسیمھ في رتبتھ من 
:عدلاحتساب الخبرة المھنیة المكتسبة بم

التعویض عن الخبرة المھنیة
یترجم التعویض عن الخبرة المھنیة، بزیادة استداللیة للترقیة في الدرجة األعلى، یتعین بطریقة 

.مستمرة حسب الوتائر و األحكام المحددة عن طریق التنظیم
األوراق الثبوتیة

مقرر الترقیة الذي )یلیةالتعد(یحّرر اآلمر بالصرف على أساس الجداول األصلیة التكمیلیة أو 
.یبین فیھ تاریخ سریان الزیادة االستداللیة

إجراءات رقابة النفقة الملتزم بھا
.مقررات الترقیة في الدرجة لیست خاضعة للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي

یجب أن یبین تاریخ سریان أو مفعول الزیادة االستداللیة في مقرر الترقیة بعنوان تعویض عن 
.برة المھنیةالخ

.تأخذ مدة التربص بالحسبان في حساب األقدمیة عند الترقیة
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یتكفل بالزیادة االستداللیة بعنوان تعویض الخبرة المھنیة في إطار االلتزام بالجداول األصلیة 
).التعدیلیة(التكمیلیة أو

الترقیة
رتبة أعلى و في نفس الترقیة و ھي تطور المسار المھني للموظف بواسطة االنتقال من رتبة إلى

.السلك أو إلى سلك أعلى
:تكون الترقیة حسب الكیفیات التالیة

عن طریق الشھادة للموظفین الذین تحصلوا على شھادات خالل مسارھم المھني؛
بعد تكوین متخصص؛

عن طریق فحص مھني؛
ء للموظفین عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل بعد رأي اللجنة المتساویة األعضا:اختیاریة

.الذین یثبتون أقدمیة مطلوبة

األوراق الثبوتیة
:مقرر الترقیة االختیاریة یجب أن یكون مرفوقا ب

مقرر التعین في الرتبة األصلیة للعون المعني بالترقیة؛
مقرر الترقیة األخیر في الدرجة؛

.محضر لجنة المستخدمین، ممضى من طرف جمیع أعضائھا
و المراقبةأ/إجراءات االلتزام و

).حسب مبدأ سنویة التعداد المالي(جداول الترقیة االختیاریة تجسد في إطار كل سنة 
تكون الترقیة في مناصب مالیة شاغرة طبقا لمحاسبة التعداد الذي یتخذھا المراقب المالي و النسب 

المعینة لمختلف كیفیات الترقیة المنصوص علیھا في القوانین الخاصة
).ب.م.ت.م(خطط تسییر الموارد البشریة و المثبتة في م

یستفید العون الذي یرید ترقیتھ من أجر قاعدي جدید مع زیادة استداللیة موافقة للخبرة
.المھنیة لسلكھ األصلي

.ال یستفید الموظف من ترقیتین متتالیتین عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل
.تحسب مدة التربص في حساب األقدمیة للترقیة

أو الحصول على (یشترط عن كل ترقیة، ینتج عنھا الترقیة من مجموعة إلى مجموعة أعلى 
.تكوین مسبق منصوص علیھ في القوانین الخاصة)شھادة

التعیین في المنصب العالي
المناصب العلیا ھي مناصب شغل نوعیة ذات طابع ھیكلي أو وظیفي تسمح بضمان التكفل بتأطیر األنشطة 

.التقنیة على مستوى المؤسسات و اإلدارات العمومیةاإلداریة و 
یكون التعیین في المناصب العلیا من صالح الموظفین كما یمكن لإلدارة أن تعین
في منصب عالي لھ عالقة بنشاط الدراسة أو تأطیر المشاریع بعنوان استثنائي،

.إطارات مؤھلة لیس لھا صفة الموظف

األوراق الثبوتیة
:لصرف بمقرر التعیین في المنصب العالي األوراق التالیةیرفق اآلمر با

الموافقة المسبقة للھیئة التي خولت لھا صالحیة التعیین، عند االقتضاء؛
مقرر التعیین في الرتبة األصلیة؛
.مقرر الترقیة األخیر في الدرجة
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أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
.زیادة على األجر المرتبط برتبتھ بزیادة استداللیةیستفید العون الذي عیّن في المنصب العالي 

.یؤدي التعیین في المنصب العالي إلى إلغاء المنصب المالي الذي یصبح شاغرا

اعتماد األقدمیة
نظام اعتماد أقدمیة الدرجات للسنوات المقضیة للموظفین في قطاع اإلدارة العمومیة أو

.قطاعات نشاطات أخرى
األوراق الثبوتیة

ضع قرار أو مقرر اعتماد األقدمیة إلى تأشیرة المراقب المالي، مرفق بشھادات العمل الصادرة عن الھیئة یخ
المستخدمة األصلیة ممضاة من الھیئة التي لھا صالحیة

التوظیف؛
أما عن شھادات العمل الصادرة من طرف ھیئات مستخدمة من قطاع الخاص یجب

مان االجتماعي الذي ینتسب إلیھ العونأن یكون محقق فیھا من طرف صندوق الض
.المعني

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
یحتفظ باألقدمیة المعتمدة في حساب ترقیة الموظف في المدة القصوى آلخر رتبة لھ

.مع مراعاة إجراءات التسجیل في جدول الترقیة
.لتأشیرة المراقب الماليیسري أثر مقرر إعادة الترتیب من تاریخ إمضاءه الذي ال یكون سابقا

)المقبولین في مسابقات الوظیف(تنازل المترشحین 
فعل یصدر من المترشح بعد نجاحھ في اإلعالن النھائي لنتائج في مسابقة التوظیف لاللتحاق بمنصب العمل 

.الذي شارك فیھ
األوراق الثبوتیة

:وراق الثبوتیة األتیة، حسب الحالةیتطلب إلغاء مقرر التعیین الذي كان موضوع التأشیرة إرفاق األ
رسالة تنازل محّررة من طرف المترشح؛

.نسخة من االستدعاء المرسل من طرف اآلمر بالصرف إلى المترشح مرفق بإشعار باالستالم
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

.ال یمكن للمترشح الذي تنازل عن المنصب أن یكون موضوع توظیف لفترة ثالثة سنوات
.یعّد رفض إشعار باالستالم لإلعذار الموجھ للمعني عن طریق مصالح البرید والمواصالت بمثابة تبلیغ للمعني

االنتداب
ھو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكھ و اإلدارة األصلیة، مع استمرار استفادتھ من حقوقھ في األقدمیة 

.والترقیة والتقاعد في سلكھ وسط إدارتھ األصلیة
وراق الثبوتیةاأل

أشھر ومدة قصوى قدرھا )6(یكرس االنتداب بمقرر إداري فردي ّصادر من السلطة المؤھلة بمدة دنیا قدرھا 
سنوات؛)5(

).یعفى المتربصین من وضعیة االنتداب(یتطلب االنتداب مقرر ترسیم المعني 
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

:القانون في الحاالت اآلتیةیكون الحق للموظف في االنتداب بقوة 
وظیفة عضو في الحكومة؛

عھدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة،
وظیفة علیا الدولة في أو منصب عالي في مؤسسة أخرى أو إدارة عمومیة؛

عھدة نقابیة دائمة على حسب الشروط المحددة في التشریع المعمول بھ؛
ي القوانین األساسیة؛متابعة تكوین منصوص علیھ ف
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متابعة تكوین أو دراسات في الحالة التي یكون فیھا الموظف معین من طرف المؤسسة أو اإلدارة العمومیة 
األصلیة؛

:یكون الحق للموظف في االنتداب بطلب منھ في الحاالت اآلتیة
أمام مؤسسة أو إدارة عمومیة عندما یرید أن یشغل رتبة أعلى من رتبتھ األصلیة؛

وظائف توجیھ لدى مؤسسات أو ھیئات التي تملك فیھا الدولة كل رأس المال أو جزء منھ؛
.مھمة في إطار التعاون لدى مؤسسات أو ھیئات دولیة

عندما یعطى للموظف الحق في االنتداب بقوة القانون، تكون مدة االنتداب تساوي
.االنتدابمدة الوظیفة أو العھدة، التكوین أو الدراسة التي صدر بحقھا

.یخضع الموظف الذي ھو في حالة انتداب إلى القواعد التي تحكم العمل الذي انتدب فیھ
.یقیّم ویعّوض الموظف المنتدب من قبل المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المستقبلة

أّما في الحالة التي ینتدب فیھا الموظف من أجل متابعة تكوین أو دراسة، فیعّوض من
.اإلدارة العمومیة التي ینتمي إلیھاقبل المؤسسة أو

.یعاد إدماج الموظف عند انتھاء مدة االنتداب بقوة القانون في رتبتھ األصلیة ولو كان زائدا على العدد المطلوب
.ال یمكن للمقرر الذي یتضمن وضعیة االنتداب إلغاء المنصب المالي

وضعیة خارج اإلطار
الموظف وبطلب منھ بعد استنفاد حقوقھ ھي الوضعیة التي یمكن أن یوضع فیھا 

.في االنتداب في عمل ال تحكمھ قواعد القانون العام للوظیفة العامة
األوراق الثبوتیة

تكرس وضعیة خارج اإلطار بمقرر فردي ّصادر عن الھیئة المؤھلة بحیث ال یمكن أن
سنوات؛ )5(یتجاوز 

طلب المعني
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

).أ(یمكن أن یوضع في وضعیة خارج اإلطار إالّ الموظفون المنتمون إلى الفوج ال
.كما ال یمكن للموظفین في وضعیة خارج اإلطار أن یستفیدوا من الترقیة

یقیّم و یعّوض الموظف الذي ھو في وضعیة خارج اإلطار من طرف المؤسسة أو
.یھااإلدارة العمومیة التي ھو محل وضعیة خارج اإلطار ف

یعاد إدماج الموظف الذي انتھت مدة وضعیتھ خارج اإلطار بقوة القانون في رتبتھ األصلیة ولو 
.كان زائدا على العدد المطلوب

إدماج موظفین منتدبین
سنتین یمكن للعامل المنتدب الذي تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا)2(بعد مدة 

األسالك التي انتدب فیھا، أن یدمج نھائیا في سلكھ في القوانین األساسیة التي تسیر الدخول إلى
المستقبل

األوراق الثبوتیة
:یتطلب إدماج الموظف في سلكھ المستقبل تقدیم

موافقة الھیئة األصلیة؛
قبول الھیئة التي لھا سلطة التعیین في السلك المستقبل،

.رأي لجنة المستخدمین للسلك المستقبل
راقبةأو الم/إجراءات االلتزام و

.یتجسد إدماج الموظف بواسطة مقرر صادر من الھیئة المخولة لھا سلطة التعیین
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اإلحالة على االستیداع
ینتج عن الحالة على االستیداع إنھاء مؤقت لعالقة العمل، یترتب عنھا توقیف راتب
الموظف مع حقوقھ في الترقیة و األقدمیة والتقاعد غیر أنّھ یحتفظ في ھذه الوضعیة

.حقوقھ التي اكتسبھا في رتبتھ األصلیة عند تاریخ إحالتھ على االستیداعب
األوراق الثبوتیة

یكّرس االنتداب بمقرر إداري فردي ّصادر عن سلطة مؤھلة
).یعفى المتربصین من وضعیة الحالة على االستیداع(یتطلب االستیداع مقرر ترسیم المعني 

:لقانون في الحاالت التالیةیكون الموظف في وضعیة االستیداع بقوة ا
في حالة تعرض أحد أصول الموظف، الزوجة أو أحد األطفال الذین ھم تحت كفالتھ لحادث أو 

مرض خطیر،
سنوات،)5(السماح للزوجة الموظفة برعایة طفل عمره یقل عن 

السماح للموظف االلتحاق بزوجتھ لتغییر اإلقامة بحكم المھمة،
.مھام عضو مسیر لحزب سیاسيلتمكین الموظف من ممارسة 

أو المراقبة /إجراءات االلتزام و
یكون الموظف أمام الحالة على االستیداع ألغراض شخصیة ال ّسیما للقیام بدراسات

سنتین من الخدمة الفعلیة وتكون مدة االستیداع)2(أو أعمال بحث بطلب منھ بعد 
.سنتین في المسار المھني للموظف)2(أشھر قابلة للتجدید في حدود )6(في ھذه الحالة 

)6(عندما یتم الموافقة على وضعیة الحالة على االستیداع بقوة القانون لمدة دنیا ستة 
سنوات كحد أقصى في المسار المھني للموظف، یمنع على ھذا )5(أشھر قابلة للتجدید  خمس 

.األخیر أن یمارس أي نشاط مربح مھما كان طبیعتھ
ظف الذي انتھت مدة وضعیة استیداعھ، بقوة القانون في رتبتھ األصلیةیعاد إدماج المو

.ولو كان زائدا على العدد المطلوب

وضعیة الخدمة الوطنیة
."الخدمة الوطنیة"یوضع الموظف المستدعى ألداء خدمتھ الوطنیة في وضعیة تسمى 

.اعدیحتفظ الموظف في ھذه الوضعیة بحقوقھ في الترقیة في الدرجات والتق
وال یمكنھ طلب االستفادة من أي راتب مع مراعاة األحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم 

.الخدمة الوطنیة
یعاد إدماج الموظف في رتبتھ األصلیة عند انقضاء فترة الخدمة الوطنیة بقوة القانون ولو 

.كان زائدا عن العدد
ھ قبل تجنیده إذا كان المنصب شاغرا أو ولھ األولویة في التعیین في المنصب الذي كان یشغل

.في منصب معادل لھ
حركات نقل الموظفین

.یمكن أن تكون حركات نقل الموظفین ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي
.وتتم في حدود ضرورات المصلحة

.المھنیةكما تؤخذ في االعتبار رغبات المعنیین ووضعیتھم العائلیة وأقدمیتھم وكذا كفاءتھم
.یمكن نقل الموظف بطلب منھ، مع مراعاة ضرورة المصلحة

ویؤخذ رأي اللجنة .یمكن نقل الموظف إجباریا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك
ویعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي .اإلداریة المتساویة األعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل

.أقرت ھذا النقل
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الذي تم نقلھ إجباریا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغییر یستفید الموظف
.اإلقامة أو التنصیب طبقا للتنظیم المعمول بھ

الخدمة الوطنیة
سنة)19(واجب قانوني یستدعى من خاللھ كل موظف جزائري بلغ عمره تسع عشرة 

.كاملة وبدون استثناء ألداء الخدمة الوطنیة
.ھذه الوضعیة بحقوقھ في الترقیة و التقاعدیحتفظ الموظف في

األوراق الثبوتیة
یصبح الموظف في وضعیة الخدمة الوطنیة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لھا صالحیة 

.التعیین، مرفق باستدعاء مرسل من طرف مكتب التجنید
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

الخدمة الوطنیة بعد انتھاء مدة الخدمة فيیعاد إدماج الموظف الذي ھو في وضعیة 
رتبتھ األصلیة ولو كان زائدا عن العدد، على أساس شھادة تثبت إنھاء واجباتھ إزاء

.الخدمة الوطنیة
ولھ األولویة في الرجوع إلى المنصب الذي كان یشغلھ من قبل إذا كان المنصب ال

ز فترة الرجوع إلى المنصبیزال شاغرا أو في منصب عمل یكافئھ، على أن ال تتجاو
.شھرین موالیة لتاریخ التحرر النھائي من االلتزامات القانونیة)2(مدة 

ال یستفید العون الذي ھو في وضعیة الخدمة الوطنیة من أي راتب مع تحفظ األحكام
.التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم الخدمة الوطنیة

التقاعد
مع االستفادة من )الَسن، الخدمة(الذي اكتسب أقدمیة تصرف یضع حد للعمل المھني للعون 

.معاش ذو طبیعة مالیة و شخصي یستمر طول عمر المتقاعد
األوراق الثبوتیة

یصدر عن)أو مقرر(یعبر عن نھایة عالقة العمل بسبب التقاعد عن طریق قرار 
).ت.ص(عد الھیئة المستخدمة مؤسس على التبلیغ المقدم من طرف الصندوق الوطني للتقا و.

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
تحَرر شھادة توقیف الراتب بعد استالم الھیئة المستخدمة التبلیغ المقدم من طرف

.الصندوق الوطني للتقاعد
.الذي ینطق باالستقالة إلى إلغاء المنصب المالي)أو القرار(یؤدي المقرر 

عطلة مرضیة طویلة المدة
عامل بسبب مرض معین، مسَجل في قائمة محصورة و محددةھي عطلة مخصصة لل

.عن طریق التنظیم، دون أن تلحق بھ خسارة أو یفقد حقوقھ

األوراق الثبوتیة
من الھیئة)أو مقرر(إن الوضع في عطلة مرضیة طویلة المدة یصدر بموجب قرار

.التي لھا صالحیة التعیین، مرفق بشھادة طبیة َصادرة من طبیب
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أو المراقبة/ت االلتزام وإجراءا
في إطار العطلة المرضیة طویلة المدة یتحّرر المنصب و یحتفظ بھ في التوظیف الخارجي أو 

.بالتأھیل عن طریق االمتحان المھني
یعاد إدماج العامل بعد انتھاء مدة العطلة المرضیة طویلة المدة بقوة القانون و یأخذ

.ن زائد عن العددبالحسبان في الرتبة األصلیة و لو كا
كما یختص في إطار إعادة اإلدماج أن یرفع طلب التسویة المصحوب برأي المراقب

.المالي إلى المدیریة العامة للمیزانیة عن طریق اآلمر بالصرف االبتدائي

التحویل
یستعمل مصطلح التحویل في حالة التغییر الحاصل بطلب و إرادة الموظف مع مراعاة

ضرورة المصلحة
.دي تحویل الموظف إلى تغییر مكان إقامتھ اإلداريیؤ

األوراق الثبوتیة
التكفل بعون محّول یشترط إصدار اآلمر بالصرف لإلدارة األصلیة مقرر تحریر منصب مؤشر علیھ من قبل 

.المراقب المالي
:تخضع مقررات التحویل إلى الشروط التالیة

ن بالصرف الرئیسین المعنیین،یجب أن تستقبل مقررات التحویل على أراء اآلمری
عندما یكون ھذا الرأي إجباري؛

في حالة ضرورة المصلحة یصدر تحویل الموظف، إجباري مع رأي اللجنة المتساویة
.األعضاء التي یكون رأیھا ملزما للھیئة التي أصدرت التحویل

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
إلى تحریر المنصب المالي بل یحتفظال یؤدي المنصب المحرر في إطار التحویل

.بھ في التوظیف الخارجي أو في الترقیة عن طریق االمتحان المھني، عند االقتضاء
.كما ال یمكن للمتربصین أن یكونوا محل التحویل

التسویة المالیة لألعوان المحولین
ائدة األعوان الذین كانوا موضوع مقرر المتخذة لف..)الترقیة، مخلفات، إلخ(عملیات التسویة المالیة ھي عملیات 

.تحویل والذین لم تدفع لھم بفضل ھذا التحویل المبالغ المستحقة األداء من طرف إدارتھم األصلیة
:األوراق الثبوتیة 

:یقدم اآلمر بالصرف لدعم بطاقة االلتزام الجداول األصلیة التكمیلیة مرفقة باألوراق الثبوتیة األتیة
ني؛مقرر تعیین المع

مقررتحویاللمعني؛
شھادة توقیف الراتب محّررة من طرف اآلمر بالصرف لإلدارة األصلیة یشیر فیھا إلى الحقوق المرتبطة 

بممارسة الوظیفة بعنوان اإلدارة األصلیة؛
).لخإ...قرار إعادة الترتیب، التأھیل،وثائق الحالة المدنیة، شھادة مدرسیة،(األوراق التي تثبت االلتزام بالنفقة 

:أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
.عملیات التسویة المالیة على عاتق الھیكل المستقبل
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االستقالة
االستقالة حق معترف بھ للموظف یمارس ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون 

.األساسي
صریحة في قطع العالقة ال یمكن أن تتم االستقالة إال بطلب كتابي من الموظف یعلن فیھ إرادتھ ال

.التي تربطھ باإلدارة بصفة نھائیة
ویتعین .یرسل الموظف طلبھ إلى السلطة المخولة صالحیات التعیین عن طریق السلم اإلداري

.علیھ أداء الواجبات المرتبطة بمھامھ إلى حین صدور قرار عن ھذه السلطة
.إن قبـول االستقالـة یجعلـھا غیر قابلة للرجوع فیھا

ال ترتب االستقالة أي أثر إال بعد قبولھا الصریح من السلطة المخولة صالحیات التعیین التي 
.ابتداء من تاریخ إیداع الطلب)2(یتعین علیھا اتخاذ قرار بشأنھا في أجل أقصاه شھران 

غیر أنھ، یمكن السلطة التي لھا صالحیات التعیین، تأجیل الموافقة على طلب االستقالة لمدة 
.ابتداًء من تاریخ انقضاء األجل األول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة)2(رین شھ

.وبانقضـاء ھذا األجـل تصبح االستقالة فعلیة
.تعتبر االستقالة عمل یعبر من خاللھ الموظف إرادیا برغبتھ في قطع عالقتھ مع الھیئة المستخدمة

األوراق الثبوتیة
.ة الذي یرفق مع مقرر تعیین المعنيیحَرر اآلمر بالصرف مقرر االستقال

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
.یرسل الموظف طلبھ إلى السلطة المخول لھا صالحیة التعیین عن طریق السلم اإلداري

.كما یتعین على الموظف أداء واجباتھ إلى غایة صدور قرار السلطة
من تاریخ )2(ة في آجال أقصاه شھرین كما یجب على السلطة المخولة اتخاذ قرار بشأن االستقال

غیر أنھ یمكن للسلطة التي لھا صالحیة التعیین تأجیل.إیداع الطلب
الموافقة على طلب االستقالة لمدة شھرین من تاریخ نھایة اآلجال األولى في حالة

.الضرورة الملحة للمصلحة
.للرجوع فیھاوفي حالة فوات ھذا اآلجال تعتبر االستقالة مقبولة وغیر قابلة 

)بسبب التخلي عن المنصب(العزل
إقصاء نھائي یصدر ضد العون الذي قطع عالقة عملھ مع الھیئة المستخدمة بدون

.مبرر
األوراق الثبوتیة

:یحّرر مقرر العزل من طرف اآلمر بالصرف مرفق ب
مقرر تعیین المعني؛

رسالة إعذار مبلغة إلى المعني من طرف الھیئة المستخدمة؛
.عار باستالم رسالة اإلعذارإش

أو المراقبة /إجراءات االلتزام و
رفض إشعار باستالم رسالة اإلعذار المعاینة من طرف مصالح البرید و المواصالت

.یبلغ إلى المعني
.یؤدي المقرر الذي صدر بشأنھ العزل إلى إلغاء المنصب المالي

.دید في الوظیفة العامةال یحق للموظف الذي كان موضوع العزل، أن یوظف من ج

التسریح بسبب خطأ مھني
).من الدرجة الرابعة(إقصاء نھائي یصدر ضد العون الذي ارتكب خطأ مھني جسیم 

األوراق الثبوتیة
:یرفق اآلمر بالصرف مع المقرر الذي صدر فیھ التسریح لسبب خطأ مھني األوراق التالیة
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مقرر تعیین العون المعني؛
.اویة األعضاء ممضى علیھ في المجلس التأدیبيمحضر اللجنة المتس
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

.ینتج عن المقرر الذي صدر فیھ التسریح لسبب خطأ مھني، إلغاء المنصب المالي
.ال یحق للموظف الذي صدر في حقھ التسریح، توظیف جدید في الوظیفة العامة

النقل اإلجباري
.لثالثة تصدر ضد الموظف، تؤدي إلى تغییر مكان إقامتھ اإلداريعقوبة تأدیبیة من الدرجة ا

األوراق الثبوتیة
:یجب على اآلمر بالصرف أن یرفق مع مقرر النقل اإلجباري الوثائق التالیة

قرار التعیین العون المعني؛
.محضر اللجنة المتساویة األعضاء ممضى علیھ في المجلس التأدیبي

لمراقبةأو ا/إجراءات االلتزام و
.یتطلب إجراء النقل اإلجباري، وجود المنصب المالي في وسط اإلدارة المستقبلة

.یؤدي مقرر النقل اإلجباري إلى إلغاء المنصب المالي في وسط اإلدارة التي غادرھا الموظف

)وظیفة علیا(التعیین 
وصولتتمثل الوظیفة العلیا في الدولة في ممارسة المسؤولیة باسم الدولة لغرض ال

.ومباشرة إلى تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العامة
األوراق الثبوتیة

یتم التكفل المحاسبي و اإلداري للعمال المعینین و الموجھین لوظیفة علیا على أساس
مرسوم رئاسي، عند االقتضاء مقرر إنابة مؤشر علیھ من (قرار فردي ینطق بتعیین المعني 

).العمومي والمراقب المالي المختصطرف المصالح المركزیة للوظیف 
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

قائمة الوظائف العلیا في الدولة، شروط التعیین، الحقوق والواجبات المرتبطة بھا والكیفیة المتبعة 
.لدفع الرواتب ألصحابھا، تحدد عن طریق التنظیم

ال یكسب صفة الموظف والتعیین غیر الموظف في الوظیفة العلیا أو المنصب العالي 
.یمنح الحق في التعیین بھذه الصفة

.تضمن الھیئة المستخدمة التكفل بالعّمال المعینین عند تنصیبھم
یستمر خلف العّمال المعینین في الوظیفة العلیا من االستفادة في الراتب من نفس الھیكل على 

.مرسومأساس الكلفة اإلجمالیة للمبالغ في انتظار إنھاء المھام ب
.التعیین في الوظیفة العلیا في الدولة یتعلق بالسلطة التقدیریة للھیئة المؤھلة

اإلنابة في الوظیفة العلیا
الفترة التي تكون فیھا الوظیفة العلیا شاغرة و تمارس عن طریق شخص أخر القائم باألعمال غیر 

.صاحبھا األصلي
األوراق الثبوتیة

ن المسؤول المعني من ینوبھ بمقرر یخضع إلىفي حالة شغور وظیفة علیا، یعی
.تأشیرة كل من المصالح المركزیة للوظیفة العامة و المراقب المالي المختص

أو المراقبة /إجراءات االلتزام و
یستفید المعني باإلنابة خالل كل فترة اإلنابة، من جمیع العناصر المرتبطة باألجر المتعلق 

.؛ باستثناء تلك التي یتقضاھا في منصبھ األصليبالوظیفة العلیا التي یشغلھا

العطلة الخاصة وظیفة علیا
.ھي المدة التي من خاللھا یحتفظ صاحب الوظیفة العلیا، بعد إنھاء مھامھ باستفادتھ من األجر
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األوراق الثبوتیة
ینتھي الحق في العطلة الخاصة سواء في الحالة التي استدعي فیھا المعني لممارسة

لیا أخرى، أو في حالة موت المعني، أو في حالة إلغاء الوظیفة العلیا المشغولة من قبل الھیكل الذي وظیفة ع
.یعمل بھ العامل

تتطلب االستفادة من األجر بعنوان العطلة الخاصة إصدار مقرر فردي یحمل وضعیة
مومي والمراقب المالي العطلة الخاصة الذي یخضع بدوره إلى تأشیرة كل من المصالح المركزیة للوظیف الع

.المختص
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

شھرین لكل سنة عمل كاملة في الوظیفة العلیا وھذا )2(یستفید المعني من العطلة الخاصة من أجره خالل فترة 
.في حدود سنة واحدة

.یعاد إدماج صاحب الوظیفة العلیا في رتبتھ األصلیة و لو كان زائد عن العدد
.ل الھیكل الذي یصرف األجر، بفترات العطلة الخاصة في الحالة التي یكون یعمل فیھا المعنيیتكف

األجر المرتبط بالرتبة األصلیة الوظیفة العلیا
یمكن للعامل الذي أستدعي لممارسة وظیفة علیا أن یحتفظ باألجر المرتبط برتبتھ األصلیة إذا كان ھذا األخیر 

أكثر نفعا
ةاألوراق الثبوتی

:یجب أن یحتوي ملف االلتزام على األوراق الثبوتیة التالیة الصادرة من الھیئة المستخدمة األصلیة
مقرر التعیین في الرتبة األصلیة؛

الرقم االستداللي(مقرر ترتیب یسمح لإلدارة المستقبلة حصر عناصر األجر الرئیسي 
؛)األدنى، تعویض الخبرة المھنیة

ضات و المنح المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ لصالحشھادة یبین فیھا التعوی
.الموظف في رتبتھ األصلیة

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
تضمن الھیئة المستخدمة المستقبلة األجر المتعلق بالرتبة األصلیة، بعنوان منصب مالي لوظیفة علیا مشغولة، 

ھو ما یؤدي إلى إقصاء التعویضات المنصوص علیھا
.لصالح أصحاب الوظائف العلیا

)وظیفة علیا(إنھاء مھام 
.قرار یتم من خاللھ وضع حد لمھام العامل صاحب الوظیفة العلیا

األوراق الثبوتیة
یتطلب في إنھاء المھام وظیفة علیا، األخذ بالحسبان إعداد مقرر فردي من الھیكل المسیر الذي نطق بھذا 

.اإلنھاء
:ردي الذي یتضمن إنھاء مھام على أحد البیانات التالیةیجب أن یشتمل القرار الف

إذا كان المعني مدعوا لشغل وظیفة علیا أخرى؛
إذا كان المعني محاال على التقاعد؛

إذا كان المعني یعاد إدماجھ في رتبتھ األصلیة؛
إذا كان إنھاء المھام حاصال بناء على طلب المعني؛

عني؛إذا كان إنھاء المھام بسبب وفاة الم
إذا كان إنھاء المھام حاصال بناء على إلغاء الوظیفة العلیا التي یشغلھا المعني؛

.إذا كان إنھاء المھام حاصال بناء على إلغاء الھیكل الذي یعمل فیھ المعني
إذا لم یتضمن القرار الفردي إلنھاء المھام أحد ھذه البیانات، یوضع المعني في حالة

.عطلة خاصة
أو المراقبة/زام وإجراءات االلت

یستمر العّمال الذین ھم في حالة إنھاء المھام في تقاضي مرتباتھم من نفس الھیكل
:على وفق الكیفیات التالیة

إذا كان المعني مدعوا لممارسة وظیفة علیا أخرى یحتفظ إلى غایة تعیینھ الجدید في
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فة العلیا التي یشغلھا، وعند انتھاء ھذه المدة سنة من الراتب المرتبط بالوظی)1(وظیفة أخرى ولمدة ال تتجاوز
یستفید من عطلة خاصة إذا كان إنھاء المھام حاصال بناء على وفاة المعني، یستفید ذوي حقوق المتوفى من 

االمتیازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة إذا كان إنھاء المھام حاصال بناء على إلغاء الوظیفة العلیا المشغولة 
سنة ثم یوضع بعدھا)1(عامل أو إلغاء الھیكل الذي یعمل فیھ یحتفظ المعني بمرتبھ لمدة من طرف ال

.في حالة عطلة خاصة
تسري حقوق المعني ابتداء من تاریخ إلغاء الھیكل أو الوظیفة، مع ضرورة بیان تاریخ القرار الفردي إلنھاء 

.المھام المنشور في الجریدة الرسمیة
.دعوا إلعادة إدماجھ في رتبتھ األصلیة ولو كان زائدا على العدد المطلوبیعاد المعني إذا كان م

.یوضع فورا المعني المقبول لإلحالة على التقاعد في وضعیة إنھاء المھام

)وظیفة علیا(الترقیة 
إذا كان العامل یمارس وظیفة علیا و تتوفر فیھ الشروط األساسیة للترقیة في رتبتھ

.ى منھا، تصدر الترقیة بقوة القانوناألصلیة إلى رتبة أعل
یستفید فورا في الحدود المالئمة مع التنظیم المعمول بھ المعني الذي یمارس وظیفة علیا وقد أنھى مھامھ بطلب 

منھ، بالتصنیف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي
.كان یشغلھا في أول األمر

األوراق الثبوتیة
:عد من الھیئة التي لھا سلطة التعیین بیرفق مع قرار الترقیة الم

قرار التعیین في الرتبة األصلیة؛
.إذا كانت القوانین الخاصة تشترط في الترقیة انجاز أعمال دراسات، البحث، إلخ

تحّرر الھیئة التي لھا سلطة التعیین شھادة تبین فیھا طبیعة ھذه األعمال
قرر لجنة مختصة یقدم اآلمر بالصرف محضر معد من طرف إذا كانت القوانین الخاصة تشترط في الترقیة م

.ھذه اللجنة

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
.تصدر الترقیة زائدة على العدد المطلوب وخارج النسب

تحویل باقي األقدمیة
یستفید صاحب الوظیفة العلیا الذي وصل في األقدمیة إلى الصنف األقصى في ترتیب

كتسب فیھا باقي أقدمیة مھما كانت مدتھ، من تحویل كلي لباقي األقدمیة المتراكم عندما یعین ھذه الوظیفة الذي أ
.في وظیفة أخرى

یسمح باستعمال باقي األقدمیة في حدود الرقم اإلسستداللي األقصى للصنف الجدید
.في حالة سعة األرقام االستداللیة للصنف

األوراق الثبوتیة
ویل باقي األقدمیة إلى التأشیرة التنظیمیة للمصالح المركزیة للوظیف العمومي و تخضع المقررات المتضمنة تح

.المراقب المالي المختص
.یقدم الھیكل المسیر لدعم ھذا المقرر، المقرر األخیر لزیادة االستداللیة

أو المراقبة/إجراءات االلتزام و
.صلیة في مرتب المعنيیتكفل بتحویل باقي األقدمیة في إطار االلتزام بالجداول األ
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)وظیفة علیا(الزیادة االستداللیة 
في ممارسة الوظیفة)2(تحسب الزیادة االستداللیة على أساس أقدمیة مقدرة بسنتین 

.العلیا
األوراق الثبوتیة

.تحسب ھذه الزیادة االستداللیة في أجر المعني في إطار االلتزام بالجداول األصلیة
أو المراقبة/وإجراءات االلتزام

.تخضع مقررات الزیادة االستداللیة إلى كل من تأشیرة مصالح الوظیف العمومي والمراقب المالي

)وظیفة علیا(الترتیب االستداللي 
یعتمد في حساب الترتیب االستداللي التحدید النھائي للرقم االستداللي لألجر في الوظیفة العلیا المشغولة مع 

.من طرف المعني قبل الدخول في الوظیفة العلیااألقدمیة المعتمدة
األوراق الثبوتیة

تعد الھیئة المسیّرة مقررات ترتیب استداللي معفاة من تأشیرة المصالح المركزیة للوظیف العمومي والمراقب 
.المالي المختص

.لق بترقیة المعنيترتكز الھیئة المسیّرة في إعداد مقررات الترتیب االستداللي على المقرر األخیر المتع
أو المراقبة/إجراءات االلتزام و

.في إطار االلتزام بالجدول األصلي، یأخذ بالحسبان الترتیب االستداللي في حساب أجر المعني

تبلیغ اإلعذارات القانونیة
یتم طبقا تبلیغ اإلعذارات القانونیة للموظفین الموجودین في حالة الغیاب عن العمل دون سبب، أو مبرر قانوني، 

والمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 03-06من األمر 184ألحكام المادة 
عن طریق البرید الموصى علیھ مع إشعار 1993دیسمبر 1المؤرخ في 1024العمومیة وكذا المنشور رقم 

تالمھا من طرفھ أو لم یتم تسلیمھا لھ باالستالم، وبكل الوسائل الرسمیة والمتاحة قانونا وفي حالة رفض اس
لكونھ غائبا عن مسكنھ فإن مالحظات مصالح البرید المدونة فوق اإلشعار باالستالم كافیة إلثبات الرفض أو 

.غیاب المعني
في حالة توجیھ اإلعذار عن طریق محضر قضائي، فإن إثبات حالة الرفض، یتم بمحضر محرر من طرفھ، 

ء على محضر اإلثبات، یجب توقیف الموظف، ثم الشروع في إجراء العزل بعد إنتھاء وفي ھذه الحالة، وبنا
15/07/2006المؤرخ في 03-06من األمر 184یوما المنصوص علیھا في المادة )15(مھلة الخمسة عشر 

.والمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة
كان، سواء تم توجیھ اإلعذار عن طریق البرید أو المحضر في حالة انعدام إمكانیة إثبات الرفض ألي سبب 

یوما ابتداء من تاریخ أول غیاب، فإن لم )15(القضائي، فإنھ یجب توقیف الموظف وانتظار مھلة خمسة عشر 
15/07/2006المؤرخ في 03-06من األمر 184یلتحق بمنصبھ أو یقدم ما یبرر غیابھ یعزل طبقا للمادة 

.األساسي العام للوظیفة العمومیةوالمتضمن القانون
یجب التذكیر بأن اإلعذار یعد جوھریا في ھذه الحالة الیمكن االستغناء عنھ وال یوجد بدیل لھ

األعضاءالمتساویةاللجان

:للصحةالعمومیةالمؤسساتلدىتنشأالمھنيمسارھمتسییرفيالموظفینمشاركةإطارفي
األعضاء،متساویةإداریةلجان
.األسالكمنمجموعةأوسلكلكلاألعضاءمتساویةلجنةتنشأ

.المستخدمونینتخبھمالذینوالممثلیناإلدارةممثليمنمتساویاعددااألعضاءالمتساویةاللجانتشمل
.الدائمینمعالعددفيیتساوونإضافیینوأعضاءدائمینأعضاءمناألعضاءالمتساویةاللجانتتكون

.متغیبیندائمینأعضاءخلفواإذاإالاالجتماعاتفياإلضافیونعضاءاألیشاركوال
.المستخدمینعددحسباألعضاءالمتساویةاللجانأعضاءعددالتعیینقراریحدد
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.عضویتھمتجدیدویمكنسنوات،)3(ثالثلمدةاألعضاءالمتساویةاللجانأعضاءیعین

فيالحقلھاكانالتيالسلطةمنبقرارالمصلحةفائدةفيیلھاتطوأوالعضویةمدةتقصیراستثناءویمكن
.أشھرستةمدةالتطویلأوالتقصیرھذایتجاوزأنیمكنوالإنشائھا،

فیھتنتھيالذيالتاریخفياألعضاء،المتساویةاللجانإحدىتجدیدحالةفيمھامھمالجدداألعضاءیباشر
.سبقوھمالذیناألعضاءعضویة

یوما)15(عشرالخمسةخاللالمؤسسةمدیرمنبقراراألعضاءالمتساویةاللجانفياإلدارةمثلوامیعین
.مماثلةرتبةأومتصرفرتبةلھمالذیناإلدارةموظفيبینمنویختارونالنتائج،إلعالنالموالیة

بینمنتعیینیمكنسة،المؤسفيكاف،غیرمماثلةرتبةأومتصرفرتبةلھمالذینالموظفینعددكانإذا
.مباشرةمنھمرتبةاألدنىالموظفین

األكثرعلىأشھر)4(أربعةقبلاألعضاءالمتساویةاللجانفيالموظفینممثليلتعییناالنتخاباتتجرى
.الحالییناألعضاءعضویةمدةانتھاءتاریخمناألقلعلىیوما)15(عشروخمسة

-06األمر رقم تطبیقعنالناتجةالفردیةالمسائلجمیعفياألعضاءیةالمتساواللجانإلىالرجوعیمكن
والمتضمن القانون 2006یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03

:األساسي العام للوظیفة العمومیة ومن بینھا

التربص،مدةتمدید
الرتبة،أوالدرجةفيالترقیة

اإلجباري،النقلوالتلقائياالنتداب
شخصیة،ألسباباالستیداععلىاإلحالة

والرابعة،الثالثةالدرجةمنالعقوبات
التنقالتلحركةالسنويالجدول
.االنتدابأسالكأحدفياإلدراج

:وھيإلزامیاطابعلتكتسبالتيالحاالتفياالاستشارةاألعضاءالمتساویةاللجانبھاتدليالتياآلراءتعد
المعني،الموظفعلیھمایعترضاللذاناإلجباريوالنقلالتلقائيتداباالن

االستقالة،قبولرفض
الرتبة،أوالدرجةفيالترقیة
.إلغائھاأوالمعاشحقوقإبقاءمعوالتسریحتلقائیا،التقاعدعلىاإلحالةأوالدرجةأوالرتبةفيالتنزیل
أنلھمانعوقوعحالةفيأنھغیرالتعیین،سلطةلھالذيسسةالمؤمدیراألعضاءالمتساویةاللجانیترأس

.السلميالترتیبحسبوظیفةأعلىفيأقدمیةاألكثراإلدارةممثلعنھینیب
.فیھاعضوغیراإلدارةعنممثلاللجنةكتابةویتولىالداخلينظامھااألعضاءمتساویةلجنةكلتعد

األقل،علىالدائمینأعضائھاثلثمنكتابيبطلبأورئیسھامندعاءباستاألعضاءالمتساویةاللجانتجتمع
.األمریكونمھمااألقلعلىالسنةفيومرتین
علیھاالمسائلھذهتعرضكمااختصاصھا،فيالداخلةالمسائلجمیعاألعضاءالمتساویةاللجنةرئیسیعرض
أواإلدارةمنبطلبأوالموظفینمثليمعددنصفاألقلعلىیوقعھمكتوببطلبعلیھامكتوببطلب

.الحاضرینبأغلبیةرأیھاوتبدي.أنفسھمالمعنیین
تعادلحالةوفي.اللجنةأعضاءكلفیھیشاركأنویجبالسري،باالقتراعیكونفإنھاالنتخابوقعإذا

عنمباشرةتقلالمتخذةالعقوبةتكونالتياالنضباطحالةفيمعدامرجحا،الرئیسصوتیكوناألصوات
.المقترحةالعقوبة

.علنیةلیستاألعضاءالمتساویةاللجاناجتماعات
لسلكالمشتركة،الترقیةجدولطریقعنواحدلسلكمختلفة،أسالكإلىینتمونموظفینالتحاقحالةفي

الجدولدادبإعالمكلفةاألعضاءالمتساویةاللجنةتضمأنیتعینالمشتركة،الترقیةجدولطریقعنواحد
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الخاصةاألعضاءالمتساویةاللجانلدىالمعنیینالموظفینأسالكمنسلككلیمثالنلموظفین)2(ممثلین
الذینأخالفھماألمراقتضىوإنالدائموناألعضاءإالالمداوالتفيیشاركالالحالة،ھذهوفي.األسالكبتلك

یمثلونالذیناالضافیونأوالدائموناألعضاءوكذلكحالتھتدرسالذيالموظفإلیھینتميالذيالسلكیمثلون
.مباشرةیعلوهالذيالسلك

.اللجنةمداوالتفيالترقیةجدولفيتسجیلھمالمتوقعالموظفونیشاركال
اللزمةواألوراقوالوثائقالمادیةالوسائلجمیعاألعضاءالمتساویةللجانتوفرأنالمؤسسةعلىیجب

.قانونیاامھامھلممارسة
الوقائعجمیعبخصوصالمھنيالسرباحترامیلتزمواأناألعضاءالمتساویةاللجانأعضاءعلىویجب

.صفتھمبحكمعلیھایطلعونالتيوالوثائق
التيالتأدیبیةالعقوباتعلىزیادةاألعضاءالمتساویةاللجانمنإبعادھمعلیھایترتبالواجبلھذامخالفةوكل
.بھالمعمولللتنظیمطبقاقھمتلحأنیمكن
ھذایبلغلموإذااألقل،علىأعضائھاعددأرباعثالثةاألعضاءالمتساویةاللجاناجتماعاتیحضرأنیتعین

حضرإذااجتماعھایصحوعندئذالموالیة،أیام)8(الثمانیةخاللاللجنةأعضاءجدیدمنیستدعىالنصاب
.أعضائھاعددنصف
.شھرینأجلفيجدیدةلجنةعندئذوتشكل.تكوینھابھاتمالتينفسھابالكیفیةللجاناإحدىحلیمكن

.أجرفيالحقاألعضاء،المتساویةاللجانإحدىفيالعضویةصفةعلىیترتبال

:عدد األعضاء في اللجان المتساویة األعضاء حسب اآلتي

ممثلو اإلدارة ممثلو الموظفین عدد الموظفین المعني

عضاء األ
اإلضافیون

األعضاء 
الدائمون

األعضاء 
اإلضافیون

األعضاء 
الدائمون

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

موظف20أقل من 

موظف150موظف إلى 20من 

موظف500موظف إلى 151من 

موظف500أكثر من 
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األعضاءالمتساویةاللجانفيالموظفینممثلینتعیینكیفیات
السلكإلىالمنتمونفعلیةخدمةفيھمالذینالموظفونمعینة،األعضاءمتساویةلجنةبعنواناخبیننیعد

.المذكورةاللجنةفيلیمثلالمدعو
.األصليسلكھمفيفینتخبونالمنتدبونالموظفونأما

ھذهوتعلق.سةللمؤسالبشریةالمواردمسؤولاالنتخاب،فروعإحدىفيالتصویتإلىالمدعوینقائمةیضبط
.لالنتخابالمحددالتاریخمناألقلعلىیوما)20(عشرینقبلاالنتخابفرعفيالقائمة
التي تلي تعلیق القائمة، أن یتحققوا من التسجیالت وإن اقتضى األمر أن )8(الثمانیة األیامخاللالناخبینیمكن

یوما 11أیام ابتداء من انتھاء األجل أي )3(ثالثة یقدموا طلبات التسجیالت كما یمكنھم في األجل نفسھ وطوال 
.في المجموع بعد تاریخ التعلیق اعتراضات على التسجیالت أو اإلغفاالت الواقعة في القائمة االنتخابیة

ال یمكن انتخاب الموظفین الذین ھم في عطلة طویلة األمد، وال الذین عوقبوا بالتنزیل في الرتبة أو اإلقصاء 
.الوظیفة إال إذا صدر عنھم العفو أو ألغیت العقوبة المسلطة علیھمالمؤقت من 

یسجل المترشحون لالنتخابات في قائمة وحیدة تحتوي على عدد من األلقاب یساوي عدد المترشحین غیر أن 
.عدد ھؤالء ال یمكن أن یقل بأیة حال من األحوال عن ضعف عدد المناصب المطلوبة شغلھا

.ل خمسة أسابیع على األقل من التاریخ المحدد إلجراء االنتخاباتیجب إیداع القائمة قب
.كما یجب أن یكون إیداع كل قائمة، مصحوبا بطلب الترشح موقع من طرف المعني

الطعنلجان
.الموظفونیمثلونأعضاء5واإلدارةیمثلونأعضاء5منالطعنلجانتتكون
.الواليمنبقراراإلدارةیمثلونالذیناألعضاءیعین

:التالیةالكیفیاتحسباألعضاءالمتساویةاللجانفيالموظفینیمثلونالذیناألعضاءینتخب
.األعضاءالمتساویةاللجانفيالدائموناألعضاءلالنتخابیرشح

.األعضاءالمتساویةاللجانفياالضافیونواألعضاءالدائموناألعضاءھمالناخبون
:اآلتیةالتأدیبیةالقراراتحالةفيیوما15أجلخاللالطعنلجانإلىیلجئواأنأنفسھمالمعنیینأواإلدارةیمكن

،الدرجةأوالرتبةفيالتنزیل
اإلجباري،التقاعدعلىاإلحالة

المعاش،حقوقبقاءمعالتسریح
.المعاشحقوقإلغاءمعالتسریح

القضیةرفعتاریخمنابتداءأشھر)3(ثالثةقصاهأأجلفيكتابةقراراتھاتصدرأنالطعنلجانعلىیتعین
.تعدیلھاأوإثباتھاأواللجانتصدرھاالتيفیھاالمتنازعاآلراءإبطالقصدوذلكإلیھا

.الصادرةالعقوبةتعلیقأثرعلیھ،المنصوصاألجلفيالمرفوعللطعنیكون
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مھنیة وإجَرائھاكیفیَات تنِظیم المسابقات واالمتحانات والفُحوص ال

للمسابقة على أساس االختبارات والفحص توظیف تكمیلي تكریس المسابقة على أساس الّشھادة كنمط -1
:المھني

الصادرة تطبیقا لألمر ،على أنماط التوظیف المنصوص علیھا في القوانین األساسیة الخاصةزیادة
اسي العام للوظیفة العمومیة،یمكن أن یتم ، المتضمن القانون األس2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06رقم 

".التوظیف في الوظائف العمومیة عن طریق المسابقة على أساس الّشھادات
لذا واعتبارا لمقتضیات التسییر وطبیعة وعدد المناصب المراد التوظیف فیھا،فإنھ بإمكان المؤسسات 

س االختبارات أو عن طریق الفحص الشھادات أو على أساالمسابقة على أساس توظیف الموظفین عن طریق
.المھني

المؤسسة على أعوان متعاقدین أو أعوان یشغلون في إطار جھازي تتوفر عندما اإلشارة إلى أنّھ غیر أنھ،تنبغي 
القانونیة الذین یستوفون الشروطالمساعدة على اإلدماج المھني أو اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشھادات 

.حاق بالرتبة المعنیة، فإن التّوظیف یجب أن یتّم عن طریق المسابقة على أساس الّشھادةالمشترطة لاللت
إن ھذا اإلجراء یُملیھ االنشغال بمنح األولویة في التوظیف للمستخدمین المتعاقدین وإعطاء معنًى وغایة 

:الجتماعي  المتعلقیناأو للسیاسات العمومیة لإلدماج المكّرسة السیما عن طریق ِجھاَزي اإلدماج المھني 
بحاملي شھادة التعلیم العالي والتقنیین السامین خریجي المؤسسات الوطنیة للتكوین المھني؛-
.بخریجي التعلیم الثانوي للتربیة الوطنیة و مراكز التكوین المھني أو الذین تابعوا تربصا في إطار التمھین-

:تنظیم المسابقات واالمتحانات و الفُحوص المھنیة
:إطار تنظیم المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة یتم تحدیده بقرار من

السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،لاللتحاق باألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومیة وكذا -
أسالك العمال المھنیین وسائقي السیارات والحّجاب؛

اّصة التابعة لقطاعھ، بعد أخذ رأي المطابقة للسُّلطة المكلفة بالوظیفة الوزیر المعني، لاللتحاق باألسالك الخ-
.العمومیة

ح القراران المذكوران أعاله، على الخصوص ما یأتي :یجب أن یُوّضِ
:بالنسبة للمسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص المھنیة-أ
یق المسابقات على أساس االختبارات واالمتحان والفحص األسالك أو الرتب التي یمكن االلتحاق بھا عن طر-

المھني؛
عدد االختبارات وطبیعتھا ومدتھا ومعامالتھا، وعند االقتضاء، النقاط اإلقصائیة في اختبارات القبول والنجاح -

النھائي؛
.برامج المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة-

:بالنسبة للمسابقات على أساس الشھادات-ب
األسالك أو الرتب المفتوحة للمسابقات على أساس الشھادة؛-
معاییر االنتقاء للمسابقة على أساس الشھادات، المحددة أدناه، وكذا التنقیط المخصص لكل واحد منھا حسب -

:األولویة اآلتیة
ُمالءمة ُمؤّھِل تكوین المترشح مع مقتضیات الرتبة أو السلك المفتوح للمسابقة؛*
ین ذو مستوى أعلى من الشھادة أو المؤھل المطلوب للمشاركة في المسابقة؛تكو*
األشغال والدراسات المنجزة، عند االقتضاء؛*
الخبرة المھنیة المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مھما كان قطاع النشاط أوطبیعة المنصب *

المشغول؛
تاریخ الحصول على الشھادة؛*
.النتقاءالمقابلة مع لجنة ا*

ح القرار المذكور أعاله، زیادة على ذلك، تكوین ملف الترشح كما ھو مبین في النقطة  أدناه، 8ویُوّضِ
وكذا االمتیازات وتأخیر حدود السن التي یمكن أن یستفید منھا بعض المترشحین، طبقا للتشریع والتنظیم 

شحین المعلن تساویھم في المسابقات كما یجب أن یحدد أیضا، معاییر الفصل بین المتر.المعمول بھما
.واالمتحانات والفحوص المھنیة
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:فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
یتم فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لھا صالحیة 

.التعیین أو السلطة الوصیّة
ح القرار أو المق :رر، ما یأتيویُوّضِ

واالمتحان أو الفحص المھني؛أاألسالك أو الرتب التي فُتَحت من أجلھا المسابقة-
مسابقة على أساس الشھادات أو على أساس االختبارات أو امتحان أو فحص (نمط التوظیف أو الترقیة -

؛)مھني
عدد المناصب المالیة المخصصة لكل نمط توظیف أو ترقیة؛-
نیة للمشاركة في المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة؛الشروط القانو-
عدد االختبارات وطبیعتھا ومدتھا ومعامالتھا، وعند االقتضاء،النقاط اإلقصائیة في اختبارات القبول والنجاح -

النھائي في المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة؛
تواریخ فتح التسجیالت وانتھائھا؛-
االنتقاء في المسابقة على أساس الشھادات، كما ھو منصوص علیھ قانونا؛تشكیلة لجنة -
.أو النجاح النھائي، كما ھي محددة قانونا/تشكیلة لجنة القبول و-

:تبلیغ قرارات أومقررات فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
ح المسابقات واالمتحانات والفحوص یتعین على المؤسسة تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر المتضمن فت

المھنیة، للمصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، حسب الحالة، في أجل أقصاه خمسة 
.أیام عمل، ابتداء من تاریخ توقیعھ)5(

لمختصة للوظیفة یتم تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر المشار إلیھما أعاله، عن طریق اإلیداع لدى المصالح ا
.العمومیة، مقابل وصل استالم

ویتعین على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أن تُبدي رأیھا في مطابقة القرار أو 
وبانقضاء ھذا .أیام عمل، ابتداء من تاریخ استالمھ)7(المقرر، للتنظیم المعمول بھ، في أجل أقصاه سبعة 

.ر رأي المطابقة مكتسبااألجل، یعتب
بھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن الھدف من رأي المطابقة لمصالح الوظیفة العمومیة ھوالتأّكد من مدى مطابقة 

:أحكام قرار أو مقرر الفتح
لألحكام القانونیة األساسیة المتعلقة بالشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقات واالمتحانات والفحوص -

؛)الخ...الشھادات والمؤھالت المطلوبة للتوظیف، األقدمیة المھنیة(المھنیة 
لألحكام التنظیمیة المنصوص علیھا في القرارات المحددة إلطار تنظیم المسابقات واالمتحانات والفحوص -

؛)الخ...طبیعة االختبارات، تنقیط معاییر االنتقاء في المسابقات على أساس الشھادات(المھنیة 
.توزیع المناصب المالیةلمقّرر-

في األخیر، ینبغي التنبیھ إلى أن قرارات أو مقررات فتح المسابقات و االمتحانات والفحوص المھنیة التي لم یتم 
.تبلیغھا في اآلجال المحددة للمصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،تعتبر غیر ملزمة لھا

:حوص المھنیةإشھار المسابقات واالمتحانات والف
.یجب أن یتم إشھار المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة وفق الكیفیات المحددة قانونا
أیام )7(و في ھذا اإلطار، ینبغي إشھار المسابقات و االمتحانات و الفحوص المھنیة، في أجل أقصاه سبعة 

.لعمومیةعمل، ابتداء من تاریخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظیفة ا
:یتم إشھار المسابقات والفحوص المھنیة المخصصة للتوظیف الخارجي

عن طریق اإلعالن في  الصحافة المكتوبة وبكل وسیلة أخرى مالئمة، بالنسبة للرتب الُمرتَّبة في -أ
.على األقل10الصنف 

:یجب أن یتّم اإلشھار في الّصحافة المكتُوبة
في یومیة وطنیة باللغة العربیة، ویومیة :ي أو تلك المنظمة مركزیابالنسبة للمسابقات ذات البعد الوطن-

.وطنیة باللغة الفرنسیة، على األقل
في یومیة وطنیة أو جھویة باللغة العربیة أو في یومیة وطنیة أو جھویة :بالنسبة للمسابقات األخرى-

.باللغة الفرنسیة، على األقل
.غیل وبكل وسیلة أخرى مالئمة، بالنسبة للرتب األخرىعن طریق اإللصاق على مستوى وكاالت التش-ب
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وفیما یتعلق باالمتحانات والفحوص المھنیة المخصصة للترقیة الداخلیة، فإنھ ینبغي ضمان إلصاق و 
إشھار واسع لھا في أماكن العمل وكذلك على موقع االنترنت للمؤسسة أواإلدارة المعنیة أوالسلطة الوصیة 

.علیھا، عند االقتضاء
ومن الضروري اإلشارة بھذا الصدد، إلى أنھ وزیادة على طرق اإلشھار المبینة أعاله، یتعین إشھار 

مختلف المسابقات و االمتحانات والفحوص المھنیة،وجوبا،على موقع االنترنت الخاص بالمدیریة العامة 
.)publique.gov.dz)-onctionf-www.concoursللوظیفة العمومیة

:فتح التّسجیالت للمسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
قصد ضمان استقرار الموظفین من جھة، وبُغیَةَ االستغـــالل األمـــثل للمناصب المــــــــالیة من جھة أخرى، 

مشاركة المترشحین في لقد كرس القانون معیار المكان الجغرافي للمنصب المطلوب شغلھ كعنصر فاصل ل
.المسابقات والفحوص المھنیة المخصصة للتوظیف الخارجي 

غیر أنھ، وإذا تعلق األمر بمسابقة ذات طابع وطني، فإّن التسجیل للمشاركة في ھذه المسابقة یفتح لكل 
مكان إقامة المترشحین المستوفین للشروط القانونیة المحددة لذلك في التنظیم المعمول بھ، بِغّضِ النظر عن 

.المترشح
بھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن الطابع الوطني للمسابقات یتم تحدیده من طرف الوزیر الوصي على 

:المؤسسة أو اإلدارة المعنیة، على أساس
أستاذ التعلیم العالي، ممارس :مثالإما مستوى التأھیل المطلوب للتوظیف في الرتبة المطلوبة، -

الخ؛...ةمتخصص للصحة العمومی
إما نمط التسییر المركزي للسلك أو الرتبة المعنیة بالتوظیف؛-
األمن الوطني، الجمارك، الحمایة المدنیة، إدارة (إما الطابع المتخصص لإلدارة المعنیة -

؛)إلخ...السجون
).إلخ.....مؤسسة أو ھیئة وطنیة(أواالختصاص الوطني للمؤسسة أو اإلدارة المعنیةإما النطاق -

التوضیح بھذا الخصوص، أن الطابع الوطني للمسابقة یجب أن یكرس بموجب قرار أو مقرر فتح ویجدر 
.المسابقة

.غیر أنھ و في حالة عدم اشتراط اإلقامة كشرط للمشاركة في المسابقة، تُعتبَر ھذه األخیرة ذات طابِع وطني
یة، ویتم تنظیم المسابقة من طرف من جھة أخرى، وفي حالة تواجد المنصب المعني بالتوظیف في تراب الوال

مصلحة غیر (أو لفائدة مؤسسة أو إدارة عمومیة تقع في ھذه الوالیة 
وبخصوص آجال التسجیالت في المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة،فإنھا تنطلق ابتداء من تاریخ أول 

یوم عمل على )30(األقل وثالثین یوم عمل على )15(إعالن في الصحافة المكتوبة أو اإللصاق، وتمتد لمدة 
.األكثر وتتولى اإلدارة المعنیة رفض ملفات المترشحین التي تصل خارج ھذه  اآلجال

ترسل ملفات الترشح عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم أو تودع مباشرة لدى 
اسم ولقب المترشح،عدد و طبیعة  المؤسسة أو اإلدارة المعنیة، مقابل وصل استالم یبین على وجھ الخصوص، 

.الوثائق التي یتضمنھا ھذا الملف
وقصد ضمان المتابعة الجیدة لھا، تسجل ملفات الترشح حسب الترتیب الزمني الستالمھا، في دفتر خاص یفتح 

.لدى المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة أو الھیئات التابعة لھا، عند االقتضاء
یؤشر ویرقم الدفتر ال خاص المفتوح لكل نمط توظیف أو ترقیة على حدى، من طرف مسؤول المؤسسة أو ممثلھ            

.ف مصالح الوظیفة العمومیة عند كل عملیة مراقبة أو تدقیق تقوم بھاینبغي وضع الدفتر الخاص تحت تَصرُّ .
:تكوین ملف الترشح للمسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة

ات الترشح للمسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة الوثائق التي تسمح للجنة یجب أن تتضمن ملف
.المذكورة قانونا،بالبت في  طلبات المشاركة لمختلف المترشحین

 بالنسبة للمسابقات على أساس االختبارات والفحوص المھنیة، یتكون ملف الترشح السیما من الوثائق
:والمستندات اآلتیة

، مصادق علیھا، من الشھادة أو المؤھل المطلوب؛نسخة طبق األصل-
نسخة طبق األصل،مصادق علیھا، من الوثیقة التي تثبت  وضعیة المترشح اتجاه الخدمة الوطنیة؛-
نسخة طبق األصل، مصادق علیھا،  من وثیقة التعریف الوطنیة؛-
ساریة المفعول؛03شھادة السوابق العدلیة رقم -
؛شمسیتان)02(صورتان -

http://www.concours-fonction/


دلیل التسییر اإلستشفائي 183

.شھادة اإلقامة بالنسبة لمسابقات التوظیف في الوالیات أو البلدیات البعیدة-
 زیادة على الوثائق المشار إلیھا أعاله، یتعین إتمام ملفات المترشحین للمسابقات على أساس الشھادات

:السیما بـ
مان االجتماعي ، بالنسبة مؤشر علیھا من قبل ھیئة الضشھادات العمل التي تحدد الخبرة المھنیة للمترشح،-

للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند االقتضاء؛
نسخة طبق األصل، مصادق علیھا، لكشف النقاط للمسار الدراسي للمترشح؛-
شھادة تثبت مدة العمل المؤداة فعلیا من طرف المترشح في إطار جھازي اإلدماج المھني أو االجتماعي -

توضح المنصب المشغول، عند االقتضاء؛للشباب حاملي الشھادات ،و
كل وثیقة تثبت متابعة المترشح تكوینا أعلى من الشھادة المطلوبة في التخصص، عند االقتضاء؛-
كل وثیقة تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند االقتضاء؛-
.ھام المنوطة بالرتبة المطلوبةالشھادات الطبیة التي تؤكد قدرة المترشح ممارسة الم-

شھادة الجنسیة، نسخة من (ویتعین على المترشحین الناجحین نھائیا إستكمال ملفات توظیفھم بمختلف الوثائق
.، قبل تعیینھم في الرتب التي ترشحوا لشغلھا)إلخ...شھادة المیالد

شھادات ومؤھالت )ىالمصادقة عل(أخیرا،فإنھ یتعین على المؤسسة الشروع في إجراءات توثیق
.المترشحین الناجحین نھائیا في المسابقات و الفحوص المھنیة، وذلك قبل ترسیمھم في رتبھم

 وفیما یتعلق باالمتحانات و الفحوص المھنیة المخصصة للترقیة الداخلیة، یتعین على الموظفین
المحددة لذلك، وتتكفل اإلدارة المستوفین للشروط القانونیة تقدیم طلب خطي للترشح في اآلجال القانونیة

).خاصة قرارات أو مقررات التعیین والترسیم(بتقدیم باقي الوثائق المشكلة لملف الترشح 

:دراسة ملفات الترشح للمسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
العملیة ویجب االنتھاء من ھذه .تقوم اللجنة، وبمجرد فتح التسجیالت،بدراسة ملفات الترشح الواردة 

.أیام التي تلي تاریخ غلق التسجیالت)10(في أجل أقصاه العشرة 
، تُدّون فیھ على قانونایترتب عن دراسة ملفات الترشح إعداد محضر حسب  النموذج المنصوص علیھ 

:الخصوص ما یلي
ني بالنظر إلى القائمة االسمیة للمترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة أو االمتحان أو الفحص المھ-أ 

استیفائھم الشروط المطلوبة و محتوى ملفاتھم ؛
عدم استیفاء الشروط المطلوبة أو (القائمة االسمیة للمترشحین الذین رفضت ملفاتھم، مع تبیان أسباب الرفض-ب

).إلخ...نقص بعض الوثائق والمستندات في الملف، أو عدم مطابقة تخصص شھادة أو مؤھل  المترشح
خة من المحضر المذكور أعاله،مرفقة بنسخة من أول إعالن للمسابقة أواالمتحان أو الفحص المھني، تُبلَُّغ نس

في الصحافة المكتوبة أو عن طریق اإللصاق،إلى المصالح المركزیة أوالمحلیة للوظیفة العمومیة، حسب 
.تیوم   عمل ابتداء من تاریخ غلق التسجیال)15(الحالة، في أجل ال یتعدى خمسة عشر

تُلَزُم  المؤسسة من جھة أخرى بإعالم المترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة بواسطة رسالة فردیة و عن 
برقیة، صحــــافة مكتوبة، برید (طریق اإللصاق على مستوى أماكن العمل،وبأیة طریقة أخرى مالئـــــمة 

أیام عمل قبل التاریخ المحدد )10(ه عشرة ، في أجل  أدنا)الخ...الكتروني،رسـالة قصیرة، موقع األنترنت
.إلجراء المسابقة أو االمتحان أو الفحص المھني

كما یتعین علیھا، إعالم المترشحین غیر المقبولین للمشاركة في المسابقة،بأسباب رفض ترشحھم، وفق 
.الطرق واآلجال المبینة أعاله

التي لھا صالحیة التعیین التي یجب علیھا البت في ھذا و یمكن للمعنیین في ھذه الحالة، تقدیم طعن لدى السلطة 
.الطعن

في حالة ما إذا قدرت السلطة التي لھا صالحیة التعیین أن الطعون ُمؤسَّسة،یتعین علیھا إعالم  المترشحین 
أیام عمل على األقل من تاریخ إجراء المسابقة أو)05(المعنیین،حسب نفس الكیفیات المبینة أعاله،قبل خمسة 

.االمتحان أو الفحص المھني
حین الذین اعتبرت طعونھم غیر ُمؤسَّسة، بواسطة رسالة فردیة و بكل وسیلة مالئمة .یتم إعالم المترّشِ

حین المقبولین للمشاركة في المسابقات  یترتب عن دراسة الطعون إعداد محضر إضافي لقائمة المترّشِ
.حین الذین ُرفِضت ملفاتھم نھائیا،مع توضیح أسباب الرفضواالمتحان و الفحص المھني، وكذا لقائمة المترشِّ 
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تُبلَّغ نسخة من المحضر اإلضافي للمصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، 
.حسب الحالة

:إجراء المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
.مستوى إقلیم الوالیة التي یوجد بھا المنصب المطلوب ُشغلھوجوب إجراء المسابقات والفحوص المھنیة على

لذا، یتعین على مسؤولي المؤسسات اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان تنظیم و إجراء المسابقات والفحوص المھنیة 
.الموجھة للتوظیف على مستوى إقلیم ھذه الوالیة

وبالفعل، وبالنظر .المسابقات ذات الطابع الوطنيفإن قاعدة مكان المنصب المراد التوظیف فیھ، ال تطبق على 
وإلى  عدد المترشحین، فإنھ  یمكن تنظیم ھذه )على أساس الشھادات أو على أساس االختبارات(إلى طبیعتھا 

.المسابقات على مستوى إقلیم الوالیة الذي یوجد بھا المنصب المطلوب شغلھ أو خارجھ
:إجراء المسابقات على أساس الشھادات

فیما یتعلق بإجراء المسابقات على أساس الشھادات، تقوم المؤسسة بنفسھا بدراسة ملفات المترشحین وبتنقیط 
.معاییر االنتقاء المنصوص علیھا في القرار المحدد إلطار تنظیم المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة

بموجب مقرر من الّسلطة لھذا الغرضء الُمنشأَة غیر أن إجراء  المقابلة مع المترشحین  یُسنَد إلى لجنة االنتقا
.التي لھا صالحیة التعیین

:تتكون اللجنة من
السلطة التي لھا صالحیة التعیین أو ممثلھا، رئیسا؛-
في حالة عدم توفر المؤسسة أو اإلدارة .ینتمیان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنیة بالمسابقة)02(عضوین -

ى موظفین ینتمون إلى رتبة أعلى، أوعندما تكون الرتبة المطلوب شغلھا ھي  أعلى رتبة العمومیة المعنیة عل
فإنھ بإمكانھا اللجوء إلى موظفین ینتمون إلى رتب أعلى من نفس )كاتب مدیریة رئیسي :مثال(في السلك 

.صب علیا، أو االستعانة  بموظفین من نفس الرتبة یشغلون منا)إلخ...متصرف، متصرف رئیسي(الشعبة 
تُبلَّغ نسخة من مقرر تعیین أعضاء اللجنة وكذا األعضاء المستخلفین إلى المصالح المركزیة أو المحلیة، للسلطة 

.أیام ابتداء من تاریخ توقیعھ)10(المكلفة بالوظیفة العمومیة،حسب الحالة، في أجل عشرة 
:ھنیةإجراء المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص الم

یُعَھد تنظیم  إجراء المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص المھنیة إلى المؤسسات العمومیة 
للتكوین كما ھو منصوص علیھ  قانونا

یجب أن تضمن المؤسسات العمومیة المشار إلیھا أعاله،التي یمكن تأھیلھا كمركز امتحان، تكوینا أو تعلیما في 
ى یعادل على األقل مستوى الشھادة أو المؤھل المشترط لاللتحاق بالرتبة المطلوب شغلھا التخصص ومن مستو

.
:تحدد قائمة المؤسسات سالفة الذكر، حسب الحالة،بقرار من

السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، فیما یخص االلتحاق باألسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات -
مؤسسات الن، سائقي السیارات و الحّجاب، بعد أخذ رأي السلطة الوصیة على العمومیة،وكذا العمال المھنیی

العمومیة للتكوین المعنیة؛
الوزیر المعني، فیما یخص األسالك الخاصة التابعة لقطاعھ،بعد أخذ رأي السلطة الوصیة على المؤسسات -

.العمومیة للتكوین المعنیة
متحانات والفحوص المھنیة المنظمة من طرف مؤسسات غیر تُعتبَر الغیة وعِدیمة األثر المسابقات واال

.مؤّھلة قانُونا

:آجال إنھاء المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
أشھر، ابتداء من تاریخ )04(یجب استكمال المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة في أجل أقصاه أربعة 

.مومیةالحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظیفة الع
، بمقرر من الوزیر الوصي على المؤسسة أو اإلدارة )01(ویمكن، عند االقتضاء، تمدید ھذا األجل بشھر واحد 

.العمومیة المعنیة
أشھر، )5(وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المھنیة، ألي سبب كان، في أجل خمسة 

.المتحانات أو الفحوص المھنیة الغیایصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو ا
برقیة ، صحافة (یتم إعالم المترّشحین لھذه المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة بكل وسیلة مالئمة 

).الخ...مكتوبة، برید الكتروني،رسالة قصیرة، موقع االنترنت
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ة ومسؤولیة مسُؤول المؤسسة مركز االمتحان :ُمھمَّ
االمتحان السھرعلى ضمان السیر الحسن الختبارات المسابقات واالمتحانات یتعین على مسؤول مركز

.والفحوص المھنیة على مستوى مؤسستھ و مراكز االمتحان الملحقة التابعة لھ، عند االقتضاء
في ھذا اإلطار، وتحت طائلة إلغاء النتائج النھائیة للمسابقات ،االمتحانات و الفحوص المھنیة، یكلف رئیس 

:ز بتعیینالمرك
لجنة اختیار مواضیع االختبارات؛ -
لجنة المراقبة على مستوى قاعات االمتحان؛-
أو من بین المستخدمین الذین یثبتون تأھیال لھ عالقة /لجنة تصحیح االختبارات، من بین أساتذة المؤسسة و-

بطبیعة االختبارات؛
.لجنة االختبار الشفھي، عند االقتضاء-

:ة أخرى، علىكما یسھر من جھ
احترام النظام الداخلي للمؤسسة؛-
احترام قواعد سریة مواضیع االختبارات وإغفال أوراق االمتحان؛-
.النقل الصحیح للعالمات على محاضرالقبول والنجاح-

تبلغ نسخة من مقرر تعیین أعضاء اللجان ، إلى المصالح المركزیة أوالمحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة 
.أیام عمل ابتداء من تاریخ توقیعھ)10(یة،حسب الحالة، في أجل عشرة العموم

:إعالن نتائج المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة
:إعالن نتائج اختبارات القبول

یعتبر ناجحون في اختبارات القبول للمسابقات على أساس االختبارات واالمتحـــانات والفحــــوص المھنیة،فقط 
على األقل، دون الحصول على نقطة إقصائیة 20من 10الذین تحصلــــــوا على معدل عام یساوي المترشحون 

.20من 5تقل عن 
:تحدد قائمة المترشحین المعنیین، من قبل لجنة تتكون من

مسؤول المؤسسة، مركز االمتحان، أو ممثلھ، رئیسا؛-
حسب الحالة، عضوا؛ممثل السلطة التي لھا صالحیة التعیین أوالسلطة الوصیة، -
.الختبارات المسابقة أو االمتحان أو الفحص المھنیین، عضوین)02(مصححین اثنین -

عندما تتضمن المسابقات و االمتحانات و الفحوص المھنیة، اختبارا شفھیا،یتم استدعاء المترشحین المذكورین 
برقیة (ة وبكل وسیلة أخرى مالئمة أعاله، من طرف المؤسسة ،إلجراء ھذه االختبارات، بواسطة رسالة فردی

)10(في أجل ال یقل عن عشرة )الخ...رسمیة،صحافة مكتوبة، برید الكتروني،رسالة قصیرة،موقع االنترنت
.أیام عمل قبل التاریخ المقرر إلجرائھا

:إعالن النتائج النھائیة للمسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص المھنیة
جحا نھائیا في المسابقات على أساس االختبارات، االمتحانات والفحوص المھنیة فقط، یُعتبَر نا

تحدد قائمة .،دون نقطة إقصائیة20من 10المترشحون الذین تحصلوا على معدل عام یساوي على األقل 
جنة المترشحین المقبولین نھائیا،حسب درجة االستحقاق وفي حدود المناصب المالیة المفتوحة، من طرف ل

:تتكون من
السلطة التي لھا صالحیة التعیین أو السلطة الوصیة أو ممثلھا، رئیسا؛-
مسؤول المؤسسة، مركز االمتحان، عضوا؛-
.الختبارات المسابقة أو االمتحان أو الفحص المھنیین، عضوین،)02(مصححین اثنین-

:إعالن النتائج النھائیة للمسابقات على أساس الشھادات
مة المترشحین المقبولین نھائیا في المسابقات على أساس الشھادات، حسب درجة االستحقاق، تُعد قائ

:وفي حدود المناصب المالیة المفتوحة،  من طرف لجنة تتكون من
السلطة التي لھا صالحیة التعیین أو السلطة الوصیة، أو ممثلھا رئیسا؛-
ء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنیة، عضوا؛ممثل منتخب عن اللجنة اإلداریة المتساویة األعضا-
.موظف عضو في لجنة المقابلة-

:إعداد قوائم االحتیاط وصالحیتھا



دلیل التسییر اإلستشفائي 186

قصد السماح للمؤسسات استبدال المترشحین الناجحین نھائیا في المسابقات واالمتحانات والفحوص 
أدناه،تتولى قانونا،كما ھو منصوص علیھ )01(واحدالمھنیة،  الذین لم یلتحقوا بمناصب تعیینھم،في أجل شھر

.لجان القبول النھائي أیضا،إعداد  قوائم احتیاط، حسب درجة االستحقاق
من جھة أخرى، وبُغیَة االستغالل الرشید للمناصب المالیة الشاغرة وتلبیة االحتیاجات الضروریة 

ر إلیھا أعاله،صالحة إلى  غایة فتح المسابقة أو تبقى قوائم االحتیاط المشابفاعلیة،للمؤسسة للمستخدمین، 
.االمتحان أو الفحص المھني للسنة المالیة الموالیة، و كأقصى حد إلى ما قبل تاریخ غلق السنة المالیة المعنیة

ویمكن اللجوء إلى ھذه القوائم،بصفة استثنائیة، لشغل المناصب المالیة المحّررة خالل الفترة الممتدة بین 
:ین أو امتحانین أوفحصین مھنیین،ألحد األسباب التالیةُمسابقت

اإلحالة على التقاعد؛-
النقل؛-
اإلحالة على وضعیة الخدمة الوطنیة؛-
التسریح؛-
العزل؛-
االستقالة؛-
.الوفاة-

:إشھار وتبلیغ قوائم القبول والنجاح النھائي وكذا قوائم االحتیاط
ائدة المترشحین الناجحین في المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة، قصد ضمان اإلعالم الواسع لف

تُنَشر قوائم القبول والنجاح النھائي وكذا قوائم االحتیاط من قبل السلطة التي لھا صالحیة التعیین، عن طریق 
ا الصحافة السیم(اإللصاق على مستوى مقّرات اإلدارة المعنیة ومركز االمتحان، وبكل وسیلة أخرى مالئمة 

).المكتوبة وموقع االنترنت
كما یجب،من جھة أخرى،تبلیغ ھذه القوائم للمصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، 

.أیام عمل،  ابتداء من تاریخ إعدادھا و توقیعھا)07(حسب الحالة، في أجل أقصاه سبعة 
:ت و االمتحانات و الفحوص المھنیةاستدعاء المترشحین الناجحین في المسابقا

یجب على المترشحین المقبولین نھائیا في المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة،  االلتحاق بمناصب 
ابتداء من تاریخ تبلیغ مقرر التعیین أو )01(تعیینھم أو بمؤسسة التكوین،حسب الحالة، في أجل شھر واحد

وبانقضاء ھذا األجل، یفقد المترشحون بصفة آلیة االستفادة من النجاح في .القبول لاللتحاق بالتكوین المعني
.المسابقات ویُستبدَلُون فورا بالمترشحین الُمدَرجین في قائمة االحتیاط، حسب الترتیب

:سابقات واالمتَحانات والفُحوص المھنیة وإعالن نتائِجھاالّرقابة على إجراءات تنظیم وسیر المُ 
لخاصة بالّسلطة المكلّفة بالوظیفة العُمومیة، في مجال تنظیم و إجراء  المسابقات مھام الّرقابة ا

.واالمتحانات والفحوص المھنیة
وفي ھذا اإلطار، یمكن للمصالح سالفة الذكر،  القیام  بصفة فجائیة أو مبرمجة،بكل مھمة رقابة أو تدقیق،  

ءات والقرارات المتعلقة بتنظیم و سیر  المسابقات و أو في عین المكان للتأكد من  مطابقة اإلجرا/للوثائق و
.االمتحانات والفُحوص المھنیة و إعالن نتائجھا،  للتّنظیم المعمول بھ

:یترتب عن مھمة الرقابة أو التدقیق إعداد تقریر یرسل إلى
أو السلطة الوصیة؛/المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة و-
.االقتضاءعندالوصیة،السلطةأو/وحاناالمتمركز-

:مایليالصددبھذاالتوضیحیجدر
أو/وتنظیمإلطارالمعنياالمتحانمركزأوالعمومیةاإلدارةأوالمؤسسةاحترامعدمتبینإذاماحالةفي-1

نتائجإلغاءیمكننتائجھا،فإنھعنواإلعالنوسیرھاالمھنیةوالفحوصواالمتحاناتالمسابقاتفتحإجراءات
.أعالهإلیھاالمشارالعملیات

والترقیةالتوظیفعملیاتوسیرالفتحإجراءاتمطابقةعلىكبیربشكلتؤثرالتحفظاتتسجیلحالةفي-2
المھنیة،تُلَزموالفحوصواالمتحاناتالمسابقاتھذهإلغاءطائلةوتحتبھ،المعمولللتنظیمنتائجھا،وإعالن

تاریخمنابتداء)01(واحداً شھراً یتعدىالأجلفيالتحفظاتھذهبرفعالمعنیةالعمومیةدارةاإلأوالمؤسسة
.بذلكإخطارھا

بالتوظیفاتالمتعلقةالسیماالتسییر،عملیاتتقییمضرورةإلىوبالنظرأنھإلىأخرىجھةمناإلشارةتجدر
بعنوانالمنجزةوالترقیةالتوظیفلعملیاتحصائلدادإعالمؤسسةعلىالعمومیة،یتعینالوظیفةفيوالترقیات
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كیفیاتتحسینفيالمساھمةشأنھامنالتيوالتوصیاتاالقتضاء،باالقتراحاتعندوإرفاقھاالمعنیة،السنة
.المھنیةوالفحوصواالمتحاناتالمسابقاتتنظیموإجراءات

الصحیةالمؤسساتمستخدميوحقوقضمانات

نة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض علیھحریة الرأي مضمو
ال یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائھم أو جنسھم أو أصلھم أو بسبب أي ظرف من ظروفھم الشخصیة 

.أو االجتماعیة
.ال یمكن أن یترتب على االنتماء إلى تنظیـم نقـابـي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المھنیة للموظف

اعاة حاالت المنع المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، ال یمكن بأي حال أن یؤثر انتماء أو عدم مع مر
.انتماء الموظف إلى حزب سیاسي على حیاتھ المھنیة

ال یمكن بأیة حال أن تتأثر الحیاة المھنیة للموظف المترشح إلى عھدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة، باآلراء التي 
.ل أو أثناء تلك العھدةیعبر عنھا قب

یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض لھ مـن تھـدیـد أو إھانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي 
طبیعة كانت، أثناء ممارسة وظیفـتھ أو بمناسبتھا، ویجب علیھا ضمان تعویض لفائدتھ عن الضرر الذي قد 

.یلحق بھ
موظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك األفعال كما تملك وتحّل الدولة في ھذه الظروف محّل ال

الدولة، لنفس الغرض، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس كطرف مدني أمام الجھة 
.القضائیة المختصة

ي إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة، ویجب على المؤسسة الصحیة الت
ینتمي إلیھا أن تحمیھ من العقوبات المدنیة التي تســلط علیھ ما لم ینسب إلى ھذا الموظف خطأ شخصي یعتبر 

.منفصال عن المھام الموكلة لھ
.للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب

.للموظف الحق في الحمایة االجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول بھ
.ن الخدمات االجتماعـیة في إطـار التشـریع المعمول بھیستفـید الموظف م

.یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول بھ
.یمارس الموظف حق اإلضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول بھما

.یةللموظف الحق في ممارسة مھامھ في ظروف عمل تضمن لھ الكرامة والصحة والسالمة البدنیة والمعنو
.للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خالل حیاتھ المھنیة

.للموظف الحق في العطل المنصوص علیھا في إطـار التشـریع المعمول بھ

المھنيالنشاطفيمراعاتھاالواجبالقواعد

والتيالمھنیةلنشاطاتھمممارستھمخاللالقواعدبعضواحتراممراعاةالصحیةالمؤسساتمستخدميعلى
:كاآلتيتكون

المھنیةبالسریةوااللتزامالسرحفظالمؤسسةمستخدميعليیجبالمخالفة،القانونیةالمقتضیاتباستثناء
علىیكونأنیمكنوالتيبالمؤسسة،مقیمغیرأومقیمبمریضالمتعلقةوالمعلوماتالوقائعكلبشأنالمطلقة

.ذلكبمناسبةأولمھامھھممارستخاللبھاعلم
عدم احترام السر المھني یعد خطأ مھني یؤدي إلى اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة المنصوص علیھا في التشریع زیادة 

.على المتابعة القضائیة التي یمكن أن تنجر على ھذا الفعل
.یجب ممارسة المھنة بأمانة، ودقة وإخالص وأن یكون تصرفھ ال مأخذ علیھ

الموظف زرع وإعطاء المثال الدائم في المثابرة في العمل وحسن المظھر وارتداء لباس الئق،یجب على
.واآلداباللطفبقواعدوالتقیدوالزوارالمرضىواتجاهبینھمفیماالمعاملةبحسنالتقید
العمل،حریةعرقلةألجلالمستخدمینعلىضغطأيممارسةعدم
شخصیة،ألغراضاستعمالھاأوللمؤسسةتابعةأدواتأومعداتاء،أشیمشروعةغیربطریقةإخراجعدم

الئقة،غیرأوإضافیةكتاباتوضعأواإلدارةطرفمنالموضوعةوالعالماتالملصقاتإتالف
مسبق،إذنودونالمؤسسةمھاممعصلةلھالیستالمؤسسةداخلاجتماعات،عقد



دلیل التسییر اإلستشفائي 188

مسبق،ترخیصوبدونغرضاللھذاالمخصصةغیراألماكنفيملصقاتوضع
التدخین،مكافحةیخصفیماالمؤسسةمیثاقاحتراموعدمفیھاممنوعالتدخینیكونالتياألماكنفيالتدخین

.إدخال إلى المؤسسة مشروبات كحولیة أو سامة أو مواد محضورة قانونا
تصرفھمتحتالموضوعةاألدویةوكذاوألجھزةواألدواتالمعداتعنمسؤولونالمؤسسةمستخدميیعتبر
سلیمةبطریقةواستخدامھابھاباالعتناءوااللتزامعلیھاالمحافظةعلىالصھرویجبمھامھمأداءألجل

.حفظھاوحسنوصیانتھا
تطبیقإمكانیةمعنفقتھ،علىإصالحھأوبإرجاعھملزمفیصبحمتعمدإتالفأوضیاععنمسؤولیتھثبتتإذا

.العملبھالجاريللتنظیمطبقااعلیھالمنصوصالعقوبات
والكھرباءوالماءاألغذیةاألدویة،خاصةتبذیر،وبدوندرایةعنالعمل،وسائلاستعمالمستخدمكلعلىیجب

.بمھامھللقیامتصرفھتحتالموضوعةالممتلكاتمنعنصروكلوالغاز
إطارفيإالالنتومصلحةااللكترونيالبریدالحاسوب،النقال،الھاتفاستعمالیتمالعمل،ساعاتخالل

.المصلحة
والمشروعة،االستعجالحالةفيإالتوصیلھا،یتمالالھاتفیةاالتصاالت

عدم إدخال أشخاص أجانب  بدون تسریح من اإلدارة،
المصلحة،أجلمنإالفیھااالزدحاموخلقداخالھاالسیروعرقلةاالستعجاالتمصالحفيالوقوفعدم

المؤسسة،فيالمحددةاألماكنمنإالالخروجأولالدخو
المؤسسة،فيالمروروعرقلةالسیرأماكنفيالسیاراتترك

وقوف السیارات في األماكن المخصصة لسیارات اإلسعاف، لذوي االحتیاجات أو األماكن المخصصة 
.لألشخاص الذین یمتلكون رخصة خاصة بالوقوف

المرضىاتجاه
علیھاالمترددینأوالمؤسسةفيالمقیمینالمرضىكرامةاحترامالصحیةالمؤسساتمستخدميعلىیجب
.واالجتماعيوالنقابيوالسیاسيوالدینيواإلثنياألخالقيانتمائھمكانمھما
بصورةیمستصرفكلوتفاديونصحھم،وإرشادھمھمةبكلالمرضىلنداءاتاالستجابةعلیھمیجب

:سیماالتھاقیممنوالتنقیصالمؤسسة
وعائلتھم،مرافقیھمأوالمرضىتواجدمكانفيالئقةغیربألفاظالتلفظ

المریض،مستقبلأوالعالجفعالیةأوالتشخیصفيالتشكیكشأنھمنالمرضىمعحوارفيالدخول
حفظھا،أوبالمرضىخاصةالثمینةاألشیاءأوالمجوھراتأوالنقودودائععلىاالحتفاظ

أوإذندونالعائلة،عنأجانبألشخاصالصحیةحالتھمأوالسلوكأوالمرضىبھویةمتعلقةلوماتمعتقدیم
المعني،الشخصموافقة
مسبق،إذنبدونالمصلحة،وثیقةأيأوالمریضملفكلأوجزءتسلیم

المستخدمین،أوللمرضىأخرىموادأوغذائیةموادبیع
.األموالجمعأولقماراأوللعبقوائمأومنشوراتتوزیع

ھذهوتنصب.المریضوشفاءراحةفيالمساھمةأجلمنالجھودكلبذلمنھممطلوبالمؤسسةمستخدمي
الطبإلیھوصلمالمستوىومطابقةبحرصدقة،ذوعالجاتتوفیرإلىالوصولأجلمنالمجھودات

.المؤسسةعلیھاتتوفرالتيوالوسائلالحدیث
ھذایخصطلبكلعلىاإلدارةوإعالمللمرضىالدینیةالفرائضآداءتسھیلسةالمؤسمستخدميعلى

.الموضوع
.المؤسسةمرتفقيأوالمرضىقبلمنطبیعتھاكانتمھماإكرامیاتأوھدایاقبولباتامنعایمنع
.التأدیبیةاإلجراءاتاتخاذعلیھیترتبخطیرمھنيخطأیعدالقواعدھذهاحترامعدم

.اإلستشفائیةالمصالحمستوىعلىالقواعدھذهتتضمنصریحةإعالناتوضعیجب

المھنةوزمالءالزمالءاتجاه
.بینھمافیماالمتبادلباإلحترامالتحليالمستخدمینعلىیجب

تتسمأخویةعالقاتإقامةعلىالحرصویجبالمھنیةبالحیاةالمساسشأنھمنتصرفكلعنواالبتعاد
.اآلدابوالزمالةبحسن
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النشطات التكمیلیة
.النشطات التكمیلیة تخص األخصائیین االستشفائیین الجامعیین واألطباء المتخصصین للصحة العمومیة

.أسالك األخصائیین االستشفائیین الجامعیین الذین یمارسون في القطاع العام بصفة
أستاذ،

أستاذ مساعد،
الصفة،سنوات عمل فعلي بھده )5(أستاذ مختص لھ خمس 

سنوات ممارسة بھده الصفة یسمح لھم في مزاولة )5(األطباء المختصین في الصحة العمومیة الدین لھم خمس 
.نشاط تكمیلي

تقبل ممارسة النشاط التكمیلي بعد طلب من المعني من طرف المدیر العام للمؤسسة اإلستشفائیة الجامعیة وعمید 
.المجلس العلمي بالنسبة لألخصائیین اإلستشفائیین الجامعیینكلیة الطب بعد رأي الطبیب رئیس المصلحة و

تقبل ممارسة النشاط التكمیلي بعد طلب من المعني من طرف مدیر المؤسسة العمومیة للصحة بعد رأي الطبیب 
.رئیس المصلحة والمجلس الطبي

.میليالیسمح لألطباء رؤساء المصالح وكدا األطباء رؤساء الوحدات بممارسة النشاط التك
.تجدد رخصة مزاولة النشاط التكمیلي سنویا بنفس الكیفیة

.یمكن توقیف مزاولة النشاط التكمیلي بصفة مؤقتة اثر قرار من مدیر المؤسسة نظرا لضرورة المصلحة
یمكن توقیف مزاولة النشاط التكمیلي لمدة سنة عند عدم احترام شروط ممارسة ھدا النشاط بقرار مشترك بین 

.للمؤسسة االستشفائیة الجامعیة وعمید كلیة الطبعام  المدیر ال
.مدیر المؤسسة العمومیة للصحة بطلب من المعنيبقرار من 

نصف یوم 2رخصة مزاولة النشاط التكمیلي تنص على مكان مزاولة النشاط، نوعیة النشاط، أیام مزاولة النشاط 
.بعد الظھیرة

.لب رخصة جدیدةكل تغییر جزئي أو كلي في ھده المواقیت یتط
.رخصة مزاولة النشاط التكمیلي تشمل مؤسسة خاصة أو شبھ عمومیة واحدة على مستوى الوالیة

تبلغ مدیریة الصحة والسكان للوالیة وكدا المدیر الوالئي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي بنسخة من قرار 
.مزاولة النشاط التكمیلي

إیقافھ یبلغ إلى المكتب الوالئي ألخالقیات المھنة، الصندوق الوطني للضمان السماح بمزاولة النشاط التكمیلي أو 
.مدیر المؤسسة العمومیة للصحةاالجتماعي و صندوق الضمان االجتماعي لغیر األجراء من طرف 

.السماح لمزاولة النشاط التكمیلي في والیة أخرى یبقى من صالحیات اإلدارة المركزیة
.لي ھو من صالحیات مفتشي مدیریات الصحة والسكان على مستوى الوالیاتمراقبة النشاط التكمی

یمكن للمعني إدراج تظلمھ لسلطة الوصایة في حال رفض المؤسسة طلبھ لمزاولة النشاط التكمیلي في مدة ثالثین 
.یوما ابتداء من تاریخ إبالغھ قرار الرفض من طرف المؤسسة)30(

.یوما)15(وجیھ تظلمھ في مدة خمسة عشر عند إیقاف الرخصة، یمكن للمعني ت
.یوما ابتداء من تاریخ استالم الطلب )30(یكون رد اإلدارة  حول الرفض أو اإلیقاف في ال تتجاوز ثالثین 

النشطات المربحة
طبقا للتشریع المنصوص علیھ في القانون العام للوظیف العمومي یمكن لألساتذة االستشفائیون الجامعیون وكذا 

.مارسین الطبیین المتخصصین ممارسة نشاط مربح بشكل خاص یتماشى وتخصصھالم
الممارسون االستشفائیون الجامعیون وكذا الممارسین الطبیین المتخصصین بما فیھم رؤساء المصالح ورؤساء 

.الوحدات یمكنھم مزاولة نشاط مربح نھایة األسبوع وكذا أیام العطل
الجامعیین وكذا الممارسین الطبیین المتخصصین الذین ال یشغلون مناصب للممارسین االستشفائیین بالنسبة

.رئیس مصلحة أو رئیس وحدة فإن مزاولة النشاط المربح تتعارض مع مزاولة النشاط التكمیلي
طلب ممارسة نشاط مربح تتطلب موافقة مدیر المؤسسة باالشتراك مع عمید كلیة الطب بعد أخذ رأي المجلس 

.قة األولیة لمدیر الصحة والسكان للوالیةالعلمي والمواف
.التسریح بممارسة نشاط مربح  یزاول على مستوى مؤسسة خاصة أو شبھ عمومیة واحدة في نفس الوالیة

ترسل نسخة من التسریح بالمزاولة إلى مجلس أخالقیات الطب والصندوق الوطني للضامنات االجتماعیة الخاصة 
.للضامنات االجتماعیة الخاصة  بغیر األجراءباألجراء وكذا الصندوق الوطني 
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الخدمة المدنیة
فھي .المدنیة تعتبر فترة عمل یقضیھا الخاضعون للخدمة المدنیة لدى إدارة أو ھیئة أو مؤسسة عمومیةالخدمة 

.مساھمة الخاضعین لھا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في البالد
حیة العمومیة فإن األطباء المتخصصین في الصحة العمومیة یخضعون للخدمة المدنیة بالنسبة للمؤسسات الص

.عند التخرج
.سنوات حسب المنطقة وحسب الجدول التالي)04(واحدة وأربعة )1(مدة الخدمة المدنیة تتراوح بین سنة 

اللجنة الوطنیة للتعیین والمتابعة والتقییم والطعن
.المتابعة والتقییم والطعن خاصة بالملزمین بالخدمة المدنیةتنشأ لجنة وطنیة للتعیین و

:تضم اللجنة الوطنیة التي یرأسھا الوزیر المكلف بالصحة أو ممثلیھ
المدیر العام المكلف بمصالح الصحة وإصالح المستشفیات،

المدیر المكلف بالتنظیم والمنازعات والتعاون،
المدیر المكلف بالدراسات والتخطیط،

ر المكلف بالموارد البشریة،المدی
المدیر المكلف بالمالیة والوسائل،

عن كل نقابة للممارسین المتخصصین في الصحة العمومیة،)1(ممثل واحد 
عن المقیمین في العلوم الطبیة،)1(ممثل واحد 
د والتصویر عن كل لجنة من اللجان الوطنیة للطب والجراحة والبیولوجیا وطب النساء والتولی)1(ممثل واحد 

.الطبي، المنشأة من طرف الوزیر المكلف بالصحة
.أن تستعین اللجنة بكل شخص یمكنھ مساعدتھا في أشغالھایمكن 

.تتولى مدیریة الموارد البشریة أمانة اللجنة الوطنیة
:تكلف اللجنة الوطنیة على الخصوص بما یأتي

وضع برنامج سنوي لتعیین الملزمین بالخدمة المدنیة،
سھر على ضمان أفضل شروط التعیین والممارسة للملزمین بالخدمة المدنیة،ال

متابعة تأدیة الخدمة المدنیة وتقییمھا،
دراسة الطعون المتعلقة بالتعیین،

.إعداد تقریر سنوي مفصل بخصوص شروط تأدیة الخدمة المدنیة یعرض على الوزیر المكلف بالصحة
ویا لھذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مدیري الصحة صصة سنلمخیجب أن تكون مناصب العمل ا

والسكان للوالیة المعنیین قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنیة للدراسة 
.والمعالجة

.على األقل في السنة)2(تجتمع اللجنة الوطنیة في دورة عادیة مرتین 
.إلى ذلكفي دورة عادیة كلما دعت الحاجة 

یجب أن ترسل الطعون التي یقدمھا الملزم بالخدمة المدنیة المتعلقة بالتعیین وشروط الممارسة إلى اللجنة 
.یوما التي تلي مقرر التعیین)30(الوطنیة خالل الثالثین 

.یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطعون)30(یجب على اللجنة الوطنیة أن تفصل في أجل ثالثین 
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تكییف مدة الخدمة المدنیة بالنسبة لألطباء المتخصصین في الصحة العمومیة في المؤسسات اإلستشفائیة

سنة واحدة :المنطقة األولى

1المنطقة 

سنة واحدة 

الوالیة

رقانص .ق أدرار 

بني عباسص .ق

العابدلةص .ق

بشار 

تمنغاستص .ق

عین صالحص.ق

تمنغاست 

إلیزيص .ق

انتجص .ق

إلیزي

تندوفص .ق تندوف

المنیعةص .ق غردایة

تكییف مدة الخدمة المدنیة بالنسبة لألطباء المتخصصین في الصحة العمومیة في المؤسسات اإلستشفائیة

)2(سنتان :المنطقة الثانیة

2المنطقة 
سنتان 

الوالیة 2المنطقة 
سنتان 

الوالیة

بوقادیرص .ق
تنسص .ق
ارسأوالد فص .ق

الشلف أدرارص .ق
تیمیمونص .ق

أدرار 

أم البواقيص .ق
عین البیضاءص .ق
عین ملیلةص .ق
مسكاینةص .ق
الفكرونص .ق

أم البواقي األغواطص .ق
أفلوص .ق

األغواط

بسكرةص .ق
سیدي عقبةص .ق
طولقةص .ق
أوالد جاللص .ق

بسكرة مروانةص .ق
أریسص .ق
بریكةص .ق
نقاوسص .ق
توتةعین ص .ق

باتنة
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تكییف مدة الخدمة المدنیة بالنسبة لألطباء المتخصصین في الصحة العمومیة في المؤسسات اإلستشفائیة
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التكوین المتواصل للمستخدمین
فاظ على المردودیة وتحسین مستوى اآلداءات، فإن مستخدمي المؤسسات العمومیة للصحة من أجل الح

وتجدید معلوماتھم النظریة والتطبیقیة في إطار التكوین المتواصل من خالل الملتقیات مطالبون بتحسین وتحیین
.الخ...التكوینیة، التربصات، ورشات التكوین

:تضمنأنالمؤسسات العمومیة للصحةیتعین على 
التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات لفائدة مستخدمیھا بھدف تحسین دائم لمؤھالتھم وترقیتھم،

.تحیین المعارف بھدف تحصیل تقنیات جدیدة مرتبطة باحتیاجات المؤسسة وكذا متطلبات الطب العصري
لتقیات ذات الطابع الوطني أو االستفادة من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والم

.المعمول بھالدولي التي تتصل بنشاطاتھم المھنیة حسب الكیفیات والشروط المنصوص علیھا في التنظیم
عندما تقدم المؤسسة على تنظیم دورة تكوینیة للموظف فعلیھ االستجابة وعدم المشاركة یعرض صاحبھ 

.ون بموافقة اإلدارة بعد رأي المسئول المباشرإلجراءات تأدیبیة إال في حالة الضرورة والتي تك
تقوم المؤسسة الصحیة بإنشاء خلیة تكوین متواصل من أجل إعداد برامج التكوین حسب االحتیاجات 

.واألولویات ومتابعة وتقییم الدورات التكوینیة التي تدخل في إطار برنامج التكوین المتواصل للمؤسسة
.رئیس المصلحة ورأي المجلس العلمي أو الطبيكل طلب تكوین یجب أن یرفق برأي 

التربص أو التكوین المنظم یجب أن یكون لھ عالقة بالمھنة الذي یشغلھا وتدخل في إطار تحسین نوعیتھا 
.وأداءھا

تدرس الطلبات من طرف اإلدارة والمجلس العلمي أو الطبي نظرا الحتیاج المصلحة، إمكانیة استخالف 
.صلة التربص بالمھام وكیفیات التكفلالمستخدم، مدة التربص،

.الیحق ألي مستخدم الذھاب إلى التكوین أو التربص بدون موافقة اإلدارة
إما من طرف )مصدر طلب التكوین أو التربص(التكفل المالي بالتكوین أو التربص مضمون حسب الحاالت 

.المستخدم أو المؤسسة حسب وفرة المیزانیة والتنظیم المعمول بھ
اعدا التكوین الذي یدخل في إطار الحق في الترقیة في الرتبة حسب القوانین الساریة المفعول، فإن المشاركة في م

أو المشاركة في االجتماعات العلمیة الوطنیة والدولیة )الخ....التربصات، الملتقیات(التكوین المتواصل 
.ةال یعطي الحق في الترقیة في الدرج...)المؤتمرات، الندوات(

.یمكن أن تأخذ في الحسبان أثناء الترقیة في الدرجة أو التعیین في منصب عال

ستوى في الخارجین المتحس
:ستوى في الخارج، على الخصوص إلى ما یأتيین المیجب أن یھدف تحس

االت الدقیقة والمتقدمة،لمجاكتساب الجوانب العلمیة والتكنولوجیة الجدیدة في ا
یات الضروریة البتكار نشاط مھني أو عصرنتھ،اكتساب المعارف والتقن

تحیین المعارف في إطار التكوین المتواصل وتنویعھا وتحسینھا،
التأھیل على استعمال تجھیزات جدیدة أو القیام بنشاطات جدیدة،

.مؤسستنا الصحیةتطویرفيالمساھمةأجلالمشاركة في ملتقیات أو لقاءات علمیة وتقنیة من
.ستوى في الخارج تنظم اإلعتمادات المالیة الممنوحة للمؤسسةالممج تحسین برا

:ستوى في الخارج یشملالمتحسین 
.وتتم في مؤسسات استشفائیة أو معاھد تكوینیة في الخارج.أشھر أو أقل)6(التربصات حیث  تتراوح مدتھ من ستة 

مرات، الندوات، اللقاءات العلمیة، األیام التي تتضمن المشاركة في المؤتالمشاركة في مظاھرات علمیة 
....الدراسیة

).2(مدة المشاركة في التظاھرات العلمیة تساوي مدة انعقاد التظاھرة زائد یومین 
.المؤسسة المعنیةاالت ذات األھمیة األكیدة لإلدارة أولمجالخارج في اینظم تحسین المستوى في

لخارج عندما یكون الھدف المراد الوصول إلیھ یمكن تحقیقھ في اتحسین المستوى فيال یسمح باللجوء إلى 
.الجزائر

:الخارج یجب أن تتوفر الشروط التالیةزیادة على األھداف المرجوة من تحسین المستوى في
األھداف المحددة تكون عملیة وموازاة مع میدان اختصاص المعني،

.غ األھداف المرجوةمدة التربص المطلوبة تكون كافیة للسماح للمعني بلو
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.تحكم المعني للغة المستعملة في التظاھرات العلمیة ماعدا إذا كانت موجودة ترجمة فوریة منظمة
.مدة التربصات ال تدخل في حساب مدة الخدمة المدنیة

الخارج مفتوحة للمستخدمین الحائزین شھادة جامعیة ولھم أقدمیة ثالثة سنوات تربصات تحسین المستوى في
.لة على األقلكام

.ویكون المعني لم یستفید من قبل من تربص أو مشاركة في تظاھرة علمیة
.تعطى األولویة إلى األطباء االختصاصیین في الصحة العمومیة

.الطبي للمؤسسة/یتم اختیار المترشحین من قبل المجلس العلمي أو 
:ات التالیةالطبي للمؤسسة على المعلوم/یضم محضر اجتماع المجلس العلمي أو 

تاریخ ومكان اإلجتماع،
أسماء ونوعیة األعضاء الذین حضروا االجتماع،

أسماء ونوعیة األعضاء الذین لم یحضروا االجتماع،
القائمة االسمیة للمترشحین المعینین مع مدة التربص الممنوح،

.أھداف التربص بالنسبة لكل مترشح
.االجتماع مع وضع الخاتم الشخصي لكل عضویكون محضر االجتماع ممضي جمیع المشاركین في 

بالنسبة للمراكز االستشفائیة الجامعیة وعند استحالة جمع المجلس العلمي یقوم المدیر العام بالتنسیق مع رئیس 
تكون ھذه اللجنة تمثل جل التخصصات الموجودة في .المجلس العلمي بانشاء لجنة الختیار المترشحین

.رئیس المجلس العلمي وبحضور المدیر العامالمؤسسة وتنعقد تحت رئاسة
تسیر ملفات التربصلت بالخارج فیما یخص المتابعة وتقییم المترشحین على مستوى المؤسسة التي تقوم بارسال 

.تقییمات دوریة إلى مدیریة التكوین لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات
:یشمل ملف المترشحین على الوثائق التالیة

:اركة في تربصات تحسین المستوىالمش
طلب المشاركة في تربص تحسین المستوى یرسل إلى مدیر المؤسسة،

تقریر معلل یبین األھداف المرجوة من التربص وأره على تنمیة المؤسسة،
معھد تكوین  في الخارج لھ عالقة بالتخصص واألھداف التي أدلى بھا /رسالة استقبال من مؤسسة استشفائیة أو

.ربصالت
:المشاركة في التظاھرات العلمیة

طلب المشاركة في تظاھرة علمیة یرسل إلى مدیر المؤسسة،
یلقي (رسالة أو دعوة من طرف المكلف بتنظیم التظاھرة العلمیة والتي تتضمن نوعیة مشاركة المترشح 

....).المحاضرة، مشارك بدون إلقاء، مقدم عرض علمي
اضرة أو تقدیم عمل علمي یجب أن یقدموا رسالة قبول تدخالتھم من طرف المكلف المترشحین المشاركین بإلقاء مح

.بتنظیم التظاھرة العلمیة ویتم إرفاق الطلب بالنص العلمي المقبول للمشاركة أو العمل العلمي المقبول للعرض
دة التربص ستة االعتمادات المالیة الممنوحة یمكن تقسیمھا أو جمعھا حسب احتیاجات المؤسسة بدون تجاوز م

.أشھر)6(
یحصل المستفیدین من التربص أو المشاركة في تظاھرة علمیة من مصروف بالعملة الصعبة حسب النصوص 

.المعمول بھا في ھذا المجال والتي تحدد بقرار وزاري مشترك
.بلكذلك للمترشح االستفادة من تذكرة طائرة  ذھاب وإیاب قسم اقتصادي بین الجزائر والبلد المستق

على المستفدین من التربص من أجل تحسین المستوى العمل تخصیص المدة المخصصة كلیة من أجل بلوغ 
.األھداف المصطرة واكتساب أكثر للمعلومات

:التالیةالوثائقتقدیمعلیھیجبالتربصمنالمستفیدعودةعند
تقریر علمي،

ة،شھادة حضور التربص أو شھادة مشاركة في التظاھرة العلمی
قسیمة تذكرة الطائرة،

نسخ أوراق جواز السفر التي تدل على دخول وخروج المعني،
بطاقة مشاركة، وثائق علمیة مكتسبة من المؤسسة (كل وثیقة تثبت المشاركة في تحسین المستوى 

....).المستقبلة
.المصاریف التي منحت لھكل مستفید ال یقدم الوثائق الثبوتیة ألجراء التربص أو المشاركة یترتب علیھ إعادة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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.......................................................................................................

....................................................:........................قائمة ورتبة منشطي التكوین

.......................................................................................................

المدیر
بل لكل تخصص تكویني تعد بطاقة تقدیمیة لنشاط تكوین متواصل بعد إعداد البرنامج التكویني السنوي من ق

لجنة التكوین المتواصل للمؤسسة وموافقة المجلس العلمي أو الطبي ویتم إرسال جمیع البطاقات ضمن ملف 
التكوین المتواصل إلى وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات مدیریة التكوین من أجل الموافقة 

.وإعطائھا المیزانیة من أجل تنفیذھا
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راطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمق

والیة
المؤسسة

.....حصیلة نشاط التكوین المتواصل لسنة

....................حرر ب

المدیر
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القائمة االسمیة للمشاركین

:والیة

................................المؤسسة

النظافة االستشفائیة:تذكیر اسم النشاط

................................إلى..................من:تاریخ بدء التكوین

.................المعھد الوطني العالي للتكوین الشبھ طبي ب:مكان التكوین

المصلحة الرتبة االسم واللقب

المدیر
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قائمة المنشطین 

النظافة اإلستشفائیة:التذكیر بعنوان النشاط

عدد ساعات 
لتكوینا

مكان التكوین الرتبة االسم واللقب الرقم

16X6=96
 ساعة 

المدیر
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برنامج التكوین

النظافة اإلستشفائیة:التذكیر بعنوان النشاط

عدد ساعات التكوین اسم ولقب المكونین برنامج التكوین

عناوین الدروس المبرمجة 
ظافة اإلستشفائیةللتكوین في الن

المدیر
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كلفة النشاط التكویني

النظافة اإلستشفائیة:التذكیر بعنوان النشاط

مالحظات مؤسسة 
التموین

التكلفة نوع المصاریف

ایواء المنشطین

تذاكر النقل

األكل

العالوات

الوثائق

كراء أماكن التكوین

أخرىأشیاء 

الحساب الكلي

المدیر
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تنظیم وتشغیل المراكز االستشفائیة الجامعیة، المؤسسة 
االستشفائیة الجامعیة، المؤسسات االستشفائیة 
المتخصصة، المؤسسات العمومیة االستشفائیة 

والمؤسسات االستشفائیة 
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الجامعیةالمراكز االستشفائیة

دیسمبر 02المؤرخ في 467-97تخضع ألحكام المرسوم التنفیذي رقم الجامعیة ستشفائیةالمراكز اال

.الجامعیةالمراكز االستشفائیةوالذي یحدد القواعد الخاصة بإنشاء 1997

بالشخصیة المعنویةذات طابع إداري تتمتع ھي مؤسسات عمومیة الجامعیة المراكز االستشفائیة
.واالستقالل المالي

مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة قتراحاعلىبناء بمرسوم رئاسي الجامعیة مراكز االستشفائیةالتنشأ 
.بالتعلیم العالي والبحث العلميوالوزیر المكلف

یمارس الوزیر والجامعيالمركز االستشفائيعلىیمارس الوزیر المكلف بالصحة الوصایة اإلداریة 
.الوصایة البیداغوجیةبالتعلیم العالي والبحث العلميالمكلف

بمھام التشخیص والكشف والعالج والوقایة والتكوین والدراسة الجامعیة المراكز االستشفائیةتكلف 
.التكوین العالي في علوم الطب المعنیة/والبحث وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعلیم و

في علوم الطب بمصاریف باالشتراك مع مؤسسة التعلیم العالي الجامعيالمركز االستشفائيیتكفل 
بالتعلیم العالي التكوین علوم الطب وفقا للكیفیات التي حددھا الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف

.وباقتراح من مدیري المؤسسات المعنیة

بین الوزیر المكلف مشتركبقرارالجامعي مصالح ووحدات التي تحدد المركز االستشفائيیشمل 
.ف بالتعلیم العاليبالصحة والوزیر المكل

المكلف بالتعلیم العالي والوزیر بین الوزیر المكلف بالصحة مشتركبقرارلح والوحدات المصاإنشاءیتم 

مؤسسة التعلیم العالي الجامعیة والمراكز االستشفائیةالوزیر المكلف بالمالیة باقتراح من مدیري و

.الجامعيئيللمركز االستشفاالمعنیین بعد استشارة المجلس العلمي 
.الوزیر المكلف بالصحةمنتحدد مصلحة ووحدة الصحة العمومیة 

بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف مشتركبقرارالصحة العمومیة مصالح ووحدات إنشاءیتم 

.بعد استشارة المجلس العلميالجامعي المركز االستشفائياقتراح مدیرعلىبالمالیة بناء 

:الجامعي بالمھام اآلتیةستشفائيالمركز االیكلف 
في میدان الصحة1

ضمان نشطات التشخیص والعالج واالستشفاء واالستعجاالت الطبیة الجراحیة والوقایة ٳلي 
السكان،جانب كل نشاط یساھم في حمایة وترقیة صحة 

للصحة،تطبیق البرامج الوطنیة والجھویة والمحلیة 
.ات الصحیة العلمیة والتربویة للمؤسسات الصحیةمعاییر التجھیزإعدادالمساھمة في 

المساھمة في حمایة المحیط وترقیتھ في المیادین المتعلقة بالوقایة والنظافة والصحة ومكافحة 
االجتماعیة،األضرار واآلفات 

في میدان التكوین 2
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لي في ضمان تكوین التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعلیم العا
.وتطبیق البرامج المتعلقة بھإعدادعلوم الطب والمشاركة في 

.تأھیلھم وتحسین مستواھموإعادةالمساھمة في تكوین مستخدمي الصحة 
في میدان البحث3

الصحة،التنظیم المعمول بھ بكل أعمال الدراسة والبحث في میدان علوم القیام في ٳطار
وتظاھرات أخري تقنیة وعلمیة من أجل ترقیة نشاطات تنظیم مؤتمرات وندوات وأیام دراسیة

.العالج والتكوین والبحث في علوم الصحة
الجامعي البیداغوجیة والعلمیةالمركز االستشفائيالوصایا البیداغوجیة تتمثل في تنظیم نشاطات 

.تحدید شروط التحاق الطلبة بھ وشروط توجیھھم
بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوین والبحث داريإلامجلس مداوالتعلىوتخص كذلك المصادقة 

.في علوم الطب
.الجامعي والتركیبة البنیویة لھذا األخیرالمركز االستشفائيإنشاءیحدد مرسوم 

.ویباشر أي تعدیل في التركیبة البنیویة بنفس الشكل
ة ومالیة الجامعي بوسائل مادیالمركز االستشفائيمؤسسات الصحة عند وجودھا خارج تجھز 

.وبشریة ممیزة تتناسب ومھامھا
اتفاقیات مع بھ،المعمول إطار التنظیمفي یبرم،الجامعي أن المركز االستشفائيیمكن 

المؤسسات الصحیة أو أي ھیئة أخري بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة من أجل القیام 
.والبحث في علوم الصحةالخاصة بالتكوینبمھامھ 
المبادئ الرئیسیة للتخطیط والتكوین في علوم إطاري مركزٳستشفائي جامعي في أإنشاءیدخل 
.الطب

ٳستشفائي جامعي للشروط اآلتیةمركزإنشاءیخضع 
توفر موارد مادیة وطاقات بشریة بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة السیما المستوي العالي 

والبحث،والتكوین في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج 
.جود ھیاكل أساسیة وتجھیزات علمیة وتربویة وتقنیة صالحة الستقبال األساتذة والطلبةو

الجامعي باالشتراك مع مؤسسة التعلیم العالي في علوم الطب المركز االستشفائيیتكفل 
والوزیر المكلف بالصحة حددھا الوزیربمصاریف التكوین في علوم الطب وفقا للكیفیات التي 

.م العالي وباقتراح من مدیري المؤسسات المعنیةبالتعلیالمكلف
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التنظیــــــم اإلداري

یسمى استشاريمجلس إداري ویسیره مدیر عام ویزود بجھاز الجامعي المركز االستشفائيیدیر 
".المجلس العلمي"

مجلس الجامعي لجنة استشاریة في فترة بین دورات الللمركز االستشفائيالمدیر العامتساعد 
.العلمي

الفصـــــل األول 
مجــــــــــلس اإلدارة 

یشمل مجلس اإلدارة األعضاء اآلتیین 
ممثل الوزیر المكلف بالصحة رئیسا -
ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي-
ممثل إدارة المالیة -
االقتصادیةممثل التأمینات -
ممثل ھیئات الضمان االجتماعي -

الجامعيالمركز االستشفائيبلدي لبلدیة مقر ممثل المجلس الشعبي ال-
الجامعيالمركز االستشفائيممثل المجلس الشعبي للوالیة مقر -
زمالؤهممثل األخصائیین االستشفائیین الجامعیین ینتخبھ -
ممثل المستخدمین الطبیین ینتخبھ زمالؤه-
ممثل المستخدمین الشبھ طبیین ینتخبھ زمالؤه-
ممثل جمعیات المنتفعین -
مثل العمال ینتخب في جمعیة عامة م-
رئیس المجلس العلمي  -

ویتولى مداوالت مجلس اإلدارة بصوت استشاري فيالجامعيكز االستشفائيللمریشارك المدیر العام 
.أمانة المجلس

سنوات قابلة للتجدید بقرار من )03(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا ثالث 
.السلطات التابعة لھاباقتراح منوالوزیر المكلف بالصحة 

.في حالة انقطاع عھدة أي عضو، یعین عضو جدید حسب األشكال نفسھا لیعوضھ إلى غایة نھایة العھدة
.تنتھي عھدة األعضاء المعینین بحكم وظائفھم مع انتھاء ھذه الوظائف

.في مداوالتھیمكن أن یستعین مجلس اإلدارة بأي شخص من شأنھ أن یساعده

:یتداول مجلس اإلدارة في المواضیع التالیة
المدى،مخطط التنمیة القصیر والمتوسط -
المؤسسة،مشروع میزانیة -
التقدیریة،الحساب -
اإلداري،الحساب -
االستثمار،مشاریع -
للمصالح،مشاریع المخططات التنظیمیة -
والتجھیزات،البرامج السنویة الخاصة بصیانة البنایات -
التكوین،تفاقیات المبرمة مع مؤسسات اال-
شركاء المؤسسة السیما مع ھیئات الضمان والموقعة معالعقود المتعلقة بالخدمات العالجیة -

والمؤسسات والھیئات األخرى،والجماعات المحلیةاالجتماعي والتأمینات االقتصادیة، والتعاضدیات 
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الموظفین،مشروع جدول -
للمؤسسة،النظام الداخلي -
وتحویلھا،والعقارات وعقود اإلیجاروتحویل المنقوالتناء اقت-
.رفضھاقبول الھبات والوصایا أو-

أشھر )06(یجتمع مجلس اإلدارة وجوبا في دورة عادیة مرة كل 
)3/2(ویمكنھ أن یجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئیسھ أو بطلب من ثلثي 

أعضائھ، 
ت مجلس اإلدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع یمضیھ رئیس وأمین تحرر مداوال

الجلسة 
.األولاجتماعھیعد مجلس اإلدارة نظامھ الداخلي ویصادق علیھ خالل 

ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور أغلبیة أعضائھ وإذا لم یكتمل النصاب یستدعي مجلس اإلدارة 
.مھما یكن عدد الحاضرینیتداولواالموالیة ویمكن حینئذ ألعضائھ أن )10(ي األیام العشر من جدید ف

.تتخذ القرارات بأغلبیة األعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي األصوات، یرجح صوت الرئیس
جتماعاالالتي تلي )08(تعرض مداوالت مجلس اإلدارة للموافقة على السلطة الوصیة في األیام الثمانیة 

یوما بعد إرسالھا إال في حالة     معارضة صریحة تبلغ خالل ھذه )30(وتكون المداوالت قابلة للتنفیذ ثالثین 
.المدة

المجـــــــــلس العلمي

:آراء السیما فیما یخصبإصداریكلف المجلس العلمي 
،إقامة عالقات عملیة بین المصالح الطبیة-
،ات الطبیة وببناء المصالح الطبیة وإعادة تھیئتھامشاریع البرامج الخاصة بالتجھیز-
،برامج الصحة والسكان -
،برامج التظاھرات العلمیة والتقنیة-
،إلغاؤھاالمؤسسات الطبیة أو إنشاء-
،االتفاقیات الخاصة بالتكوین والبحث في علوم الطب-

لعالج والوقایة وسیرھا یفتح المجلس العلمي كل اإلجراءات التي من شأنھا أن تحسن تنظیم مصالح ا
.وتوزیع المستخدمین

برامج التكوین والبحث في علوم الطب ویقدر نشاط المصالح في میدان العالج إعدادیشارك في 
.والتكوین والبحث

یطلع المجلس العلمي بكل أمر ذي طابع طبي، علمي أو أنالجامعيكز االستشفائيالمریمكن مدیر 
.تكویني

.كل شخص قد یساعده في أشغالھشارةلإلویمكن أن یستدعي 
.سنوات قابلة للتجدید)03(ینتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائھ رئیسا لمدة ثالث 

:یضم المجلس العلمي فضال عن الرئیس، األعضاء اآلتي ذكرھم
وعند االقتضاء مسؤولو وحدات أو ممثلیھ،مدیر مؤسسة التكوین العالي المعنیة المصالح،رؤساء -

.لبحثا
من بین الجامعيكز االستشفائيللمرالعام یعینھم المدیرأعضاء )3(ثالثة إلى)2(عضوان -

للمؤسسة،المجموعة العلمیة 
سنوات)3(أستاذ محاضر وأستاذ معید المستخدمین ینتخبھما زمالؤھما لمدة ثالث -

لى رتبة في سلك شبھ بأعیتمتعالجامعيكز االستشفائيللمرموظف شبھ طبي یعینھ المدیر العام -
الطبیین 
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دورة فيالجامعيكز االستشفائيللمریجتمع المجلس العلمي باستدعاء من رئیسھ أو المدیر العام 
.عادیة مرة كل شھرین

كز للمرأن یجتمع في دورة طارئة بطلب من رئیس المجلس أو أغلبیة أعضائھ أو المدیر العام ویمكنھ 
.الجامعياالستشفائي

.المجلس العلمي في حالة غیاب الرئیسماع أقدم عضو فيیرأس االجت
.یتوج كل اجتماع بمحضر رسمي یسجل في سجل خاص

ال تصح اجتماعات المجلس العلمي إال بحضور أغلبیة أعضائھ وإذا لم یكتمل النصاب یستدعي المجلس 
ھما یكن عدد األعضاء الموالیة ویمكن أعضاءه حینئذ أن یجتمعوا م)08(من جدید في األیام الثمانیة 

.الحاضرین
.یعد المجلس العلمي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ

اللجنة االستشاریة
وعلىالجامعي في أداء مھامھ للمركز االستشفائيالمدیر العام إليإضافةتساعد اللجنة االستشاریة 

.الخصوص في تطبیق اقتراحات المجلس العلمي وتوصیاتھ
المدیر العام الرئیسإليإضافةاللجنة االستشاریة تشمل 
العلميیعینھم المجلسرؤساء مصالح )7(سبعة إلى)3(ثالث 

الجامعي أو من للمركز االستشفائيبمبادرة من المدیر العام االستشاریة،یمكن توسیع اجتماعات اللجنة 
.یاكل المؤسسةأغلبیة أعضاء اللجنة االستشاریة لتشمل األمین العام ومدیري ھ

.تجتمع اللجنة االستشاریة مرة كل شھر
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المراكز االستشفائیة قائمة
ةالتركیبة البنیوی المقر التسمیة

المركب الصحي لیون -مستشفى مصطفي باشا، 
.وحدة جراحة األطفال-برنارد 

مستشفى مصطفي باشا المركز االستشفائي الجامعي
مصطفي باشا

مستشفى بني مسوس مستشفى بني مسوس المركز االستشفائي الجامعي بني 
مسوس 

االستعجالت المركزیة بشارع -مستشفى بارني 
.وحدة بوجمعة مغني-مخبر علم الخالیا -طرابلس 

مستشفى نفیسة حمود المركز االستشفائي الجامعي حسین 
داي

وحدة,مستشفى النھار بالخروب-مستشفى بن بادیس 
).القصبة(جراحة األسنان بشارع سي عبدهللا 

مستشفى بن بادیس المركز االستشفائي الجامعي 
لقسنطینة

مستشفى وھران ووحدة االستعجالت الطبیة الجراحیة 
عیادة الغدد –عیادة أمیلكار كابرال –عیادة فالوسان–

عیادة طب األسنان–والداء السكري 

مستشفى الدكتور بن زرجب ستشفائي الجامعي لوھرانالمركز اال

مستشفى –مستشفى ابن سینا -مستشفى ابن رشد 
–عیادة طب األطفال -عیادة طب العیون -الدربان 

لیزا عیادة ساولة عبدالقادرٳعیادة طب األسنان 

مستشفى ابن رشد  المركز االستشفائي الجامعي لعنابة

عیادة بن –عیادة متیجة-مستشفى فرانتز فانون 
عیادة زبانة–عید بول

مستشفى فرانتز فانون المركز االستشفائي الجامعي للبلیدة 

مستشفى سیدي بلوة-مستشفى ندیر دمحم  مستشفى ندیر دمحم المركز االستشفائي الجامعي 
لتیزیوزو

)مستشفى أ(مستشفى باتنة  مستشفى بن فلیس التوھامي المركز االستشفائي الجامعي لباتنة

عیادة أمراض األنف واألذن –مستشفى سطیف
مركب األم والطفل–والحنجرة 

مستشفى سطیف المركز االستشفائي الجامعي لسطیف

عیادة الوالدة الحضریة–مستشفى سیدي بلعباس  مستشفى حساني عبدالقادر المركز االستشفائي الجامعي لسیدي 
بلعباس

مستشفى تلمسان مستشفى التیجاني الدمرجي تشفائي الجامعي لتلمسانالمركز االس

عیادة خرافة–مستشفى باب الوادي  مستشفى لمین دباغین المركز االستشفائي الجامعي لبابي 
الوادي

–مستشفىفرانتز فانون -مستشفى خلیل عمران 
مستشفىترغةأوزمور

مستشفى خلیل عمران المركز االستشفائي الجامعي لبجایة

مستشفى الدویرة مستشفى الدویرة لمركز االستشفائي الجامعي الدویرةا
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الجامعيالتنظیم اإلداري للمركز االستشفائي
المدیر العام

مرسوم رئاسي باقتراح من الوزیر الجامعي بموجبستشفائيإلللمركز ایعین المدیر العام 
.المكلف بالصحة وتنھي مھامھ بالطریقة نفسھا

تأدیة مھامھ أمین عام ومدیرون وعند امعي فيالجللمركز االستشفائيیساعد المدیر العام 
.الضرورة مدیرو الوحدات

علىبالصحة بناء الوزیر المكلفمن یعین األمین العام والمدیرون ومدیرو الوحدات بقرار
.الجامعيالمركز االستشفائياقتراح من مدیر 

من قرار مشتركبنشاطاتھأھمیة الجامعي حسبللمركز االستشفائيیحدد الھیكل التنظیمي 
.العموميبالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف والوزیر المكلفبالصحة الوزیر المكلف

:الجامعي وبھذه الصفةكز االستشفائيالمرعن تسییر العام مسؤولالمدیر 
،المدنیةالحیاةالعدالة وفي جمیع أعمال أمامالجامعي ستشفائيإلكز االمریمثل 

أولئك الخاضعین لكیفیة باستثناء،الجامعيكز االستشفائيالمرجمیع مستخدمي علىیمارس سلطة التعیین 
أخرى،تعیین 

الجامعي،ستشفائيإلكز االمرھو اآلمر بالصرف فیما یخص نفقات 
المؤسسة،یعد مشاریع المیزانیة التقدیریة ویضبط حسابات 

جامعيالستشفائيإلكز اللمرالداخلي والنظامالتنظیمي مشروع الھیكلیضع 
،دارةإلیقوم بتنفیذ مداوالت مجلس ا

دارة،إلابالصحة بعد مصادقة مجلس الوزیر المكلفإليیضع التقریر السنوي للنشاطات ویرسلھ 
بھ،التنظیم المعمول إطاروالصفقات واالتفاقیات واالتفاقات في العقود جمیع بإبرامیقوم 

.ین لسلطتھیمارس السلطة السلّمیة على جمیع المستخدمین الخاضع
.لصالح مساعدیھمسؤولیتھ،إمضاءه،علىیفوض 

:یتمثل كما یليالجامعي للمركز االستشفائيالھیكل التنظیمي 

الكاتب العام
یضمن العالقات العامة،

یضمن أمانة وسیر مختلف لجان المؤسسة ومتابعة تنفیذ قرارتھا،
یقوم بمتابعة تنفیذ مشروع المؤسسة،

مشروع النوعیة والتسییر،یقوم بمتابعة تنفیذ
یقوم بمتابعة المنازعات وكذا التنظیم العام،

.یقوم بتمثیل المدیر العام وینوب عنھ في مھامھ
صدار النشرة الدوریة للمؤسسة،إیقوم بمركزة ودراسة المعطیات والمعلومات و

یسھر على تطبیق مختلف مخططات النشطات الموافق علیھا وكذا الضوابط واإلجراءات
الخاصة بالتسییر االستشفائي، 

ینسق مخططات النشطات لمختلف المصالح اإلداریة واالستشفائیة من أجل بلوغ األھداف 
االستراتیجیة للمؤسسة،

یضمن أن مختلف المصالح تقیم جودة الخدمات المقدمة بصفة نظامیة ومتواصلة، 
لمؤسسات الصحیة واقتراح كل یقوم بمركزة ودراسة كل المنشورات والوثائق الخاصة بتسییر ا

.اجراء تنظیمي أو ھیكلي
.یقوم بنشر وتوزیع كل المنشورات الخاصة بالمؤسسة وكذا النشرة الدوریة للمؤسسة
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مدیرىة الموارد البشریة
بضمان تسییر كافة موظفي المؤسسة ووضع تحت تصرف الموارد البشریةیكلف مدیر-

،المصالح الموارد البشریة الضروریة لسیرھا
یكلف بتنظیم المسابقات الخاصة بالترقیة والتوظیف،-
إعدادوكلف بتنفیذ برنامج التكوین بصفة عامة ی-
-

وتقییمھ وكذا هوتنفیذمخططات التكوین المتواصل لمختلف أسالك المستخدمین ومتابعتھ -
،من طرف الوزارة بصفة خاصةرةالمسط

كلف بحفظ كل الملفات اإلداریة للعمالی-
:فھوباط العام لكافة المستخدمین داخل المؤسسة و بھذه الصفة كلف باالنضی-
مسؤول عن كل الغیابات القانونیة والعطل المرضیة وعطل األمومة-

ظفي المؤسسة،الخاصة بمومسؤول على تطبیق و تنفیذ كل المقررات اإلداریة -
:مسؤول على حفظ وصیانة كل السجالت الموضوعة تحت تصرفھ و ھي-

إلداریة سجل العقود ا
سجل العطل السنویة
 سجل العطل المرضیة
 سجل اللجان المتساویة األعضاء
 سجل حوادث العمل
 مكلف بالتعامل مع مصالح الوظیفة العمومي لمتابعة كل القضایا المھنیة الخاصة بالعمال

أو التوظیف وإعداد مخطط تسییر الموارد البشریة
لمھني للعمال أمام المحاكم و في جمیع أحوال متابعة كل النزاعات المتعلقة بالمسار ا

الحاالت المدنیة 
:یسمح لھ باإلمضاء باسم المدیر العام وتحت مسؤولیتھ الخاصة و في اإلطار القانوني بمایلي-

إمضاء سندات العطل
 إمضاء مذكرات تسییر مدیریتھ
شھادات العمل -إمضاء مقررات الخصم

ان االجتماعيإمضاء بطاقات العمل مع صندوق الضم

إعداد األجور ومختلف العالوات،-
إعداد استراتیجیات من أجل تعبئة وتحفیز المستخدمین،-
السھر على حسن تطبیق نظام تقویم المردودیة للمستخدمین،-

:المصالح التالیةالموارد البشریةتتضمن مدیر
المدیریة الفرعیة للمستخدمین

المدیریة الفرعیة للتكوین والوثائق
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مدیریة المالیة والمراقبة

:المالیة والمراقبة بما یليالمواردیكلف مدیر
مركزة التوقعات المالیة لمختلف المدیریات وإعداد مشروع میزانیة مع متابعة تنفیذھا،

إعداد الحساب المالي للمؤسسة وكل الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العامة،
مراقبة التسییر المالي للمؤسسة،

سداسي، والسنوي،:عداد الوضعیة المالیة كل ثالثيإ
إعداد حساب الكلفة للمؤسسة والتعاقد،

المحاسبة التحلیلیة،
عملیات االستثمار،

.إعداد مشروع المیزانیة السنوي وكذا مشاریع میزانیة البرامج والسھر على تنفیذھا
.ین الخزینةمتابعة تسدید مختلف الفواتیر بالتنسیق مع المراقب المالي وأم

:المالیة والمراقبة المصالح التالیةتتضمن مدیریة
المدیریة الفرعیة لتخلیل التكالیف وتقییمھا

المدیریة الفرعیة للمالیة

النشطات الطبیة والعالجیةمدیریة
:لنشطات الطبیة والعالجیة بما یليایكلف مدیر

مختلف المصالح االستشفائیة،تنظیم االستعجالات الطبیة الجراحیة وضمان التواصل بین 
تنظیم المصالح الطبیة،

مبادرة كل نشاط تحسین المستوي وإعادة التأھیل الخاص بالمستخدمین الطبیین والشبھ طبیین 
وفقا لالحتیاجات والبرامج المحددة،

تسییر المعطیات الطبیة للمؤسسة وذلك بإصدار الحصیلة الدوریة للنشطات،
وتحلیل المعلومات الطبیة المقدمة من طرف المصالح االستشفائیة،القیام باستخالص ومعالجة

ضمان اثبات واستیعاب المعلومات،
وضع كل النشطات الخاصة بالترقیة والتكوین الخاص بالمعلومات الصحیة،

تسییر مكتب القبول،
،)حفظ الملفات الطبیة(التكفل بتسییر الوثائق الطبیة 

لي للمؤسسة،اعداد ومتابعة المخطط االستعجا
لجنة الدواء، لجنة االستعجالت، لجنة النظافة واألمن، لجنة (متابعة مختلف لجان المؤسسة 

،...)وساطةالمصالحة واللجنة مكافحة العدوى المكتسبة في المستشفیات، 
ومتابعة وتقییم مراحل تنفیذه،مشروع المؤسسةلجنةعلىشرافاإل

تسییر المناوبة واالستعجالت،
لك باالتصال مع معاھد التكوین العالي في العلوم الطبیة، التكوین التدرجي وما بعد ضمان وذ

التدرج في العلوم الطبیة والمشاركة في إعداد البرامج المتعلقة بھذه الفئات،
التنظیم العام للعالجات الشبھ طبیة ومرافقة المریض في إطار مشروع العالجات الشبھ طبیة 

للمؤسسة،
العالجات الشبھ طبیة وتقییم العالج،البحث في مجال

اعداد سیاسة تكوین ألسالك الشبھ طبیین،
تقییم الممارسات المھنیة،
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.سیاسة تحسین نوعیة وأمن العالجات
:نشطات الطبیة والعالجیة المصالح التالیةالتتضمن مدیریة 

المدیریة الفرعیة للنشطات الطبیة
المدیریة الفرعیة للنشطات الشبھ طبیة

المدیریة الفرعیة للتسییر اإلداري للمریض

لنشطات الطبیة والعالجیة في نھاة السنة الحصیلة العامة للنشطات الطبیة والشبھ ایقدم مدیر
.طبیة للمؤسسة

ةدیاممدیریة الوسائل ال
مھمة مدیریة الوسائل المادیة وضع تحت تصرف مختلف المصالح الوسائل العامة الضروریة 

:یكلف مدیر الوسائل المادیة بالمھام التالیةلسیرھا ولذا
تطبیق برامج التموین المتفق علیھا،

مسؤولیة استالم، تخزین وحفظ المواد الغذائیة وكذا المنقوالت المختلفة التي ھي ملك المؤسسة،
مسؤول عن تسییر المخازن وحسن تسییرھا وإعداد بطاقات التخزین وإعداد الجرد،

المادیة وإعداد حساب التسییر المادي السنوي،مسؤول عن المحاسبة 
التحیین السنوي للجرد العام للمؤسسة،

تنظیم المصالح الفندقیة لمختلف المصالح االستشفائیة،
.استالم الكتابات وعرض حال العملیات

مسؤول عن حظیرة السیارات بما فیھا االقتناء الصیانة والتسییر،
.یر یقوم بمھامھ تحت السلطة المباشرة للمدیر العامیعد ھذا المحاسب مسؤول عن التسی

.عند نھایة كل ثالثي بتقدیم عرض حال عن وضعیة المخازن العامة للمؤسسة
یقوم بإعداد الحساب المادي السنوي للمؤسسة والممضي من طرف المدیر العام وإرسالھ إلي 

.أفریل من السنة الموالیة1الوصایة قبل 
جد تحت تصرف مدیر التموین والوسائل العامة ومستخدمي ھذه المصالح كل مفاتیح المخازن تو

.ھم مسؤولون مدیر التموین والوسائل العامة تحت تصرفھ فیما یخص المواد المخزنة لدیھم
.ذن أو مراقبةإال یمكن ادخال أو إیداع أي مادة مھما كان نوعھا في المؤسسة بدون 

ل مكلف بإجراء عملیة قبض األموال ودفعھا طبقا مدیر التموین والوسائل العامة یعد وكی
.للقانون

الصیانة الوقائیة والعالجیة للمنشآت الطبیة والمنشآت 
وضع بطاقیة لكل جھاز تم اقتناءه مع متابع مراحا تشغیلھ وصیانتھ الى غایة اعفاءه من الخدمة،

.سكان مدیر الوسائل المادیة داخل المؤسسةإإلزامیة 
:لوسائل المادیة المصالح التالیةاتتضمن مدیریة

المدیریة الفرعیة للمصالح االقتصادیة
المدیریة الفرعیة للمنتوجات واألدوات والمستھلكات

.المدیریة الفرعیة للمنشآت القاعدیة
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المخطط التنظیمي للمراكز االستشفائیة الجامعیة

المدیریة الفرعیة األمراض العقلیة"یدة یزود بھیكل تكمیلي یدعى لالمستشفى الجمعي للب

المدیر العام

الكاتب العاممكتب التنظیم العام

اإلدارةمجلس العالم واالتصالمكتب ا

األمن والمراقبة مكتب 

العامة
المجلس االستشاري

الصفقات، المنازعات مكتب 

والشؤون القانونیة

المجلس العلمي

المدیریة الفرعیة 

للتكوین والوثائق

المدیریة الفرعیة للمستخدمین مدیریة الموارد البشریة

تخلیل المدیریة الفرعیة ل

التكالیف وتقییمھا 
المدیریة الفرعیة للمالیةمدیریة المالیة والمراقبة

المدیریة الفرعیة 

نشآت القاعدیةلمل

نتوجات المدیریة الفرعیة للم

واألدوات والمستھلكات

المدیریة الفرعیة 

للمصالح االقتصادیة
یة دماوسائل المدیریة ال

المدیریة الفرعیة للتسییر 

االداري للمریض

المدیریة الفرعیة للنشطات 

الشبھ طبیة

المدیریة الفرعیة للنشطات 

الطبیة
لطبیة نشطات امدیریة ال

والشبھ طبیة
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مدیریة المالیة والمراقبة

للتحلیل وتقییم المدیریة الفرعیة

التكالیف

المدیریة الفرعیة للمالیة

تحلیل التكالیف مكتب 

مكتب المیزانیة والمحاسبةوالتحكم فیھا

والصنادیقاإلیراداتمكتب 
مكتب الفوترة
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مدیریة الوسائل المادیة

لمصلح المدیریة الفرعیة ل

االقتصادیة 

للمنشآت القاعدیة المدیریة الفرعیة

والتجھیزات الصناعیة

للمنتوجات المدیریة الفرعیة

الصیدالنیة واألدوات والمستھلكات

التمویناتمكتب مكتب المنتوجات الصیدالنیةمكتب المنشآت القاعدیة

تسییر المخازن والجرد مكتب

واإلصالحات
مكتب األدوات والمستھلكات مكتب التجھیزات

مكتب اإلطعام والفندقةمكتب الصیانة
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مدیریة النشطات الطبیة والشبھ طبیة

للتسییر المدیریة الفرعیة

اإلداري للمریض

المدیریة الفرعیة للنشطات 

الطبیة

المدیریة الفرعیة للنشطات الشبھ 

طبیة

لنشطات الشبھ تنظیم امكتب

وتقییمھاطبیة

النشطات الطبیةتنظیم مكتب

وتقییمھا مكتب دخول المرضى

المناوبة واالستعجالتمكتب مكتب العالجات التمریضیة 
مكتب االستقبال والتوجیھ 

والنشطات االجتماعیة العالجیة

البرمجة ومتابعة الطلبةمكتب مكتب البرمجة ومتابعة 

المتربین
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المدیریة الفرعیة األمراض العقلیة"یدة یزود بھیكل تكمیلي یدعى لالمستشفى الجمعي للب

مدیریة الموارد البشریة

المدیریة الفرعیة للمستخدمینة للتكوینالمدیریة الفرعی

مكتب تسییر الحیاة المھنیة مكتب التكوین

للمستخدمین اإلداریین ومستخدمي 

المصالح 

مكتب تسییر الحیاة المھنیة 

للمستخدمین الطبیین والشبھ طبیین 

في علم النفسنواألخصائیی

مكتب الوثائق

مكتب العمال والتنظیم واألجور
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المؤسسة االستشفائیة الجامعیة أول نوفمبر لوھران

270-03الرئاسي رقم تخضع ألحكام المرسوم المؤسسة االستشفائیة الجامعیة أول نوفمبر لوھران 

المؤسسة االستشفائیة المحدد إلنشاء 2003غشت 13الموافق 1424جمادى الثانیة 14المؤرخ في 
.تنظیمھ وسیرهالجامعیة أول نوفمبر لوھران و

.ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل الماليتعتبر ھذه المؤسسات عمومیة 
للوزیر المكلف بالصحة ویتولى الوصایة البیداغوجیة علیھا الوزیر المكلف اإلداریةوتوضع تحت الوصایة 

.بالتعلیم العالي والبحث العلمي
تخص الوصایة البیداغوجیة مجمل األعمال المتعلقة

 للمؤسسة االستشفائیة الجامعیة،بتنظیم النشطات البیداغوجیة والعلمیة
،بتحدید شروط التحاق الطلبة وتوجیھیھم
ة على مداوالت مجلس اإلدارة فیما یخص المسائل المتعلقة بالتكوین العالي والبحث في العلوم الموافق

.الطبیة

المھام
المؤسسة االستشفائیة الجامعیة أداة لتنفیذ السیاسة الوطنیة للصحة في میدان العالج ذي المستوى 

.العالي والبحث العلميالعالي والسیاسة الوطنیة للتكوین 

ار تتولي المؤسسة االستشفائیة الجامعیة على الخصوص المھام اآلتیةفي ھذا اإلط
في میدان الصحة1

ضمان األنشطة ذات المستوى العالي في میادین التشخیص والكشف والعالج والوقایة وكل نشاط 
یساھم في حمایة الصحة وترقیتھا،

تطبیق البرامج الوطنیة والجھویة والمحلیة للصحة،
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اد معاییر التجھیز الصحي والعلمي والبیداغوجي للھیاكل الصحیة، المساھمة المشاركة في إعد
في حمایة المحیط وترقیتھ في المیادین التابعة للوقایة والنظافة والصحة ومكافحة األضرار 

واآلفات االجتماعیة،
تطویر كل األعمال والمناھج والطرق واألدوات التي إلى ترقیة تسییر عصري وفعال لمواردھا 

البشریة والمادیة،
االستشفاء واالستعجاالت الطبیة الجراحیة إلى جانب كل نشاط یساھم في حمایة والسكان،

تطویر أقطاب امتیاز في المیادین المذكورة آنفا
في میدان التكوین العالي 2

وتطبیق البرامج إعدادضمان تكوین التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبیة والمشاركة في 
.متصلة بھ بالتعاون مع مؤسسات التكوین العالي في العلوم الطبیةال

.المبادرة بكل عمل ساھمة لتحسین مستوي المستخدمین وتجدید معارفھم
في میدان البحث3

بمھامھا،القیام في بكل أشغال البحث في علوم الصحة وفي كل المیادین ذات العالقة 
اھرات أخري تقنیة وعلمیة قصد ترقیة نشاطات تنظیم مؤتمرات وندوات وأیام دراسیة وتظ

.العالج والتكوین العالي والبحث في العلوم الطبیة
التآزر بین أیضا،بإقامةستشفائیة الجامعیة باالتصال مع السلطات المعنیة التكلف المؤسسة ا

.مؤسسات الصحة لضمان انسجام العالج في المنطقة الصحیة المغطاة وتسلسلھ
كل صفقة أو اتفاقیة نشاطاتھا،إبرامستشفائیة الجامعیة لتأدیة مھامھا وتطویر الیمكن المؤسسة ا

.أو عقد أو اتفاق مع كل ھیئة عمومیة أو خاصة وطنیة أو أجنبیة
وتنفیذ ما یأتيإعدادستشفائیة الجامعیة الالمؤسسة اعلىیتعین 

السیما في نشاطاتھا،راتیجیات تطویر مشروع مؤسسة یحدد األھداف العامة السنویة والمتعددة السنوات واست
میادین العالج والتكوین العالي والبحث والمسعي االجتماعي واالتصال الداخلي والخارجي وتسییر منظومة 

عالم،إلا
.مشروع نوعیة

.في سیاسات الصحة والتكوین العالي المقررةإطاریندرج المشروعان وجوبا في 
.وسلطات التكوین العالي المعنیةتبرم عقود أھداف مع السلطات الصحیة 

التنظیــــــم اإلداري

سلطاتھ مجلسیساعده في ممارسة مدیر عاممجلس إدارة ویدیرھا ستشفائیة الجامعیة الالمؤسسة ایسیر 
.علمي

مجــــــــــلس اإلدارة
یضم مجلس اإلدارة األعضاء اآلتیة ذكرھم  

رئیسابالصحة،الوزیر المكلف ممثل عن -
العلمي،الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث عن ممثل -
بالمالیة الوزیر المكلفممثل عن -
الوزیر المكلف بالعمل ممثل عن -

الجامعیة،ستشفائیة الللمؤسسة ارئیس المجلس العلمي -
الصحة،المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر علوم -
الطبیة،مسؤول مؤسسة التكوین في العلوم -
ممثل زمالؤھما،الجامعیین من صنف األساتذة ینتخبھما االستشفائیینالمستخدمین عن)2(ممثالن -

قتصادیة،الاعن التأمینات 
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جتماعي،الاضمان ممثل عن ھیئات ال-

المؤسسة ممثل عن كل فئة من مؤسسة عمومیة للعالج موجودة في المنطقة التي تغطیھا -
الجامعیة،االستشفائیة 

،المؤسسة االستشفائیة الجامعیةوالیة مقر ممثل عن المجلس الشعبي لل-
الوزیر المكلف بالصحة من ضمن الجمعیات األكثر عن جمعیات المرتفقین یعینھما )2(ممثالن -

تمثیال،
عن المستخدمین ینتخبھما زمالؤھما،)2(ممثالن -

.تشاریةفي اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة اسللمؤسسة االستشفائیة الجامعیةیشارك المدیر العام 
.یمكن مجلس اإلدارة أن یستعین بكل شخص من شأنھ أن یساعده في أشغالھ

.مجلس اإلدارةللمؤسسة االستشفائیة الجامعیة أمانة تتولي المدیریة العامة 
الوزیر المكلف بالصحة سنوات قابلة للتجدید بقرار من )03(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا ثالث 

.من السلطات التابعین لھااقتراح علىوبناء 
انتھاءإلى غایة نفسھا، لیستخلفھحسب األشكال جدید،وفي حالة انقطاع عھدة أحد األعضاء، یعین عضو 

.العھدة
.تنتھي عھدة األعضاء المعینین بحكم وظائفھم مع انتھاء ھذه الوظائف

:یتداول مجلس اإلدارة لي الخصوص فیما یأتي
للمؤسسة،لعامة السیاسة ا-
المؤسسة،المشاریع السنویة والمتعددة السنوات المنصوص علیھا في مشروع -
البیانات التقدیریة لإلرادات والنفقات وعملیات االستثمار واقتناء المنقوالت والعقارات وعقود اإلیجاز -

رفضھا،أووالتصرف فیھا وقبول الھبات والوصایا 
والتعویضات،وكذا األجور مخططات توظیف المستخدمین وتكوینھم-

،التنظیميستشفائیة الجامعیة وھیكلھا الللمؤسسة االنظام الداخلي -
االتفاقیات واالتفاقات والعقود والصفقات-

وإلغائھا،ستشفائیة الجامعیة الاالھیاكل إنشاءاقتراحات -
القروض،-
المنصرمة،التسییر المالي للسنة المالیة -
النشاط،حصائل -

ستشفائیة الللمؤسسة ارة كل المسائل التي یطرحھا علیھ وزیرا الوصایة أو المدیر العام مجلس اإلدایدرس 
.ویعد نظامھ الداخلي خالل دورتھ األولي ویصادق علیھ.الجامعیة

األقل حول سیاسة المؤسسة فیما یخص حقوق المرتفقین ونوعیة علىمرة في السنة یتداول مجلس اإلدارة
.تقریر تقدمھ لجنة المصالحة والوساطةلىعستقبال والتكفل بناء إلا

.أشھر)06(یجتمع مجلس اإلدارة وجوبا في دورة عادیة مرة واحدة كل 
)2/3(استدعاء من رئیسھ أو بطلب من ثلثي علىویمكنھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء 

.أعضائھ
یوقعھا رئیس الجلسة ومؤشر علیھ،ص مرقم تدون مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر وتسجل في سجل خا

.وأمینھا
كل عضو إلىویبلغ العام،اقتراح من المدیر علىیحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء 

یوما من التاریخ المحدد لكل دورة ویمكن تقلیص ھذا األجل بالنسبة للدورات الغیر )15(قبل خمسة عشر 
.أیام)08(مانیة عادیة دون أن یقل عن ث

ستشفائیة الجامعیة في ھیاكل استشفائیة جامعیة تنشأ بموجب قرار مشترك بین اللمؤسسة اتنظم ا
.المكلف بالتعلیم العاليوالوزیر الوزیر المكلف بالصحة عن 
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المجـــــــــلس العلمي

:یأتيرأیھ بشأن ما بإبداءیكلف المجلس العلمي 

الجامعیة،شفائیة ستالللمؤسسة ابرامج الصحة -
الطبیة،مشاریع البرامج المتعلقة بالتجھیزات -

إلغائھا،أو ستشفائیة الجامعیةالاالھیاكل إنشاء-
والتقنیة،برامج التظاھرات العلمیة -
الطبیة،التكوین العالي والبحث في العلوم اتفاقیات-
والنوعیة،برامج ومشاریع البحث والمؤسسة واالتصال -
وتقییمھاتنظیم أشغال البحث -
التكوین،برامج -
والبحث،تقییم نشطات العالج والتكوین العالي -
.كل مسألة ذات أھمیة علمیة یعرضھا علیھ المدیر العام-

.یعد المجلس العلمي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ خالل دورتھ األولي
عة العلمیة تنتخبھم المجموعضوا،)15(خمسة عشر إلى)12(یتكون المجلس العلمي من اثني عشر 

واحدة،سنوات قابلة للتجدید مرة )03(لمدة ثالث ستشفائیة الجامعیة ومن ضمنھا الللمؤسسة ا
.وتمثل اختصاصات ھذه األخیرة

والوزیر المكلفالوزیر المكلف بالصحة بین مشتركقرارتحدد قائمة ھذه االختصاصات بموجب 
.بالتعلیم العالي والبحث العلمي

.سنوات)3(ي من ضمن أعضائھ رئیسا لمدة ثالث ینتخب المجلس العلم

بجدوى فياالستعانة بكل شخصیة علمیة أو كل خبیر یمكنھ المساھمة المجلس العلميیمكن
.كفاءتھأشغالھ بحكم 

ستشفائیة الجامعیةاللجان المؤسسة ا
ستشفائیة الجامعیة بما یأتيالتزود المؤسسة ا

لجنة مصالحة ووساطة
روع المؤسسةمشعلىإشرافلجنة 

.الوزیر المكلف بالصحةمن مشتركاربقرتحدد تشكیلة اللجنتین 

احترام حقوق المرتفقین والمساھمة في تحسین بالسھر علىتكلف لجنة مصالحة ووساطة 
.نوعیة استقبال األشخاص المرضى وأقاربھم والتكفل بھم

ي یتقدم بھا مرضى المؤسسة بجمیع الطعون التإعالمھاوتقدم اقتراحات في ھذا المیدان ویتم 
.وكذا الردود بشأنھا

المؤسسة مجلس إدارةفي حالة فشل المصالحة تقوم اللجنة بتحكیم یكون قابال للطعن لدي 
.ستشفائیة الجامعیةالا

أحكام مالیة
ستشفائیة الجامعیة على ما یأتيالتشتمل میزانیة المؤسسة ا

یرداتإلفي باب ا
الدولة،إعانات
عات المحلیة االجمإعانات

االجتماعي،یرادات الناتجة عن التعاقد مع ھیئات الضمان إلا
االستثنائیة،التخصصات 

بنشاطھا،األموال الخاصة المرتبطة 
الجسدیة،تسدیدات التأمینات االقتصادیة بعنوان األضرار 
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بھ،في إطار التشریع المعمول والوصایا الممنوحةالھبات 
الدولي،ن الموارد المتأتیة من التعاو

.كل الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة
في باب النفقات

التسییر،نفقات 
التجھیز،نفقات 

.كل النفقات األخرى المرتبطة بنشاطھا

ستشفائیة الجامعیة الالمؤسسة اإلیرادات ونفقات یعد المدیر العام البیانات التقدیریة السنویة 
ر المكلف بالصحة لیوفق علیھا، حسب الشروط الوزیویعرضھا بعد مداولة مجلس اإلدارة على 

.المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ
المؤرخ في 35-75ستشفائیة الجامعیة طبقا ألحكام األمر رقم الالمؤسسة اتمسك حساب 

ویسند مسك المحاسبة .والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة,1975أبریل سنة 29
.بالمالیةالوزیر المكلف لعون محاسب یعینھ 

المؤسسة یعین الوزیر المكلف بالمالیة باالشتراك مع الوزیر المكلف بالصحة محافظا للحساب لدي
.ستشفائیة الجامعیةالا

السلطة الوصیة طبقا إلىمرفقة بالتقریر السنوي للنشاط ترسل حصیلة وحسابات االستغالل
.للشروط المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ

ستشفائیة الجامعیة للرقابة البعدیة لألجھزة المؤھلة طبقا للقوانین الة االمؤسستخضع 
.التنظیمات المعمول بھاو

بھا،لبلوغ أھدافھا في إطار األنشطة المنوطة الجامعیة،ستشفائیة الالمؤسسة اتزود 
.بالوسائل الضروریة لتأدیة مھامھا وفق األحكام التنظیمیة في ھذا المجال
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ستشفائیة الجامعیةاللمؤسسة االتنظیم اإلداري ل

المدیر العام

.یعین المدیر العام بموجب مرسوم رئاسي

تنفیذ البرامج التي علىویسھر ستشفائیة الجامعیة الایكلف المدیر العام بتحقیق األھداف المنوطة بالمؤسسة 
.یحددھا مجلس اإلدارة

.احترام التشریع والتنظیم المعمول بھماإطارفي یةستشفائیة الجامعاللمؤسسة اتسییر اویتولى
بما یأتيالصفة،بھذه ویقوم،
 اإلدارة،مجلس علىیعد برامج النشطات ویعرضھا

 المدنیة،جمیع أعمال الحیاة العدالة وفيلھا أمام ویمثستشفائیة الجامعیةإللمؤسسة اایتصرف باسم
 المستخدمین،یمارس السلطة السلّمیة على جمیع
 یوظف المستخدمین الخاضعین لسلطتھ ویعیّنھم وینھي مھامھم باستثناء المستخدمین الذین تقّرر

أخرى،لتعیینھم طریقة 
 والنفقات،لإلیرادات یعد البیانات التقدیریة
 النتائج،یعد حصیلة وجداول حسابات
والصفقات،كل العقود واالتفاقیات واالتفاقات یبرم

 الجامعیةستشفائیة الاالداخلي للمؤسسة مي والنظامالتنظییعد مشروعي الھیكل،
 یعد في نھایة كل سنة مالیة تقریرا سنویا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي یرسلھا

المعنیة،إلى السلطات 

والذي تمت الموافقة علیھ من طرف المجلس ستشفائیة الجامعیةاللمؤسسة االھیكل التنظیمي ل
:ؤسسة بعد اقتراح المدیر العام فھو یتمثل كما یلياإلداري للم

إدارة المؤسسة الموضوعة تحت سلطة المدیر العام والذي یساعده مدیر العام مساعد وأمین عام 
:وكذا فرقة إداریة مكونة من

مدیر النشطات الطبیة والعالجات،
مدیر اإلدارة العامة والمالیة،

مدیر الموارد البشریة والتنمیة،
الصیانة والھندسة،مدیر

مدیر الموارد المالیة
المصلحة العامة للصیدلة

:فرقة تقنیة مكونة من
المھندس المسؤول على المصالح التقنیة

المھندس المكلف بصیانة العتاد الطبي
.المھندس المكلف باإلعالم اآللي

.مجلس اإلداريیمكن زیادة مدیریة بقرار وزاري وذلك باقتراح المدیر العام بعد مشاورة ال
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المدیر العام المساعد
المدیر العام المساعد بتنسیق كل النشطات اإلداریة ویقترح كل السبل من أجل تحسینھا،یقوم

یضمن العالقات العامة،
یقوم بمتابعة تنفیذ مشروع المؤسسة،

یقوم بمتابعة تنفیذ مشروع النوعیة والتسییر،
ظیم العام،یقوم بمتابعة المنازعات وكذا التن

.یقوم بتمثیل المدیر العام وینوب عنھ في مھامھ

الكاتب العام
یضمن أمانة وسیر مختلف لجان المؤسسة ومتابعة تنفیذ قرارتھا،

صدار النشرة الدوریة للمؤسسة،إیقوم بمركزة ودراسة المعطیات والمعلومات و
وابط واإلجراءات یسھر على تطبیق مختلف مخططات النشطات الموافق علیھا وكذا الض

الخاصة بالتسییر االستشفائي،
ینسق مخططات النشطات لمختلف المصالح اإلداریة واالستشفائیة من أجل بلوغ األھداف 

االستراتیجیة للمؤسسة،
یضمن أن مختلف المصالح تقیم جودة الخدمات المقدمة بصفة نظامیة ومتواصلة، 

لخاصة بتسییر المؤسسات الصحیة واقتراح كل یقوم بمركزة ودراسة كل المنشورات والوثائق ا
.اجراء تنظیمي أو ھیكلي

.یقوم بنشر وتوزیع كل المنشورات الخاصة بالمؤسسة وكذا النشرة الدوریة للمؤسسة

مدیرىة الموارد البشریة

بضمان تسییر كافة موظفي المؤسسة ووضع تحت تصرف المصالح الموارد البشریةیكلف مدیر
الضروریة لسیرھا،الموارد البشریة

فلذا ھو مسؤول عن
وضع لوحة تعداد المستخدمین،

التوظیف،
تسییر الملفات اإلداریة لكافة المستخدمین،

النظام العام وإعداد األجور ومختلف العالوات،
إعداد مخططات التكوین المتواصل لمختلف أسالك المستخدمین ومتابعتھ وتقییمھ،

شریة،إعداد مخطط تنمیة الموارد الب
إعداد استراتیجیات من أجل تعبئة وتحفیز المستخدمین،

السھر على حسن تطبیق نظام تقویم المردودیة للمستخدمین،
:المصالح التالیةالموارد البشریةتتضمن مدیر 

مصلحة المستخدمین الطبیین واالستشفائیین الجامعیین،
مصلحة المستخدمین الشبھ طبیین،

یین والتقنیین،مصلحة المستخدمین اإلدار
.مصلحة التكوین المتواصل والتوثیق
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ةمالیمدیرىة الموارد ال
:المالیة بما یليالمواردیكلف مدیر

مركزة التوقعات المالیة لمختلف المدیریات وإعداد مشروع میزانیة مع متابعة تنفیذھا،
إعداد الحساب المالي للمؤسسة وكل الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العامة،

اقبة التسییر المالي للمؤسسة،مر
إعداد حساب الكلفة للمؤسسة،

المحاسبة التحلیلیة،
عملیات االستثمار،

.إعداد مشروع المیزانیة السنوي وكذا مشاریع میزانیة البرامج والسھر على تنفیذھا
:المالیة المصالح التالیةالموارد تتضمن مدیر 

مصلحة المیزانیة ومراقبة التسییر،
محاسبة التحلیلیة وحساب الكلفة،مصلحة ال

مصلحة التسییر المالي،
.مصلحة تسییرعملیات االستثمار

النشطات الطبیة والعالجیةمدیرىة
:نشطات الطبیة والعالجیة بما یليالیكلف مدیر 

تنظیم االستعجالات الطبیة الجراحیة وضمان التواصل بین مختلف المصالح االستشفائیة،
یة،تنظیم المصالح الطب

مبادرة كل نشاط تحسین المستوي وإعادة التأھیل الخاص بالمستخدمین الطبیین والشبھ طبیین 
وفقا لالحتیاجات والبرامج المحددة،

تسییر المعطیات الطبیة للمؤسسة وذلك بإصدار الحصیلة الدوریة للنشطات،
لح االستشفائیة،القیام باستخالص ومعالجة وتحلیل المعلومات الطبیة المقدمة من طرف المصا

ضمان إثبات واستیعاب المعلومات،
وضع كل النشطات الخاصة بالترقیة والتكوین الخاص بالمعلومات الصحیة،

تسییر مكتب القبول،
التعاقد وحساب التكلفة،

،)حفظ الملفات الطبیة(التكفل بتسییر الوثائق الطبیة 
اعداد ومتابعة المخطط االستعجالي للمؤسسة،

لجنة الدواء، لجنة االستعجالت، لجنة النظافة واألمن، لجنة (لف لجان المؤسسة متابعة مخت
،...)وساطةالمصالحة واللجنة مكافحة العدوى المكتسبة في المستشفیات، 

ومتابعة وتقییم مراحل تنفیذه،لجنةمشروع المؤسسةشرافعلىاإل
تسییر المناوبة واالستعجالت،

كوین العالي في العلوم الطبیة، التكوین التدرجي وما بعد ضمان وذلك باالتصال مع معاھد الت
التدرج في العلوم الطبیة والمشاركة في إعداد البرامج المتعلقة بھذه الفئات،

التنظیم العام للعالجات الشبھ طبیة ومرافقة المریض في إطار مشروع العالجات الشبھ طبیة 
للمؤسسة،

ییم العالج،البحث في مجال العالجات الشبھ طبیة وتق
إعداد سیاسة تكوین ألسالك الشبھ طبیین،

تقییم الممارسات المھنیة،
.سیاسة تحسین نوعیة وأمن العالجات
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:نشطات الطبیة والعالجیة المصالح التالیةالتتضمن مدیریة 
نشطات الطبیة،المصلحة 

مصلحة العالجات الشبھ طبیة،
مصلحة االستعجالت الطبیة والجراحیة،

سییر اإلداري للمرضى والتعاقد،مصلحة الت
.مصلحة المعلومات الطبیة

لنشطات الطبیة والعالجیة في نھاة السنة الحصیلة العامة للنشطات الطبیة والشبھ ایقدم مدیر
.طبیة للمؤسسة
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مدیریة التموین والوسائل العامة
تحت تصرف مختلف المصالح الوسائل العامة مھمة مدیریة التموین والوسائل العامة وضع

:الضروریة لسیرھا ولذا یكلف مدیر التموین والوسائل العامة بالمھام التالیة
تطبیق برامج التموین المتفق علیھا وتنظیم المصالح الفندقیة وضمان السیر الحسن لمختلف 

المخازن والمصالح العامة،
.امة الضروریة لسیرھاوضع تحت تصرف مختلف المصالح الوسائل الع

مسؤولیة استالم، تخزین وحفظ المواد الغذائیة وكذا المنقوالت المختلفة التي ھي ملك المؤسسة،
مسؤول عن تسییر المخازن وحسن تسییرھا وإعداد بطاقات التخزین وإعداد الجرد،

مسؤول عن المحاسبة المادیة وإعداد حساب التسییر المادي السنوي،
للجرد العام للمؤسسة،التحیین السنوي

تنظیم المصالح الفندقیة لمختلف المصالح االستشفائیة،
.استالم الكتابات وعرض حال العملیات

مسؤول عن حظیرة السیارات بما فیھا االقتناء الصیانة والتسییر،
.یعد ھذا المحاسب مسؤول عن التسییر یقوم بمھامھ تحت السلطة المباشرة للمدیر

.ثي بتقدیم عرض حال عن وضعیة المخازن العامة للمؤسسةعند نھایة كل ثال
یقوم بإعداد الحساب المادي السنوي للمؤسسة والممضي من طرف المدیر العام وإرسالھ إلي 

.أفریل من السنة الموالیة1الوصایة قبل 
كل مفاتیح المخازن توجد تحت تصرف مدیر التموین والوسائل العامة ومستخدمي ھذه المصالح 

.مسؤولون مدیر التموین والوسائل العامة تحت تصرفھ فیما یخص المواد المخزنة لدیھمھم
.ذن أو مراقبةإال یمكن إدخال أو إیداع أي مادة مھما كان نوعھا في المؤسسة بدون 

مدیر التموین والوسائل العامة یعد وكیل مكلف بإجراء عملیة قبض األموال ودفعھا طبقا 
.للقانون

.ان مدیر التموین والوسائل العامة داخل المؤسسةسكإإلزامیة 
:التموین والوسائل العامة المصالح التالیةتتضمن مدیریة

مصلحة اإلیواء، اإلطعام، الغسیل والبیاضة،
مصلحة الوسائل المتنقلة والمواصالت،

مصلحة األمن ولحفاظ على المساحات الخضراء وتسییر الجرد،
مصلحة التموین والشراء،

ریة الصیانة والھندسةمدی
:مھمة المدیریة الصیانة والھندسة تتمثل فیما یلي

الصیانة الوقائیة والعالجیة للمنشآت الطبیة والمنشآت
.وضع بطاقیة لكل جھاز تم اقتناءه مع متابع مراحا تشغیلھ وصیانتھ إلى غایة إعفاءه من الخدمة
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معیةالتنظیم اإلداري للمؤسسة االستشفائیة الجا

لعامالمدیر ا

مكتب التنظیم العام

المدیر العام المساعد
الكاتب العاماإلدارةمجلس 

العالم واالتصالمكتب االمجلس االستشاري

المجلس العلمي

األمن والمراقبة مكتب 

العامة

مكتب الصفقات، المنازعات 

والشؤون القانونیة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین المدیریة الفرعیة 

لتكوین والوثائقل
مدیریة الموارد البشریة

تخلیل المدیریة الفرعیة ل

التكالیف وتقییمھا 

المدیریة الفرعیة للمالیة مدیریة المالیة والمراقبة

المدیریة الفرعیة 

للمصالح االقتصادیة
المدیریة الفرعیة یة دماوسائل المدیریة ال

نشآت القاعدیةللم

توجات نالمدیریة الفرعیة للم

واألدوات والمستھلكات

المدیریة الفرعیة للنشطات 

الشبھ طبیة

المدیریة الفرعیة للنشطات 

الطبیة
المدیریة الفرعیة للتسییر 

االداري للمریض
نشطات الطبیة مدیریة ال

والشبھ طبیة
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ستشفائیة المتخصصة الالمؤسسات ا

دیسمبر 02المؤرخ في 465-97ستشفائیة المتخصصة تخضع ألحكام المرسوم التنفیذي رقم الالمؤسسات ا
.ستشفائیة المتخصصةالالمحدد لقواعد إنشاء المؤسسات ا1997

ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة ستشفائیة المتخصصة ھي مؤسسات عمومیة الالمؤسسات ا
.واالستقالل المالي
ت حوتوضع تستشفائیة المتخصصة بمرسوم تنفیذي باقتراح من وزیر الصحة والسكان التنشأ المؤسسات ا

.رعایة الوالي
حد أو ھیاكل متعددة متخصصة للتكفل بما یأتيستشفائیة المتخصصة من ھیكل واالالمؤسسات اتتكون 

مرض معین،
،مرض أصاب جھاز أو جھازا عضویا معین

.أو مجموعة ذات عمر معین
.ستشفائیة المتخصصة االختصاص الموافق لنشطات المتكفل بھاالیذكر في تسمیة المؤسسات ا

یةستشفائیة المتخصصة، في مجال نشاطھا بالمھام اآلتالالمؤسسات اتتكفل 
عادة التكییف الطبي واالستشفاء،إتنفیذ نشطات الوقایة والتشخیص والعالج و

تطبیق البرامج الوطنیة والجھویة والمحلیة للصحة،
.عادة تأھیل مستخدمي مصالح الصحة وتحسین مستواھمإالمساھمة في 

االستشفائي علي ستشفائیة المتخصصة كمیدان للتكوین شبھ الطبي والتسییرالیمكن استخدام المؤسسات ا
.أساس اتفاقیات توقع مع مؤسسة التكوین

ستشفائیة المتخصصة أو جزء منھا بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة الیمكن اعتماد المؤسسات ا
.والوزیر المكلف بالتعلیم العالي لضمان نشطات استشفائیة جامعیة

اف على أساس معاییر یحددھا التنظیم المعمول أصن)3(ستشفائیة المتخصصة في ثالثة الترتب المؤسسات ا
.بھ

یحدد ترتیبھا بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف بالمالیة وكذا السلطة المكلفة 
.بالوظیف العمومي

التنظیــــــم اإلداري

المجلس "ري یسمى ستشفائیة المتخصصة مجلس إدارة ویسیرھا مدیر وتزود بجھاز استشاالیدیر المؤسسات ا
".الطبي

مجــــــــــلس اإلدارة

یشمل مجلس اإلدارة األعضاء اآلتیین 
؛ممثل الوالي رئیسا-
؛ممثل إدارة المالیة-
؛ممثل التأمینات االقتصادیة-
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؛ممثل ھیئات الضمان االجتماعي-
؛ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مقر المؤسسة-
؛ممثل المجلس الشعبي الوالئي-
؛ل المستخدمین الطبیین ینتخبھ زمالؤهممث-
؛ممثل جمعیات المنتفعین-
؛ممثل العمال ینتخب في جمعیة عامة-
؛رئیس المجلس الطبي-
ممثل مؤسسة التكوین في العلوم الطبیة المؤھلة إقلیمیا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطات استشفائیة -

والت مجلس اإلدارة بصوت استشاري جامعیة یشارك مدیر المؤسسة االستشفائیة المتخصصة في مدا
.ویتولى أمانة المجلس

سنوات قابلة للتجدید بقرار من )03(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا ثالث 
.الوالي وباقتراح من السلطات التي ینتمون إلیھا

ل نفسھا لیعوضھ إلى            في حالة انقطاع عھدة أي عضو، یعین عضو جدید حسب األشكا
.غایة نھایة العھدة

.تنتھي عھدة األعضاء المعینین بحكم وظائفھم مع انتھاء ھذه الوظائف
.یمكن أن یستعین مجلس اإلدارة بأي شخص من شأنھ أن یساعده في مداوالتھ

:یتداول مجلس اإلدارة في المواضیع التالیة
التنمیة القصیر والمتوسط المدىمخطط-
مشروع میزانیة المؤسسة -
الحساب التقدیریة -
الحساب اإلداري -
مشاریع االستثمار -
مشاریع المخططات التنظیمیة للمصالح -
البرامج السنویة الخاصة بصیانة البنایات والتجھیزات -
االتفاقیات المبرمة مع مؤسسات التكوین -
لعالجیة والموقعة مع شركاء المؤسسة ال سیما مع ھیئات الضمان العقود المتعلقة بالخدمات ا-

االجتماعي والتأمینات االقتصادیة، والتعاضدیات والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات األخرى 
مشروع جدول الموظفین -
النظام الداخلي للمؤسسة -
اقتناء وتحویل المنقوالت والعقارات وعقود اإلنجاز -
الوصایا أو رفضھا قبول الھدایا و-

أشھر )06(یجتمع مجلس اإلدارة وجوبا في دورة عادیة مرة كل 
)3/2(ویمكنھ أن یجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئیسھ أو یطلب من ثلثي 

أعضائھ، وتحرر مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم و    
موقع یمضیھ رئیس وأمین الجلسة 

یعد مجلس اإلدارة نظامھ الداخلي ویصادق علیھ خالل اجتماعھ األول 
ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور أغلبیة أعضائھ وإذا لم یكتمل النصاب 

الیة ویمكن حینئذ  المو)08(یستدعي مجلس اإلدارة من جدید في األیام الثمانیة 
.ألعضائھ أن یتداولوا مھما یكن عدد الحاضرین

تتخذ القرارات بأغلبیة األعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي األصوات، یرجح صوت           
الرئیس 

التي تلي   )08(ثمانیة تعرض مداوالت مجلس اإلدارة للموافقة على الوالي في األیام ال
یوما بعد ارسالھا إال في حالة معارضة صریحة تبلغ )30(االجتماع وتكون المداوالت قابلة للتنفیذ ثالثین 

.خالل ھذه المدة
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المجـــــــــلس الطبــــــي 

:یكلف المجلس الطبي بإصدار آراء تقنیة فیما یخص
إقامة عالقات عملیة بین المصالح الطبیة -
ریع البرامج الخاصة بالتجھیزات الطبیة وببناء المصالح الطبیة وإعادة تھیئتھا مشا-
برامج الصحة -
برامج التظاھرات العلمیة والتقنیة -
.یفتح المجلس الطبي كل اإلجراءات التي من شأنھا أن تحسن تنظیم مصالح العالج والوقایة وسیرھا-

یطلع المجلس الطبي بكل أمر ذي طابع طبي، علمي أو یمكن مدیر المؤسسة االستشفائیة المتخصصة أن 
.تكویني

سنوات )03(ینتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائھ رئیسا ونائب رئیس لمدة ثالث 
.قابلة للتجدید

:یضم المجلس الطبي فضال عن الرئیس ونائب الرئیس، األعضاء اآلتي ذكرھم
رؤساء المصالح ممارسون طبیون -
عضوان اثنان من المستخدمین الطبیین ینتخبھما زمالؤھما-
عضو واحد من المجموعة العلمیة للمؤسسة ومن غیر المجموعة الطبیة ینتخبھ زمالؤه-
الصیدلي المسؤول عن صیدلیة المؤسسة -
موظف شبھ طبي یتمتع بأعلى رتبة في السلك شبھ الطبي ینتخبھ زمالؤه-
االستشفائیین الجامعیین عند االقتضاءممثل المستخدمین -

یجتمع المجلس الطبي باستدعاء من رئیسھ في دورة عادیة مرة كل شھرین ویمكنھ أن  
.یجتمع في دورة طارئة بطلب من رئیسھ أو أغلبیة أعضائھ أو بطلب من مدیر المؤسسة

.خاصیتوج كل اجتماع بمحضر رسمي یسجل في سجل

ال تصح اجتماعات المجلس الطبي إال بحضور أغلبیة أعضائھ وإذا لم یكتمل النصاب  
الموالیة ویمكن أعضاءه حینئذ أن   )08(یستدعي المجلس من جدید في األیام الثمانیة 
.یجتمعوا مھما یكن عدد األعضاء الحاضرین

.س الطبي نظامھ الداخلي ویصادق علیھیضع المجل
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التنظیم الداخلي للمؤسسات االستشفائیة المتخصصة

المدیـــــــــــر

.مھامھ بنفس األشكالیعین مدیر المؤسسة االستشفائیة المتخصصة بقرار من الوزیر المكلف بالصحة و تنھي

.یساعد المدیر في تأدیة مھامھ مدیرون مساعدون

:مسؤول عن تسییر المؤسسة االستشفائیة المتخصصة و بھذه الصفةالمدیر 

یمثل المؤسسة أمام العدالة و في جمیع أعمال الحیاة المدنیة كما یمكن أن ینوب عنھ ممثلھ القانوني -
.المدیر المساعد للمصالح االقتصادیة

ھو األمر بالصرف فیما یخص نفقات المؤسسة -
و یضع حسابات المؤسسة یعد مشاریع المیزانیة التقدیریة-
یضع مشروع الھیكل التنظیمي و النظام الداخلي للمؤسسة -
یقوم بتنفیذ مداوالت مجلس اإلدارة -
یضع التقریر السنوي للنشاطات و یرسلھ إلى السلطة الوصیة بعد موافقة مجلس اإلدارة-
تنظیم المعمول بھرام جمیع العقود و الصفقات و االتفاقیات و االتفاقات في إطار البیقوم بإ-
یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین للسلطة-
یمارس سلطة التعیین و التسییر على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمین الذین خصص -

لھم شكل آخر من أشكال التعیین
.یمكن أن یفوض إمضاؤه على مسؤولیتھ لصالح مساعدیھ-

ة المدیریــــات الفرعیــــ

الذي یحدد المخطط التنظیمي للمؤسسات 1998أفریل 26استنادا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاریخ 
:یلياالستشفائیة المتخصصة فإن تنظیم المؤسسة ھو كما

المدیریة الفرعیة لإلدارة و الوسائل -
المدیریة الفرعیة للمصالح االقتصادیة، المنشآت و التجھیز -
ة للنشاطات الصحیة المدیریة الفرعی-

المدیر الفرعي للمصالح االقتصادیة، المنشآت و التجھیز 

المدیر الفرعي للمصالح االقتصادیة، المنشآت والتجھیز یوضع تحت تصرفھ مكتبین  

:وبھذه الصفة ھو)مكتب الشؤون االقتصادیة-مكتب الصیانة والتجھیز(

مسؤول عن حسابات المواد -
.ماي من كل سنة حساب التسییر للمواد31ن تقدیم قبل مسؤول ع-
مسؤول عن كل المخازن الموجودة في المؤسسة وال یسمح بدخول أو خروج أي مادة أو أي شيء من -

.المخازن إال بإذنھ الشخصي ال غیر
یمسك كل مفاتیح المخازن، السیارات والمنشآت التقنیة وكل المصالح الحیویة ومنافذ النجدة-
ل السلطة على كل األشخاص الموضوعین تحت مسؤولیتھ على اختالف مھامھمیستعم-

مسؤول على كل السجالت اإلداریة الموضوعة تحت تصرفھ على أن تكون مرقمة و مؤشرة من طرف 
:و ھي كالتالي)ممنوع التشطیب-كتابة مرئیة(المدیر و یحافظ علیھا 

سجل الجریدة
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یزانیةعنوان المسجل النفقات المرتبة حسب 

سجل المركبات
كناش األمر بالمھمة

السجل الكبیر
بطاقة الممون

سجل التعھدات
سجل الوقود 

مسؤول على وجود بطاقات التخزین داخل المخازن وأن یسھر على مراقبة تنقل المواد وحركتھا من والي 
المخزن ومن المخزن إلى المصالح

ت اإلداریة، سیارات اإلسعاف وسیارات نقل العمال مسؤول عن السیر الحسن للحضرة بما فیھا السیارا
مع الحرص على ضبط سجالت السیارات أثناء كل التنقالت

مسؤول على صیانة كل الھیاكل الصحیة واإلداریة وكل العتاد سواء كان طبي أو مرافق 
-باءمولدات الكھر-مصلحة حفظ الجثث:مسؤول عن السیر الحسن لكل التركیبات واألجھزة التالیة

.خزانات البنزین-مصلحة الغسیل-خزانات المیاه-قارورات اإلطفاء-مصلحة التدفئة
مسؤول على تقدیم شھریا إلى مدیر المؤسسة الوضعیة المالیة موضحا فیھا المیزانیة االبتدائیة، التعھدات 

والتخلیص
یقدم الحساب اإلداري للمدیر 

ة استقبال كل المواد الغذائیة مھما كان نوعھا التي تدخل ھو مسؤول و رئیس اللجنة المشرفة على مراقب
إلى المؤسسة لإلستھالك للمرضى و عمال المناوبة و مسؤول على تسجیل كل مالحظة على السجل 

المخصص لھذا الغرض
مسؤول على توفیر الطبق الشاھد على مستوى مصلحة المطبخ على أن یوضع داخل ثالجة و یحفظ لمدة 

ساعة 72
على السیر الحسن على مصلحة المطبخ و على كل عمالھا و مسؤول على احترام تطبیق مسؤول

الوجبات الیومیة التي موجودة على بطاقة اإلطعام الیومي 
مسؤول على الحفاظ على كل العتاد الموجودة داخل المؤسسة و أن یحصي و یخصص أماكن الئقة للعتاد 

ل طرحة للبیع في المزاد العلني حسب الشروط القانونیةالمستھلك أي الغیر قابل لإلستعمال من أج
مسؤول على تقدیم كل الحسابات و الكتابات نھایة كل شھر موضحا فیھا حالة المخازن و عدد المواد 

المتبقیة فیھا و التي خرجت منھا 
ذلك مسؤول على استعمال مسبقات المقتصد مع جرد كل العملیات التي تجري یومیا في السجل الخاص ب

یعطي ألي أحد غیر أصحابھا بطلب مسؤول على كل مودعات المرضى، نقود، حلي، أشیاء ثمینة و ال
من الطبیب المعالج و رئیس المصلحة مع تقدیم بیان ممضي من طرفیھما 

:یليیسمح لھ باإلمضاءات التالیة باسم المدیر و تحت مسؤولیتھ الخاصة و في اإلطار القانوني بما
المھمةاألوامر ب
طلبات السند
مذكرات لتسییر مدیریتھا الفرعیة
 عمال -الكھربائي-أعوان الحمایة و األمن(جدول المناوبة لكل العناصر الموجودة تحت مسؤولیتھ

)الصیانة
مسؤول على نظافة المحیط.
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المدیر الفرعي لإلدارة و الوسائل

مكاتب )03(تحت تصرفھ 
ن و المنازعات مكتب المستخدمین و التكوی-
مكتب حسابات التكلفة -
مكتب الجبایة و دفع الرواتب -

المدیر الفرعي لإلدارة و الوسائل مسؤول على تقدیم شھریا إلى المدیر حركة العمال و  
:بھذه الصفة ھو

مسؤول على إعداد مخطط تسییر الموارد البشریة -
عامة لكافة العمال و تنفیذ برنامج التكوین المتواصل مسؤول على تنفیذ برنامج التكوین بصفة-

المسطر من طرف الوزارة بصفة خاصة
مسؤول على حفظ كل الملفات اإلداریة للعمال-
مسؤول على االنضباط العام لكافة العمال داخل المؤسسة و ھذه الصفة ھو مسؤول عن كل الغیابات -

القانونیة و العطل المرضیة و عطل األمومة
على تطبیق و تنفیذ كل المقررات اإلداریة مسؤول-
دفع الرواتب والعالوات وكل مستحقات المستخدمین-
:مسؤول على حفظ و صیانة كل السجالت الموضوعة تحت تصرفھ و ھي-

 سجل العقود اإلداریة
سجل العطل السنویة
 سجل العطل المرضیة
 سجل اللجان المتساویة األعضاء
 سجل حوادث العمل
التعامل مع مصالح الوظیفة العمومي لمتابعة كل القضایا المھنیة الخاصة بالعمال مكلف ب

أو التوظیف 
 متابعة كل النزاعات المتعلقة بالمسار المھني للعمال أمام المحاكم و في جمیع أحوال

الحاالت المدنیة 
:یليایسمح لھ باإلمضاء باسم المدیر وتحت مسؤولیتھ الخاصة و في اإلطار القانوني بم

إمضاء سندات العطل
 إمضاء مذكرات تسییر مدیریتھ الفرعیة
شھادات العمل -إمضاء مقررات الخصم
 إمضاء بطاقات العمل مع صندوق الضمان االجتماعي
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المدیر الفرعي للنشاطات الصحیة

ثالثة مكاتب )03(تحت تصرفھ 
مكتب االستقبال و التوجیھ -
مكتب الدخول -
یم النشاطات الصحیة مكتب تقی-

:مسؤول على السیر الحسن لمكتب الدخول و بھذه الصفة ھو
مسؤول على كل السجالت و الوثائق الموجودة داخل مكتب الدخول-
مسؤول على إعداد و تقییم كل النشاطات الصحیة و اإلحصاءات الموجودة داخل المؤسسة و أن یقدم -

كل ثالثة أشھر و كل ستة أشھر و سنویا تقریرا عن ھذا إلى مدیر المؤسسة شھریا و
ینسق بین كل المصالح الصحیة -
مسؤول على نظافة المصالح الصحیة بالتنسیق مع رؤساء المصالح -
مسؤول على إعداد جدول المناوبة الطبیة و الشبھ الطبیة و اإلداریة -
:مسؤول على تحضیر المحاضر الخاصة بكل االجتماعات اآلتیة-

ة مع المصالح مرة كل شھر اجتماع المدیری
 اجتماع لجنة األدویة
 اجتماع لجنة االستعجاالت و المناوبة
النظافة االستشفائیةاجتماع لجنة
اجتماع لجنة األدویة
النظافة و األمناجتماع لجنة

مسؤول على إعداد كل التقاریر مع المصالح القضائیة فیما یخص المرضى المحبوسین و ارسالھا في -
المناسب وقتھا 

:یليیسمح لھ باإلمضاء باسم المدیر وتحت مسؤولیتھ الخاصة و في اإلطار القانوني بما-
 كل المراسالت مع الجھات القضائیة فیما یخص حركة المرضى المحبوسین
 شھادة الحضور أو اإلقامة بالمستشفى
 جدول المناوبة الشبھ الطبیة
مذكرات لتسییر مدیریتھ الفرعیة
ل التابعین للمصالح الطبیة شھریاحركة العما
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التنظیم الداخلي للمؤسسات االستشفائیة المتخصصة

المدیر

اإلدارةمجلس 
مكتب التنظیم العام

المجلس الطبي
مكتب االتصال 

الفرعیة لإلدارة المدیریة 

والوسائل

مكتب تكالیف الصحة مكتب تسییر الموارد 

البشریة والمنازعات

مكتب المیزانیة 

والمحاسبة

المدیریة الفرعیة للمصالح 

االقتصادیة، الھیاكل 

والتجھیزات

مكتب المصالح 

االقتصادیة

مكتب الھیاكل، التجھیزات 

والصیانة

مكتب التنظیم وتقییم 

لعالجنشطات ا

مكتب االستقبال، االعالم 

والتوجیھ
المدیریة الفرعیة لنشطات 

الصحة

مكتب الوقایة
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قائمة المؤسسات االستشفائیة المتخصصة

االستعجالت الطبیة الجراحیة
الوالیةالموقعالتسمیة االختصاص 

الت الطبیة االستعج
الجراحیة

الجزائرالحراش مستشفى االستعجالت الطبیة الجراحیة سلیم زمیرلي

الحروق والجراحة الترقیعیة
الوالیةالموقعالتسمیة االختصاص 

الجزائرالجزائر الوسطىالعیادة المركزیة للمحروقینالحروق والجراحة الترقیعیة

الجھاز الحركي
الوالیةالموقعالتسمیة االختصاص 

الجھاز الحركي
الجھاز الحركي

مستشفى بن عكنون
مستشفى الدویرة

بن عكنون
الدویرة

الجزائر
الجزائر

جراحة األعصاب
الوالیةالموقعالتسمیة االختصاص 

الجزائرالجزائردیرإمستشفى جراحة األعصاب علي أیتجراحة األعصاب 

األمراض المعدیة
الوالیةالموقعیة التسماالختصاص 

الجزائروادي قریشمستشفى األمراض المعدیةاألمراض المعدیة

أمراض السرطان
الوالیةالموقعالتسمیة االختصاص 

أمراض السرطان

مركز بیار وماري كوري
مركز مكافحة السرطان

مركز مكافحة السرطان األطفال األمیر عبد القادر
مركز مكافحة السرطان ورقلة

مركز مكافحة السرطان
مركز مكافحة السرطان
مركز مكافحة السرطان

الجزائر
البلیدة

مسرغین
ورقلة

سطیف
باتنة 

سیدي بلعباس  

الجزائر
البلیدة
وھران
ورقلة

سطیف
باتنة

سیدي بلعباس  
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أمراض المسالك البولیة والكلى
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

قسنطینةقسنطینةعیادة دقسي والكلى أمراض المسالك البولیة 

عادة تربیة األعضاء والتكییف الوظیفيإ
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

عادة التربیة والتكییف إ
الوظیفي

معسكربوحنیفیةعادة التربیة والتكییف الوظیفيإمستشفى 
الجزائرتقسراینعادة التربیة والتكییف الوظیفيإمستشفى 

الجزائر)سطاولي(الشاطيء األزرق عادة التربیة والتكییف الوظیفيإفى مستش
عنابةسرایديعادة التربیة والتكییف الوظیفيإمستشفى 
سطیفرأس الماءعادة التربیة والتكییف الوظیفيإمستشفى 
جیجلتكسانةعادة التربیة والتكییف الوظیفيإمستشفى 
بجایةفنایة الماتنف الوظیفيعادة التربیة والتكییإمستشفى 

واألنسجةزرع األعضاء
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

واألنسجة البلیدةالبلیدةةللبلیدواألنسجةمستشفى زرع األعضاءزرع األعضاء

طب األمراض العقلیة
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

طب األمراض العقلیة

البلیدةالبلیدةمستشفى األمراض العقلیةفرانتز فانون
تیارتتیارتمستشفى األمراض العقلیة

وزوتیزيوادي عیسيمستشفى األمراض العقلیة فرنان حنفي
الجزائرالجزائرمستشفى األمراض العقلیة درید حسین

سطیفعین عباسةمستشفى األمراض العقلیة
سكیكدةالحروشمستشفى األمراض العقلیة 

عنابةعنابةمستشفى األمراض العقلیة الرازي

میلةوادي العثمانیةمستشفى األمراض العقلیة

الجزائرالشراقةمستشفى األمراض العقلیة محفوظ بوسبي
وھرانوھرانمستشفى األمراض العقلیة سیدس الشحمي

قسنطینةقسنطینةمستشفى األمراض العقلیة جبل الوحش
مستغانم   مستغانم   ى األمراض العقلیة مستغانم  مستشف

سیدي بلعباس  سیدي بلعباس  مستشفى األمراض العقلیة سیدي بلعباس  

باتنة  باتنة  مستشفى األمراض العقلیة المظھر   
الشلف تنس مستشفى األمراض العقلیة تنس 

زانغلییلل  المؤسسة االستشفائیة المتخصصة یلل  
بویرةسور الغزالنالمؤسسة االستشفائیة المتخصصة سور الغزالن

مسیلةأوالد منصور المؤسسة االستشفائیة المتخصصة أوالد منصور 
تیبازةالناظورالمؤسسة االستشفائیة المتخصصة الناظور

وھرانوھرانمستشفى األمراض العقلیة سیدي الشحمي
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جراحة األطفالاألطفالطب طب النساء والتولید
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

وھران كناستالمستشفى األطفال كناستالطب األطفال 

طب النساء والتولید
طب األطفال 

جراحة األطفال

عنابةلبونيمستشفى البوني
قسنطینةسیدي مبروكالمؤسسة االستشفائیة المتخصصة سیدي مبروك

وھرانوھرانبرمستشفى الصنو
وھرانوھرانمستشفى حي اللوز

وھرانوھرانمستشفى مطلع الفجر

وھرانوھرانمستشفى نوار فضیلة
عین تموشنتعین تموشنتمستشفى األم والطفل 
عین تموشنتتلمسانمستشفى األم والطفل

بجایةبجایةمستشفى ترغةأوزمور
برج بوعریریججبرج بوعریریمستشفى بلحسین رشید
باتنةباتنةمستشفى مریم بوعتورة

بسكرةبسكرةمستشفى العالیة
عین تموشنتتیزي وزومستشفى صبحي تسعدیت
الوادالوادمستشفى بن ناصر بشیر

ورقلةورقلةمستشفى سیدي عبد القادر
غردایةغردایةمستشفى قدي بكیر

غواطاألاألغواطمستشفى الدكتور سعدان
سعیدةسعیدةمستشفى حمدان بجتة
بشاربشارمستشفى دمحم بوضیاف

تیارتتیارتمستشفى أوراي الزھرة
سطیفالعلمةمستشفى األم والطفل
مستغانممستغانممستشفى اللة خیرة

مسیلةمسیلةمستشفى سلیمان عمیرات
ورقلةتقرتمستشفى األم والطفل
خنشلةخنشلةسممستشفى صالحي بلقا

تبسةتبسةمستشفى خالدي عبدالعزیز
أم البواقيعین البیضاءمستشفى بومالي دمحم

الجلفةالجلفةمستشفى األم والطفل الجلفة
وھرانوھرانمستشفى األم والطفل حاج عابد عتیقة

تیبازةتیبازةمستشفى األم والطفل تیجاني ھدام

أمراض وجراحة القلب
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

الطب الریاضي وأمراض 
القلب واألوعیة

مستشفى الدكتور معوش دمحم أمقران ألمراض القلب 
واألوعیة والطب الریاضي

الجزائردلي براھیم 

قسنطینةقسنطینةعیادة الریاضأمراض وجراحة القلب
الجزائربئر مراد رایسعیادة عبد الرحماني دمحم

تیزي وزودراع بن خدةعیادة جراحة القلب لألطفال دراع بن خدةأمراض القلبطب

طب العیون
الوالیةالموقعالتسمیةاالختصاص

وھرانوھرانطب العیون بوھرانعیادة طب العیون
بسكرةبسكرةمستشفى البخاريطب العیون
وھرانوھرانطب العیون بوھرانعیادة طب العیون
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العمومیة االستشفائیةالمؤسسات

جمادي 2المؤرخ في 140-07رقم المرسوم التنفیذيالمؤسسات العمومیة االستشفائیة بموجب إنشاءتم 
المؤسسات العمومیة االستشفائیة إنشاءالمتضمن 2007مایو سنة 19الموافق 1428األولي عام 

.والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمھا وسیرھا

ھي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة سات العمومیة االستشفائیةالمؤس
.وتوضع تحت وصایة الواليواالستقالل المالي

من ھیكل للتشخیص والعالج واالستشفاء وإعادة التأھیل الطبي تغطي المؤسسات العمومیة االستشفائیةتتكون 
.بلدیاتسكان بلدیة واحدة أو مجموعة 

.بقرار من الوزیر المكلف بالصحةاالستشفائیةتحدد المشتمالت المادیة للمؤسسات العمومیة 
بصفة متكاملة ومتسلسلة بالحاجات الصحیة للسكان ،في التكفلالمؤسسات العمومیة االستشفائیةتتمثل مھام 

:اآلتیةتتولى على الخصوص المھام ،وفي ھذا اإلطار
،واالستشفاءالتأھیل الطبي وإعادةلعالج الشفائي والتشخیص ضمان تنظیم وبرمجة توزیع ا*
،للصحةتطبیق البرامج الوطنیة *
،االجتماعیةضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات *
.ضمان تحسین مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجدید معارفھم*

ین الطبي وشبھ الطبي والتكوین في التسییر میدانا للتكوالمؤسسات العمومیة االستشفائیةیمكن استخدام 
.علي أساس اتفاقیات تبرم مع مؤسسات التكویناالستشفائي
المجلس استشاریة تدعىمجلس أدارة ویدیرھا مدیر وتزود بھیئة المؤسسات العمومیة االستشفائیةیسیر كل 

.الطبي
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مجلس اإلدارة 

:یضم مجلس اإلدارة مایأتي
؛ي رئیساممثل عن الوال-
؛ممثل عن أدارة المالیة-
؛االقتصادیةممثل عن التأمینات -
؛االجتماعيممثل عن ھیئات الضمان -
؛ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي-
؛ممثل عن ممثل المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة-
؛ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
؛ممثل عن جمعیات مرتفقي الصحة-
؛عن العمال ینتخب في جمعیة عامةممثل -
.رئیس المجلس الطبي*-

.أمنتھایتولىمداوالت مجلس اإلدارة برأي استشاري والمؤسسة العمومیة االستشفائیةیحضر مدیر
بناء على اقتراح من ’سنوات قابلة للتجدد بقرار من الوالي )3(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة ثالث 

،لھابعین السلطات والھیئات التا
یعین عضو جدید حسب نقص األشكال لخالفتھ إلي غایة ،وفي حالة انقطاع عھدة أحد أعضاء مجلس اإلدارة

.انتھاء العھدة
.وتنتھي عھدة األعضاء الذین تم تعیینھم بحكم وظائفھم بانتھاء ھده الوظائف

.یمكن مجلس اإلدارة االستعانة بكل شخص من شأن مساعده في أشغالھ
:الخصوص فیما یأتيعلىل مجلس اإلدارة یتداو

،المؤسسةمشروع میزانیة -
،التقدیریةالحسابات -
،والمتوسطالمدین القصیر علىمخطط تنمیة المؤسسة -
،اإلداریةالحسابات -
،االستثمارمشاریع -
،للمؤسسةمشاریع التنظیم الداخلي -
،جھیزات المرافقة وصیانتھاانات والتجھیزات الطبیة والتیالبرامج السنویة لحفظ الب-
،االتفاقیات الخاصة باستخدام المؤسسة كمیدان للتكوین-
ال سیما ھیئات الضمان االجتماعي والتأمینات ،العقود المتعلقة بتقدیم العالج المبرمة مع شركاء المؤسسة-

،األخرىاالقتصادیة والتعاضدیات والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات 
،المستخدمینتعداد مشروع جدول-
،للمؤسسةالنظام الداخلي -
،اإلیجاراقتناء وتحویل ملكیة المنقوالت والعقارات وعقود -
،رفضھاقبول الھبات والوصایا أو -
.طبقا للتنظیم المعمول بھ، واالتفاقیات واالتفاقاتالصفقات والعقود -

.رأشھ)6(یجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادیة مرة واحدة كل ستة 
.أعضائھ)2/3(استدعاء من رئیسھ أو یطلب من ثلثي علىفي دورة غیر عادیة بناء ویمكنھ االجتماع

وتحرر مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر یوقعھا الرئیس وأمین الجلسة وتقید في سجل خاص یرقمھ 
.ویؤشر علیھ الرئیس

.ألولااجتماعھیعد مجلس اإلدارة نظامھ الداخلي ویصادق علیھ أثناء 
.اقتراح من مدیر المؤسسةعلىیحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء 

لم یكتمل النصاب یستدعي اذوإ.ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة أال بحضور أغلبیة أعضائھ
ویمكن أن یتداول أعضاؤه حینئذ مھما یكن عدد .الموالیةأیام )8(مجلس اإلدارة من جدید في الثمانیة 

.األعضاء الحاضرین
.وفي حالة تساوي عدد األصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
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وتكون المداوالتأیام الموالیة لالجتماع )8(موافقة الوالي في الثمانیة علىتعرض مداوالت مجلس اإلدارة 
.الة اعتراض صریح یبلغ خالل ھدا األجلیوما من إرسالھا أال في ح)30(نافدة بعد ثالثین 

المجلس الطبي 

:والسیما فیما یأتي،فیھایكلف المجلس الطبي بدراسة كل المسائل التي تھم المؤسسة وإبداء رأیھ الطبي والتقني 
،الطبیةالتنظیم والعالقات الوظیفیة بین المصالح -
،تھیئتھاعادةإوصالح الطبیة مشاریع البرامج المتعلقة بالتجھیزات الطبیة وبناء الم-
،والسكانبرامج الصحة -
،التقنیةبرامج التظاھرات العلمیة و-
.أنشاء ھیاكل طبیة أو إلغاؤھا-

.السیما مصالح العالج والوقایة،وسیرھایقترح المجلس الطبي كل التدابیر التي من شأنھا تحسین تنظیم المؤسسة 
أخطار المجلس الطبي بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو أعالمي أو االستشفائیةیمكن مدیر المؤسسة العمومیة 

.تكویني
:یضم المجلي الطبي ما یأتي

،الطبیةمسؤولو المصالح -
،الصیدلي المسؤول عن الصیدلیة-
،جراح أسنان-
،الطبیینشبھ طبي ینتخبھ نظراؤه من أعلي رتبة في سلك شبھ -
.عند االقتضاء،جامعیینالاالستشفائیینممثل عن المستخدمین -

.سنوات قابلة للتجدید)3(ینتخب المجلس الطبي من بین أعضائھ رئیسا ونائب رئیس لمدة ثالث 
ویمكنھ االجتماع في ،شھرینیجتمع المجلس الطبي یناء على استدعاء من رئیسھ في دورة عادیة مرة واحدة كل 

.االستشفائیةضائھ وأما من مدیر المؤسسة العمومیة دورة غیر عادیة بطلب أما من رئیسھ وأما من أغلبیة أع
.ویحرر في كل اجتماع مخضر یقید في سجل خاص

یستدعى المجلس من جدید ’لم یكتمل النصاب وإذا.ال تصح اجتماعات المجلس الطبي أال بحضور أغلبیة أعضائھ
.عدد األعضاء الحاضرینأیام الموالیة ویمكن أن یتداول أعضاؤه حینئذ مھما یكن)8(في الثمانیة 

.یعد المجلس الطبي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ أثناء اجتماعھ األول
أحكام مالیة

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف االستشفائیةتحدد مدونة المیزانیة للمؤسسات العمومیة 
.بالمالیة

.للنفقاتبابا لإلیرادات وبابا االستشفائیةتشمل میزانیة المؤسسات العمومیة 

في باب اإلیرادات:
،الدولةإعانات -
،المحلیةإعانات الجماعات -
لھم اجتماعیا وذوي المقدم للمؤمنالناتجة عن التعاقد مع ھیئات الضمان االجتماعي فیما یخص العالج اإلیرادات-

،التكوینحقوقھم والتعاضدیات والمؤسسات ومؤسسات 
،شفائیةاالستالمخصصات -
،والوصایاالھبات -
،المختلفةیراداتإلأ-
.المرتبطة بنشاط عن األضرار الجسدیةاألخرىالموارد -
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في باب النفقات:
نفقات التسییر -
،التجھیزنفقات -
.كل النفقات األخرى الضروریة لتحقیق ھدفھا-

سلھ بعدئذ إلى السلطة الوصیة للموافقة ویر.یعد المدیر مشروع المیزانیة ویعرضھ على مجلس اإلدارة للمداولة
.علیھ

ویسند تداول األموال إلى عون .حسب قواعد المحاسبة العمومیةاالستشفائیةتمسك محاسبة المؤسسات العمومیة 
.بالمالیةمحاسب یعینھ أو یعتمده الوزیر المكلف 

.لفین بالصحة والمالیةلمراقبة النفقات بقرار مشترك بین الوزیرین المكالمناسبةتحدد الكیفیات 
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قائمة المؤسسات العمومیة االستشفائیة 
الوسط

الجزائر، بومرداس، المدیة، البلیدة، تیبازة، الجلفة، عین الدفلة، تیزي وزو، بجایة، بویرة، برج بوعریریج

المؤسسات العمومیة االستشفائیة التابعة الوالیات 

، )جیاللیرحموني(، المرادیة )بوقاسمي الطیب(رالدة رویبة، عین طایة، ز
، )ابن زیري(، بولوغین )جیاللي بلخنشیر(، األبیار )بشیرمنتوري(القبة

).حسان بادي(الحراش 

الجزائر

.الثنیة، برج منایل، دلس بومرداس
.بوسیف، قصر البخاري، بني سلیمان، عین البرواقیة، تابالطالمدیة، المدیة
.مفتاح، العفرون، بوفاریكالبلیدة، البلیدة
.حجوط، قورایة، القلیعة، سیدي غیالستیبازة، تیبازة

.وسارة، مسعد حاسي، بحبح، االدریسیةالجلفة، عین  الجلفة
.ملیانة، خمیس ملیانة، العطافعین الدفلة، عین الدفلة

، األربعاء ناث إیراثن، تیقزیرت،  ذراع المیزان، بوغني، عزازقة،أزفون
.عین الحمام

تیزي وزو

.أقبو، سیدي عیش، خراطة، أمیزور،أوقاس بجایة

.البویرة، مشد هللا، األخضریة، سور الغزالن، عین بسام بویرة
.مجانة، رأس الوادي، برج الغدیر، منصورةبرج بوعریریج، برج بوعریریج

الشرق

نابة، جیجل، میلة، قسنطینة، باتنة، أم البواقي، سطیف، تبسة، خنشلة، قالمة، ع
.سكیكدة، الطارف، سوق أھراس، مسیلة

المؤسسات العمومیة االستشفائیة التابعة الوالیات 
.، زیغود یوسف)علي منجلي(، الخروب)دمحم بوضیاف(،  الخروب)البئر(قسنطینة قسنطینة

، عین )سلیمان أعمیرات(، بریكة )دمحم بوضیاف(،  بریكة 2، أریس 1باتنة أریس
.، نقاوس)زیزة مسیكة(، مروانة )علي نمر(تة، مروانة التو

باتنة

بوملي (البیضاء ، عین )المستشفى القدیم(،أمالبواقي )دمحمبوضیاف(أم البواقي 
.مسكیانة، عین ملیلة، عین فكرون،)زرداني صالح(البیضاءعین )دمحم

أم البواقي

.نالعلمة، عین الكبیرة، بوقاعة، عین أولمان، بني ورتیال سطیف
مرسط، العوینات، بئر العاتر، ،)بوقرة بوعراس(،تبسة )عالیا صالح(تبسة 

.الشریعة، الونزة
تبسة

.، ششار، قایس)علي بوسحابة(،  خنشلة)المستشفى الجدید(خنشلة  خنشلة
.بوشقوف، عین العربي، وادي الزناتي، )ابن زھور(قالمة،)الحكیم العقبي(قالمة قالمة

.ة، الحجار، شطایبيعین البارد عنابة
.جیجل، الطاھیر، المیلیة جیجل

، شلغوم العید، )اإلخوة مغالوي(میلة، )طبالاإلخوةالمستشفى القدیم (میلة 
.فرجیوة، وادي لعثمانیة

میلة

.الحروش، القل، عزابة، تمالوس، )المستشفى القدیم(سكیكدة  سكیكدة
.القالة، بوحجارالطارف، الطارف

.سدراتھ،)المستشفى القدیم(، سوق أھراس)ابن رشد(أھراسسوق سوق أھراس
.بوسعادة، سیدي عیسى، عین الملحمسیلة، مسیلة
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الغرب

تیسمسیلت،معسكر،سعیدة، عین تیموشنت، مستغانم،غلیزان، الشلف، تلمسان،وھران، 
.تیارت، سیدي بلعباس

المؤسسات العمومیة االستشفائیة التابعة ات الوالی

).أرزیو(، المحقن )العقید عثمان(الترك عین  وھران 
.ندرومة، مغنیة،سبدو، الغزوات، الرمشي تلمسان

.غلیزان، واد رھیو،مازونة غلیزان
،تنس )زیغود یوسف(، تنس )شرفة(الشلف، )أوالد دمحم(الشلف، الشلف

.،الشطیة، صبحة)المستشفى القدیم(

الشلف

.بني صافعین تیموشنت، حمام بوحجر، عین تیموشنت
.مستغانم، سیدي علي، عین تادلس مستغانم 

سعیدة سعیدة
، المحمدیة، سیق، )إسعد خالد(، معسكر)مسلم طیب(معسكر

.غریس،تیغنیف
معسكر

.تیسمسیلت، ثنیة األحد، برج بونعامة تیسمسیلت

سوقر، مھدیة، فرندة، قصر الشاللة،تیارت تیارت

.دیس،السفیزف،تالغسیدي بلعباس، بن با سیدي بلعباس

جنوب الشرقيال
.تامنغست، األغواطورقلة، الوادي، بسكرة، غردایة، إیلیزي،

المؤسسات العمومیة االستشفائیة التابعة الوالیات 
.ورقلة،توقرت، حاسي مسعود، الطیبات ورقلة

.الوادي، المغیر، جامعة الوادي
.، أوالد جالل، طولقة)ر سعدانالدكتو(، بسكرة )بشیربن ناصر(بسكرة  بسكرة

.غردایة، متلیلي، المنیعة، القرارة غردایة
.إیلیزي، جانت إیلیزي

تامنغست، إن صالح تامنغست
.األغواط، آفلو األغواط

جنوب الغربيال

.تندوفبشار، البیض، أدرار،النعامة،

المؤسسات العمومیة االستشفائیة التابعة الوالیات 
.، مشریة، عین الصفراءةالنعام النعامة
.، العبادلة، بني عباس)المستشفى القدیم(، بشار)المستشفى الجدید(بشار بشار

.البیض، األبیض سیدي الشیخ،بوقطب البیض
.،تیمیمون، رقان)المستشفى الجدید(أدرار، أدرار  أدرار

تندوف تندوف 
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ةاالستشفائیالتنظیم اإلداري للمؤسسة العمومیة 
.لمستشفیاتاوالسكان وإصالحدارة المؤسسة تحت سلطة مدیر معین بقرار من السید وزیر الصحة إضع وت

المدیر
بقرار من الوزیر المكلف بالصحة وتنھي مھامھما حسب األشكال االستشفائیةیعین مدیر المؤسسة العمومیة 

.نفسھا
.المدیر مسؤول عن حسن سیر المؤسسة

:ه الصفةذوبھ
،مؤسسة أمام العدالة وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیةیمثل ال-
،المؤسسةھو األمر بالصرف في -
،یحضر مشاریع المیزانیات التقدیریة ویعد حسابات المؤسسة -
،یعد مشروع التنظیم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة -
،ینفد مداوالت مجلس اإلدارة -
،ي السلطة الوصیة بعد موافقة مجلس اإلدارة علیھیعد التقریر السنوي عن النشاط ویرسلھ أل-
،العقود والصفقات واالتفاقیات واالتفاقات في إطار التنظیم المعمول بھیبرم كل -
،یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطتھ-
،یعین جمیع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمین الدین تقرر طریقة أخري لتعیینھم-
.یمكنھ تفویض إمضائھ تحت مسؤولیتھ لمساعدیھ األقربین-

الذي یلحق بھ مكتب ،تحت سلطة المدیرالموضوع،االستشفائیةیشتمل تنظیم الداخلي للمؤسسات العمومیة 
:التنظیم العام ومكتب االتصال على ما یأتي

،المدیریة الفرعیة للمالیة والوسائل
،المدیریة الفرعیة الموارد البشریة

،المدیریة الفرعیة المصالح الصحیة
.صیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقةلالمدیریة الفرعیة 

.یعین نواب المدیرین بقرار من الوزیر المكلف بالصحة
:مكاتب)03(تشتمل المدیریة الفرعیة للمالیة والوسائل على ثالثة 

،والمحاسبةمكتب المیزانیة -
’ة مكتب الصفقات العمومی-
.مكتب الوسائل العامة والھیاكل-

):02(تشتمل المدیریة الفرعیة للموارد البشریة على مكتبین 
،مكتب تسییر الموارد البشریة والمنازعات-
.مكتب التكوین-

:مكاتب)03(تشتمل المدیریة الفرعیة للمصالح الصحیة على ثالثة 
،مكتب القبول-
،مكتب التعاقد وحساب التكالیف-
.تنظیم ومتابعة النشاطات الصحیة وتقییمھامكتب -

):02(تشتمل المدیریة الفرعیة لصیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقة على مكتبین 
،مكتب صیانة التجھیزات الطبیة-
.المرافقةمكتب صیانة التجھیزات -

:یليیكلف نائب مدیر المالیة والوسائل بما 
.ربات الفرعیة والمصالح ألعداد مشروع المیزانیةتجمیع تقدیرات المیزانیة للمد-
.السداسي والسنوي،أعداد الوضعیات المالیة خالل الثالثي-
.أعداد الحساب المالي للمؤسسة وكل الوثائق التي تخص المحاسبة العامة-

.الوثائقا حفظ ذالمكتبات وك،تسییر مصالح األعالم اآللي
.نھإذبمادة من المخازن أل ال یسمح بدخول أو خروج مؤسسة ومسؤول عن كل المخازن الموجودة في ال
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.النجدةالسیارات والمنشآت التقنیة وكل المصالح الحیویة ومنافذ ، یمسك كل مفاتیح المخازن
.مھامھماختالف علىیستعمل سلطتھ على كل األشخاص الموضوعیین تحت مسؤولیتھ 

تصرفھ على أن تكون مرقمة ومؤشرة من طرف مدیر مسؤول على كل السجالت اإلداریة الموضوعیة تحت -
:وھي كالتالي)التشطیبممنوع –كتابة مرئیة (المؤسسة ویحافظ علیھا 

،سجل الجریدة-
،سجل المركبات-
،بالمھمةاألمرسجل -
،السجل الكبیر-
،بطاقة الممونین-
،سجل االلتزامات-
،سجل الوقود-
مخازن وأن یسھر على مراقبة تنقل المواد وحركتھا من والي مسؤول على وجود بطاقات التخزین داخل ال-

.المخزن ومن المخزن إلى المصالح
سیارات اإلسعاف وسیارات نقل العمال مع ’مسؤول عن السیر الحسن للحضریة بما فیھا السیارات اإلداریة -

.الحرص على ضبط سجالت السیارات أثناء كل التنقالت
التعھدات ’مدیر المؤسسة الوضعیة المالیة موضحا فیھا المیزانیة االبتدائیة مسؤول على تقدیم شھریا إلى -

.والتخلیص
.یقدم الحساب اإلداري للمدیر-
ھو مسؤول ورئیس اللجنة المشرفة على مراقبة استقبال كل المواد الغذائیة مھما كان نوعھا التي تدخل -

ا ذتسجیل كل مالحظة على السجل المخصص لھالمؤسسة لالستھالك للمرضى وعمال المناوبة ومسؤول على
.الغرض

مسؤول على توفیر الطبق الشاھد على مستوى مصلحة المطبخ على أن یوضع داخل الثالجة ویحفظ لمدة -
.ساعة72

مسؤول على السیر الحسن على مصلحة الطبخ وعلى كل عمالھا ومسؤول على احترام تطبیق الوجبات -
.اقة اإلطعام الیوميالیومیة التي موجودة على بط

مسؤول على الحفاظ على كل العتاد الموجودة داخل المؤسسة وأن یحصي ویخصص أماكن الئقة للعتاد -
.المستھلك أي الغیر قابل لالستعمال من أجل طرحة للبیع في المزاد العلني حسب الشروط القانونیة

فیھا حالة المخازن وعدد المواد المتبقیة مسؤول على تقدیم كل الحسابات والكتابات نھایة كل شھر موضحا -
.فیھا والتي خرجت منھا

.لكذمع جرد كل العملیات التي تجرى یومیا في السجل الخاص ب.............مسؤول على مسابقات المقتصد-
أشیاء ثمینة وال یعطي ألي أحد غیر أصحابھا بطلب من ’حلي ’نقود ’مسؤول على كل مودعات المرضى -

.المعالج ورئیس المصلحة مع تقدیم بیان ممضي من طرفیھماالطبیب 
:یليیسمح لھ باإلمضاءات التالیة باسم المدیر وتحت مسؤولیتھ الخاصة وفي اإلطار القانوني بما-
،األوامر بالمھمة*
،طلبات السند*
،الفرعیةةمدیریالمذكرات لتسییر *
)عمال الصیانة،الكھربائيواألمن الحمایة أعوان(یتھ جدول المناوبة لكل العناصر الموجودة تحت مسؤول*
.مسؤول على نظافة المحیط-

حسب الفئة بقرار مشترك بین الوزرین المكلفین بالصحة والمالیة االستشفائیةیحدد تصنیف للمؤسسة العمومیة 
.والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

.
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ائیةلمؤسسة العمومیة االستشفالمخطط التنظیمي ل

مدیر المؤسسة العمومیة االستشفائیة

مجلس االدارة مكتب التنظیم العام

المجلس الطبي مكتب االتصال

الیة لمالمدیریة الفرعیة ل

والوسائل

مكتب المیزانیة 

والمحاسبة

صفقات مكتب ال

العمومیة 
مكتب الوسائل 

العامة والھیاكل

مكتب التكوین مكتب تسییر الموارد 

البشریة والمنازعات

لموارد المدیریة الفرعیة ل

البشریة

مكتب تنظیمومتابعة 

النشطات الصحیة 

ھاوتقییم

صالح لمالمدیریة الفرعیة ل

الصحیة

مكتب التعاقد وحساب 

التكلفة

مكتب القبول

صیانة مكتب

التجھیزات المرافقة

مكتب صیانة التجھیزات 

الطبیة

المدیریة الفرعیة لصیانة 

التجھیزات الطبیة والتجھیزات 

المرافقة
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ستشفائیة الالمؤسسات ا

الموافق 1433شعبان 19المؤرخ في 281-12ستشفائیة تخضع ألحكام المرسوم التنفیذي رقم الالمؤسسات ا
.ستشفائیةالالمحدد لتنظیم وسیر المؤسسات ا2012یولیو09

.ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل الماليات مؤسسات عمومیة تعتبر ھذه المؤسس
.وصایة الوزیر المكلف بالصحةت حوتوضع ت

طار السیاسة الوطنیة للصحة، بالتكفل بصفة متكاملة باالحتیاجات إ، في المؤسساتتكلف ھذه 
.الصحیة لسكان الوالیة التي تغطیھا وكذا سكان الوالیات المجاورة

:وبھذه الصفة، تتولي على الخصوص المھام اآلتیة
عادة التأھیل الطبي إضمان نشطات في میادین التشخیص والفحص والعالج والوقایة و

واالستشفاء وكل نشاط یساھم في حمایة الصحة وترقیتھا،
تطبیق البرامج الصحة الوطنیة والجھویة والمحلیة،

یادین التابعة للوقایة والنظافة الصحیة ومكافحة المساھمة في حمایة المحیط وترقیتھ في الم
األضرار واآلفات االجتماعیة،

المشاركة في تطویر كل األعمال والمناھج والطرق واألدوات التي ترمي إلى ترقیة تسییر 
عصري وفعال لمواردھا البشریة والمادیة والمالیة،

،ضمان النشطات المرتبطة بالصحة اإلنجابیة والتخطیط العائلي
.كل األعمال المتعلقة بتحسین مستوي المستخدمین وتجدید معارفھم والمساھمة في ذلكاقتراح

عداد معاییر التجھیز الصحي والعلمي والبیداغوجي للھیاكل الصحیة،
لى جانب نشاط یساھم في حمایة والسكان،إاالستشفاء واالستعجاالت الطبیة الجراحیة 

،لمذكورة آنفاتطویر أقطاب امتیاز في المیادین ا
برام كل صفقة أو اتفاقیة أو عقد أو اتفاق مع كل ھیئة إیمكن المؤسسة، لتأدیة مھامھا وتطویر نشاطاتھا،

.عمومیة أو خاصة وطنیة أو أجنبیة

:عداد وتنفیذ ما یأتيإستشفائیة الالمؤسسة ایتعین على
تراتیجیات تطویر نشاطاتھا، السیما في مشروع مؤسسة یحدد األھداف العامة السنویة والمتعددة السنوات واس

عالم،إلمیادین العالج والتكوین والبحث والمسعي االجتماعي واالتصال الداخلي والخارجي وتسییر منظومة ا
.مشروع نوعیة

.طار في سیاسات الصحة والتكوین العالي المقررةإیندرج المشروعان وجوبا في 
.التكوین المعنیةتبرم عقود أھداف مع السلطات الصحیة وسلطات
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التنظیــــــم والسیر

.ستشفائیة بمجلس إداري ویدیرھا مدیر عام یساعده في ممارسة مھامھ مجلس الطبيالتسیر المؤسسات ا

مجــــــــــلس اإلدارة

یضم مجلس اإلدارة األعضاء اآلتیة ذكرھم  

؛رئیساالوزیر المكلف بالصحة،ممثل عن -
؛لیم العالي والبحث العلميالوزیر المكلف بالتعممثل عن -
؛بالمالیةالوزیر المكلفممثل عن -
؛قتصادیةالممثل عن التأمینات ا-
؛جتماعيالالوزیر المكلف بالضمان اممثل عن -
؛ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي، لبلدیة مقر المؤسسة-
؛ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مقر المؤسسة-
الوزیر المكلف بالصحة من ضمن الجمعیات فقین یعینھما ممثل عن عن جمعیات المرت)2(ممثالن -

؛األكثر تمثیال
؛ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
؛ممثل عن المستخدمین شبھ الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
؛عن المستخدمین ینتخبھما نظراؤھما)2(ممثالن -
.رئیس المجلس الطبي للمؤسسة-

.ؤسسة في اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري ویتولى أمانتھیشارك المدیر العام للم
.یمكن مجلس اإلدارة أن یستعین بكل شخص من شأنھ أن یساعده في أشغالھ

الوزیر المكلف بالصحة سنوات قابلة للتجدید بقرار من )03(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا ثالث 
.ااقتراح من السلطات التابعین لھبناء على

.إلى غایة نھایة العھدةوفي حالة انقطاع عھدة أي عضو، یعین عضو جدید حسب األشكال نفسھا، لیخلفھ
.تنتھي عھدة األعضاء المعینین بحكم وظائفھم مع انتھاء ھذه الوظائف

:یتداول مجلس اإلدارة لي الخصوص فیما یأتي
السیاسة العامة للمؤسسة،-
والمتعددة السنوات المنصوص علیھا في مشروع المؤسسة،المشاریع السنویة-
الحساب التقدیریة لإلرادات والنفقات وعملیات االستثمار واقتناء المنقوالت والعقارات وعقود اإلیجاز -

والتصرف فیھا وقبول الھبات والوصایا أورفضھا،
مشروع میزانیة المؤسسة،-
ور والتعویضات،مخططات توظیف المستخدمین وتكوینھم وكذا األج-
النظام الداخلي للمؤسسة وتنظیمھا،-
االتفاقیات واالتفاقات والعقود والصفقات،-
إنشاء مصالح وإلغائھا،اقتراحات -
القروض،-
التسییر المالي للسنة المالیة المنصرمة،-
.الحصائل وتقریر النشاط-

ر العام للمؤسسة ویصادق على مجلس اإلدارة كل المسائل التي یعرضھا علیھ الوزیر الوصي أو المدییدرس 
.نظامھ الداخلي خالل دورتھ األولي

مرة في السنة على األقل حول سیاسة المؤسسة فیما یخص حقوق المرتفقین ونوعیة یتداول مجلس اإلدارة
.ستقبال والتكفل بالمرضيإلا

.أشھر)06(یجتمع مجلس اإلدارة وجوبا في دورة عادیة مرة واحدة كل 
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ذا لم یكتمل النصاب، یستدعي المجلس من جدید إ.مجلس اإلدارة إال بأغلبیة الحاضرینال تصح مداوالت 
.أیام الموالیة ویمكن حینئذ، مھما یكن عددھم)08(خالل الثمانیة 

الرئیس تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة األعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكون صوت
.مرجحا

دارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ، یوقعھا رئیس الجلسة تدون مداوالت مجلس اإل
.وأمینھا

أیام التي تلي            )08(تعرض مداوالت مجلس اإلدارة على موافقة السلطة الوصیة خالل الثمانیة 
.االجتماع

ن السلطة الوصیة ما لم یبلغ یوما ابتداء من استالمھا م)30(وتكون مداوالت مجلس اإلدارة نافذة بعد ثالثین 
.اعتراض صریح ھذا األجل

لي كل عضو ٳیحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدیر العام، ویبلغھ 
.یوما من التاریخ المحدد لكل دورة)15(قبل خمسة عشر 

.أیام)08(عن ثمانیة ویمكن تقلیص ھذا األجل بالنسبة للدورات الغیر عادیة دون أن یقل

المدیر العام

.یعین المدیر العام بموجب مرسوم رئاسي وتنھي مھامھ حسب األشكال نفسھا

.الوزیر المكلف بالصحةیساعد المدیر العام أمین عام ومدیرون یعینون بموجب قرار من

.لتي یحددھا مجلس اإلدارةیكلف المدیر العام بتحقیق األھداف المنوطة بالمؤسسة ویسھر على تنفیذ البرامج ا

.طار احترام التشریع والتنظیم المعمول بھماإویتولى المدیر العام تسییر المؤسسة في 

:ویقوم، بھذه الصفة، بما یأتي

،یعد برامج النشطات ویعرضھا على مجلس اإلدارة
 الحیاة،جمیع أعمال العدالة وفيلھا أمام المؤسسة ویمثیتصرف باسم
المستخدمین،سلّمیة على جمیع یمارس السلطة ال
 یوظف المستخدمین الخاضعین لسلطتھ ویعیّنھم وینھي مھامھم باستثناء المستخدمین الذین تقّرر

أخرى،لتعیینھم طریقة 
والنفقات،الحسابات التقدیریة لإلیرادات یعد
 المؤسسة،یعد مشروع میزانیة
 وحساباتھا،یعد حصیلة النتائج
والصفقات،والعقود التفاقاتاالتفاقیات واكلیبرم
 للمؤسسة،الداخليوالنظامالتنظیمیعد مشروعي
 یعد في نھایة كل سنة تقریرا سنویا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي یرسلھا إلى

.السلطات المعنیة

.الوزیر المكلف بالصحةیحددا تنظیم المؤسسة بموجب قرار من 
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لطبــــــيالمجـــــــــلس ا

:یكلف المجلس الطبي بإبداء رأیھ فیما یأتي

برامج الصحة التي تتكفل بھا للمؤسسة،-
مشاریع البرامج المتعلقة بالتجھیزات الطبیة،-
،إنشاء مصالح وإلغائھا-
برامج التظاھرات العلمیة والتقنیة،-
اتفاقیات التكوین والبحث في مجال الصحة،-
واالتصال والنوعیة،برامج ومشاریع البحث والمؤسسة-
تنظیم أشغال البحث وتقییمھا،-
برامج التكوین،-
تقییم نشطات العالج والتكوین والبحث،-
كل مسألة یعرضھا علیھ المدیر العام،-

.یعد المجلس الطبي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ خالل دورتھ األولي
:یضم المجلس الطبي

؛مسؤولي المصالح الطبیة-
؛الصیدلیةالصیدلي المسؤول عن -
؛جراح أسنان یعینھ المدیر العام-
؛ینتخبھ نظراؤه من أعلى رتبة في السلك شبھ الطبیین)1(شبھ طبي -

.قابلة للتجدیدسنوات)03(ینتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائھ رئیسا ونائب رئیس لمدة ثالث 
.ده في أشغالھ بالنظر إلى كفاءاتھیمكن المجلس الطبي أن یستعین بكل شخصیة علمیة أو خبیر یمكنھ أن یفی

.یجتمع المجلس الطبي، بناء على استدعاء من رئیسھ في دورة عادیة مرة واحدة كل شھرین
.ما من المدیر العام للمؤسسةإویمكنھ االجتماع في دورة غیر عادیة من أغلبیة أعضائھ و

أحكام مالیة

ستشفائیة على ما یأتيالتشتمل میزانیة المؤسسة ا
یرداتإلاب افي ب

عانات الدولة،إ
عانات الجمعات المحلیةإ

رادات الناتجة عن التعاقد مع ھیئات الضمان االجتماعي،یإلا
التخصیصات االستثنائیة،

األموال الخاصة المرتبطة بنشاطھا،
تسدیدات التأمینات االقتصادیة بعنوان األضرار الجسدیة،

الھبات والوصایا،
ن الدولي،الموارد المتأتیة من التعاو

.كل الموارد األخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة
في باب النفقات
نفقات التسییر،
نفقات التجھیز،

.كل النفقات األخرى المرتبطة بنشاطھا

ستشفائیة ویعرضھا بعد مداولة الالمؤسسة اإلیرادات ونفقاتالتقدیریة السنویة یعد المدیر العام البیانات
لمكلف بالصحة لیوفق علیھا، حسب الشروط المنصوص علیھا في التنظیم الوزیر امجلس اإلدارة على 

.المعمول بھ
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29المؤرخ في 35-75ستشفائیة الجامعیة طبقا ألحكام األمر رقم الالمؤسسة اتمسك حساب 
ویسند مسك المحاسبة لعون محاسب .والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة,1975أبریل سنة 

.مالیةالوزیر المكلف بالیعینھ 

المؤسسة یعین الوزیر المكلف بالمالیة باالشتراك مع الوزیر المكلف بالصحة محافظا للحساب لدي
.ستشفائیةالا

مرفقة بالتقریر السنوي للنشاط إلى السلطة الوصیة طبقا للشروط ترسل حصیلة وحسابات االستغالل
.المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ

.التنظیمات المعمول بھاة للرقابة البعدیة لألجھزة المؤھلة طبقا للقوانین وستشفائیالالمؤسسة اتخضع 
بالوسائل الضروریة ,ستشفائیة، لبلوغ أھدافھا في إطار األنشطة المنوطة بھاالالمؤسسة اتزود 

.لتأدیة مھامھا وفق األحكام التنظیمیة في ھذا المجال

الوالیة  المكان  التسمیة 

عین تموشنت  موشنت عین ت المؤسسة االستشفائیة عین تموشنت

سكیكدة سكیكدة المؤسسة االستشفائیة سكیكدة

وھران عین الترك المؤسسة االستشفائیة الدكتور التامي مجبر عین الترك 

سطیف  عین آزل المؤسسة االستشفائیة عین آزل

قسنطینة دیدوش مراد المؤسسة االستشفائیة دیدوش مراد
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الستشفائیة الدكتور بن زرجب عین تموشنتلمؤسسة االمخطط التنظیمي ل المخطط التنظیمي ل
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ستشفائیة لطب العیونالالمؤسسات ا

شعبان 19المؤرخ في 281-12تخضع ألحكام المرسوم التنفیذي رقم لطب العیونستشفائیة الالمؤسسات ا

لطب العیونستشفائیة الالمحدد لتنظیم وسیر المؤسسات ا2012یولیو09الموافق 1433
.واالستقالل الماليذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویةتعتبر ھذه المؤسسات عمومیة 

.وصایة الوزیر المكلف بالصحةوتوضع تحت

طار السیاسة الوطنیة للصحة، التكفل بأمراض إلطب العیون، في ستشفائیة الالمؤسسات اتتولي 
.العیون

كمیدان للتكوین الطبي وشبھ الطبي والتسییر االستشفائي علي أساس اتفاقیات یمكن أن تستخدم المؤسسات
.توقع مع مؤسسات التعلیم والتكوین

برام كل صفقة أو اتفاقیة أو عقد أو اتفاق مع كل ھیئة إلتأدیة مھامھا وتطویر نشاطاتھا یمكن لھذه المؤسسات،
.عمومیة أو خاصة وطنیة أو أجنبیة

عداد وتنفیذ مشروع مؤسسة یحدد األھداف العامة السنویة والمتعددة السنوات إسات یتعین على ھذه المؤس
واستراتیجیات تطویر نشاطاتھا، والسیما في میادین العالج والتكوین والبحث والمسعى االجتماعي واالتصال 

عالم،إلالداخلي والخارجي وتسییر منظومة ا
.مشروع نوعیة

.ي سیاسات الصحة والتكوین المقررةطار فإیندرج المشروعان وجوبا في 
.تبرم عقود أھداف مع السلطات الصحیة وسلطات التكوین المعنیة

التنظیــــــم اإلداري

بمجلس إداري ویدیرھا مدیر عام یساعده في مھامھ مجلس لطب العیونستشفائیة التسیر المؤسسات ا
.الطبي

مجــــــــــلس اإلدارة
اآلتیة ذكرھم  یضم مجلس اإلدارة األعضاء 

؛رئیساالوزیر المكلف بالصحة،ممثل عن -
؛الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلميممثل عن -
؛بالمالیةالوزیر المكلفممثل عن -
؛جتماعيإلالوزیر المكلف بالضمان اممثل عن -
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؛قتصادیةإلممثل عن التأمینات ا-
لبلدیة مقر المؤسسة؛ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي،-
؛ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مقر المؤسسة-
الوزیر المكلف بالصحة من ضمن الجمعیات عن جمعیات المرتفقین یعینھما ممثل عن )2(ممثالن -

؛األكثر تمثیال
؛ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
؛ممثل عن المستخدمین شبھ الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
؛ن ینتخبھ نظراؤهممثل عن المستخدمی-
.رئیس المجلس الطبي للمؤسسة-

.یشارك المدیر العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري ویتولى أمانة المجلس
الوزیر المكلف بالصحة سنوات قابلة للتجدید بقرار من )03(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا ثالث 

.لمنظمات التابعین لھااقتراح من السلطات وابناء على
.في حالة انقطاع عھدة أي عضو، یعین عضو جدید حسب األشكال نفسھا، لیخلفھ إلى غایة نھایة العھدة

.تنتھي عھدة األعضاء المعینین بحكم وظائفھم مع انتھاء ھذه الوظائف

:یتداول مجلس اإلدارة لي الخصوص فیما یأتي
سة،السیاسة العامة للمؤس-
المشاریع السنویة والمتعددة السنوات المنصوص علیھا في مشروع المؤسسة،-
الحساب التقدیریة لإلرادات والنفقات،-
عملیات االستثمار،-
اقتناء المنقوالت والعقارات وعقود اإلیجاز والتصرف فیھا،-
قبول الھبات والوصایا أورفضھا،-
مشروع میزانیة المؤسسة،-
وتكوینھم وكذا األجور والتعویضات،مخطط توظیف المستخدمین-
النظام الداخلي للمؤسسة،-
االتفاقیات واالتفاقات والعقود والصفقات،-
إنشاء مصالح وإلغائھا،اقتراحات -
القروض،-
التسییر المالي للسنة المالیة المنصرمة،-
.الحصیلة وتقریر النشاط-

صي أو المدیر العام للمؤسسة ویصادق على مجلس اإلدارة كل المسائل التي یعرضھا علیھ الوزیر الویدرس 
.نظامھ الداخلي خالل دورتھ األولي

مرة في السنة على األقل حول سیاسة المؤسسة فیما یخص حقوق المرتفقین ونوعیة یتداول مجلس اإلدارة
.ستقبال والتكفل بالمرضيإلا

.أشھر)06(یجتمع مجلس اإلدارة وجوبا في دورة عادیة مرة واحدة كل 
.أعضائھ)2/3(نھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ أو بطلب من ثلثي ویمك

لى كل عضو إیحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدیر العام، ویبلغھ 
.یوما من التاریخ المحدد لكل دورة)15(قبل خمسة عشر 

.أیام)08(لنسبة للدورات الغیر عادیة دون أن یقل عن ثمانیة ویمكن تقلیص ھذا األجل با
ذا لم یكتمل النصاب، یستدعي المجلس من جدید إ.ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بأغلبیة الحاضرین

.حینئذ، مھما یكن عدد األعضاء الحاضرینأیام الموالیة ویمكن)08(خالل الثمانیة 
ألعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكون صوت         تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة ا

.الرئیس مرجحا
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تدون مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ، یوقعھا رئیس الجلسة 
.وأمینھا

.االجتماعأیام التي تلي )08(تعرض مداوالت مجلس اإلدارة على موافقة السلطة الوصیة خالل الثمانیة 
یوما ابتداء من استالمھا من السلطة الوصیة ما لم یبلغ )30(وتكون مداوالت مجلس اإلدارة نافذة بعد ثالثین 

.اعتراض صریح ھذا األجل

المدیر العام
.یعین المدیر العام بموجب مرسوم رئاسي وتنھي مھامھ حسب األشكال نفسھا

.الوزیر المكلف بالصحةن بموجب قرار منیساعد المدیر العام أمین عام ومدیرون یعینو
.یكلف المدیر العام بتحقیق األھداف المنوطة بالمؤسسة ویسھر على تنفیذ البرامج التي یحددھا مجلس اإلدارة

.طار احترام التشریع والتنظیم المعمول بھماإویتولى المدیر العام تسییر المؤسسة في 
:ویقوم، بھذه الصفة، بما یأتي

النشطات ویعرضھا على مجلس اإلدارة،یعد برامج
 الحیاة،جمیع أعمال العدالة وفيلھا أمام المؤسسة ویمثیتصرف باسم
 للمؤسسة،الداخليوالنظامالتنظیمیعد مشروعي
 المؤسسة،یعد مشروع میزانیة
والنفقات،الحسابات التقدیریة لإلیرادات یعد
قات،والصفوالعقود االتفاقیات واالتفاقاتكلیبرم
 یوظف المستخدمین الخاضعین لسلطتھ ویعیّنھم وینھي مھامھم باستثناء المستخدمین الذین تقّرر

أخرى،لتعیینھم طریقة 
 المستخدمین،یمارس السلطة السلّمیة على جمیع
 وحساباتھا،یعد حصیلة النتائج
ج التي یرسلھا إلى یعد في نھایة كل سنة تقریرا سنویا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائ

.السلطات المعنیة
.الوزیر المكلف بالصحةأما تنظیم المؤسسة فیحدد بموجب قرار من 

المجـــــــــلس الطبــــــي
:یكلف المجلس الطبي بإبداء رأیھ فیما یأتي

برامج الصحة للمؤسسة،-
مشاریع البرامج الخاصة بالتجھیزات الطبیة،-
،إنشاء مصالح وإلغائھا-
التظاھرات العلمیة والتقنیة،برامج-
اتفاقیات التكوین والبحث في مجال الصحة،-
برامج ومشاریع البحث والمؤسسة واالتصال والنوعیة،-
تنظیم أشغال البحث وتقییمھا،-
برامج التكوین،-
تقییم نشطات العالج والتكوین والبحث،-
كل مسألة یعرضھا علیھ المدیر العام،-

.اخلي ویصادق علیھ خالل دورتھ األوليیعد المجلس الطبي نظامھ الد
:یضم المجلس الطبي

مسؤولي المصالح الطبیة،-
الصیدلي المسؤول عن الصیدلیة،-
ینتخبھ نظراؤه من أعلى رتبة في السلك شبھ الطبیین،)1(شبھ طبي -

.سنوات قابلة للتجدید)03(ینتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائھ رئیسا ونائب رئیس لمدة ثالث 
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.یمكن المجلس الطبي أن یستعین بكل شخصیة علمیة أو خبیر یمكنھ أن یفیده في أشغالھ بالنظر إلى كفاءاتھ
.یجتمع المجلس الطبي، بناء على استدعاء من رئیسھ في دورة عادیة مرة واحدة كل شھرین

.ةما من المدیر العام للمؤسسإویمكنھ االجتماع في دورة غیر عادیة من أغلبیة أعضائھ و

أحكام مالیة
ستشفائیة على ما یأتيالتشتمل میزانیة المؤسسة ا

یرداتإلفي باب ا
عانات الدولة،إ
عانات الجمعات المحلیةإ

رادات الناتجة عن التعاقد مع ھیئات الضمان االجتماعي،یإلا
التخصیصات االستثنائیة،

األموال الخاصة المرتبطة بنشاطھا،
عنوان األضرار الجسدیة،تسدیدات التأمینات االقتصادیة ب

الھبات والوصایا،
الموارد المتأتیة من التعاون الدولي،

.كل الموارد األخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة
في باب النفقات
نفقات التسییر،
نفقات التجھیز،

.كل النفقات األخرى المرتبطة بنشاطھا

ستشفائیة ویعرضھا بعد مداولة الالمؤسسة ااتإلیرادات ونفقالتقدیریة السنویة یعد المدیر العام البیانات
الوزیر المكلف بالصحة لیوفق علیھا، حسب الشروط المنصوص علیھا في التنظیم مجلس اإلدارة على 

.المعمول بھ

29المؤرخ في 35-75ستشفائیة الجامعیة طبقا ألحكام األمر رقم الالمؤسسة اتمسك حساب 
ویسند مسك المحاسبة لعون محاسب .ني للمحاسبةوالمتضمن المخطط الوط,1975أبریل سنة 

.الوزیر المكلف بالمالیةیعینھ 

المؤسسة یعین الوزیر المكلف بالمالیة باالشتراك مع الوزیر المكلف بالصحة محافظا للحساب لدي
.ستشفائیةالا

لشروط مرفقة بالتقریر السنوي للنشاط إلى السلطة الوصیة طبقا لترسل حصیلة وحسابات االستغالل
.المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ

.التنظیمات المعمول بھاستشفائیة للرقابة البعدیة لألجھزة المؤھلة طبقا للقوانین والالمؤسسة اتخضع 
ستشفائیة، لبلوغ أھدافھا في إطار األنشطة المنوطة بھا، بالوسائل الضروریة الالمؤسسة اتزود 

.یمیة في ھذا المجاللتأدیة مھامھا وفق األحكام التنظ

قائمة المؤسسات االستشفائیة لطب العیون 
الوالیة  المكان  التسمیة 
الجلفة الجلفة المؤسسة االستشفائیة لطب العیون الجلفة
ورقلة ورقلة المؤسسة االستشفائیة لطب العیون ورقلة
بشار بشار المؤسسة االستشفائیة لطب العیون بشار
الواد الواد االستشفائیة لطب العیون الوادالمؤسسة
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المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة
2المؤرخ في 140-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم للصحة الجواریةالعمومیةتم ٳنشاء المؤسسات
المؤسسات العمومیة االستشفائیة إنشاءالمتضمن 2007ایو سنة م19الموافق 1428جمادي األولي عام 

.والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمھا وسیرھا
ھي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة للصحة الجواریة المؤسسات العمومیة 

.وتوضع تحت وصایة الواليواالستقالل المالي
تغطي مجموعة عیادات متعددة الخدمات وقاعات العالج من للصحة الجواریةات العمومیة المؤسستتكون 

.سكانمجموعة ال
.بالصحةبقرار من الوزیر المكلف للصحة الجواریةتحدد المشتمالت المادیة للمؤسسات العمومیة 

:يفیما یأتبصفة متكاملة ،التكفلفي للصحة الجواریةالمؤسسات العمومیة تتمثل مھام 
الوقایة والعالج القاعدي،

المرض،تشخیص
العالج الجواري،

الفحوصات الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي،
األنشطة المرتبطة بالصحة اإلنجابیة والتخطیط العائلي،

والسكان،البرامج الوطنیة للصحةنفیذ ت
:وتكلف على الخصوص بما یأتي
في المجالت المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات المساھمة في ترقیة وحمایة البیئة

االجتماعیة،
.تحسین مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجدید معارفھمالمساھمة في 

میدانا للتكوین الطبي وشبھ الطبي والتكوین في التسییر للصحة الجواریةالمؤسسات العمومیة یمكن استخدام 
.تفاقیات تبرم مع مؤسسات التكوینعلي أساس ااالستشفائي
استشاریة تدعىدارة ویدیرھا مدیر وتزود بھیئة إمجلس للصحة الجواریة المؤسسات العمومیة یسیر كل 

.المجلس الطبي
مجلس اإلدارة 

:يما یأتیضم مجلس اإلدارة 
،رئیساممثل عن الوالي -
،المالیةممثل عن أدارة -
،االقتصادیةممثل عن التأمینات -
،االجتماعيممثل عن ھیئات الضمان -
،ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي-
،ممثل عن ممثل المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة-
،ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبھ نظراؤه-
،ممثل عن جمعیات مرتفقي الصحة-
،ممثل عن العمال ینتخب في جمعیة عامة-
.رئیس المجلس الطبي-

.نتھااأمویتولىمداوالت مجلس اإلدارة برأي استشاري للصحة الجواریةالمؤسسة العمومیة مدیریحضر
بناء على اقتراح من ’سنوات قابلة للتجدد بقرار من الوالي )3(یعین أعضاء مجلس اإلدارة لعھدة ثالث 

.السلطات والھیئات التابعین لھا
غایة إلىیعین عضو جدید حسب نقص األشكال لخالفتھ ،ة وفي حالة انقطاع عھدة أحد أعضاء مجلس اإلدار

.انتھاء العھدة
.ه الوظائفذوتنتھي عھدة األعضاء الذین تم تعیینھم بحكم وظائفھم بانتھاء ھ

.یمكن مجلس اإلدارة االستعانة بكل شخص من شأن مساعده في أشغالھ
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:الخصوص فیما یأتيعلىیتداول مجلس اإلدارة 
،یة المؤسسةمشروع میزان-
،الحسابات التقدیریة-
،المدین القصیر والمتوسطعلىمخطط تنمیة المؤسسة -
،الحسابات اإلداریة-
،االستثمارمشاریع -
،مشاریع التنظیم الداخلي للمؤسسة-
،البرامج السنویة لحفظ البیانات والتجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقة وصیانتھا-
،ة باستخدام المؤسسة كمیدان للتكویناالتفاقیات الخاص-
ال سیما ھیئات الضمان االجتماعي والتأمینات ،العقود المتعلقة بتقدیم العالج المبرمة مع شركاء المؤسسة -

.االقتصادیة والتعاضدیات والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات األخرى
،مشروع جدول تعداد المستخدمین-
،سسةالنظام الداخلي للمؤ-
،اقتناء وتحویل ملكیة المنقوالت والعقارات وعقود اإلیجار-
،قبول الھبات والوصایا أو رفضھا-
،الصفقات والعقود واالتفاقیات واالتفاقات-

.أشھر)6(یجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادیة مرة واحدة كل ستة .طبقا للتنظیم المعمول بھ
.أعضائھ)2/3(استدعاء من رئیسھ أو یطلب من ثلثي علىبناء ویمكنھ االجتماع في دورة غیر عادیة 

وتحرر مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر یوقعھا الرئیس وأمین الجلسة وتقید في سجل خاص یرقمھ 
.ویؤشر علیھ الرئیس

.األولاجتماعھیعد مجلس اإلدارة نظامھ الداخلي ویصادق علیھ أثناء 

.اقتراح من مدیر المؤسسةعلىمال كل اجتماع بناء یحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول أع
لم یكتمل النصاب یستدعي وإذا.ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة أال بحضور أغلبیة أعضائھ

ویمكن أن یتداول أعضاؤه حینئذ مھما یكن عدد .الموالیةأیام )8(مجلس اإلدارة من جدید في الثمانیة 
.األعضاء الحاضرین

.حالة تساوي عدد األصوات یكون صوت الرئیس مرجحاوفي
أیام الموالیة لالجتماع وتكون المداوالت )8(موافقة الوالي في الثمانیة علىتعرض مداوالت مجلس اإلدارة 

.یوما من إرسالھا أال في حالة اعتراض صریح یبلغ خالل ھدا األجل)30(نافدة بعد ثالثین 
المجلس الطبي 

:والسیما فیما یأتي،الطبي بدراسة كل المسائل التي تھم المؤسسة وإبداء رأیھ الطبي والتقني فیھایكلف المجلس 
،التنظیم والعالقات الوظیفیة بین المصالح الطبیة-
،تھیئتھاعادةإومشاریع البرامج المتعلقة بالتجھیزات الطبیة وبناء المصالح الطبیة -
،برامج الصحة والسكان-
،ظاھرات العلمیة والتقنیةبرامج الت-
.وإلغاؤھاأنشاء ھیاكل طبیة -

.السیما مصالح العالج والوقایة،یقترح المجلس الطبي كل التدابیر التي من شأنھا تحسین تنظیم المؤسسة وسیرھا
عالمي إخطار المجلس الطبي بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو للصحة الجواریة إیمكن مدیر المؤسسة العمومیة 

.تكوینيو أ
:یضم المجلي الطبي ما یأتي

،مسؤولو المصالح الطبیة-
،الصیدلي المسؤول عن الصیدلیة-
،جراح أسنان-
،شبھ طبي ینتخبھ نظراؤه من أعلي رتبة في سلك شبھ الطبیین-
.عند االقتضاء،ستشفائیین الجامعیینالممثل عن المستخدمین ا-

.سنوات قابلة للتجدید)3(رئیسا ونائب رئیس لمدة ثالث ینتخب المجلس الطبي من بین أعضائھ
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ویمكنھ االجتماع في ،ناء على استدعاء من رئیسھ في دورة عادیة مرة واحدة كل شھرینبیجتمع المجلس الطبي 
.للصحة الجواریةما من أغلبیة أعضائھ وأما من مدیر المؤسسة العمومیة إما من رئیسھ وإدورة غیر عادیة بطلب 

.رر في كل اجتماع مخضر یقید في سجل خاصویح

یستدعى المجلس من جدید ’ا لم یكتمل النصاب ذإو.ال تصح اجتماعات المجلس الطبي أال بحضور أغلبیة أعضائھ
.أیام الموالیة ویمكن أن یتداول أعضاؤه حینئذ مھما یكن عدد األعضاء الحاضرین)8(في الثمانیة 

.لي ویصادق علیھ أثناء اجتماعھ األولیعد المجلس الطبي نظامھ الداخ
أحكام مالیة

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر للصحة الجواریة تحدد مدونة المیزانیة للمؤسسات العمومیة 
.المكلف بالمالیة

.وبابا للنفقاتیراداتأإلبابللصحة الجواریة تشمل میزانیة المؤسسات العمومیة 
في باب أإلیرادات:

،إعانات الدولة-
،إعانات الجماعات المحلیة-
لھم اجتماعیا وذوي المقدم للمؤمنإلیرادات الناتجة عن التعاقد مع ھیئات الضمان االجتماعي فیما یخص العالج ا-

،حقوقھم والتعاضدیات والمؤسسات ومؤسسات التكوین
،االستشفائیةالمخصصات -
،الھبات والوصایا-
،یرادات المختلفةإلا-
.المرتبطة بنشاط عن األضرار الجسدیةاألخرىالموارد -

في باب النفقات:
،نفقات التسییر-
،نفقات التجھیز-
.كل النفقات األخرى الضروریة لتحقیق ھدفھا-

ویرسلھ بعدئذ إلى السلطة الوصیة للموافقة .یعد المدیر مشروع المیزانیة ویعرضھ على مجلس اإلدارة للمداولة
.علیھ

ویسند تداول األموال إلى .حسب قواعد المحاسبة العمومیةللصحة الجواریةسبة المؤسسات العمومیة تمسك محا
.بالمالیةالوزیر المكلفعون محاسب یعینھ أو یعتمده 

.لمراقبة النفقات بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالصحة والمالیةالمناسبةتحدد الكیفیات 
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العمومیة للصحة الجواریةقائمة المؤسسات
الوسط

الجزائر، بومرداس، المدیة، البلیدة، تیبازة، الجلفة، عین الدفلة، تیزي وزو، بجایة، بویرة، برج بوعریریج 

الشرق

، قسنطینة، باتنة، أم البواقي، سطیف، تبسة، خنشلة، قالمة، عنابة، جیجل، میلة
.سكیكدة، الطارف، سوق أھراس، مسیلة

المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التابعة الوالیات 

، باب الوادي، )درقانة(برج الكیفان، )العناصر(القبة، اقيالرغایة، بر
،  )بوشنافة(، سیدي أدمحم دراریة،  بوزریعة، زرالدة)بوشاوي(قةالشرا

.الرغایة

الجزائر

.، خمیس الخشنةدلس،برج منایل،بومرداس بومرداس

بني ،قصر البخاري،، الشھبونیة، شاللة العذاورة، تابالط، البرواقیةزبیریة،ال
.سلیمان

المدیة

،أوالد یعیش.البوینان، موزایة، األربعاء البلیدة

.تیبازة، الداموس، شرشال، بواسماعیل تیبازة

.، القطارةحاسي بحبح،مسعد،وسارةالجلفة، عین  الجلفة

بومدفع، االشیاخة، عین جلید،العبادیة عین الدفلة

، عزازقة، إیفرحونن، بوغني،األربعاء ناث إیراثن، وسیف،ذراعبنخدة
.واقنون، أزفون

تیزي وزو

.صدوق،تزمالت،خراطة،سیدي عیش،آدكار،القصر،أوقاس،بجایة بجایة

.بسام، عین سور الغزالن،األخضریة، أحنیف،البویرة بویرة

.،القلةمجانةمنصورة، رأس الوادي، بئر قصد علي، برج بوعریریج،  برج بوعریریج

المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التابعة الوالیات 
، الخروب، زیغود )بشیرمنتوري(قسنطینة، )العربي بن مھیدي(قسنطینة

.یوسف، حامة بوزیان، عین عبید
قسنطینة

باتنة، المعذر، بریكة ، نقاوس، رأس العیون، مروانة، عین جاسر، عین 
.وتة، أریس، ثنیة العابدالت

باتنة

.البیضاء، عین ملیلةعین ،أم البواقي  أم البواقي
سطیف، عین عباسة، عین أولمان، العلمة، حمام السخنة، عین الكبیرة، 

.بوقاعة، بني ورتیالن، عین أزال 
سطیف

.نقرینالونزة،الشریعة،بئر العاتر،العوینات، تبسة،  تبسة
.، المحمل، جاللششار، یسقا، یابوس، خنشلة خنشلة

.قالمة، تاملوكة، وادي الزناتي، بوشقوف قالمة
.الحجارعنابة، برحال، عنابة

جیملة،زیامةمنصوریة،بوسیفأوالدعسكرجیجل، الطاھیر، سیدي معروف، 
.

جیجل

.، تاجنانتشلغوم العیدعین البیضاء حریش، فرجیوة،، میلة میلة
.مزغیش، عین قشرة، أوالد عطیة، بن عزوز، سیدي سكیكدة سكیكدة

.بوحجارالذرعان، القالة، الطارف، الطارف
.، مداوروشسدراتھ، تاورة، سوق أھراس سوق أھراس

.سیدي عیسى، عین الملحابن سرور، بوسعادة، مقرة، مسیلة،ال مسیلة
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جنوب الشرقيال
.تامنغست، األغواطورقلة، الوادي، بسكرة، غردایة، إیلیزي،

المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التابعة الوالیات 
.حجیرة، البرمةال،حاسي مسعود،توقرت،ورقلة ورقلة

.ر،الدبیلةغی، قمار، طالب العربي، جامعة، المالوادي الوادي
،طولقةالمیعاد،رأس،الدوسن،أوالد جالل، جمورة،القنطرة،بسكرة

.زریبة الوادي،سیدي عقبة
ةبسكر

.، المنیعةمتلیلي،بریان،)ثنیة المخزن(غردایة غردایة
.، دبداب، برج الحواس، برج عمر دریسجانتآمناس، إن،إیلیزي إیلیزي

إن،  إن قزام، تین زواتین، تازروق، )سیالت(أبالیساأمقل، إن ،تامنغست
.صالح

تامنغست

،ساعدقلتة سیدي،آفلو،قصر الحیران،حاسیدالعة،عین ماضي،األغواط
.البریدة

األغواط

الغرب
تیسمسیلت،معسكر،سعیدة، عین تیموشنت، مستغانم،غلیزان، الشلف، تلمسان،وھران، 

.تیارت، سیدي بلعباس
المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التابعة الوالیات 

،وھران )صدیقیة(، وھران )حي بوعمامة(، وادي تلیالت، وھران أرزیو
.التركعین ، السانیة، بوتلیلیس، )حي الغوالم(وھران ، )واجھة البحر(

وھران 

، .أوالد میمون، الغزوات،سبدو، مغنیة،العسةباب، تلمسان الرمشي تلمسان
.،یلل، زمورة، جدیویة، سیدي أدمحم بن عليغلیزان غلیزان

.وادي الفضة،أوالد فارس،بوقادیر،تنس،توقریت،بني حواء الشلف

.، العامریةبني صاف،حمام بوحجر،تیموشنتعین  تیموشنتعین 
.، سیدي لخضر، عشعاشةسیدي عليانم،عین تادلس، ماسرة، مستغ انم مستغ

.الحساسنة،موالي العربي،سیدي بوبكرسعیدة، سعیدة
.،زھانة، عوفالمحمدیة، وادي األبطال،معسكر معسكر

.برج بونعامة،ثنیة األحد،تیسمسیلت تیسمسیلت

.قصر الشاللة،كرمس، مھدیة، عین الذھب،الحدید، عین رحویة،یارتت تیارت

.، عین البرد، لمطار، تنیرة، مرحومتالغ،السفیزفبلعباس ،سیدي بلعباسسیدي

جنوب الغربيال
.تندوفبشار، البیض، أدرار،النعامة،

المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التابعة الوالیات 
.الصفراءمكمن بن عمار،عین، النعامة،مشریة النعامة

.عباسبني،كرزاز، تبلبالة، تاغیت، العبادلة،ونیفبني،بشار بشار
.،بریزینة، الخیثر، شاللةالبیض البیض
.، أولف، برج باجي مخطار، تینركوكرقان،تیمیمون،أدرار أدرار

.تندوف، أم العسل تندوف 
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للصحة الجواریةالتنظیم اإلداري للمؤسسة العمومیة
.المستشفیاتوإصالحدارة المؤسسة تحت سلطة مدیر معین بقرار من السید وزیر الصحة والسكان إضع وت

المدیر
المستشفیاتوإصالحوزیر الصحة والسكان بقرار من للصحة الجواریةیعین مدیر المؤسسة العمومیة 

.وتنھي مھامھ حسب األشكال نفسھا
:ه الصفةذوبھیر المؤسسةالمدیر مسؤول عن حسن س

،یمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة-
،مر بالصرف في المؤسسةھو اآل-
،یحضر مشاریع المیزانیات التقدیریة ویعد حسابات المؤسسة-
،للمؤسسةیعد مشروع التنظیم الداخلي والنظام الداخلي -
،ینفد مداوالت مجلس اإلدارة-
’التقریر السنوي عن النشاط ویرسلھ ألي السلطة الوصیة بعد موافقة مجلس اإلدارة علیھیعد-
،العقود والصفقات واالتفاقیات واالتفاقات في إطار التنظیم المعمول بھیبرم كل -
،یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطتھ-
،مین الدین تقرر طریقة أخري لتعیینھمیعین جمیع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخد-
.یمكنھ تفویض إمضائھ تحت مسؤولیتھ لمساعدیھ األقربین-

الذي یلحق بھ ،تحت سلطة المدیرةالموضوعللصحة الجواریة،یشتمل تنظیم الداخلي للمؤسسات العمومیة 
:على ما یأتي ،مكتب التنظیم العام ومكتب االتصال

،  ة والوسائلالمدیریة الفرعیة للمالی-
،لموارد البشریةلالمدیریة الفرعیة -
،لمصالح الصحیةلالمدیریة الفرعیة -
،صیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقةلالمدیریة الفرعیة -

.یعین نواب المدیرین بقرار من الوزیر المكلف بالصحة
:اتبمك)03(على ثالثة المدیریة الفرعیة للمالیة والوسائلتشتمل 

،مكتب المیزانیة والمحاسبة-
،مكتب الصفقات العمومیة-
.مكتب الوسائل العامة والھیاكل-

):02(على مكتبین المدیریة الفرعیة للموارد البشریةتشتمل 
،والمنازعاتمكتب تسییر الموارد البشریة -
.مكتب التكوین-

:مكاتب)03(على ثالثة المدیریة الفرعیة للمصالح الصحیةتشتمل 
،مكتب القبول-
،مكتب التعاقد وحساب التكالیف-
.مكتب تنظیم ومتابعة النشاطات الصحیة وتقییمھا-

):02(على مكتبین المدیریة الفرعیة لصیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقة تشتمل 
،مكتب صیانة التجھیزات الطبیة-
.المرافقةمكتب صیانة التجھیزات -

:یليب مدیر المالیة والوسائل بما یكلف نائ
.تجمیع تقدیرات المیزانیة للمدربات الفرعیة والمصالح ألعداد مشروع المیزانیة-
السداسي والسنوي ’أعداد الوضعیات المالیة خالل الثالثي -
.أعداد الحساب المالي للمؤسسة وكل الوثائق التي تخص المحاسبة العامة-

.الوثائقا حفظ ذالمكتبات وك،تسییر مصالح األعالم اآللي
.مسؤول عن كل المخازن الموجودة في المؤسسة وال یسمح بدخول أو خروج مادة من المخازن أل بأدنھ

.النجدةالسیارات والمنشآت التقنیة وكل المصالح الحیویة ومنافذ ’یمسك كل مفاتیح المخازن 
.مھامھماختالف علىیستعمل سلطتھ على كل األشخاص الموضوعیین تحت مسؤولیتھ 
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مسؤول على كل السجالت اإلداریة الموضوعیة تحت تصرفھ على أن تكون مرقمة ومؤشرة من طرف -
:كالتاليوھي )التشطیبممنوع –كتابة مرئیة (مدیر المؤسسة ویحافظ علیھا 

،سجل الجریدة-
،سجل المركبات-
،ألمر بالمھمةاسجل -
،السجل الكبیر-
،بطاقة الممونین-
،سجل االلتزامات-
،سجل الوقود-
مسؤول على وجود بطاقات التخزین داخل المخازن وأن یسھر على مراقبة تنقل المواد وحركتھا من والي -

.المخزن ومن المخزن إلى المصالح
سیارات اإلسعاف وسیارات نقل العمال مع ،مسؤول عن السیر الحسن للحضریة بما فیھا السیارات اإلداریة-
.التنقالتحرص على ضبط سجالت السیارات أثناء كل ال
التعھدات ’مسؤول على تقدیم شھریا إلى مدیر المؤسسة الوضعیة المالیة موضحا فیھا المیزانیة االبتدائیة -

.والتخلیص
.یقدم الحساب اإلداري للمدیر-
مھما كان نوعھا التي تدخل ھو مسؤول ورئیس اللجنة المشرفة على مراقبة استقبال كل المواد الغذائیة -

المؤسسة لالستھالك للمرضى وعمال المناوبة ومسؤول على تسجیل كل مالحظة على السجل المخصص لھدا 
.الغرض

مسؤول على توفیر الطبق الشاھد على مستوى مصلحة المطبخ على أن یوضع داخل الثالجة ویحفظ لمدة -
.ساعة72

طبخ وعلى كل عمالھا ومسؤول على احترام تطبیق الوجبات مسؤول على السیر الحسن على مصلحة ال-
.الیومیة التي موجودة على بطاقة اإلطعام الیومي

مسؤول على الحفاظ على كل العتاد الموجودة داخل المؤسسة وأن یحصي ویخصص أماكن الئقة للعتاد -
.ب الشروط القانونیةالمستھلك أي الغیر قابل لالستعمال من أجل طرحة للبیع في المزاد العلني حس

مسؤول على تقدیم كل الحسابات والكتابات نھایة كل شھر موضحا فیھا حالة المخازن وعدد المواد المتبقیة -
.فیھا والتي خرجت منھا

.لكذمع جرد كل العملیات التي تجرى یومیا في السجل الخاص ب.............مسؤول على مسابقات المقتصد-
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للصحة الجواریةلمؤسسة العمومیة التنظیمي لالمخطط 

مدیر المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة

مجلس االدارة
مكتب االتصال

المجلس الطبي
مكتب التنظیم العام

مكتب الوسائل 
العامة والھیاكل

الصفقات مكتب 
العمومیة 

مكتب المیزانیة 
والمحاسبة

الیة لمالمدیریة الفرعیة ل
والوسائل

مكتب تسییر الموارد 
البشریة والمنازعات

لموارد المدیریة الفرعیة ل
البشریة

مكتب التكوین

ایة ونظافة قومكتب ال

المحیط

مكتب تنظیمومتابعة 

النشطات الصحیة 

ھاوتقییم

قد التعاالقبولومكتب

وحساب التكلفة

صالح لمالمدیریة الفرعیة ل
الصحیة

مكتب صیانة التجھیزات 
الطبیة

مكتب صیانة 
التجھیزات المرافقة

المدیریة الفرعیة لصیانة 
التجھیزات الطبیة والتجھیزات 

المرافقة
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الع�ادة ال��ع�دة ال��مات

� ودور � العالجات ال��ار�ة:تع�� .تع� الع�ادة ال��ع�دة ال��مات ال�ح�ة القاع��ة ال���ة ال��ه��ة ف��ا ��

��ة ال��ار�ة و���� أن ت��ن ال�ق� ال�ق�يتل�� إدار�ا إلى م�س�ة ع� .اإلدار� لها-�م�ة لل

ن��ة على م���� ال��ی�ة مع ألخ� �ع�� 25000تغ�ي الع�ادة ال��ع�دة ال��مات ح�ض س�اني ���الي 

�اد�ة، ال�غ�اف�ة،  االع��ار مفه�م ال��افة، االح��اجات الفعل�ة لل��ان، ال���ل�ات االج��اع�ة واالق�

� و� �ار� � األماك�، ���� للع�ادة  ال��ع�دة ال��مات تغ��ة ح�ض س�اني م� ال� �3000ا ت���قات �ع

.في ال�س� ال��في4000إلى 

� أن ت���ل وت��� :الع�ادة ال��ع�دة ال��مات �اع��ارها ه��ل ص�ي خارج ال����فى ��

ن��ات الف��صات ال���ة العامة

���ه �ة ال�ي ت � � ن��ات الف��صات ال���ة ال��� ا ال��س�ة الع��م�ة ال�اقعة في نف

:ال��ض ال�غ�افي وخاصة م�ها القاع��ة

� األ�فال �

� ال�اخلي ال�

أم�اض ال��اء وال��ل��

ال��احة العامة

� األس�ان ن��ات العالجات �

��ادات(العالجات العامة  )ال�ق� وال

24/24االس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة 

:ال���ات ال�قائ�ة وخاصة

��ة الع��م�ة،ت����  وم�ا�عة ال��امج ال����ة وال��ل�ة لل

،)م�ا�عة ال��امل وال�لق�ح(ت���� وم�ا�عة ن��ات ال�قائ�ة ال�اصة ���ا�ة ص�ة األم وال�فل 

ت���� وم�ا�عة م�ار�ة األم�اض ال�ع��ة وغ�� ال�ع��ة،

� ی���ل ف��ا یلي :ب�نامج ال��اع�ة على ال��ف وال�

�ل ال���ة،م��� ��ي إلج�اء ال��ال

.، ال�ئ���، ال���)الع�ام(جهاز أشعة إلج�اء الف��صات اإلشعاع�ة ال�قل���ة لله��ل الع��ي 

:اله�ف ال��ج� ه�

وضع سل� ت�ر��ي في ت�ف�� العالجات القاع��ة،

�� األساسي ل��ف�� العالجات القاع��ة، إعادة االع��ار للع�ادة ال��ع�دة ال���ات ��نها الع�

�ات ال�قائ�ةتع��� ال��

���ة م� أن اجل ال��فل �اح��اجات ال��ا����،  إعادة م�ازنة ال���ات ال
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� ج�ار� أح��، ���ح ال��ای� م� أجل ض�ان � ت

:إرجاع الع�ادات ال��ع�دة ال��مات أك�� ان�ان�ة �ال���ة لل��ا���� وذل� ب

ت���� االس�ق�ال ون�ع�ة العالجات ال�ق�مة،

� � عالقة ال��� �-ت��� �،م�� � ثقة ال��� م� أجل ��

� العائلة .ال�ص�ل إلى ف��ة ���

� والعالجات القاع��ة ال��ار�ة ��� الع�ادة ال��ع�دة ال��مات ن��ات ال�قا�ة، ال���� .ت

��ان ن��ات عالج�ة، تع�  � � الع�ادة ال��ع�دة ال��مات في ال����� ال�اني في سل� ت�ف�� العالجات وذل

�ةوقائ�ة ون�ا�ات عالج�ة م�� �.

.تق�م الع�ادة ال��ع�دة ال��مات ���اق�ة وتق��� ن��ات ال�اصة بها و�قاعات العالج ال�ا�عة لها

ال���ات

���ات إدار�ةال

� ف��ا یلياإلدار�ةال���ات  :ال�ئ���ة للع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

�الح الع�ادة، ت���� وس�� م��لف م

���ة،-م�� ال��الت، ال�لفات، ال��اقات ال���ة ���ة وم��لف ال�ثائ� ال�اصة �ال�عل�مات ال���ة وال ال

األمانة ال���ة،

م�اق�ة وتق��� ال���ات ال�اصة بها و�قاعات العالج ال�ا�عة لها،

.ت���� األجه�ة، ال�ع�ات وال�����م��

���الن�ة، وال��اد األخ��  ،....)م�اد ال����ف، ال�����ة(ت���� ال��اد ال

اإلدارة و�ع�اد و�رسال ال�قار�� ال�اصة ب�ق��� ال���ات،ال�د على �الب�ات

�الح ال�ق��ة واإلدار�ة لل��س�ة .ال����� مع م��لف ال�

ال���ات العالج�ة

� ف��ا یلي :ال���ات العالج�ة ال�ئ���ة للع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

العالجات ال��ه ���ة

ال�ق�

�غ��ة ��ادات وال��احة ال ال

�ةال���ات ال��

الف��صات ال���ة العامة

 ��� � �ة ال�ي ی��فل بها ز�ادة على األ��اء العامل�ن في ال��س�ة أ��اء م�� � الف��صات ال���ة ال���

�ات القاع��ة اإلس��فائ�ةتا�ع�� لل��س�ة الع��م�ة  � على أساس تعاق� م��م ب�� ال��س���� وخاصة ال��

� األنف  � الع��ن، � � ال��اء، � � األ�فال، � � الع��ن ك� .....وال����ة، �

ن��ات ج�احة األس�ان
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�ة � ف��صات ج�احة األس�ان العامة وال���

ن�ع األس�ان

عالج األس�ان

�ائي ال�ف�اني � ال�اص �األخ الف�

ال���فات

ال��ار�ة في ال����� ورس�لة ال�����م�� ال����� وال��ه �����

ال���ات ال�قائ�ة

� ف��ا یليال���ات ال�قائ�ة ال�ئ���ة للع�اد :ة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

ال��اسة ال��ائ�ة وم�اف�ة األم�اض ال�ع��ة

ح�اسة وم�اق�ة ن�افة ال����

� األم�اض الغ�� مع��ة ح�اسة وم�اق�ة �ع

ح�ا�ة األم وال�فل

ت�اع� ال�الدات

���ة ال����ة ال

��ة العقل�ة ال

� الع�ل �

��ة .ت���� ال��امج ال����ة لل
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ات االس�ع�االتن��

 � ��� تل��ة �ع � أن ت الح��اجات اتق�م الع�ادة ال��ع�دة ال��مات �ال��فل �االس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة و��

� ف��ا یلي � ه�ه االس�ع�االت ت�ل� :ف��ا ��

ال�سائل ال����ة ��ور�ة ال��ه��ات ال األم�اض ال���فل بها

أ��اء عام�ن 

م��ض�ن ذو شهادة دولة

�م�اع�و ت��  �

م�غل� أجه�ة أشعة

م������

م�عف�ن 

سائق� س�ارة إسعاف

أع�ان أم�

جهاز أشعة

م���

عل�ة ج�احة صغ��ة

� األذن أك���� جهاز ف�

� ال��ارة مقای�

��اخات ���ة

أس�ة)4(إلى أر�عة )2(س����� 

س�ارة إسعاف

ال��وق ال�ف�فة

�ات ال���انات ع

ج�وح األماك� ال�خ��ة ب�ون ج�وح 

ع��قة

ل���ا

)ارتفاع درجة ال��ارة(ال��ى 

ال�هاب ال����ة

إسهال حاد لل�فل

ارتفاع ضغ� ال�م

رم� الع��

ال�هاب رئ�� حاد

� ��� دون خ�وج ت���

� ق�ل ت���له ن��  إع�اد ال���

ال����فى
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 قاعة العالج

� ودور ��ان ن��ات عالج�ة ووقائ�ة، تع� قاعة العالج ال����� األول في ت�ف�� العالجات :تع�� � � وذل

.وهي ت��ع ن�ام�ا إلى الع�ادة ال��ع�دة ال��مات

� .ال��� ال���اث����� لها أن ت��ن أك�� تق�ما في ال�س� ال��في وعلى م����  � ال����ة ل�ع تع��� ق�

��ة األول�ة .ال�ح�ات للعالجات ال

دار�ةاإلال���ات

- � ف��ا یليال���ات اإلدار�ة ال�ئ���ة لقاعة  :العالج ت�ل�

���ة،-م�� ال��الت، ال�لفات، ال��اقات ال���ة ���ة وم��لف ال�ثائ� ال�اصة �ال�عل�مات ال���ة وال ال

األمانة ال���ة،

م�اق�ة وتق��� ال���ات ال�اصة بها،

.ت���� األجه�ة، ال�ع�ات وال�����م��

���الن�ة، وال��اد األخ��  ،....)، ال�����ةم�اد ال����ف(ت���� ال��اد ال

إع�اد م��لف ال�قار�� ال�اصة �ال���ات و�رسالها إلى الع�ادة ال��ع�دة ال��مات

.ال����� مع الع�ادة ال��ع�دة ال��مات

ال���ات العالج�ة

� ف��ا یلي :ال���ات العالج�ة ال�ئ���ة للع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

العالجات ال��ه ���ة

ال�ق�

��ادات وال��احة �غ��ةال ال

ال���ات ال���ة

الف��صات ال���ة العامة

 ��� � �ة ال�ي ی��فل بها ز�ادة على األ��اء العامل�ن في ال��س�ة أ��اء م�� � الف��صات ال���ة ال���

�ات القاع��ة إلتا�ع�� لل��س�ة الع��م�ة ا � س��فائ�ة على أساس تعاق� م��م ب�� ال��س���� وخاصة ال��

� ال��اء، � األ�فال، � � الع��ن ك� � األنف وال����ة، � � الع��ن، � �.....

ن��ات ج�احة األس�ان

�ة � ف��صات ج�احة األس�ان العامة وال���

ن�ع األس�ان

عالج األس�ان

�ائي ال�ف�اني � ال�اص �األخ الف�

ال���فات

ال��ار�ة في ال����� ورس�لة ال�����م�� ال����� وال��ه �����



دلیل التسییر اإلستشفائي 275

ال���ات ال�قائ�ة

� ف��ا یليال���ات ال�  :قائ�ة ال�ئ���ة للع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

ال��اسة ال��ائ�ة وم�اف�ة األم�اض ال�ع��ة

ح�اسة وم�اق�ة ن�افة ال����

� األم�اض الغ�� مع��ة ح�اسة وم�اق�ة �ع

ح�ا�ة األم وال�فل

ت�اع� ال�الدات

���ة ال����ة ال

��ة العقل�ة ال

� الع�ل �

ن��ات إدار�ة

� ف��ا یليال���ات ا :إلدار�ة ال�ئ���ة للع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�ل�

�الح الع�ادة، ت���� وس�� م��لف م

���ة،-م�� ال��الت، ال�لفات، ال��اقات ال���ة ���ة وم��لف ال�ثائ� ال�اصة �ال�عل�مات ال���ة وال ال

األمانة ال���ة،

لها،م�اق�ة وتق��� ال���ات ال�اصة بها و�قاعات العالج ال�ا�عة 

.ت���� األجه�ة، ال�ع�ات وال�����م��

���الن�ة، وال��اد األخ��  ،....)م�اد ال����ف، ال�����ة(ت���� ال��اد ال

ال�د على �الب�ات اإلدارة و�ع�اد و�رسال ال�قار�� ال�اصة ب�ق��� ال���ات،

�الح ال�ق��ة واإلدار�ة لل��س�ة .ال����� مع م��لف ال�

:�ل ال���ات ال�قائ�ة ال�اصة �قاعة العالج ف��ا یليت��:ال���ات ال�قائ�ة

ال��اسة ال��ائ�ة وم�اف�ة األم�اض ال�ع��ة

ح�اسة وم�اق�ة ن�افة ال����

� األم�اض الغ�� مع��ة ح�اسة وم�اق�ة �ع

ح�ا�ة األم وال�فل

ت�اع� ال�الدات

���ة ال����ة ال

��ة .ت���� ال��امج ال����ة لل

� ف��ا یليال���:ال���ات العالج�ة :ات العالج�ة ال�ئ���ة لقاعة العالج ت�ل�

العالجات ال��ه ���ة

ال�ق�

�غ��ة ��ادات وال��احة ال ال
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ال���ات ال���ة

الف��صات ال���ة العامة

ن��ات ج�احة األس�ان

�ة � ف��صات ج�احة األس�ان العامة وال���

ن�ع األس�ان

عالج األس�ان

� ف��ا یليال�ئ���ة لقاعة اال���ات ال�قائ�ة :لعالج ت�ل�

ال��اسة ال��ائ�ة وم�اف�ة األم�اض ال�ع��ة

ح�ا�ة األم وال�فل

ت�اع� ال�الدات

���ة ال����ة ال

��ة .ت���� ال��امج ال����ة لل
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ع�ادة ال��ل�� ال��ف�ة

� ودور � وال�ي تع� ع�ادة ال��ل�� ال��ف�ة وح�ة ع�ل�ة األق�ب لل��ا���� ال�اك��� ع:تع�� لى م���� ال��

��� ت�س�ع ال��فل ال��ي �ال�الدات في وس� م�اع� .ت

أس�ة على األك�� تق�م ب��ا� م��مج في إ�ار )10(ت��ن م��م�ة في ع�ادة م�ع�دة ال��مات ��عة ع��ة 

���ة األول�ة وت�ارك في م�اف�ة وال�� م� وف�ات األمهات، وال�الدات وح�ی�ي ال�الدة .العالجات ال

:ت���ل ف��ا یلي�ادة ال��ل�� ال��ف�ةال���ات ال�ئ���ة ال�ق��ة لع:��اتال�

)ن�ا� ح�ا�ة ال�ف�لة واألم�مة م�رج(ال���ات ال�ق��ة 

� م� اجل ال��فل ال���(ك�ف ال�الدات العال�ة ال���رة  ،)ال����� مع ال����فى الق��

اإلع�اد ال�ف�ي وال�قائي لل�الدة،

د ال��ی�اإلع�اد الس�ق�ال ال��ل� 

ال�الدة العاد�ة

العالجات االس�ع�ال�ة لل��ل�د ال��ی�

اللقاحات

الف��صات ق�ل و�ع� ال�الدة

� ف��ا یلي:ال��ا�ات اإلدار�ة :ال��ا�ات اإلدار�ة ال�ئ��ة لع�ادة ال��ل�� ال��ف�ة ت�ل�

إع�اد م��لف ال�هادات القان�ن�ة

ب�وت���الت ال�الدة

إع�اد م��لف ال��الت 

د س�الت اللقاحاتإع�ا

��ة � ال�اص ��ه�ي ال ���� لع�ادة ال��ل�� ال��ف�ة أن ت��ن م�ان لل���

الف�ق ال���ة ال���قلة

��ة على م���� ال��ا�� ال���اث�ة تق�م  م� أجل ض�ان م�اصلة العالجات، وت���� ال��امج ال����ة لل

:ال��س�ة ال��ار�ة �إن�اء ف�ق ���ة م��قلة به�ف

ف�ات األم�مة وال�ف�لةال�قل�ل م� و 

ض�ان ال�غ��ة اللقاح�ة 

ض�ان العالجات �ال���ة لأل�فال، ال��اء، ال��امل ال��ضى خاصة ��ار ال�� وأص�اب األم�اض ال��م�ة

���ة .الق�ام ���الت ال��ع�ة ال

� ال�����ة ال����ة للف�قة ال���ة ال���قلة، ال�سائل �ق�م م�ی� ال��س�ة ال��ار�ة ب�ضع تعل��ة واض�ة ت�

��فها، األه�اف ال����ة و��ف�ة تق��� ال��ا� ال�اص بها � ت .ال��ض�عة ت�
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��ة ال��ار�ة ال����� ال��ي لل��س�ة الع��م�ة لل

� عام م���، ��اع�ه إ�ارات ���ة وش�ه ���ة � سل�ة ��� .ت�ضع الع�ادة ال��ع�دة ال��مات ت�

� العام ال���� م���ل على ال��� :العام للع�ادة ال��ع�دة ال��مات فه� �ق�مال���

ب����� الف��صات ال���ة ووح�ات ال��ف،

�ق�م ب����� ع�ل ال�����م�� و�ع�اد ق�ائ� الع�ل وال��او�ة،

� األرش�ف، له م���ل�ة ال�ع�ات واألجه�ة ال���ة ال��ج�دة في الع�ادة و��ل

إع�اد م��وع الع�ادة،

لعالج ال�ا�عة للع�ادة،م�ا�عة س�� وتق��� ع�ل قاعات ا

��ة، م�ا�عة ت�ف�� ال��امج ال����ة لل

اإلش�اف وم�ا�عة ال���� األم� ال�اخلي،

وضع �ل ال��ت��ات م� أجل ال��� ال��� لل��او�ة،

ال�ه� على ض�ان عالقات ج��ة مع ال�ل�ات ال��ل�ة واألم��ة،

�ة ال����ة ع�� اتفاق�ات مع ال��س�ات � األخ��،م�ا�عة الف��صات ال���

� الع�ادة و�رسالها إلى ال��ی��ة ��لة ال���ات ودراس�ها على م���� م�ل .إع�اد ال�قار�� ال�اصة ��

.إع�اد واق��اح ب�امج ال����� ال���اصل ل�افة ال�����م��

� سل��ه وه� م��ول ع� ال�ح�ة ال�ي ���ف  � وح�ة وال�� �ع�ل ت� � عام رئ� ��اع�ه في مهامه ���

.عل�ها

� في مهامه إ�ار ش�ه ��ي في ت���� وم�اق�ة العالجات ال��ه ���ة��اع�ه  .��ل

:م� ب�� مهام اإل�ار ال��ه ��ي

ت���� وت�ج�ه ع�ل ال�����م�� ال��ه ����� للع�ادة،

��ور�ة ل��� الع�ادة، ال�ه� على ت�و�� ال����� للع�ادة �ال�ع�ات واألجه�ة وال��اد ال

ات ال���ة وال�ق��ة للع�ادة،ال�ه� على ص�انة األجه�ة وال�ع�

 � � ال�ي ت� �ق�م �ال����� مع اإلدارة م� أجل إ��اد ال�ل�ل ل�ل اإلخ�الالت ال�ي لها صلة ���� الع�ادة و��ل

ال��ار ال�ه�ي لل�����م�� ال��ه �����، 

���الن�ة و�ق�م ب����� ع�ل الف�ق ال��ه ���ة وال� .ق��ة�ق�م ب����� ال�ع�ات، ال��ق�الت وال��اد ال

�ات ال�ل�ة ال��ه �����، � ت�� ی��� و��اق

���ص على ن�افة أماك� الع�ل و��ا ال�ع�ات،

.��ارك في ال��او�ة على م���� ال��س�ة

�ل�ة � ال� م�ل

�ل�ة ه�فه م�ار�ة جل ال�����م�� في ض�ان  � م ی�ضع على م���� �ل ع�ادة م�ع�دة ال��مات م�ل

�اء م�اس�ا لل��اور ی���ن م�ال��� ال��� لل���ات ال�ق�مة به�ف ت��  :��ها وت����ها و�ع� ف
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� م��� الع�ادة ال���

� واأل��اء رؤساء ال�ح�ات على م���� قاعات العالج ال�ا�عة للع�ادة، ال���

ج�اح أس�ان

اإل�ار ال��ه ��ي

م���� 

م�غل أجه�ة األشعة

ى قاعة ال��ل�� إن وج�تالقابلة ال�ي ت��ف على وح�ة األم�مة وال�ف�لة والقابلة ال�ي ت��ف عل

� �ة في عل� ال�ف .ال���

� ال���� و��عق �ل�ة ال��� � ال� في دورة عاد�ة م�ة في ال�ه� و�ق�م ب�ق��� اآلداءات على �ی�أس م�ل

�اء م� أجل ��ح اإلن�غالت واق��اح ال�ل�ل .م���� الع�ادة وقاعات العالج وال��اع ل���لف األع

� ت���� م��لف ال��  ��ة،ك�ف�ة س�� وم� امج ال����ة لل

� ال���� وت�سل ن��ة م�ه إلى م�ی� ال��س�ة �� ی�قعه ال��� � ع� �ل اج��اع م� .ی��ت

�ل�ة ال���ات ال�ال�ة � ال� � م�ل :ی�اق

ت���� العالجات والف��صات،

ال��نامج ال�ه�� للع�ل،إع�اد

إع�اد ق�ائ� ال��او�ة،

��لة ال���ات، ح

ت���ة ال���ات وت����ها،

خ�الالت وال��ل�ات ال���لة خالل الف��ة واق��اح ال�ل�ل،دراسة اال

� ت�ب�� ���ن م� شأنه ت���� ال��غ�ل واألداء  � ال��ي أ �ل�ة أن �ق��ح على ال��ل � ال� ���� ل��ل

.للع�ادة
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��ة ال��ار�ة س��ات ال�عل�مات على م���� ه�اكل ال

���ة القاع��ة لل��س�ة الع��م�ة م� أجل ض�ان م�ا� عة ومع�فة وم�اق�ة ال���ات على م���� ال�ح�ات ال

� وضع س��ات خاصة �ال�قا� ال�عل�مات ح�ل ال���ات ال����ة وت���ل ه�ه ال���ات  ��ة ال��ار�ة ف�� لل

� ال���� وال���  ��ة م� ق�ل ال��� ول ز�ادة على ب�امج ال�اس�ب ال�ي ���� وضعها، س�الت م�ق�ة وم�

:األول لل��س�ة وهي ��ا یلي

س�ل ال��ل�ات

�ة � س�ل الف��صات ال���ة العامة وال���

�ة � س�ل ف��صات ج�احة األس�ان العامة وال���

)حق� وض�ادات(س�ل العالجات ال��ه ���ة 

س�الت ال�لق�ح

���ح اإلج�ار� ال�اص �األم�اض ال�ع��ة س�ل ال�

���ح اإلج�ار� ال�اص �األم�اض ال ....)داء ال����، ارتفاع ضغ� ال�م(غ�� ال�ع��ة س�ل ال�

س�ل م�ا�عة األمهات ال��امل

س�ل م�ا�عة ت�اع� ال�الدات

س�ل م��لف وسائل م�ع ال��ل

س�ل م�ا�عة األ�فال

س�ل ن��ات ال���� 

س�ل ن��ات األشعة

س�ل اس�الم ال�هام ال�اصة �ال��او�ة

س�ل ال��او�ة ال���ة

س�ل ال��او�ة ال���ة

�ل ال�اص ب����ل ال��ضىس

س�ل ال�اص ���د األجه�ة ال���ة وال�ع�ات

���لة ال�اص ب�خ�ل وخ�وج األدو�ة س�ل ال
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��ة ال��ار�ة ساعات الع�ل في ال��س�ات الع��م�ة لل

� م�رجام� ی�م األح� إلى :قاعة العالج :ی�م ال���

�ف ال�هار إلى م)08:00(م� ال�اعة ال�ام�ة :ص�احا ��)12:00.(

�ف )13:00(م� ال�اعة ال�اح�ة :م�اء ).16:30(إلى ال�اعة ال�ا�عة وال�

�ف ال�هار  � ساعة لل�احة م� م�� � ).13:00(زواال إلى ال�اعة ال�اح�ة)12:00(ت�

� م�رجا:الع�ادة ال��ع�دة ال��مات :م� ی�م األح� إلى ی�م ال���

).14:00(إلى ال�اعة ال�ان�ة )08:00(م� ال�اعة ال�ام�ة :ص�احا

)20:00(إلى ال�اعة ال�ام�ة )14:00(م� ال�اعة ال�ان�ة :م�اء

��ة ال��ار�ة ال�ا�عة ل�ال�ات  � و�ل��� وت��وف :أما ع� ساعات الع�ل �ال��س�ات الع��م�ة لل أدرار وت��غاس

� خالل الف��ة ال��� س����� م� �30ة م� أول ی�ن�� إلى و��ار و ورقلة و غ�دا�ة و األغ�ا� و ����ة و ال�اد

� م�رجا ��ا �أتي :ی�م األح� إلى ی�م ال���

:قاعة العالج)أ

�ف ال�هار )07:00(م� ال�اعة ال�ا�عة :ص�احا ).12:00(إلى م��

�ف ال�هار :م�اء ).15:00(إلى ال�اعة ال�ال�ة )12:00(م� ال�اعة م��

�ف ال�هار  �ف ساعة لل�احة م� م�� � ن � �ف )12:00(ت� �ف ال�هار وال� ).12:30(إلى م��

:ع�ادة ال��ع�دة ال��مات)ب

).13:00(إلى ال�اعة ال�اح�ة زواال )07:00(م� ال�اعة ال�ا�عة :ص�احا

).19:00(إلى ال�اعة ال�ام�ة )13:00(م� ال�اعة ال�اح�ة :م�اء

� ال��ام  ��� أ�ام7/أ�ام 7ساعة و24كل ع�ادة م�ع�دة ال��مات تع�ل ح� .ال��مةاس���ار�ةأن ت
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جالس واللجان على مستوى الم
المؤسسات العمومیة للصحة
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� والل�ان ال��ال

 � �الح ومعال�ة االخ�الالت ه�اك ل�ان �� إن�ائهام� أجل ض�ان ال��ا�عة ال�ائ�ة ل��ا� م��لف ال�

� ا .ل��ول ال�م�ي ال���د ل�ل ل��ةوال��ص على عق� اج��اعاتها ح�

الل��ة االس��ار�ة

ل��ة ال��او�ة واالس�ع�االت

ل��ة ال�واء

في ال����فىل��ة م�اف�ة ال�عف�ات ال�����ة

�اء لل��افة واألم� ل��ة م��او�ة األع

على م��وع ال��س�ةاإلش�افل��ة 

�ال�ة وال�سا�ة ل��ة ال�

���ة القاع��ة ل��ة العالجات ال

ف�ح األ��فة وتق��� الع�وضل��ة
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الل��ة االس��ار�ة

ال�امع�ة ال��ی� العام في أداء مهامه وعلى س��فائ�ةإلات�اع� الل��ة االس��ار�ة على م���� ال��اك� 

� العل�ي وت�ص�اته ��ص في ت���� اق��احات ال��ل .ال�

�ت��ل الل��ة االس��ار�ة إضافة إلي ال��ی� العام ال�  ئ�

� العل�ي)7(إلى س�عة )3(ثالث  �الح �ع��ه� ال��ل رؤساء م

ال�امعي أو م� أغل��ة س��فائيإلا���� ت�س�ع اج��اعات الل��ة االس��ار�ة، ���ادرة م� ال��ی� العام لل���� 

�اء الل��ة االس��ار�ة ل���ل األم�� العام وم�ی�� ه�اكل ال��س�ة .أع

.ل شه�ت���ع الل��ة االس��ار�ة م�ة �

ل��ة ال��او�ة واالس�ع�االت

�اء اآلت�ة :ت��ل ل��ة ال��او�ة واالس�ع�االت لل��س�ة األع

م�ی� ال��س�ة رئ��ا

� العل�ي أو ال��ي � ال��ل رئ�

��� االس�ع�االت ال���ة وال��اح�ة �الح ال�ي ت األ��اء رؤساء ال�

�الح االس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة األ��اء رؤساء م

اء ال�ق���ن م��ل األ��

���ل�ة م��ول ال

.م�ی� ال��س�ةالل��ةی��أس ه�ه 

�الح ال��او�ة واالس�ع�االت وت���� ال��فل بها  ت�لف ه�ه الل��ة �إع�اد ب�نامج إعادة تأه�ل ت����ي ل�

� :وذل

ب����� وم�ا�عة وم�اق�ة ال��او�ة وال�ه� على ح�� س��ها،

� ن�ع اله��ل، ال�سائل ال����ة وال�اد� ��ور�ة ل���ات ال��او�ة وال�ه� على وضعها ح�� ال��ف��،تع�� ة ال

��ور�ة م� أجل ت���� االس�ق�ال والعالج وال�ه� على وضعها ح�� ال��ف��، � واق��اح اإلج�اءات ال ال��

��ور�ة ل����� م���� إع�اد �الح ال��او�ة واق��اح ال�ل�ل ال ��لة ال��ا� وال����� وس�� م وم�اق�ة ح

 األداء،

ل وتق��� وال��� ال�ور� لل�عل�مات ال�اصة ب���ات ال��او�ة واالس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة،ت�ل�

�الح ال��س�ة، ت���� ن��ات ال��او�ة واالس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة مع م��لف ال�

.ت���ع الل��ة �ل شه� في دورة عاد�ة

اله��ة م� م�ی� ال���ات ال���ة �ال���ة ��اع� الل��ة ه��ة م�ا�عة ال��ص�ات ال����قة ع�ها، ت���ن ه�ه 

���ة �ال���ة ل�اقي ال��س�اتس��فائ�ةإلالل��س�ات  �الح ال .ال�امع�ة وال��ی� الف�عي لل�

 � .��ارك �اس� ال��س�ة في الل��ة ال�الئ�ة لل��او�ة واالس�ع�االتالل��ةرئ�
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ل��ة ال�واء
:ت���ن ل��ة ال�واء م�

م�ی� ال��س�ة

���ل�ةال ���لي ال���ول ع� ال

� العل�ي أو ال��ي � ال��ل رئ�

�الح األ��اء رؤساء ال�

واإلنعاشع�ن ��ي في ال���ی� 

ش�ه ��ي إ�ار �ع��ه م�ی� ال��س�ة 

���ة �ال���ة ل�اقي س��فائ�ةإلام�ی� ال���ات ال���ة �ال���ة لل��س�ات  �الح ال ال�امع�ة وال��ی� الف�عي لل�

.ال��س�ات

:�ة ال�واء �ال�هام ال�ال�ةت�لف ل�

�الح ال��س�ة وت����ها ، ال��افقة على م�ونات األدو�ة وال���ل�مات ال���ة ل����ع م

� �ال���ة ل��اسة ال�واء وال�ع�ات ال���ة �ال���ة لل��س�ة، إع�اء ال�أ

���ة ت��ی� وت�ل�ل ال�اج�ات م� األدو�ة وال��ه��ات ال

���الن�ة وال� ��ل�مات ال���ةض�ان ت�ق� ال��اد ال

م�اق�ة ال�فاعالت ال�ان��ة غ�� ال��غ�ب ف�ها، ال�ي ����ها اس�هالك األدو�ة وال��ادث أو اح��االت وق�عها 

.ال�ات�ة ع� اس�ع�ال األجه�ة ال���ة

���لي  � األدو�ة ال�ق�مة م� ��ف ال ��لة ال���ات ال���� لل��س�ة ف��ا �� �ادقة على ح ال��اق�ة وال�

.ال���ول

.الل��ة �ل شه��� في دورة عاد�ةت���ع
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�ال����فى ��ة م�اف�ة ال�عف�ات ال�����ةل
:ت���ن ل��ة م�اف�ة ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى م�

ال��ی� العام أو م�ی� ال��س�ة،

� العل�ي أو ال��ي، � ال��ل رئ�

� �ق�م ب�ور م��� الل��ة، � ال�قائي ال� �ل�ة ال� � م � رئ� ال���

���لي م��ول ص��ل�ة ال��س�ة، ال

� العل�ي أو � م��ل ع� م�اب� ال��ل�ل مع�� م� ��ف ال��ل ال��ي،���

� العل�ي أوال��ي ، �ات ال���ة مع�� م� ��ف ال��ل � � م��ل ع� ال�� ���

� العل�ي أو �ات ال��اح�ة مع�� م� ��ف ال��ل � � م��ل ع� ال�� ال��ي،���

� م��ل ع� االس���افات مع��  � العل�ي أو��� ال��ي،م� ��ف ال��ل

� م��ل ع� ج�احة األس�ان، ���

� في  � ��ةم��� ش�ه ��ي أو م��ض م�� مع�� م� ��ف ال��ی�،س��فائ�ةإلاحف� ال

ال��ی� ال��لف �ال����ات وال��ه��ات،

.ال�ه��س ال��� ��ي وال�ه��س ال�ع�ار� 

� العل� �ات م� ��ف ال��ل � � ال��يی�� تع��� األ��اء م��لي ال�� .ي أو ال��ل

� ت�� م�ار��ه مف��ة في أشغالها � ش� .���� لل��ة دع�ة أ

:تع� الل��ة جهازا اس��ار�ا ت��لى �ال�هام ال�ال�ة

مع�فة وح�اسة ال�عف�ات ال�����ة في ال����فى وت��ی� ال�اه�ة،

�الح ا ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى،س��فائ�ة في م�ال م�ار�ة إلاق��اح آل�ات ل����� األع�ال ال����ة داخل ال�

اق��اح ب�نامج ن��ات لل��فل ���ار�ة ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى،

س��فائ�ة إلوضع وال��ار�ة و��ا تق��� ب�نامج ت����ي ���ل �ل ف�ات م����مي ال��س�ة خاص �ال��افة ا

.و��ق م�ار�ة ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى

ال�����ة في ال����فى،اق��اح جهاز ل��اق�ة ال�عف�ات 

الق�ام ب�ق��� �ل ثالثي ألع�ال م�اف�ة ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى،

اح��ام ق�اع� ال�� ال�ه�ي،م�اعاةت���� وت���� ال��ا�عة ال�����ة لل�عف�ات على م���� ال��س�ة مع 

���ة، ت���� دور� ل��الت ال������ة و�عالم�ة لفائ�ة م�تفقي ال��س�ات ال

��لة ال��ا� ال���� وم�اق��ها على م���� الل��ة وتق���ها إع�اد � ال��ي إلىح � العل�ي أو ال��ل ال��ل

�ادقة عل�ه، وال�ه� على ن��ها، م� أجل ال�

� ال��ي م� أجل إلىم��� الع�ل ال���� وتق���ه و�ث�اءوم�اق�ة و�ع�اداق��اح  � العل�ي أو ال��ل ال��ل

�ادقة عل�ه .ال�
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وال�عف�ات ال�����ة س��فائ�ةإلا� ق�ل إدارة ال����فى ح�ل �ل م�ألة لها عالقة �ال��افة ت���ار الل��ة م

.�ال����فى

�الل��ةت���ع  ��ورة ل�ل � ال .في دورة عاد�ة م�ة �ل شه�، و�ل�ا دع

��ة ���ا�ة م�اض� االج��اعات وس�ل ال�اص  �الح ال ت��لى م�ی��ة ال���ات ال���ة وال��ی��ة الف�ع�ة ل�

.ج��اعات�اال
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�اء لل��افة واألم� ل��ة م��او�ة األع
���ة واألم� م��نة م� �اء لل�قا�ة ال � على م���� �ل م�س�ة ص��ة ع��م�ة  ل��ة م��او�ة األع :ت�س

م�ی� ال��س�ة أو م��له رئ��ا،

�اء7إلى 2(م��لي ال��ی��ة  ،)أع

�اء7إلى 2(ب�ه� م��لي الع�ال ل���لف الف�ات ال�ه��ة مع���� م� م��لف نقا ،)أع

� الع�ل ال��لف ���ا�ة ص�ة ال�����م�� ���.

�ي م� ��ف م�ی� ال��س�ة .ال�����ة االس��ة له�ه الل��ة م���ة �ق�ار م�

�اء ال�� ���ل  ���ة واألم� جهاز م��او� األع �اء لل�قا�ة ال � اإل�ار تع��� الل��ة ال���او�ة األع ال��اس

.في أماك� الع�ل�ه��ةل��ق�� ال�قا�ة م� األخ�ار ال

���ة واألم� ��ا یلي �اء لل�قا�ة ال :ت���ل مهام الل��ة ال���او�ة األع

ب�نامج س��� لل�قا�ة م� األخ�ار ال�ه��ة وت���� ��وف الع�ل،إع�ادال��ار�ة في 

� أماك� الع�ل م� أجل ض�ان ت���� الق�اع� ال����ع�ة وال������ة ال�ع��ل بها في  ال�قا�ة رإ�االق�ام ب�ف��

���ة واألم�، ال

� ت�ق�� ���� ���اس�ة �ل حادث ع�ل أو م�ض مه�ي، ال��اه�ة في أ

اق��اح ت����ات ت�اها ض�ور�ة،

وت���� الع�ال في م��ان ال�قا�ة م� األخ�ار ال�ه��ة،إعالمال��اه�ة  في 

���ة، األم� و��وف ع�ل ا ل�����م��،دراسة و�ع�اء اآلراء ح�ل ال��اكل ال�اصة �ال�قا�ة ال

ال��اه�ة في حف� ص�ة وأم� الع�ال وت���� ��وف الع�ل،

� م�هل في ال��اكل ال��روسة � ش� � أ .ات�اذ رأ

ت���ع الل��ة م�ة �ل ثالثة أشه� و��ل� ع�� اس��عاء رئ��ها ع�� ح�وث حادث ع�ل خ��� أو حادث تق�ي 

.خ���

��ص عل�ه في ال�س�م م�اض� اج��اع الل��ة وال�قار�� ال�ع�ة ت�ون في س�ل ال�ق ���ة واألم� ال�� ا�ة ال

� رق�  ، ال�� ���د قائ�ة 1996مارس س�ة 6ال��اف� 1416ش�ال عام 17ال��رخ في 98-96ال��ف��

� م�هلة  � ه��ة تف�� ��ف أ � ت ال�فات� وال��الت ال�اصة ال�ي یل�م بها ال�����م�ن وم���اها وت�ضع ت�

.قان�نا

.ال���ول األول لل��س�ةإلىل تع� الل��ة تق���ا س���ا ی�س
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ل��ة اإلش�اف على م��وع ال��س�ة
س��فائ�ة وال�ي إلس��فائ�ة ال�امع�ة أول ن�ف��� و��ا ال��س�ات اإلت��أ ه�ه الل��ة على م���� ال��س�ة ا

� عل�ها م�اس��  :وهي ت���ن م�إن�ائهات�

ال��ی� العام رئ��ا،

� العل�ي أو ال�� � ال��ل � ال��ي ،رئ� ل

م�ی� ال�عه� العالي في ال����� في العل�م ال���ة أو م��له،

� العل�ي أو ال��ي،)3(ثالثة  �الح ال��احة مع���� م� ��ف ال��ل �ائ��� م� م أخ

� العل�ي أو ال��ي،)3(ثالثة  � مع���� م� ��ف ال��ل �الح ال� �ائ��� م� م أخ

�الح االس���افات مع�)3(ثالثة  �ائ��� م� م � العل�ي أو ال��ي،أخ ��� م� ��ف ال��ل

م�راء ف�ع��� مع���� م� ��ف ال��ی� العام،)3(ثالثة 

� ال��ه ال��ي مع���� م� ��ف ال��ی� العام،)2(اث�ان  م��ل�� ع� ال�ل

م��ل�� ع� األ��اء ال�ق����،)2(اث�ان 

.ال�ه��س ال�ئ��ي لإلعالم اآللي

� ذو �فاءة ��� � ش� .م��وع ال��س�ةإث�اءالل��ة في إفادة�ه ���� لل��ة دع�ة أ

م��وع ال��س�ة ���د األه�اف العامة ال����ة وال��ع�دة ال���ات واس��ات���ات ت���� ن�ا�اتها، الس��ا في 

�ال ال�اخلي وال�ارجي وت���� م���مة  � وال��عى االج��اعي واالت م�ادی� العالج وال����� العالي وال��

.اإلعالم

�ة، ال��س�ات الع��م�ة اإلل��س�ات اأما �ال���ة ل � ��ة إلس��فائ�ة ال��� س��فائ�ة ال��س�ات الع��م�ة لل

� أن تق�م �إن�اء ل��ة اإلش�اف على م��وع ال��س�ة و�ق�م م�ی� ال��س�ة �ال��او  � ��ل مع رال��ار�ة ف��

� ال��ي وال��ه �� �� م��لي اإلدارة وال�ل � ال��ي إلح�اث ه�ه الل��ة ال�ي ت � ذو �فاءة ي و�ل ال��ل ش�

.م��وع ال��س�ةإث�اءالل��ة في إفادة����ه 
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�ال�ة وال�سا�ة ل��ة ال�
وال�ي س��فائ�ةإلاس��فائ�ة ال�امع�ة أول ن�ف��� و��ا ال��س�ات إلت��أ ه�ه الل��ة على م���� ال��س�ة ا

� عل�ها م�اس��  :وهي ت���ن م�إن�ائهات�

��له رئ��ا،ال��ی� العام أو م

� ال��ي أو م��له، � العل�ي أو ال��ل � ال��ل رئ�

� وم���لفه، وس�� ب�ت�ة ���

� وم���لفه، وس�� غ�� ���

��ان  ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات )2(ع م� م��لي ال���فع�� وم���لف�ه�، مع���ن م� ��ف وز�� ال

�اء ن���� في ج�ع�ات ت��� على م���� ال��س �ة،وال�ی� ���ن�ن أع

�اء الل��ة �ع� �ل تغ��� في ت���لها، ��� القائ�ة االس��ة ألع �ق�م ال��ی� العام �

�اء الل��ة االس�قالة  .م�ته شه� ق�ل االس�قالةإشعارإلىال ��� ألع

.ال�ع���ات ال��ی�ة ت��ن في م�ة شه� �ع� �ل اس�قالة

في ت���� ن�ع�ة اس�ق�ال األش�اص ت��فل ه�ه الل��ة �ال�ه� على اح��ام حق�ق ال���فع�� وال��اه�ة

.ال��ضى وم�افق�ه� وال��فل به� وت�ه�ل م�عاه�

تق�م الل��ة ��ق��حات في ه�ا ال��ال وت�لغ ��ل �ع� مق�م م� ��ف ال��ضى و��ا االس��ا�ة ال�ق�مة م� 

.��ف اإلدارة

ش�اص ال��ضى وذو�ه� على ت�ارك الل��ة �آرائها واق��احاتها م� أجل ت���� س�اسة االس�ق�ال وال��فل �األ

.م���� ال��س�ة

�� مع��ات س��ة  إلىال��ی� العام لل��س�ة ال�� �ع�ضه ب�وره إلىتق�م الل��ة تق��� وت�ل�ل س��� �

� العل�ي أو ال��ي .ال��ل

� اإلدارة على األقل م�ة �ل س�ة س�اسة ال��س�ة ح�ل حق�ق  ون�ع�ة االس�ق�ال وال��فل ال���فق��ی�اول م�ل

��ة وال��ان و�صالح إلى� اق��اء �ال�ق��� ال�ق�م م� ��ف الل��ة، خالصة ال��اق�ات ت�سل وذل وزارة ال

.ال����ف�ات

�ائ�ة أو مع���ة لل��س�ة؛ ���� لها ال��اع�ة في االع��اف  � م�هلة ل�ع�فة أو ال��ام م��ول�ة ق الل��ة ل��

�ام ال � في اخ� � للفعل اح��ال أن ���ن ال�� .���ول�ة�ال��أ ال�اد

�ل�ة الع��م�ة ا س��فائ�ة ���ل ال��ضى ال���فل به�، م�افقي ال��ضى و��ا ال�ائ�ون، و�����ى إلم�تفقي ال�

.ال�����م�� األج�اء لل��س�ة

� ذو �فاءة ����ه  � ش� � م�الة م��وحة لل�قاش في ج�ول إث�اءالل��ة في إفادة���� لل��ة دع�ة أ أ

.أع�الها

�ال�ة، تق � إدارة ال��س�ةع�� ف�ل ال� � م�ل .�م الل��ة ���ح ت����ات قابلة لل�ع� ل�

�ال��� وم��لي ال��تفق�� ثالث  .س��ات قابلة لل���ی�)03(م�ة عه�ة ال�



دلیل التسییر اإلستشفائي 291

���ة القاع��ة ل��ة العالجات ال
��ة ال��ار�ة ه�فها ت�ق�ة العالجات القاع ��ة ال�ق�مة ت��أ ه�ه الل��ة على م���� ال��س�ات الع��م�ة  لل

:وهي ت���ن م�

م�ی� ال��س�ة،

���ة، �الح ال � م�ی� ال� نائ

� ال��ي � ال��ل ,رئ�

األ��اء م��ول� الع�ادات ال��ع�دة ال��مات لل��س�ة،

� ال�قائي، �ل�ة ال� � م��ول م ال���

���لة، ���لي م��ول ال ال

ج�اح األس�ان ال����،

��ة ال��رس�ة، � م��� ال ال���

�� م� ��ف م�ی� ال��س�ة،م��� ش�ه ��ي مع

قابلة مع��ة م� ��ف م�ی� ال��س�ة،

� ت�� م�ار��ه مف��ة في أشغالها � ش� .���� لل��ة دع�ة أ

:ت��لى الل��ة �ال�هام ال�ال�ة

ب�نامج س��� شامل ح�ل العالجات القاع��ة لل��س�ة ���ح ف�ه ال�ضع�ة ال�ق�ق�ة و��ف�ات ت����ها مع إع�اد

�ادقة عل�ه،إلى��ة وتق���ه وضع اآلل�ات ال�ق�� � ال��ي م� أجل ال� ال��ل

��لة ال���ات لف��ات ال�الثي، ال��اسي وال���� وتق��� ال�الح�ات ال�اصة ب�ل�غ األه�اف  دراسة وتق��� ح

ال����ة،

��ة على م���� ال��س�ة، م�ا�عة وتق��� ت���� ال��امج ال����ة لل

���ة و��أسهات���ع ه�ه الل��ة ع�� �ل ثالثي م� ال��ة �الح ال � م�ی� ال� م�ی� ال��س�ة و��لف نائ

.�إع�اد ال��اض� وال��الت وم�ا�عة س��ورتها
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وتق��� الع�وضةاأل��فل��ة ف�ح 

��ص عل�ها في ال��س�م ال�ئاسي �2ال��رخ في 247-15رق� في ا�ار ال�قا�ة ال�اخل�ة ال�� ال��ة عام ذ

���2015س����� ��16اف� ال1436 �ات ال��ف� العام ی�� إن�اء وال�� �فقات الع��م�ة وتف�� ت���� ال

.م�لفة �ف�ح األ��فة وت�ل�ل الع�وضأك��ل��ة دائ�ة واح�ة أو

.أكفاءت���ل ه�ی� الل����� م� م��ف�� 

� م��ول��ها ل��ة تق��ة ت�لف �إع�اد تق��� ت�ل�الإح�اث���� لل��س�ة  ل�اجات ل��ة ف�ح لع�وض ت�

.األ��فة وتق��� الع�وض

�فقة أو اإلعالن ع� ع�م ج�و� م�ح الع�وض �ع�ل إدار� وتق�ي م� أجل لتق�م ل��ة ف�ح األ��فة وتق���ا  ل

��ر في ه�ا ال�أن رأ�ا م��را �فقة وت � لل .اإلج�اء أو إلغائه أو إلغاء ال��ح ال��ق

� مق�ر ت���لة ل��ة ف�ح �ابها، ���د م�ی� ال��س�ة ���ج األ��فة وتق��� الع�وض وق�اع� ت����ها وس��ها ون

.في إ�ار اإلج�اءات القان�ن�ة وال������ة ال�ع��ل بها

�ائها  �ح مه�ا  ��� ع�د أع �ة ف�ح األ��فة، ت غ�� أن اج��اعات ل��ة ف�ح األ��فة وتق��� الع�وض في ح

�اء ال.ال�اض��� � أن ت�ه� ال��س�ة على أن ���ح ع�د األع ��ان شفاف�ة اإلج�اءو�� .�اض��� �

ت��ل ل��ة ف�ح األ��فة وتق��� الع�وض أشغالها ال��علقة �ف�ح األ��فة وتق��� الع�وض في س�ل�� خاص�� 

.ی�ق�ه�ا م�ی� ال��س�ة  �ال��وف األولى
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�ق��ة لإللغاء اس�ع�ال األمالك ال��ق�لة��ة الالل
��ة ت��أ ه�ه الل��ة على م���� ال��  ه�فها اإل�الع وال��ا�عة لألمالك ال��ق�لة س�ات الع��م�ة  لل

� وت���ن  ��ص والق�ان�� ال���دة ل�ل � ال� �ادقة على إلغاء االس�ع�ال ح� :م�وال�

ال��ی� العام أو م�ی� ال��س�ة، 

 � � ال��ل ,ال��يأو /العل�يرئ�

ال���ول ال��لي إلدارة األمالك

� ����� مع���� م� ق�ل  ,ال��يأو /لعل�ياال��ل

� م�ی� ص�انة ال��ه��ات ال���ة وال��ه��ات ال��افقة ،نائ

� م�ی� ،ال�ال�ة وال�سائلنائ

��انة الع�اد ال��ي، ال�ه��س أو ال�ق�ي ال��لف �

��انة، � ورشة ال رئ�

م��� ش�ه ��ي مع�� م� ��ف م�ی� ال��س�ة،

� ت�� م�ار��ه مف��ة في أشغالها � ش� .���� لل��ة دع�ة أ

:ت��لى الل��ة �ال�هام ال�ال�ة

��انة، �ادقة على ال��نامج ال���� لل إث�اء وال�

�ادقة على ق�ائ� إلغاء االس�ع�ال لل��اد ال��ق�لة واألجه�ة ال�ق�مة م� ��ف م��ول ال��س�ة .ال�راسة وال�
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� الق��ل م��
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� الق��ل  م��
�الح �ع� م� � الق��ل م� أه� ال� ��ة وخاصة ااإلدار�ة� س��فائ�ة م�ها إلعلى م���� ال��س�ات الع��م�ة لل

�ائ�اتتق��� واس�غالل و�ن�ا...)ق��ل، م��ث، خ�وج(اذ أن مه��ه ال ت��� في ت���ل ال��ضى   اإلح

�ة ال���س�ة لل���ث، س��فائ�ة، ح�اب مع�ل اس�ع�ال األس�ة، ال�إلال�اصة �ال��اس�ة م�ل ع�د األ�ام ا

� ....اس�هالك األع�ال ال���ة لل���

��ر لإلرادات ال�ال�ة و�ف��ض على ال � ل��نه م إع�ائه��ول األول �مه��ه في ح�اة ال����فى تع� �الغة وذل

.ال��انة الالئقة �ه

� هي :م� مهام ه�ا ال���

س��فائ�ة،إلاس�ق�ال وت�ج�ه ال��ضى وم�تفقي ال��س�ة ا

وخ�وج ال��ضى،ت���� ق��ل

ال�الة ال��ن�ة 

�ائ�ات�ع�ادو ح��ة ال��ضى ،اإلح

��ل ال�الي، ان�از الف�ت�ة وال��

ال��اع�ة االج��اع�ة،��هامالق�ام 

� ال��عي وت�ل�� � ت���ل ت����ات ال� � ال��عي و��ل �ل�ة ال� � على م���� م ال��فل��ف� ال��

� ألهال�ها، ال��

.ت���� األرش�فت���� و 

�� م� �الح ال�ال�ة� � الق��ل ال� �:

االس�ق�ال وال��ج�ه

ال���ة اإلس��فائ�ة لل��ضى

ال�الة ال��ن�ة

�ائ�ات اإلح

األرش�ف

���وق  .ال
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االس�ق�ال وال��ج�ه

��ان ن�ع�ة  � األح�ان ال تع�ى رضيتع� األن��ة م� ب�� ال��و� األساس�ة ل ال���فع�� وه�ا ال��� في غال

��ور�ة على م���� م�س�ات�اله األ .ه��ة ال

��ة  ���ة ل��تفقي ال وال��ف�ف ع� )ال��ضى وم�افق�ه�(إن ال����فى �ع��� م��� مالئ� ل��ادة اإلرهاق والع

� �� أساس�ا في ذل .ه�ا له عالقة ب��ع�ة االس�ق�ال ال�� �ع� ع�

�الحفه� ی�� على م���اه اس�ق�ال و�عالم ال�اف�ی� إلى ال��س�ة وت�جه�ه�  .إلى م��لف ال�

ال���ة اإلس��فائ�ة لل��ضى

�ل�ة  :هيال���ة اإلس��فائ�ة لل��ضىم� ب�� األع�ال ال�اصة ��

� أو في حالة االس�ع�ال .الق��ل ��ا ف�ه م���فى ال�هار س�اء �ان الق��ل عاد

.ت�ل�� شهادات اإلقامة

م�احل ق��ل ال��ضى

� لالس��فاء ب�ون شها � م�� ��ة ال ���� ق��ل أ �ادر ع� وزارة ال � ال���ذج ال � ح� دة الق��ل ال�س��ة أ

��ة م� ��ف  .��ي �ع�ل في ال��س�ةم�ارس وال��ان و�صالح ال����ف�ات وال��

.به�ه القاع�ة �ع�ض إلى عق��ات تأدی��ةإخاللكل 

� إعالم م�ی� �ى، ��ا �� �ل�ة وال��ه ال��ي اإل�ار �اح��ام ه�ا ال�ق� � م��ول ال� ال��س�ة ��لف ال���

.ع� �ل ع�م االح��ام

� ق�ر االس��فاء إال في  � ال� � �ع� اس��ارة ال��� في حالة ع�م وج�د س��� شاغ�، ���� إعادة ال��م�ة وذل

� ق��له ح�ى ف�ق ق�رة اس��عاب ال��س�ة .ال�الة االس�ع�ال�ة فانه ی��ج

� الق��ل العاد

�ل�ة اس��فائ� � ه� �ل دخ�ل إلى م �� �الق��ل العاد � �ق ة �ال�امل أو �ال�هار و���ن م��مج  في غال

.األح�ان

� الق��ل ف � الق��ل إلت�ام ت�� إج�اءات الق��ل على م���� م�� � أو أح� م�افق�ه ل��� اإلج�اءات���جه ال���

��ان االج��اعي، ��اقة اله��ة و��اقة ال�ع�ز اإلدار�ة ����ا ��هادة الق��ل، ��اقة ال � إذام �ان ال���

.غ�� م�م�

� الق��ل �اإلج�اءات  :ال�ي ت���ل ف��ا یلياإلدار�ة�ق�م ع�ن م��

� ال��نامج إدخال � و اإلعالميال�عل�مات ح� � الق��ل مع ال�أك� ال�ق�� م� ه��ة ال��� ��ا�ةال�اص ����

� األخ�اء � ال�ثائ� ال�ق�مة وتفاد .ال�عل�مات ب�قة ح�

��ر ال�ثائ� ال � � وت����ل الع�ل�ة �ع� ذل�� تع��ل ع�ل�ة الق��ل ال�ع�م ح .�ق�رة م� ��ف ال���
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ق��ل ال��افق��

� �ق��ل  � ال��خ� � ذل �فة اس���ائ�ة ع�� وج�د س��� فارغ وع��ما ت���عي حالة ال��� ���� ق��ل ال��افق�� �

� ال�عالج � ���افقة ال��� � ل��افق�ه، وذل .أح� أقارب ال���

�ل�ة الق��لاإلدار�ةی�ع�� على ال��اف� ان�از اإلج�اءات  � م .ل�

�ل�ة ��ورة اس�ع�ال ال���� فال ���� لل��اف� ال���ث في ال� .ع��ما ت���عي ال

في حالة االس�ع�ال��ل الق

�، سق��، (ض��ة حادث ال�الة اإلس�ع�ال�ةع�� ق��ل  حادث م�ور، حادث سالح نار�، حادث سالح أب�

� مع العل� أنه الت ت��� ع�ل�ة الافي �ل ه�ه ال�).....، غ�ق حادث ع�ل ق��ل ث� ت��� ال�ضع�ة �ع� ذل

 � .ال�ل�ات األم��ةإ�الغ��

���ة � ال�����ات م� ال�ل�ات األم��ة ووضعها في ملف ال � �ل � أخ� ال�عل�مات ال�اف�ة و�� ��.

�ل�ة االس�ع�الت ���د خاص  � الق��ل على م � فاق� ال�عي ع�� اس�ق�اله، �ق�م ع�ن م�� إذا �ان ال���

� �األش�اء و  ��ا ی�قعه وج��ا ���ار�ة أح� م� م�اف� ال��� �، و�ق�م ب����� م� ال�ق�د ال��ج�دة ���زة ال���

� أو مع شاه�ی� �� ال��� � أح � ال� .أو ال��

� ال��ی� ال��لف �ال�ال�ة  � �ق�م ب�وره ب��ل��ها إلى نائ � الق��ل ال� � م�� � األش�اء إلى رئ� و�ق�م ب��ل�� تل

�� سا�قا( ).ال�ق�

� م��فيش�ق��ل 

� م��في خارج ال��س�ة إال ب�����ة م� ال�ل�ات األم��ة .���ع ق��ل ش�

ق��ل ال��أة ال�امل

 � � �ل �ارفي مع�� األح�ان ی�� الق��ل اس�ع�الي فل�ا �� ال�ف�� العائلي م� أجل ت���ل ال�الدة على إح

�الح ال�الة ال��ن�ة لل�ل��ة � الغل�ات في ��ا�ة األس�اء.م���� م � ت�� �� � � ی�د ����ات إلى ألن ذل ت

�اء � � تفادیهاعلى م���� الق �.

� س� ال�الدة � ال���ان أ � ال��أة ال�امل الع��اء ���� لها أن ت�ل ���� لها أن ال تع�ي أ�ة و أما ف��ا ��

� اس�  � م�ه�لxمعل�مات وت�ضع ت� � وضعها في غالف و�غل� و��ضع و�ذا.أ � ��اقة ه���ها ف�� سل�

� ال�� � و����م ال�� ال�ه�ي في ه�ه ال�الةع�� رئ� �.

.ال�اصة به�ه الف�ةاإلج�اءاتتق�م ال��اع�ة االج��اع�ة �الق�ام ����ع 

ت���ل ال��ضى

 � � ت���ل م�� �ة  أو أخ�� م�س�ة ص��ة إلىع��ما �ق�ر ال��� �ل�ة ال��� ن��ا لع�م وج�د ال�

� أو ال�ق��ة  � عل�هف��ع��ال��� �اء ق�ار ال����ل ال� �اء إم ���د األس�اب ال�ئ���ة لل����ل م���عة �إم

� أن ی��� �ل  � في اإلج�اءاتال��ی� أو م� ���له وال�� �� ��ور�ة م� أجل ت���ل ال��� وال��اب�� ال

.ال��س�ة ال�ع��ةإلى��وف آم�ة 
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� على  �إدارة�� ��� ع�� رف � به�ا ال����ل، ع�ا حالة االس�ع�ال الق ال����فى إخ�ار عائلة ال���

� � أن �ع�� ��اب�ا ع� ه�ا ال�ف � ال����ل �� .ال���

� �إم�ان ال��س�ة ت�ف��  � إلى م�س�ة اس��فائ�ة ع��ما ی�� ال��ارس ال��ي أنه ل� �ق�ر ت���ل ال���

� أو ال ��ور�ة له ن��ا لع�م وج�د ال��ارس ال��� � أو ال�ق��ة�العالجات ال .�ه�� ال��اس

� على ال��ارس ال��ي تق��� ا ��� ال��ي لل����ل وت���له في س�ل فل�ا �� إلسعافات األول�ة وال��

�االت ال���ف�ة � إل�ها ��ل ال�سائل االت � ال��افقة م� ال��س�ة ال��ج� ت���ل ال��� .االس�ع�االت و�ل

� ت���� ��اقة ال����ل  م� ��ف ال��ی� أو م��له، )3ال��اقة رق� (�ال���ة لإلدارة وأث�اء ساعات الع�ل ف��

� � ق�ر ال����لال��� .أو اإل�ار ال��ه ��يال�

� أن ت��ن آم�ة  ،)س�ارة إسعاف م�اف� ��ي أو ش�ه ��ي(وس�لة ال����ل ��

م�افقة م�ی� ال��س�ة ال���ق�لة أو م��له،

 � � أن ت�� م� ��ف م�افقي ال��� سائ� س�ارة اإلسعاف، ال��اف� ال��ي أو ال��ه (إج�اءات الق��ل ��

).��ي

ع�لخارج أوقات ال

� ق�ر ال����ل أو اإل�ار )3ال��اقة رق� (ی�� ت���� ��اقة ال����ل  � ال� م� ��ف م�ی� ال��او�ة وال���

.ال��ه ��ي

� أن ت��ن آم�ة  ،)س�ارة إسعاف م�اف� ��ي أو ش�ه ��ي(وس�لة ال����ل ��

م�افقة م�ی� ال��س�ة ال���ق�لة أو م��له،

� أن ت�� م� ��ف أح� أ  �إج�اءات الق��ل �� �اء الف�قة ال��افقة لل��� .ع

�ال���ة لل��س�ة ال���ق�لة

أ�ام الع�ل العاد�ة

 � � ق�ر ال����ل)4ال��اقة رق� (��اقة اس�ق�ال ال��� � ال� أو ی�� ت����ها م� ��ف ال��ی� أو م��له، ال���

.اإل�ار ال��ه ��ي

خارج أوقات الع�ل

 � � ق�ر ال����ل أو )4ال��اقة رق� (ی�� ت���� ��اقة اس�ق�ال ال��� � ال� م� ��ف م�ی� ال��او�ة وال���

.اإل�ار ال��ه ��ي

���ة ال��ه ع��م�ة وال�اصة ال��س�ات ال

���ة ال��ه ع��م�ة وال�اصة إلى ال��و� ال�ال�ة �ع ت���ل ال��ضى م� ال��س�ات ال :ت�

���ة ال���ق�لة، ال��افقة ال���ئ�ة لل��س�ة ال

� م� أجل ت��  � أو ش�ه ��ي،ال��فل ال��ي لل��� �له في ��وف أم��ة وص��ة م�افقا م� ��ف ���

�ل�ة االس�ع�االت، ال��ور اإلج�ار� على م

،� ��� العالجات ال�ق�مة لل��� ال�لف ال��ي ال�امل وال��

��ة م� ��ف )3ال��اقة رق� (��اقة ال����ل  :م�
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:الق�اع ال�اص

� ال�ق�ر لل����ل، ال���

،ال��ی� ال��ي لل��س�ة ال�اصة

� .ال��اع� ال��ي ال��اف� لل���

��ه ع��مي :الق�اع ال

� ال�ق�ر لل����ل، ال���

م��ول ال���� ال��ي االج��اعي،

� .ال��اع� ال��ي ال��اف� لل���

� � ال��و�)4ال��اقة رق� (��اقة اس�ق�ال ال��� �ع ل�ف ت�

�ال���ة لل��س�ة ال���ق�لة

أ�ام الع�ل العاد�ة

 � � ق�ر ال����ل)4ال��اقة رق� (��اقة اس�ق�ال ال��� � ال� أو ی�� ت����ها م� ��ف ال��ی� أو م��له، ال���

.اإل�ار ال��ه ��ي

خارج أوقات الع�ل

 � � ق�ر ال����ل أو )4ال��اقة رق� (ی�� ت���� ��اقة اس�ق�ال ال��� � ال� م� ��ف م�ی� ال��او�ة وال���

.اإل�ار ال��ه ��ي
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�ع��ةال��ه�ر�ة ا ل��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

��ان و�صالح ال����ف�ات ��ة وال وزارة ال

� ت���ل��اقة  )03رق�س��(ال���

� ال��س�ة ال���لة  ���ح لل��س�ة(تع�� اس� والع��ان ال

:..................................................ع��م�ة

..........:.....................................ش�ه ع��م�ة

:.........................................................خاصة

ساعة إقالع ال����ل.........................................تار�خ

�ل�ة ال���لةا ............................................................:ل�

� ال�ق�ر لل����ل اس� ال���

�اس�عالمات ح�ل  ال���

�.....................................................االس� .........................................اللق

.........................................................................................اس� ال�وج

.....................................................................................دل��التار�خ وم�ان ا

.........................................................................................الع��ان

��ان االج��اعي ...................................رق�.....................................ص��وق ال

..............................................................................ل����لا

...............................................................................ال�عل�مات الع�اد�ة

.......................................................................ال��مات ال���ة ال�ق�مة

� ال����ل .......................................................س�

......................ال��س�ة ال���لة

..............م�ه�ة ���ا، وسائل أخ�� إسعافعاد�ة، س�ارة إسعافس�ارة :ال�سائل ال���ع�لة في ال����ل

�اء � ال��افق�� مع اإلم .........................................................................تع��

�اءات اإلم

�                     ال��اع� ال��ي ال��ی� أو م��له                                        ال���

م�ی� ال��او�ة

أو ال��ی� ال��ي

� ال�اص أو ال���

عيأو ال���ول ال���� ال��ي االج��ا
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�ع��ة ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

��ان و�صالح ال����ف�ات ��ة وال وزارة ال

� اس�ق�ال��اقة  )04رق�س��(ال���

� ال��س�ة ال���لة  ���ح لل��س�ة(تع�� اس� والع��ان ال

:..................................................ع��م�ة
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� ال���لساعة .........................................تار�خ ...........................وص�ل ال���

�ل�ة ال�ا ............................:��ق�لل�

 � .........................................ال���ق�لاس� ال���

�اس�عالما ت ح�ل ال���

�.....................................................االس� .........................................اللق

.........................................................................................اس� ال�وج

.....................................................................................دل��التار�خ وم�ان ا

.........................................................................................الع��ان

��ان االج��اعي ...................................رق�.....................................ص��وق ال

..............................................................................ال����ل

� ع�� ال�ص�ل :حالة ال���

�............................................حي ...................................م�

......................ال��س�ة ال���لة

� ال��افق��  �اءتع�� .........................................................................مع اإلم

�اءات اإلم

�                     ال��اع� ال��ي ال��ی� أو م��له                                        ال���

م�ی� ال��او�ة
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�عاال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�  ��ة��ة ال

��ان و�صالح ال����ف�ات ��ة وال وزارة ال

..................................................التاریخ

ال�الح�ة  � ال���

مه�أ

حالة 

� ال���

ال��س�ة 

ال���ق�لة

 � س�

ال����ل

ساعة 

 اإلقالع

الع��ان ال�� � ال�� �االس� واللق ال�ق� 

ال��ل�لي

ال نع�

ال��ی� 

01س�ل ال����الت س�� رق� 
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�ع��ة ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

��ان و�صالح ال����ف�ات ��ة وال وزارة ال

..................................................ال�ار�خ

اإلج�اءات 

ال����ة

حالة 

 � ال���

ع�� 

ال�ص�ل

ال��س�ة 

ال���لة

 � س�

ال����ل

ساعة 

الق��ل

الع��ان ال�� � ال�� �االس� واللق ال�ق� ال��ل�لي

ال��ی� 

02س�ل اس�ق�ال ال��ضى ال���ل�� س�� رق� 
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�� ق��ل ال��ضى الق

� م� األب أو األم أو ال���ل  � ��ل �، وذل � ال��و� ال���قة للق��ل العاد � نف �� ح� ی�� ق��ل ال��ضى الق

�ائ�ة �الح االج��اع�ة أو ال�ل�ات الق � م� ال� .القان�ني أو ��ل

�ل�ة الق��ل أن ی��ق� م� ه��ة ال� � على الع�ن ال��لف �� �اف� و���ل �ل ال�عل�مات ال�ف��ة ع�ه ��

� ال����ة( � ورق� ��اقة ال�ع�� ).االس� واللق

� ام�أة، ال س��ا إذا �ان س�ه أقل م�  � قاص� أو م��له القان�ني إن �ان � ألم م�� س��ات، ����5 أن ی�خ

� ال�فل خالل م�ة إقامة ه�ا األخ�� �ال����فى، غ�� أنه یل�م على ال��أة ا ل��ضعة ال�قاء ال���ث ��ان

� �فلها .��ان

� القاص� غ�� م�اف� �أح� األش�اص، فان ال����فى �ق�م له العالجات ال�ي ت���ع�ها  ح���ا ���ن ال���

�ائ�ة ���ة، و���� م��له القان�ني إذا �ان مع�وفا أو ال�ل�ات الق .حال�ه ال

�� ال�الغ�� أقل م�  �الح ال�اصة �ال�ا15ال ���� ق��ل الق � إاللغ��، س�ة في ال� � حال�ه� ت��ل إن �ان

�ا أو تق��ة ال � � األ�فال أو ج�احة األ�فالت� �الح � .ت�ارس في م

� على م�ی� ال��س�ة ا �له� ع� ال�الغ�� ئس��فائ�ة ات�اذ ج��ع ال��اب�� ال�الإلوفي ه�ه األح�ال، �� �ة لف

.في م�ان م��ي ���� م� تق��� العالج في أح�� ال��وف

���اءال

� ما ی�� ق��  ��ة والع�ل تل ال�اك��� في م�اك� إعادة ال����ة ح� � عل�ه االتفاق�ة ال���مة ب�� وزاراتي ال �

� �13الق�ار ال�زار� ال����ك ال��رخ في  .1977ما

� م�ج�دة في ال��س�ة ��قا لالتفاق�ة ال���مة ب�� ال�زارت�� أو  � ال���ن إذا �ان �ل�ة � ی�� الق��ل في م

�ل�ة و  .ت�� ال��اسة م� ��ف أع�ان ال��س�ة العقاب�ةعلى م���� ال�

�ع�ي � ال���ي ال �ل� ال�� ال��ضى ال�ا�ع�� ل

� ال���ي ال�ع�ي ی�� ق��له� في ال����ف�ات الع����ة وال�ي إماع�ا ال�االت االس�ع�ال�ة، ف ن أف�اد ال��

.تغ�ي �ل م�ا�� ال���

� ال���ي ال�ع�ي، س��فائ�ة �ق�م �إ�الغ ال�رك إلفان م�ی� ال��س�ة افي حالة ق��ل اس�ع�الي ألح� أف�اد ال��

.ال���ي أو ال�ل�ات الع����ة

� ال�عا�ا األجان

� ال��ف�ة ال���قة على ال��ائ���� � ب�ف .ی�� ق��ل ال��ضى األجان

� االس��فاء �ل

� ب�ون ال�هادة ال���ة للق��ل وال�ي م� خاللها ی�� إع�اد ال�لف ال��ي اإل � م�� دار� ال�اص ال ���� ق��ل أ

�ل�ة � على م���� ال� .�ق��ل ال���

.كل إخالل به�ه القاع�ة �ع�ض م�ت��ه إلى إج�اءات تأدی��ة

�ل�ة وال��ه ال��ي اإل�ار له� ال���ول�ة في اح��ام ه�ه القاع�ة � ال� � رئ� .ال���
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�هادة ال���ة للق��لن��ذج م�  ال
�ع��ةال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

...............................وال�ة و

..............................ال��س�ة

� اس��فاء �ل
�ل�ة �اص:.......................................ال� :......................................االخ�

� ق�ر االس��فاء :اس� ورت�ة ال��ارس ال��ي ال�

� ال���

.......االس� ............................االس� األصلي لل��أة......................................: :

.................................اس� القاعة ........................................رق� ال����: :

.........................ساعة ال�خ�ل � ال�ح�ة: ...............................:............رئ�

� االس��فاء .............................................................................س� :

� ت� إرساله أو ت�ج�هه م� ��ف ال���

.............................................................االس� ورت�ة ال��ارس ال��ي :

.....................................................ةال��س� :

� � ال��� م�اف

� � ال��� � م�اف .................................................................اس� ولق :

...........................��اقة اله��ة ال�ق�مة ...................................م�ل�ة : ......

ال�ار�خ                                                   تأش��ة ال��ارس ال��ي
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�� ت��رس ال��ضى الق

��� ت��ی� ال�ال�ات 1999ج�ان 28وال��رخ في 001في الق�ار ال�زار� ال����ك رق�  وال��

�ى �األق�ام ال�اصة �ال�الم�� ال�اك��� ال�ي ت��أ �����ف�اتها أق�ام تعل���ة لل�الم�� ال��ضى ت�

� على م���� ال�ال�ات ال�ال�ةإلم�ة ���لة ���اك� العالج وال��اك� ا :س��فائ�ة وذل

� بلع�اس-وزوت��� -ال�ل��ة-�ات�ة-س��ف-وه�ان-ع�ا�ة-ق�����ة-ال��ائ� -س��

.مع���-تل��ان

.ة لل�ال�ةو��� ت���� ه�ا ال���رس �ال��ار�ة مع م�ی��ة ال����

إعالم ال��ضى وعائل�ه� وش�و� اإلقامة

� أن تق�م  � ی�� ق��له في حالة االس�ع�ال ف�� � األهل�ة أو فاق� ال�عي وال� � القاص�، ناق �ال���ة لل���

��ور�ة م� أجل ت��ی� ه���ه و�عالم عائل�ه أو إعالم ال�ل�ات األم��ة  االدارة �ات�اذ �ل االج�اءات ال

�ائ�ة .والق

�الح اأما  � إعالمه� �أس�اء وصفات ال��ارس�� ال�ی� إل�ال���ة لل��ضى على م���� ال� س��فائ�ة ف��

��ور�ة ���ة وتق���ه� العالجات ال .ی��فل�ن ��ال�ه� ال

�فة م��قة ����عة األخ�ار وال��اع�ات ال�ي ���� أن ت��ث ج�اء األع�ال ال���ة  � إعالمه� � ی�� ��ل

.وال��اح�ة

� ش���ة م�افقة ه�ا �ق�م ال��ارس��  ال����� ال�عال��� �إع�اء ال�عل�مات إلى م�ضاه� أو عائلة ال���

� .األخ�� إذا �ان قادرا على ال�ع��� ع� ذل

 � �ه� مع االم��اع ع� إع�اء معل�مات ح�ل ال���� � ��ارك ال��ه ����� في ه�ا اإلعالم في م�ال ت�

���ة .وت��ر ال�الة ال

� � ب�ع � إعالم ال��� .ب��د ال��ام ال�اخلي ال�ي ت�خل في ال��فل �ال��ضىی�� ��ل

إقامة ال��ضى

�ل�ة ال�عاون م� أجل ت�ه�ل ع�ل�ات الف��صات ال�����ة والعالجات  � ال�ق�� في ال� � على ال��� ��

��فاته أو ألفا�ه  �ل�ة ب�اس�ة ت ال�ق�رة له واالم��اع ع� إزعاج راحة ال��ضى اآلخ��� أو ع�قلة س�� ال�

� �ل�ةال�ي ت� .�ال��اف�ة على ال��افة وال�المة في ال�

:ف���ع عل�ه

��ت عال أو ش�ائ� في ح� ال��ضى اآلخ��� والعامل�� في ال��س�ة، إص�ار ألفا� �

اس�ع�ال األجه�ة اإلل���ون�ة ب�ون إذن ال��ه ال��ي اإل�ار مع م�اعات ع�م إزعاج ال��ضى،

�ل�ة،ال��خ�� داخل غ�فة االس��فاء أو م��لف قاعات  ال�
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أخ� ص�ر في وح�ات العالج وال��مات،

�ل�ة أو على م���� ال��س�ة، ال���ل داخل ال�

االح�فا� ���زته ���الغ ����ة م� ال�ق�د أو ال�لي أو أش�اء أخ�� ذات ق��ة،

.ت�اول ال���و�ات ال����عة و�ل مادة ���عها القان�ن 

� أن � على ال��� � ف�� :ز�ادة على ذل

��فه في حالة ج��ة ون��فة،���ص على إ�قاء  � ت الغ�فة وال�ع�ات ال��ض�عة ت�

،�� � ف�ه ع� ق � ت�� ��اع أو ال�لف ال� � ال تع��

� أن ���ن الئ� وال ���� له� ال��وج خالل ال�هار خارج  ال��ص على ن�اف�ه ال��ن�ة ول�اسه ال�� ��

�ة م� ��ف �ل�ة إال ب�اء على رخ ���دة لل��هة و����ع�ن ع� ال��ه ال��ي اإل�ار وفي ال��ود الال�

�ل�ة �ع� ت�اول وج�ة الع�اء .مغادرة ال�

�ل�ة أو ت�خل في تق���  � على س�� ال� � ت��� � أ � ال��و�، و���ص على تفاد � ال��اف� ب�ف یل��م ال��

� �ائلة اإل�عاد .العالج ت�

ال��وج م� ال����فى

� نها�ة العالج ال��وج ���

� �ال��وج م�  � لل��� ���ة ال ت���عي االح�فا� �ه�ق�ر ال��� �ل�ة ع��ما ی�أك� له أن حال�ه ال .ال�

� �اف ال��ضى ال�غادر�� ق�ل  �فة م��قة و��ق � ال�عالج، � ف�الل ال��ارة ال���ة ال��م�ة، ���د ال���

��ور�ة ع�� ال��وج .ال��وج، وذل� ألجل ال���� م� إعالم العائلة وان�از ال�ثائ� ال

� خالل  �ل اب��اء م� ال�اعة ال�اح�ة زواال وال ���� أن ی�� �ع� ی�� ال��وج العاد � واألف أ�ام الع�ل العاد

.ال�اعة ال�ادسة م�اء ماع�ا إذا �ان األم� ی�عل� ب��ح�ل م��ع�ل

� راف� القاص� خالل  � ال� � ال���ل القان�ني أو ال�� �� إال ب�� ی� ال ���� أن ی�� خ�وج ال��ضى الق

� له م� ��ف األب�  ��ور�ةق��له م�خ .�� له�ا الغ�ض ش���ة ال�ق�م �اإلث�اتات ال

� مغادرة ال����فى  ف�ق�م اإلدارة �ات�اذ �ل اإلج�اءات م� اجل ت�ف�� ه�ا ال��وج � ال��� .ع�� رف

� � اس�ف�ال حالة ال��� ال��وج ���

� ج� صع�ة ول� تع� ت�فع معه �ل ال�سائل العالج�ة �ق�ح   � أن حالة ال��� أن ی�حل إلى ع��ما �الح� ال���

� .م��له إذا ع�� ه� نف�ه أو عائل�ه ع� ذل

� إلى غ�فة م�ف�دة ���� له  � فإنه ی�� نقل ال��� � إم�ان�ات ال����فى ت��ح ب�ل � و�ذا �ان � ذل إذا ل� ��ل

.أن �ق�ل عائل�ه لل���ث معه ل��زراته في أ�امه األخ��ة

� ���افقة ���ة � لل��� ال��وج االراد

��له خارج ال�الة ال�اصة � م�ه، مغادرة ال����فى وع�� ح � ���� له، و��ل ��، فإن ال��� �ال��ضى الق

.ال��افقة ال���ة ی��فل ال��ه ال��ي اإل�ار �إت�ام إج�اءات ال��وج
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� أن ه�ا ال��وج ساب� ألوانه وأنه ���ل خ��ا على ص��ه، فإنه یل�م ه�ا األخ�� �أن  � ال��� غ�� أنه، إذا رأ

� ه�ا ال��وجی�قع شهادة �ق� ف�ه �� على �ل�ه رغ� إعالمه �األخ�ار ال�ي ت��� ��� وفي حالة .ا أنه �

��ر شاه�ی� �� ی�قع �� �، ی�� إن�از م� .ال�ف

� ال��ي ال��وج ض� ال�أ

�اء في ملف  � الف��صات والع�ل�ات ال��اح�ة ال�ي تق��ح عل�ه، �ق�م ه�ا األخ�� �إم � ال��� ع��ما ی�ف

� العالج مع رق� وتار�خ إص�ار ��اق�ه ه���هاالس��فاء ال�اص �ه وفي ال ع��ئ� ی�� .��ان ال�اص ب�ف

� عالجا اس�ع�ال�ا � حال�ه ت��ل �ل�ة، ماع�ا إذا �ان � ال� � رئ� .ات�اذ الق�ار �ال��وج م� ��ف ال���

� أن ت��ل ع�ارة  � ��ي"وع�� ت�ل��ه ��اقة ال��وج �� ".خ�وج ض� رأ

ال��وج ب�اء على إج�اء تأدی�ي

� داخل ال��س�ة وخاصة االخ�الالت  ال�ي تع�� في حا لة ع�م اح��ام ال�اج�ات ال�ف�وضة على �ل م��

�ل�ة، �ق�م  � ال� � رئ� �ل�ة و�ع� اإلن�ارات ال��جهة له م� ق�ل اإل�ار ال��ه ��ي وال��� ال��� ال��� لل�

غ�� أنه ال ���� أن ی�� إذا .ةه�ا األخ�� ب����� تق��� إلى م�ی� ال��س�ة ل��ف�� إج�اء ال��وج ألس�اب تأدی��

���ة ال ت��ح ب�ل� � حال�ه ال .كان

� �ال���ة لل�����م�� أو  �الح األم� ، ألجل م�ع أ�ة ردود فعل خ���ة م���لة لل��� تق�م اإلدارة �إعالم م

�ل�ة أو �ال���ة ل���ل�ات ال��س�ة .ال��ضى اآلخ��� ال�ق���� �ال�

إج�اءات ال��وج

� ال�عالج أن ���� إلى ما إذا �ان ����د ات�اذ الق�ار  � على ال��� � م� األس�اب، �� �ال��وج أل� س�

� م�ا�عة علي م���� الف��صات ال�ارج�ة إلى ح�� شفاءه، أو إلى ح�� ال��ام ج�وحه، مع  � ی��ل ال���

� وال��اق�ة .ال�أك�� على تار�خ وم�ان إج�اء الف�

� ب��ل��ه ��اقة ال��وج ووصفات ال�واء � لل��وج�ق�م ��ل � الع�اد .إلت�ام ال�عال�ة وال�ل�

�ل�ة � دون عل� م����مي ال� خ�وج ال���

�ل�ة دون عل�، ف��ع�� على اإل�ار ال��ه ��ي ب�اء على ��وف االخ�فاء أن  � ال� في حالة مغادرة م��

�ال ع� االخ�فاء .�ق�م �إ�الغ اإلدارة ب�ق��� مف

� الق��ل تق�م اإلدارة �ات�اذ اإلج�اءات م� أجل إ�الغ � وال�ل�ات األم��ة و���ل ���ل م�� عائلة ال���

.خارجا على إث� ه�وب
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�ة ال��وج رخ

� �ال��وج ال �ف�ق م�ته  � ال�عالج إع�اء ت�خ� � حال�ه ����48 أن �ق�م ال��� � إذا �ان ساعة ل���

�  واع��ارا ل��ة اإلقامة ���ة ت��ح ب�ل .ال

�ة ال��وج ال�ي غال�ا ما  ت��ن أ�ام الع�ل ونها�ة األس��ع م� ��ف اإل�ار ال��ه ��ي ی�� إع�اد رخ

��ة م� ��ف �ل�ة على اس��ارة مه�أة له�ا الغ�ض وم� � ال�عالجلل� .ال���

 � �ل�ة، اس� ال��� �، ال� ��� اس� ال��� � ی� �ل�ة الق��ل وال� � ال��وج في س�ل خاص �� ت��ل ت�اخ�

.ال�عالج وتار�خ وم�ة ال��وج

�ة فإنه �ع� خارجا وال���� إعادة اس��فاءه إال إذا في حالة ما إذا ل�  �، �ع� ان�هاء م�ة ال�خ ی�خل ال���

� األس�ة م��ف�ة .كان

اإلج�اءات اإلدار�ة

� �ق�م ب � الق��ل ال� � م�� :�ق�م ال��ضى ال�ارج�� أو أق��ائه� الق�ام �إج�اءات ال��وج ل�

� في س�ل ال�ارج�� وال��نامج ال�عل�ماتي ل � الق��ل،ت���ل ال��� ���

ف�ت�ة وأداء ت�ال�ف اإلقامة مع ت�ل��ه وث�قة ال�فع،

� لل��س�ة ب�اء على تق��� شهادة اإلی�اع ال��ل�ة له ع��  اس��جاع األش�اء ال�اصة و�ل الق�� ال�ي سل�

الق��ل،

.ت�ل�� ��اقة الق��ل
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�الح ال �ة في األم�اض العقل�ةاالس��فــــاء في ال����ف�ات وال� ���

��ة فان االس��فاء في 1985ف�ف�� 16ال��رخ في 05-85ح�ام القان�ن رق� ت���قا أل ��� قان�ن ال وال��

�ة في األم�اض العقل�ة  �الح ال��� :��ن �اآلتي�ال����ف�ات وال�

�ل�ة مف��حة-1 �ل�ة لألم�اض العقل�ة مف�� :االس��فاء في م � في م �ع اس��فاء م�� حة وال ال ��

.خ�وجه م�ها أل� ت���� خاص

�ل�ة ال����رة ورقة ال�خ�ل  � األم�اض العقل�ة في ال� �ل�ة مف��حة، �ع� ت���� ��� ی�� االس��فاء في م

.وف� ق�اع� الق��ل ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال

� ره� ال�الح�ة-2 �ل�ة لألم�اض :وضع ال��� � م�ضا عقل�ا ره� ال�الح�ة في م ی�� وضع ال���

.قل�ةالع

� اآلتي �ة ح� � �ل�ة ال���ة ال��� � في ال� :و�ق�ل ال���

نف�ه � ��ر ال��� إما ��

ة� � �الح ال��� � ال� � ال�ل�ة ال���ة في إح� � أو م��له ال��عي ل� .إما ���ادرة م� أس�ة ال���

 ل�ة لألم�اض� � ف�ق�مه إلى ال�ل�ة ال���ة في م �ل�ة ال��� � ع��مي ی�اعي م � ش� أو ���ادرة أ

� الع��مي ه�العقل �، م�اف� ال���ة، م��ول ال�رك :�ة، وه�ا ال�� � ال�ع�ي ال�ل� � ال��ل ال�الي، رئ�

.أو أح� م��ل�ه� ال�ف�ض قان�نا

�� إع�اء  � أن ی�افقه في ج��ع ال��احل ال���ة واإلدارة الس��فائه، ق � �ق�م ال��� � ال� � على ال�� ��

.ج��ع ال�عل�مات ال�ف��ة

� ره� � األم�اض العقل�ة في ال��س�ات ال�ي ی��قف وضع ال��� ال�الح�ة في ج��ع األح�ال على ق�ار ���

� األش�ال ال����ة أعاله .�ق�م ال�ها، وذل� ح�

� ره� ال�الح�ة فعل�ا  �ل�ة �اس� إالوال ���� وضع ال��� � األم�اض العقل�ة في ال� �ع� أن ���ر ���

�� وضعه ره� ال�الح�ة � ورقة ال�خ�ل ق .ال���

� ���عي ع��مي أو خاص وضع غ��ه ره� ال�الح�ة لغ�ض ی�ع�ض � ش� لل��ا�عات والعق��ات ال��ائ�ة أ

� �ل�ة ال��� .ی��افى وم

� إج�ار� في األم�اض  �ائي أو ال�الي أن ی��� ق�ارا �إج�اء ف� � الق � العام ل�� ال��ل ال ��� إال لل�ائ

.العقل�ة

� اإلج�ار� في األم�اض العق � الف� � أن ی�ف� �ل � ی��� ف�ها �� ��� � ل�ة ��هادة ���ة ���رها أ

� وال��� ال�� ���له .االض��ا�ات العقل�ة ال�ي �عای�ها ال���

� اإلج�ار� في األم�اض العقل�ة الس��ا في حالة وج�د  اذا ارتأت ال�ل�ة الع��م�ة ات�اذ ق�ار �إج�اء الف�

� ال��ض، أم��ها أن ت��� ه � نف�ه أو �غ��ه ��� � إج�ار� "�ا الق�ار ب�ضع ع�ارة خ�� م��ق �ال��� ف�

� ال����ر"في األم�اض العقل�ة � الف� .على م���ع �ل
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�ائي،  � الق � ال��ل � العام ل� � أن ت���� ال�هادة ال���ة ال����رة أعاله، و ال��جهة إلى ال�الي أو ال�ائ ��

"�الع�ارة ال�ال�ة �الح أو: � ال� �ا إج�ار�ا في إح� � ف� � ه�ا ال��� � أن �ف� ال����ف�ات ال�اصة ��

".�األم�اض العقل�ة

� م� األص�ل أو الف�وع أو على ال�وج أو  � اإلج�ار� على ق�� ��ورة إج�اء الف� ال ���ز ألح� أن ��ه� �

ال�وجة أو على أح� ال��اشي، أخا �ان أو أخ�ا، خاال أو خالة، ع�ا أو ع�ة، أو على زوجات ه�الء أو 

.أزواجه� ت�اعا

� م� األص�ل أو الف�وع أو ال��اشي، أخا �ان أو ال ���ز ألح� أن � � اإلج�ار� على ق�� ق�ر إج�اء الف�

.أخ�ا، خاال أو خالة، ع�ا أو ع�ة، أو على زوجات ه�الء أو أزواجه� ت�اعا

3-� � اإلراد � في نها�ة ف��ة ال�ضع ره� :ال��ت� � اإلراد � ن�ام ال��ت� � ت� ���� أن ی�ضع ال���

� األم�اض العقل�ة في ال��س�ةال�الح�ة أو خاللها، ب�اء .على اق��اح ���

� أو م��لها ال���ل قان�نا م�ل��ة و ض�ور�ة و �اف�ة ل����له م� ال�ضع ره�  و تع� م�افقة أس�ة ال���

� � اإلراد .ال�الح�ة إلى ال��ت�

���نه في دف�� خاص � ال�� ���ل م � اإلراد � ال��ت� � في �ل .ت��� م�افقة أس�ة ال���

� و���ل� ن�� � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة و ی�قعه و ��� ��� � � اإلراد � ال�اص �ال��ت� ة ه�ا ال�ل

�� االح�فا� �ه و تق���ه اس��ا�ة أل�  م� ال�ل�ات ال��اسم�افق�ه عل�ه، ث� ی�دعه في م�ی��ة ال��س�ة، ق

�ة .ال���

� ال�� �ع��ه، إذا ل� ت�� � اإلراد � ال��ت� � أن ���ر ب�ف�ه �ل له أس�ة، و �ان راش�ا و م���عا ���� ال���

.�األهل�ة ال��ن�ة

� أس�ة، و �ان قاص�ا أو غ�� م���ع �األهل�ة ال��ن�ة، أم�� و��ل ال��ه�ر�ة الق�� أو  و إذا ل� ت�� لل���

� األم�اض  �، ما ع�ا ��� � اإلراد � ال��ت� �ف��� ت���� �ل � هات�� ال � ل���لى �إح� ال�صي على ه�ا ال���

� مأم�ر �ع�ل ف�هاالعقل�ة في ال .��س�ة أو أ

�ائي و ���ف� بها  � الق � ال��ل � العام ل� � و الق�ارات ال����ل ص�ورها م� ال�ائ � اإلراد � ال��ت� ی�سل �ل

��ص عل�ها ال����ر�� أعاله �ل، في ال�االت ال�� .وفقا لإلج�اء ال���� في ه�ا الف

� ل��ة زم��ة غ�� م��دة � اإلراد .ی��� إج�اء ال��ت�

�ع �ل ال�اني م� ه�ا ال�اب�� ��ص عل�ها في الف � ل��اب�� ال�قا�ة ال�� � اإلراد .إج�اء ال��ت�

� ما �أتي � ح� � اإلراد � ال��ج�د في ال��ت� :���ح ���وج ال���

األم�اض العقل�ة في ال��س�ةإما � .���ادرة ���

نف�ه، إذا �ان راش�ا وم��وال م�ن�اإما � � ال��� .��ل

 أول م�ة ال��اسا أن ���ن ال��و إماو � � اإلراد � ال��ت� � �ل � ال� ج م���ا ����د ما �ق�م ال��

� ال��س�ة .�ال��وج ����ه و ی�قعه و ��ل�ه أو ی�سله إلى ���

 � �ل على ذل � و �� � اإلراد � ال��ج�د في ال��ت� � خ�وج ال��� ���� أح� األش�اص اآلتي ذ��ه�، أن ��ل

� ال�اش� ال� �، و ه�الء األش�اص ه�تلقائ�ا، ما ل� �عارض ال��� :���ع �األهل�ة ال��ن�ة ذل
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ال��اش� � .أح� أص�ل ال���

ال�اش�ی� ال��اش��� � .أح� ف�وع ال���

ة� � أو زوج ال��� .زوجة ال���

ال�اش�ی� م� ال��اشي، أخا �ان أو أخ�ا � .أح� أق��اء ال���

 أو ع��ه، وخاله أو خال�ه ال��اش�ون ال�اش�ون � .ع� ال���

الق�� أو ا� .ل�صي على ال���

� اإلدار� إلى اس��فاء إج�ار� وفقا ألح�ام ه�ا :االس��فاء اإلج�ار� -4 ���� أن ���ل إج�اء ال��ت�

.الق��

� االس��فاء اإلج�ار� في نها�ة ف��ة ال�ضع ره�  � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن ی�ادر ��ل ��� ����

.ال�الح�ة أو خاللها

� ال��س�ة، ع��ما ی�� في خ�وج ی��� ال�الي ق�ارا �االس��فاء � �ق�مه ��� اإلج�ار�، ب�اء على إل��اس م��

� خ��ا على ح�اته أو على ال��ام العام أو على أم� األش�اص مع م�اعاة أح�ام ال�ادة .ال���

� في االس��فاء اإلج�ار�،  �� وضع ال��� � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة ال��اسا إلى ال�الي، ق ی�سل ���

�ل ف ي األس�اب ال�ي جعل�ه �ع�ق� أن ه�ا اإلج�اء ض�ور�، و ی��� ردود الفعل ال����ة، ال�اض�ة أو �ف

� و األخ�ار ال�ي ق�  �ادرة على ال��� �ال�ال�ة، ال .ف�ها خ�وجهی���

�، أن  �ح لل�الي، �ع� إج�اء خ��ة ���ة على ال��� االس��فاء اإلج�ار� ال داعي له، أخ�� ال��اسو�ذا ات

� ��ص عل�هاب�ل� ��� ��ة العقل�ة ال�� .األم�اض العقل�ة، و أحال ال��ألة وج��ا على ل��ة ال

��ة العقل�ة م� :ت���ن ل��ة ال

 م��ل ال�الي

ائي، رئ��ا لل��ة� � الق � غ�فة في ال��ل .قاضي ب�رجة رئ�

اص��� في األم�اض العقل�ة� .������ اخ�

� في ص��ه أو ع�م .ص��ه و ت��ن ق�اراتها ناف�ةت��� الل��ة في ق�ار ال�الي وت�

.ت��د ��ف�ات ت���� ه�ه ال�ادة ع� ���� ال�����

� ال��ف�ات  �اها س�ة أشه�، و���� ت��ی�ها �ق�ار م� ال�الي، ح� ی��� ق�ار االس��فاء اإلج�ار� ل��ة أق

��ص عل�ها أعاله .ال��

� االس��فاء اإلج� � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن یل�� �� في أس�ته ال ���ز ل��� � ع ار� ل���

�، أصل أو ف�ع، أو زوج، أو زوجة، أو واح� م� ال��اشي، أخا �ان أو أخ�ا، ع�ا أو ع�ة،  خاصة، أو ق��

� ع� ق�ار ال�الي �ا�ال دون ال��اس �ال��ا�عات والعق��ات ال��ائ�ة ال�ي ت���  �ل ذل خاال أو خالة، وان ح

.ع� ذل�

� أن یل� � االس��فاء اإلج�ار� ألزواج األش�اص ال������ في الفق�ة ال�ا�قة أو ك�ا أنه ال ���ز له�ا ال��� �

.زوجاته�
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� م� األص�ل أو الف�وع، أو زوجة، أو واح� م�  ال ���ز ألح� أن ی��� ق�ارا �االس��فاء اإلج�ار� ی�عل� �ق��

.اعاال��اشي، أخا �ان أو أخ�ا، ع�ا أو ع�ة، خاال أو خالة، أو زوجات ه�الء أو أزواجه� ت�

� ال��و� اآلت�ة :ی�� خ�وج ال��ضى ال�اضع�� لالس��فاء اإلج�ار� ح�

� ال�اضع لالس��فاء اإلج�ار�،  � ق� حان ل��وج ال��� � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن ال�ق ��� � إذا رأ

� م� االس��فاء اإلج�ار�  � ف�ه ت���� ال��� .أرسل إلى ال�الي �ل�ا معلال یل��

�ل ت���� ال � أن � ��� � م� االس��فاء اإلج�ار� ال�� �ع�ي ه�ا ال��� ���.

� األم�اض العقل�ة في  � ف�را ودون�ا تع��ل �ع� ص�ور م�افقة ال�الي أو ����د إشعار ��� ی�� خ�وج ال���

� م� االس��فاء اإلج�ار�  � ت���� ال��� .ال��س�ة ب��ل� �ل

� األم�اض العقل�ة في ال��س�ة له�ا الغ�ض ورقة خ�وج � الق�اع� ال�ع�ادة في ���ر ��� �، ح� ال���

��ة �الح ال .ت���� ورقة ال��وج ال���ع�لة في م

� ال�اضع لالس��فاء اإلج�ار� ق�ل ان�هاء الف��ة األخ��ة ال�اردة في ق�ار االس��فاء  ال ���� أن ���ج ال���

� األم�اض العقل�ة في ال��س�ة �ه إلى ��� � ال�الي خ�وجه وأرسل رف .اإلج�ار�، إذا رف

� ال�اضع  � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة ع�� ان�هاء ه�ا األجل، أن �أذن ���وج ال��� و��� ل���

.لالس��فاء اإلج�ار� 

��ة  � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن �ق�م �ل م�ه�ا على ح�ه، �ع�ا إلى ل��ة ال ���� ال�الي و ���

� ه�ه الل��ة في األم�، �ع� إج�اء العقل�ة، وفقا لل��و� ال����ة في الفق�ة األولى ال����رة  أعاله، على أن ث�

�، في ��ف ال ی��اوز شه��� اب��اء م� تار�خ تق��� ال�ع� أو ال�اع���� .خ��ت�� ������ على ال���

��ة العقل�ة � أن تق�م ال�ع� إلى ل��ة ال .ت����ع أس�ة ال���

��ة العقل�ة ت���� أح�ام الفق�ة ال � ل��ة ال .�ان�ة ال����رة أعالهوال ی�قف ال�ع� ل�

� األم�اض العقل�ة  � على ��� � خاضع لالس��فاء اإلج�ار� م� ال��س�ة ال�ي �عالج ف�ها، وج إذا في م��

� األخ�ار ال����لة، ال�ق�ق�ة  � ت��� م� ف�ها أن �عل� ال�الي ف�را و��سل إل�ه شهادة خاصة ب�ضع�ة ه�ا ال���

.علهم�ها أو ال�ف��ضة ال���ل�ة ع� ت��ر ردود ف

��ص عل�ها في ال��اد ال����رة أعاله،  � ال��و� ال�� � ال�اضع لالس��فاء اإلج�ار� ح� ال ی�� خ�وج ال���

��ة العقل�ة .ما ع�ا ال�االت ال�ي تق�رها ل��ة ال

�، ب�اء على ال��اس  � إراد � �ان إلى ت�ت� � وق ���� أن ���ل �ق�ار م� ال�الي االس��فاء اإلج�ار� في أ

� األم�اض العقل�ة في ال��س�ةمعلل �ق�مه �� �.

� وال االس��فاء اإلج�ار� على األ�فال  � اإلراد � في األم�اض العقل�ة وال ال��ت� ال ���ز إج�اء الف�

.س�ة)16(وال��اهق�� غ�� ال����ف�� ال�الغ�� م� الع�� أقل م� س�ة ع�� 

� اإل � اإلج�ار� في األم�اض العقل�ة وال ال��ت� � وال االس��فاء اإلج�ار�، على ال ���ز إج�اء الف� راد

�عف م�ضه� ال�ئ��ي .األش�اص ال����� ال�ی� �عان�ن ضعفا في ق�راته� العقل�ة و���ل ه�ا ال

� الق�اع� ا ��ص عل�ها ح� س��فائ�ة إل�ق�ل ال��ضى ال����رون في ال�ادت�� ال�ا�ق���، في ال��س�ات ال��

��ة �الح ال .ال�����ة ال�ع��ل بها في م
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ت�اب�� ال�قا�ة خالل االس��فاء

 األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن ���ر شهادة وصف�ة ع��ما ���ل ال�ضع ره� � ی�ع�� على ���

� أو اس��فاء إج�ار�  � إراد .ال�الح�ة إلى ت�ت�

 ن ال�هادة ال���ة ال��علقة �ال��ضى ال�اضع�� لالس��فاء اإلج�ار� دون�ا تع��ل إلى ال�الي��� ی�لغ م

� �ائ����ال� � والي ال�ل���� الق :أص�ر األم� ب�ل

ف�ها � � ت��عه ال�ل��ة ال�ي �ق�� ال��� �ائي ال� � الق � ال��ل � العام ل� .ال�ائ

 ت��عه ال�ل��ة، ال�ي ی�ج� بها مق� م�س�ة األم�اض العقل�ة ال�ي � �ائي ال� � الق � ال��ل � العام ل� ال�ائ

� �عالج ف�ها ال���

عقل � �ا في أشغال ��ف�ا �ان ش�لها ون�عها ��ال اس��فائه وفي ج��ع األح�ال ال ���ع اس���ام ال���

� م��ول��ه ال�املة �أشغال ذات �ا�ع عالجي  � األم�اض العقل�ة في ال��س�ة أن �أم� ت� ��� إال ل���

.إلعادة إدماجه في ال��اة االج��اع�ة

 ال����ة في �ل م�س�ة ت���� � � ���� س�ل م�ق�م وم�قع عل�ه م� رئ� �ل�ة للف� على م

� أو االس��فاء اإلج�ار�  � اإلراد .اإلج�ار� في األم�اض العقل�ة أو ال��ت�

 األم�اض العقل�ة � � �ان م� ��� � وق �ائي أن ��ل�ا، في أ � الق � ال��ل � العام ل� ���� ال�الي وال�ائ

� ال�اضع لالس��فاء اإلج�ار�  .في ال��س�ة شهادة وضع�ة ال���

ال��س� � �ا له�ا الغ�ض ی�ا�ع و��اق �� ات ال����رة في ه�ا ال�اب ال�الي أو األش�اص ال�ی� ی���به� خ

� ال�ع�ي  � ال��ل � ت��ن بل��ة مق� ال��س�ة تا�عة له و رئ� �ائي ال� � الق � ال��ل � العام ل� وال�ائ

��ة في ال�ال�ة ال�ي ی��عها مق� ال��س�ة و � لل�ل��ة ال�ي ی�ج� ف�ها مق� ال��س�ة و م�ی� ال � ال�ل� أ

��ة � ی����ه قان�نا له�ا الغ�ض ال�ز�� ال��لف �ال .ش�

 و��لف ه�الء ب��ارة ال��س�ات ال����رة م�ت�� في ال��ة على األقل ل�لقي ش�او� األش�اص ال��ض�ع��

.ف�ها وج�ع ال�عل�مات ال�اصة به� �غ�ة اال�الع على وضع��ه� أو ت���� حاله�

ق�امه� به�ه ال��ارات � � و��ع�� عل�ه� ل� أن ��لع�ا على ال��ل وعلى ال�لفات الف�د�ة و�ن ���ق�م�ا أ

� ل�قابل�ه .م��

� ال��ا�عة ال���ة -5 ال�ضع ت�

 � � انع�ام العالج ال���اصل أو ال����� إج�اء ����ج تع� ال��ا�عة ال���ة لل��ضى ال�ی� ق� ���ن�ن خ��ا ���

.م�ا�عة خارج�ة وعالجا دور�ا م����ا

�اب ���ض عقلي مه�ا ت�� ���عة إصاب�هو���� أن ���� ه�ا اإل .ج�اء ال��ف�ي ال�قائي على �ل م

� ال��ا�عة ال���ة � األم�اض العقل�ة ال�عالج إلى ال�الي ال��اس ال�ضع ت� .���ر ���

� األم�اض العقل�ة ال�عالج � ال��ا�عة ال���ة و��لغ ه�ا الق�ار إلى ��� � �ق�ار وضعه ت� .��ع� ال�الي ال���

� م� ی��� ق�ار  �اء ��ل �اها س�ة أشه� و���� ت��ی�ها ع�ه االق� � ال��ا�عة ال���ة ل��ة أق ال�ضع ت�

� األم�اض العقل�ة ال�عالج ���.
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� ال��و� واإلج�اءات ال���دة في  ��ص عل�ها في ه�ا ال�اب ح� ���� ال�ع� في ج��ع الق�ارات ال��

.ال����ع ال�ار� �ه الع�ل

���ة وأماك� الع�ل وال����� وفي ال���ل أو في أماك� وق�ع �ق�م العالج ال��ي لل��ان في اله �اكل ال

.ال�ادث

�ل�ة � ال� � رئ� .�ق�ل ال��ض في ال����فى �أم� م� ����ه� ال�عالج �ع� م�افقة ال���

� ی�جه إل�ه أن ���ع�ل  � ال� ��ور� لل��� ی�ع�� على ال����فى ال�� ال �����ع تق��� العالج ال��ي ال

�ةج��ع ال�سائل ل� � � في م���فى آخ� أو في وح�ة م�� .ق�ل ه�ا ال���

��ور�ة ل��ا�عة عالج م�ضاه� � على ال����ف�ات أن ت�لغ األ��اء ال�عال��� ج��ع ال�عل�مات ال ��.

�� أو  � األم� تق��� عالج م��ع�ل إلنقاذ ح�اة أح� الق � م��ول��ه ال�اصة إذا ت�ل �ق�م العالج ال��ي ت�

��ل على رضا أح� األش�اص العاج��� ع � ال����� أو ال�ی� �����ل عل�ه� ال�ع��� ع� إرادته� و��ع�ر ال�

� � ال��اس .األش�اص ال���ل�� أو م�افق�ه� في ال�ق

� أو  � أن ���� ال��� ���ح ��ابي له�ا الغ�ض وعلى ال��� � العالج ال��ي ف����� تق��� ت و�ذا رف

� العالج � رف � ال�� خ�ل إع�اء ال��افقة ���اق .ال��

� ساعة م�  ���ة االس�ع�ال�ة أن تق�م العالج ال��ي ال���ع�ل �اس���ار في أ ی�ع�� على ج��ع ال�ح�ات ال

� �ق�ع ال��� ع� م�ان س��اه � م�� .ساعات ال�هار أو الل�ل إلى أ

�ها � ���ة أن تق�م اإلسعافات األول�ة مه�ا ��� ت� � على ج��ع اله�اكل ال ��.

� أن تق�م اإلسعافات األ ���ة ك�ا �� ول�ة في م�ان ال��ادث أو األم�اض ال��ائ�ة على ی� ف�ق ال�ح�ات ال

�الح واله��ات ال�ع��ة .�ال�عاون مع ال�

���ة ال��ل�ة م��ول�ة ال�قل االس�ع�الي لل��حى وال��ضى وال���ة ال��امل �اس�ع�ال ج��ع  ت���ل ال�ح�ة ال

.وسائل ال�قل

�ا �قع على عات� ال�ولة والس��ا في ال�س� ال����� ووس� �ع� اك��اب ال�عارف ال�اصة �اإلسعافات واج

.الع�ل

� ال�عالج  � ال��� ��ص عل�ها قان�نا إ�الغ��قا لألح�ام ال�ي ت�ال � العام ع� ال�االت ال�� ال�الي أو ال�ائ

� فق� إ�الغ اإلدارة به�ا ال�االت وتق�م ه�ه األخ��ة  اإلج�اءات �)اإلدارة(ول��ا�عة الع�ل�ة إدار�ا ��لف ال���

�ائ�ة واإلدار�ة .الالزمة مع ال�ل�ات الق
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ال�الة ال��ن�ة

� أن تع�ى له األه��ة م� خالل ال�أك�  �الح ال�الة ال��ن�ة ی��ل � ال����� �أن ال����ل على م���� م ��

� األخ�اءم� ص�ة ال�عل�مات وال��ا�ة ال�ق�قة � ن ال��إول�ا فوت�� لف �ال�الة ال��ن�ة على م���� م��

:الق��ل ی��فل ب

���ح ال�الدات، ت

���ح ال�ف�ات ال�ي ت��ن  عاد�ة، على اث� حادث م�ور، حادث ع�ل، م���ه ف�ها، أو على اث� م�ض إمات

.مع��

،� نقل ال��

،� إی�اع ال��

� .ت���ح ال��

� ال��عي ال ی�ف�  �ائ�ةب�����ه صادإالت���ح ال��ة م� ��ف ال��� .رة ع� ال�هات الق

�ع للق�ان�� ال�ع��ل بها .ال����ح م� أجل ه�ف عل�ي ��

ال�الدات وال�ف�ات

��ح ال�الدات خالل ال���ة  � ��قا لل��اد )5(ت -20م� األم� رق� 64، و63، 62، 61أ�ام �ع� ال�الدة وذل

.ال�اص �ال�الة ال��ن�ة1970ف��ای� 20ال��رخ في 70

��ح والدته إذا �ان ال��ل�د  ���ح �ال�فاة إليازداد م��فى أو ت�في ق�ل أن ت �الح ال�الة ال��ن�ة فان ال� م

���ح �ال�الدة .���ل ال�

��ح ��قا لل�ادة  1970ف��ای� 20ال��رخ في 70-20م� األم� رق� 81ال�ف�ات على م���� ال����فى ت

.ال�اص �ال�الة ال��ن�ة

�الح ال�الة ال��ن�ة لل�ل��ةت�ل� األم�ات إلى أهال�ها ع�� اك��ال � م ���ح ل� .إج�اءات ال�

���ح ال�فاة م�فقا �ال�ثائ� ال�ال�ة � الق��ل ب� :�ق�م ع�ن م��

�ل�ة، � ال� ��ة م� ��ف ��� شهادة ال�فاة ال���ع�ة م�

� وم�ی�  �ي م� ��ف ال��� � ال��س�ة وال�� ���ل معل�مات ال���فى م� ال��ل ال�س�ي لل�ف�ات ل�

� الق��ل أو م�ی� ال��او�ة نها�ة األس��ع وأ�ام الع�لال��س�ة أو أ � م�� .ح� ن�ا�ه أو رئ�

�الح ال�ل��ة �ات�اذ �ل اإلج�اءات م� أجل دف� األم�ات ال�ی� ل� ی��  �ال مع م �ق�م م�ی� ال��س�ة �االت

�ائ�ة �الح الق .م�ال��ه� م� ��ف ذو�ه� �ع� أخ� إذن م� ال�

���ح ال�الدات و  ��ة م� ��ف م�ی� ال��س�ةال��الت ال�اصة ب� � أن ت��ن م�ق�ة وم� .ال�ف�ات ��

��ة م� ��فه �ل�ة في شهادة وفاة م� � ال� � م� ��ف ��� � أن ت�� .كل وفاة داخل ال��س�ة ��

� ساع���  �ل�ة حف� ال�� � �ق�م ال���ض �أخ� ال��ة إلى م �ع� إث�ات )2(ع�� ث��ت ال�فاة م� ��ف ال���

� ال���فىال�فاة في حالة ج��ة وال�ي  .ت��ل عالمة ت�ضع ف�ها اس� ولق

�الح اإلدارة �ائها ب�فقة شاه� وت�ل��ها إلى م .�ق�م ال���ض ���ع �ل أدوات و�ع�اد قائ�ة لها و�م
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� ���ل عالمات م�ت ع��فة أو م���ه ف�ها أو ان��ار أو وفاة على اث� حادث ف�ق�م  � أن ال��� إذا ث�

� �ق�  � �إ�الغ م�ی� ال��س�ة ال� �ائ�ةال��� .م ب�وره �إ�الغ ال�ل�ات األم��ة والق

.تق�م إدارة ال����فى �ات�اذ �ل اإلج�اءات م� أحل إ�الغ العائالت اث� ال�فاة

�الح ال�رك ال���ي و��ا ال�ل�ات الع����ة � إ�الغ م � ال�ع�ي ال���ي �� .�ال���ة ألف�اد ال��

� م��فى إلى ال����فى إال ب�����ه صادرة ع �ائ�ة���ع إدخال ش� .� ال�هات األم��ة أو الق

�الح ال��ا�ة ی�� إ�الغها �ال�فاة �� ال�ی� ت��فل به� م .ع�� وفاة الق

� ال�ی� ی�ف��ن م� ق�ل  � ال���فى في ال��س�ة م� ��ف عائل�ه ماع�ا أوالئ ی�� نقل ودف� ج��ان ال���

�ت��ن إال ب�اس�ة س�ارات م�في �ل ال�االت فإن نقل ال��ام�� ال.ال��س�ة �ة ل�ل ���ع اس�ع�ال .�

.س�ارات اإلسعاف في نقل ال��تى

 � � ت�� � ات�اذ �ل االح��ا�ات ال���ة وال�قائ�ة م� أجل تفاد � ف�� �ا�ا ���ض مع� � م ع��ما ���ن ال��

��ة الع��م�ة .أخ�ار لل

� على م���� القاعة ال� � على م���� ال��س�ة فل��� لها ذل � العائلة تغ��ل وت�ف�� ال�� �ة إذا �ل� � �

� �ل�ة حف� ال�� � األح�ان ج�ار مق� م .له�ه األغ�اض وال�ي ت��ن في غال

� �إی�اعه ل��ة ج�زت ال��عة  � ال���ان لل�ف� م� ��ف العائلة أو ال�ل�ة ال�ي قام أ�ام )7(ع�� ع�م �ل

.�ق�م م�ی� ال��س�ة �إ�الغ و��ل ال��ه�ر�ة إل��اد ال�ل

�، ال���ه�ات، ال�ق�د، األوراق  � ....اإلدار�ةال�ال� � الق��ل ال� � م�� ال�ي وج�ت ع�� ال���فى ت�ل� إلى رئ�

�� ال��س�ة .�ق�م ���دها وت�ل��ها إلى مق�

 � ت���ح ال��

� في ال��س�ات ا :س��فائ�ة ���ن ب�اء علىإلت���ح ال��

� م� ال� � ال��عي،ل�ل �ائ�ة في إ�ار ال� �ات الق

� الق�ان�� ال �� ه�ف عل�ي ���� ح� ��ص عل�ها في ال����ح ق �ار�ة ال�فع�ل وال س��ا األح�ام ال��

��ة وت�ق��ها05-85م� قان�ن 164م� ال�ادة 3و 2الفق�ت��  .ال��عل� ���ا�ة ال

ال��ي وال��عي ل�الة ال�فاة اإلث�ات

ه� ال�� ح�د ال�عای�� العل��ة ال�ي ت��ح �إث�ات 2002ن�ف��� 19ال��رخ في 34إن الق�ار ال�زار� رق� 

�اء واألن��ة وال�ي ت��ن �اآلتي� :�ي وش�عي ل�الة ال�فاة �غ�ض ان��اع األع

االنع�ام ال�ام لل�ع�ر وال��ا� ال���ي ال�لقائي،

ت�قف ج��ع م�ع��ات ال��ع ال�ماغي،

االنع�ام ال�ام لل�ه��ة ال�لقائ�ة �ع� ال�أك� م�ها ع� ���� اخ��ار ف�� ال�����ة،

.�ا ����ان م��لفانم���ان ل�ه���ة ال�ماغ �ف��ه

�اء واألن��ة  � لها �الق�ام �ع�ل�ات ان��اع وزرع األع ���ن ت���� ه�ا الق�ار على م���� ال��س�ات ال��خ

.1985ف��ای� 16ال��رخ في 05-85م� القان�ن رق� 167ال����ة ��قا ألح�ام ال�ادة 
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�هادة ال���ة لل�فاةن��  ذج ال

� له �ال��ارسة  � م�خ � على �ل ��� � ال�فاة أن �ع� و���ر في ن��ة واح�ة شهادة ���ة لل�فاة �� ی��

� رق�  ��ص عل�ه في ال��س�م ت�ف�� � ال���ذج ال�� � األولى عام 15ال��رخ في 16-80ح� 1437ج�اد

.وال�� ���د ن��ذج ال�هادة ال���ة لل�فاة2016ف��ای� س�ة 24ال��اف� 

ال�ف�

 � � �ال�ف� في مق��ة بل��ة ل���ان ش� � ای�خ � لمجت�في في ت�اب ه�ه ال�ل��ة م� ق�ل رئ� � ال�ع�ي ال�ل� ل

��ص عل�ها في ال��اد  13ال��رخ في 20-70م� األم� رق� 94إلى78ال�ع�ي �ع� إت�ام اإلج�اءات ال��

� ال��ة  عام  .وال��عل� �ال�الة ال��ن�ة ال�ع�ل وال���ر1970ف��ای� 19ال��اف� 1389ذ

� ل��ان ال�فاة �ال�ف� في دون اإلخالل �األح�ام  � ال�ع�ي ال�ل� � ال��ل � رئ� ال��علقة ب�قل ال���ان ی�خ

� ت�في خارج ه�ه ال�ل��ة مق��ة ال�ل��ة ل���ان ش�

.��� لل�ق���� �ال�ل��ة دف�ه� في مق��ة م�ان إقام�ه�، مه�ا ��� م�ان ال�فاة

� في مق��ة ال�ل��ة لآلتي ذ��ه� :و��� �ال�ف� ��ل

ال�ق���� به�ه ال�ل��ة  ال�ی� له� ال�� في م�ف� عائلي،األش�اص غ�� 

 � األش�اص غ�� ال�ق���� به�ه ال�ل��ة ال�ی� ع��وا ق�ل وفاته� ع� رغ��ه� في أن ی�ف��ا ف�ها، أو ب�اء على �ل

أقار�ه�،

�ائ�ة ا � �ال�ف� صادر ع� ال�ل�ة الق �ةلمخاألش�اص م�ه�لي اله��ة، على أساس ت�خ� .ت

�ة ال�ف � ات�ل� رخ ��رها رئ� � المج� ال�ي � � ل��ان ال�فاة  إلى رئ� � ال�ع�ي ال�ل� � لمجل � ال�ع�ي ال�ل� ل

� م�ان ال�ف� �� �� ت���ل ال�فاة وت� .ل��ان ال�ف� ق

�ة نقل ال���فى إلى ال��� ونقله إلى م�ان ال�ف�  � ال�فاة �ال�ارج فإن دف� ال���ان ی��قف على رخ إذا ح�ث

��رها ال���ل�ات ال�ب � ال�ل� م�ان ال�فاةال�ي ت �ل�ة ال�ع���ة ل� ل�ماس�ة أو الق�

� ا � ال���فى �ال�ارج، في مق��ة ال�ل��ة، رئ� �ة دف� ال�� ��ر رخ � ال�ع�يلمج� � ال�ع�ي ال�ل� .ل

� ب�ف� ج��ان رع�ة أج���ة �إقل�� ال�ال�ة م� ق�ل ال�الي، في ال�ق��ة ا �ة له�ا الغ�ضلمخی�خ .ص

� ب�ف� ج��ان في مل��ة ��ص عل�ها في ال����ع ال�ع��ل �ه م� ی�خ خاصة، �ع� إت�ام اإلج�اءات ال��

� ا � تقع ه�ه ال�ل��ةلمجق�ل  رئ� � ال�ع�ي ال�ل�� ح� .ل

�فة اس���ائ�ة في م��ى ثقافي، أو في م��ى  � الع�اء، و���� أن ی�دع م�ق�ا و� ی�دع ج��ان ال���فى في ب�

.دی�ي أو في م�ان وضع ج�اعي

� ال�فاةغ�� أنه، ی�دع ج � إذا ح�ث �ل�ة حف� ال�� :��ان ال���فى ��

على ال���� الع��مي،-

في م�س�ة ص��ة،-

.ن���ة أس�اب ع��فة أو غ�� م��دة-
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ال��اقة ال���قلة

� م�� دخ�له ح�ى خ�وجه و��� ت�و�� �ل ال���فات أو ال��ال�ل أو الع�ل�ات ال�ي  ت��ع ال��اقة ال���قلة ال���

� ال��ونة العامة أج�ت له خالل م��ثه  .......في ال����فى ح�

� ن��ات ال��اب� إلفهي ت�اع� على تق��� �ل ال���ات ا �الح و��ل وم��لف واألشعةس��فائ�ة ل���لف ال�

.ال���فات ال���ع�لة

� الق��ل وتع� ج�ءا م� ال�لف ال��ي  � ع�� ق��له ف�ق�م الع�ن اإلدار� ت�ل� ه�ه ال��اقة م� ��ف م�� لل���

�ل�ة ال�ي ت� الق��ل ف�ها ورق� � اإلدار  � وال� � الق��ل ��لء ال��انات ال�اصة به��ة ال��� على م���� م��

��ان االج��اعي .��اقة ال

� ت�د ه�ه ال��اقة  � ��ل�ها ب�وره إلىع�� خ�وج ال��� � الق��ل ال� � �ق�م ال��ق�� إلىم�� � ال� � ال��� ���

� ف�ها ال �ل�ة ال�ي م� �في ال�عل�مات مع ال� ���.

� الق��ل ب�ق���  ال��ارسة على ال��ضى م� خالل ال��اقات ال���قلة شه��ا و�ل ثالثة أشه� األع�ال�ق�م م��

.وخالل ال��اسي و��ا ال���� 

�الح ا س��فائ�ة ون��ا أله��ة ال��اقة ال���قلة في ح�اب ال��ال�ف ال���ة وأه��اتها �أداة إلعلى م���� ال�

� ��ان االج��اعي فان م�اق�ة �ال���ة ل���لف م �ل�ة م��ول على ت�و�� �ل اإل�ارالح ال ال��ه ��ي لل�

� خالل  �ل�ة ��قا لل��ونة العامة ل��ع�� األع�ال ال�ه��ةإقام�هفعل ��ي أج��ا لل��� .في ال�

� ف�ح س�الت م�ا�قة لل��اقة ال���قلة على م���� اآلليز�ادة على معال�ة ه�ه ال�عل�مات �اإلعالم  ��

�ل � الق��ل ل��ه�ل ال�ق��� وال��اق�ة وال�ف�ال� � م�� .�ة و��ل

��� ال��اقة ال���قلة ال�عل�مات ال�ال�ةاإل�ار���ص  :ال��ه ��ي على أن ت�

� .ال�عل�مات ال�ق�قة لل���

� أو ال��ف أو الع�ل�ة ال��اح�ة أو ال��ال�لإج�اءتار�خ  .....الف�

� ال��ونة العامة ل��ع�� ا .ألع�ال ال�ه��ةال�عامل ال�اص ح�

.ال��اع� ال��ي مع ال��� ال�اص �هاس� ورت�ة ال��ارس ال��ي أو

�ل�ة .خ�� ال�
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ن��ذج ل��اقة م��قلة

...............................................ال��س�ة

* ال��اقة م��قلة *

ال�ل�) ال�وج- ���ن - ال� ) .� ال���

...............................................:...........االس�

� :.........................................................اللق

:.................................................................الع��ان

..:...............................................رق� ال����ل االس��فائي

:...........................................................اس� ال�����م

��ان االج��اعي :ال

:رق�

:.................................تار�خ ال�خ�ل إلى ال����فى

.....................:............تار�خ ال��وج م� ال����فى

� ع�� الق��ل الع�ل�ات االس�ع�ال�ة ال�ي أج��

� �اء وخ�� ال��� إم ال��و�� ال�اص �الع�ل ال�ه�ي تار�خ إج�اء الع�ل ال�ه�ي �ل�ة ال�

االس��فاء

� �اء وخ�� ال��� إم ال��و�� ال�اص �الع�ل ال�ه�ي تار�خ إج�اء الع�ل ال�ه�ي �ل�ة ال�

� أو ��ف أو ت�ال�ل أو أشعةع�� ت���ل �ل�ة أخ�� م� أجل إج�اء ف� � ل� ال���

� �اء وخ�� ال��� إم ال��و�� ال�اص �الع�ل ال�ه�ي تار�خ إج�اء الع�ل ال�ه�ي �ل�ة ال�

قاعة الع�ل�ات

� �اء وخ�� ال��� إم ال��و�� ال�اص �الع�ل ال�ه�ي تار�خ إج�اء الع�ل ال�ه�ي �ل�ة ال�

خ�� ك��فات أ

� �اء وخ�� ال��� إم ال��و�� ال�اص �الع�ل ال�ه�ي تار�خ إج�اء الع�ل ال�ه�ي �ل�ة ال�
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� الق��ل � ال���ع�لة م� ��ف م�� قائ�ة ال�ثائ

األوراق اإلدار�ة 

� اس��فاء  �ل

تعه� �ال�فع

ورقة ال�خ�ل

ال��اقة ال��افقة

�ة اس�الم قاص� رخ

إقامةشهادة 

���ح ���  ل�د ت

���ح �ال�فاة  ت

الع�و� شهادة ع�م

ن��ذج رسالة  إلى و��ل ال��ه�ر�ة

القائ�ة ال��م�ة لل��ضى 

�� ت �لي ع� �فل م�

� ال�ه� �ل�ة وح� � ال� ح��ة ال��ضى ح�

ال��ضىورقة ت���ل

ال��اب

.ال��اقة ال���قلة لالس��فاء ال��مي

:ال��الت

س�ل ال��ال��

س�ل ال�ف�ات

� ال��وف األ����ةس�ل ال��ضى ح �

ال��ل ال��مي

س�ل ح��ة ال��ضى

س�ل ال����الت
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س��فائ�ة إلال��اس�ة ال�اصة �األ�ام ا

��� ه�ه ال��اس�ة جان��� :ت�

��� �ل أع�اء ال��م ا:�ةال�اد"ال��اس�ة  س��فائيإلال�ي ت�

� ال��م ا:�ال�ةال�اس�ة ال� � � ال�ي خ �ار� ��� �ل ال� س��فائيإلت�

ال��الت 

:ت��ل ه�ه ال��حل��� في ال��الت ال�ال�ة

�� ع�ا ت�ل�ليس�ل م�ق� أو �

��ف � ال ���ف ح� �� ال� ال��ل ال���� وال�� �

)..ق��ل، خ�وج، ت���ل، (س�ل ح��ة ال��ضى 

� ال��وف األ����ة س�ل ال��ضى ح�

.ةس�ل ال�ق�ق
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�ائ�ات اإلح

� الق��ل ال �ضى م� ق��ل وخ�وج بل له دور أساسي في اس�غالل ی���ل في ت���ل ح��ة ال�إن دور م��

�ائ�ات .وتق��� معل�مات لها صلة ��ه�ة اإلح

�ائ�ات م� شأنها الق�ام  � على �إع�اده�ه اإلح �ار� م��ان�ة ال��س�ة، إع�اد م��وع ال��س�ة م�ا�عة ال�

�الح � ��قارنة م��لف ال� �الح ال���ة وذل .م���� م��لف ال�

ق��� ال��ش�ات ال�اصة �ال�

س��فائ�ة ال���س�ة لل��ضى إلم�ش� ال��ة ال���س�ة لإلقامة ت��ح ب�ق��� ال��ة اال��ة ال���س�ة لإلقامة

�ل�ة .على م���� ال� .

:ح�اب ال��ة ال���س�ة لإلقامة ���ن �ال�الي

ع�د األ�ام اإلس��فائ�ة ال��ققة

ع�د ال��ضى

دخ�ل ال��ضى

� إلىع�د دخ�ل ال��ضى  �ل�ة ��ا في ذل � أن ��او� �ل ال��ضى ال�ی� ت� عالجه� �ال� �ل�ة �� ال�

.ق��له� أو ت���له� فه� �ع�ون �ق��ل ج�ی� ی�خل في ح�اب ع�د ال��ضي اإلج�اليإعادةال��ضى ال�ی� ت� 

األ�ام اإلس��فائ�ة

�ع لل � أن �� :ق�اع� ال�ال�ةح�اب أأل�ام اإلس��فائ�ة ��

�ف الل�ل ع� ���� ال��ام ال��ج�دون ع�� م��

� ساعة ال�خ�ل ی�م ال�خ�ل �ع� مه�ا �ان

.ی�م ال��وج ال �ع� إال في حالة ال�فاة

ن��ة االس�ع�ال ال���س�ة

�ل�ة اإلس��فائ�ة .���ح ه�ا ال��ش� ��ع�فة وم�ا�عة اس�ع�ال األس�ة في ال�

:�ن �ال�اليال���س�ة ��ن��ة االس�ع�ال ح�اب 

100 ع�د األ�ام اإلس��فائ�ة ال��ققة×

365×ألس�ةع�د ا

ن��ة دوران األس�ة

� ال���� خالل ال��ة .���ح ح�اب ن��ة دوران األس�ة ��ع�فة ع�د ال��ضى ال�ی� شغل�ا نف

:���ن �ال�الين��ة دوران األس�ةح�اب 

ع�د ال��ضى

ألس�ةع�د ا

100 ع�د ال�ف�ات× ح�اب ن��ة ال�ف�ات اإلس��فائ�ة���ن �ال�الي:

ال��ضى                           ع�د 
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�اقة االس��عاب ال�ق��ة لل��س�ة اإلس��فائ�ة

2م7/األس�ة ×=م�احة قاعة االس��فاء 

� أن س��� فعال ���ل س��� اإلنعاش، ال��احة أو  ال�اقة ال�ق��ة ت��ن م�غ��ة م� س��� إلى آخ� ح�

الع�ا�ة ال���فة یل�مه م�احة أك�� م���ة �ه م� أجل ت�ه�ل ح��ة ال�سائل ال���ة ال���ع�لة والف�ق ال���ة 

.2م��7ه ���ة القائ�ة �ال��فل فل�ا ت��ن ال��احة أك�� م� وال

� األ�فال ف���ن  �2م7، 2م5ة5أما س��� � � �الغ وعاد .هي م�احة م��س�ة ل���� م��

ال���� ال�ق�ي

� ال��احة وح�� اله�اء  � ال����ة وال�ول�ة ف��ا �� � إلى ال�قای� 3م21و 2م7(ه� ع�ارة ع� س��� �����

��ال���ة ل��� �ل�ة ).� عاد �اقة االس��عاب �ال���ة لألس�ة ال�ق��ة هي ع�ارة ع� الع�د ال�ق�قي لألس�ة في م

.اس��فائ�ة

ال���� ال����

�ل�ة ل�ل��ة اح��اج اس�ع�الي  ).اس��فاء ج�اعي ع�� وق�ع و�اء(ه� س��� ��ا ��ار إل�ه م��� في م

�ل�ة مه�أة �ال���ة لألس�ة ب����� عل� .يت���ق�ا، فإن ال�

.س��� تق�ي �ال���ة االس��فاء30وح�ة عالج غال�ا ما ت��ن �اقة اس��عابها 

�ل�ة اس��فائ�ة و��غل س��� فإنه ���ن إما م� أجل  � في م � س�اء �ان �الغ أو قاص� وال�اك ال���

.ال�الح�ة، العالج، ال��ف أو إعادة ال�أه�ل

��ان/م�ش� س��� ال

� ن�ع�ة ال��ه�� اإلس��فائي وال�غ��ة �ال���ة لألس�ة ���ع�ل ه�ا ال��ش� في ال����� اإلس�� فائي فه� �ع�

.اإلس��فائ�ة لع�د م� ال��ان  س�اء �ان جه��ة أو م�ل�ة

��ان/س���:���ن �ال�اليه�ا ال��ش�ح�اب  100×ال

�ات ال���ة وال��اح�ة خاصة ع�� إع�اد ال�ق�ی�ات � � ه�ا ال��ش� لل�� ����.

� ال�فاه�� اإلس��فائ�ةال��ان ی�� اح�/م�ش� س��� .�ا�ه �ال��� لق��ة ال��قعات ال�اصة ب�ع

(ال��ش�  )ن��ة دوران ال����/ال��ة ال���س�ة لل���ث×ع�د ال��ضى خالل ال��ة(×)1/365=

م�ش�ات ال���ات وال��دود�ة

ال��ارس�� ال����� وال��ه �����م�دود�ة 

�ء العالج ع ال�فه�م ال��لل:

ساعات ع�ل ال�����م�� ال��ه ال�����/ال����� أوساعات ع�ل ال��ارس��

م�دود�ة ال�����م�� ال��ه ����� ال�فه�م ال��لل:

ع�د ال�ق� ال���ة=
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ساعات ع�ل ال�����م�� ال��ه ال�����     

ع�د ال�الدات ال���ة=

ساعات ع�ل القا�الت     

م�دود�ة ال��ارس�� ال����� ال�فه�م ال��لل:

الع�ل�ات ع�د ك ال���ة=

ساعات ع�ل ال��اح�� 

ال���ی� ع�د ك ال���ة=

��� في ال���ی�    ساعات ع�ل ال���

�� الع�ل ع�

ال��ارس�� ال�����

ساعات وأ�ام الع�ل لل��ارس�� ال�����

ع�د ال��ضى ال�عال���

ال�����م�� ال��ه �����

ساعات وأ�ام الع�ل لل�����م�� ال��ه �����

ع�د ال��ضى ال�عال���

ك�افة الع�ل

ال��ارس�� ال�����

ساعات وأ�ام الع�ل لل��ارس�� ال�����

األس�ة ال��غ�لةع�د

ال�����م�� ال��ه �����

ساعات وأ�ام الع�ل لل�����م�� ال��ه �����

ع�د األس�ة ال��غ�لة
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ش�ل ال�فه�م م��� ال��ا� ال��لل

ع�د ال�ج�ات الغ�ائ�ة

ال�ع�اد ال���س� ال�اض� ساعة أو أ�ام ال�غل=أ

وزن الق�اش ال�غ��ل

اد ال���س� ال�اض� ساعة أو أ�ام ال�غلال�ع�=أ

ع�د ب

ع�د أ

ع�د ر

ع�د أ

ع�د ك

ع�د أ

��ان االج��اعي العالقات ال�عاق��ة مع ه��ات ال

���ة الع��م�ة م� أجل  ��ان االج��اعي ب�فع م�اه�ة في ت���ل  م��ان�ات ال��س�ات ال تق�م ه��ات ال

�الح ال .أشه�)3(��م��� له� اج��اع�ا وذو� حق�قه� �أق�ا� �ل ثالثة ال�غ��ة ال�ال�ة لألع�اء ال���ة ل

�ة �ل ثالثة  ��ان االج��اعي ال��� ��ادی� ال ���ة الع��م�ة ل أشه�، معل�مات )3(تق�م ال��س�ات ال

���ة الع��م�ة .ت�عل� �ال��م��� له� اج��اع�ا وذو� حق�قه� ال�ی� ی�� ال��فل به� في ال��س�ات ال

:ات ال س��ا ��ا �أتيت�عل� ه�ه ال�عل�م

��ان االج��اعي، � �ال��م��� له� اج��اع�ا أو ذو� حق�قه� ال���فل به�، و��ا رق� ت���له� في ال اس� ولق

،)ال�ال�ة، ال�ل��ة(م�ان اإلقامة 

�ل�ة االس��فائ�ة ال�ق�مة لل��مات، � ال� � ت�

���عة ال��مات العالج�ة ال�ق�مة،

م�ة اإلقامة،

.ق�مةت�لفة اآلداءات ال�

��ان االج��اعي أن تق�م �ال��اق�ة ال���ة لآلداءات ال�ق�مة لل��م��� له� اج��اع�ا وذو�  ���� ه��ات ال

� ال�لفات و � ت�ق�� �ف� أو �اال�الع على حالة ال��ضى أنف�ه� في /حق�قه�، ��ا ����ها أن ت��� أ

���ة الع��م�ة .ال��س�ات ال

��ان االج��اعي  �ع ه��ات ال �الح اس��"ت م�جهة ل��ه�ل ع�ل�ة االع��اف على ال��م� له "فائ�ة ع�اد�ةم

� .اج��اع�ا وذو� حق�قه ��� االس�فادة م� ال��فل � حال �ال��فل العاد � أن ال ت�ل ه�ه الع�ل�ة �أ ��

� أو تع�قله أو تع�له .�ال���
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ولتنظیم مكتب القب

الحركة اإلستشفائیة 
للمرضى

الحالة المدنیةاالستقبال و التوجیھ القبول

االستقبال
االستعالم
التوجیھ

تصریح الوالدات
تصریح الوفیات
العالقة مع البلدیة 
العالقة مع القضاء

الطب الشرعي

حركة المرضى
اإلحصائیات

القبول
الخروج 

شھادة اإلقامة

الصندوق

فاألرشی

تكالیف اإلستشفاء 
التذكیرة التخفیضیة

عالجات خارجیة
ترتیب الدائنین

استغالل 
الحسابات

المنازعات

السجالت
مطبوعاتال

ملفات المرضى
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� الق��لدور � العام الع�ل في م�� ومهام ال���

��ان  �الح ال ��ة وم ��� للعالقات ال�عاق��ة ال�ي س���م ب�� ال��س�ات الع��م�ة لل في إ�ار ال��

� عام على  ���ة الع��م�ة خاصة اإلس��فائ�ة تع��� ��� � م� م�راء ال��س�ات ال االج��اعي، لق� �ل

� دور  � م� أجل لع � الق��ل وذل هام لالل�قا� ال�عل�مة ال���ة ال�اصة �ال��ضى ال�عال��� على م���� م��

 � � ح� �الح اإلس��فائ�ة وال�ه� على ت�و��ها في ال��اقة ال���قلة وال�لف ال��ي لل��� م���� م��لف ال�

���ف ال�ولي لألم�اض  ).10م .د.ت(ال�

� ال���ول�ة ال��اش�ة ل��ی� ال��س�ة،  فه� ت�

� أن ض�ان ال����� ب�� ا � الق��ل،�� �الح ال���ة وم�� ل�

��ان االج��اعي، �الح ال �ع� ���ا�ة ال����ث ال�ئ��ي مع األ��اء ال����ار�� ل�

� م� أجل ض�ان ص�ة ال�عل�مات ال���ة  ��ه� على ملء ال��اقة ال���قلة وم�اق�ة ال�لف ال��ي لل���

ال��ونة في ال��اقة ال���قلة،

�ادقة على إدخالها في ال��نامج ال�عل�ماتي �ع� م��وال ع� ال�عل�مات ال���ة، وعل �ه ���اق�ة ص��ها وال�

� الق��ل،  ال�اص ����

� في ال����فى، ��ان ال��� ال��� م� أجل ت�ف�� مهام ال����� وم�ا�عة م��ث ال��� �ق�م �

،� � ت�ز�ع و�ع�اء م��لف األدو�ة لل��� �ق�م �ال��ق�� ف��ا ��

��ا ��لء ال��صلة الق�اس�ة  � ع�� خ�وجه،�ق�م ش� لل��وج ال�ي ت�ل� إلى ال���

�الح اإلس�ع�الت أك�� م�  � ال��ضى في م ساعة و���ص على ت���له� ��48ه� على ع�م م��ث �ع

�ة لل��فل به�، �الح ال��� إلى ال�

عل�ه الق�ام ب����� مل�ق�ات ودورات ت�����ة ولقاءات ت�����ة ل�����مي ال��س�ة م� أجل ش�ح ه�ه 

.اإلج�اءات

:� أجل ت�ه�ل مهامهم

� الق��ل م� ال��او�ة ال���ة � ال�ع�� في م�� .�عفى ال���

.ال ت��� إل�ه مهام أخ�� وعل�ه ال�ف�غ إلى ال�هام ال����رة أعاله

� أن ت�ف� له ال�سائل ال�ن�ا ال�ال�ة ��:

� الق��ل � م�ه� ��هاز إعالم آلي م�ت�� ����ة ال�عل�مات ال�اصة ���� .م��

� ���� تع���  �الح )4إلى 2(أك�� م� ��� خاصة في ال��س�ات اإلس��فائ�ة ال�امع�ة م� أجل تقاس� ال�

.ف��ا ب��ه�
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ال��اه�ة ال�ال�ة لل��ضى

���ة الع��م�ة ت���ل ف��ا یلي :ال��اه�ة ال�ال�ة لل��ضى على م���� ال��س�ات ال

� اال�عام والف��قة في ال����ف�ات)1 �ار� م

س��فائيإلالل��م ج د100تق�ر ب

إج�اءاتفي ال����ف�ات خاصة وت���� اإل�عامالف��قة و��ا ،ه�ا االج�اء م� شأنه ت���� ش�و� االس�ق�ال

� ما ورد في ال�عل��ة ال�ي أق�ت ه�ا  .اإلج�اءال��فل �ال��ضى ح�

� الف��صات ال���ة)2 �ار� م

:ت���ل ه�ه ال��اه�ة ��ا یلي

� ال��ي العام50 دج  للف�

100� � � ال��ي ال��� دج  للف�

� على ج�احة األس�ان .ت��� ه�ه ال��اه�ة ��ل

� م� أجل  � س� � أن ���ن تلقائي وال ی�ج� أ � االس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة ال��فل �ال��ضى �� ف��ا ��

� .ع�م إج�اء الف�

� �ه �ع� ان�هائه لل��ضي ال�ی� ل� ی�� � ��ال � الف� �ار� .ق��له� في ال����فىإج�اء ال���ی� ال�اص ��

� م�ه� ال��اه�ة م�ة أخ��  .ال��ضى ال���ل�� م� م�س�ات ص��ة ع��م�ة ال ت�ل

الق��ة ال�ق��ة لل��وف ال�م��ة ال��علقة �األع�ال ال�ه��ة

الق��ة ال�ق��ة األساس�ة ل�ل ح�ف رم�� ���ع�ل في ال��ونة العامة لألع�ال ال�ه��ة ال�ي ��ارسها األ��اء 

��ادلة وال��اع�ون ال����ن ت��ن �اآلتيوج�اح� األ :س�ان وال

ق��ة ال��ف ال�م��  ال��ف ال�م��  ���عة الع�ل

دج11 PC أع�ال ال��ارسة ال���ة العاد�ة وال��اح�ة ال����ة

دج11 K �اص األع�ال ال��احة واالخ�

دج11 DS �اصي األع�ال ال��ارسة م� ��ف ج�اح األس�ان االخ�

دج9.50 D ال ال��ارسة م� ��ف ج�اح األس�اناألع�

دج12.50 R األع�ال ال�ي ت��ع�ل اإلشعاعات ال�أی���ة ال��ارسة م� ��ف 

� أو ج�اح األس�ان ال���

دج10.50 SFI � ال��ارس م� ��ف القابلة وال�ق��ة ال�ام�ة في عل� ال��ل�� ال����

دج10.50 AMM األع�ال ال�ي ��ارسها ال�الك ال��ي

جد10.50 AMI � األع�ال ال��ارسة م� ��ف ال���ض أو ال�ق�ي في ال����

دج2 B أع�ال ال��ال�ل ال��ي

دج11 KB أع�ال أخ� الع��ات م� أجل ال��ل�ل ال��ي ال�ي �ق�م بها معالج 

� غ�� ���
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ال�عف��� م� ال��اه�ة

:األش�اص ال�امل�� لألم�اض ال�ال�ة

��ر ال�ل�� ال��م� -األم�اض العقل�ة -ف�ل�ا اله��� -داء ال���� -ال���ان االعاقة -داء ال���ا-ال��� –الق

� ال��ع�د(ال����ة ال�ق�لة  �ل �لي، ال� �في االع�الل الع ف�ة ال��ضى ال�عاق�� .....ال�لل ال��اعي، ال�لل ال�

�الح ال��ون االج��اع�ة .ت��ل ال��اقة ال�اصة وال��ل�ة م� ��ف م

��ة ال��امج ال����ة لل

��ة  ی�خل في إ�ار .��فل ال�لي لل�ولةالكل ن�ا� ی�خل في ت���ة ال��امج ال����ة لل

:ال��امج ال����ة ال�ال�ة ال�عف�ة م� ال��اه�ة ال�ال�ة هي

���ة س��فائ�ةإلاال��نامج ال���ي لل����� العائلي ال����ة في اله�اكل  وال�ح�ات ال

�ة ال����ة �ال�الدةب�نامج م�اف�ة أم�اض ووف�ات األم�مة والف�

للقاحاتال��نامج ال��سع 

�ة لل�لق��ات ال�ول�ة �ل واللقاح ال�قائي لقاحات ال��اف��� على م���� ال��اك� ال��خ .ب�نامج ال��اعة �ال�

)ال�ن�ز(ب�نامج م�اف�ة األم�اض ال����ة م� ق�ل ال���انات 

ب�نامج م�اف�ة ال�م�

ب�نامج م�اف�ة األم�اض اإلسهال�ة

امج ال�غ��ة وم�اف�ة األم�اض ال�اش�ةب�ن

��ة ال��رس�ة وال�امع�ة ب�نامج ال

ب�نامج م�اف�ة م�ض ال�ل

�ال داء ال�الر�ا ب�نامج اس��

�لي ال�اد ب�نامج م�اف�ة ال�اء ال�ف

ب�نامج م�اف�ة الع�و� ال��ف��ة ال�ادة

� �فق�ان جهاز ال��اعة ال���/ب�نامج م�اف�ة األم�اض ال���قلة ع�� ال�� �

��ص عل�ه في  األش�اص ال���وم�� الغ�� م�م� له� اج��اع�ا ��ا ه� م�

� رق�  ،2001ی�ای� 21ال��اف� 1421ش�ال 25ال��رخ في 01-12ال��س�م ال��ف��

،� � ذل � ب�ق��� شهادة ت�� األش�اص ال�اضع�� لل���ة االج��اع�ة وذل

�ة م� ال��م��� اج��اع�ا ب�ق��� ��اقة م�  � الف�ات ال��� ��ان االج��اعي ت�� ه��ة ال

.أو ت�فل/حال�ه� 

�اب�ن �أم�اض ان�الل�ة وم�م�ة ال�ال�ة :ال��ضى ال�

� ��ر ال�ل�� ال��م�، داء فق�ان ال��اعة ال���� .ال���ان، الق

:األش�اص ال���ف��ون م� ال���ات ال���لة في ال��امج ال����ة ال�ال�ة
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ال��نامج ال���ي ال����� العائلي

�اف�ة وف�ات األمهات ماع�ا ال��ل��،ب�نامج م

ال��نامج ال��سع للقاحات،

ب�نامج م�اف�ة األم�اض ال���قلة ع�� ال��اه،

ب�نامج م�اف�ة ال�م�،

ب�نامج م�اف�ة ال�هاب ال��ا�ا،

ب�نامج ال�غ��ة وم�اف�ة األم�اض الع�ز�ة الغ�ائ�ة،

��ة ال��رس�ة وال�امع�ة، ب�نامج ال

،ب�نامج م�اف�ة ال�ل

�لي ال�اد ب�نامج م�اف�ة ال���ات�م الع

ب�نامج م�اف�ة األم�اض ال���قلة ج���ا وداء فق�ان ال��اعة،

��ة العقل�ة .ال��نامج ال���ي لل

� اإل�عام والف��قة في  �ار� � الف��صات وم �ار� ال����عات األخ�� ال�عف�ة م� ال��اه�ة ال�ال�ة في م

:ال�س� اإلس��فائي هي

��ة ��ا ف�ه � ال�فالةع�ال ال .� األزواج واأل�فال ت�

.ال��اه�ی� وأرام�ل ال�ه�اء وذو� ال�ق�ق 

.األ�فال ال�ی� �قل س�ه� ع� ال�ام�ة وال��اب ال�ا�ع�� لألوسا� ال��عفة

.ال����ون في ال��مة ال����ة

�ة �الح ال��� .ال�ی� في ح�زته� ��اقات الع�� ال��ل�ة م� ��ف ال�

.م�افقي ال��ضى

.ت� ق��له� ج�اء ان��ار و�اء م���ال��ضى ال�ی� 

.ال��ضى ال�ی� ت� ق��له� ج�اء �ارثة ���ع�ة

.األش�اص ال�ی� ت��له� ال���ة االج��اع�ة

���ن مع إ�هار ��اقة تعف�ه�  � ال� ال�ائ��� على العالوات واإلعانات ال�ي ت��ن أدنى م� األج� القاع�

.م� ال��اه�ة ال�ال�ة

ع�� على األقل ��اقة م�امة م� %50(ل مع ع�م اس��اع�ه� الع�ل ال�ی� ی�قاض�ن م��ة حادث ع�

��ان  �الح ال ).االج��اعي��ف م

.ض�ا�ا اإلرهاب

� ال�ال�ة وال������ة ال��ان

� ال�����ي ال�ان

� االس�ق�ال وال��ج�ه،  � الق��ل، م�� � على م���� م�� ��ل أق�ب م� ال��ضى أ �الح ال�� � أن ت��ن م ��

�الح الف��صات .م
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� ال�الي ال�ان

 � � م� ال��� ���ة �ال��اور مع م��لف ال���اء ���� أن ت�ل في ان��ار إعادة ال��� في ال����مة ال

�ل�ة � �ل م .ت��ی� م��� مالي ن���ة ال��ة ال���س�ة لل���ث ح�

� � ال�اقة ال�ال�ة لل��� � مه�ا �ان .ل��ه ی�� ت�ف�� الق�ار ال��ي ال�اص �ق��ل ال���

� ال��اس�ي ال�ان

�ع اإلی�ادات ال�اصة به�ه ال��اه�ة  � رق� الح��امت� � 13ال��رخ في 108-93ق�اع� ال��س�م ال��ف�� ذ

وال�فقات وت����ها اإلی�اداتوال���د ل��ف�ات إح�اث و�االت 1993مای� 5ال��اف� 1413القع�ة عام 

.وس��ها
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�اد�ةت����  �الح االق� ال�
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�فقات الع��م�ة ال

�ع لل��س�م ال� �فقات الع��م�ة ت� الموافق 1436عام ذي الحجة2المؤرخ في 247-15ئاسي  رقم إب�ام ال

.وتفویضات المرفق العاموالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2015سنة سبتمبر16
ب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ لضمان نجاعة الطلبات العمومیة واالستعمال الحسن للمال العام یج

ة في معاملة المرشحین وشفافیة اإلجراءات ضمن احترام أحكام والمساواحریة الوصول للطلبات العمومیة
.المرسومین المذكورین

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ وتبرم وفق الشروط المنصوص علیھا، قصد 
.ل واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةإنجاز األشغا

أو یقل عنھ لخدمات األشغال أو )دج120.000.000(كل عقد أو طلب یساوي مبلغھ ثمانیة مالیین دینار 
لخدمات الدراسات أو الخدمات، ال یقتضي وجوبا إبرام صفقة )دج6.000.000(اللوازم وأربعة مالیین دینار 

�فقات الع��م�ةھوم المرسوم المتضمن في مف .إب�ام ال

متعھدین مؤھلین على األقل النتقاء )3(یجب أن تكون الطلبات المفصلة كما ینبغي محل استشارة بین ثالثة 
.أحسن عرض من حیث الجودة والسعر

الغھا خالل ال تكون محل استشارة وجوبا وال سیما في حالة االستعجال طلبات الخدمات التي تقل مجموع مب
فیما یخص األشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف )دج500.000(نفس السنة المالیة عن خمسمائة ألف دینار 

.فیما یخص الدراسات أو الخدمات)دج100.000(دینار 
.یمنع تجزئة الطلبات بھدف تفادي االستشارة

.تحسب المبالغ المذكورة باحتساب كل الرسوم

�فقة الع��م�ة ال

��ص عل�ها،هي  عق� م���ب في مفه�م ال����ع ال�ع��ل �ه، ت��م وف� ال��و� ال��

�ل�ة ال��عاق�ة �� ان�از األشغال واق��اء ال��اد ال��مات وال�راسات ل��اب ال� ق

� أو العق� ث�ان�ة مالی�� دی�ار في خ�مات األشغال و الل�ازم )دج 120.000.000(ع��ما �ف�ق م�لغ ال�ل

.في ال�راسات أو ال��مات)دج �6.000.000اروأر�عة مالی�� دی

�فقات الع��م�ة في �ل اح��ام م��أ شفاف�ة اإلج�اءات، ح��ة ال�خ�ل في ی�� اب�ام ال

�فقات الع��م�ة و ال�ص�ل لل�ل�ات الع��م�ة و ال��اواة في معاملة ال���ش��� .ال

�� ان�از األشغال � ق�ام ال�قاول ب��اء أو ص�انة أو تأه�ل أو ت�م(� �� أو ه�م م��أة أو ج�ء م�ها ��ا في ذل

��ور�ة ال�����ة ألشغالها ).ال��ه��ات ال

�� اق��اء الل�ازم  � م�رد(� ).اق��اء أو إ��ار ع�اد أو م�اد م�جهة ل�ل��ة ال�اجات ال��علقة ب��ا�ها ل�

�� ان�از ال�راسات  �ج ب�امج أو م�ار�ع ت�ه��ات ع��م�ة(� ).دراسات ن

�� ال�راسات ع�� أشغال ال��اق�ة ال�ق��ة، ال���تق��ة، اإلش�اف على األشغال،(ان�از ت

� ال���وع ).ال��اع�ة ال�ق��ة لفائ�ة صاح

�فقة �فقة ول� ت��اوز ق���ها ق��ة األشغال فإن ال �ّ على تق�� خ�مات في ال إذا ن

.صفقة أشغال

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة االل��ام :ی�ف� اآلم� �ال

�ةكل ال�ثائ�  �ادقة اله��ة ال��� :ال�عاق��ة ال�ي ت����ها م
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رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب ،ال�

،ال��ف ال�صفي

،ج�ول األسعار ال�ح�و�ة

�اء ،ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

�ة �فقات الع��م�ة ال��� .تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقات)6(�فقة س�ة تق�ر م�ة س��ان الع�ل �ال �ة أشه� اب��اء م� تار�خ م�ح ل��ة ال الع��م�ة ال���

.ال�أش��ة

�� ال�راسة �ة ق �فقة الع��م�ة م� ج�ی� لل��ة ال��� �ع ال �اء ه�ه ال��ة ت� .أما في حالة انق

� ال�الي، �فقات الع��م�ة إل�ام�ة على ال��اق تع� ال�أش��ة ال����حة م� ��ف ل��ة ال

�فقة �ق�مغ�� أنه إذا ال � �ع� ال�أش��ة على م��وع ال � ال�الي نقائ ح� ال��اق

��ف ال�ع�ي ع�  �ة واألم� �ال �فقات الع��م�ة ال��� � ل��ة ال ب��ل�غ �ل م� ال�ز�� ال��لف �ال���ان�ة ورئ�

.''إشعار''���� 

صفقة األشغال

�فة عامة أو خاص � � صفقات األشغال عي عق�د م����ة یل��م م�� خاللها ش�

� مع��� م� القان�ن العامأو ش��ة م� القان�ن ال�اص ت��ى ال�قاول، إزاء ش�

�ل�ة ال��عاق�ة ب��اء أو ه�م م��وع ع��مي في ش�و� م��دة مقابل سع� ت��ى ال�

�ل�ة ال��عاق�ة .ت�فعه ال�

األوراق ال���ت�ة

��ف ل�ع� ��اقة االل��ام :ی�ف� اآلم� �ال

�ةكل ال�ثائ� ال���ت�ة ال�ي ت����ها  �ادقة اله��ة ال��� :م

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛

�اء ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

�ة �فقات الع��م�ة ال��� .تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقة �عل� ......ال��لغ األولي لل

�فقة.......�عل�ال��لغ ال�هائي ی � ال �اح .ل����ع ال��الغ ال��ف�عة ل
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�فقة ���ن ال��لغ األولي وال��لغ ال�هائي م�عادل�� في ال�الة ال�ي عق�ت ف�ها ال

 � � ال���ات في-��ع� ثاب سع� إج�الي ج�افي أو أسعار وح�و�ة م��قة على �ع

.إلخ..غ�اب �ل م�اجعة لألسعار، غ�امات مال�ة،

أشغال ال��اءعق� ل����ة على

��ر، ال��ا�عة وال��اق�ة وان�از ��ر، ال�راسة، ال� و��فة شاملة تغ�ي مهّ�ات ال�

��اعي � ���ع�ها ووجه�ها �اس���اء ال��ا�ات ذات ال�ا�ع ال .ال��ا�ات مه�ا �ان

األوراق ال���ت�ة

��ف ل�ع� ��اقة االل��ام :ی�ف� اآلم� �ال

�اد �ةكل ال�ثائ� ال�عاق��ة ال�ي ت����ها م :قة اله��ة ال���

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛

�اء ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

�� اس��ارة �ة و م� �فقات الع��م�ة ال��� تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

�ل ف�ها م�لغ الع�ل�ة ال � ال�راسات و ال�ع�ار��� في ال�الة ال�ي ال � .��لغ القان�ني ل�ل�� صفقة ع��م�ةم�ات

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

تع�ى إلى ال��س�ة ب�اس�ة عق� وح�� ل�ل مهّ�ات ال����ةال����ة على األشغال 

.على األشغال

� �ع��ان اس���ائي إب�ام عق�د، عق� ل�ل ج�ء م� � ال���وع أن ی�� �اح ���� ل

� ف�ها ت.ال�هّ�ات .عق� ���عة الع�ل�ات ال�ي واجههافي ال�الة ال�ي ی��

� على  � دراسات ال�قاول ال��لف �ان�از ال���وع، وج إذا تّ� إن�از دراسة م� ��ف مه��س مع�ار� أو م��

� دراسات م��قل م� أجل ض�ان مه�ة  � ال���وع تع��� م�� و مه�ة "م�ا�عة وم�اق�ة ت�ف�� األشغال"صاح

".تق��� اق��احات ال����ة"

ه� م�لغ إج�الي ��ا ف�ه ال�ق�ق وال�س�م، ی���ن ���ة على األشغال أج� ال�م�لغ

� وج�ء م�غ�� .م� ج�ئ�� م��لف�� ج�ء ثاب

� �غ�ي ال�ه�ات  "م��� إج�الي"ال��ء ال�اب "ما ق�ل ال���وع" "م��وع ال��ف��" � اخ��ار " م�اع�ات ���

".ال�قاول

� ب�اس�ة ت���� ن��ة على ال �ل على م�لغ ال��ء ال�اب �لفة اإلج�ال�ة ال���قعة، ال�ق�ق وال�س�م م��دة ی��

� ال���وع على أساس ال��وف م� ��ف صاح

�اد�ة ال���اج�ة أث�اء تق��� الع�وض على أساس ح�اب أج� ال����ة على االق�
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� .ال���وع في ج�ئه ال�اب

"م�ا�عة وم�اق�ة ت�ف�� األشغال"ال��ء ال��غ�� �غ�ي ال�هّ�ات  � ال��لغ ".�ةتق��� اق��احات ال��� " و���

�ى لل��ء ال��غ�� على أساس رجل .شه�/األق

�فقة ال�ح��ة ال

� أو ع�ة  �فقة ال�ي ���ح ف�ها ج��ع اإلشعال ال��مات إلى م�عاق� وح��، ال�� ���� أن ���ن ش� هي ال

�فقة س�اء ��ف�ده أو ت��ع م�س�ات .أش�اص ���ع��� أو مع�����، یل��م �ع��ان ال

األوراق ال���ت�ة

� ��فاآلم�على�� :اآلت�ةال���ت�ةاألوراقاالل��ام��اقةمعی�ف�أن�ال

:كل ال�ثائ� ال�عاق��ة ال����لة في

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛

�اء ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

� �فقات الع��م�ة ال��� .ةتأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�اد�ة، أو في ال�الة ال�ي ال �فقة ال�ح��ة ع�� اح��ال إح�اث م�ا�ا اق� یل�أ إلى ال

�ل�ة ال��عاق�ة أن ت�أك� م� ال�اح�ة ال�ق��ة م� ت���� م��لف ن�ا�ات ���� ف�ها لل�

�لة � ال��ف � .ال��عاق�ی� في ال�

�لة � م�ف � صفقة ��

�ت��ن في حالة م��وع �، وهي ���قة م� ��ق االن�از ��� ���� ذو ن�� م��ان

�لة � م�ف � .ی�� تق��� الع�ل�ة إلى ع�ة صفقات م��ابهة ت�ل� في آن واح� على ش�ل ح

�لة(یل�أ إلى ه�ه ال���قة � م�ف � �فقة إلى ع�د م� ال�قاوالت )صفقة �� ع��ما ن��� أن نع�ي ه�ه ال

�غ� � ال�قاوالت ال �ة وال��هلة، ال�ي لها م�ارد مال�ة م��ودة، وه� ما مه�ا �ان ح��ها و�األخ �ة ال���

� على خل� روح ال��اف�ة في �ل م��نات ال��مات  ).الخ..ال��ع�ة، اآلجال، األسعار(��

األوراق ال���ت�ة

��ف أن ی�ف� مع ��اقة االل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة � على اآلم� �ال ��:

:فيكل ال�ثائ� ال�عاق��ة ال����لة 

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛
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�اء ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

�ة �فقات الع��م�ة ال��� .تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

� �لة إّال إذا �ان م� � م�ف � �فقة إلى صفقة �� � ب�ق��� ال �صال ���� ال��خ�

��ف �ادر م� األم� �ال �ة ال��نامج ال���دة في مق�ر ال����ل ال .عل�ها في دف�� ال��و� ورخ

�ة مع اإلشارة إلى الع�د  �، ال���عة وأه��ة �ل ح � � أن ����� دف�� ال��و� على ت��ی� ع�د ال� ��

� ال��عاه� � ال�����ة ل�ف � �ى لل� .األدنى والع�د األق

� � �ةفي حالة تق��� الع�ل�ة إلى ح � �ل ح .، ���ر مق�ر ال����ل ح�

�ة ال�ي ت�ه� في مق�ر ال����ل ال�عّ� م� ���� االل��ام ال�الي ل�ل صفقة م� ال�

��ف .��ف اآلم� �ال

�لة في آن واح� � م�ف � �فقات �� � أن ت�ل� وت�ف� ال .ك�ا ��

 � م� ال��امات ت�ل�� ت��� �ل م�ارسة ت��ل إلى ت���ل ��ف�ة اإلن�از هاته ع� ه�فها أو تع�ل على ال��ل

� إعالن الع�وض �فقة ح� � أقل م� ال�قف :ال � �فقة إلى ح �ل�ة ال��عاق�ة ب�ق��� ال كأن تق�م ال�

�� ال�ص�ل �فقة ق القان�ني لل

.إلى ال��اضي

� و ق�� أو أك�� اش��ا�ي صفقة ق�� ثاب

هي صفقة ع��م�ة ذات م�لغ مه� وم�ة ت�ف�� ���لة ت��ع�ل في حالة ال�ي ت��ن ف�ها

��ور�ة ل�غ��ة الع�ل�ة غ�� �اف�ة �ة ال��نامج االب��ائ�ة ال .رخ

� ی���ن م� وح�ة م�ف�دة ت��ل وح�ة م��اس�ة �ي ه�ه ال�فقات وج�د ق�� ثاب تق�

���� وضعها في ال��مة دون إضافة ق�� أو أك�� اش��ا��ة ال�ي ت�ّ 

�ة  ال��نامج االب��ائ�ة م�ض�ع إعادة تق��� ان�القها �ع� أم� �ان�الق األشغال ع�� ال�الة ال�ي ت��ن ف�ها رخ

� ع��ما ���ن  م� أجل ت�ق�ة األق�ا� اإلش��ا��ة أ

���ن  .ت���ل ه�ه األق�ا� اإلش��ا��ة م

إّن إج�اء صفقة األق�ا� اإلش��ا��ة ال ���� اس���امه إّال في ال�الة ال�ي ت��ن ف�ها

.ال��ار�ع م�ض�ع م�افقة �ل�ة

األوراق ال���ت�ة

� على اآل ��ف أن ی�ف� مع ��اقة االل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة�� :م� �ال

:كل ال�ثائ� ال�عاق��ة ال����لة في

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛
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�اء ك�ف تق���ي، ع�� اإلق�

�ة �فقات الع��م�ة ال��� .تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

.ة ال���قة م� وزارة ال�ال�ةال��افق

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقة ب�� م�لغ�� اث��� � أن ت��� ال ��:� :األول م��د على أساس الق�� ال�اب

.واآلخ� على أساس الق�� أو األق�ا� اإلش��ا��ة

� ال��ّ�رة ��ق�ر  � األول �ال�فقة ال��علقة �الق�� ال�اب ��ف في ال�ق .ال����لیل��م اآلم� �ال

.أّما االل��ام �األق�ا� اإلش��ا��ة ���ن �ع� مق�ر إعادة ال�ق���

صفقة ال�ل�ات

�� اق��اء الل�ازم أو خ�مة شائعة ذات ���عة م���رة و��عل�.ت��م صفقة ال�ل�ات ق

س��ات وأن ���� ف�ه)5(���ة س�ة واح�ة قابلة لل���ی� ب�ون أن ت��اوز ال��ة خ��ة 

�فقةإلى ال���ة و ق��ة �ى لل�ازم و ال��مة م�ض�ع ال ال�� األدنى و األق

األوراق ال���ت�ة

��ف أن ی�ف� مع ��اقة االل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة � على اآلم� �ال ��:

:كل ال�ثائ� ال�عاق��ة ال����لة في

رسالة ال�عه�؛

���ح �االك��اب؛ ال�

ال��ف ال�صفي؛

ج�ول األسعار ال�ح�و�ة؛

�اءع�� ك�ف تق���ي،  االق�

�ة �فقات الع��م�ة ال��� .تأش��ة م����ة صادرة م� ��ف ل��ة ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقة ��� لل�ازم وال��مات م�ض�ع ال � أن ���ن م�لغ ��اقة االل��ام م�اف� مع ق�� ال��ود الق ��.

ال�ل��

�فقة، ی��م في ج��ع ال�االت ال�ي  ���ن م�ض�عها ز�ادةه� وث�قة تعاق��ة تا�عة لل

�فقة األول�ة  �ها أو تع�یل ب�� أو ع�ة ب��د تعاق��ة لل ).األصل�ة(في ال��مات أو نق

�فقة األول�ة ���ن م�ل مل��  ��ف ال��عل� �ال �ل�ة ال��عاق�ة أو اآلم� �ال كل تع�یل ی�ّ� م� ��ف ال�

�فقة .����� ب�قة على ال�ع��الت ال��ج�دة في ال

األوراق ال���ت�ة

� ��ف أن ی�ف� مع ��اقة اإلل��ام ب�� :على اآلم� �ال

م��وع ال�ل��؛
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�فقات الع��م�ة في ال�الة ال�ي ���ن ف�ها ال�ع�یل ال��ج�د في  �ادرة م� ��ف ل��ة ال ال�أش��ة ال�����ة و ال

�فقات � الق�لي م� ��ف ل��ة ال � الف� .ال�ل�� ����ج

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقة األول�ة���� لل��مات  ).األصل�ة(م�ض�ع ال�ل�� أن تغ�ي ع�ل�ات ج�ی�ة ت�خل في م�ض�ع ال

� أو  � �فقة، ���ن تق��� ال� ومه�ا ��� م� األم� ال ���� لل�ل�� أن �ع�ل ����قة ج�ه��ة م�ض�ع ال

.ب�اس�ة مل�� ی���ن م� م�ارسة م���فة)أشغال ت���ل�ة، إضاف�ة(األشغال ال��ی�ة على ش�ل 

��ص عل�ها في ال�ل�� ال�اضع���� ت��� � األسعار �ال���ة للع�ل�ات ال��ی�ة ال��

�فقة،  �فقة في ال�الة ال�ي ال ���� اع��ار األسعار ال�عاق��ة ال��ّ�رة في ال �اد�ة األساس�ة لل لل��و� االق�

�اء .ك�ا ���� ت��ی� األسعار ع�� االق�

�ة مه �فقات ال��� � ل��ة ال �ع ه�ا ال�ل�� لف� � أن �� .�ا ��� ال��لغ��

�ّ عل�ها في العق� � حالة ل�ع�یل األسعار ال�ي ن � ال�ل�� أ � األسعار ال ی��ل .�ال��� إلى م��أ ث�

�ان .ی�ع�� ح�� م�لغ ال�ل�� �ع� األخ� �ع�� االع��ار ج��ع ال��الغ �ال��ادة أو �ال�ق

�فقات إّال إذا �ان في ح�ود أجا �ع لل��ة ال ل ال��ف�� ال�عاق��ة، �اس���اء ال ���� أن ی��م ال�ل�� و ��

��ص عل�ها .ال�االت ال��

� ال�الي و ت�ل�غ األم� �ان�الق ال ���� اع��ار ال�ل�� ناف� إّال �ع� تأش��ة ال��اق

.ال��مة

مل�� القفل

�فة نهائ�ة �فقة � ه� ع�ارة ع� مل�� ��ل� على س��ل االس���اء لغ�ض إقفال ال

� في ال�الة ال�ي ���ن ف�ها  �فقة م�ّلفةو�األخ �، أو ال .اإلن�از غ�� م��

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة اإلل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة :ی�ف� اآلم� �ال

م��وع ال�ل��؛

�ة �فقات الع��م�ة ال��� �ادرة م� ��ف ل��ة ال .ال�أش��ة ال�����ة و ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقات �ع� أجال ال��ف�� ال�عاق��ة���� إب�ام ال�ل�� وع�ضه على ل� .�ة ال

ی�قّ�م مل�� القفل ح�اب إج�الي نهائي م� ��ف ال��س�ة ال ی�� اس�ع�ال مل�� القفل �غ�ض ز�ادة ال��مات 

.أو تقل�لها به�ف ت���ة وضع�ة ع�ل أو إب�ام أشغال م�ا�لة، �ع� أجال ال��ف�� ال�عاق��ة

ل�قاولة األصل�ة أو مقاولة أخ�� إن�ازال ی�� اس�ع�ال مل�� القفل م� أجل م�ح ا

�فقة .ال��مات ال���ق�ة لقفل ال

صفقة ال����ة
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� الع�ل�ات ���ف�ة مالئ�ة  �� وضع �ع �ل�ة ال��عاق�ة الحقا ق �فقة هي إج�اء اس���ائي تق�م �ه ال� ت���ة ال

�فقات مع األح�ام القان�ن�ة وال������ة ال�ي ت��� ال

.الع��م�ة

�ل�ة ال��عاق�ة أن تق�م �ع�ة �ل�ات ل��مات م�اثلة تع� صفقة ال����ة ع �� ال�الة ال�ي ی���� ف�ها على ال�

� ال��ة ال�ال�ة، �ع� أن ی��اوز � ال��عامل وخالل نف أمام نف

�فقة �ي وج�ب إب�ام ال � �ق� .م�لغ ال�ل�ات ال��لغ القان�ني ال�

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة  :ق ال���ت�ة اآلت�ةاألورااالل��امی�ف� اآلم� �ال

م��وع صفقة ال����ة ال�ي تّ� ف�ها إدراج ال�ل�ات ال�ق�مة سا�قا؛

�فقات الع��م�ة �ادرة م� ��ف ل��ة ال .ال�أش��ة ال�����ة و ال

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

��، ع��ما ���ن  �ل�ة ال��عاق�ة و �ق ت��� م� ال��ارسة ال�ل�ات ال�ي تق�م بها ال�

�ي إب�ام صفقة مع ال��ور إلى ال��حلة ال�ان�ةم�لغها أق � �ق� ل م� ال��لغ القان�ني ال�

� ال��عامل �غ�ض إب�ام صفقة ال����ة، ��ع�ى إب�ام صفقة ع�  ال�ي ���ن ف�ها م�لغ ال�ل�ات اإلضاف�ة أمام نف

.���� ال��اضي

�ل�ة ال��عاق�ة خالل ال��ة �ل�ات �� � م� خالله ت�ل� ال� �لغ أدنى م� ال�قف القان�ني ���� اإلج�اء ال�

� ال�ج�ع إلى صفقة ال����ة وت�ل�� � ال��عامل ل�فاد أمام نف

� إج�اء إعالن الع�وض �فقة ح� .ال

�فقة ال����ة أن ت��ن م�ل مل�� .ال ���� ل

االتفاق�ة

��لح ���ع�ل دائ�ا ل�ع��� ال�ث�قة ال�ي ت��د حق�ق وواج�ات أ��اف العق� به�ف م

�ي ان�از أشغال أو اق� � �ق� �اء ل�ازم أو خ�مات أو دراسات ع��ما ال ی��اوز م�لغ الع�ل�ة ال��لغ القان�ني ال�

.إب�ام صفقة ع��م�ة

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة اإلل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة :ی�ف� اآلم� �ال

م��وع االتفاق�ة ال�ي ت��د حق�ق وواج�ات أ��اف العق�؛

�� اس��ارة ����� على .ج��ع ع�وض ال��عاه�ی�م�

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�ي إب�ام صفقة ع��م�ة � �ق� .���� إب�ام مل�� لالتفاق�ة في ح�ود ال��لغ القان�ني ال�

� م� ��ف  �ي إب�ام صفقة غ�� خاضعة للف� � �ق� االتفاق�ات ال�ي م�الغها ل� ت��اوز ال��لغ القان�ني ال�

�فقات الع��م�ة .ل��ة ال



دلیل التسییر اإلستشفائي 342

� ال�� في االم��ازات ال�ال�ة ������ األسعار وم�اجعاتها، ال����قات، إنّ  ه�ا ال��ع م� العق�د ال ���

�� .إلخ...ال�

� إّن إج�اء االتفاق�ة ال ���ع�ل م� أجل ال��اس �ق�اع� ال��اف�ة و ال�فاف�ة ��ا ��

� ش�و� س��ان أع�ال  �� على ج��ع ال��انات ال���ع�لة و�األخ �ة تار�خ ، أن ����� ال�� الل��ة ال���

� اس��ارتها، ع�د  �اء ه�ه الل��ة، ع�د ال�قاوالت ال�ي تّ� وم�ان ف�ح األ��فة، أس�اء وألقاب وصفات أع

ال�قاوالت ال��عاه�ة، أس�اب ان�قاء

.ال�قاولة، م�الغ الع�وض ال���لفة لل��عاه�ی�

س�� ال�ل�ات

� ال��  � خ�مة ��� .و� ال�ال�ة و اآلجال ال���دةوث�قة تق�م اإلدارة م� خاللها �ل

إّن إج�اء س�� ال�ل�ات ی���� على خ�مات األشغال، الل�ازم، ال�راسات و ال��مات ع��ما �قل ال��لغ أو ��او� 

�فقة الع��م�ة .ال��لغ القان�ني لل

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة اإلل��ام األوراق ال���ت�ة اآلت�ة :ی�ف� اآلم� �ال

�فس�� �ل�ات أو �

�� اس��ارة ����� على ج��ع ع�وض ال��عاه�ی� .م�

� ال�� في االم��ازات ال�ال�ة ������ األسعار وم�اجعاتها، ال����قات،  إّن ه�ا ال��ع م� العق�د ال ���

�� .إلخ...ال�

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

.ال�فاف�ةإّن إج�اء س�� ال�ل�ات ال ���ع�ل م� أجل ال��اس �ق�اع� ال��اف�ة و 

� ش�و� س��ان  �� على ج��ع ال��انات ال���ع�لة و�األخ � أن ����� ال�� ��

�اء �ة، تار�خ وم�ان ف�ح األ��فة، أس�اء وألقاب وصفات أع أع�ال الل��ة ال���

ه�ه الل��ة، ع�د ال�قاوالت ال����ارة، ع�د ال�قاوالت ال��عاه�ة، أس�اب ان�قاء ال�قاولة، م�الغ الع�وض 

.لل��عاه�ی�ال���لفة

�� االس��ارة في حالة ال�فقات ال�ائعة .ال ���� ف�ض م�

ت���� األسعار

�فقة الع��م�ة إعادة تفع�ل األسعار ال�عاق��ة األصل�ة األول�ة �� ب����� أسعار ال �ق

�اد�ة � ال�أث��ات االق� .مع تار�خ األم� �ان�الق األشغال ���

في ��ن ت���� األسعار ���ن في ب�ا�ة ت�ف�� األشغال���لف ت���� األسعار مع م�اجعة األسعار 
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األوراق ال���ت�ة

:إّن وضع ت���� األسعار م��و� �إص�ار األوراق ال�ال�ة

�فقة أو ال��لغ  ��ص عل�ها في ال وضع�ة ت���� األسعار ت�ّ�� ال��ادة ال�ات�ة ع� ال��� وص�غة ال��اجعة ال��

اإلج�الي أو ال��افي ال���د �اتفاق عام؛

�ى و���ل رق�ا مق�ر ال����ل والع�ل�ة ال�ع��ة؛ ن��ة م� أم� �ان�الق األشغال م�رخ، م�ق�، م�

�ادقة  �، ی�ّ�� ف�ه ال�ار�خ ال���د إلی�اع الع�وض وتار�خ ال� ن��ذج ��ه� ع� إدماج إعالن الع�وض ال�ي تّ�

.عل�ها

�فقات ال���مة ع� ���� إج�اء ال��اضي، ��ّ�ر اآلم� �ال ��ف شهادة إدار�ة ی�ّ�� ف�ها آجال �ال���ة لل

�ة وتار�خ ��ص عل�ها في ال��اق �ادقة على األسعار ال�� ال�

�فقة مع ال�قاول �اء ال .إم

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

� �قل على تار�خ ال���د  �ادقة على الع�وض ال� ���� ت���� األسعار إذا �ان اآلجال أك�� م� م�ة ال�

�اد�ةإلی�اع الع�وض وأم�  �ا ت���� األسعار في حالة .ب�ا�ة ال��ف�� ال��مة و ال��وف االق� ك�ا ���� أ�

� ��ف�ة ال��ل�� �فقة ال�� ال ���ن م���ب إلى ال��عامل ال��عاق� مه�ا �ان أَما �ال���ة .تأخ� ال��ف�� ال

� األع� � و غ�� م�اجع م�لغ ال����� إج�الي وج�اف�ا ال ت�د �فقات ال���مة ��ع� ثاب ال ال��ا�ل�ة إلى لل

.م�اجعة األسعار ال�ي ته�ف إلى اس�فادة ال��عامل ال��عاق� م� االم��از ال�الي

م�اجعة األسعار

ت��ن م�اجعة األسعار م� أجل إعادة ض�� األسعار مع األخ� �ال�غ��ات ال�ئ���ة

).ة، أسعار ال��ادارتفاع األج�ر، األع�اء االج��اع�(أله� الع�اص� ال�ي ت�خل في ح�اب �لفة ال��مة 

األوراق ال���ت�ة

�ع إلى ��غة ال��علقة ���اجعة األسعار �� :إّن الع�ل �ال

��ص عل�ه�ا في  وضع�ة ل��اجعة األسعار ت�ّ�� ال��ادة ال�ات�ة ع� ال��� ال�اص وص�غة ال��اجعة ال��

�فقة؛ ال

�اة عل�ها رق�ا مق�ر ن�خ م� أم� �ان�الق ال��مة و��ا�ة وت�قف األشغال واس���افها م�رخة وم�ق �ة وم�

.ال����ل والع�ل�ة

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

�فقات الع��م�ة ب����� ال�عامالت و ال��ش�ات ال���ان�ة ال����رة في ال����ة  ت�� م�اجعة األسعار لل

�فقات ال��س�ات الع��م�ة ال�س��ة ال��ائ��ة أو ال���ة ال�س��ة ل

� مع ق��ل اإلعالنات القان�ن�ة و ال�س��ةأو�ل ن��ة ت�)ع.م.ص.ر.ن( �اس

�فقة م��مة �أسعار ثاب�ة غ�� قابلة لل��اجعة وم���عة .إّن تق��� صفقة ل��اجعة األسعار ل
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ثالثة أشه� إّال في حالة ت��ن م�اجعة األسعار في حال ت�ف�� األشغال وال ���� الع�ل بها ألك�� م� م�ة في

.م�ة أقل�ي ب����� ال��اجعة فيوج�د اتفاق عام ب�� األ��اف �ق

الف�خ

�فقة الع��م�ة ق�ل االن�هاء ال���عي لها � م�ض�ع ال �ع ح� ل��ف�� األشغال ال�ي �ان .ی�عل� الف�خ ��ق�ر �

� واح�، ��ا ���� لأل��اف أن �ف��ا  �فقة إذا �ان الف�خ م� جان �ل�ة ال��عاق�ة أن تف�خ ال ���� لل�

�فقة إذا �ان الف�خ تعاق��  .م� جان���ال

األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة اإلل��ام :ی�ف� اآلم� �ال

��ف؛ مق�ر الف�خ م�ّ�ر م� ��ف اآلم� �ال

�فقة ّ�ل ل���ع األشغال ال����ة ال���دة ل�ع� العام لل .ال��اب ال�هائي ال��

أو ال��اق�ة/إج�اءات االل��ام و

.ی�� ان�ازهاال ���ن الف�خ ج�ئي بل ���ن على ج��ع األشغال ال�ي 

�فقات الع��م�ة ل��ة ال

� �فقات الع��م�ة هي ل��ة لل��اق�ة ال�اخل�ة الق�ل�ة ل�هامها ال����نة في ف� ل��ة ال

� م�ار�ع دفات� ال��و� إلعالن الع�وض و ال�ع�ن ال�ق�مة  �فقات و ال�الح�، ��ا ت�ّلف �ف� م�ار�ع ال

�فقات الع��م�ة .م� ق�ل ال���ش��� لل

� ا �ل�ة ال��عاق�ة،���ل ال��اق �فقات لل� ل�الي وز�� ال�ال�ة في إ�ار أع�ال ل��ة ال

����ة-أ األع�ال ال��

� ل��ة  � على رئ� �ل في ص�ة ال�لفات ال���لة في ج�ول األع�ال �� �اء الل��ة الف ح�ى ���ح ألع

�ل�ة ال��عاق�ة في أقل م� ث�ان�ة  :أ�ام ق�ل ال�ار�خ ال���د لالج��اع أن)8(صفقات ال�

�اء الل��ة ی�ّ�� عل�ها ال�ار�خ ال���د؛ی�  سل اإلس��عاءات إلى �ل أع

�اء الل��ة ب��اقة ت�ل�ل�ة ل�ل م��وع صفقة أو مل��؛ �عل� ج��ع أع

�ل�ة ال��عاق�ة و تلقى ال���ول�ة على �اة م� ��ف ال� ت��ن ال��اقة ال��ل�ل�ة م�

.�اء الل��ة في ال��اقةعات� ال���ول األول على س��ل ال�عل�مات ال�ي قّ�مها إلى أع

�� ال�ق�ر ج��ع ال�لفات ق�ل ال��وع في ال�ق��� ال�ق���ي .ی�سل إلى الع
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�ع��ة ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

...................وال�ة 

...............ال��س�ة

س�ل ال�ق�رات اإلدار�ة0000/م�� /.....ال�ق�

...............ال��س�ة

 ��� �اء ل��ة تق��� الع�وضإمقـــــ�ر م� ن

...............ال��س�ةأن م�ی� 

� ال�اص ب��ع�ة ال��س�ة �ى ال��س�م ال��ف�� ��ق�

�ى ال��س�م ال�ئاسي رق�  �247-��15ق� ال�ادة 2015س�����16ال��اف� 1436ال��ة عام ال��رخ في ذ

�فقات الع��م�ة160 ��� ت���� ال �ا، ی� .ت ال��ف� العاموتف��

�ى ال����ة رق�  ال��رخة في ��12031ق� ال��علقة �ال����� �ال��اب�� ال���قة في م�ال 2004/09/14

�فقات الع��م�ة .ال�قا�ة ال�اخل�ة لل

� م�ی� اإلدارة و ال�سائل ��� نائ �اق��اح م� ال

�قـــ�ر

� م�ی��ة :ال�ادة األولى � في إ�ار ال�قا�ة ...............ال��س�ةت��ث ل��ة تق��� الع�وض ل� و ذل

.ال�اخل�ة

ت��ل ل��ة تق��� الع�وض �ال�الي: : ال�ادة ال�ان�ة

�......................ال��� - ...............................رئ�

��ا......................ال��� - .................................ع

��ا......................ال��� - .................................ع

��ا......................ال��� - .................................ع

� � م�هل أو مع�ي به�ه الع�ل�ة إلب�اء ال�أ � ل��ة تق��� الع�وض �ل ش� ال�ادة ال�ال�ة:����عى رئ�

.ت��لى ل��ة تق��� الع�وض:ةال�ادة ال�ا�ع

�اء م� أجل إب�از االق��اح أو االق��احات ال�ي ی��غي  ت�ل�ل الع�وض و��ائل الع�وض ع�� االق�

.تق���ها لله��ات ال�ع��ة

�فقة و ل����� دف�� ال��و�  �اء الع�وض غ�� ال��ا�قة ل��ض�ع ال .تق�م ه�ه الل��ة �إق

��ص عل�ها في تع�ل على ت�ل�ل الع�وض ال�اق�ة في م�ح ل��� على أساس ال�عای�� و ال��ه��ة ال��

.دف�� ال��و�

�ل على العالمة ال�ن�ا  �اء ال�ي ل� ت�� � ال�ق�ي للع�وض مع إق و تق�م في ال��حلة األولى �ال��ت�

��ص عل�ها في دف�� ال��و� .الالزمة ال��
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م�ق�ا �ع� ف�ح أ��فة الع�وض و ت�� في ال��حلة ال�ان�ة دراسة الع�وض ال�ال�ة لل��عه�ی� ال��هل��

و .��قا ل�ف�� ال��و� �ان�فاء إما الع�ض األقل ث��ا إذا تعل� األم� �ال��مات العاد�ة.ال�ال�ة للق�� 

�اد�ا إذا تعل� األم� ب�ق��� خ�مات معق�ة تف��ا .إما أح�� ع�ض اق�

�ل�ة ال��عاق�ة �.غ�� أنه ���� لل��ة ت�ل�ل الع�وض أن تق��ح على ال� إذا .الع�ض ال�ق��ل رف

� في اخ�الل  � على م�ح ال���وع ه���ه ال��عامل ال�ق��ل على ال��ق أو ی��� � أنه ی��ت أث��

� � ���قة �ان .ال��اف�ة في الق�اع ال�ع�ي �أ

� ع�ض م� ه�ا ال��ع � أن ی��� في ه�ه ال�الة ح� رف ك�ا ی��غي اإلشارة له في دف�� ش�و� .و ��

�ة .ال��اق

�اء الل��ة ال�اض���:�ةال�ادة ال�ام � ی�قعه ج��ع أع �� أث�اء انعقاد ال�ل�ة ال� .���ر ال��

�ادسة �اصه ب��ف�� :ال�ادة ال � اخ� �اء الل��ة �ل واح� ح� ��لف �ل م� ال�ادة م�ی� ال��س�ة و �اقي أع

� ی�مج ���ونة ال�ق�رات اإلدار�ة لل��س�ة .ه�ا الق�ار ال�

...............................في..........ح�ر ب 

ال��س�ةم�ی� 
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�ع��ة ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

...................وال�ة 

...............ال��س�ة

س�ل ال�ق�رات اإلدار�ة0000/م�� /.....ال�ق�

 ��� �اء ل��ة ف�ــح األ�ــ�فةإمقـــــ�ر م� ن

...............ال��س�ةأن م�ی� 

�ى ال��  � ال�اص ب��ع�ة ال��س�ة��ق� س�م ال��ف��

�ى ال��س�م ال�ئاسي رق�  �247-��15ق� ال�ادة 2015س�����16ال��اف� 1436ال��ة عام ال��رخ في ذ

�فقات الع��م�ة160 ��� ت���� ال �ات ال��ف� العام، ی� .وتف��

�ى ال����ة رق�  ال��رخة في ��12031ق� 2004/09/14 ال���قة في م�ال ال��علقة �ال����� �ال��اب��

�فقات الع��م�ة .ال�قا�ة ال�اخل�ة لل

� م�ی� اإلدارة و ال�سائل ��� نائ �اق��اح م� ال

�قـــ�ر

� م�ی��ة ف�ح األ��فةت��ث ل��ة :ال�ادة األولى � في ...............ال��س�ةل� ال�قا�ة إ�اروذل

.ال�اخل�ة

:�ال�اليف�ح األ��فةت��ل ل��ة :ال�ادة ال�ان�ة

�......................ال��� - ...............................رئ�

��ا......................ال��� - .................................ع

��ا......................ال��� - .................................ع

��ا......................ال��� - .................................ع

ت���ل مه�ة ل��ة ف�ح األ��فة على ما یلي: ال�ادة ال�ال�ة:

ص�ة ت���ل الع�وض على س�ل خاص � ت���

وص�لها مع ت�ض�ح م�الغ ال�ق��حات � � ت�ت� .تع� قائ�ة ال�عه�ات ح�

ا لل�ثائ� ال�ي ی���ن م�ها ال�� .�عه�تع� وصفا م��

 أث�اء انعقاد ال�ل�ة �� �اء الل��ة ال�اض���.ت��ر ال�� � ی�قعه ج��ع أع .ال�
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 اء� �اء .ت��ر ل��ة ف�ح األ��فة ع�� االق� ��ا �ع�م ج�و� الع�ل�ة ی�قعه األع .ال�اض�ون م�

اء الل��ة� � أن ����� على ال��ف�ات ال�ي ق� ی�لي بها أع ��.

�ل�ة ال��عاق�ة في آخ� ی�م م� ت���ع  ل��ة ف�ح األ:ال�ادة ال�ا�عة  ��فة ب�اء على اس��عاء ال�

.األجل ال���د إلی�اع الع�وض

�ة ��ر ال��عه�ی� ال�ی� ی�� إعالنه� م��قا في دف�� ش�و� ال��اق .ت���ع ه�ه الل��ة في جل�ة عل��ة ��

�اء ها ال�اض���:ال�ادة ال�ام�ة  �ح اج��اعات ل��ة ف�ح األ��فة مه�ا ��� ع�د أع .ت

�ادسة �اء الل��ة��س�ة��لف �ل م� ال�ادة م�ی� ال:ال�ادة ال �اصه .و �اقي أع � اخ� كل واح� ح�

� ی�مج ���ونة ال�ق�ارات اإلدار�ة لل��س�ة .ب��ف�� ه�ا الق�ار ال�

...............................في..........ح�ر ب 

ال��س�ةم�ی� 
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ج�د األمالك ال��ق�لة 

��ة تع� م� ال�هام األساس�ة في مهاب ال��ی��ة ج�د األمالك ال�� ق�لة ال�ي ت��زها ال��س�ة الع��م�ة لل

� ح��ة األمالكالف�ع�ة لل�ال�ة وال�سائل، فال��د ی��� �أمانة ت���ل  ال��ق�لة ال�ي ت��زها ال��س�ة ف��ا ��

� اإلج�اءات ال������ة ال�ار� بها ال .ع�له�ه األمالك، ت����ها أوفق�انها وت�ون ح�

.ال��ق�لة واس�ع�الها وت����هااألمالكفي م��ان ال�قا�ة الس��ا ف��ا ی�عل� ���ازة اإلث�اتی���ع ال��د �ق�ة 

��لع�ن بها ج�د األمالك ال��ق�لةإع�ادی��  ��ة ال��اش�ة ال�ي � � ال���ول�ة ال�� ت�

.ل�سائلاإدارةو�ائفه� ال���لفة إ�ارال���ل�ن قان�نا، ل���ل�ا في األع�ان

األش�اء القابلة لل��د

� أن ت��ل في س�ل ال��د ج��ع األع��ة واألش�اء ال��ق�لة وم� ض��ها ال�اش�ة ال��ة، وت����ى م� ذل� ��:

.دی�ار"300"ت��اوز ق��ة ش�ائها ال�ح�و�ة ل ال�ي الاألولاألش�اء القابلة لالس�هالك �االس�ع�ال 

م�ة واح�ة وم�ها على إال���� اس�ع�الها ال�ي الاألش�اءهي األولل االش�اء القابلة لالس�هالك �االس�ع�ا

��ص .ال�رق، ال��اد الغ�ائ�ة، ال��اد ال�����ة، ال���وقات، ال���ت وأن�اع ال�ق�د:ال�

س�ل ال��د ال�اص �األش�اء واالع��ة

ال��عل� ���د 1987ی�ن�� س�ة 2ال��اف� 1407ش�ال عام 5ال��رخ في 135-87ت���قا لل��س�م رق� 

� على وج�ب ت�و�� األش�اء واالع��ة في س�ل ال��د ال�� ح�د 33االمالك ال����ة والس��ا ال�ادة  ال�ي ت�

� القع�ة عام 25ن��ذجه وز��ال�ال�ة �الق�ار ال��رخ  ��� 1987ی�ن�� س�ة 21ال��اف� 1407ذ وال�� �

� أ ن  ی�قع م� ��ف ال��ی� الف�عي ال��لف �ال��ون ال���ال ال���ذجي ل��ل ل��د ال��ق�الت  وال�� ��

� ن�ع ال��س�ة و��ق�ه ق�ل اس�ع�اله �ال��ف�ة اآلت�ة �اد�ة أو ال�ال�ة ح� :االق�

,عاما �أن ال�رقة ت���ن م� صف�ة م�دوجة مف��حة,ت�ق� �ل ورقة ف�ه مال� ���� ت�ق��ه ع�� ال��ع

� في صف�ة ال�قا�ة ال�الح�ة اآلت�ة ال�ي ت�رخ  ورقة ........ان س�ل ال��د ه�ا ال�� ����ل على",وت�قعت��

)".اس� ال���ول ولق�ه ورت��ه(ق� وقعه ورق�ه 

�ل�ة � ال� �ل�ة وت�ق�ع ال���ول أو رئ� .ی�ضع ق�ب رق� ال�رقة خ�� ال�

.ال�ي ت�قع ��ل�"واالخ��ة.........ال�رقة"ت�ون في ال�رقة االخ��ة ال�الح�ة 

��� أع��ة �ل ور  � أن ت :قة وفقا لل��انات اآلت�ة��

� أن ت��ن األرقام م��ل�لة غ�� م�ق�عة في �ل س�ل-:رق� ال����ل:الع��د االول ��.

��اب� ال�ار�خ ال�� ���ل ف�ه ال�ىء ال���ود الول م�ة في -:تار�خ تع��� ال�ىء ال���ود:الع��د ال�اني

.ال��ل

� � أن ی�صف -:تع��� ال�ىء ال���ود:الع��د ال�ال ��ا ل�� دق�قا�� .ال�ىء ال���ود وصفا م��
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��ر االش�اء ال���ودة:الع��د ال�ا�ع ��ر ال�ىء ال���ود ب�قة ووض�ح -:م � أن ی��� م ش�اء ت�عا (��

� ت�عا لق�ار أع�ه.............ب�ار�خ.........لفات�رة أع�ها �� .....).ب�ار�خ....ت�

� ق���ه ال�ق�ی��ة في تار�خ ,وفي حالة ع�م وج�ده,���ودت�اب� ث�� ش�اء ال�ىء ال-:الق��ة:الع��د ال�ام

.ال��فل ���ده

�ادس �:الع��د ال �� � -:ال�� �ل�ة أخ�� اذا �ان �ل�ة أو ل� � ال�ىء ال���ود داخل ال� �� � ت� ی��

.الع�ل�ة م���ة

�ا�ع  � �ل ع�ل�ة ان�� ع�ها خ-:خ�وج ال�ىء م� م� ال��د:الع��د ال �وج ��ال على ال�ثائ� ال�ي ت��

,س�قة,ض�اع,ت�م��......م�رخ في.......اعفاء ت�عا لق�ار رق�(ال�ىء ال���ود الس�اب ق� ت��ن م�ع�دة 

 � �� رق�)ة(م�� .....).م�رخ في........���

� أن ����ل على ج��ع ال�الح�ات الالزم أو ال�ف�� اث�اتها:مالح�ات:الع��د ال�ام� ��.

�الح  � ال� � أن �ع�� �ل ���ل م�ها ���ف ,����� الى س�الت ع�ی�ة م��ا�عةاذا �ان ج�د م�ق�الت اح� وج

.م� رق� ت���له م���عا �ال��ف ال�ام� ل��له,ی�م� ال�ه وح���� ���ن رق� ج�د ال�ىء م�لفا

س�ل ال��د     ال�ل��

....ال�رقة رق�)ال���ال ال���ذجي(

رق� 

ال����ل

تار�خ 

ال��فل 

�ال����ل

تع��� 

ال�ىء 

دال���و 

��ره �هق���هم �� مالح�اتخ�وجهت�

-1--2--3--4--5--6--7--8-

�عها في م����ها  � وال��لفات وم���ع ال��لفات ال�ي ت����ه ال��س�ة وت ت��ل في س�ل خاص �ال��د ال��

� م��ول��ه ا � س�ل ال��د ال�� ����ه الع�ن ال��لف �ال����ة ت� ��ة، ت�ل� أو ح�ازة م��ف�ها و��� ل��

.ال��لف ووج�ده الفعلي مع ال��انات وال��اجع ال�ي ت��� م� ال�ع�ف عل�ه وم�اق��ه
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م�� دف�� ال��د

� رق� م����، و��صف وصفا دق�قا و�امال ح�ى ���� ال�ع�ف عل�ه ف��ا �ع� � أن ���ل �ل شيء ت� ��.

� م�ح  � ف�ه ال�ق� ال� � أن ی�� .إ�اهك�ا ��

� ال�� � أن تع��� وح�ة �ل�ة اما ف��ا �� �� � ارات ذات ال���ك ف�ل واح�ة م�ها م�ودة ب��ه��اتها العاد

� ال�ق� ال�اح� .ت��ل في ال��د ت�

� ب�ان األصل�ةال��ا��ة أو ال��ار�ات األ��غ��ت و�ذا �إلغاءوج س�ل ال��د مقابل اس�ع�الها في هام

.رق� ت���ل ال��ارة
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��ارات اإل���� ت دار�ةح�ائ� ال

ت���ن ح�ائ� ال��ارات اإلدار�ة م� ال��ارات ال�س��ة وال��ارات ال��افقة ال��ت��ة بها وال��ارات ال���ف�ة 

�ل�ة .وس�ارات ال�

�ل�ة �الح ال��س�ة إلن�از مهام إدار�ة عامة أو الق�ام ��هام ال��مة :س�ارات ال� �ة ل� � هي �ل س�ارة م�

� ال���  .�ع وال����� ال�ع��ل به�االع��م�ة ال����ة لل��س�ة ���ج

���ة  �ل�ةال���لة ت���ل ح���ة ال��ارات لل��س�ات ال .�ل�ا م� م��ان�ة ال�ولة م� س�ارات ال�

���ة ��ق�ر م� ال�ز�� ال��لف �ال���ان�ة ب�اء على  ���د ق�ام ال��و�� ال���� ل��ائ� ال��ارات لل��س�ات ال

� ال��س�ة .�ل

���ة  ��ور�ة ل��� �ال���لة ت��� ال��س�ات ال �ل�ة ال ل�ا م� م��ان�ة ال�ولة ع�ل�ات اق��اء س�ارات ال�

�فقات الع��م�ة �ال�ها ��قا لألح�ام ال������ة ال��علقة �ال .م

��ص�ات ال���دة �ال���ة ل�ل  ت��� ع�ل�ات االق��اء في ح�ود ال��و��ات ال����ة وال�ال�ة و��ا ال�عای�� وال�

:لف�ة م� ال��ارات اإلدار�ة في م�ا

،��� الق�ة ال��ائ�ة واإلدار�ة ال�ن�ا والق

��از ال��ارة،

��ر واس�هالك ال�اقة، م

األم� و�ص�ار ثاني أك��� ال����ن،

.م��لف ال�ع�ات

�ع �ل س�ارة إدار�ة ق�ل وضعها ح�� ال���، إلى ع�ل�ة ت�ق�� م� إدارة أمالك ال�ولة � أن ت� ��.

��ف، في إ�ار ص�ف نفقا ��انة و�صالح ح�ائ� ال��ارات ال�ا�عة له�، ب�ق��� حالة یل�م اآلم�ون �ال ت ال

�ة له�، ال�قفلة في لمخال��ارات اإلدار�ة ا �ادق عل�ها ال�ل�ة ال�ص�ة31ص .د����� م� ال��ة ال�اض�ة وت

��ف م��ول ع� ت��� ح���ة ال��ارات ال��عة ل��س��ه و��لف ��ا �أتي :اآلم� �ال

ل��ارات اإلدار�ة ال�ا�عة لل����ة ال��ّلف ب�����ها،ال�ه� على االس�ع�ال ال��اب� ل

ت�ش�� اس�هالك ال�ق�د وال���ت والع�الت ال��ا��ة واس�ع�ال ق�ع غ�ار ال��ارات ومع�اتها،

�فة دور�ة �ل ال��ارات اإلدار�ة ا �اع � �ة له لل��اق�ة ال�ق��ة ��قا لل����ع لمخال�أك� م� اح��ام إل�ام�ة إخ ص

.به�اوال����� ال�ع��ل 

.م�اق�ة م�� دفات� ال���

� ا � ح���ة ال��ارات اإلدار�ة ���اسة وص�انة ال��ارات ال���قفة في ال��ائ �ة لها و��ا م�� لمخی��فل رئ� ص

.دفات� س��ها

� سائقي س�ارات م����ن، مه��ي ق�ادة وح�اسة ال��ارات اإلدار�ة خالل  ��� أع�ان ع��م��ن ��غل�ن م�اص �

.ال��قالت
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�، أن ی�هل م��فا آخ�ا ت��ف� ف�ه ال��و� غ�� أنه � �ي ض�ورة ال��مة ذل ��ف ع��ما تق� ��� لآلم� �ال

.القان�ن�ة لق�ادة ال��ارة اإلدار�ة خالل ال��ة ال�ي ت�اف� ف��ة إج�اء ال�ه�ة ال���لة ال�ي ع�� م� أجلها

��ا في حالة ع�م اح��ام ق�اع� قان�ن ال��ور .���ن ال�ائ� م��ول ش�

� ت�و�� سائ� ال��ارة اإلدار�ة ع�� ت�قله �أم� مه�ة �ع�ه قان�نا ال���ول ال��لف �اإلدارة العامة وال�سائل ��

.لل��س�ة

.���د م��� ال��� ال����ح ل�ل س�ارة إدار�ة في األم� �ال�ه�ة

�ل�ة ع��م�ة أخ��،  ما ع�ا في  ��ف، ول� لفائ�ة م � ت ال ���� لل��ارات اإلدار�ة أن تعار أو ت�ضع ت�

��ص عل�ها في ال����� ال�ع��ل �ه �ادرات ال�� .حاالت ال�

��ص عل�ها ��قا لل��و� ال���دة في ال����� ال�ع��ل �ه،  �ع �ل ع�ل�ة إلغاء اس�ع�ال س�ارة إدار�ة م� ت�

� تق�ي م�اب� قان�نا صادر ع� ال��س�ة الع��م�ة لل��اق�ة ال�ق��ة لل��ارات .ل�أ

اس�ع�ال ال����ات

��ةال����ة الع��  � وس�لة ت��ع�ل م� أجل ال��فعة ال�� .م�ة تع� وس�لة ع�ل ول��

����ة �ع لق�اع� م � أن �� .اس�ع�الها ��

� ت�قلها  � أن ت��ز على ت���� ف��ا �� �ة خ�وج الس�ع�ال م��ود داخل ال�ائ�ة (كل م���ة �� رخ

���ة، أم� به�ة خارج ال�ائ�ة ).ال�

� م� سائقي  �ةفي ال�الة االس�ع�ال�ة ال ��ل .س�ارة اإلسعاف ه�ه ال�خ

�الح األم� �ال��اق�ة م� أجل ال�أك� م� ص�ة اس�ع�ال ال����ات .���� أن تق�م م

� ت�ف�ه له اإلدارة .على سائ� س�ارة اإلسعاف ارت�اء ال���ر ال�

).ح�ل وت���ل ال��ضى(اس�ع�ال س�ارة اإلسعاف ألغ�اض ���ة فق� 

� ...).تف��غ، ت����(�انة ال�قائ�ة لل����ة ال�ي ���ع�لها �ع� سائ� ال����ة م��وال ع� ن�افة وال

�ائع في س�ارة إسعاف(���ع على سائ� ال����ة اس�ع�الها ألغ�اض غ�� م�اس�ة لها  ،..)نقل �

ال��اح الس�ع�ال ال����ة م� ��ف أش�اص ال ت��ف� ف�ه� صفة ال�ائ� ال�ا�ع لل��س�ة،

� ال���ول�� واس�ع ��ف �ع � ت � وخاصة أ�ام الع�ل م� أجل أغ�اض وضع ال���ة ت� � وق �الها في أ

��ة .ش�

ص�انة ال����ات

� أن ت��ز �ل م���ة على س�ل ال��� ����� على ��:

اإلت�اه ال���ع،

ن�ع�ة ال�ه�ة،

.تار�خ وساعة ب�ء ال�ه�ة ونهای�ها

� ال��لف �ال � ال�رشة �ال��اق�ة ال�����ة له�ه ال��الت و��ا ال��ی� وال�ائ �سائل مع ت�و�� �ق�م رئ�

.ال�الح�ات ال���لفة

� ���اق�ة ع�ل�ات تف��غ ال���ت، ال����� و��ا ن�افة ال����ة � ال�رشة �ال��اق�ة ��ل .�ق�م رئ�
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� اس�ع�ال س�ارة اإلسعاف إال ل�قل ال��ضى، ال��حى، ال��اء ال��امل :اس�ع�ال س�ارات اإلسعاف ��

� ت�اوز في اس�ع.وح�ی�ي ال�الدة .�الهاال���ح �أ

� في إ�ار مه�ة ت�خل في إ�ار نقل ��ي .وج�د م����م�� ����� أو ش�ه ����� ���ن دائ�ا م�افقا لل���

.���ع م�عا �اتا اس�ع�ال س�ارات اإلسعاف ل�هام إدار�ة و�ع� م�ی� ال��س�ة م��ول ع� اس�ع�الها

��ي � ال����ات ال�اصة �ال�قل ال :م�ا�قة وتع��

� أن ت��ن  ��يال����ات �� :ال�اصة �ال�قل ال

� م�ل�ة �األب�

.س������ اس�، ع��ان وأرقام هاتف ال��س�ة بل�ن أزرق 20ت��ل في ج�ان�ها على عل� 

.ی�س� ب�رائها هالل أزرق مع عالمة س�ارة إسعاف �اللغة الع���ة والف�ن��ة

� الق�ام ب�ع��فها ب�ضع عل � �ال���ة لل����ات األخ�� ال�ا�عة لل��س�ة �� ج�ان�ها وعلى ى ك�ل

.س������ اس�، ع��ان وأرقام هاتف ال��س�ة بل�ن أزرق 10عل� 
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��ة اإل�عام في ال��س�ات الع��م�ة لل

��ة  أن ن�ع�ة األ�ع�ة ال�ق�مة إلى ال��ضى وال�����م�� و��ا م����مي ال��او�ة في ال��س�ات الع��م�ة لل

� أن ت��ن ال�غل ال�اغل لل���ول ا ��ور�ة م� أجل �� � ع� �ل ال�سائل ال � أن ی�� ألول لل��س�ة ال�� ��

�� في ��وف ص��ة ج��ة مع م�اعاة العادات ال�����ة  تق��� �عام ذو ج�دة وت�ازن في �اق�ه ال��ار�ة وم���

.لل��ضى

:ال�����

� ع� أح�� ال��اد ب��لفة أقل مع تع��� أع�ان أكفاء ل�ع�  � أن ت��ل �ل ال��ه�دات لل�� .فة أح�� ال��اد��

�� �اد�ة ت � م�ی� ال��لف �ال��ون االق� :تع��� ل��ة اس�ق�ال ال��اد الغ�ائ�ة ی�أسها نائ

م��ول ال�فقات-

� مع�� م� ��ف ال��لي العل�ي أو ال��ي- � الع�ل أو ��� �ل�ة ال�قا�ة أو ��� � م ���.

.م��ول ال���خ-

م��ول ال��ارة 

� في ال��افة- .م��ض م��

� وت�و�� مه�ة الل��ة م�اق�ة ش�و� نقل ال��اد الغ�ائ�ة والس��ا الل��م واألس�اك وال��اد ال���قة م� ال�ل�

�اءها �اء �ل أع .ال�الح�ات في س�ل خاص �الل��ة مع إم

� �ل مادة غ�ائ�ة ال تل�ي ال��و� ال���دة م� ��ف ال��س�ة .ق�ارات ه�ه الل��ة س��ة و��� لها رف

ال�����:

.� ت���� ال��اد الغ�ائ�ة في م�الت وأماك� ت��ف� على ال��و� ال�ال�ةاالس�الم ��ع��

�ا ل����� ال��اد الغ�ائ�ةم�الت- �� .ن��فة،م��ه��ة وم�هلة خ

� ن�ع�ة ال��اد - �ة ح� � ��وات وم�اد ال����ف(م�الت م� �ل ب�� ال� ).الف

� و��ا ت�ه��ات لل�����- .م�الت م�ه�ة ���انات ودوال�

.قاع�ة أن أول مادة ت�خل ال����� ت��ن األولى في االس�هالكإت�اع��، ی�جى م� أجل ت���� أح

��� ال�ج�ات و��ا ن�افة ال��الت .ت�

�ل ب�� م�احل  ��ور� الف � م�ا�� تق��ع الل��م وال�ق��� إع�ادم� ال �� � ت� ال�ج�ات في ال�مان وال��ان ف��

.والغ�ل وال�هي

� �اس�ع�ال ال�اء ال�اخ�، ماء ال�ف�ل وم�اد األماك�،ال��ه��ات، األواني ول�ازم ال� � أن ت��ن ن��فة وذل ��خ ��

.ال����ف ال�اصة بها

� األح��ة ال�اف�ة م� االن�الق � ت��ف ت��ارا ��ل .ن�ارة ال��

� أن ���ن ال�خ�ل  .ال���خ م���إلى��

م�اق�ة م����مي ال���خ.
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�اع م����مي ال���خ  � إخ � ال��لف ���ا�عة ص�ة ال�����م�� ال��اق�ة ال���ة ال�ائ�إلى�� ة، ی���� لل���

� م����م م� الع�ل في ال���خ � أو نهائي.ع�ل أ .���� أن ���ن الع�ل م�ق

� أن ت��ن  :�اآلتيال��لة ال�اصة ������مي ال���خ ��

�)س��ة مع س�وال(ث�ب- أب�

�،م��ر- أب�

�اء،ق�عة- ب�

.ح�اء حاف� لالن�الق-

� أن ت��ن أل��ة م��� �� � � أن ت��ن م���مة وذل �مي ال���خ ن��فة، ال��افة ال����ة ل�����مي ال���خ ��

��� �ب�ق .ال�ع�، ال�قل�� ال�ائ� لأل�اف�، أخ� ح�ام ق�ل و�ع� الع�ل، الغ�ل ال�ائ� لأل�اد

� ب�����ه � على ال���� إع�اد م��� ت����ي لألع�ان العامل�� في ال���خ وذل �� ��� � في غ�اب الع�ال ال���

�ة � .مع ال��ارس وال�عاه� ال���

ال�اج�ات الغ�ائ�ة

� له ال�� في ثالث  � ال����� �أن ال��� :وج�ات غ�ائ�ة هي)03(��

��اح، الف��ر والع�اء .ف��ر ال

� أن ت��ن ه�ه ال�ج�ات م��ازنة في ح�����ها و��ا الف��ام��ات وتل�ي أح� ال���ات ال�ال�ة ��:

ال���ة الغ�ائ�ة العاد�ة-

ل���ة ال�اصة ���ض ال���� ا-

ال���ة ب�ون ملح-

ال���ة ال�اصة �أم�اض ال��� ب�ون م�اد دس�ة-

� له� ع�ل�ة ج�اح�ة- ال���ة ال�اصة �ال��ضى ال�ی� أج��

.ال���ة ال�اصة �األ�فال

 � � أن ���ن م��ن م� قه�ة �ال�ل� ��اح �� )كل واح� على ح�ه(ف��ر ال

� م .��دال���ى،مع خ�� ساخ� �ق�م في وق

� و����ت � أو نقاعة،  ���� إضافة ����� .شا

�� وت�ل�ة+الغ�اء ی���ن م� سل�ة  مع ل�� أو س�� زائ� خ

الع�اء ی���ن م� ح�اء وت�ل�ة

� ال�عالج �ل مع م�اعات �ل�ات ال��� � ال��اد ال���ف�ة في ال��ق و��ا الف ��� ال�اج�ات ح� .ت�

.اآلجال ال���دةوضع ال�ج�ة ال�اه� في ال�الجة وال��اف�ة على

تق��� ال�ج�ات:

� م�حل���  �ل�ة غ�� أماك� العالج )2(تق�م ال�ج�ات ح� � في ال� � م� ال��ع� ال����� إلى ال��ان ال��

�ة مغلقة ت�ف� درجة ح�ارتها في نقل األ�ع�ة � � أن ت�قل في أوع�ة م�� .و��
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� أن ت��ن في غا�ة ال� � األ�ع�ة ت�قل في س�ارات خاصة ف�� .�افةإذا �ان

نقل وتق��� ال�ج�ات م� ��ف أع�ان م����� له�ه ال�ه�ة وعل�ه� إ�الغ ال���ول ال��اش� ��ل ال�الح�ات ح�ل 

� � أو ال��� .ن�ع�ة ال�ج�ة م� ��ف ال���

� تع�اد ال��ضى وال�����م�� ال�ع���� �األكل في  ��� ال�ج�ات ح� � ب�� ال��ص على ال�� م� ال���ی� وذل

.و� ال��افةال��س�ة مع م�اعات ش� 

� ت�ز�ع ال�ج�ات هي: م�اق�

��اح � ال�ام�ة ص�احا :ف��ر ال ال ی�ع�

إلى ال�اح�ة  12م� :الغ�اء

�ف إلى ال�ا�عة :الع�اء  م� ال�ادسة و ال�

ال�ج�ات ال�ق�مة ل�����مي ال��او�ة:

.� في األكل م�انا أث�اء ال��او�ةم����مي ال��او�ة له� ال�

� ال���خ و��ا  �اد�ة مع ال��ل�غ إلى رئ� � م�ی� ال��لف �ال��ون االق� � أن ت�سل ق�ائ� ال��او�ة إلى نائ ��

.ال�فقات



دلیل التسییر اإلستشفائي 358

إلغاء االس�ع�ال

ه األمالك یلغى اس�ع�ال األمالك ال��ق�لة، إذا ق�رت ل��ة ال��س�ة ال�اصة �إلغاء األمالك ال��ق�لة، إن ه�

��ف ف�ها  �ل�ة األمالك ال����ة ل�� � ت�ل��ها م � غ�� مف��ة في س� حاجات ع�له، وأنه ی�ع�� ل�ل أص��

:وأس�اب إلغاء االس�ع�ال هي

الق�م ال�اتج ع� االس�ع�ال م�ة ���لة

فق�ان صالح�ة الع�اد ال�ق�ي

���ان على ال�اجة أو ���نان ج�ی�ی�، االس�غ�اء ع� اس�ع�ال األثاث والع�اد ال�ی� ���نان في حالة ج��ة و�

� اق���ا م� أجله .ول� �ع� في اإلم�ان اس�ع�اله�ا في الغ�ض ال�

�الح�ات  �الح�ة في ات�اذ ق�ار اإللغاء ال����� ال�قة في م�اعاة ال � أن ت��ص الل��ة ال�ي لها ال ��

�اصات ودراسة ال�قار�� ال�اصة �� � في إ�ار ال�����واالخ� � أن ����حي ار األش�اء وذل � ال�ل��، ��ا ��

.م� ال��ص على ص�انة األم�ال واألمالك الع��م�ة

� في �ل  �ة إقل���ا، و�� �ل�ة األمالك ال����ة ال��� ت�ل� األش�اء وال�ع�ات ال�ي یلغى اس�ع�الها ف�را ل�

.األح�ال إال ت�قى مه�لة أو مع�ضة لل�لف أو ال��قة

� ال��ل�� إلدارة األمالك ال���� �ل���� و����ل على ب�ان و��� �� ���ره ال���ل�ن ال���ل�ن م� ال� ة في م�

�، ی��� ث�� ش�ائها، وج��ع ال��انات  �ل لألش�اء وال�ع�ات وعلى تق�ی� تق���ي لق���ه�ا، أو أن تع�ر ذل مف

�ى األم� .ال�ي ت�عل� ��ال�ها الع�ة، أن اق�

�� ال��اق�ة ال�ق��ة لل��ارات و���اقة أما ال��ارات ال�ي یلغى اس�ع�اله ت�ف� ب��اقة وصف�ة ل�ل س�ارة مع م�

�� ال��ل�� القان�ني إلى ال���ل ال��لي ال��لف إلدارة األمالك ال����ة ال��لف �إج�اء  ت���لها، و���ر م�

.ال��ع

�ل�ة ال�ي ت�ل� لها األش�اء وال�ع�ات، اب��اء م� تار�خ ال��ل��، م��ول�ة ح�اس�ها وال��اف�ة  ت���ل ال�

اس�ع�الها �ل�ا أو ج�ئ�ا، أو تأخ� م�ها ق�عا أو أجه�ة إعادةها ح�ى ت�ل� ل�� ����ونها، دون أن �����ع عل�

� ق���ها .م� شأنها أن ت�ف

� ح�اسة م� ��لف بها، ما ل� ت�� ه�اك  ت�قى األش�اء ال��ل�ة ح�ى ب�عها في األماك� ال�ي ت�ج� ف�ها ت�

�ل�ة األمالك الع � م�الفة ت���ها م .��م�ةت�ات�

� م� س�الت ال��د، ��قا لل����� ال�ع��ل �ه في ه�ا ال��ال، األش�اء وال�ع�ات ال�لغى اس�ع�اله  ت��

.وال��ل�ة إلدارة األمالك ال����ة

وال ���� أن ���ل ه�ا ال��ل�� األمالك ال�ي ی�ع�ر ب�عها، إما ل��نها فق�ت ق���ها ت�اما أو ل��نها غ�� قابلة 

� ال�الة  .ال�ي ت�ج� عل�هالل��ع ���
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نقل ال�ل��ة

� م� شأنها أن ت��ع�ل م� ج�ی�، أو أن  ���ة األش�اء وال�ع�ات ال�لغى اس�ع�الها وال�ي ل� ت�ل� ال��س�ة ال

.ت����م م�اش�ة، إلدارة األمالك ال����ة ال��لفة ب��عها

.وال ���� أن ت��ن ه�ه األمالك م�ض�ع صفقات ت���ل أو تغ���

�ل�ة لفائ�ة  �ائع وال�ع�ات وال��اد، وج��ع األش�اء ت��ح م ال����ة العامة، ج��ع أن�اع األثاث واألم�عة وال�

�ى م�ارس�ها حقها في  ��ة ��قا لل����ع ال�ع��ل �ه، ��ق� ال��ق�لة ����ع�ها ال�ا�عة لل��س�ات الع��م�ة لل

� ���قة أخ�� ل � ال��� أو أو ال�فعة أو أ � انع�ام ال�رثة، أو ��� .الق��اءال��ادة ���

�ل�ة األمالك ال����ة ال��لف�ن، ال�ی� ���رون م�اض� ب�ل� .ال �ق�م �ال���ع، اال أع�ان م

.وت�� ه�ه ال���ع �ع� اإلشهار و�عالن ال��ای�ة

� شيء أو ع�اد ��ع� �قل ع� ق���ه ال��ار�ة .ال ���� ت�ق�� نقل مل��ة أ

�ل�ة األمالك ال����ة وح�ها ب�ع األش�اء ال��ق�  لة غ�� ال���ع�لة ال�اردة م� ال��س�ات الع��م�ة ت��ل م

��ة .لل

��ل لفائ�ة ال����ة الع��م�ة  � اإلدارة وال��ع وال�� �ار� � عائ� ال���ع في ح�اب ال��س�ة �ع� اق��اع م � �

.وفقا لل����� ال�ع��ل �ه
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��ةال����� ا ل�الي لل��س�ات الع��م�ة لل
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ان�ةم�ونة ال��� 

س��فائ�ة ال�امع�ةإلال��اك� ا

�ةإلال��س�ات ا � س��فائ�ة ال���

س��فائ�ةإلال��س�ات الع��م�ة ا

��ة ال��ار�ة ال��س�ات الع��م�ة لل

م��ان�ة ال�����

� األب�اب  ال��ز�ع ح�

اإلی�ادات:الف�ع األول

اإلی�ادات:الع��ان األول
الع�او�� األب�اب

م�اه�ة  ال�ولة 1ال�اب 

��ان االج��اعي م�اه�ة  ه��ات ال 2ال�اب 

م�اه�ة  ال��س�ات واله��ات الع��م�ة 3ال�اب 

إی�ادات واردة م� خ�مات ال��س�ة 4ال�اب 

إی�ادات أخ��  5ال�اب 

أرص�ة ال���ات ال�اق�ة  6ال�اب 

م���ع الف�ع األول

ال�فقات:الف�ع ال�اني

نفقات ال�����م��:الف�ع األول
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ع�او��ال األب�اب

���، وال��عاون�� م�ت�ات ن�ا� ال�����م�� ال��س��� وال���� 1ال�اب 

�ات وال��ح ال���لفة ال�ع�� 2ال�اب 

م�ت�ات ن�ا� ال�ق���� ال�اخل��� وال�ارج��� 3ال�اب 

م�ت�ات ال�����م�� ال��عاق�ی� 4ال�اب 

 ،��� وال��عاون��األع�اء االج��اع�ة لل�����م�� ال��س��� وال���� 5ال�اب 

األع�اء االج��اع�ة لل�ق���� ال�اخل��� وال�ارج��� 6ال�اب 

األع�اء االج��اع�ة لل�����م�� ال��عاق�ی� 7ال�اب

معاش ال��مة واألض�ار ال����ة ور��ع ح�ادث الع�ل 8ال�اب 

ال��اه�ات في ال��مات االج��اع�ة 9ال�اب 

م���ع الع��ان األول

نفقات ال�����:ل�انيالع��ان ا

الع�او�� األب�اب

� �ار� ت��ی� ال� 1ال�اب 

�ات ال����قة على عات� ال�ولة �ائ�ة وال�ع�� � الق �ار� ال� 2ال�اب 

الع�اد واألثاث 3ال�اب 

الل�ازم 4ال�اب 

األل��ة 5ال�اب 

ال��ال�ف ال�ل�قة 6ال�اب 

ح���ة ال��ارات 7ال�اب

�ل�ح ال���آت القاع��ةص�انة وت 8ال�اب 

� ال�����م�� � ال����� وت���� ال����� وت��ی� ال�عل�مات وت�� �ار� م 9ال�اب 

� م�ت��ة �ال��ت��ات وال�ل�ق�ات وال��اه�ات العل��ة األخ��  �ار� م 10ال�اب 

� اإل�عام �ار� ال�غ��ة وم 11ال�اب 

اإل��ار 12ال�اب 

���الن�ة وم�اد أخ�� م � اإلن�اني واألجه�ة ال���ةاألدو�ة، ال��اد ال �جهة الى ال� 13ال�اب 

نفقات ال���ات ال��ع�ة لل�قا�ة 14ال�اب 

اق��اء وص�انة الع�اد ال��ي ومل�قاته واألدوات ال���ة 15ال�اب 

� ا �ار� � ال����ف�ات الع����ة واله��ات الع��م�ة إلت��ی� ال� س��فائ�ة وال��ف ل� 16ال�اب 
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ت���ها اتفاق�ة خاصةأم�اضال �عان�ن م� �ع��ان ال��ضى ال���ل�� ال�ی� 

� ال��ي نفقات ال�� 17ال�اب 

م���ع الع��ان ال�اني

م���ع الف�ع ال�اني

ال��ز�ع 

� ع�او��، أب�اب الف�ع األول ح�

)اإلی�ادات(

إی�ادات :الف�ع األول

إی�ادات :الع��ان األول

م�اه�ة ال�ولة ال�اب 1:

الع�او�� ��ادال

م�اه�ة ال�ولة مادة وح��ة

1م���ع ال�اب 

��ان االج��اعي م�اه�ة ه��ات ال ال�اب 2:

الع�او�� ال��اد

��ان االج��اعي م�اه�ة ه��ات ال

��ان االج��اعي م� أجل تغ��ة ال��م��� إج��اع�ا وذو� ال�ق�ق  م�اه�ة ه��ات ال

��ان ال���ي م�اه�ة ه��ات ال

مادة وح��ة

2ب م���ع ال�ا

م�اه�ة ال��س�ات واله��ات الع��م�ة ال�اب 3:

الع�او�� ال��اد

م�اه�ة ال��س�ات واله��ات الع��م�ة مادة وح��ة
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م�اه�ة ه��ات ال����� وال�عل�� العالي

�ام� ال���ي م�اه�ة ه��ات ال�

3م���ع ال�اب 

�ا� ال��س�ة �ل عل�ها م� ن إی�ادات م�� ال�اب 4:

الع�او�� ال��اد

� واالس��ارة � االس��فاء، الف� �ار� م�اه�ات ال��ضى في م 1ال�ادة 

��� في نفقات ال�غ��ة م�اه�ات ال�����م�� وال�ل�ة وال���� 2ال�ادة 

�ل عل�ها م� ح�ق ال�اف�ات إی�ادات م�� 3ال�ادة 

�ل عل�ها في  :االتفاق�اتإ�ارإی�ادات م��

� الع�ل اتفاق�ات م��مة في إ�ار �

��مة في إ�ار ن��ات العالجاتفاق�ات م

4ال�ادة 

إی�ادات أخ��  5ال�ادة 

4م���ع ال�اب 

إی�ادات أخ��  ال�اب 5:

الع�او�� ال��اد

م�اه�ات ال����ات ال�ول�ة 1ال�ادة 

ق�وض، إعانات وه��ات 2ال�ادة 

�اد�ة م�اه�ة ال��س�ات االق� 3ال�ادة 

5م���ع ال�اب 

�ا�قةأرص�ة ال���ات:6ال�اب  ال�ال�ة ال

الع�او�� ال��اد

أرص�ة ال���ات ال�ال�ة ال�ا�قة مادة وح��ة

6م���ع ال�اب 
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ال��ز�ع 

� ع�او��، أب�اب الف�ع ال�اني ح�

)ال�فقات(

الع��ان األول

نفقات ال�����م��

ال�فقات:الف�ع ال�اني

نفقات ال�����م��:الع��ان األول

��� وال��عاون�� �ا� ال�����م�� ال��س��� وال���� م�ت�ات ن ال�اب 1:

الع�او�� ال��اد

 ��� م�ت�ات ن�ا� ال�����م�� ال��س��� وال���� 1ال�ادة 

م�ت�ات ن�ا� ال�����م�� ال��عاون�� 2ال�ادة 

� العل�ا ال��ادة االس��الل�ة ل�اغلي ال��اص 3ال�ادة 

1م���ع ال�اب 

�ات وال��ح ال���لفة ال�ع�� ال�اب 2:

� ع� ال��او�ة ال�ع��

� رق�  � 20ال��رخ في 195-13ال��س�م ال��ف�� � ع� ال��او�ة 2013ما ، ال��عل� �ال�ع��

��ة لفائ�ة م����مي ال��س�ات الع��م�ة لل

� رق�  ��� القان�ن األساسي لل�ق�� 2011ج��ل�ة 3ال��رخ في 236-13ال��س�م ال��ف�� ، ال��

في العل�م ال���ة

1ال�ادة 

� ع� خ�� الع�و�  تع��

� رق�  � 20ال��رخ في 236-11ال��س�م ال��ف�� � ع� خ�� 2011ما ، ال��عل� �ال�ع��

��ة الع�و� لفائ�ة م����مي ال��س�ات الع��م�ة لل

2ال�ادة 

� ال��ث�� تع�� 3ال�ادة 



دلیل التسییر اإلستشفائي 366

� رق�  �ي 2011أف��ل 24ال��رخ في 166-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ةلل���ف�� ال�� .���� ألسالك ال�ف�ان��� لل

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 5ال��رخ في 187-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� ال�ف���� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  � لل��ام ال�ع2011مای� س�ة 5ال��رخ في 188-11ال��س�م ال��ف�� �ي ال��س ��

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 199-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة ��� لل � �  ال��ارس�� ال����� ال��� .لل���ف�� ال������ ل�ل

� ال��ث�� ال���اغ�جي تع��

� رق� ال��س�م ال�� � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ة �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل لل��ام ال�ع��

4ال�ادة 

� ال���ة ال���اغ�ج�ة تع��

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ةلل��ام �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل ال�ع��

5ال�ادة 

� اإلج�الي ال�اص ال�ع��

� رق�  ��� 2011أف��ل س�ة 27ال��رخ في 112-91ال��س�م ال��ف�� ال�ع�ل وال���� ال��

��ة  �ائ��� في ال � اإلج�الي ال�اص لفائ�ة ال��ارس�� ال����� العام�� واألخ إن�اء ال�ع��

.الع��م�ة

6ال�ادة 

� ال�أه�ل تع��

� رق�  �ي 2011أف��ل 24ال��رخ في 166-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة .لل���ف�� ال������ ألسالك ال�ف�ان��� لل

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 5ال��رخ في 187-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ةلل���ف�� ال������ �  ال��ارس�� ال����� ال�ف���� لل .ل�ل

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 5ال��رخ في 188-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  � لل��ام ا2011مای� س�ة 24ال��رخ في 199-11ال��س�م ال��ف�� �ي ال��س ل�ع��

��ة الع��م�ة ��� لل � �  ال��ارس�� ال����� ال��� .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ة �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل لل��ام ال�ع��

7ال�ادة 

� ال�أ��� تع��

� رق� ال��س�م ا �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 199-11ل��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

8ال�ادة 
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��ة الع��م�ة ��� لل � �  ال��ارس�� ال����� ال��� .لل���ف�� ال������ ل�ل

عالوة ال��دود�ة

، ال�ع�ل وال����، ال���د لعالوة 2002أك���� 16ال��رخ في 352-02ال��س�م ال�ئاسي رق� 

��� االس��فائ��� ال��دود�ة  � ال����حة لفائ�ة أسات�ة ال�عل�� وال����� العل��� واأل��اء ال���

.ال�امع���

� رق�  � 13ال��رخ في 134-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال������ ألسالك ال�����ة لل��س�ات واإلدارات الع��م�ة .ال�ع��

� رق� ال��س�م ال� � 13ال��رخ في 135-�10ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي للع�ال ال�ه���� وسائقي ال��ارات وال��اب .ال�ع��

� رق�  � 13ال��رخ في 136-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لألع�ان ال��عاق�ی� .ال�ع��

� رق�  � 2011مارس س�ة 3ال��رخ في 99-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة �الح ال ��في م � م� �ي لل���ف�� ال������ ل�ل .لل��ام ال�ع��

9ال�ادة 

��ة � خ�مات دع� ن��ات ال تع��

� رق�  � 2011مارس س�ة 3ال��رخ في 99-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال�� ��ةلل��ام ال�ع�� �الح ال ��في م � م� .���� ل�ل

10ال�ادة 

� ال��مات اإلدار�ة ال�����ة تع��

� رق�  � 13ال��رخ في 134-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال������ ألسالك ال�����ة لل��س�ات واإلدارات الع��م�ة .ال�ع��

11ال�ادة 

� ال��مات ال�ق ��ة ال�����ةتع��

� رق�  � 13ال��رخ في 134-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال������ ألسالك ال�����ة لل��س�ات واإلدارات الع��م�ة .ال�ع��

12ال�ادة 

��ر � ال تع��

� رق�  � 13ال��رخ في 135-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ، ال�ع�ل وال����2010ما ، ال��س

�ي للع�ال ال�ه���� وسائقي ال��ارات وال��اب .ال�ع��

� رق�  � 13ال��رخ في 136-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لألع�ان ال��عاق�ی� .ال�ع��

13ال�ادة 

� ال��افي ع� ال��مة ال�ع��

� رق�  � م13ال��رخ في 135-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ا ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي للع�ال ال�ه���� وسائقي ال��ارات وال��اب .ال�ع��

� رق�  � 13ال��رخ في 136-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

14ال�ادة 
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�ي لألع�ان ال��عاق�ی� .ال�ع��

م��ة ت���� األداء ال����� 

� ر  � 4ال��رخ في 122-91ق� ال��س�م ال��ف�� ��� إح�اث م��ة 1991ما ،ال�ع�ل، ال��

ت���� األداء ال����� 

15ال�ادة 

عالوة ت���� خ�مات العالج

� رق�  � 2012ف�ف�� 7ال��رخ في 66-12ال��س�م ال��ف�� الوة ت���� خ�مات لع، ال��س

� اإلس��فائي ال�امعي ال�ا�ع لل��س�ا ��ةالعالج لفائ�ة األس�اذ ال�اح .ت الع��م�ة لل

16ال�ادة 

��ارة � ال تع��

� رق�  ، ال���د ل��و� اق��اء س�ارة 2003أف��ل 15ال��رخ في 178-03ال��س�م ال��ف��

�ل�ة ��ة واس�ع�الها ل�اجات ال� .ش�

17ال�ادة 

� ال��ل�م���  ال�ع��

� رق�  �1991د����� 21ال��رخ في 498-91ال��س�م ال��ف�� ال��ل�م��� ، ال��عل� �ال�ع��

18ال�ادة 

�فقات ��ر وال��ار�ة في أشغال ل�ان ال � ج�افي ع� ال� تع��

� رق�  �ي في 117-14ال��س�م ال��ف�� �ات 2014مارس 24م� ���د م�الغ ال�ع��

�اء ل�ان ت���� ال��ا�قات وال�ق�ر�� وال���ول��  �فقات وأع �اء ل�ان ال و��ف�ات م��ها ألع

�فقاتال��لف�� ���ا�ات ل�ان ال

19ال�ادة 

��ة �ا�ات ال � دع� ن تع��

� رق�  �ي 2011مای� 5ال��رخ في 188-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  �ي 2011ج��ل�ة 14ال��رخ في 255-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ةلل���ف��  .ال������ ألسالك ال���ل�ج��� لل

20ال�ادة 

� وال��اق�ة � ال�ف�� تع��

� رق�  �ي 2011مای� 5ال��رخ في 187-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� ال�ف���� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

21ال�ادة 

عالوة ت���� األداء

� رق� ال��س�  �ي 2011مای� 5ال��رخ في 187-11م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� ال�ف���� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

22ال�ادة 

عالوة ت���� األداء

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 199-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ةلل���ف�� ال�� ��� لل � �  ال��ارس�� ال����� ال��� .���� ل�ل

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

23ال�ادة 
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��ة الع��م�ة  �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل لل��ام ال�ع��

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 201-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة �  القا�الت في ال .لل���فات ال�����ات ل�ل

� رق�  � لل��ام 2011اوت 15ال��رخ في 289-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ة �ي لل���ف�� ال������ ألسالك األع�ان ال����� في ال���ی� واإلنعاش لل .ال�ع��

� رق� ال��س�م  ��� القان�ن األساسي لل�ق�� 2011ج��ل�ة 3ال��رخ في 236-13ال��ف�� ، ال��

.في العل�م ال���ة

� رق�  �ي 2011ج��ل�ة 14ال��رخ في 255-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة .لل���ف�� ال������ ألسالك ال���ل�ج��� لل

���ة عالوة ت���� ال��مات ال

� رق�  �ي 2011مای� 5ال��رخ في 188-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة �  ال��ارس�� ال����� لل .لل���ف�� ال������ ل�ل

24ال�ادة 

عالوة ت���� ال��مات

� رق�  �ي 2011أف��ل 24ال��رخ في 166-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ةلل���ف�� ال� .����� ألسالك ال�ف�ان��� لل

� رق�  �ي 2010ج�ان 2ال��رخ في 210-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة � الف���ائ��� ال����� في ال .لل���ف�� ال������ ل�ل

25ال�ادة 

� ال��ا�عة وال�ع� ال�ف���� تع��

� رق�  �ي 2011أف��ل 24ال��رخ في166-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة .لل���ف�� ال������ ألسالك ال�ف�ان��� لل

26ال�ادة 

��ه ��ي � اإلل�ام ال تع��

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�  ش�ه ال���� �ي لل���ف�� ال������ ل�ل ��ة الع��م�ةلل��ام ال�ع�� � لل

27ال�ادة 

��ه ���ة � دع� ال���ات ال تع��

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ة �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل لل��ام ال�ع��

28ال�ادة 

� ال�ق��ة تع��

� رق�  � 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

��ة الع��م�ة �  ش�ه ال����� لل �ي لل���ف�� ال������ ل�ل لل��ام ال�ع��

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 201-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة �  القا�الت في ال .لل���فات ال�����ات ل�ل

29ال�اد 
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� رق� ال �ي 2010ج�ان 2ال��رخ في 210-��11س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة � الف���ائ��� ال����� في ال .لل���ف�� ال������ ل�ل

� رق�  � لل��ام 2011اوت 15ال��رخ في 289-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال������ ألسالك األع�ان ��ة الع��م�ةال�ع�� .ال����� في ال���ی� واإلنعاش لل

� رق�  �ي 2011ج��ل�ة 14ال��رخ في 255-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة .لل���ف�� ال������ ألسالك ال���ل�ج��� لل

��ة الع��م�ة � اإلل�ام لعالجات ال��ل�� وال تع��

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 201-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة �  القا�الت في ال .لل���فات ال�����ات ل�ل

30ال�ادة 

� دع� ص�ة األم وال�فل تع��

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 201-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

�  القا ��ة الع��م�ةلل���فات ال�����ات ل�ل .�الت في ال

31ال�ادة 

 � � � اإلل�ام في العالج ال��� تع��

� رق�  �ي 2011مای� س�ة 24ال��رخ في 199-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

��ة الع��م�ة ��� لل � �  ال��ارس�� ال����� ال��� .لل���ف�� ال������ ل�ل

32ال�ادة 

� إل�ام ن��ات ق�اس ال��عات تع��

� رق�  �ي 2010ج�ان 2ال��رخ في 210-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة � الف���ائ��� ال����� في ال .لل���ف�� ال������ ل�ل

33ال�ادة 

�ا�ات ال���ی� واإلنعاش � اإلل�ام في ن تع��

� رق�  � لل��ام ، ال�ع�ل وال����،2011اوت 15ال��رخ في 289-11ال��س�م ال��ف�� ال��س

��ة الع��م�ة �ي لل���ف�� ال������ ألسالك األع�ان ال����� في ال���ی� واإلنعاش لل .ال�ع��

34ال�ادة 

�ا�ات ال���ی� واإلنعاش � دع� ن تع��

� رق�  � لل��ام 2011اوت 15ال��رخ في 289-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال������ أل ��ة الع��م�ةال�ع�� .سالك األع�ان ال����� في ال���ی� واإلنعاش لل

35ال�ادة 

��ة � ع� ال���ول�ة ال�� تع��

� رق�  � ع� 2004س�����22ال��رخ في 308-04ال��س�م ال��ف�� ��� إلح�اث تع�� ، ال��

��ة لفائ�ة األع�ان ال��اس��� ال�ع���ی� وال��الء .ال���ول�ة ال��

ال�ادة

36

م�افاة

� رق�  � 24ال��رخ في 199-09ال��س�م ال��ف�� ��ة 2009ما ،ال���ث ل��ا�ات ال

��� ��ف�ات دفع ال��افاة ال��ت��ة بها � االس��فائي ال�امعي و� .ال�اصة �األس�اذ ال�اح

ال�ادة

37

عالوة االن�فاع
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� رق�  � لعالوة ان�فاع لفا2002أب��ل 6ال��رخ في 119-02ال��س�م ال��ف�� ئ�ة ، ال��س

��ة و���د ��ف�ات م��ها � ال�����م�� ال�ا�ع�� لل��س�ات الع��م�ة لل .�ع

38ال�ادة 

��ة ال���ة ال��اف�ة ال�ع��

� رق�  � م��ة ج�اف�ة 2008ف�ف�� 26ال��رخ في 70-08ال��س�م ال��ف�� ��� تأس� ال��

� ال���ف�� واألع�ان الع��م��� ال�ا�ع�� لل��س�ات واإل ��ة لفائ�ة �ع .دارات الع��م�ةتع��

39ال�ادة 

���ة �الح ال � ت���� ال� تع��

� رق�  ، ال�ع�ل وال���� لل��س�م  2013ج�ان 26ال��رخ في 223-13ال��س�م ال��ف��

� رق�  �ي لل���ف�� 2011مارس 3ال��رخ في 99-11ال��ف�� � ال��ام ال�ع�� � ی�س ، ال�

��ة �الح ال ��في م � م� .ال������ ل�ل

40ال�ادة 

� دع� ن��ات اإلدارةتع��

� رق�  � 09ال��رخ في 188-13ال��س�م ال��ف�� � رق� 2013ما ، ال���� لل��س�م ال��ف��

� 13ال��رخ في 10-134 �ي لل���ف�� ال������ 2010ما � ال��ام ال�ع�� � ی�س ، ال�

.ألسالك ال�����ة لل��س�ات واإلدارات الع��م�ة

� رق�  � 09ال��رخ في189-13ال��س�م ال��ف�� � رق� 2013ما ، ال���� لل��س�م ال��ف��

� 13ال��رخ في 10-135 �ي للع�ال ال�ه���� وسائقي 2010ما � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

.ال��ارات وال��اب

� رق�  � 09ال��رخ في 190-13ال��س�م ال��ف�� � رق� 2013ما ، ال���� لل��س�م ال��ف��

� 13ال��رخ في 10-136 � لل2010ما �ي لألع�ان ال��عاق�ی�، ال��س .��ام ال�ع��

41ال�ادة 

� ال��مة اإلل�ام�ة تع��

� رق�  رق� ، ال���� لل��س�م ال��ف���2013ج�ان 26ال��رخ في 225-13ال��س�م ال��ف��

�ي لل���ف�� ال������ ألسالك 2011أف��ل 24ال��رخ في 11-166 � لل��ام ال�ع�� ، ال��س

��ة الع��م�ة .ال�ف�ان��� لل

ل�ادةا

42

� ال��مات ال�ق��ة تع��

� رق�  �ي 2011أف��ل 26ال��رخ في 168-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

.لل���ف�� ال������ لألسالك ال�ق��ة ال�اصة �اإلدارة ال��لفة �ال��� والع��ان

43ال�ادة 

� ت���� وم�ا�عة ال��ار�ع تع��

� رق�  �ي 2011أف��ل 26رخ في ال�� 168-11ال��س�م ال��ف�� � لل��ام ال�ع�� ال��س

.لل���ف�� ال������ لألسالك ال�ق��ة ال�اصة �اإلدارة ال��لفة �ال��� والع��ان

44ال�ادة 

� اإلل�ام ش�ه ��ي تع��

� رق�  � لل��ام 2011مای� 24ال��رخ في 200-11ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لل���ف�� ال� ��ة الع��م�ةال�ع�� �  ش�ه ال����� لل .����� ل�ل

45ال�ادة 
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� ال��� واالل�ام تع��

� رق�  � 13ال��رخ في 136-10ال��س�م ال��ف�� � لل��ام 2010ما ، ال�ع�ل وال����، ال��س

�ي لألع�ان ال��عاق�ی� .ال�ع��

46ال�ادة 

� ال���قة تع��

� رق�  � 15ال��رخ في 183-82ال��س�م ال��ف�� ، ال�ع�ل وال����، ال��عل� 2982ما

� ال���قة .���ف�ات ح�اب تع��

47ال�ادة 

� � � ال��عي ع� ال�� تع��

� رق�  ، ال�ع�ل وال����، ال�� ���د 1995أك���� 4ال��رخ في 300-95ال��س�م ال��ف��

ه��ات اإلم��ازات ال�اصة �ال���ف�� ال��هل�� ال�ا�ع�� لل�ولة وال��اعات ال��ل�ة وال��س�ات وال

� :الع��م�ة العامل�� في وال�ات �، و�ع � وورقلة وغ�دا�ة وال�عامة واألغ�ا� وال�اد ��ار وال��

.ال�ل��ات ال�ا�عة ل�الی�ي ال�لفة و����ة

� رق�  ، ال�ع�ل وال����، ال�� ���د 1995جانفي 12ال��رخ في 28-95ال��س�م ال��ف��

ل�� ال�ا�ع�� لل�ولة وال��اعات ال��ل�ة اإلم��ازات ال�اصة ال����حة لل�����م�� ال��ه

� وت���وف و�یل���  .وال��س�ات واله��ات الع��م�ة العامل�� ب�ال�ات أدرار وت��غاس

� رق�  ، ال�ع�ل وال����، ال���د 1995أك���� 25ال��رخ في 330-95ال��س�م ال��ف��

��فة اإلم��ازات ال�اصة ال�ي ت��ح لل�����م�� ال��هل�� في ال�ولة والعا مل�� في م�س�ات م

� ال�ل��ات .تقع في �ع

48ال�ادة 

� الع�ل ال��او�ي تع��

، ال�ع�ل وال����، ال���د ��ف�ات ح�اب 1981جانفي 31ال��رخ في 14-81ال��س�م رق� 

� الع�ل ال��او�ي .تع��

49دة ال�ا

2م���ع ال�اب 

�ا� ال�ق����، ال�اخل��� وال�ارج��� م�ت�ات ن ال�اب 3:

�او��الع ال��اد

م�ت�ات ن�ا� ال�ل�ة ال�ق���� 1ال�ادة 

م�ت�ات ن�ا� ال�ل�ة ال�اخل��� وال�ارج��� 2ال�ادة 

� ع� ال��او�ة تع�� 3ال�ادة  

� ع� خ�� الع�و�  تع�� 4ال�ادة 

عالوة ت���� األداء 5ال�ادة 

3م���ع ال�اب 

م�ت�ات ال�����م�� ال��عاق�ی�  ال�اب 4:

الع�او�� ��ادال
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� ال�لي م�ت�ات ال�����م�� ال��عاق�ی� �ال��ق� 1ال�ادة 

� ال��ئي م�ت�ات ال�����م�� ال��عاق�ی� �ال��ق� 2ال�ادة 

� ال�لي �ات وال��ح ال���لفة ال����حة لل�����م�� ال��عاق�ی� �ال��ق� ال�ع�� 3ال�ادة  

�ات وال��ح ال���لفة ال����حة لل�����م�� ال��عاق�ی� � � ال��ئيال�ع�� ال��ق� 4ال�ادة 

4م���ع ال�اب 

��� وال��عاون�� األع�اء االج��اع�ة لل�����م�� ال��س��� وال���� ال�اب 5:

الع�او�� ال��اد

خ�مات ذات �ا�ع عائلي 1ال�ادة 

��ان االج��اعي  (ال��ام العام(ال (23.75(% 2ال�ادة 

%)1(ال�أم�� على ال��الة  3ال�ادة  

%)0.25(ل���� ال�قاع� ا 4ال�ادة 

5م���ع ال�اب 

األع�اء االج��اع�ة لل�ق����، ال�اخل��� وال�ارج��� ال�اب 6:

الع�او�� ال��اد

خ�مات ذات �ا�ع عائلي 1ال�ادة 

��ان االج��اعي  (ال��ام العام(ال (23.75(% 2ال�ادة 

%)1(ال�أم�� على ال��الة  3ال�ادة  

%)0.25(ال�قاع� ال����  4ال�ادة 

6م���ع ال�اب 

األع�اء االج��اع�ة لل�����م�� ال��عاق�ی�  ال�اب 7:

الع�او�� ال��اد

خ�مات ذات �ا�ع عائلي 1ال�ادة 

��ان االج��اعي  (ال��ام العام(ال (23.75(% 2ال�ادة 

%)1(ال�أم�� على ال��الة  3ال�ادة  

%)0.25(ال�قاع� ال����  4ال�ادة 

7ل�اب م���ع ا

معاشات ال��مة لألض�ار ال����ة ور�ع حادث الع�ل ال�اب 8:

الع�او�� ال��اد

معاش ال��مة 1ال�ادة 
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� ��ر ال��� معاش ال 2ال�ادة 

ر�ع حادث الع�ل 3ال�ادة  

8م���ع ال�اب 

ال��اه�ات في ال��مات االج��اع�ة  ال�اب 9:

الع�او�� ال��اد

%)2(االج��اع�ة ال��اه�ات في ل�ان ال��مات  1ال�ادة 

�ة ت���ل ال��� االج��اعي  %)0.5(ح 2ال�ادة 

�ة ال�قاع� ال����  %)1(ح 3ال�ادة  

9م���ع ال�اب 

الع��ان ال�اني

نفقات ال�����

ال�فقات :الف�ع ال�اني

نفقات ال�����:الع��ان ال�اني

� �ار� ت��ی� ال� : ال�اب 1

الع�او�� ال��اد

�ا � ال�هام وال��قل داخل اإلقل�� ال���يم ر� 1ال�ادة 

� ال�هام وال��قل إلى ال�ارج �ار� م 2ال�ادة 

�ائ���  ���� الق � ال�راسة، ال���ة، ال��ج�ة، ال��ام�ن وال�� �ار� م 3ال�ادة  

� ال�قل ل�����مي ال��او�ة �ار� م 4ال�ادة 

�  ال�قل، ال���، الع��ر وج���ة الع�اد �ار� م 5ال�ادة

� االس�ق�ال  �ار� م 6ال�ادة 

� � ال��اق�ة ال���ة والف� �ار� م 7ال�ادة  
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� ال�ف� �ار� م 8ال�ادة 

ج�ع، نقل ومعال�ة ال�فا�ات 9ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 10ال�ادة 

1م���ع ال�اب 

� ال�ولة �ات م���قة على عات �ائ�ة وتع�� � ق �ار� م : ال�اب 2

الع�او�� ال��اد

�ا �ات م���قة على عات� ال�ولةم �ائ�ة وتع�� � ق ر� 1ال�ادة 

2م���ع ال�اب 

ع�اد وأثاث : ال�اب 3

الع�او�� ال��اد

� اق��اء ع�اد وأثاث ال��� 1ال�ادة 

� ص�انة ع�اد وأثاث ال��� 2ال�ادة 

اق��اء أجه�ة اإلعالم اآللي وال��امج 3ال�ادة  

ص�انة و�صالح أجه�ة اإلعالم اآللي 4ال�ادة 

خ�مات اإلعالم اآللي 5ال�ادة 

اق��اء و�صالح ع�اد ال�قا�ة واألم� 6ال�ادة 

اق��اء ع�اد ول�اح� ال���خ، ت�ه��ات ج�اع�ة لالس�غالل وال�ع� 7ال�ادة  

ص�انة و�صالح ع�اد ال���خ، ت�ه��ات ج�اع�ة لالس�غالل وال�ع� 8ال�ادة 

� ع�اد ول�اح� الهاتف  وال���اق��اء وت��� 9ال�ادة 

 ��� اق��اء الع�اد ال��عي ال� 10ال�ادة 

 ��� ص�انة و�صالح الع�اد ال��عي ال� 11ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 12ال�ادة 

3م���ع ال�اب 

ل�ازم : ال�اب 4

الع�او�� ال��اد

أوراق 1ال�ادة 

� ل�ازم م�� 2ال�ادة 

م��هل�ات اإلعالم اآللي 3ال�ادة 

ال����فم�اد 4ال�ادة 
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اق��اء و�صالح ال��اضة وم��ل�مات األس�ة 5ال�ادة 

� إع�اد ال����عات وم��لف ال�ثائ� �ار� م 6ال�ادة 

4م���ع ال�اب 

أل��ة : ال�اب 5

الع�او�� ال��اد

أل��ة مادة وح��ة

5م���ع ال�اب 

ت�ال�ف مل�قة : ال�اب 6

الع�او�� ال��اد

�اء، ال�ق�د وال�اقة ال����ةال�اء، الغاز، ال�ه�  1ال�ادة 

� ال���� وال��اصالت  �ار� � وال�س�م ال���لفةإتاوات(م )الهاتف، ال�ل� 2ال�ادة 

 � نفقات اش��اك األن��ن 3ال�ادة 

ال��ث�� واالش��اك في ال��الت ال�ور�ة 4ال�ادة 

��ف � اإلعالن في ال �ار� م 5ال�ادة 

� ال�أم�� �ار� م 6ال�ادة 

� االس�هالك ال���لي لل�ه��اء والغاز ب���ة ت�� �ار� %50ی� م 7ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 8ال�ادة 

6م���ع ال�اب 

��ارات ح���ة ال : ال�اب 7

الع�او�� ال��اد

اق��اء وت��ی� ال��ارات 1ال�ادة 

ال�ق�د وال���ت 2ال�ادة 

ص�انة و�صالح ال��ارات وش�اء ق�اع الغ�ار 3ادة ال�

ع�الت 4ال�ادة 

� � ال��ق�� وال�ع�� �ار� م 5ال�ادة 

تأم�� ال��ارات 6ال�ادة 

� اق��اء ق���ة ال��ارات �ار� م 7ال�ادة 

� ال��اق�ة ال�ق��ة لل��ارات �ار� م 8ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 9ال�ادة 

7م���ع ال�اب 
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�ل�ح ال���آت القاع��ة ص�انة وت ال�اب 8:

��الع�او  ال��اد

ص�انة، إعادة ال�أه�ل وته��ة ال���آت القاع��ة 1ال�ادة 

�، ال��دوات، �ه��اء، ال��ف�ة وال����ف م�اد ال��اء، ال��ص� 2ال�ادة 

�اءات ال�����ة � والف ��اء ال��ال ص�انة ال��احات ال� 3ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 4ال�ادة 

8م���ع ال�اب 

� لل�����م�� � ال����� وت���� األداء و�عادة ال�أه�ل وال��� �ار� م : ال�اب 9

الع�او�� ال��اد

��� ال��ة �ال�ارج  � ق � ال��� �ار� � (م �ار� � ال�ف�، م �ار� م�ح ال�راسة، م

� ال�أش��ة وال�أم�� �ار� )ال����ل وال���رس، م

1ال�ادة 

� ت���� وت���� األداء و�عادة تأه�ل ال�����م�� �ار� م 2ال�ادة 

� ت���� االم��انات وال��ا�قات ال�ه��ة �ار� م 3ال�ادة  

9م���ع ال�اب 

� ال��ت��ة �ال��ت��ات وال�ل�ق�ات وال��اه�ات العل��ة األخ��  �ار� ال� ال�اب 10:

الع�او�� ال��اد

� ال��قل واإلقامة ���اس�ة ال��ت��ات، وال�ل�ق�ات، وال��أمة، وال��اه�ات العل��ة  �ار� م

األخ�� 

�1ادة ال

� م�ت��ة �ال��فل �ال�ف�د األج���ة في إ�ار ال��اكة وال��ادالت العل��ة �ار� م 2ال�ادة 

10م���ع ال�اب 

� اإل�عام �ار� تغ��ة وم : ال�اب 11

الع�او�� ال��اد

تغ��ة 1ال�ادة 

� اإل�عام �ار� م 2ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 3ال�ادة 

11م���ع ال�اب 

اإل��ار : ال�اب 12

الع�او�� ال��اد

إ��ار ال���ات ال���ف�ة 1ال�ادة 
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إ��ار ال��الت ذات االس�ع�ال اإلدار�  2ال�ادة 

��� في إ�ار ال��مة ال��ن�ة � �ة لل��ارس�� ال��� � إ��ار ال���ات ال�� 3ال�ادة 

12م���ع ال�اب 

�اني � اإلن ���الن�ة وال��اد األخ�� ال��جهة إلى ال� األدو�ة، ال��اد ال : ال�اب 13

الع�او�� ال��اد

األدو�ة 1ال�ادة 

ال�فاعالت وم�اد ال��اب� 2ال�ادة 

���� ال��ي وال��ف أفالم وم�اد ال� 3ال�ادة 

ض�ادات 4ال�ادة 

غازات ���ة وأخ��  5ال�ادة 

أدوات 6ال�ادة 

م��هل�ات غ�� م���جة 7ال�ادة 

 � األم�اض وال�قا�ة والعالجأجه�ة ���ة و��امج م�جهة ل���� 8ال�ادة 

� األس�ان م�اد وم��هل�ات خاصة �� 9ال�ادة 

� اإلن�اني م�اد أخ�� م�جهة لل� 10ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 11ال�ادة 

13م���ع ال�اب 

نفقات ال���ات العل��ة لل�قا�ة ال�اب 14:

الع�او�� ال��اد

�ال، ال�فاعالت وأوسا� مغ��ةال�ق�، األم 1ال�ادة 

أدو�ة وم�اد أخ�� ذات االس�ع�ال ال�قائي 2ال�ادة 

س��فائ�ةإلع�اد وم�اد ال��افة ا 3ال�ادة 

م�اد ال�قا�ة 4ال�ادة 

��ة وم���عات أخ��  دفات� ال 5ال�ادة 

� ��ي وم�اد غ�ائ�ة ل��ا�ة األم وال�فل حل� 6ال�ادة 

ذات ال��ا�� ال�ع��ةم�اد ض�ور�ة ل����� نفا�ات أن��ة العالج  7ال�ادة 

خ�مات في إ�ار ت���� نفا�ات أن��ة العالج ذات ال��ا�� ال�ع��ة 8ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 9ال�ادة 

14م���ع ال�اب 
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اق��اء وص�انة الع�اد ال��ي ومل�قاته واألدوات ال���ة ال�اب 15:

الع�او�� ال��اد

اق��اء ع�اد ��ي 1ال�ادة 

�اء وسائل ���ةاق� 2ال�ادة 

اق��اء مل�قات ���ة وج�اح�ة 3ال�ادة 

م�ق�الت ���ة 4ال�ادة 

ع�اد العالج ال�ه�ي، إعادة ت���ف، إعادة إدماج ال��ضى والف��صات ال�ف��ة 5ال�ادة 

��انة و�صالح الع�اد ال��ي ��ا ف�ها ق�ع الغ�ار � ال �ار� م 6ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 7دة ال�ا

15م���ع ال�اب 

� ال����ف�ات الع����ة واله��ات الع��م�ة �ع��ان  � اإلس��فائ�ة وال��ف ل� �ار� ت��ی� ال� : ال�اب 16

ال��ضى ال���ل�� ال�ی� ال �عان�ن م� أم�اض ت���ها اتفاق�ة خاصة

الع�او�� ال��اد

 � �ار� � ال� � ال����ف�ات الع����ة �ع�� س��فائ�ةإلاتع�� ان ال��ضى وال��ف ل�

ال���ل�� ال�ی� ال �عان�ن م� أم�اض ت���ها اتفاق�ة خاصة

1ال�ادة 

� ال��ف مع اله��ات الع��م�ة �ار� � م تع�� 2ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 3ال�ادة 

16م���ع ال�اب 

� العل�ي نفقات ال�� : ال�اب 17

الع�او�� ال��اد

� ال��ياس��ارة وأتعاب ال���اء ال��ار��� في ا ل�� 1ال�ادة 

� ال��ي خ�مات م�ت��ة �ال�� 2ال�ادة 

ش�اء وص�انة الع�اد، ال��ق�الت، ال��اد العل��ة واألدو�ة، م�اد أخ�� م����ة واس�هالك�ة 3ال�ادة 

� ال��ي ت�قالت ومه�ات في إ�ار ال�� 4ال�ادة 

ال��ة ال�ال�ة ال�قفلة 5ال�ادة 

17م���ع ال�اب 
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س��فائ�ةإلن�ف��� وال��س�ات ا1ة االس��فائ�ة ح�ا�ات ال��س�

�ع ال��ا�ات ال�ال�ة لل��س�ة اإلس��فائ�ة  ب�ه�ان و��ا ال��س�ات اإلس��فائ�ة إلى 1954ن�ف��� 1ت�

� القع�ة عام 15ال��رخ في 11-07ن�ن رق� أح�ام القا ��� 2007ن�ف��� س�ة 25ال��اف� 1428ذ وال��

.ال��ام ال��اس�ي ال�الي

�� ��اق�ةال��اماتال��اس�ةت���فيأن� ال�يم�� ال�عل�ماتوال�فاف�ة ال��ت��ة �ع�ل�ةاالن��ام وال�

.وت�ل�غهاوع�ضهاورقاب�هاتعال�ها

� م��ول��ه اإلج�اءات الالزمة ل�ضع ت���� م�اس�ي ���ح �ال�قا�ة  ���د ال���ول األول ع� ال��س�ة ت�

.ال�اخل�ة وال�ارج�ة على ال��اء

� ال�� والق��ة م�ة في ال��ة على األقل، على ت� ��م ال��انات ال�اضعة م�ل ج�د م� ح� �ن أص�ل وخ

�اء لل�ثائ� ال���ت�ة � و�ح � ماد .أساس ف�

��م � ه�ا ال��د ال�ضع�ة ال�ق�ق�ة له�ه األص�ل وال� � أن �ع� ��.

� ال���أ ال���ى  � �ل ت���"الق�� ال��دوج"ت��ر ال��ا�ات ال��اس��ة ح� ل على األقل ح�اب�� اث���، ��

� أن ���ن ال��لغ ال��ی� .أح�ه�ا م�ی� واآلخ� دائ�، في �ل اح��ام ال��ل�ل ال�م�ي في ت���ل الع�ل�ات ��

.م�او�ا لل��لغ ال�ائ�

�ها و��ا، م�جع ال�ث�قة ال���ت�ة ال�ي �����  �� ���نها وت� ��ر �ل معل�مة وم ���د �ل ت���ل م�اس�ي م

.إل�ها

��اق�ة وال�ف� ت���� �ل � ��� ال� � دعامة ت �ا�ة م�اس��ة على وث�قة ث��ت�ة م�رخة وم���ة على ورقة أو أ

.و�م�ان�ة إعادة م���اها على األوراق

� ال��م في وث�قة م�اس��ة وح��ة � ال��ان وفي نف � في نف � ال���عة وال�ي ت� � الع�ل�ات م� نف .تل�

� الق�ام �إج�اء قفل م�جه إلى ت���� ال�� .ل�ل ال�م�ي وض�ان ع�م ال��اس �ال����الت��

.ت��� ال��انات دفات� م�اس��ة ت��ل دف��ا ی�م�ا ودف��ا ����ا ودف�� ج�د

� ی��اف� مع  ی�ف�ع ال�ف�� ال��مي وال�ف�� ال���� إلى ع�د م� ال�فات� ال��اع�ة وال��الت ال��اع�ة �الق�ر ال�

.اح��اجات ال��س�ة

��م واألم�ال ال�اصة واألع�اء وم���ات ال��س�ةت��ل في ال�ف�� ال��مي ح�� وفي حالة .ات األص�ل وال�

��� فق� ال�ص�� ال�ه�� لل��ا�ات ال�اردة في ال�فات� ال��اع�ة  اس�ع�ال دفات� م�اع�ة، فإن ال�ف�� ال��مي ی�

).ام�ع العامة ال�ه��ة ل�ل دف�� م�اع�لمجا(

��� ال�ف�� ال���� م���ع ح��ات ال��ا�ات خال ل الف��ة ال�ع��ة،ی�

.ت�قل في دف�� ال��د ال���ان�ة وح�اب ال��ائج ال�اصان �ال��س�ة

س��ات اب��اء )10(ت�ف� ال�فات� ال��اس��ة أو ال�عامات ال�ي تق�م مقامها، و��ا ال�ثائ� ال���ت�ة م�ة ع��ة 

.م� تار�خ قفل �ل س�ة مال�ة م�اس��ة
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� م���ة مق� ال��س�ة على ال�ف�� ا .ل��مي ودف�� ال��دی�ق� رئ�

��� ی�مي لإلی�ادات وال�فقات وتل�م ��ف� ال�ثائ� ال���ت�ة  ت��� ال��انات ال�اضعة ل��اس�ة مال�ة م���ة ل

.س��ات اب��اء م� تار�خ قفل �ل س�ة مال�ة م�اس��ة)10(ل��ة ع��ة 

� ن�  ع �ان، أو نقل إلى ت��� ال�فات�ال��اس��ة ال��ق�ة وال��ش� عل�ها ب�ون ت�ك ب�اض أو تغ��� م� أ

� .الهام

.ت��� ال��اس�ة ی�و�ا أو ع� ���� أن��ة اإلعالم اآللي

��اق�ة  ��ات ال�ف� والع�ف واألم� وال� � ن�ام اإلعالم اآللي مق� � أن تل�ي �ل م�اس�ة م����ة ���ج ��

.واس��جاع ال�ع��ات

� م��ول�ة ال��ی� العام لل��س�ة وتع� في أجل ��� ال���ف ال�ال�ة ت� �اه أر�عة ت أشه� م� تار�خ )4(أق

� أن ت��ن م����ة ع� ال�عل�مات األخ�� ال�ي ت��� .قفل ال��ة ال�ال�ة ال��اس��ة، و��

.ت�ف� ال���ف ال�ال�ة معل�مات ت��ح �إج�اء مقارنات مع ال��ة ال�ال�ة ال�ا�قة

��� �ل ق�� م� أق�ام ال���ان�ة وح�اب ال��ائج وج�ول ت�فقات ال����ة إشار  ة إلى ال��لغ ال��عل� �الق�� ی�

.ال��اف� له في ال��ة ال�ال�ة ال�ا�قة

� ��� ال�ل�� معل�مات مقارنة تأخ� ش�ل س�د وصفي وع�د .ی�

��ح م� غ�� ال���� مقارنة أح�  � تغ��� ��ق األق�امع��ما � الع�د�ة م� أح� ال���ف ال�ال�ة ال�ا�قة، ���

��ور� ت���ف م .�الغ ال��ة ال�ال�ة ال�ا�قة ل�عل ال�قارنة م���ةال�ق��� أو الع�ض ���ن م� ال

 � � آخ�، فإن إعادة ال��ت� � اخ�الف م�ة ال��ة ال�ال�ة أو أل� س� إذا �ان م� غ�� ال���� إج�اء مقارنة ���

� على ال�عل�مات الع�د�ة لل��ة ال�ال�ة ال�ا�قة ت��ن م�ل تف��� في ال�ل�� ح�ى  أو ال�ع��الت ال�ي أدخل

��ح قابلة ل .ل�قارنةت

.شه�ا تغ�ي ال��ة ال��ن�ة)12(م�ة ال��ة ال�ال�ة ال��اس��ة اث�ا ع�� 
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�ا�قة لل�فقات  ال�قا�ة ال

��ة اب��اء م� س�ة  � ب�����  2011لق� ت� ت���� ال�قا�ة ال�ا�قة لل�فقات على ال��س�ات الع��م�ة لل وذل

� رق�  � األولى 19ال��رخ في 414-92ال��س�م ال��ف�� � 1992ن�ف��� 14ال��اف� 1414عام ج�اد وال�

.ی�عل� �ال�قا�ة ال�ا�قة لل�فقات

ت�ارس ه�ه ال�قا�ة ال�ا�قة لل�فقات م� ��ف ال��اق��ن ال�ال��ن ���اع�ة م�اق��� مال��� م�اع�ی� ��قا ألح�ام 

���ة414-92ال��س�م  .وللق�ان�� األساس�ة ال�ي ت��� م��لف م�س�ات�ا ال

��ةش�و� ت�ل�� ال�أش

� ال�الي ���ة ال��اما �ال�فقات وال����ة ف��ا یلي، م��قا ق�ل ال��ق�ع عل�ها، ل�أش��ة ال��اق �ع الق�ارات ال�� :ت�

� ال��لة ال�ه��ة لل���ف�� ودفع م�ت�اته�، �اس���اء ال��ق�ة في  � والق�ارات ال�ي ت� ق�ارات ال�ع��� وال����

ال�رجة،

ل س�ة مال�ة،ال��اول األس��ة ال�ي تع� ع�� قفل �

.ال��اول األصل�ة األول�ة، ال�ي تع� في ب�ا�ة ال��ة و ال��اول األصل�ة ال�ع�لة ال�ي ت��أ اث�اء ال��ة ال�ال�ة

.اإلل��امات ال�اصة ب�فقات ال����� وال��ه�� أو االس���ار

� أو الفات�رة ال��ل�ة ع��ما ال � ال��لغ ال����� ال���كل ال��ام م�ع� ���� ال�ل �فقات ی�ع� د إلب�ام ال

.الع��م�ة

�ا �اإلع��اد أوت�فال �االل�اق أو ت���ل اع��ادات، ��� إعانة أو تف�� كل مق�ر وزار� ی�

��ف م� اإلدارة ال��اش�ة، وال����ة �فات�رات  � ال��ال�ف ال�ل�قة وال�فقات ال�ي ت �ار� كل ال��ام ی�عل� ب���ی� م

.نهائ�ة

.ق ال���ت�ة لل�فقاتت�ف� اس��ارة االل��ام ����ع األورا

� الع�اص� اآلت�ة � ال�الي �ع� ف� �ل اإلل��امات والق�ارات ال����رة على تأش��ة ال��اق � أن ت� ��:

��ف ��ا هي م��دة في القان�ن، صفة اآلم� �ال

ال��ا�قة ال�امة للق�ان�� وال�����ات ال�ع��ل به�ا،

فقة،م�ا�قة م�لغ االل��ام للع�اص� ال����ة في ال�ث�قة ال�� 

 � وج�د ال�أش��ات أو اآلراء ال���قة ال�ي سل��ها ال�ل�ة اإلدار�ة ال��هلة ع��ما ت��ن م�ل ه�ه ال�أش��ة ق� ن

.عل�ه ال����� ال�ار� �ه الع�ل

�اء على األوراق ال���ت�ة .ت��هي رقا�ة ال�فقات ال�ل��م بها ب�أش��ة ت�ضع على إس��ارة اإلل��ام، وع�� اإلق�

� �ل حالةت��ن االل��امات � أو نهائي، ح� � م�ق .غ�� القان�ن�ة أو غ�� ال��ا�قة لل����� م�ض�ع رف

� في ال�االت األت�ة � ال��ق :ی�لغ ال�ف

���ح، إق��اح ال��ام م��ب ���الفات لل����� قابلة لل�

�ان ال�ثائ� ال���ت�ة ال��ل��ة،  انع�ام أو نق

.ن��ان ب�ان هام في ال�ثائ� ال��فقة
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� ا :ل�هائي ��ا یلي�علل ال�ف

ع�م م�ا�قة االل��ام للق�ان�� وال�����ات ال�ع��ل بها،

� ال�ال�ة، ع�م ت�ف� اإلع��ادات أو ال��اص

� � ال��ق ��ف لل�الح�ات ال��ونة في م���ة ال�ف .ع�م اح��ام اآلم� �ال

آجال ت�ف�� ال�قا�ة ال���قة على ال�فقات ال�ل��م بها

� ملفات اإلل��ام ال�ي ��ف، وال�ع�وضة لل�قا�ة، في أجل ع��ة ت�رس وتف� .أ�ام)10(ق�مها اآلم� �ال

� ال�لفات، ن��ا ل�عق��ها، دراسة مع�قة .غ�� أنه ���� ت��ی� ه�ا األجل الى ع���� ی�ما ع��ما ت�ل

�الح ال�قا�ة ال�ال�ة الس��ارة اإلل��ام .ت��� اآلجال إب��اء م� تار�خ إس�الم م

� ال � ال��ق � على ال�ف .���ح وال�علل، ا�قاف س��ان اآلجالی��ت

د����� م� ال��ة ال�ي ی�� ف�ها، و���د ه�ا ال�ار�خ الى غا�ة ���10د تار�خ إخ��ام اإلل��ام ب�فقات ال����� ی�م 

� ال��ة لل�فقات ال����ة ف��ا یلي20 :د����� م� نف

ال��ه�� واالس���ار،

��ف ب�اس�ة اإلدارة م�اش�ة، ال�فقات ال�ي ت

.ج�اول أج�ر ال�����م�� ال��ق��� وال��اوم��رات ال�ي ت�عل� ب����� ال��اة ال�ه��ة لل���ف��،الق�ا

م�اس�ة اإلل��امات

� م� اإلع��ادات ال���لة في  یه�ف م�� م�اس�ة اإلل��ام �ال�فقات، الى ت��ی� م�لغ اإلل��ام �ال�فقات ال�ي ت�

�، أو في ت���ل ال��ن .امج وم�لغ األرص�ة ال���ف�ةم��ان�ة ال����� في �ل وق

� ال�الي في م�ال نفقات ال�����، ما �أتي :ت��ع�ض م�اس�ة اإلل��ام �ال�فقات، ال�ي ����ها ال��اق

� األب�اب وال��اد، �ة ح� � اإلع��ادات ال�ف��حة أو ال��

ارت�ا� اإلع��ادات،

ت���ل اإلع��ادات،

��ف  �ات �اإلع��ادات ال�ي ت��ح لآلم��� �ال ال�ان����،ال�ف��

 ،� اإلل��ام �ال�فقات ال�ي ت�

.األرص�ة ال���ف�ة

� ال�الي ال��اع� � ال�الي و ال��اق م��ول�ة ال��اق

� سل��ه وع� ال�أش��ات ال�ي ��ل�ها �الح ال��ض�عة ت� � ال�الي م��ول ع� س�� م���ع ال� .ال��اق

�اصات، ال�ي �ف�ضها ا � ال�الي ال��اع� م��ول في ح�ود اإلخ� � ال�الي، ع� األع�ال ال�ي ال��اق ل�ه ال��اق

.�ق�م بها وع� ال�أش��ات ال�ي ��ل�ها �ع��ان ال�قا�ة ال���قة
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� دراسة ال�لفات والق�ارات ال�ي ��لع�ن  یل�م ال��اق��ن ال�ال��ن وال��اق��ن ال�ال��ن ال��اع�ون �ال�� ال�ه�ي ل�

.عل�ها

��ا �أداء مه��ه�وت�ف� له� ال��ا�ة أث�اء م�ارسة مهامه� م� �ل ضغ .� أو ت�خل م� شأنه�ا أن �

ال�غاضي

� م��ول��ه ��ق�ر  � ت� ��ف أن ی�غاضى ع� ذل � نهائي لالت�ام �ال�فقات، ���� اآلم� �ال في حالة رف

.معلل، �عل� �ه ال�ز�� ال��لف �ال���ان�ة

.ی�سل ال�لف ال�� ���ن م�ض�ع ال�غاضي الى ال�ل�ة ال�ص�ة

��ل ال�غاضي في � نهائي �عل� �ال��� ل�ا �أتيال���� ح :حالة رف

��ف، صفة اآلم� �ال

ع�م ت�ف� اإلع��ادات أو انع�امها،

��ص عل�ها في ال����� ال�ع��ل �ه، انع�ام ال�أش��ات أو اآلراء ال���قة ال��

أو ت�اوزا ت�اوزا لالع��ادات و�ما تع��ال لها إماإخفاء، به�ف �االل��امانع�ام ال�ثائ� ال���ت�ة ال�ي ت�عل� 

.ل��اع�ات مال�ة في ال���ان�ة

�� وضع تأش��ة األخ� �ال���ان مع اإلشارة الى رق�  � ال�الي ق ی�سل االل��ام م�فقا ��ق�ر ال�غاضي الى ال��اق

.ال�غاضي وتار��ه

� ال�الي ن��ة م� ملف  � �ان م�ض�ع ال�غاضي االل��امی�سل ال��اق �� إلى، ال� ال�ز�� ال��لف �ال���ان�ة ق

.اإلعالم
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ال��اول األصل�ة األول�ة

��فاآلم���فم�س�ةكلتع�م�اس��ةوث�قةهي ���ال لل�����م��،االس��ةال�ضع�ةعلىز�ادةت

�اتو��اال��مةفيه�ال�ی�لألع�اناالس��الليلل�ق�ال��افقةاألج�ر �له�ال����حةال�ع�� ت�������ج

��ص .ال�ار�ةال��ةم�د�����31غا�ةإلىال�ق�مةو.ت���هاال�يال������ةال�

:األوراق ال���ت�ة

��ف مع ��اقة االل��ام ج�ول أصلي ی���ن م� خ��ة أوراق :ی�ف� اآلم� �ال

ال�اجهة؛صف�ةم�ت���ن األولىال�رقة

�ةاألوراقم�ع�دأوورقةم�ت���ن ال�ان�ةال�رقة � ال�ئ��ي�األجم�ال���ف��ی�ال����لالح��اءم�

�ال�الي وال�ت�ة؛ال���فةح�

�اتم��لفت��دال�ال�ةال�رقة �ال����حةوال��حال�ع�� أج��؛كلورت�ةال���فة���

ال�رقة ال�ا�عة ت�ّ�� ز�ادة على األس�اء واأللقاب و�ائف األج�اء وت�ز�ع م��لف ال��ح ذات ال�ا�ع العائلي؛

�ال�ام�ةال�رقة �تل� �اتال�ئ���ةاألج�رس��كلح� ال���لفةوال�ع��

.وس���اشه��اال����حة

�األصل�ةال��اولتعّ� �ح� .لل�ت�ةال��ازليال��ت�

�ألقابأس�اء�ع�� �ت�ل�ليب�ق�ح�اعلىكلاألصل�ةال��اولفي��ه�ون،ال�ی�األع�انورت معی��اس

�ذل� .االس��ةالقائ�ةفي��ه�ال�

:ال��اق�ةأو/واالل��امإج�اءات

� ال�أش��ة ال���قة لل��اول، األصل�ة إع�اد قائ�ة اس��ة ع�� نها�ة �ل س�ة مال�ة م� ��ف اآلم�  ت��ل

� ال�ال�ة وت�ّ� اإلشارة ف�ها إلى  �ل مالي لل�����م�� ال�ی� ��غل�ن ال��اص � �ل ف ��ف، معّ�ة ح� �ال

� وو��فة �ل ع�ن و��ا رق� وتار�خ تأش��ة ال��  � ال�الي ���جعأس�اء وألقاب ورت .اق

� ال�ال�ة،  ت�ّ� ال��اق�ة ال���قة لل��اول األصل�ة على وف� الق�ائ� االس��ة لل�����م�� ال�ی� ��غل�ن ال��اص

�ات ال�ي ت�ه� في ال��اول األصل�ة  .لل��ة ال�ال�ة ال�ار�ة)ال����ل�ة وال�ع�یل�ة(واألج�ر وال�ع��

��فاآلم�ون �ع�ل �لكل�ع��انال�ف��حةللإلع��ادات��قااألصل�ة�ال��اولاالل��امعلى�ال مادةوف

��لم� .ال���عال���م�ادوف

�شه�ا)12(لاألول�ةاألصل�ةال��اولتعّ� ف�هات��ن ال�يال�الةفيال�ف��حةاإلع��اداتع�ال����غ

.كاف�ةغ��ال�ال�ةاإلع��ادات

��ع��اناألصليال��ولفي���� ��ور�ةواإلع��اداتال�ف��حةاإلع��اداتب��ف�ق الإلىال�ع�� ل�غ��ةال

.ال�ال�ةال��ةج��ع

.ال�ف��حةاإلع��اداتم�اح�ةعلىال�الة،ه�هفياالل��ام��اقةتعّ�و
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��فاآلم��ق�مإضاف�ةمال�ةاع��اداتوضعع�� �ال���انلألخ�م�جهةت���ل�ةال��ام��اقات�إع�اد�ال

أساسعلىاالل��امم�ض�عوال��الغاألصليال��ولإ�ارفيبهاال�ل��مال��الغب��الف�ق ع�جال�اتالفارق 

.ال�ال�ةاالل��ام��اقات

)وال�ع�یل�ة(ال����ل�ةاألصل�ةال��اول

هي وث�قة م�اس��ة ت�ّ�� ال�غ��ات ال�ي ��أت خالل ال��ة في تع�اد ال�����م�� وال�ضع�ة اإلدار�ة وال��اس��ة 

.لألع�ان

:األوراق ال���ت�ة 

��ف ل�ع� ��اقة االل��ام ز�ادة على ال��ول األصلي ال����لي ی�ف� اآلم� �ال

� ال�الة األوراق ال���ت�ة اآلت�ة)وال�ع�یلي( وح�

مق�ر ال�ع���، ال����ل، ال��ق�ة، ال�أه�ل، إعادة اإلدماج، االن��اب، االس�قالة، ال�قاع�

�، ع�� االق� �� �� ال�� �اء؛م�

� ال�ع��الت ال�ارئة على ت���� عائلة ال�ع�ي عق� ال�واج، شهادة ال��الد إلخ؛ األوراق ال�ي ت��

�اء �، ع�� االق� ���ة م�ح ال�ع�� ��ف ال�� مق�ر معّ� م� ��ف اآلم� �ال

:ال��اق�ةأو/واالل��امإج�اءات

� ش�ل و�ج�اءا ت م�اق�ة ال��اول األصل�ة األول�ةت���ل ال��اول األصل�ة ال����ل�ة و ال�ع�یل�ة إلى نف

اإلی�ادات وال�فقاتتو�ال

� 1990أوت 15ال��رخ في 21-90م� القان�ن 49ت���قا ألح�ام ال�ادة  ال��عل� �ال��اس�ة الع��م�ة وال�

� ع��مي م��ول��  � األم�ال أو دفعها ل��اب م�اس � على أن ال��الء ال��لف�ن �اج�اء ع�ل�ات ق� ی�

��ا ومال�ا  � ش� � أوام�ه�، وال��اس ع� ه�ه الع�ل�ات وت��ل ه�ه ال���ول�ة األع�ان ال��ض�ع�� ت�

�ام��ا ومال�ا ع� فغل ت����ه� في ح�ود ال��اق�ة ال�ي ی�ع�� عل�ه  � ی�ت�� �ه ال��الء م��ول ت الع��مي ال�

.م�ارس�ها

�اء وت���� و�الت اإلی�ادات وال�فقاتإن

��ل ال�الي على م����  ��ة فعلي م��ولي ه�ه ال��س�ات م� أجل ال�� إح�اثال��س�ات الع��م�ة لل

� رق�  � القع�ة عام 13ال��رخ في 108-93و�الة االی�ادات وال�فقات ��قا لل��س�م ال��ف�� ال��اف� 1413ذ

.، وال�� ���د ��ف�ات إح�اث و�االت االی�ادات وال�فقات وت����ها وس��ها1993مای� س�ة 5

� ت��ث و�االت االی�ا ��ف ل���ان�ة ال��س�ة �ع� ال��افقة ال��اب�ة ل��اس دات وال�فقات ��ق�ر م� اآلم� �ال

.ال��س�ة

:���ل مق�ر إح�اث ال��الة ال��انات ال�ال�ة

اله�ف،

ال�ق�،
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ال����ة،

ال�ل�ل،

أب�اب ال�فقات أو ح�اب االق��اع م� االی�ادات،

� �ه لل���ل،  �ى لل����� ال��خ ال��لغ األق

ل�فقة ال��ح�،م�لغ ا

.أجل تق��� االث�اتات

��ف ورق� ت�ت��ي .تع�ف �ل و�الة ب�ل�ل اآلم� �ال

� أن ���ن م�او�ا لل��� ال���س� ل�فقات  � األب�اب، و�� �ى لل����� أو سقف ال��الة ح� ���د ال��لغ األق

.ال��الة �ل ثالثة أشه�

� � ال� � ال��مة ونف � الع�ل، وفي م��ان األج�ر ت�اب� �فه� م� ال�فقة ال��ح�ة نفقة م�ا�قة ل�ف اعة او نف

.األج� ال��مي"ال�فقة ال��ح�ة"

��وف ال��ح� أو ت�ف �ها���� تع�یل مق�رات اح�اث ال��الة ب�فع سقف ال����� وال� �.

�ا أب�اب االق��اع لل��الة � ال�ع��الت أ� .ك�ا ���� أن ت�

ال��الء

�اء ال��س��� � �ع ه�ا ال�ع��� الع��اد �ع�� ال���ل ال�ع�� م� ب�� األع ��ف و�� �ق�ر م� اآلم� �ال

� � الع��مي ال�ع�� ال��� .ال��اس

��ف مق�ر تع��� ال���ل الى �ل م� :ی�لغ اآلم� �ال

،� � ال�ع�� ال��� ال��اس

� ال�الي، ال��اق

.ال���ل

��ف �ا ��ق�ر م� اآلم� �ال .���ن ال�ع��� ال����ل ل��اب ال��الء، أ�

س�� ال��الت

��لها في ال�ق�ر ال�اص �إن�ائها���د ن�ع .ال��اد ال�ي تق�م ال��الة ب��

��ل اإلی�ادات ال�ي ی�فعها ال��ی��ن  � ال��و� ال�اصة �ال��اس��� الع��م���، ب�� �ق�م ال��الء، ض�� نف

.اما نق�ا أو ب�اس�ة ص��ك

� و��� ال�فع نق�ا م�ة واح�ة �ل�نها الى ال��اس في األس��ع على األقل ��ا ی�فع ال��الء االی�ادات ال�ي ��

� �ى أجل إلى ال��اس ���ك ال�����ة غ�اة اس�المها، في أق ���ك ال����ة وال .ت�ل� ال

و�الة ال�فقات

:ت��فل ال��الة �ال�فقات ال�ال�ة

� االدوات وال�����، نفقات صغ��ة ت�

أج�ر ال���ف�� العامل�� �ال�اعة أو �ال��م،
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� ال�ه�ات، �ار� ت���قات ع� م

.شغال ال����ة في ال��التاأل

��ف �ل و��ل، ت���� ��او� ال��لغ ال���د في مق�ر  � ت �ى ال�ال إن�اءی�ضع ت� ال��الة و��اجع ان اق�

� ال��ل .ب�ف

� م� ال���ل، الى ح�اب وضع األم�ال ال�ف��ح �اس�  � ال��لغ، ��ل � الع��مي ال�ع�� ال��� ی�فع ال��اس

.و�الة ال�فقات

� ال��و� ال�اصة �ال��اس��� الع��م���، ب�فع ال��الغ ال����قة لل��ی��� �ال����ل أو �ق�م ال��الء ض�� ن ف

.ب�اس�ة ص� أو ���الة ��اقة أو نق�ا

�ى أجل ل�ل� ��ف في نها�ة �ل شه� �أق .��ل� ال���ل ال�ثائ� ال���ت�ة لل�فقات ال�ي دفعها لآلم� �ال

� على الإلغاءع�� نها�ة ال��ة وح��  � م�ح له إرجاع���ل ال��الة، �� إلی�اعح�اب إلىم�لغ ال����� ال�

.األم�ال

ال��اق�ة

��ف � الع��مي ال�ع�� واآلم� �ال �ع ال��الء ل��اق�ة ال��اس ��.

�ع�ن ل��ق�قات ال�ف���ة العامة لل�ال�ة وت�ق�قات  �ة لها ���اق�ة ت���� األجه�ةك�ا �� وال�ل�ات ال��خ

� الع��مي ال�ع�� أو اآلم ��ف في ع�� ال��انال��اس .� �ال

� الع��مي � الق�ان�� ال���قة على ال��اس �ع ال���ل ل�ف .ع��ما �الح� ع�� في ت���� و�الة ما، ��

��فإج�اءات ال��اس�ة ال�ي ����ها اآلم�ون �ال

��ة في وصف الع�ل�ات ال�ال�ة وم�اق��ها وا�الع سل�ات  ت���ل ال��اس�ة ال�اصة �ال��س�ات الع��م�ة لل

.ا�ة وال����� عل�هاال�ق

:ت���ن ه�ه ال��اس�ة م�

��ف، ت��ح �ع�ل�ات ال���ان�ات ال�اصة �اله��ات الع��م�ة .م�اس�ة ادار�ة ����ها اآلم�ون �ال

� ال��ة ال��ن�ة .ت��� ال��اس�ة العامة ح�

� ���قة الق�� ال��دوج لل��اب�� ال�ائ� وال��ی� .ت��� ال��اس�ة العامة ح�

��ف اآلم�ون �ال

��ف � .اب��ائ��� أو رئ����� أو ثان����إما��ن اآلم�ون �ال

��رون أوام� �ال�فع لفائ�ة ال�ائ��� وأوام�  ��ف االب��ائ��ن أو ال�ئ����ن ه� ال�ی� � اإلی�اداتاآلم�ون �ال

��ف ال�ان���� � االع��ادات لفائ�ة اآلم��� �ال .ض� ال��ی���، وأوام� تف��

��ف ال�ان���ن ه�  ��رون ح�االت ال�فع لفائ�ة ال�ائ��� في ح�ود االع��ادات ال�ف�ضة اآلم�ون �ال ال�ی� �

.وأوام� االی�ادات ض� ال��ی���

��ف م�اس�ة اآلم��� �ال

��ف ال�ئ����ن وال�ان���ن في م�اس�ة  .وال�فقاتلإلی�اداتإدار�ة���� اآلم�ون �ال
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االی�ادات

:تع�ض ال��اس�ة اإلدار�ة لالی�ادات ما �أتي

�ن ال�ائ�ة ال����ة وال��فى بها،ال�ی

��ل  �ادرة ب�� �ات أو اإلی�اداتاألوام� ال � ال��ف� ال�ي ت��� ب�اء على أوام�،اإللغاءاتو��ل

��الت ال�ي ت�� ب�اء على أوام� .ال��

ال�فقات

االل��ام �ال�فع-1

م� م�لغ �ال���ة الى ال��امج الق�ام في أ�ة ل��ة ب���ی� ما ال��م ب�فعهإلىته�ف م�اس�ة االل��امات �ال�فع 

.اع��ادات ال�فع وم�لغ األرص�ة ال��احةإلىاألذون بها، أو 

��ف في م�ال نفقات ال����� ما �أتي :تع�ض م�اس�ة االل��امات �ال�فع ال�ي ����ها اآلم�ون �ال

� األب�اب وال���د،- االع��ادات ال�ف��حة أو ال�ف�ضة ح�

�ات االع��ادات ال����ح- ��ف ال�ان���ن،تف�� ة لآلم��� �ال

ال��امات ال�فع ال�ي ی�� الق�ام بها،-

.ال��احةاألرص�ة

��ف ال�ئ����ن وال�ان���ن ب�فقات ال����� ال�اصة �ال�ولة في ح�ود االع��ادات ال�ف��حة أو  یل��م اآلم�ون �ال

.ال�ف�ضة �اس���اء االع��ادات ال�ق�ی��ة

��ف في م�ال نفقات ال��ه�� واالس���ار ما �أتيتع�ض م�اس�ة االل��امات �ال�فع ا :ل�ي ����ها اآلم�ون �ال

االل��امات ال�ي ت��� م� ال��امج ال�أذون بها وتع��التها ال��عاق�ة،-

�ات ال��نامج ال�أذون �ه،- �ى تف�� االل��امات ال�ي ت��� ��ق�

.األرص�ة ال��احة

��ف ال�ئ����ن ب��ل�غ أوام� ال� ��ف وال�ان���� �ق�م اآلم�ون �ال � �ال��امج ال�أذون بها الى اآلم��� �ال ف��

� ال��امج ال�أذون بها � في ح�ود تل .وذل

��ف ال�ئ����ن وال�ان���ن ب�فقات ال��ه�� واالس���ار في ح�ود ال��امج ال�أذون بها .یل��م اآلم�ون �ال

��ف تقار�� االل��امات ال����ة ع� ���� وضع�ات مال� .ة شه��ة�ق�م اآلم�ون �ال

��ف ع�  ��ف اآلم��� �ال � ت ت�ضع اع��ادات ال�فع ال�ف��حة في م�ال نفقات ال��ه�� واالس���ار ت�

� .���� مق�ر أو تف��

�ات اع��ادات ال�فع  ��ف ال�ئ����ن تف�� ��ف وال�ان����، في ح�ود إلى�ق�م اآلم�ون �ال اآلم��� �ال

.اع��ادات ال�فع وال��ص�دة

��ف ما �أتيتع�ض م�اس�ة األوام� ��ف وال����الت ال�ي ����ها اآلم� �ال :�ال

��ف ال�ان����، �ات �االع��ادات ال����حة لآلم��� �ال ال�ف��

�ادرة، ��ف أو ال����الت ال م�الغ األوام� �ال

.االع��ادات ال��احة
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��ف ال�ئ����ن في ح�ود االع��ادات ال�ف��حة ل ��رها اآلم�ون �ال � أوام� ال�فع ال�ي � � �ي ت��ن ت�

.قابلة لل�فع م� ص��وق أم�� ال����ة ال����� أو أم�� ال����ة ال�ئ��ي

��ف ال�ئ��ي لل���ان�ات ال�ل�قة للق�اع� ال�اصة به�ه ال���ان�ات �ادرة ع� اآلم� �ال �ع أوام� ال�فع ال .ت�

��ف وال�ان���� في ح�ود االع��ادات ال�ي � �ادرة ع� اآلم��� �ال � ح�االت ال�فع ال � ف�ض�ها اآلم�ون ت�

��� اقل���ا ��ف ال�ئ����ن ل�ي ت��ن قابلة لل�فع م� ص��وق أم�اء خ���ة ال�ال�ة ال��� .�ال

��ف تقار�� ع�  ��ف أو ح�االت ال�فع ال�ق��ة في االتفاق ع� ���� وضع�ات األم��ق�م اآلم�ون �ال �ال

.مال�ة شه��ة

��ف وال����الت ی�م األوام����د تار�خ قفل  .���� م� ال��ة ال�ي ت�عل� بهاد��25ال

��ف ه� ال���ول ع� 26وفقا ألح�ام ال�ادة  م� القان�ن ال��عل� �ال��اس�ة الع��م�ة، فإن اآلم� �ال

��ةاإلدار� ال��س�ة الع��م�ة ذات ال�ا�ع  � ال��س�ة الع��م�ة لل .أ

� ال�� ��ص عل�ها في ال� � ال��ف�ات ال�� ��ف ثان���� ح� .ال��س�ةإن�اء��� ���� تع��� آم��� �ال

��ف م�اس�ة اآلم��� �ال

��ف م�اس�ة  .لالی�ادات وال�فقاتإدار�ة���� اآلم�ون �ال

��ف ما �أتي :تع�ض م�اس�ة االی�ادات ال�ي �ق�م بها اآلم�ون �ال

ال�ی�ن ال�ائ�ة ال����ة وال���دة،

� ما ���� على ه�ه  �ل االی�ادات و��ل �ات أو األوام�أوام� ت� ،اءاتإلغم� ت�ف�

��الت ال����ة م� ه�ه  .األوام�ال��

.االع��ادات ال��احةإلىت��ح م�اس�ة االل��امات الق�ام في �ل ل��ة ب���ی� م�لغ االل��امات ال����ة ق�اسا 

��ف ما �أتياألوام�تع�ض م�اس�ة  :�ال

م�لغ االع��ادات ال�ف��حة أو ال�ف�ضة،

��ف ال�ق��لة،األوام�م�لغ  �ال

.�احةاألرص�ة ال�

��ف ال�ان���ن تقار�� ع� ح�االت ال�فع ال�ق��لة  ع� ���� ال�ضع�ات ال�ل�ة لإلنفاق�ق�م اآلم�ون �ال

��ف ال�ئ��ي .ال�ه��ة ال�ي ی�سل�نها الى اآلم� �ال



دلیل التسییر اإلستشفائي 391

��ف لل��اس��� الع��م��� ت���� اآلم��� �ال

��ف  دفع نفقة، أن ��ل��ا م�ه� ��اب�ا ع�ل�ة�إ�قافما قام ال��اس��ن الع��م��ن إذا���� اآلم��� �ال

� م��ول��ه� دفعها .وت�

��� اآلم� � أن ی� �� � � أن ی�فع في "ع�ارة"�ال�����ة ز�ادة على األس�اب ال���رة ل�ل � م� ال��اس ��ل

.م�ف�ض دفعهاإنفاقكل ع�ل�ة 

� الع��مي ال�� ����ل لع�ل�ة ت���� أن �ق�م تق���ا  .ی�ما)15(�ة ع�� وصای�ه خالل خ�إلى�ق�م ال��اس

�الح وزارة ال�ال�ة ��ف م� ��ف م � ع�� ال�اجة معل�مة م��لة م� اآلم� �ال ���� أن ��ل

��ف وم��ول��ه� االل��ام �ال�فقات الع��م�ة وت�ف��ها وض�� صالح�ات اآلم��� �ال

� تف�ض � ت���� ال�سائل ال�ال�ة وال����ة، ال� � ��ف، ال���ف ال�ع�� في م� له ال�ل�ة وفقا �ع��� آم�ا �ال

.لقان�ن ال��اس�ة الع��م�ة، و���ن مع���ا قان�نا ��قا لل����� ال�ار� �ه الع�ل

��ف �الق�ام ����ع ع�ل�ات اإلی�ادات وال�فقات الع��م�ة في م�ال :��لف اآلم� �ال

االل��ام،

�ف�ة، ال�

.اإلذن �ال�فع

��ف أن ����م ب�قة ال����� ال�ار� �ه ال � على اآلم� �ال � االل��ام �ال�فقات ال������ .ع�ل ف��ا ��

��ا ومال�ا ��قا لل����ع وال����� ال�ار�  ��ف م��وال ش� وفي حالة ع�م اح��ام ه�ه القاع�ة ���ن اآلم� �ال

� ال��اس�ة ��ص عل�ها في الق�ان�� ال��علقة ���ل .�ه الع�ل وت��� عل�ه العق��ات ال��

� أم� ��ف ال��اق�ة ق�ل أ � ��ارس اآلم� �ال ��ف أو إذن �ال�فع �ل الع�ل�ات ال�ال�ة في م�س��ه وت� �ال

.م��ول��ه ال�اصة

:وت��اول ه�ه ال��اق�ة ما یلي

�ف�ة، إث�ات الق�ام �ال��مة وص�ة ح�ا�ات ال�

إج�اء ع�ل�ة ال��اق�ة ال������ة ال����، وتق��� ال���رات الالزمة في ه�ا ال��ال،

� ���ع�ها وغ�ضها،الق�ام ���� ال�فقات ب�قة م� األب�  اب وال��اد ال�اصة بها وح�

.ال���عة اإلب�ائ�ة لل���ی�

��فها  ��ف �إج�اء ال��ام �ال�فقات غ�� ال��ا�قة لل����ع وال����� ال�ع��ل �ه ال�ي تأم� � ال یل�م اآلم� �ال

:ال�ل�ة ال�ل��ة، وال س��ا في ال�االت اآلت�ة

ع�م ت�ف� االع��ادات،

� ال �ال�ة،ع�م ت�ف� ال��اص

.ع�م وج�د �اب ت��� م�ه ال�فقة
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� ت�ف��ها  � أن األوام� ال�ي رف ��ف، �ا�لة وال مفع�ل لها، إذا ث� � عق��ة إدار�ة ت��� ض� اآلم� �ال تع��� أ

��ة وال�ال�ة .كان م� شأنها أن ت��له ال���ول�ة ال��

� م��ول ت���� ال�سائل ال�ال�ة وال����ة وال � � ل�� �اد�ة �عّ�� م��ف ی���ي إلى في حالة ال�غ�ر ال��ق

�� ض�ان اس���ار س�� ال��س�ة في ان��ار  ��ف ق �فة آم� �ال ال��س�ة أو اإلدارة الع��م�ة، ان�قال�ا �

� م��ول ت���� ال�سائل ال�ال�ة وال����ة وال�اد�ة � تع��� م��ف في م�

�الح ا �لمخت�لف ال� �ة ب�زارة ال�ال�ة �إع�اد مق�رات ال�أه�ل واالع��اد ال .�ور�ة لل�ع�ي ل��ة س�ة واح�ةت

�فة اس���ائ�ة  وفي حالة ما إذا ل� �����ل إج�اء ال�ع��� في األجل القان�ني، ���� أن ت��د ه�ه ال�ق�رات �

.ل��ة إضاف�ة تق�ر ���ة واح�ة

� ال��اس�ة آجال تق��� ال��ا�ات وأش�الها إلى م�ل

� رق�  � ال�ان�ة عام �24رخ في ال�301-93ت���قا ألح�ام ال��س�م ال��ف�� د����� 8ال��اف� 1414ج�اد

�ع لق�اع� ال��اس�ة 1993 ��ف ال�ئ����� وال�ان���� في ال��س�ات الع��م�ة ال�ي ت� � على اآلم��� �ال ��

�ف�ة اإلالعامة أن ی�دع�ا ح�ا�اته� ا � ال��اس�ة أو ی�سل�ها إلى األع�ان ال��لف�� �ال� � م�ل دار�ة إلدار�ة ل�

.ی�ن�� م� ال��ة ال��ل�ة لل��ة ال�ال�ة ال�قفلة�30اه في أجل أق

� ال��اس�ة أو  � م�ل � على ال��اس��� الع��م��� في ال��س�ات الع��م�ة أن ی�دع�ا ح�ا�ات ت����ه� ل� ��

�ف�ة ا �اه إلی�سل�ها إلى األع�ان ال��لف�� �ال� ی�ن�� م� ال��ة ال��ل�ة لل��ة ال�ال�ة 30دار�ة في أجل أق

.ال�قفلة

� على ال��ی��� العام�� لل��س�ات و أو اله��ات ال�اضعة لل����ع ال��ار� ول��عات ال��ف� الع��مي، /ی��ت

.قل���ةإلال��اعات ا./عانات ال�ي ت���ها ال�ولة وإلتق��� ح�اب اس�ع�ال ی��ر اس���ام ا

����ة �ال��ازنة و���ا�ات ال��ائج و�ال��اول  � أن ت�دع ه�ه ال��ا�ات ال� � و�� ال�ل�قة وال�ثائ� ال���ت�ة ل�

�اه  � ال��اس�ة في أجل أق .ی�ن�� م� ال��ة ال��ل�ة لل��ة ال�ال�ة ال�قفلة30م�ل
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ت���� ال��ه��ات ال���ة وال��ه��ات 

قةال��اف
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���ة ��انة في أداء ال��س�ات ال دورال

��انة إ ���ةفي ال��ه��ات وح�� أداءها ع�� إ�الةلى ته�ف ال � ال��س�ات ال ن��ا أله���ها في وذل

 � � ارتفاع ت�ال�فتق��� العالجات وال��اع�ة على ��ف األم�اض ال���لفة و��ل .اق��اءها���

�ل � وأف ��انة أقل ت�لفة وأقل جه�ا وأقل وق ��انة على .ن�ع�ةوت�ف� ال � إع�اء �ل األه��ة لل فل�ا ��

.���� ال��س�ةم

��انة إلى ق���� :ت�ق�� ال

��انة ال�قائ�ة  )ال���م�ة(ال

��انة العالج�ة )الغ�� م��م�ة(ال

��انة ال�قائ�ة  ال���م�ة(ال

��انة م� ب�� أه�اف ���ةفي ال�ال�قائ�ة لألجه�ة ال �س�ات ال

�ل ��ف أو معال�ة اس�ع�ال ال�هاز وض�ان ن�ع�ة ال��مة أو ال����ة ال��ج�ة م� أجل ت�هع�� إ�الة

� .ال���

ال�أك� م� ال�اه��ة ال�امة لل�هاز خاصة ع�� اس�ع�اله في ال��فل في حاالت ال��ار� 

� .ت�ف�� ال�المة ع�� االس�ع�ال لل�ق�ي وال���

� م� خالل د���مة ت�غ�ل  � ال��ال�ف وذل �ل م���� م� ال�لفةال�هاز خف ��ل على أف � وال� مقارنة ��ف

��انة .ت�لفة ال

� ��انة ال�قائ�ةع ت� ��انة وال��اد )ال���م�ة(ال � ال ��ع ال�� ���د م�اق� ل��ع�ة ال�هاز وت�ص�ات ال�

� اس���الها وتع� مه�ة في ت��ی� م�ة اس�ع�ال ال�هاز فل�ا  � اس�ع�الها و��ا ق�ع الغ�ار ال�ي �� ال�� ��

��� في ت�ف��ها وال�ه� على م�ا�عة وم�اق�ة � أن تع�ى لها األه��ة الق ��انة �� ت�ف��ها م� ق�ل ال��لف �ال

.ال�قائ�ة والعالج�ة على م���� ال��س�ة وم�ی� ال��س�ة

��انة العالج�ة )الغ�� م��م�ة(ال

��انة العالج�ة �ل�ح ف�را)الغ�� م��م�ة(ال ��انة ال�ارئة وال�ي ی�� م� خاللها إج�اءات ال� � أن هي ال و��

�ائ��� وم�س�ات ذات خ��ة و�ف .اءة مع�وفةت�ف� م� ��ف أخ

��انةأه�افم� ت�ق�� ال�أك� ال

��انة وضع  � على ال���ول ال��لف �ال م� أجل ن�ام رقابي ج�� وعلى م���� عال م� ال�فاءة والفعال�ة��

��انةأه�افم� ت�ق�� ال�أك� � ال وذل

��انةا� م ق�ة ال��ام العامل�� في ق�� ال

ب��ف�� اإلرشادات ال��ل��ةم العامل���� الع�ل وال��ش�ات ال�ي ت�ل على ق�ااق�ة م�ا� م

��انة�عل�مات ج�ع ال .ح�ل م�احل ت�ف�� ب�نامج ال

� تفاد�ا لل�أخ��ات ال�ي ت��أ على  � وذل ��انة في األوقات ال���دة ر��ا لعامل ال�ق ال�ه� على ت�ف�� ب�امج ال

.ع�ل�ة ال��فل �ال��ضى
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��انة ال��ه��ات ال���ة وال�دور �ه��ات ال��افقةال��ی��ة الف�ع�ة ل

��انة ال��ه��ات ال���ة وال��ه��ات ال��افقة ب�ضع م��� ت����ي ی�ضح ف�ه األه�اف تق�م ال��ی��ة الف�ع�ة  ل

��انة  � مهام ال �الح ال�ارج�ة ال�ي ت�د ��انة وال� ال��ج�ة و��ف�ة اإلش�اف على ع�ل ال�ح�ات ال��لفة �ال

� :وذل

�ة ب�ضع م��� س��� ���ل  ��انة في ال�اصة �اإلج�اءات ��ا أله�اف و او ال���� الع�� ع�ل وح�ة ال

،ال��س�ة

��انةإ��اد ،و�ن�اء اإلرشادات ال�اصة ��افة أع�ال ال

� ،ح وت���قهال�وضع ال��اول ال�م��ة وال��� ال��ف���ة إلج�اء ع�ل�ات ال�

��انة ،ال�أك� م� ت�ق�� أه�اف ال

��انة و�ن�ازاته�وضع ن�ام رقابي ج�� وعلى م���� عال م� أجل م�اق� .ة ال��ام العامل�� في ق�� ال

 � ���ة في ال�شيء�أنه ال ی�ج� اإلق�ار�� ��انة و �س�ة ال ��ها ت��لف � ولأال ���اج إلى ص�انة ودرجة ال

 � �� � � ال�يء، ل�ل �ل في األخ��اخ�الف ذل ��انة في م�ال ال��اء أع�الفة �ا�ال�ف ال���ة واألجه�ةال

.ال���ان���ةواألع�الةوال�ه��ائ�

�اء م���ة تق��ة إن

��انة ال�قائ�ة،  � ال ��ر ال�ئ��ي ف��ا �� ��عي األجه�ة وال�ي ت�اف� �ل جهاز ال� تع� ال�ثائ� ال�ق��ة ل�

���ح  � اس�ع�الها م� أجل ال��� ال ����ة ال�ي �� ��� وال����ة و��ا ال���هل�ات ال �ل��ات، ال ال�

.وال��ائج ال��ج�ة م� ال�هاز

� وضع قائ�ة أرقام ال��جع ال�اصة �ق�اع الغ�ار ال�ي ت��ن غ�� م�ج�دة في ال�ث�قة ز�ادة على  ه�ا ��

.ال�ق��ة لل�هاز

��ع م�افقة ال�هاز �ال�ثائ� ال�ق��ة الالزمة لل�هاز وال�ف��� ب��  � جهاز إل�ام ال�ائع أو ال� � ع�� اق��اء أ ��

.س�ةال�ثائ� ال��ار�ة وت�ضع ال�ثائ� ال�ق��ة في م���ة ال�� 

��انة ال�قائ�ة والعالج�ة ل���لف أجه�ة ال��س�ة � وضع س�الت خاصة لل .ك�ل� ��

��انة وم�ا�ع�ها وتق���ها دور�ا .إب�ام اتفاق�ات ال

��انة ال�قائ�ة  الق�ام ب�ورات ت�����ة لل�����م�� ال��ه ����� وال�ق���� ال���ع�ل�� لألجه�ة خاصة �ال

.ل�هاوح�� اس�ع�ال وال�فا� عوالعالج�ة 

ج�د األجه�ة

� ال�هاز وت��ن  � ف�ح س�الت لل��د م� أجل م�ا�عة �ل ح��ة ت� م� أجل عقل�ة ت���� األجه�ة ��

� ���عة ون�ع�ة األجه�ة واالب�عاد ع� اس�ع�ال س�ل واح� ل�ل أجه�ة ال��س�ة  �ة ح� � ال��الت م��

� م�ا�ع�ه �ع .ال�� �
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� اس�ع�ال ال��امج اإلعالم�ة ال�اصة في �� � ��انة وال�ي ت�هل ع�ل�ة ال����� ��ل ج�د وم�ا�عة ال

.وال��ا�عة

�ل�ة ��ة م� ��ف م��ول ال� �ل�ة وال�� .ت���ل األجه�ة في ��اقة ال��د ال��ج�دة في ال�

��انة وال��ا�عة �ى م� ��ف م�ی� ال��س�ة م��لف ال��الت ال�اصة ���د األجه�ة وال .ت�ق� وت�

:ت��ل ال�الح�ات ال�ال�ة في ال��الت

�ل�ة:س�ل ال��د ...رق� ال����ل ن�ع�ة ال�هاز تار�خ اق��اءه تار�خ ت�غ�له في ال�

��انة ��انة تار�خ :س�ل ال � �ال ��انة معل�مات ح�ل ال��س�ة ال�ي قام ن�ع�ة ال�هاز تار�خ اق��اءه ن�ع�ة ال

...ال�الح�ات

��انة آل�ات ل����� ال

��انة ت���ل في :وضع آل�ات ل����� ال

م��ن�ة،ال��ائج ال��ج�ة م�ه��ح تلل�هاز و األع�الت��� ل�هاز ع��مااس���ال ا

��انة، ارتفاع ت�لفة ال

،�� ت��راأك�ه�ر ت���ل�ج�ا ع��ما

،ل��ادة االن�اج�ة وال��اف�ة

 � ،ن�ع م� ال��اع�اتأوأن ���ن ه�اك ن�ع خاص م� العق�د كإج�ار� م��ل

،م��ل�ات ج�ی�ة لل��ضى

� ما تأخ�� أس�اب �ل��ة �اه الح� .م�اس

إلغاء اس�ع�ال األجه�ة ال���ة

:�ق�م م�ی� ال��س�ة ب

�ائها مه��س�� وتق����  � �إدماج ض�� أع إح�اث ل���ة تق��ة إللغاء اس�ع�ال األجه�ة ال���ة وذل

��انة الع�اد ال��ي، م�لف �

�ا ت��  �� ف� على األم�،ج�د ال�ع�ات ال���ة الغ�� صال�ة لالس�ع�ال وت����ها في أماك� مه�أة خ

� �إم�ان�ة اس��جاع ق�اع غ�ار أو ه�اكل ���� اس�ع�الها  الق�ام ����ة تق��ة لل�ع�ات ال���ة وذل

��انة مع�ات م�ابهة، ل

الق�ام �إعادة ت�غ�ل ال�ع�ات ال�ي ���� اس��جاعها أو رس�ل�ها م� ج�ی�،

.�إلغاء االس�ع�الق�ار إلغاء اس�ع�ال األجه�ة ال���ة ���ن ���اعاة الق�ان�� ال�اصة 
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�الحس��فائياإل����ال� وال��ي لل�
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��ان العالج ال��ي لل

���ة وأماك� الع�ل وال����� وفي ال���ل أو في أماك� وق�ع ال�ادث .�ق�م العالج ال��ي لل��ان في اله�اكل ال

�ل�ةفي ال����فى �أم� م� ����ه� ال�عالج �ع�ى�ق�ل ال��ض � ال� � رئ� .م�افقة ال���

 � � ی�جه إل�ه أن ���ع�ل الی�ع�� على ال����فى ال� � ال� ��ور� لل��� �����ع تق��� العالج ال��ي ال

�ة � � في م���فى آخ� أو في وح�ة م�� .ج��ع ال�سائل ل�ق�ل ه�ا ال���

��ور�ة ل� � على ال����ف�ات أن ت�لغ األ��اء ال�عال��� ج��ع ال�عل�مات ال .�ا�عة عالج م�ضاه���

� األم� تق��� عالج م�� � م��ول��ه ال�اصة إذا ت�ل �� أو ع��ق�م العالج ال��ي ت� ل إلنقاذ ح�اة أح� الق

��ل على رضا  أح� األش�اص العاج��� ع� ال����� أو ال�ی� �����ل عل�ه� ال�ع��� ع� إرادته� و��ع�ر ال�

� � ال��اس .األش�اص ال���ل�� أو م�افق�ه� في ال�ق

� أو  � أن ���� ال��� ���ح ��ابي له�ا الغ�ض وعلى ال��� � العالج ال��ي ف����� تق��� ت و�ذا رف

� العالج � رف � ال�� خ�ل إع�اء ال��افقة ���اق .ال��

� ساعة م�  ���ة االس�ع�ال�ة أن تق�م العالج ال��ي ال���ع�ل �اس���ار في أ ی�ع�� على ج��ع ال�ح�ات ال

� �ق�ع ال��� ع� م�ان س��اهساعات ال�هار أو الل�ل إ � م�� .لى أ

�ها � ���ة أن تق�م اإلسعافات األول�ة مه�ا ��� ت� � على ج��ع اله�اكل ال ��.

���ة  � أن تق�م اإلسعافات األول�ة في م�ان ال��ادث أو األم�اض ال��ائ�ة على ی� ف�ق ال�ح�ات ال ك�ا ��

�الح واله��ات ال�ع��ة .�ال�عاون مع ال�

���ة ال��ل�ة م��ول�ة ال�قل االس�ع�الي لل��حى وال��ضى وال���ة ال��امل �اس�ع�ال ج��ع ت���ل ال�ح�ة ا ل

.وسائل ال�قل

.�ع� اك��اب ال�عارف ال�اصة �اإلسعافات واج�ا �قع على عات� ال�ولة والس��ا في ال�س� ال����� ووس� الع�ل

� ال�عالج  � ال��� ��ص عل�ها قان�نا ال�الي أو ال�اإ�الغ��قا لألح�ام ال�ي ت�ال � العام ع� ال�االت ال�� ئ

� فق� إ�الغ اإلدارة به�ا ال�االت وتق�م ه�ه األخ��ة  �اإلج�اءات )اإلدارة(ول��ا�عة الع�ل�ة إدار�ا ��لف ال���

�ائ�ة واإلدار�ة .الالزمة مع ال�ل�ات الق



دلیل التسییر اإلستشفائي 399

س��فائي إلال����� ا
ساعة ال��ضى، ال��حى، وال��اء 24/ساعة24ئ�ة ت��ق�ل ��لة أ�ام ال��ة س��فاإلال��س�ات الع��م�ة ا

،ال��امل الل�اتي ت��ل�م حال�ه� الق��ل في ال����فى

� ض�ان س��ة ال��ل لل�اتي ی�غ�� في ذل� ��،

���ة � داخل ال����فى ���ف�� م� العالج وال��افة ال�ي ت��ل�ه�ا حال�ه ال .كل م��

� أو أح� م�افق�ه ی�� الق��ل داخل ال���� � �ق�م ب��ل�� ملف الق��ل إلى ال��� � الق��ل ال� فى ع� ���� م��

� على  � ال���ذج ال�س�ي ل�زارة إوذل � ال��ون في ال�هادة ال���ة للق��ل وال�ي ت��ن ح� ث� ق�ار ال���

� ال��س�ة �ي م� ��ف ��� ��ة وال�� .ال

:ی���ن ملف االس��فاء م� ال�ثائ� ال�ال�ة

لورقة ال�خ� 

ورقة ال��ا�عة

.ال�هادة ال���ة لالس��فاء

 � �، اله��ة، مق� ال���، ال�ه�ة، م�ان الع�ل، صاح ��� ورقة ال�خ�ل �ل ال�عل�مات ال�اصة �ال��� ت�

�ال �ه  � االت � ال�اج �ل�ة ال��جه إل�ها و��ا ع��ان ورق� هاتف ال�� ��ان االج��اعي، ال� الع�ل، رق� ال

��ورة .ع�� ال

.ت�د إلى ملف الق��لال�هادة ال���ة 

� له  �الح ال�ي ��� بها و��ا ال���فات والع�ل�ات ال�ي أج�� � في �ل ال� ورقة ال��ا�عة ال�ي ت��ع ال���

�ل�ة ال�ي  � وال� ��� معل�مات ع� ال��� � ال��ونة ال�س��ة ال�ي ت� � ت�و��ها في ه�ه ال�رقة ح� وال�� ��

.ت� الق��ل ف�ها

� ا � �ق�م ال��� �اء ورقة الق��ل مع اإلشارة إلى ن�ع�ة ال��وج وت�ل��ه ع�� خ�وج ال��� ل�عالج  �إم

� لل��وج � الع�اد .ال�ل�

� ف�ق الع�د ال��ل�ب �ل�ة ال�ع��ة ی�� ق��ل ال��� .ع�� ع�م شغ�ر س��� في ال�

��ورة ی��خل ال��ی� م� أجل ت�ف�� ه�ا الق��ل .ع�� ال

.���فقة ال��س�ة ال���ق�لةإالال ی�� ال����ل 

.ق��ل ال��ضى ی�� ت�ل��ه� ل�ازم ال��م م� ��ف ال��س�ةع��

�ار ل�ازم ال��م ل��ضاها تق�م ب��افة ه�ه الل�ازم � في إح .العائالت ال�ي ت�غ

� ال��س�ة مقابل وصل  �ار ال�ق�د أو ال���ه�ات أو أ�ة وث�قة و���� له� إی�اعها ل� على ال��ضى ع�م إح

� �إعالمه� �ع�م م��ول�ة ال��س�ة ع ��اعوذل .�� ال

��� إال �إذن ال��س�ة .ال ی�� إدخال أجه�ة ال��ف�ة أو ال��ودة أو أجه�ة ال��عي ال�

� � اح��ام راحة ال��� ��� فعلى ال��� �ار جهاز س�عي � � ال��افقة على إح .إذا ت�
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���ج خاصة في الل� ��فاته� �ال��ار�ة ���اف�ة ال ل على ال��ضى وم�افق�ه� و��ا ال�����م�� م� خالل ت

� � واله�وء ض�انا ل�احة ال��� �� .وجعل ال����فى م�ان لل

� إلى خ�وجه م� ،ماع�ا العالجات االس�ع�ال�ة � ال�الغ ی�د ��ح م� ��ف ال��� � العالج ال� فان رف

�ل�ة .ال�

�ل�ة ل��ة ال ت��اوز  � ال�عالج مغادرة ال� ساعة وال ���ح أل� تأخ� ����48 لل��ضى �ع� م�افقة ال���

.أن ی��� ع�ه ع�م ق��لهال�� ����

�ل�ة � �ع� أوقات الع�ل وفي م�احات م��ودة.ال ���ح لل��ضى �ال���ل خارج ال� .���� ال��اح ب�ل

� ال��االت ��ل عل�ه ��ا في ذل .���� لل��ضى إرسال ال���� وال�

.الق�ار وأن�اعه م���ع م�عا �اتا

� الق�ان�� ال�اصة �اال � ح� .ن��ا�اتلل��ضى ال�� في االن��اب وذل

� لل��س�ة � ه� مل .ملف ال���

��ور�ة م� أجل م�اصلة عالجه واث�ات حق�قه �ل ه�ا األخ�� على �ل ال�ثائ� ال � ی�� .ع�� خ�وج ال���

� ال�عالج02األ�فال ال��ضى األقل م�  � ���افقة ال��� .س��ات ���� ال��اح ألمهاته� �ال��افقة وذل

� أن ت��� تعل��ات ا �ل�ة وال��ام العام لل��س�ةاألم ال��افقة �� ���ة لل� .لف�قة ال

�ائ�ة ما ع�ا حالة  �� ی�� ���افقة األب، األم، ال���ل ال��عي للقاص� أو ال�ل�ة الق ق��ل ال��ضى الق

.االس�ع�ال

� ع�� وج�ب إج�اء ع�ل�ة ج�اح�ة له � القاص� ت�ل .ال��افقة ال��اب�ة لل���ل ال��عي لل���

� ق��ل ال��أة  � رف .ال�امل إال �ق�ار ��يال ��

�ع ح�لها � في س��ة ح�لها لها ال�� في ذل� ح�ى ت .ال��أة ال�امل ال�ي ت�غ

� إعالم ال�ل�ات  � أو سالح نار� ف�� ع�� ق��ل ال���وح على اث� حادث م�ور أو على اث� سالح أب�

.األم��ة

� إعالم ال�رك ال�  � ال���ي ال�ع�ي �� � ال�� .ساعة��24ي في ال�ال���ة لل��ضى ال�اضع�� ل�ل

��ة �ع ق��ل ال���اء وال��ه� إلى إج�اءات خاصة م�ف� عل�ها ب�� وزارتي الع�ل وال ��.

� ال��ف�ة ال�ي ی�� بها ق��ل ال��ائ���� � ب�ف .ی�� ق��ل ال��ضى األجان

� وعائل�ه � ال��� � أن ���ن مع�وف ل� � ال�عالج �� .اس� ال���

� و��ا عائل�ه  � إلى ال��� � اإلدالء بها ��ل ض��� ی�لي ال��� �اء ��ل ال�عل�مات ال�ي م� ال�اج ع�� االق�

.ومع اح��ام الق�اع� األساس�ة لألخالق ال���ة

� ح� في أح�� ال��مات  � أ�ام الع�ل24ساعة على 24لل��� .نها�ة األس��ع و��ل

� ت���م مه�ا �ان ان��اءه األخالقي والع�قي وال�ی�ي وال��اسي وال�قا .بي واالج��اعيك�امة ال���

��ة وال���ة واالج��اع�ة � و��ل� س��ة معل�ماته ال�� ���ن ل�ل م�� .اح��ام ال��اة ال�اصة م

�ار ال�ي ی�� أنه  �ات لل� � ال�� في إدالء مالح��ه ح�ل العالجات واالس�ق�ال و��ا ال��ال�ة �ال�ع�� لل���

� �ه .أل�ق
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معال�ة ال�عل�مات �اإلعالم اآللي 
�ة اإلدار�ة أو ال���ة ال�اصة �ال��ضى ی�� معال�اتها �اإلعالم اآللي ال��ج�دة على م���� ال�عل�مات االس�

�الح ا .س��فائ�ةإلال�

� ال�عل�مات وات�اذ �ل إلفعلى ال��س�ات ا س��فائ�ة ض�ان س��ة ال�عل�مات وال�سائل ال�اصة ��عال�ة تل

��ور�ة والقان�ن�ة لل�فا� عل�ها وض�ان ال���ة اإلج�اءات � ال�عل�مات ال ال��ل��ة و��ا م� خالل إرسال تل

.ع� ���� ال���� االل���وني

��ة ��� معال�ة ال�عل�مات ال��اة ال�اصة أو ال���ات الع��م�ة وال�� � أن ال ت� ��.

� .الق�ان�� ال�اصة �اإلعالم اآللي وال��اق�ات و��ا ال���ات العامة ه�فها ح�ا�ة ه�ه ال��اد

ال��ضىالق�اع� ال�اصة ب��ارة 
:أ�ام وم�اع�� ال��ارات ال��ضى هي �ال�الي

دق�قة30و 15دق�قة   إلى ال�اعة 30و 13م� ال�اعة :كل أ�ام األس��ع

�ة م� م�ی� ال��س�ة ا س��فائ�ة أو أح� إلما ع�ا ه�ه ال��اع�� ال ���� ال��اح �ال��ارة إال اس���اءا و��خ

�ة � له رخ .م�اع��ه ال�

� فه�ال� � أن ت���م على م���� ال��س�ات از�ادة على ذل :س��فائ�ة ن��� م�هاإلتعل��ات صارمة ��

�ل�ة، � ال� � رئ� م�ع ال��ارات �ال���ة ل��ضى وح�ات العالج ال���ف ماع�ا ت���ح ال���

�،)2(ال ���ح ألك�� م� زائ���  م�ة واح�ة ل�ل م��

س��فائ�ة ،إلال��س�ة ااح��ام شعار م���فى ب�ون ت�خ�� ف���ع م�عا �اتا ال��خ�� داخل

� ���ع ال�ل�س ف�ق األس�ة واص��اب األ�فال ال�ی� ال ی��اوز س�ه� أالث�ي ع�� �ة )12(ك�ل س�ة إال ب�خ

� ال�عالج،  اس���ائ�ة ��ل�ها ال���

�الح و��� م�اق�ة اح��امها م� ��ف م����مي  �قة على م���� ال� � أن ت��ن مل كل ه�ه ال�عل��ات ��

.ال��س�ة

� ال�عالجز�ارة � �ع ل��افقة ال��� ���ة ���� أن ت� � ال��ضى ن��ا ل�ال�ه� ال .ع

.قاعات الع�ل�ات وقاعات ال��ل�� م���ع م�عا �اتا،ال�خ�ل إلى وح�ات اإلنعاش

� له� �ال�خ�ل إلى ال����فى ���ن�ن  � حادث ���� أن �قع أل�فال غ�� م�خ ال����فى غ�� م��ول ع� أ

���ة، � ف�ه أو ال ه� ال��

���ة لل��ار ال�ی� ی�افق�نه�ال � ال���ول�ة ال� � له� أو الغ�� ال����ح له� ��ل�ن ت� .�وار ال��خ

���ح ال��ابي ألداخلهاإدخالعلى ال�وار ع�م  � مادة أو غ�اء أو م��وب أو مع�ات ل� ت�� ل�یه� ال� .أ

�ارم�ار�ة العائلة في  �إح � ال� ���ح م� ق�ل رئ� �ها ی�� م� خالل ت .ل�ةاألكل ل���
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� اح��ام الق�اع� ال�اصة �ال��افة �ال��احات  على ال�وار ال��لي �اآلداب واألخالق ات�اه ال�����م�� و��ل

��اء واألجه�ة والع�اد .ال�

��ف أو م�قف  أو مالح�ة ����ه ال��اس  � ت � ���اد�ة���ع على ال�وار أ ال����فى وم����م�ه ف��ا ��

.الع�ل ال�قابي أو ال��اسي

.ار اح��ام راحة ال��ضى واح��ام شعار ال����فى ب�ون ض��جعلي ال�و 

نها�ة ال��اةع���ال��ضى ال�اصةال��ت��ات

� ی�ج� في حالة نها�ة ال��اة وه� في درجة م� ال�عي ت��ح له �ات�اذ الق�ار في  � ال� � ال��� ف��ا ��

� اح��ام ه�ه ال�غ�ة �ع� إعالمه �ا .ل��ا�� ال����ة على ه�ا االخ��ارت��ی� أو إنهاء العالج، على ال���

� .���ل ه�ا الق�ار في ملف ال���

�، ل�  � ت��ی� أو إ�قاف عالج غ�� م�� � فاق� ل�ع�ه وال ����ه اإلدالء ب�غ��ه ���� لل��� ع��ما ���ن ال���

� ��ص عل�ها في أخالق�ات ال�ه�ة و�ع� م�اورة أع � �ع� اح��ام اإلج�اءات ال��اع�ة ال�� اء �ع� نافعا وذل

� � ذو ثقة �ال���ة لل��� �.العائلة، ش� � ت���لها في ال�لف ال��ي لل��� .كل ه�ه اإلج�اءات ��

� ح�ا�ة ��امة ال���فى وض�ان ن�ع�ة نها�ة ال��اة مع ت�ف�� عالج م��� .على ال���
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حق�ق وواج�ات ال��ضى
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حق�ق وواج�ات ال��ضى
ال��ادئ العامة

���ة في �ل م�احل ح�اته � ت��ل�ه حال�ه ال ���ة والعالج ال� � له ال�� في ال��ا�ة ال .كل ش�

��ة مف��حة أمام �ل ال��ا���� �الح ال��س�ات الع��م�ة لل � أن ت��غل في أح�� ال��وف م� .م و��

:أجل ض�ان

�ال�ها،ال�ق�ق األساس�ة وسالمة األش�اص ال ��ون م �ی� �ق

اح��ام ال��امة اإلن�ان�ة،

��ص عل�ها في الق�ان�� ال�ار�ة ال�فع�ل، اح��ام ق�اع� ال��افة ال��

��ة .ال��امة ال�ه��ة واالس�قالل العل�ي ل���ع م��ه�ي ال

��ص��ه، ان��اءه األخالقي، اإلث�ي، ال�ی�ي،  � خ � مه�ا �ان � على ال�����م�� اح��ام ��امة ال��� ��

.ال��اسي، ال�قابي أو االج��اعي

� �ل  �ح له� مع تفاد � على ال�����م�� االس��ا�ة ل��اءات ال��ضى ��ل أه��ة و�رشاده� وتق��� ال� ��

� م� ق���ها الس��ا ��رة ال��س�ة وال��ق� � � ��ف �� :ت

ال�لف� �ألفا� ناب�ة في م�ان ت�اج� ال��ضى،

� ���ع� ها م� ق�ل ال��ضى أو م�افق�ه�،ق��ل اإلك�ام�ات واله�ا�ا ��ف�ا �ان

� أو فعال�ة العالج أو م��ق�ل ال��ض، ال�خ�ل في ح�ار مع ال��ضى م� شأنه أن ���� في ال����

.االح�فا� على ودائع ال�ق�د أو ال���ه�ات أو األش�اء ذات الق��ة خاصة �ال��ضى أو حف�ها

�� ال�ه�ياح��ام ال

��ات القان�ن�ة ال��ال � علي م����مي ال��س�ة حف� ال�� واالل��ام �ال���ة ال�ه��ة �اس���اء ال�ق� فة، ��

� مق�� أو غ�� مق�� �ال��س�ة، وال�ي ���� أن ���ن على  ال��لقة ��أن �ل ال�قائع وال�عل�مات ال��علقة ����

� .عل� بها خالل م�ارس�ه ل�هامه أو ���اس�ة ذل

� إلى ات�ا ��ص عل�ها في ال����ع ع�م اح��ام ال�� ال�ه�ي �ع� خ�أ مه�ي ی�د ذ اإلج�اءات ال�أدی��ة ال��

�ائ�ة ال�ي ���� أن ت��� على ه�ا الفعل .ز�ادة على ال��ا�عة الق

�ال��امةاح��ام وال��اة ال�اصة لل���

���نة � م .ح�ا�ة ال��اة ال�اصة لل���

���نة م� ��ف القان�ن  � م .ال�ا�ع ال��� لل�عل�مات ال�اصة �ال���

� �ل ا � ال�اصة ال���ة ت� � وال��ان ��ة و��ل� ال�لف ال��ي لل��� � في ال ل�عل�مات ال�ي �ع�فها ال���

.م���ع  ال�اق� ال��ي وال��ه ��ي و�ل م����م في ال��س�ة مع�ي �ال�فا� على ال�� ال��ي وال�ه�ي.�ه

� له ال�� في اح��ام ح�اته ال�اصة وس��ة ال�عل�مات ال�اصة �ه، االس���اء إلى ��ا ن � عل�ه كل ش�

.القان�ن 
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��ور�ة وال�ي م� شأنها أن تق�م ال�ع�  � �إعالم العائلة �ال�عل�مات ال � م�ض خ���، �ق�م ال��� ع�� ت���

� ه�ا اإلعالم � ال��� .ال�ع���، إال في حالة رف

� العالج ح� ال��افقة أو رف

� ال� � �ل إج�اء ��ي �� � ال�ق�� في ال����فى له ال�� في ال��افقة أو رف �، العالج أو ال��� ���

في حالة ع�م الق�رة ال�ل�ة أو ال��ئ�ة، ��ارس ه�ا ال�� م� ��ف ال�ف�ض ال��عي أو .ال��اق�ة ال���ة

�ة .ال�ل�ة ال���

� �إت�اع ال�صفات ال���ة ال�ي ت� ق��لها وت�ل�غ م��ه�ي  ���ص ال��ضى على ت�ه�ل ع�ل�ة العالج، وذل

� ��ور�ة ال�ي ت� ��ة ��ل ال�عل�مات ال ���ةال .حال�ه� ال

� � ع�ل ��ي أو عالج ب�ون ال��افقة ال��ة لل��� ���ح �ع�م ال��افقة .ال ���� إج�اء أ � ال� ���� لل���

� ل��ة .في أ

� �ع� إ�الغه �ال�ا�� ال�ي ت��ؤ ع� ه�ا الق�ار � اح��ام رغ�ة ال��� .على ال���

� ع�ها ع�� ا � ال�� � ال�صا�ة �� � م�افقة القاص� أو ال��ض�ع ت� ألول�اء وال�ل�ات ال�ي لها ال��خ�

� تق��� .ب�ل� � في خ�� �� � أو ع��ما ت��ن ح�اة ال��� اإلسعافاتل�� في حالة االس�ع�ال أو م�ض مع�

��ور�ة وح�ى إن ل� ت��ف� ال��افقة ح��ها .ال

� في اإلج�اءع��  �(إ�ارالغ�� عاد � إ�الغ ال)ال�عل�� أو ال�� � ال��ف أو العالج �� � ف��ا �� ���

� ه�ا اإلج�اء.����قة �املة ومفه�مة �ل�ة �فة .له ال�� في ال��افقة أو رف � أن ت��ن � ع�� ال��افقة ��

.ق�ع�ة

� ال�عاون  � ل��ة أراد و��ف �ع ح�ا له�ه ال��افقة في أ .���� له أن �

ال�� في ال�عل�مة

� ما عاد ال�الة ا ���ة، س�ع�ال�ة أو ع�م الق�رة أو اس��الة اإلعإلل�ل م�� الم له ال�� في مع�فة حال�ه ال

� الت�اذ الق�ار ب�ف�ه وال��اه�ة في الق�ارات ال�ي ���� أن /والعالج ال�ق��ح وال��ا�� ال�ي ���� ح�وثها وذل

.ت��ن لها انع�اسات على ص��ه

� ال�الة م� ��ف األول�اء أو ال�صي � ال�صا�ة ت�ارس ح� �� و ال�ی� ی�ج�ون ت� .حق�ق الق

�اح��ام ا لق�اع� ال�اصة ��� ال�ع� لل���

� على اح��ام القان�ن ال�اخلي لل��س�ة  � عل�ه س��فائ�ةإلا���ص ال��� ��ة و�� �� االح��ام ل���ه�ي ال

.وال��ضى اآلخ���

� أو م��له ال�� في ال�ع� ع�� شع�ره  �ل ع� ه�ا �ان�هاك حق�قه�لل��� إخ�ار م�ی� ال��س�ة ب�ق��� مف

� �ق�م االن�هاك �ال�ة وال�سا�ة لل��س�ة�إ��اد ال�ل�ل الالزمة أو تق��� ال���� إلى ل��ة وال� .ال�
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دف�� االس�ق�ال

��ة ب�ضع دف�� االس�ق�ال ����� على مع�� ال�قا� ال��رجة في القان�ن  تق�م ال��س�ة الع��م�ة لل

� ت� ق��له �ال����فى � ت�ل��ه إلى �ل م�� .ال�اخلي لل��س�ة وال�� ��

� إج�اءات الق��ل وال��وج وش�و� ال���ث فى ال����فى و��ا ت����ه����� ه�ا ال .�ف�� معل�مات ت�

� أن ت��ن في م���� ه�ا ال�ف�� �� � .أح�ام م��اق ال���

�ال�ة وال�سا�ة  � ل��ة األخالق�ات ول��ة ال� �اء ل��ة و��ل � أن ����� ه�ا ال�ف�� قائ�ة أع � ��ل ��

� ��ف�ات ال�ع��� ومعال .�ة ال��ل�اتلل��س�ة و��ل

�ف�ه � ت � �ل ��ف �ل ش� � ت � ه�ا ال�ف�� على وج�د قان�ن داخلي لل��س�ة وه� م�ض�ع ت� .ی�
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ال����� ال��ي



دلیل التسییر اإلستشفائي 408

س��فائ�ة إلك� اس��فائ�ة ال�امع�ة أول ن�ف��� وال��اإلال����� ال��ي على م���� ال��س�ة ا

ال�امع�ة

�الح ال�امع�ة أول ن�ف���س��فائ�ةإلالل��س�ة �ال���ة  م���ة في أق�اب، وف� م��وع س��فائ�ةإلافإن ال�

�ادق عل�ه م� ق�ل ال�هات االس��ار�ة وال��ف���ة .ال��س�ة ال�

��ة وال��ان و�صالح ال� ���ف�ات ووز�� ال�عل�� اإلن�اء، ال����� وال����� ���د �ق�ار م���ك ب�� وز�� ال

� اإلدار� لل��س�ة �ادقة ال��ل � العل�ي وم � ال��ل � العل�ي �ع� رأ .العالي وال��

� مهام الق�

� م��ول�ة أس�اذ، و���لى إن�از ال�هام ال�ال�ة  � ال��ي ت� :ی�ضع الق�

ت���� وت���� أن��ة و��امج العالجات وال��مات ال���ة؛-

؛��فائ�ةسإلاتق��� ج�دة وأداء العالجات -

ال����� ال����� لل�����م�� ال�����؛-

ال��اه�ة في ال����� ال����� لل�����م�� ال��ه �����؛-

؛س��فائ�ةإلاال��اه�ة في ال�قا�ة م� ال�عف�ات وال��افة -

� ال��ارد ال����ة - � م� ال�����م�� ال����� وال��ه �����الالزمةاق��اح ج�ول �� .ل��غ�ل الق�

� ق �اصات رئ� ��ون ال���ةاخ� � ال �

� سل�ة ال��ی�  � ال��ون ال���ة، ت� � ق� � وت���� ال��ا� ال�ه�ي والعل�ي العامی��لى رئ� ، ت���� الق�

�ا ��ا یلي.�ال��س�ة :و��لف أ�

� وضع آل�ات لل�ه�ض ب- � ال��غ�ل العام للق� � و��ل وت�ف��ها ؛���ات العالج، ال�عل��، ال�أ��� وال��

� ن��ات ال�عل�� وال�أ��� ال�ي �ق�مها ال���ات ال�قائ�ة ت���� - � و��ل والعالجات ال�ي �ق�مها الق�

� سل��ه ؛األسات�ة ال�اح��ن ال�ی� ی����ن ت�

�؛- ت���� ال�اقة ال�����ة للق�

�الح ال���ة ووح�ات العالجات س��فائ�ةإلاإع�اد ام�ونة األدو�ة وال��ه��ات ال���ة الالزمة لألن��ة - �ال�

وال���فات ؛

�ا- � وال��ه ����� ال�ع�ة ال� دقة على ق�ائ� ال��او�ة ال���ة وال��ه ���ة اإلل�ام�ة لأل��اء وال�ل�ة في ال�

�الح ال���ة؛ م� ��ف رؤساء ال�

�؛- إع�اد ب�نامج ال����� ال����� ل�افة م����مي الق�

�ادقة عل�ها م� ��ف ال��ی� العام؛- � العل�ي �ع� ال� ت�ف�� ت�ص�ات ال��ل

حف� وت���� ال�لفات ال���ة واألرش�ف ؛ال�ه� على ح�� -

".س��فائ�ةإلام��وع ال��س�ة "ال��اه�ة في إع�اد-
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��ة وال��ان س��فائ�ةإلا�ال���ة لل��اك�  �الح ت��د �ق�ار م���ك ب�� وز�� ال ال�امع�ة إن�اء وت���� ال�

� ال � ال��ل � العل�ي �ع� رأ .عل�ي لل����و�صالح ال����ف�ات ووز�� ال�عل�� العالي وال��

� م���ل، ��اع�ه �اق� ��ي وش�ه ��ي � م��ول�ة ��� �الح ال���ة ت� .ت�ضع ال�

� ال��غ�ل العام  � و��ل �ل�ة ه� م���ل ع� ن��ات العالج، ال�عل��، ال�أ��� وال�� � ال� � رئ� ال���

�ل�ة .لل�

�فة :به�ه ال

� سل��ه، �ل�ة ت� كل م����مي ال�

.�ات ال���فاتی��� الف��صات ال�ارج�ة، وح

ی��� ع�ل ال�����م�� ال����� وال��ه ����� و�ع� ق�ائ� ال��او�ة،

�ل�ة، له م��ول�ة الع�اد وال��ه��ات ال�ق��ة و��ا أرش�ف ال�

� ن��ات ال�عل�� وال�أ��� ال�ي �ق�مها  �ل�ة و��ل �ق�م ب����� ال���ات ال�قائ�ة والعالجات ال�ي تق�مها ال�

� سل��ه،األسات�ة ال�اح��ن ال� ی� ی����ن ت�

� ال����ة م� ��ف ف�ق�ه مف�دا أو �ال�عاون مع ف�ق أخ��، أع�ال ال��

�الح اس��فائ�ة ع��ما ���ن ن��ات ال�عل�� ال��ی�، األع�ال ال��جهة واألع�ال ال����ق�ة مع أسات�ة رؤساء م

�الح م��لفة، ال�عل�� ی�عل� ��

� في ال���اغ�ج�ة ال���ة ؛ن��ات ال��

� تق���ه الق�ام �ل�ة ال�ي ���ف عل�ها و��� � ال�ل�ة، ال�اخل��� وال�ق���� على م���� ال� ��ی� على ت�� �ال�

�ل�ة ؛ل��ا� ج��ع م����مي ال�

�ل�ة �ل ثالثة أشه�، س�ة أشه� وس���ا، ��لة ال��ا� ال�اص �ال� �ق�م ح

�ف س���  خاص ب����ة ن��ات العالج، �ق�م �ال��ار�ة مع ن�ا�ة م�ی��ة ال���ات ال���ة �إع�اد ب�نامج ن

� الالزمة، �ار� �اص مع ت���� األه�اف، ال�سائل و��ا ال� � في االخ� ال����� وال��

� سل��ه رؤساء ال�ح�ات و�ل م����مي  �ل�ة �ل ال���ات ال�ق�م و��ضع ت� � ال� � رئ� ی��� ال���

�ل�ة .ال�

��ة،���ص على اح��ام الق�اع� ال�اصة �أخالق�ات وت���� الق�اع� ال�ه

،��� ��� تأ��� ال�ل�ة وال���� �

تق��� ال����� ل��ع�ة العالجات وال��مات،

�ل�ة، ض�ان اح��ام ق�اع� ال��افة وال�عق�� في ال�

�ل�ة م����ة ل����� األرش�ف � في غ�اب م �ل�ة وذل .له م��ول�ة ت���� األرش�ف ال��ي لل�

� ��اع�ه في مهامه أ��اء رؤساء ال�ح�ات �ق�م�ن ب����� ا � رئ� � إش�اف ال��� ل�ح�ة ال����ل�ن ع�ها ت�

�ل�ة .ال�

� ال�ح�ة ال����� ب�� الف�ق ال���ة وال��ه ���ة وم����مي ال�ع� العامل�ن في ال�ح�ة ��ا  � رئ� ��� ال��� �

� ال�ف�ي ��� في ال� � القا�الت، ال��اع�ون ال����ن لل���ی� واإلنعاش و��ا ال��� .في ذل
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�الح و األ��اء رؤساء ال�ح�ات ی�� تع���ه� �ع� اج��از م�ا�قة ال�ع��� وال��اح ف�ها �ق�ار األ��اء رؤساء ال�

�الح  ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات وم � العل�ي،وزارة ال وزار� م���ك ب�� وزارة ال�عل�� العالي وال��

.ال���ف الع��مي

�ل�ة �ال��او� � ال� � العل�يفي ان��ار ال��ا�قة ���� لل��ی� العام تع��� رئ� �ق�م ه�ا .ة �ع� اس��ارة ال��ل

�ل�ة � ال� � رئ� � ال�هام ال���لة لل��� .األخ�� ���اولة م���ل��ه ب�ف

� العل�ي �ل�ة و �ع� اس��ارة ال��ل � ال� � رئ� � ال�ح�ة �اق��اح م� ال��� .���� لل��ی� العام تع��� رئ�

�الح و األ��اء رؤساء ال�ح�ات مهامه ��ص�ة ال����ة به�ی�اول األ��اء رؤساء ال� � ال��و� ال� .� ح�

�ل�ة اس��فائ�ة جامع�ة � م رئ�
�ل�ة  � ال� ��ة، ��ا  �أتيال�امع�ة، س��فائ�ةإلا��لف رئ� � وال :ز�ادة على مهام ال��ر�

�ال�ه� �ل�ة ال��ض�عة ت� ��ا� العام ف�ها، على ح�� س�� ال� إش�افه واالن

�ل�ة س�اءب�نامجاق��اح �كان�ا�ات ال� ���ة، ع�� ب�ا�ة �ل س�ة والعل��ةفي ال��ادی� ال���اغ�ج�ةن وال

� العل�ي لل�ل�ة وال���� لمجعلى ا � ال��ي لل��س�ات لمجال�امعي أو اس��فائيإلال �ام�ة س��فائ�ةإلال ال

.ل��ا� اس��فائي جامعي

�ل�ة وال�ه� على ت�ف��ها،إع�اد م�ار�ع ال�

� ون�ا�ا � وال�� �ل�ة،ت���� ن�ا�ات ال��ر� ��ة في ال� ت ال

�ل�ة، اق��اح �ل وس�لة أو إج�اء م� شأنه�ا ال��� الفعال في ال�

.ال��نامج ال�ق�رت�ف��لله��ات ال����رة أعاله، ح�لإع�اد تق��� س���، م�جه

� ال�ح�ة ا س��فائ�ة ال�امع�ةإلرئ�
� ال�ح�ة   ��ال�امع�ة، س��فائ�ةإلا��لف رئ� � وال � سل�ة ز�ادة على مهام ال��ر� �ل�ةة، وت� � ال� رئ�

�ال�ه� ��ا� العام ف�ها، على ح�� س�� ال�ح�ة ال��ض�عة ت� إش�افه واالن

���ة في ال�ح�ة،ال�ه� � وال���ات ال على ح�� س�� ال��ر�

�ل�ة،اق��اح �ل وس�لة أو إج�اء م� شأنه�ا � ال� ت���� س�� ال�ح�ة على رئ�

�ل�ة،ح�  � ال� .ال��نامج ال�ق�رت�ف��لإع�اد تق��� س���، م�جه ل�ئ�



دلیل التسییر اإلستشفائي 411

س��فائ�ة، ال��س�ات إلال����� ال��ي على م���� ال��س�ات ا

�ة ا � س��فائ�ةإلس��فائ�ة و ال��س�ات الع��م�ة اإلال���

�ة س��فائ�ةإلا�ال���ة لل��س�ات  � س��فائ�ةإلاو ال��س�ات الع��م�ة س��فائ�ةإلا، ال��س�ات ال���

�الح ال���ة وال�ق��ةفان ��ة وال��ان و�صالح ال� وت�ز�ع األس�ة ت��د ��ق�ر صادر ع� وزارة ال

.ال����ف�ات

��ة وال��ان و�صالح إن�اءكل  � ال��ي وم�افقة م� وزارة ال � ���ن ��ق��ح م� ال��ل ، ت���ل أو إلغاء ��

.ال����ف�ات

� م��ول، ��اع�ه �اق� ��ي وش�ه ��ي � م��ول�ة ��� �الح ال���ة ت� ت�ضع ال�

�ل�ة فه� �ق�م بال��� �ل�ة م���ل ع� ال��� العام لل� � ال� :� رئ�

.ت���� الف��صات ال�ارج�ة، ووح�ات ال��ف

ت���� ع�ل ال�����م�� ال����� وال��ه ����� و�ع� ق�ائ� ال��او�ة،

�ل�ة، له م��ول�ة الع�اد وال��ه��ات ال�ق��ة و��ا أرش�ف ال�

ت وت���� الق�اع� ال�ه��ة،���ص على اح��ام الق�اع� ال�اصة �أخالق�ا

،��� ��� تأ��� ال�ل�ة وال���� �

�ق�م ب�ق��� ال����� ل��ع�ة العالجات وال��مات،

�ل�ة، ��� اح��ام ق�اع� ال��افة وال�عق�� في ال� �

�ل�ة م����ة ل����� األرش�ف � في غ�اب م �ل�ة وذل .له م��ول�ة ت���� األرش�ف ال��ي لل�

.اء وح�ات��اع�ه في مهامه أ��اء رؤس

�ل�ة ت�غ�ل ال�ح�ة ال�ي ت� تع��ه ف�ها � ال� � رئ� � م��ول�ة ال��� ��� ت� � ال�ح�ة � � رئ� .ال���

��ة �ل�ة ب����� وم�اق�ة العالجات ال���� � ال� � رئ� � م��ول�ة ال��� .�ق�م اإل�ار ال��ه ��ي ت�



دلیل التسییر اإلستشفائي 412

اإل�ار ال��ه ��ي

� ال ��ه ال��ي �اإل�ار ال��ه ��ي في القان�ن األساسي لل�����م�� ال��ه ����� ت� اس���ال مه�ة ال��اق

�ادر في س�ة  .1991ال

�ل�ة و�ق�م ب�أ��� وت���� وت�ز�ع ال�هام  � ال� � رئ� � سل�ة ال��� اإل�ار ال��ه ��ي �ع�ل ت�

�ل�ة .لل�����م�� ال��ه ����� ال�ع���ن في ال�

�ل�ة،�ق�م ب����� وت�ج�ه لل�����م�� ال��ه  ����� ال�ع���� في ال�

��ه� على ت�ف�� ال�صفات ال���ة وت�ز�ع األدو�ة،

��� تق��� العالجات مع  �ل�ة،� اح��ام ق�اع� ال��افة وال�عق�� في ال�

� و��ا  �ل�ة ����لف ال�ع�ات ال���ة، ال�����ة، م�اد ال����ف،أدوات ال��� م� مهامه ال�ه� على ت���� ال�

��ات ال���ة وال�ق��ة،ص�انة ال�ع�ات وال��ه

�ل�ة وم�اق�ة ال���ات الغ�ائ�ة لل��ضى، له م���ل�ة ن�افة ال�

��� تأ��� �ل�ة معاه� ال����� ال��ه ��ي، �

�ل�ة ملفه اإلدار� وال��ي �امل  � ت� ق��له �ال� ��� أن ���ن ل�ل م�� ال�هادة ال���ة للق��ل، ورقة (�

�ل�ة،مع ض�ان م�ا�عة ال��ضى ال���ل�ن ...)الق��ل م� و�لى ال�

�ادق عل�ه م� ��ف ل��ة  �ل�ة و�ق�م ب�ضع م��� للعالج م ی��� االس�ق�ال وال��ج�ه على م���� ال�

�ل�ة، ال�

�ل�ة،  له ال����ل�ة على �ل ال��ه��ات والع�اد ال��ي وال�ق�ي ال��ج�د في ال�

�ل�ة وت����ها .�ق�م ب����� وت���� وثائ� ال�

�اصات، االس�ع�اد وال���ة مع م�اق�ة ��ه� على ح�� ت�ز�ع ال�هام ب�� ال�����م�� �ال��� إلى االخ�

�ل�ة، ��ر ال�����م�� في ال� ح

� العالجات وم��لف األع�ال ال���ة ال����ة، �ل�ة وال�ي ت� �ق�م ��عای�ة وم�اق�ة م��لف س�الت ال�

��� م�اق�ة ن�ع�ة العالجات ال�ق�مة لل��ضى و��ارك ال��ه ����� ع�� تق��� ه�ه العالجات،�

� ف�ة ال��ه �����، ��ارك في وضع م���ات ال����� ال���اصل ال�� ��

�ل�ة، ��ا� داخل ال� ��ه� على ض�ان ت���� ال��ام ال�اخلي لل��س�ة واالن

�ادقة، �ل�ة لل� � ال� � رئ� �ل�ة وتق���ه إلى ال��� �ق�م �إع�اد م��لف تقار�� ال��ا� ال�اص �ال�

� � ال� � رئ� ل�ة في تق��� ال�����م�� ال��ه �����،��ارك ال���

� ال��� ال�ه�ي لل�����م��،  �ق�م ��عال�ة االخ�لالت  مع اإلدارة و��ا ف��ا ��

�ل�ة ب�ون انق�اع، ��� ت�ز�ع الع�ل في ال� �

.��ارك في ال��او�ة
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م��� ال���ات ال��ه ���ة

:ل����رة في القان�ن األساسي فإنه� ��لف�ن بم��قي ال���ات ال��ه ���ة ز�ادة على ال�هام ا

ت���� وت���� وتق��� ن��ات ال�����م�� ال��ه �����،

� وراح�ه س��فائ�ة ت�ق��ها وت����ها،إلال��افة ا’ال�ه� على ن�ع�ة األع�ال ال��ه ���ة، اس�ق�ال ال���

��ر والغ�ا�ات �ع�ر أو غ�� ع�ر ل�����مي ال��او�ة، إع�اد ق�ائ� ال�

� سل�ة م�ی� ال��او�ة،ت� ��� ال�����م�� الغ�� ����� أث�اء ال��او�ة ت�

�الح، الق�ام ب�ورات تف����ة على م���� ال�

�ادر الغازات  ال�ه� على ت���� ص��ل�ة ال��او�ة لل��س�ة �األدو�ة وال���ل�مات ال���ة و��ل� ح�� س�� م

ال���ة، خ�ان ال�اء، م�ل� ال�ه��اء وس�ارات اإلسعاف،

ف�� ال��وف الالزمة ل�ل  ت���ل ال��ضى إلى م�س�ة أخ�� مع م�اعاة ت���� ال�عل��ات ال�اصة ت� 

�ال����الت،

� م�اق�ة واح��ام م�اع��  ال�ه� على اح��ام ت�ز�ع ال�ج�ات الغ�ائ�ة لل��ضى مع م�اعاة ال��ع�ة وال���ة و��ل

ز�ارات ال��ضى،

ال����� وال��ه ����� وال�ق����،تع��� عالقات الع�ل ب�� اإلدارة وال�����م�� 

��ا� في الع�ل واح��امه على م���� ال��س�ة .ال�ه� على إقامة ان

� ال���� مع اح��ام ال���ة .ت�دع ن��ة م� م��� ال���ة ال�اص �ال��س�ة ل�

 � � �ال����� مع ع�ن م�� �ل�ة ال�� ع�� ب�ء ال��او�ة �ق�م ال���� ���اق�ة �ل دخ�ل أو خ�وج ال��ة م� م

.الق��ل

��ف ال���ق�� ال��ه ����� ل����ل �ل ح�ث أو �ار� وقع خالل ف��ة  � ت ت�ضع س�الت خاصة ت�

.ع�له�

.ت�ضع ��ل� س�الت خاصة ب��ل�� ال�هام ب�� ال���ق�� ال��ه �����

� ال��الت و�ق�م ب�ق���ها  إلى م�ی�  � ی�اق �ع�� م��� ال���ات ال��ه ���ة لل����� ب�� ال���ق�� وال�

��ور�ة لل��اكل ال���لة واألخ� �ع�� االع��ار ال ��س�ة و��ا ال��اب م� أجل م�ا�عة و���اد ال�ل�ل ال

االق��احات  
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 � �ل�ةام�ل ل�

�� �ل م� �ل�ة ���ة � �ل�ة على م���� �ل م � ال� :ی�� إن�اء م�ل

�ل�ة رئ��ا، � ال� � رئ� ال���

�ال � أو األ��اء رؤساء ال� ح،ال���

�ل�ة، ال�����م�� ال����� ال�ی� ��ارس�ن في ال�

اإل�ار ال��ه ��ي،

م��ل األ��اء ال�ق����،

� في ال�غ��ة إن وج�ا � وال��� � في عل� ال�ف �ل�ة في دورة عاد�ة �ل ثالثة .ال��� � ال� )3(����ع م�ل

��لة ال���ات،  أشه� ل��اق�ة ح

ت���� وس�� العالجات والف��صات،

�ل�ة، ب�نامج ع�ل ا ل�

ت���� ال��او�ة، 

ت���ة ال���ات، 

�ل�ة،  ��ورة ل��� س�� ال� اق��اح ال��و�� �ال�سائل ال�اد�ة وال����ة ال

� في إ�ار م��وع ال��س�ة، �ل�ة وذل م��وع ال�

....اإلخ�الالت و��ا ال�ل�ل ال�ق��حة ل�لها

 � �ل�ة إلى م�ی� ال��س�ة و رئ� � ال� �� اج��اع م�ل � العل�ي أوت�سل ن��ة م� م� .ال��ي/ال��ل

�ل�ة اإل�ار ال��الي لل�ع��� وال��ار�ة ل���لف ال�����م��، و���ع س�� ال�عل�مة داخل  � ال� �ع� م�ل

�ل�ة �ل�ة وخل� االق��اح م� أجل ت���� أداء ال� .ال�

� ت����ها م�  �ل�ة وال���ات ال�ي �� � أن ی�اعي ال����� العام، ات�اه ال� �ل�ة �� أجل ت���� م��وع ال�

.م���� األداء ون�ع�ة العالجات ال�ق�مة
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ت���� الع�ل

�ل�ة ت��ی� ج�ول ال�

�ل�ة �ال���ة لل�����م�� ال����� واإل�ار ال��ه  � ال� � رئ� �ل�ة ال�ه�� ی�ضع م� ��ف ال��� ج�ول ال�

�ادقة عل�ه ��ي �ال���ة لل�����م�� ال��ه ����� وال�����م�� اآلخ�  �� و��سل إلى اإلدارة في أر�عة ن�خ لل�

�ل�ة �ل�ة ال��ق��، اإلدارة وأرش�ف ال� �ل�ة  و�ع�اء ن��ة ل� �اقه في س��رة ال� .م� أجل إل

� ت�ل�غه لل�����م ال�ع�ي ع��ة  ��� )10(كل تغ��� �� ��ورة الق .أ�ام على األقل غال في حاالت ال

.أ�ام على األقل)10(ی�� إعالم ال�����م�� �ال��ول ع��ة 

دل�ل أوقات الع�ل

��� ج�ول الع�ل  � الع�ل لل��س�ة و��ف�ة ت� �ل ح�ل م�اق� تق�م م�ی��ة ال�سائل ال����ة ب�ضع دل�ل مف

.ال�ه�� وفقا لل����� ال�ع��ل �ه

� �ع�ل ت���� الع�ل � ن ی�ضع ه�ا .ی�� ت���� ه�ا ال�ل�ل م� ق�ل م�ی��ة ال�سائل ال����ة ع�� ص�ور أ

��ف ال�����م�� لإل�الع عل�ه ��ه�لةا � ت .ل�ل�ل ت�
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ال���فات ال���ف�ة&�ارج�ة الالف��صات 
ال�ارج�ةالف��صات 

� على ال��س�ة وضع ج�ول سهل ال�ه�ر �ال���ة لل��تفق�� ����� على  ع�� ت���� الف��صات ال�ارج�ة ��

:ةال�عل�مات ال�ال�

� � �ق�م �الف� � وذ�� اس� ال��ارس ال� � الف� �، ت�ق� .ت��ی� ی�م الف�

��� � .ت��� الف��صات ال�ارج�ة م� ��ف ال��ارس�� ال����� العام�� وال���

� أن تل�ي ش�و� ال��افة وال�احة .أماك� الف��صات ��

� أن ت��ف� على األقل �ل�ة ف��صات تق�م �إج�اء ف��صات م��لفة �� :كل م

لالن��ار م��ه��ة ت��ف �ان��ام ت���� على ��اسي �اف�ة لل�ل�س،قاعة 

� ن��فة، م�اح�

�ات وع�د ال��ضى واج��اب ال�حام � � ع�د ال�� � ح� .قاعات �اف�ة للف�

� �ع�ل في م�س�ة ص��ة ع��م�ة أو خاصة ماع�ا حاالت االس�ع�ال .ی�سل ال��ضى ب�سالة ���ة م� ���

� ت � وذل .فاد�ا لالك��ا� واالن��ار ال���ل لل��ضى���� إع�اء م�اع�� للف�

 � � وال�سائل ال�ي وضع �، ن��ات ال��� � � ال�� � ���� ت��ی�ه ح� ع�د ال��ضى ال�ق��ح�� ل�ل ���

��فه مع اح��ام قاع�ة س�ة  � ت .مف��ص�� ل�ل ساعة)6(ت�

�ي م� ��ف م�ی�  � وضع س�ل خاص �الف��صات م���ب وم� �� � على م���� �ل قاعة ف�

�ال��س � قام �الف� �ه واس� ال��ارس ال� � ت� ف� � ال� � وس� وع��ان ال��� �� اس� ولق ز�ادة على .�ة �

.ال��ل ���� إضافة جهاز معل�ماتي ألخ� ال�عل�مات

ال���فات ال���ف�ة

� على  م���� ال��اب� �ق�م ال���ل�ج��� وال������� �إن�از ال��ال�ل وال�ه� على حف� الع��ات ال��ل�ة ت�

�م���ل�ة � ال��� .ال���

�الح األشعة �ق�م  � الف��ص م�غل� أجه�ة األشعةعلى م���� م �الف��ص �األشعة ال�ه��ائ�ة ��ا في ذل

� � ال��� � م���ل�ة ال��� � ص�ر األشعة ت� �ة والق�ام ب���� � .ال���

�الح ال���ة �ال���ة لل��ضى الق� ��� و�لى ت�ل� ن�ائج ال��ال�ل والف��صات اإلشعاع�ة إلى م��ولى ال�

� ال�عالج .ال��ضى م� أجل ت�ل��ها إلى ال���

� العل�ي أو ال��ي � ال��ل � اإلدارة �ع� رأ �الح ال���فات ال���ف�ة ت��د م� ��ف م�ل � اف��اح م .م�اق�

�ة إلعالم ال��ضى وال��تفق�� وخاصة على م���� م�خل ال��س�ة  � و��� وضعها في أماك� ال��

�الح ال�ع��ة .وال�

�ل� و�ه�ا فإن ت���� ال�ع�ات واألجه�ة .ب��ام م���� س��فائ�ةإلاة األشعة على م���� ال��س�ة تع�ل م

�ل�ة � ال� � رئ� � م��ول�ة ال��� .ت��ن م� صالح�ات وت�
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�ل�ة األشعة �ع�لة ت��� م�تها إح�� وع��ون  أشه� ع�ل )6(ی�ما ل�ل س�ة )21(���ف�� م����مي م

� الع�ل � م�اق�ة ��� .ت�

� على م� �ل�ة األشعة اح��ام ق�اع� األم� وال��ا�ة م� اإلشعاعات و إج�ار�ة �� اس�ع�ال جهاز ���مي م

.ق�اس ال��عة الف�د�ة أث�اء الع�ل
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� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة � ف��ة ما ق�ل ال�الدة وما �ع�ها و� �
� ال�  � ال���� وال��ل�د ح�ی � في ف��ة ما ق�ل ال�الدة  وما �ع�ها ه� � الدة ق�ل وأث�اء و�ع� ال�الدة إلى ال�

.م� ال��اة وال��فل �ه خالل ه�ه الف��ة)6(غا�ة ال��م ال�ادس 

� ف��ة ما ق�ل ال�الدة  وما �ع�ها في اله�اكل ال�ل�ة :��ارس �

���ة القاع��ة الع��م�ة وال�اصة، اله�اكل ال

ع�ادات ال�الدة الع��م�ة وال�اصة،

�الح أم�اض ال��اء وال��ل��، م

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة �الح � .م

� ف��ة ما ق�ل ال�الدة  وما �ع�ها ال�� ��ارس �:

���ة القاع��ة، ی���ل ف��ا �أتي1 :في اله�اكل ال

ال�أك� م� ال���ر ال���عي لل��ل،

� ع� وج�د أو ح�وث ع�اص� غ�� عاد�ة م� شأنها ت���ل حالة ف����ل�ج�ة إلى حالة م�ض�ة ت����  ال��

ر على األم وال�فل،على أخ�ا

� ال��� ال����، � ال�اص �ال��ل ذ �اعفات إلى الف� �ات ذوات ال� ت�ج�ه ال���

.ال�أك� م� م�ا�قة العالج ال�اص �ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في قاعة ال�الدة

:في ع�ادات ال�الدة الع��م�ة وال�اصة، ی���ل ف��ا �أتي2

�ات لل��ل وات�اذ  � � ال��ادث ال�اصة �ال��ال�� ض�ان م�اق�ة م�ع�دة ال�� ال��اب�� ال�قائ�ة ال�ي ت��ح ب�فاد

ح�ی�ي ال�الدة،

� ال���، �اح�ات ال��ل ذ ض�ان العالج وال��ا�عة ل

ت���� ت�فل م��� لل�الدة ی���ف مع األخ�ار ال�ي ق� ت�اجهه،

.ال�أك� م� م�ا�قة العالج ال�اص �ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في قاعة ال�الدة

3� :الح أم�اض ال��اء وال��ل��، ی���ل ف��ا �أتيفي م

� ال��ادث ال�اصة �ال��ال��  �ات لل��ل وات�اذ ال��اب�� ال�قائ�ة ال�ي ت��ح ب�فاد � ض�ان م�اق�ة م�ع�دة ال��

ح�ی�ي ال�الدة،

� ال���، �اح�ات ال��ل ذ ض�ان العالج وال��ا�عة ل

ت���� ت�فل ساب� لل�الدة ی���ف مع األخ�ار،

� تق�ي في ال�االت ال�ي ی���� ف�ها ال��ل واالس�عان � أ�فال لإلدالء ب�أ أو ال�الدة /ة، ع�� ال�اجة، ����

على خ�� ����،

.ال�أك� م� م�ا�قة العالج ال�اص �ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في قاعة ال�الدة

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة، ی���ل ف��ا �أتي4 �الح � :في م

� ال�ا ص ���حلة ما ق�ل ال�الدة،ال��ار�ة  في ال����
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ت���� ت�فل ساب� لل�الدة ی���ف مع األخ�ار،

ال�أك� م� م�ا�قة عالج ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في قاعة ال�الدة،

قاعة االس��فاء،إلىت���� ت���ل ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة م� قاعة ال�الدة 

.ي وال�قائيض�ان ال��فل �ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة على ال������� العالج

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة وم�ارس�ه ش�و� ت���� �

� ال�الدة ال�الغ م� الع�� م�  � ال��ل�د ح�ی � ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة ه� � ی�ما وال��فل �ه 28الى �0

.خالل ه�ه الف��ة

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في اله�اكل ال�ال�ة :��ارس �

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة، �ل�ة � م

�ل�ة أم�اض ال��اء وال��ل��، م

� األ�فال، �ل�ة � م

.ع�ادة ال�الدة الع��م�ة وال�اصة

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة ی��� �

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في ال��اك�  �ل�ة � � ال��اء س��فائ�ةإلاإما في م �ل�ة � ال�امع�ة ال��اذ�ة ل�

وال��ل��،

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة � األ�فال و�ما في وح�ة � �الح � � أم�اض ال��اء وال��ل�� وفي م �الح � في م

حالة والدة في ال��ة على األقل،1500وفي الع�ادات ال�ي ت��ل 

� األ�فال  �الح � � ال��اء وال��ل�� وفي م �الح � و�ما في وح�ة العالج ال���ف لل��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في م

حالة والدة في ال��ة على األقل،��2500ل ال��اذ�ة لقاعة ال�الدة وفي الع�ادات ال�ي ت

� األ�فال س��فائ�ةإلاو�ما في وح�ة إنعاش ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في ال��اك�  �الح � ال�امع�ة وفي م

.ال��اذ�ة لقاعة ال�الدة

� األ�فال �الح � .ت��ن ال�ح�ات تا�عة ل�

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة م � ل��ا� � � � أن ���ن اله��ل ال�� �� � � ل��ا� � � �اذ�ا لله��ل ال��

.ال��اء وال��ل�� �الق�ب م� قاعة ال�الدة

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة األ�فال ال��ل�دون ح�ی�ي ال�الدة ال�الغ�� م� الع�� م�  �ل�ة  � إلى 0ت��ق�ل م

جا ی�ما ال��ضى أو ال�ی� إلى م�اق�ة خاصة أو �عان�ن إصا�ات خ���ة أو أخ�ارا ح���ة ت���عي عال28

�ا � .م��

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة األ�فال ال��ل�دون ح�ی�ي ال�الدة ال�الغ�� م� الع�� م�  28إلى 0ت��ق�ل وح�ة �

.ی�ما ال��ضى أو ال�ی� إلى م�اق�ة خاصة

تق�م وح�ة العالج ال���ف ال�اصة �ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة �ال��فل �األ�فال ح�ی�ي ال�الدة ال�الغ�� م� الع�� 

.ی�ما وم�اق��ه�، وال�ی� �عان�ن م�ضا أو أم�اضا حادة ع�ی�ة28إلى 0م�
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� ال�الدة إلى وح�ة إنعاش ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة في حالة  ��� ته��ة ال�اعات األولى وت���ل ال��ل�د ح�ی ت

.ع�م ت��� حالة ال�فل أو ت�ه�رها

28إلى 0ن ح�ی�ي ال�الدة ال�الغ�� م� الع�� م� ت��ق�ل وح�ة إنعاش ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة األ�فال ال��ل�دو 

�ا � .ی�ما ال�ی� �عان�ن إصا�ات خ���ة أو أخ�ارا ح���ة ت���عي عالجا م��
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� ال��ال��  � ال��ارد ال����ة وال��الت وال��ه��ات ال�اصة به�اكل � � ال�ن�ا م� ح� ال�قای�

ح�ی�ي ال�الدة

� ال��علقة � ال��التال�قای�

�اء لل�قا�ة والعالج م�اح�ه ال�ن�ا ال تقل  ل�ل س���،²م3ف

��� ال��ي لل����ل، قاعة لل��

�ة لألمهات، � قاعة لل�ضاعة م�

قاعة لالس�ق�ال،

م�ضع لل����ف،

�ة لل�����م��، � قاعة اس��احة م��

� .م�اح�

:أس�ة االس��فاء

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة على  �ل�ة � � أن ت��ف� م :س��� اس��فاء على األقل��24

س���ا للعالج العام،)12(اث�ا ع�� 

أس�ة للعالج ال���ف،)6(س�ة 

.أس�ة لإلنعاش)6(س�ة 

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة على س�ة  � أن ت��ف� وح�ة � .أس�ة اس��فاء على األقل للعالج العام)6(��

� �ال��ال�� ح�ی � أن ت��ف� وح�ة العالج ال���ف ال� س��� اس��فاء على )12(�ي ال�الدة على اث�ي ��

.األقل

�ة للعالج العام،)6(س�ة  � أس�ة م�

�ة للعالج ال���ف)6(س�ة  � .أس�ة م�

� أن ت��ف� وح�ة إنعاش ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة على اث�ي  .س��� اس��فاء على األقل)12(��

�ة للعالج ال���ف،)6(س�ة  � أس�ة م�

�ة لإلنعاشأس�ة م�)6(س�ة  �.

� ال��علقة �ال��ه�� ال�قای�

� أن ت�ود وح�ة ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة ��ا �أتي1 ��:

��� ل�ل س��� :ت�ه�� �

،)مه� م���–�اولة –حاض�ة (ال�فا� على ال��ازن ال��ار� 

�غ�، ال�شف ��ق�اس ال

ال��و�� �اله�اء واألو����� ذو� االس�ع�ال ال��ي،

وضع جهاز لل��و�ة،

��ئ�ة،ال �عال�ة ال
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ال�غ��ة ال�����ة ال��یلة،

.م�ل� �ه��ائي

� أن ت�ود وح�ة العالج ال���ف لل��ال�� ح�ی�ي ال�الدة ��ا �أتي2 ��:

��� ل�ل س��� :ت�ه�� �

،)مه� م���–�اولة –حاض�ة (ال�فا� على ال��ازن ال��ار� 

�غ�، ال�شف ��ق�اس ال

ع�ال ال��ي،ال��و�� �اله�اء واألو����� ذو� االس�

وضع جهاز لل��و�ة،

��ئ�ة، ال�عال�ة ال

ال�غ��ة ال�����ة ال��یلة،

،� � وال��ف ال��ا�عة ال�����ة ل��ا� القل

ال�عال�ة �األك���� وم�اق�ة ال����� م� األو����� لل�ل�� الغاز� ال�ق�م،

�غ� اإل��ابي ال�����، اس�ع�ال ال

� األو����� ،ال��اق�ة ال�����ة لل���ع م� ح�

ال�ه��ة االص��اع�ة لل�اعات األولى،

نقل ال�م �ال��ادلة،

���� �األشعة ال�قل��� ع� ���� جهاز م���ك، ال�

،� �� جهاز ال��ف ع� ���� ال

.م�ل� �ه��ائي

� أن ت�ود وح�ة إنعاش ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة ��ا �أتي3 ��:

��� ل�ل س��� :ت�ه�� �

،)مه� م���–�اولة –حاض�ة (ال�فا� على ال��ازن ال��ار� 

ال�شف،

� لآلزوت، ال��و�� �اله�اء واألو����� ذو� االس�ع�ال ال��ي واألك��� األحاد

،� � وال��ف ال��ا�عة ال�����ة ل��ا� القل

ال�عال�ة �األك���� وم�اق�ة ال����� م� األو����� لل�ل�� الغاز� ال�ق�م،

�غ� اإل��ابي ال�����، اس�ع�ال ال

� األو�����،ال��اق�ة ال�����  ة لل���ع م� ح�

،)م�ل�ل/ل�ل س��� 2(ال��و�ة اآلل�ة 

ال�غ��ة غ�� ال�ع��ة اآلل�ة،

� ال�الدة، ال�ه��ة االص��اع�ة ���لة األم� ب�اس�ة جهاز م��ف خاص �ال��ل�د ح�ی

��ئ�ة، ال�عال�ة ال
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م�اق�ة ضغ� األو����� وأك��� ال����ن ع�� ال�ل�،

نقل ال�م �ال��ادلة،

غاز ال�م والف��ص ال���ل�ج�ة،ف��ص

���� �األشعة ال�قل��� ع� ���� جهاز م���ك، ال�

� �� � ال�الدة ب�اس�ة جهاز م��قل،"دو�ل�"جهاز ال��ف ع� ���� ال لل��ل�د ح�ی

،� ت���� �ه��ائ�ة القل

.م�ل� �ه��ائي

��ص ع4 � ال��ه�� ال�� � ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة إلى جان �ل�ة � � أن ت��ف� م ل�ه �ال���ة ل�ح�ات ��

��� ما �أتي :العالج ال���ف واإلنعاش على ت�ه�� �

ت���� �ه��ائ�ة ال�ماغ والق�رات ال�عل�ة،

� ال�الدة ���ة لل��ل�د ح�ی .ال�����ات ال�اخل�ة ال��ف��ة واله

� ال��علقة �ال��ارد ال����ة ال�قای�

� ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة على ف��� م� � أن ت��ف� ه�اكل � �� � � م�أه � ساعة م��ن 24/24ع�د ال��

:م�

� عام  � أ�فال أو ع�� ع�م وج�ده ��� � )ال�امع�ةس��فائ�ةإلاخارج ال��اك� (��� � �فاءات أك��ة في � ی��

ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة، م��وال،

،� �اصي في عل� ال�ف اخ�

م�ل� ��ي،

� خ��ة في  � في رعا�ة ال��ال�� أو ذ � � شهادة دولة، م�� � ال��ال�� ح�ی�ي ال�الدة أو في م��ض ذ �

:العالج العام وم��ض م�هل ل�ل

م�ال�� ح�ی�ي ال�الدة أدخل�ا ال����فى للعالج العام،)8(ث�ان�ة 

م�ال�� ح�ی�ي ال�الدة أدخل�ا ال����فى للعالج ال���ف،)3(ثالثة 

.م�ال�� ح�ی�ي ال�الدة أدخل�ا ال����فى لإلنعاش)3(ثالثة 
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���ح اإلج�ار� األم�اض ذ ات ال�

� األولى عام 05-85م� القان�ن رق� 55و ��54قا ألح�ام ال��اد  16ال��اف� 1405ال��رخ في ج�اد

���ة 1985ف��ای� س�ة  �الح ال � أن �عل� ف�را ال� ��� � � على أ ��ة وت�ق��ها فإنه �� ال��عل� ���ا�ة ال

� عل�ه عق��ات إدار�ة وج�ا �ه و�ال سل� � م�ض مع� ش� .ئ�ة�أ

�� ال�قا�ة م� األم�اض العف�ة ال�ع��ة �ع ال��ان لل��ع�� اإلج�ار� ال��اني ق ��.

� ال��ع�� اإلج�ار�  .ت��د ع� ���� ال�����، قائ�ة األم�اض العف�ة ال�ع��ة ال�ي ت���ج

���ح  � األم�اض ذات ال� ���ح �ا إث�ات �� على �ل م��ول م��� س�اء ع��مي أو خاص أن �ق�م ب�

.اإلج�ار� 

���ح وتق�م ب��ف��ها ال��س�ة  �ا لل� �� ���ح اإلج�ار� ع� ���� وثائ� مع�ة خ ��ح األم�اض ذات ال� ت

����ات � �ق�م ���ع ال� � تق�م ب�غ���ه ال� ��ة ال�اقعة في اإلقل�� ال� .الع��م�ة لل

���ح �ال�سائل ال���عة  � أو م��ول ال���� �ال� �(ز�ادة على ه�ا �ق�م ال��� ....)الهاتف، الفاك

��ة خاصة ال��ار�ة م�ها ���ع ال�عل�مات  � ال�قائي لل��س�ات الع��م�ة لل �الح عل� األو��ة وال� تق�م م

��ور�ة ل��اف�ة األم�اض ال�ع��ة  ��� وضع ال��ت��ات ال ودراس�ها والق�ام �ال��ق�قات ال��ائ�ة الالزمة و�

��حة في إقل��ه  .ال�

�ائ�ات في إ�ار م�اق�ة األم�اض ال�ع��ة ��لف ال�عه ��ة الع��م�ة ب�راسة وت�ل�ل ون�� اإلح � ال���ي لل

���ح اإلج�ار� شه��ا إلى ال��ی��ة العامة لل�قا�ة وت�ق�ة  ��لة ال�اصة �األم�اض ذات ال� ال��ائ�ة وتق��� ال�

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات ��ة ل�زارة ال .ال

���ح اإلج�ار� هي ��ا یلي :قائ�ة األم�اض ذات ال�

��ف  � ال�قا�ة ال����ة:1ال ���ح اإلج�ار� ال��ض�عة ت� األم�اض ذات ال�

ال�لهارس�ا

داء ال��ت�ل��م

داء ال��ى ال�ال��ة

ال���ة ال����ة

ال�عال ال���ي

ال��اق

اإلسهال األم��ي وال������ 

ح�ى ال��ف���، ال��ى الق���ة م� ال��ف���

"آ"ال�هاب ال��� الف��وسي م� ن�ع

ف��وسي م� ن�ع بال�هاب ال��� ال

ال�هاب ال��� الف��وسي م� ن�ع ج

داء فق�ان ال��اعة الع�ضي والالع�ضي
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)ح�ى ال��اه او ال��اقع(داء ال�����ات 

� �ال���ق���ك ال�هاب ال��ا�ا ال���

� �ال���رات ال�ئ��ة ال�هاب ال��ا�ا ال���

� األنفل��ن�ا � �اله���ف�ل� ال�هاب ال��ا�ا ال���

داء ال�الر�ا

ل�لل ال�خ�� ال�ادا

ال�اع�ن 

� داء ال�ل

� ال���س�(داء ال������ات  )ال��ى ال�رار�ة لل��� األب�

��ة ال�

��ة األل�ان�ة ال�

داء ال�ه�� 

ال��از ال�اص ���ی�ي ال�الدة

ال��از لغ�� ���ی�ي ال�الدة

ال����ات الغ�ائ�ة ال��اع�ة

ال�م� ال����ي

داء ال�ل ال�ئ�� 

داء ال�ل خارج ال�ئة

ت�ف�س ال��ى ال����ة

ال�هاب اإلحل�ل الغ�ن���ي وغ�� الغ�ن���ي

��ف  � ال�قا�ة ال�ول�ة:2ال ���ح اإلج�ار� ال��ض�عة ت� األم�اض ذات ال�

ال����نق�ن�ا

داء ال��ل��ا

��� ح�ى ال

ال��ى ال�م��ة

� ��ة ال��ف ح�ى ه

ح�ى غ�ب ال��ل

ز�ام اإلن�ان س��ه ن��ذج ج�ی� م� األنفل��ن�ا 

س��ه ب�ل�ف��وس وح�يشلل 

ع��فت�اذر ت�ف�ي حاد

.داء ال��ر� 
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� األم�اض ال���قلةج�ول ال�لق�ح �اد ل�ع اإلج�ار� ال�

� األم�اض ال���قلةج�ول ال�لق�ح �اد ل�ع :��ا یلي2014ن�ف��� 24ه� م��د م�� اإلج�ار� ال�

اللقاحات س� ال�لق�ح

ج.س.ب

�اد  )ع� ���� الف�(لل�للال�

�ادال��عة األولى م� ال�لق�ح "ب"الل�هاب ال���ال�

ع�� ال�الدة

�اد لل��اق �اد لل��از، م �اد لل�عال ال���ي، م .م

�اد لله���فل��س "ب"الالفل�ن�� م

�اد �اد "ب"الل�هاب ال���ال� ، )ع� ���� الف�(لل�لل، م

�اد  .لل���رات ال�ئ��ةم

)2(شه�ان 

�اد  )�ق�ةع� ���� ال(ل�لللم أشه�3

�اد لل��اق �اد لل��از، م �اد لل�عال ال���ي، م .م

�اد لله���فل��سالالفل�ن��  �اد، "ب"م الل�هاب ال���ال�

�اد "ب" �اد )ع� ���� الف�(لل�لل، م لل���رات ، م

.ال�ئ��ة

أشه�4

��ة �اد لل� �اد، م ��ةلل��اف، م �اد لل� .األل�ان�ةم شه�ا11

�ا �اد لل��از، د لل��اقم �اد لل�عال ال���ي، م .م

�اد لله���فل��سالالفل�ن��  "ب"م

�اد �اد "ب"الل�هاب ال���ال� ، )ع� ���� الف�(لل�لل، م

�اد  .لل���رات ال�ئ��ةم

شه�ا12

��ة �اد لل� �اد، م ��ةلل��اف، م �اد لل� .األل�ان�ةم شه�ا18

�اد لل��اق �اد لل��از، م �اد لل�عال ا، م �اد ل���يم ، م

).ع� ���� الف�(لل�لل

س��ات6

�اد لل��اق �اد لل��از، م �اد )لل��ار(، م ع� (لل�لل، م

).���� الف�

س�ة11-13

�اد لل��اق �اد لل��از، م ).لل��ار(، م س�ة16-18

�اد لل��اق �اد لل��از، م ).لل��ار(، م س��ات10كل 
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���ح اإلج�ار� ل�ف�ات األمهات ال�

���ح الف�ر� ��ل وفاة ی�ع�� عل :ألم ���ثى األ��اء ال�

خالل ال��ل

اض وال�الدة لمخخالل ا

�ع� ال�الدة م�اش�ة

ی�ما ال��ال�ة لإلجهاض)42(خالل االث�ي واألر�ع�� 

.ی�ما ال��ال�ة لل�الدة)42(خالل االث�ي واألر�ع�� 

���ح ال�س��ة � اس��ارة ال� ���ح ب�فاة األم ح� � أن ی�� ال� ��.

� عای� �� � ال� ���ح اإلج�ار� ب�ف�ات األمهات ال��ل�ءة قان�نا وال��قعة م� ال��� � أن ت�سل اس��ارة ال�

��ة وال��ان في أجل ال ی��اوز  .ساعة48ال�فاة إلى م�ی��ة ال

���ح اإلج�ار� ب�ف�ات األمهات ال�هادة ال���ة ل�عای�ة  � حال م� األح�ال أن تع�ض اس��ارة ال� ال ���� �أ

��ص عل�ها في ال����� ال�ع��ل �هال�فا .ة ال��

��ص عل�ها في ال����� ال�ع��ل �ه ���ح ب�ف�ات األمهات ت���� العق��ات ال�� � ع�م ال� .ی�د

شغل جهاز االس��فاء ال���لي
���ة ال�ال�ة � ال�اخلي في ال��س�ات ال �الح ال� � م :ت��ا وح�ة االس��فاء ال���لي ل�

ع�ة،ال��اك� االس��فائ�ة ال�ام

ال��س�ة االس��فائ�ة ال�امع�ة

���� ن��ات اس��فائ�ة جامع�ة-ال��س�ات الع��م�ة االس��فائ�ة ال�ي ت

ال��س�ات الع��م�ة االس��فائ�ة ال��ج�دة على م���� مق� ال�ال�ة

 � �ل�ة، ت�ضع ال�ح�ة ت� � ال� � رئ� � سل�ة ال��� � ال�اخليإش�افت� � في ال� � م�� ���.

الجات لالس��فاء ال���لي ال�ي تأ�� م� ��ف م�ارس ��ي وت�ارك في ال�ل�قى ال��ي ی�� تع��� ف�قة الع

�ل�ة م� أجل تق��� ال���ر ال�اصل في حالة ال��ضى ال�عال��ن في ال���ل .األس��عي لل�

.اال ال��ضى ال�ی� ت� ق��له� في ال����فى ���ف��ون م� ال��فل ال��ي في ال���ل

� وح�ة االس��فاء ال���ليال��فل ال��ي في ال���ل �ق�  � ال�عالج �ال��اور مع رئ� .ره ال���

:���� دور االس��فاء ال���لي ��ا یلي

�ل�ة مع ض�ان العالجات ال��امل�ة  � ت� ب�ءه في ال� ��ورةإذام�اصلة العالج ال� � ال � .اق�

� إعادة االس��فاء � م�ة االس��فاء وت�� .تقل�
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� في أواخ� الع�� وتق��� ال�ع� ال�ع��� ض�ان ال��مات ال�قائ�ة، العالجات، إ  عادة ال�أه�ل وم�افقة ال���

� خ��رة حال�ه .واالج��اعي � وم���ه ح�ل ال��ف�ات ال�ي ت���ه م� ت�� ���ة لل��� ض�ان ال����ة ال

���ة .ال

� �ع� تق��� �ل ال � أو أق��ائه وذل ��� ال��افقة ال���ئ�ة لل��� ��ض��ات الق��ل م� أجل االس��فاء ال���لي ی�

.ح�ل ب�نامج العالج، ��ف�ات ال��فل وال��ا�ا ال�ق�ق�ة ح�ل ه�ه ال���قة العالج�ة

�اعفات �ل�ة في حالة �ه�ر م � في ال� �ل�ة ال�ي تق��ح االس��فاء ال���لي تل��م �إعادة ق��ل ال��� .ال�

��ان م�اصلة العالج .وح�ة االس��فاء ال���لي مل�مة �

:ة ل��غ�ل وح�ة االس��فاء ال���لي هيال�سائل واإلم�ان�ات الالزم

:اإلم�ان�ات ال����ة

� ال�اخلي  � في ال� � م�� ���

أ��اء عام�ن )6(س�ة 

م��ض��)6(س�ة 

سائ� س�ارة إسعاف

كات�ة ���ة

 � � في عل� ال�ف م��

� في ال��ل��  م��

.م�اع�ة اج��اع�ة

(ال�سائل ال�اد�ة م�الت م�ه�ة)3:

حاس�ب

آلة ن�خ ال�ثائ�

�ه اتف مع فاك

�، جهاز م���ل لل�ه��ة (ال�ع�ات ال���ة  �ات القل ، أدو�ة ومع�ات ض�ور�ة للق�ام ��األك���جهاز ق�اس ن�

،)�ال�هام ال����ة

إسعافس�ارة 

.س�ارة خف�فة

� ال�عالج�االس�إنهاء � ال��� � ال���ول ع� ال�ح�ة �ع� أخ� رأ ,فاء ال���لي �ق�ره ال���

� ال� � لل��س�ةال�لف ال��ي لل��� �ل�ة وه� مل � معال��ه في ال���ل ���� م� ق�ل ال� .� ت�
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��ةب�� ال�ال��أمة �س�ات الع��م�ة لل

��� ت�أمة ��ةال�ت �ابال���ب�� ل��ا�س�ات الع��م�ة لل للق�اعس��فائ�ةإلا�س�اتال�العل�اواله

.وال�����والعل��ةال���ة�اع�ةال�اتفاق�ةإ�ارفيال�الدش�الفيال��ج�دة العام

��ةس��فائ�ةإلا�س�ات ال��ذج االتفاق�ة و��ا قائ�ةن����د � ق�ار م� وز�� الع��م�ة لل ال�ع��ة ���ج

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات .ال

 ����� �ات وال��س�اتال�أن ت�سع ال��أمة إلى �ع � � ال�� أو/�ج�دة في ال��ال ال�ي تف�ق� إلى �ع

.ال�فاءات

�وال�قا�ة�ضى�ال�ی� ت�خل ال��أمة ال��فل ال��يت��ل م�اد ال��ائ�ةال�راساتإ�ارفيس��اوال وال��

و��اواإلنعاشال���ی�في��ال���واألع�انوالقا�الت��ال���وش�ه�� ال����� لل�����م��اصلال�وال�����

.ال���ةال��ه��اتوص�انةوال�����اإلدارةإ�ارات

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�اتوز ت��أ على م����  ل��ة ت���� ت��لى ت���� وم�ا�عة وتق��� ب�امج ارة ال

.ال��ا�ات م�ض�ع االتفاق�ة

ال���ی�في��ال���واألع�انوالقا�الت��ال���ال��ارس�� ال����� وال�����م�� ال��ه ���ف�� �ل م�

في إ�ار ال��اع�ة ال�ی� �ق�م�ن ب��ا�ات���� وال�����م�� اإلدار��� وال�ق���� ال������ وال��واإلنعاش

��ة�س�اتال�ب�� ال��أمة �%25م� عالوة ان�فاع ت��د ب���ةالع��م�ة لل كلعلىاألساسيم� ال�ات

.مه�ة

� �اس�فادتها ����مة �عالوة االن�فاعال��س�ةال�ت��فل � ی�ت�� �ال��ا�ات ال�اصة �ال��أمةوذل �� .م� ت�

���الن�ة وعالوة االن�فاع في �اب خاص في ج�ولوال��اد علقة �ال��ه�� والل�ازم ال���ة�ال�تق�� ال�فقات ال

� ��ان�ةال� ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات ووز�� ال�ال�ةب��م���كوزار� ق�ار����د ال� .وز�� ال

� نقل الف�ق ������مةال��س�ةال�ت��فل .في ن�ا� ال��أمةال���خلة �ار�

� اإل�عام واإلی�اءق�لة ����ال��س�ةال�ت��فل .�ار�

��ةالع��م�ة�س�ةال�تق�م �� تأمو�ال��أمة�ت��ةال��ن�ة ال���ول�ةال��غ�ي�� تأم�اك��ابق�لة��ال�لل

.ال��ه��اتنقلحالةفياألخ�اركل�غ�ي
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ال��ارب الع�اد�ة
� ال�� � أن �ق�م صاح � ل��ة األخالق�ة لل��ارب الع�اد�ةكل م��وع ت���ة ع�اد�ة �� �اعه ل�أ .�وع �إخ

�اه شه� واح� .تق�م الل��ة األخالق�ة لل��ارب الع�اد�ة �إب�اء رأیها في أجل أق

��ة �إن�اء ل��ة أو ع�ة ل�ان أخالق�ة لل��ارب الع�اد�ة على م���� �ل ناح�ة ص��ة أو م���  �ق�م وز�� ال

.اس��فائي جامعي

��ة و��� ش�ح ��ف�ات ت����ها ���ن مق� الل��ة األ خالق�ة لل��ارب الع�اد�ة على م���� م�س�ة ع��م�ة لل

.وت�غ�لها ع� ���� مق�ر

�اء)8(تع� ال��ة األخالق�ة لل��ارب الع�اد�ة جهاز م��قل م���ن م� ث�ان�ة  :أع

� عام،)5(خ��ة  أ��اء م� ب��ه� ���

ص��لي،

� في القان�ن، م��

م��ض ذو شهادة دولة،

.��ل ع� ج�ع�ات ال��ضىم

� ����ه ال��اع�ة في أشغالها � ش� .���� لل��ة اس��عاء أ

� ال�عل�مات ق�ل  � ن��ا ل��ا�ة األش�اص ف��ا �� � ش�و� ش�ع�ة ال�� � ف��ا �� تق�م الل��ة �إع�اء ال�أ

� له�، ال�الءمة العام ��ل على م�افق�ه�، العالوات إذا دفع � وح�ل ��ف�ات ال� ة لل���وع وأث�اء م�ة ال��

.وال�عادلة القائ�ة ب�� األه�اف ال��ج�ة وال�سائل ال��ض�عة وم�هالت ال�اح���

��ة وال��ان ��ل �ل ل��ة أخالق�ة لل��ارب الع�اد�ة  إذا رأت أن ش�و� اإلس�قالل�ة، ال����ة أو  تق�م وزارة ال

� م��ف�ة ألجل م�اصلة مهامها .ال��� ل��

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات تق�م وح�ة م�اق�ة ال��ارب الع�ا ���لة ل�زارة ال د�ة ال�ا�عة ل��ی��ة ال

.�اإلش�اف وال��ا�عة وال��اق�ة ل���ات الل�ان األخالق�ة لل��ارب الع�اد�ة

��ة األش�اص ال�ی� ت���  � ل � خ�� �اه� ج� � أن ت���ل أ ��ة ال �� ال��ارب الع�اد�ة ب�ون فائ�ة ش�

� أ.له� ال��ارب الع�اد�ة ن ت��� له� ���فات ���ة ق�ل ب�ء ال����ة و�عالمه� ب��ائج ال���فات ع�� أخ� ف��

.م�افق�ه� إلج�اء ال����ة

��ة ع� األتعاب  � ال���وع دفع عالوة تع�� � على صاح ��ة �� ع�� إج�اء ت���ة ع�اد�ة ب�ون فائ�ة ش�

.ال����لة

��ة م�اش�ة ال�ي ���� لل�� � ثالثة ع�د ال��ارب الع�اد�ة ب�ون فائ�ة ش� � أن ال ت�ع� ��ع ال��ار�ة ف�ها ��

.في ال��ة)3(

� م���ع ال��ار�ة في ع�ة ت�ارب ب�����ة في آن واح� .���ع أل� ش�

�� ال ی��� ع�ها دفع عالوات مال�ة .ال��ارب الع�اد�ة ال�ي ت��� على الق
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 � ��ة م�اش�ة إال في ال�ح�ات ال��خ لها م� ��ف وزارة ال ���� إج�اء ت�ارب ع�اد�ة ب�ون فائ�ة ش�

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات .ال

� ال���ي � ال��ل �اعها ل�أ ��ةال��ارب ب�ون غا�ة عالج�ة ی�� إخ .ألخالق�ات عل�م ال

���ح �ال��ارب الع�اد�ةتق�م  ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات ب�ضع س�ل و��ي لل� .وزارة ال
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� ال�ف�ي ته��ة وت�ه�� قاعات الف�
��ا ل���ر الف��ص ال�ف��ة في إ�ار دع� ال��فل ال�ف�ي �ال��ان وقائ�ا وعالج�ا و�رفاق ن�ا�ات ج�ی�ة �عل� ن

� األم�اض العقل�ة ال�اص �األ�فال ومعال�ة اإلدمان وال�عال�ة ال�ف��ة  �اء واألن��ة و� زرع األع

��مات � ال�ف�ي ال��مج ب�� م��لف خ�مات ال....لل � أن ت��ن قاعة الف� عالج ال�ق�مة ب�ضع إشارة ف��

��ص�ة األش�اص دون  �اءات مالئ�ة ت���م خ ت�هل ال�ص�ل إل�ها م� ق�ل ال��ان وال��ضى �اخ��ار ف

�، وال�ه� على راحة م��لف الف�ات �األم  � وضع�ات ح�جة ق� ت��ث ع�� ال�ع ع�ل ه�ه القاعة ل�فاد

.وال�ض�ع وال�فل ال��اه�، خاصة في ال��س�ات ال��ار�ة

� ی��ف�  ��� ال�ف�ان��� ت��ى قاعة الف� � ��ا على ال��� �ة ح � � ال�ف�ي على قاعة مغلقة م� الف�

�اء أث�اء إج�اء م�ادثة س��ة � أو األر�ف�ني، ال ���� االش��اك في اس�ع�ال ه�ا الف .ال�ف�ي الع�اد

�فة على األقل عل�ا أن ه�ه ال��احة تأخ� في ال���ان ال��فل �األش�ا2م16ت�لغ م�احة ال��ل  ص �

�اءة، مه�اة، )أش�اص8إلى ��6ع�ل (انف�اد�ة أو زوج�ة أو عائل�ة أو ج�اع�ة  ی�ع�� أن ت��ن القاعة م

.داف�ة وم�ودة �عازل ص�تي ج��

� ال�ف�ي على األقل على ال�سائل ال�ال�ة :ت���� ع�ادة الف�

� � �أدراج لل��ت� م��

�اولة أو أر��ة لالس��خاء العالجي

�ة �ع� د م� ال��اسي ت�في ل��ا�عة م���عة م� األش�اص�اولة م��ف

��� ال�� ال�ه�ي ��اق�ة ل�ف� ال�لفات وف� ش�و� ت

 � � م�جع�ة في م�ال تق��ة ال���� � األدوات ال���ع�لة خالل االخ��ارات ال�ف��ة و��ا �� خ�انة ����ة ل��ت�

وال��ق ال�اصة ل���لف العالجات ال�ف��ة وتغل� ��ف�اح

� وال����ة ال�ف��ةم�آة ����ة ل�عل� .� ال�س� ال���

� م�الت ال��خل والف�ات  � ب��ار�ة اخ��ارات ت���ل م� سل�لة اخ��ارات ح� � أن ی�ود �ل ف� � ��ل ��

�ة  ):أ�فال، م�اهق�� و�الغ��(ال���

� � الع�اد ��ة واإلسقا� واخ��ارات ع�اد�ة:في عل� ال�ف .اخ��ارات ال��اء واالس�ع�اد وال��

 � �ي ال��ع:األر��ف�نيفي عل� ال�ف .اخ��ارات ال�ق��� و�عادة ال�أه�ل لل�الم ال�فهي ����� ص�تي ل�ق��� ناق

� ت�ف��  � وال����ة ال�ف��ة وال�ع��� ال��ابي والف�ي، �� � م� أجل إن�اء ورشات ت����ة لل�ع��� ال��� ك�ل

� وم� �هل�ات ل�ل ال��ا�ات ال�ي وسائل ب��اغ�ج�ة وت�ف�ه�ة ت���ل م� ص�ر ول�حات لل�عل� واأللعاب ولع

� ال�ع��� ال��ابي وغ�� ذل� .ت��ل
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�ا�قة ل���ان ع�� ال�ح� على  وح�ات ال��ف ع� أم�ض ال�ال�ا لإلصا�ات ال

��ة ال��ار�ة م���� ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ة وال��س�ات الع��م�ة لل

على م���� ال��س�ة الع��م�ة اإلس��فائ�ة:

� ت��أ ا � م��ول�ة رئ� � ال�ال�ا  أو األن��ة وال���� ال����� ت� �ل�ة ال����ح ال��ضي و� � م ل�ح�ة ل�

�ل�ة .ال�

��ة ال��ار�ة: على م���� ال��س�ة الع��م�ة لل

� أو  � م��ول�ة ��� ت��أ ال�ح�ة في الع�ادة ال��ع�دة ال��مات أو في م��� ال��ال�ل ال���ة، وت�ضع ت�

� في � � ال�� � في ت���ل�ج�ا ال�ال�ا أو "ال��ف ع� أم�اض ال�ال�ا وت�ل� عل�ه ت���ة ب��ل�جي ی�� م��

".ال��ف

��ة اإلن�اب�ة وال����� العائلي ال�ا�عة  � ال�ل�� األولي �ف�� ه��ات ال تع��� ال�ح�ة م��� للق�اءة وال����

��ة ال��ار�ة .لل��س�ة الع��م�ة لل

��ة  �ل�ة اإلس��فائ�ة لل����ح ت�ضع ال�ح�ة ال�ا�عة لل��س�ة الع��م�ة لل � إش�اف وم�اق�ة ال� ال��ار�ة ت�

�ة إقل���ا .ال��ضي ال���

���ف ال�ع��ل �ه وفي ح�ود ال�هام ال���دة وال�ي ت��ن ��ا  �فائح ��قا لل� ت���ل مهام ال�ح�ة في ق�اءة ال

:یلي

� في ت���ل�ج�ا ال�ال�ا أو ال��ف م�هل إلع�اد تق��� ع� ال�االت العاد�ة  لف��صات ال��ف �أخ� ال���

� إقل���ا، ��ا ی�جع إج�ار�ا في ال�االت  � في ال����ح ال��ضي ال��� � � م��ول�ة ال��� الع��ات  ت�

� إقل���ا � في ال����ح ال��ضي ال��� � .غ�� العاد�ة لف��صات ال��ف �أخ� الع��ات إلى ال���

��ور�ة ل��� ال�ح�ة هي :ال�سائل ال����ة ال�ن�ا ال

كات�ة،

 � ��� في ت���ل�ج�ا ال�ال�ا وفقا ل��� ال��ا�م�� .ف�في ت���ل�ج�ا ال�ال�ا و���اوح تع�اد ال�����م�� ال���

��ن في ت���ل�ج�ا ال�ال�ا في حالة ن�ا� دائ� على م���� ال�ح�ات ال���أة .ی�ضع ال�����م�ن ال���

�� ��� أدنى ما یلي � أن ت � ال��ل �� :مقای�

ال�ه�ئة،قاعة ال�ل��� م�ودة ����ل�مات

قاعة الق�اءة،

� وحف� ال�لفات ال���ة وال�عائ� اإلعالم�ة األخ��  �اء ل��ت� .ف

��� إن�اء وح�ات ال��ف 2011د����� 02ال��رخ في 57ال��ه��ات ال�ق����ة م��دة في الق�ار رق�  ال��

س��فائ�ةإلاع� أم�ض ال�ال�ا لإلصا�ات ال�ا�قة ل���ان ع�� ال�ح� على م���� ال��س�ات الع��م�ة 

��ة ال��ار�ة .وال��س�ات الع��م�ة لل
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� أخ�� في ال����� ال��ي  ج�ان

�الح لل�
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�الح � أخ�� في ال����� ال��ي لل� ج�ان

� ن�ع ال���ة ال�ق��حة في ال�لف ال��ي لل� ��ق�م األ��اء ب����ل �ل وصفاته� ال���ة و��ل ��.

� ��اب�ها  � أن ی�اق��ا مقادی� ال��ع ال�اصة �األدو�ة ال�امة وأدو�ة معال�ة ال���ان ال�ي �� �� � ك�ل

� .�األح�ف واألرقام ون�ع�ة إع�ائها لل���

� على ال��اح�� ت���ل تق��� ح�صلي للع�ل�ة ال�ي قام بها مع  على م���� قاعات الع�ل�ات ال��اح�ة ��

�اء ال�ق���ذ�� ال�ار�خ و�س� ال��� .�ل ع� ال���ی� و�م

� .�ع� تق��� ال��اح وث�قة ���ة ش�ع�ة وحقا م� حق�ق ال���

��ة  �� ز�ادة على االس�عالمات ال�� � ت �ل�ة �إع�اد اس��ارة ف�د�ة ل�ل م�� � داخل ال� �ق�م ال���

�ل�ة � داخل ال� � مالح�ات ���ة ��لة م��ث ال��� .لل���

� � الع�ل ال�ع��ل بهاوج�د ال�����م�� ال����� في ال� � أن ���ن ب�ون انق�اع مع اح��ام م�اق� .ل�ة ��

�اص��� وال�ق���� م� ��ف  � الع�ل لالخ� على م���� ال��س�ات اإلس��فائ�ة ال�امع�ة ی�� ت��ی� م�اق�

 � �� � � داخل ال��س�ة أو م�� � أن �ل م�� �ل�ة ��� � �ق�م ب����� ال� �ل�ة وال� � ال� � رئ� ال���

���ةق��له ���� ل ��ور� ل�ال�ه ال � أن ی�لقى العالج ال � وق .ه في أ

�ل على م����  � �ار� ح �ل�ة �إ�الغ م�ی� ال��س�ة �ال�فاة، ال��ادث أو أ � ال� � رئ� �ق�م ال���

�ل�ة .ال�

� دواء أو وصفة ألدو�ة ی��اولها في ب��ه و��اقة لل��اق�ة ال���ة  �ل�ة ی�� ب��ل�� ال��� � م� ال� خ�وج ال���

.ال�ارج�ة

�ل�ة �إ�الغ م�ی� ال��س�ة � ال� � رئ� � إج�ار� ال��ل�غ �ق�م ال��� .ع�� �ه�ر م�ض مع�

� وت�ل�ل الع��ات  على م���� ال��اب� �ق�م األ��اء ال�ق���ن، ال���ل�ج��ن وال������� ال��ه ����� �ف�

�اء ن�ائج ال��ال�ل � �ق�م �إم � وال� � ال��� � اإلش�اف ال�ق�ي لل��� .ال���ل�ج�ة ت�

� ال��اق�ة ال�ق��ة له�×العالج �أشعة  ��� أو ت� .، ال�ادی�م أو ال���� اإلشعاعي ی�� م� ��ف األ��اء ال���

�ة والق�ام �ق�م م�غل  � � الف��ص ال��� ���ــ� ال��ي �الف��ص �األشعة ال�ه��ائ�ة ��ا في ذل أجهـــ�ة ال�

� � ال��� � ال��اق�ة ال�ق��ة لل��� � ص�ر األشعة ت� .ب����

�، �ق�  �الح أل���� واألشعة ب�ضع س�الت لل��ضى ی�ون ف�ها االس� ال�امل لل��� م األ��اء رؤساء م

� ون����ه �ل�ة، ن�ع�ة  الف� .ال�

� م�  �الح اإلس��فائ�ة ع�� ال�ل �ل�ة ج�احة األس�ان أو على م���� ال� �ق�م ج�اح األس�ان ب��ا�ه  في م

� .��ف األ��اء إلب�اء ال�أ
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���لي ب��ف� � ال�صفات ال���ة و���ص على ت���� الق�ان�� ال�اصة �األدو�ة ال�����ة وال��ا� �ق�م ال

���الني � الق�اع� ال��ص�فة، .ال � م��ل��ه ال��اش�ة ح� � ت�ضع ت� ���ل��ه و��ل ح�اب ت���� ال��اد ل

.ح�اب ال��اد ال�امة وال���رات

���لي�ق�م  �الح�ة�ال��ق� م� ال��ا�قة و ت��ی� ���ة ال����ات ال��ال .ل�ة و م�اق�ة تار�خ ان�هاء ال

�الح اإلس��فائ�ة�ق�م  ���لي ���اق�ة خ�انات األدو�ة على م���� ال� .ال

���لي ص��ة م�ی� ال��س�ة ���اق�ة خ�انات وأماك� ال����� ال�اصة �األدو�ة م�ة �ل ثالثة �ق�م  أشه� )3(ال

.على األقل

� أو غ �  أو ج�اح أس�ان م�� �، جامعي أو غ�� جامعي أن �ق�م عالج في ال���� أل� ��� �� م��

��ة .م�س�ة ال �ع�ل بها أو ال ���ز على ت���ح م� وزارة ال

�ل�ة ع�� الغ�اب � ال� � ال�� ���ن له أق�م�ة في أعلى رت�ة ����لف رئ� �ل�ة ال��� .على م���� ال�

�ل�ة ی�� ��ور��� ل��غ�ل ال� :تع�اد ال�����م�� ال����� ال

�الح ال�ال�ة �ال���ة لل��س�ة �ق�ار وزار�  ��ة، ال�عل�� العالي، ال���ف الع��مي وال� م���ك ب�� ال

� العل�ي1954ن�ف��� 1اإلس��فائ�ة  � ال��ل .وال��اك� اإلس��فائ�ة ال�امع�ة �ع� رأ

�الح ال�ال�ة �ال���ة لل��س�ات اإلس��فائ�ة  ��ة، ال���ف الع��مي وال� �ق�ار وزار� م���ك ب�� ال

� � ال��يال��� � ال��ل .�ة و ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ة �ع� رأ

� ال��ي � ال��ل ��ة ، �ال���ة لل��س�ات اإلس��فائ�ة �ع� رأ .�ق�ار م� وز�� ال

 � � الع�ل�ات ال��اح�ة م� ��ف ال��� � لأل��اء ال�ق���� �إج�اء �ع خارج حاالت االس�ع�ال، ���� ال��خ�

�ل�ة ش���ة أن ال ی��� ع � ال� � رئ� ��انات ال���ة ال�ي ی����ها ال��� �ها م�ا�� تع�ض ال��اس �ال

.م� ال��س�ة الع��م�ة اإلس��فائ�ة

� ال��اء  � في � � ال��� ���ة لل��اء ال��امل ع�� غ�اب ال��� � الق�ام �الع�ل�ات الق� ���� لل��اح ال���

.وال��ل��

ع�ل�ات ال��ان 
� على أن �ل 2006ج�ان 05ال��رخة في 006ق� ت��� ع�ل�ة ال��ان ��قا لل�عل��ة ال�زار�ة ر  ال�ي ت�

ع�ل�ة خ�ان  الب� أن ت�� داخل م�س�ة اس��فائ�ة ع��م�ة أو خاصة ت���في �ل ش�و� ال�المة الالزمة 

� ج�اح � أن ��ارسه ��� .ل��اح ه�ا الع�ل ال��احي وال�� ��

� م� ال��اح ال��ارس له�ه الع�ل�ة :����ج

ل���ة ال���قة،أن ی�أك� م� ال��انع ا

أن ی�أك� م� ت�ف� ال��و� ال�اج�ة لل��افة واألم�،

أن ���ع�ل عل�ة أدوات ج�اح�ة وقفازات و�زار معق��� ل�ل �فل،

أن ی��فل ���ا�عة ال�فل ال����ن إلى غا�ة ال��ام ال��ح نهائ�ا،

� حال م� األح�ال ال���� ال�ه��ائياآل .أو ال���اة ال��ار�ة/���ع�ل �أ
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الع�ل�ات ال��اح�ةس�الت 
 � ةم��ول�ت�ضع س�الت م�ق�ة وم�قعة م� ��ف م�ی� ال��س�ة ت��ى س�الت الع�ل�ات ال��اح�ة ت�

��ف ال��اح على م���� �ل قاعة ع�ل�ات ����� ز�ادة ال�عل�مات  � ت �ل�ة و��ضع ت� � ال� � رئ� ال���

� مع ذ�� � ح�صلة تق��ة ع� الع�ل�ة ال��اح�ة ال�ي أج�� � الع�ل�ة واس� ال�اصة �ال��� ال�ار�خ ووق

� قام �ال���ی� وت�ق�ع مع خ�� ال��اح � ال� .ال���

� خاص �الع�ل�ات أو �� قاعات الع�ل�ات إن�اء م�ل �ل � � في ال��س�ات ال�ي لها ج�اح م�ف تع��� م��

� اإلخ�الالت ووضع ن�ام ع�ل ی��اشى واإلم�ا ن�ات ل����� ال��م�ة وت���� أح�� ل��ا� ال��احة ����ه تفاد

� ���ة وال���ی��ة لل��� .ال�اد�ة وال����ة ال��ج�دة وال�ه� على اح��ام ق�اع� ال�المة ال
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ال��ارة ال���ة لل��ضى
�ف ال�هار � أن ت�� ق�ل ف��ر ن .ال��ارة ال���ة لل��ضى ت��ن ی�م�ة �ل ص�اح و��

�ل�ة ز�ارات ���ة معاك�ة � ال� � رئ� .ی��� ال���

���ة�عالج � ال���قة وال�سائل األك�� م�اس�ة ل�ال�ه� ال ال�الئ�ة ب�� فعال�ة العالج ال�ق��ح ال��ضى ب�ف

� أن تأخ� �ع�� االع��ار �اد في ال�سائل ال��ض�عة �� � ع� اق� .وال��

� تهاون مالح� أو خ�أ في آداء ال�هام م� ق�ل ال�����م�� �ع�ضه� الت�اذ اإلج�اءات العقاب�ة .أ

� م���ل�ة ال���ع�لكل إتالف .، ض�اع أو دمار مع�ات ثاب�ة أو م����ة تقع ت�

�ل��ها على آث� ألإلتالف ال�ي ل�� بها ���� ات�اذها ض� ال�ع�ي ز�ادة على  ت��ی� ث�� ال�ع�ات أو ت

.اإلج�اءات العقاب�ة

.ج�ع ال���عات داخل ال��س�ة م���عة م�عا �اتا مه�ا �ان ه�فها، س��ها أو صاح�ها

� و�ل اس�ع�ال خارج ع� ه�ا ال��ال كل وث �ي ال�� � لل�����م هي م��ع�لة للغ�ض ال�� � سل� �قة تع��

.فه� م���ع

� أث�اء ال��او�ة .اس�ع�الها في أوقات الع�ل إج�ار� و��ل

� ن�ا�ه� ��ص�ة ال�ي ت� � على ال�����م�� االل��ام أث�اء تأد�ة مهامه� �الق�اع� ال� ��.

��ف في إ�ار � عل�ه� ال� �� � ح�ود ال��هالت وال�فاءات خارج ال�الة إذا تق�ر ع�ل م� ��ف وت�

.م��ول�ة ال�ل�ة اإلس��فائ�ة ال���لة

� وث�قة ب�ون م�افقة اإلدارة م���ع �اق أ .إع�اد، إدخال، ت�ز�ع أو إل

� م�ل� م� ��ف م�ی� ال��س�ة ال ��� أل� م��ف إخ�اج أجه�ة، م � اس�ع�الي وم�ق �اد أو ماع�ا ت�خ�

��ات تا�عة لل��س�ة .م���

� ت���� ه�ه القاع�ة .ت��� ح�الت تف����ة م� ق�ل اإلدارة م� أجل ض�ان م�

.إدخال ال���و�ات ال���ل�ة أو م�اد م���رة م���ع م�عا �اتا و�ع�ض صاح�ه لإلج�اءات العقاب�ة

���ة أماك� ب�ون ت�خ�� و���ع م�عا �اتا ال��خ�� داخل أ ماك� الع�ل �ال���ة لل���ف��، تع� ال��س�ات ال

.ال��ضى و��ا ال��افق��

��فه� م�  � ت ال�����م�� مل�م�� في ح�ود ن�ا�ه� ال�ه� على االس�ع�ال العقالني لل�سائل ال��ض�عة ت�

.أجل تأد�ة مهامه� و�ل اس�ع�ال غ�� مه�ي م���ع

��رها ق���ها واله�ف ال��ج� م�ها م���عة م�عا �اتا وتع�ض الع�اءات واإلك�ام�ات واله�ا�ا مه�ا �ان م

� � وم�افقة اإلدارة و��� ال��فل بها ع� ���� ال��اس .أص�ابها الت�اذ اإلج�اءات العقاب�ة إال ال�ي ت�� ب��خ�



دلیل التسییر اإلستشفائي 439

���ا /ال��ت��ات ال��علقة �األش�اص ال��عا���� �ف��وس فق�ان ال��اعة ال

ج�احة األس�ان، ال��ل��، (اج�ن إلى ال�عا�ة ال���ة ال���ا ���/إن األش�اص ال��عا���� �ف��وس فق�ان ال��اعة

.ز�ادة على ال�عال�ة ال�اصة ب�اء فق�ان ال��اعة.....ال��خل ال��احي، ال��ف �ال���ار

� ��ا  � ت��� و�اح��ام حف� ال�� ال�ه�ي و��امة ال��� � أن ت��ن خال�ة م� أ � ه�ه ال�عا�ة �� فع�� �ل

��ة، وم�ونة أخال � عل�ه قان�ن ال �ی� .ق�ات ال�

ال���ا م� ال�ع� ال�����ل�جي على م���� ال��س�ات /���ف�� األش�اص ال��عا���� �ف��وس فق�ان ال��اعة

���ة .ال

��ان ال��فل ال��ي وال�قائي له�ه الف�ة م�  �ل�ة � � ال� � رئ� � إش�اف ال��� تق�م الف�ق العالج�ة ت�

.ال��ضى

 �� ���ة ب��ف�� �ل ال�سائل ال ور�ة ل��ف�� ال��فل األن�ع لألش�اص ال��عا���� �ف��وس تق�م ال��س�ة ال

��ة �الع�ل في أح�� ��وف األم� /فق�ان ال��اعة ��ور�ة ل����� ج��ع مه�ي ال ال���ا مع ات�اذ ال��اب�� ال

.وال�المة

���ة و�افة م����م�ها ���اف�ة �ل أش�ال ال���� ووص�ة العار ات�اه ه�ه ال����ة م�  ت�عه� ا ال��س�ة ال

.ل��ضىا

 � �ي ل��الزمة الع�ز ال��اعي ال���� ���ا(م��� ال�ق واألم�اض ال��ق�لة ج���ا)ال

 � �ي ل��الزمة الع�ز ال��اعي ال���� واألم�اض ال��ق�لة )ال���ا(ی��أ في �ل عاص�ة وال�ة م��� ال�ق

�ي""���ى .ج���ا "".م��� ال�ق

�ي ل��الزمة ا � ت��� مهام ه�ا ال���� هي ال���رة وال�ق ، ال�ها�ات ال��� ال�ائي )ال���ا(لع�ز ال��اعي ال����

�(وال���ي، ال�ه��  .واألم�اض ال��ق�لة ج���ا األخ�� )سفل

� على  �ي""ت� � م�ا�� ی�ق�م إلى ال����""م��� ال�ق �ي م� أ � ال���رة وال�ق ن��ات .االس��ا�ة ل�ل

�ي م�ان�ة وهي على نفقة ال�ولة ���نةع�م ال����ة و .ال���رة وال�ق .س��ة ه�ه ال��ا�ات م

�ي""���ن  ��ة ال���لة ت�اب�ا""م��� ال�ق � م��ول�ة م�س�ة ال �ع�د ال��و�� �ال��ارد ال����ة وال�اد�ة .ت�

��ة ال�ي ی��هي إل�ها �ي""إلى م�س�ة ال "".م��� ال�ق

�ي""���ن  �ائي في األم�اض ال�ار�ة ""م��� ال�ق � أخ � م��ول�ة ��� أو إن تع�ر )األم�اض ال�ع��ة(ت�

� عام ت��ن في ان�از مهام  � م��ول�ة ��� �ي""ذل� ���ن ت� "".م��� ال�ق

� م��ول  �ي""ال��� ��اع�ه م��ض حائ� على شهادة دولة وف�ي م����ات حائ� على شهادة ""م��� ال�ق

.ال�ولة

�ى، ال���رة ق�ل و�ع� اخ��ار ال � ال��شح لل�ق �ي على ال�قابلة مع ال�� � ����� ن�ا� ال�ق �ى، س� �ق

�ى �ع الخ��ار ال�ق � ال�� خ .ع��ة ال�م، ت���ل ال����ة، وال ت�ل� ال����ة ال�هائ�ة اال لل��

:م� أجل ال��فل
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 � � م�الزمة الع�ز ال��اعي ال���� �ل ف��ا �� �ح أنه إ��ابي ال� � ات � ال� إلى أق�ب )ال���ا(ی�جه ال��

 � ).ال���ا(م��� م�جعي لل��فل ���الزمة الع�ز ال��اعي ال����

� ال�ها�ات ال��� ال�ائي وال���ي، ال�ه��  �ل ف��ا �� �ح أنه إ��ابي ال� � ات � ال� �(ی�جه ال�� إلى )سفل

��ة )األم�اض ال�ع��ة(االس��ارة ال���ة في األم�اض ال�ار�ة  � ال�اخلى ال�ا�عة ل��س�ة ال أو في ال�

.ال���لة ت�اب�ا

�ي""ی��أ تعاون وث�� ب��  ��� ال��فل ���الزمة الع�ز ال��اعي وال�""م��� ال�ق ��� ال��جع�ة ال�ى ت

 � .واألم�اض ال��ق�لة ج���ا)ال���ا(ال����

� م���ل  �ي""ی�سل ال��� � ال�قائي ""م��� ال�ق �ل�ة عل� األو��ة وال� تق��� ال���ات ال��� شه��ا إلى م

��ة ال���لة ت�اب�ا .ال�ا�عة ل��س�ة ال

�ي""ال����ة وال���آت والع�اد بت��د معای�� ال��غ�ل وال��ارد ��ة وال��ان ""م�اك� ال�ق ب�عل��ة م� وزارة ال

.و�صالح ال����ف�ات

��ان ���ان ال��ت�� على ال س�ل ال

ی��أ على م���� �ل وال�ة، س�ل ال���ان ال��ت�� على ال��ان م� أجل ج�ع، ت���� وتف��� ال�ع��ات 

�اب�� �ال���ان في  .إقل�� مع��ال��ت��ة �ال��ضى ال�

� ال�قائي لل��اك� اإلس��فائ�ة ال�امع�ة وال��س�ات  �ل�ة  عل� األو��ة وال� ب����� ال��ل على م���� م

الع��م�ة اإلس��فائ�ة لل�ال�ات ال�ي ال ت��ف� على ال��اك� اإلس��فائ�ة ال�امع�ة �اس���اء وال�ة ال��ائ� أی� 

��ة الع��م�ة .ی����� على م���� ال���� ال���ي لل

:ت���ل مهام ال��ل في

.ض�ان ال����ل ال�امل وال���ق�لي ل���ع حاالت ال���ان في ال�ال�ة في ح�ودها ال�غ�اف�ة

.تق��� مع��ات م�ث�ق بها وم�ح�ة ل�االت ال���ان في ال�ال�ة

�انعي الق�ار، ال���ل�� وال�اح��� .ت���ل ب�� ال��انات مف�� ل

� الف�ض�ات ال����ةال����ع على إج�اء دراسات و�ائ�ة ته �ف إلى ال��ق� م� �ع

.دراسة م�ل ح�وث ال�فاة وال�قاء على ق�� ال��اة

� العالج وال��ال�ف ال�ال�ة .تق�ی� االح��اجات وال��قعات ف��ا ��

� ال�قائي لل��س�ات ال�ي ی����� ف�ها �ل�ة عل� األو��ة وال� � م � م��ول�ة رئ� .ی�ضع ال��ل ت�

��ة وال��ا ن لل�ال�ة ب��و�� ال��س�ات ال�ي ی�ت�� بها ال��ل �ال�سائل ال�اد�ة وال����ة الالزمة یل��م م�ی� ال

.ل���ها ال���

� ت���� ال��ل ال�سائل ال����ة وال�اد�ة ال�ال�ة :ی��ل

حاس�ب-������ وتق���� على األقل-

��ة العال��ة � �ه م���ة ال � أوص ال��نامج اآللي ال��ح� وال���د ال�

��ورة لل��ع الفعال لل��اناتس�ا � ال � رة �ل�ا اق�
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 ����� �ال وآالت ال��خ ال� وسائل االت

�، ال��اواة وم�ا�عة األم�اض ال���ان�ة للق�اع العام،  �الح ال��لف�� �االس���فات، ال���� یل��م م���ولي ال�

��ل على ال�عل�مات لألش�اص ال��لف�� �ال��ل .ال��ه العام وال�اص ب��ه�ل ال�

��ة ال��علقة �ال��ض في ق�ائ� وت�ضع ی�� � أن ت��ل ال��انات ال�� � ت���� ال��ل ص�امة أخالق�ة، و�� ل

.في ملف خاص وس�� 

� اس�  �� ال��الت في ش��ة و���ة ت� .''ال���ة ال����ة ل��الت ال���ان ال������ على ال��ان''ت�

� ال��ی��ة العامة لل�قا�ة وت�ق�ة ت�ضع ت���ق�ة ال���ة ال����ة ل��الت ال���ان ال��ت�� على ال� �ان ل�

��ة ال��لفة ب�ق��� ب�انات ل�ضع�ة ال���ان على ال����� ال���ي .ال

��ة :یل��م م��ول ال�لف �إرسال إلى ال��ی��ة العامة لل�قا�ة وت�ق�ة ال

�لي ح�ل ب�انات وضع�ة س�ل ال���ان في ال�ال�ة .تق��� ف

.تق��� س��� ل��انات تأث�� ال���ان

�ل�ة االج��اع�ةا ل�

� على ال��س�ات  �ل�ة اج��اع�ة م���ة م� ق�ل م�اع�ات اج��اع�ة ذو شهادة دولةاإلس��فائ�ة�� .وضع م

.�� و��ا ال�����م��اإلس��فائ�مه�ة ال��اع�ات االج��اع�ة م� ی� ال��اع�ة لل��ضى 

� فهي ت � ال�عالج وال��� :ق�م بت��ن ال��اع�ة االج��اع�ة ه��ة وصل ب�� ال���

� ال�عالج � ال��ضى م� أج م�اع�ة ال��� ,�ال��ق�قات االج��اع�ة ل�ع

��� ال�لفات ال�اصة �ال�ف�لة ال��عفة .الق�ام �ال��اعي مع م��لف ال�ل�ات م� أجل ت�

.م�اع�ة ال��ضى ��ار ال�� و��ا ذو� االح��اجات ال�اصة م� أجل ت�ه�ل ت���اته�

وال��ف�ف ع� ال��ضى ال�اك��� في ال����فى م�ة أ��ل وخاصة ال�ی� ه� تق��� ال��اع�ات لل��ضى ال���اج�� 

.قل�ل� ال��ارات

��ور�ة م� أجل ت���� ��وف اس��فاء وم��ث ال��ضى في ال��س�ةاإلدارةاق��اح على  .اآلراء ال

.م�اع�ة وت�ه�ل ال��فل لل��اء ال��امل ال�ی� ��ل��ن س��ة ح�له�
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الف��ق�ةالعالجات

� ال��ي(ال�هات االس��ار�ة إلىال�ج�ة الغ�ائ�ة تق�م م� ��ف م�ی� ال��س�ة  � العل�ي-ال��ل ).ال��ل

�الح وت��ن على ال��� ال�الي � ال� :أوقات ال�ج�ات تق�م ح�

��اح ،30و7اب��اء م� ال�اعة :ف��ر ال

،12اب��اء م� ال�اعة :اإلف�ار

،19اب��اء م� ال�اعة :الع�اء

� أن ت��ن �اف�ة �ال���ة ال � أن ت��ن م��ازنةالالزمةلل�����ات��ا�ة الغ�ائ�ة ال��م�ة �� .وال�ي ��

:ال���ات ال�اصة هي

ال���ة ال�ل���ة

ال��ات�ةال���ة ال�ل���ة

��، م��ى(ال���ة ب�ون ملح  �، ��ا�ا، خ �، ب� ).خ�� ب�ون ملح، ل��، م��قات ال�ل�

�ة ال���وج��  ��اء،�(ال���ة ال�اق �� خ ��ا�ا، أرز، ج�ر، خ �  اق��اح ).ع�ائ�، ف���ه، م��قات ال�ل� أو أ

� � درجة اس��قاء ال���وج�� ل�ل م�� .ح�

�� �، م�اد دس�ة:ال���ة ال�ال�ة م� ال��� وال�ي ت ��اء، ��ا�ا، ل��، س��، ب� �� خ .خ

 � � ه� ال� � ال�الة ال��ض�ةال��� � ح� .�ق�م ب�صف ال���ة لل���

� في تق�م ل��ة. �اد�ة، م���ل ال���خ، ال��� �الح االق� � م�ی� ال� إع�اد ق�ائ� األ�ع�ة ال���نة م� نائ

�ى م� ��ف  � ال�قائي �إع�اد القائ�ة األس��ع�ة ل���لف األ�ع�ة وال�ي ت� �ل�ة ال� � م ال�غ��ة و���

� ت�ف� ال��اد الغ�ائ�ة ال��ج�دة في ال�.م�ی� ال��س�ة ��لإع�اد ق�ائ� األغ��ة ���ن ح� .�ازن و��ا الف

�ل�ةإرسال����  � ال� � رئ� � م� ال��� .ن��ة م� القائ�ة إذا ��ل�

�الح االس�ع�االت ���ف��ون م� ال�ج�ات الغ�ائ�ة م�انا م� م��خ ال��س�ة .م����مي ال��او�ة وم

� ���ة ل�ل م�� � ال�الة ال �ع ال����فى س���ا ح� �.

� غ�لها  �فة ت�����ةاألف�شة واألغ��ة �� .وتغل�ف ال��ارح �أغلفة ت���ها م� ال�اء�

� أن تع�ى له األف�شة واألغ��ة ال�املة � ی�� ق��له �� .كل م��

على ال��س�ة ات�اذ �ل ال�سائل م� أجل إع�اد أماك� لل�احة وم�اه�ة ال�لفاز و�ل ما ی�خل في ت���� ��وف 

.االس��فاء



دلیل التسییر اإلستشفائي 443

ال�لف ال��ي

.� لل��س�ةال�لف ال��ي ه� مل

�ل�ة � ال� � رئ� � م��ول�ة ال��� �ل�ة ت� .ت�ضع ال�لفات ال���ة في ال�

� ال�عالج � م��ول�ة ال��� � ه� ت� .ال�لف ال��ي لل���

�، م�اف�ة(ال����� اإلدار� لل�لفات ال���ة  �ل�ة...)ت����، ت�ت� � م��ول�ة اإل�ار ال��ه ال��ي م���ل ال� .ت�

��يالاألرش�ف م�ة ال��اف�ة على 

م�ة ال�ف� األرش�ف ال��ي 

س�الت الق��ل وال��وج ب�ون ت��ی� ال��ة

س�الت ال�الدات وال�ف�ات ب�ون ت��ی� ال��ة

� ���عة ال��ض :م�ة حف� ال�لفات ال���ة لل��ضى ح�

ب�ون ت��ی� ال��ةملفات األم�اض ال�راث�ة ت�ف� 

� األس�ان واألم�ا �اب، � �الح أم�اض األع عاما )70(ض ال��م�ة س�ع�ن ال�لفات ال���ة ل�

س�ة �ع� ال��ة ال�ام�ة20ال�لفات ال���ة لأل�فال 

س�ة20ال�لفات ال���ة األخ�� 

س�ة20ال�لفات وس�الت ال��اب� 

س��ات05ال��الت اإلس��ة ان�ائج ال��اب� ت�ف� ل��ة 

س�ة20ملفات حق� ال�م ت�ف� ل��ة

س�ة20ت�ف� ل��ةتقار�� ال����ح 

�ائ�ات فق�العالجات ال�ارج�ة ت�ف� اإلح

���ل�ة  ���ات ال س�ة20أوراق ال��

.س��ات10وصل األدو�ة، ال��اد ال���او�ة وال�����ة 

�ات ال�عال�ة �ال�ق��ات ال���ة الع�اد�ة وال���ل�ج�ة لإلسعاف ال��ي ال�اص  ال�لفات ال���ة ال�اصة �ال���

س�ة�30اإلن�اب ت�ف� ل��ة 

س�ة �70الح اإلج��اع�ة ت�ف� ل��ة ال�ثائ� ال�اصة �ال�

.ع�� �ل دخ�ل ال����فى0ال�ف� م� ی��أ *

� ت� ق��له في ال����فى مه�ا �ان ن�ع االس��فاء  �، ی�مي، في ال���ل�ع� ال�لف ال��ي ل�ل م�� على .عاد

� أن ����� ال�لف على :األقل ��

� له في ال��س�ة أو في االس�ع�االت أو ع�� الق��ل ال�عل�مات ال�ي ت� مع�ف�ها خالل الف��صات ال�ي أج��

:أو خالل االس��فاء ب

� أو االس��فاء، � إلى ال��س�ة للف� � وجه ال��� � ال� رسالة ال���

�ل�ة � أو األس�اب ال��د�ة على الق��ل في ال� .ال��
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لل��ضىال��فل األولي

� ال��اب� وع�امل ال���،  ال��ء ال�اص �ال��

ي أولي، ن�ع�ة ال��فل ال��ي األولي ال�ق��ح، والعالجات ال�ق��حة ع�� ال�خ�ل ح�صلة خاصة ب�ق��� ��

،� �اة م� ��ف ال��� م�

�الح اإلس�ع�ال�ة أو ع��  � ال�ارجي أو ع�� م�وره على ال� ن�ع�ة العالجات ال�ي ت� تق���ها ع�� الف�

�ل�ة، � قام أول م�ة ب��ف�� العالج األولي ق�ل إرساله إلى ال� � ال� ال���

ال��فل ال��ي خالل اإلقامة في ال����فى

 � ���ة، العالجات ال�ق�مة، ال���فات ال�ي ت� � ال�الة ال األشعة، ال��ال�ل، ���فات (ال�عل�مات ال�ي ت�

،...)أخ�� 

� ال��افقة عل�ها �ال��� ال�قارنة ب�� ال��اح ال���رة،-ال�عل�مات ح�ل إس��ات���ة العالج ال�ي ت�

ن وج�،ال�لف ال���ی�� إ

الع�ض ال��ي ح�ل الع�ل�ة ال��اح�ة أو ال�الدة،

،� � ذل � ع�� ال�ضع�ات ال�ي ت��ل ال��افقة ال��اب�ة لل���

ال��انات ال�اصة ح�ل إضافة ال�م وم��قاته، أو ح�وث حادث أث�اء نقل ال�م،

�اء ال� � �إم �،الع�اص� ال�اصة �ال�صفات ال���ة، ت�ف��ها و��ا ال���فات ال����ل�ة م�� ��

معل�مات ح�ل العالجات ال��ه ���ة ال�ق�مة، 

� ��ي، �ائ��� ت� م�ال��ه� �إب�اء رأ معل�مات ح�ل العالجات ال�ق�مة م� ��ف أخ

��ة داخل وخارج ال��س�ة، ال�عل�مات ال��اب�ة ال���ادلة ب�� م��ه�ي ال

� وال�ي ت��� :ال�عل�مات ال�هائ�ة ع�� خ�وج ال���

ع�� ال��وج،ع�ض حال اإلس��فاء م���ب

�ل�ة ون��ة م� ال�صفة ال���ة .العالجات ال�ق��حة خارج ال�

لل��وجع�اد�ةال��صلة ال

� ت�ل� له ع�� خ�وجه م� �ة لل��وج تع� وث�قة ذات �ا�ع ��يع�ادال��صلة ال ش�عي وح� م� حق�ق ال���

� له وأ �ل�ة وال���فات ال�ي أج�� س�اب دخ�له والعالجات ال����فى وهي ت���� على ح�صلة م��ثه في ال�

� له .ال�ي أج��

� ت��ن تلقائ�ة ع�� خ�وجه .ت�ف� ال���ة ال�ان�ة في ملفه ال��ي.ت�ل�� ن��ة إلى ال���

لل��وجلق�اس�ةال��صلة ا

ش�عي تعل� ع� ���عة ال��ض ال���فل �ه وم�ة ون�ع�ة -لل��وج تع� وث�قة ذات �ا�ع ��يق�اس�ةالال��صلة 

�، ه�ه ال�  � ج�ع ال�عل�مات ال��ائ�ة خ�وج ال��� �الح وتق��� اإلس��فائ�ةث�قة ت� وتق��� ن��ات ال�

.العالجات

� � الق��ل ع�� خ�وج ال��� .ت�ل�� ن��ة إلى م�� � .ت�ف� ال���ة ال�ان�ة في ال�لف ال��ي لل���
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���الن�ة  ت���� ال����ات ال
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��ةت ���الن�ة في ال��س�ات الع��م�ة لل ���� ال����ات ال

���لي  مهام ال

���لي فإنه �ع� ال���ول ع� ص��ل�ة  ز�ادة على ال�هام ال����رة في القان�ن األساسي ال�اص �ال

���ة ودوره ���� في :ال��س�ة ال

���الن�ة  ���ة �ال��اد ال �الح ال �ل�ة، و�ع�اد ال�ل��ة ح�ى ال��ز�ع وضع حلقة ت���� ال� م�� إع�اد م�ونة ال�

� .على ال���

� ���الن�ة م� دخ�لها ح�ى ت�ل��ها إلى ال��� .ال�ه� على م�اق�ة س�� ال�ادة ال

� اله��ة ال���ة و�عالمه� �ق�اع� اس�ع�ال األدو�ة � دور ال����ار ل� .لع

.�ف�اتال��ار�ة الفعل�ة في م�ار�ة الع�و� ال�����ة في ال���

.ت���� وت���� ل��ة ال�واء على م���� ال��س�ة

� العل�ي �� دائ� لل��ل � دور هام ل��نه ع .ال��ي/لع

���لة وس�ل ال�� ال�ار�ة .ض�ان م�ا�عة س�ل ال

���لة .إع�اد ال��اب ال���� ل����� ال

���لة ���ها على م���� ال ���ات ال�اصة ���اد ال��ه�� و�ل مادة ���� ت� .ت�ف�� ال��

���الن�ة .ال��ق�� في تار�خ صالح�ات ال��اد ال

�الح ال���ة .م�اق�ة ص��ل�ات ال�

�ي ع�  ���لي م��ول ش� ��فة في ال��ول ال�ع� ال ���الن�ة ال� �ل��ة، االس�ق�ال، ال��ز�ع وم�اق�ة ال��اد ال

.ب

� مغل� ��فات�ح وم�ض�ع في م�ان آم� � أن ت��ن ه�ه ال��اد في خ�انة أو ص��وق ف�الذ ��.

���لة وعل�ه  � ال �ائه م��ل ل� � ت��ن ن��ذج إم � ال� �ل�ة ت���قا ل�صفة ال��� ع�� ت�ل��ها إلى ال�

�اء ال��ل ال�اص ب����� ه�ه ال��اد و��� إرجاع زجاجة ال�ادة م� ��ف اإل�ار ال��ه ��ي �ع�  إم

� .اس�ع�الها لل���

���الن�ة ت���� ال����ات ال

� س ���ة ت� �الح ت�ضع ص��ل�ة ال��س�ة ال ��ف ال� � ت ل�ة ص��لي وال�ي ت��� مه��ه في وضع ت�

�ال، خ�� ال��احة ���الن�ة، ال���فات، اللقاحات، األم .الالزمة ل��غ�لها....ال���ة ال��اد ال

���الن�ة في 22/11/2005ال��رخة في ��007قا لل����ر ال�زار� رق�  وال��عل� ب����� ال����ات ال

��ة � وضعها ح�� ال����� م� أجل ت���� ج��  ال��س�ات الع��م�ة لل وال�� ح�د مع�� ال�هام ال�ي ��

�� ال�قا� ال�ال�ة ��ة وال�ي ت ���الن�ة على م���� ال��س�ات الع��م�ة لل :وعقالني لل����ات ال
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ت��ی� ال�اج�ات

���الن�ة م�حلة حاس�ة ی��غي أن ی�ل�ها م���ع ال �����م�� ال �ع��� ت��ی� ال�اج�ات ال�اصة �ال����ات ال

� العل�ي(فعلى ه�الء أن �ع�ل�ا في إ�ار ت�اور� .س��ا مق�م� ال�صفات ع�ا�ة خاصة � -ال��ل ال��ل

�الح ، فالغا�ة م�  ه�ه )ال��ي و ل�ان ال�واء  � ال� �ع� ر���ة ض�ور�ة لل�����  و�ع�اد م�ونة األدو�ة ح�

� إع�ادها .ال��ونة هي ال���ی� ال�ق�� لل�ل��ات ال�اج

���الن�ةاإل ج�اءات ال�اصة �اق��اء ال����ات ال

� ال��وع في و��فة  ب��خي أك�� ق�ر م� ال��ر،  فالغا�ة "ال��اء"�ال�ا ی�� ت��ی� و ت���� ال�اج�ات، ��

�ارم �الق�اع� اإلج�ائ�ة ال�ق�رة في  .م�ها ه� ال�ه� على ت�ف� األدو�ة �أقل �لفة و عل�ه ،  ی��غي ال�ق�� ال

�فقات � � عق� ال �فقة ��ل شفاف�ة و ح� � �غ�ة إب�ام ال �فقات الع��م�ة وذل �قا ألح�ام ال��علقة ب����� ال

.ت���م ال��اف�ة ال�ق�ق�ة ب�� م��لف ال��ردی�

���الن�ة إلى اس��ارة م��قة لف�ح ال��ال واسعا  � اق��اء لل����ات ال �ع أ � أن �� و في �ل األح�ال ،  ��

� ال��ف� و ال��فلأمام ال��اف�ة و اخ��ار الع�وض ا .ألك�� ت�ف��ا م� ح�

و��فة ال�����

���ل�ة �غ�ة ت���� �ل ال����ات ال�ي  � تق��� ال���ات ال���ل�ة و ال����ة في س�ل ال ���ر ال����� ب�اج

���الن�ة � ال����ات ال � إ�الء ع�ا�ة خاصة ب��اقات ".ال��م�ة"�ع� ه�ا ال��ل  ���ا�ة .ت� و ��

��� ه�ه ال��اقات معل�مات ع� وضع�ة ال���ون .قات ال�ضع�ة و ت����هاأو ��ا/ال���ونات و � أن ت� ��

:إن ع�ل�ة ال����� تلي م�حلة ال��اء و ت���ها وفقا لل��احل ال�ع�دة أدناه.ال��ج�د وال���ف�

ال�ل��ة

���ل�ة إع�اد ص�ف�� م� وصالت ال�ل��ة  :ی��غي على م��ول ال

��ون،وصل �ل��ة شه�� ل�ل م���ات ال�-

.وصل �ل��ة س��� قابل لل��ل�� م�حل�ا �ال���ة لل��اشف ال����ائ�ة و ال�ال���س�ة-

��� وصالت ال�ل��ة ال�ه��ة  � أن ت� ��:

ال����ة ال�ول�ة ال�����ة ،-

ش�ل وت��ی� ج�عات ال���ج،-

.ال���ة ال�ع�� ع�ها ب�ح�ات ح�اب�ة -

���ل�ة و  .م�ی� ال��س�ةی�قع وصالت ال�ل��ة �ل م� م��ول ال

� ت� اخ��اره ��قا  � ال��رد ال� � ال���ل قان�نا �إی�اع وصل ال�ل��ة ل� ���ل�ة أو ال�� ��لف ال���ول ع� ال

�فقات الع��م�ة ، إذ ی��غي أن ت�� �ل �ل��ة في إ�ار صفقة م��مة وفقا لل����� ال����ر  لل����� ال�اص �ال

.أنفا 
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� على ال��رد وضع تأش��ته على ال���ة .ال�ان�ة ل�صل ال�ل��ة��

االس�الم

إن ال��ق� م� ال��ا�قة و ت��ی� ���ة ال����ات ال��ل�ة و م�اق�ة تار�خ ان�هاء صالح�اتها تقع على عات� 

� ت� إص�اره و ��ا وصل ال��ل��  � ال� � ی��� �ل ه�ه الع�ل�ات اس��ادا إلى وصل ال�ل ���ل�ة ال� م��ول ال

.و الفات�رة ال�ي ت� اس�المها

�فقات ال�ي تعق� مع �� � في ال � أن ت�ضع ���� تعاق� � ت�ض�ح أجال ال��ق� م� ال��ا�قة و ال�ي ��

� ال��ا�قة .ال��ردی�   ��ح نهائ�ة ما ل� ت�� وعل�ه، تع��� وصالت ال��ل�� ال�ي �ع�ها ال��ردون م�ق�ة و ال ت

.قان�نا

���ل�ة مالح�ة  �ع م��ول ال �اءه "م���ةخ�مة "ع��ما ���ن ال��ل�� م�ا�قا، � على الفات�رة، و ��ا إم

.م�ف�قا ب�ار�خ و رق� ال����ل

��فها  �اد�ة لل��س�ة لل��فل بها و األم� � �ل�ة االق� .ت�جه ه�ه الفات�رة إلى م��ول ال�

���ل�ة تق���ا أس��ع�ا ع� وضع�ة ت��ی� الف�ات��  �اد�ة و م��ول ال �ل�ة االق� �ع� �ل م� م��ول ال�

.�ا إلى م�ی� ال��س�ة ال����قة إلرسالها ت

���ل�ة تق��� تق��� ف�ر� و  � على م��ول ال في حالة خ�أ أو ع�م م�ا�قة ال����ات ال�ي ت� �ل�ها ، ��

�اد�ة ال�� ���� ال��رد خالل  �الح االق� �ل إلى م��ول ال� � أن تق�� معای�ات ع�م .ساعة24مف ��

���ل�ة و الف�ات�� ال� ��ازع عل�ها مع ال�ق� و ال�ار�خ و م�لغ ال�فع في س�ل ال��ا�قة ال�ع�ة م� ق�ل م��ول ال

.خاص م�ق� و م�قع 

�اد�ة �إرسال الفات�رة ال�ي ت��� ال�ل��ة غ�� ال��ا�قة ما ل� �ق� ال��رد ب����ة �ل  �ل�ة االق� ال تق�م ال�

�لة �ع�م ال��ا�قة  .ال��اعات و الع��ب و م� ث� رفع �ل ال��ف�ات ذات ال

ال�����

ال�����م�� ال��لف�� �ال����� م�� س�الت م�ق�ة و م�قعة م� ق�ل م�ی� ال��س�ة ت�ص� ی��غي على 

ت��� .لع�ل�ات ال��د ال�ائ�، ��ا ی�ع�� عل�ه� ملء ��اقة ال���ون ی�م�ا و ال��ف� ن��ذج م�ها في ال�ل��

.ه�ه ال��اقة ب����ل �ل ت���ات ال����ات 

���ل�ات ال�ل�قة االس�الم على م���� ال

���ل�ة على م���� اله�اكل االس��فائ�ةی�ض ع ال�����م�ن ال��لف�ن �ال

�(ال�ل�قة ���ة ، قاعات العالج و الف� � م��ول�ة م��ول )الع�ادات ال��ع�دة ال��مات ، ال��اك� ال ت�

���ل�ة لل��س�ة .ال

���ل�ة ال�ئ���ة، یل�م ال�����م�ن ال�ع���ن �ال��ق� م� م�ا� قة و ���ات ع�� اس�الم ال����ات م� ال

ال����ات ال���ل�ة و تق��� �ل ع�ل�ات اس�الم و خ�وج ال����ات في س�الت م�ق�ة و م�قعة م� ق�ل م�ی� 

.ال��س�ة

���ل�ات ا .س��فائ�ة ال�ل�قة إل�امي إلإن م�� ��اقات ال���ون و��اقات ال��ز�ع على م����  ال

���الن�ة على م���� اله�اكل ا .فائ�ة ال�ل�قة اس��ادا إلى وصفات ف�د�ة و اس��ة س��إلی�� ت�ز�ع ال����ات ال
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� �ق�م ���ا�ع�ها و معای��ها ���ل�ة �ال��س�ة ال� .ت�سل ه�ه ال�صفات إلى م��ول ال

�الح العالج ال��ز�ع على م

:ی�� ال��ز�ع 

� الح��اجات عاجلة"ب�اء على وصل �ل��ة أس��ع�ة - �� "ت�

.ب�اء على وصفة ف�د�ة واس��ة-

�الح و األ��اء ال ���ل ال ��ق�ع على وصالت ال�ل��ات األس��ع�ة إال لل��ارس�� ال����� رؤساء ال�

���ل�ة ال�ئ���ة لل��س�ة  � ال � له� وال�ی� ت�دع ن�اذج ت�ق�عاته� قان�نا ل� .ال��خ

� أن  ���� وصل ال�ل��ة �ل�ة -�اإلضافة إلى ال���ة ال��ل��ة-�� .ال���ون ال�اقي على م���� ال�

 ��� :ال��ل�� ال��احل ال�ال�ة ی�

���ل�ة،- � ال � له� ل� �ل�ة أو األ��اء ال��خ � ال� إی�اع وصل ال�ل��ة أو ال�صفات ال��قعة م� ق�ل رئ�

� و معال�ة ال�صالت وال�صفات م� ق�ل م��ول ص��ل�ة ال��س�ة ،- ف�

���� ال�ی� ی�ع�� عل�ه� ت�ق�ع وصالت ال��ل�� ال�ي  ��� ال����ات م� ق�ل ال�� قام�ا ب��ف��ها،ت�

�ل�ة الس�الم ال����ات و ال��ق�ع على - � ال� ت�ل�� ال����ات إلى األع�ان ال���دة أس�اؤه� م� ق�ل رئ�

� ال����ات �ق�� ف�ه :س�ل س�

�ل�ة،* تار�خ ال��ل�� إلى ال�

أرقام ال�صالت أو ال�صفات ،*

� ال����ات و اس�ه و رق�ه ال��ل�لي و ت�ق�ع* � الع�ن ال�� ��� .ه لق

.ال�ف� ال��مي ل��خ وصالت ال��ل�� -

�ي  ����ة ب�ق��� تل�� � ،  ل�اجات عاجلة ، ب�ق��� ن�خ ع� وثائ� ال�صف م �� .ی�� ت��ی� ال��

� ع�ه ���فات   � على وصفة أو ب�وت���ل عالج اس�ع�الي و ی��ت �� � أن ����� االق��اع م� ال�� ��

.إدار�ة و اق��اعات 

���ل�ة ال�ئ���ة تق�م ه�ه ال���فات ج�وال ��ا ���غل �قاع�ة ح�ا�ات لل���ات ال�ي ت�ل�ها ال .تل��

�ل�ة م��وال ع� ال�ل��ات � ال� ال�ع�ة ل�ل��ة )االح��اجات ال���ع�لة(و عل�ه ، �ع��� ال��ارس ال��ي رئ�

�ع عل�ها تأش��ته  �ل��ه و ال�ي � .حاج�ات م

���الني �، یل�م ب����� ال��اس�ة ال�اصة �ع�ل�ات دخ�ل و .و ��ه� على ال�جهة ال�ي �أخ�ها ال���ج ال ل�ل

�ل�ة ���الن�ة في ال� .خ�وج ال����ات ال

� األدو�ة ،  أن  ت��ن م�ا�قة  � على وصالت ال�ل��ة، ال���رة �ال����ة ال�ول�ة ال�����ة ف��ا  �� ��

�الح و ���ة(أو اله�اكل /ل��ونة ال� ...)الع�ادات ال��ع�دة ال��مات ، ال��اك� ال

.تق�م ال�صفات ی�م�ا

 � �ل�ة على م�� س�الت ال�صف ال�ي �ق�مها ال��ارس�ن ال����ن  ال��خ � ال� ��ه� ال��ارس ال��ي رئ�

��� ه�ه ال��الت ال�عل�مات ال�ال�ة .له�  :ت�



دلیل التسییر اإلستشفائي 450

اس� ال��ارس ال��ي و ال�أش��ة ،-

-،� اس� ال���

-،� س� ال���

-،� رق� س��� ال���

رق� ال�خ�ل،-

� ومقادی�- أو ال���ل�مات ال���ة ال�ق�مة،/�ل دواء �ع�ى ل�ل م��

تار�خ ال�صف،-

.مالح�ات م���لة-

 � � ال��ي ال�ئ� �ل�ة و �ع� ال����ل –��لف ال��اق اس��ادا إلى ال�صفات ال�ي �ع�ها ال��ارس�ن ال����ن لل�

�ل�ة .ب�ق��� أدو�ة العالج ال��جهة لل��ضى -في س�ل وصفات ال�

� �ل�ة ق�اع� ت���� ال�صفات ال���ة على ��ه� رئ� �ل�ة على أن  ����م ال��ارس�ن ال����ن في ال� ال�

�ة لل�صف  � .ال�ثائ� ال��

���ل�ة اح��م ه�ه ال��ب��  �ى األم�، م��ول ال �ل�ة ، و �ل�ا اق� � ال� ی�ع�� على ال��ارس ال��ي رئ�

.وم�اق��ها ی�م�ا 

العالج ال���قل

فاؤه� و تق�ر إخ�اجه� م� م�س�ة العالج و ال�ی� ی��غي عل�ه� م�ا�عة عالجه� ��ل ال��ضى ال�ی� ت� اس��

ال�اقعة في مق� إقامة اإلس��فائ�ةخارج ال����فى م��ف�ی� م� ال�غ��ة العالج�ة ال�ق�مة م� ق�ل ال��س�ة 

� �ال���ة لألدو�ة ذات االس�ع�ال  ��اإلس��فائيه�الء ال��ضى و ذل ��� و ال�ي ال ت�اع �ال .�ل�ات ال�

� ، ت�سل ه�ه  � ال��س�ة ال�ي ب�أت العالج غ�� ال��س�ة ال�اقعة في م�ان  إقامة ال��� في حالة ما إذا �ان

� ح�ى ی���ى له�ه األخ��ة  ال��س�ة تق���ا ���ا ت��ر ف�ه ال�صف إلى ال��س�ة ال�اقعة في مق� إقامة ال���

 ، � ���الن�ة الالزمة لل��� � ال��فل الفعلي �ال����ات ال ���الن�ة ال��جهة لل� وفقا ل��ونة ال����ات ال

� عل�ها الق�ار رق�  � .2005س����� 28ال��رخ في 123ال���� و ال�ي ن ی�� إدراج األث� ال�الي ال���ت

� �ال�فقات  .ع�ه في ح�اب ال���ان�ة ال��الي لل��س�ة ال�ي ت�لف

� أما األدو�ة غ�� ال�اردة في ال��ونة ، و في ان��ار ت���ل ها و إدراجها ض�� م�ونة ال����ات ال��جهة لل�

��ان ت�ف�ها �اع�ا في ال���ان�ة ل .ال����، ف���غي على ال��س�ات إدراجها م� اآلن ف

ال���ون ال�ائ� اإلج�ار� 

���لي ال���ول على ال��ف� ال�ائ� ل���ون اح��ا�ي �اف .��ه� �ل م� م�ی� ال��س�ة و ال

ح�اب ت���� ال��اد

���الن�ة ال �ع�ي أب�ا إه�ال ال��� اإلج�ار� ل�عامات ال����� إن إدخال اإل عالم اآللي في ت���� ال����ات ال

���ل�ة، ��اقات ال���ون، ��اقات وضع�ة ال���ون أو ال�رج و ��ا ح�اب ت���� (ال�قل���ة س�الت ال

).ال��اد
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� � أن ی� ���الن�ة س���ا و�� �� ب�انات ��قا ل����ات م�ونة ی�� ح�اب ت���� ال��اد ال�اص �ال����ات ال

و ��ا الق��ة ال�ق�قة )ع�ل�ات ال�خ�ل و ال��وج ال����ة(ال���ان�ة و األب�اب ال��افقة ل���ة ه�ه ال����ات

.لل���ون ال��ج�د ع�� نها�ة ال��ة ال�ال�ة

� ل�ل  ع�ل�ات اق��اء ه�ه ال����ات م��  جانفي إلى غا�ة 01و م� ث� ، فه�ا ال��اب ه� ���ا�ة ال����� ال�اد

��فة ب�قة 31 د����� م� ال��ة ال�ال�ة و ه� ال�قابل لل��اس�ة ال�ال�ة ال�ق��ة ��قا ل��انات س�ل ال�فقات ال�

� ال��احل األر�ع ال���عة في ال��اس�ة الع��م�ة ��ف و ال�فع(ح� �ف�ة ، ت���� إذن �ال ).االل��ام ، ال�

�ف�ة الف�ات� � الق�ام �الع�ل�ات ال�اصة ب� � أنه ال ���� وضع مالح�ة �� � ب��خي أك�� ق�ر م� ال�ق�ة ، ذل

� ال��ا�قة ال���ة و ال��ف�ة و ال�ع��ة ��قا ل��و� ال��ق و دف�� ال��و�"خ�مة م���ة" .ما ل� ت��

���ل�ة أو "ال��م�ة"س�ل ال

��� ، فه� مع� ل��ا�عة و م�اق�ة �ل ال����ات ال���ة لع�ل� ات دخ�ل و خ�وج ����ي م�� ه�ا ال�ل أه��ة ق

� ت����ها  .ال����ات ، و��ا وضع�ة ال���ون ال��ج�د ال�ي ��

�� ت��ی� ق��ة ال���ون  � ال����ة ال�ول�ة ال�����ة ق � ت���ل ال�ع� ال�ح�و� لل����ات إلى جان ��. � ��

� ال�اصة ب��� ال���ون إ ��� ث�� ال����ات ال�اخلة و ال�ارجة و ��ا تل �ا إع�اد ج�ول شه�� ی� ن أ�

� � وق اس�ع�ال اإلعالم اآللي �ف�ل �اس���ام ال��ول ال�اص ب�ضع�ة ال���ون ال��ج�د و ال��ع� في أ

���ل�ة ���ة في س�ل ال ���الن�ة ال�قابل لق��د ال��اس�ة ال�� .ت��ل ��اقات ال���ون ال�اصة �ال����ات ال

� م��ج ل���� م�اق�ة وضع�ة ال���ون  � ت���� الق��د ال��علقة ����ة أ � ض�اع لل����ات�� � أ .وتفاد

���ل�ات  � إل�ام �ل ال �الح ���� ه�ه ال��اق�اتاإلس��فائ�ة�� ومالحقها و ص��ل�ات ال�

���ل�ة � الق�ام بها على �ل م����ات اس�هالك ال����ات ال ع�ل�ات ال��اق�ة ال�اج

���ل�ة  ���ل�ة م�اق�ة خ�انات ال � م��ول�ة م��ول ال ال�ل�قة و ��ا خ�انات ةاإلس��فائ�ی�� �ان��ام و ت�

�الح العالج �ال��س�ة .ص��ل�ات م

عالوة على ع�ل�ات ال��اق�ة ال�لقائ�ة و ال�����ة، ی�ع�� إج�اء ع�ل�ات م�اق�ة ��ف�ة م� ح�� ألخ� ف��ا 

� م�اق�ة خاصة  � األدو�ة  ال�ي ت��ل سل�لة ال�����، األدو�ة ال���رة ، األدو�ة ال��تفعة ال�ع� أو ذات (��

��ااإلس��فائيع�ال االس� .......)ح

� ال�ق�مة و ال���ات ال���هل�ة و ال�ق��ة في س�ل  � ���ل�ة ال��ای�ات في ال���ون ب�� ال� ���د م��ول ال

.ال�صف

���ل�ة تق���ا م����ا إلى م�ی� ال��س�ة ، ت��ل ف�ه �ل  ع�� اس���ال ع�ل�ات ال��اق�ة ، ی�سل م��ول ال

.ال�الح�ات

���ل :�ة خالل ال��اق�ة �ال��ق� م�ا یلي یل��م م��ول ال

ش�و� ال����� و م�ا�قة وضع األدو�ة و ال��ث�ات العقل�ة و ال��اد ال��ه�ة و ال��ال�ل ال��ل�ة و أدوات -

���� في أماك�ها ، ال�
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ص�ادی� األدو�ة ال���رة،-

م���� ال���ون،-

���ل�ة، ��اقات ال���ون، ال�صفة اال(م�� وثائ� ال�����- س��ة، أرشفة وصالت ال��ل�� وس�الت س�ل ال

�ل�ة ���ل�ة ال��ج�دة �ال� )ال�ح�ات و خ�انة ال

صالح�ة ال����ات و تار�خ ان�هائها،-

.ت���ل ال�صفات على ��اقات العالج -

���ل�ة تق��� ال��اق�ة إلى م�ی� ال��س�ة � م��ول ال ��ور�ة �ع� .ی�ع �أخ� م�ی� ال��س�ة �ل ال��اب�� ال

�ل�ةإرسال مالح� � ال� .اته ال���ة غلى ال��ارس ال��ي رئ�

� في ال���ون �ع� إعالم م�ی� ال��س�ة � فائ ���ل�ة ح� اس�عادة أ .���ل م��ول ال

� ت�ل�� اله�ات و الع��ات ال�ي تق�مها ال��اب� لل��س�ات  ���ل�ة ال�ئ���ة اإلس��فائ�ة�� إج�ار�ا إلى ال

� �ع� م �افقة م��ول ص��ل�ة ال��س�ة في �ل اح��ام أح�ام ه�ا لل��س�ة ال�ي ت��فل ب��ز�عها ، و ذل

.ال����ر

���الني م�� اس�المه على م���� ال��س�ة  ت�مي اإلج�اءات ال����رة أعاله إلى ض�ان ت��ی� وجهة ال���ج ال

 � �، واالس��ا�ة ال��لى لل�اج�ات العالج�ة ال�ع�� ع�ها و ��ا تفاد إلى غا�ة اس�هالكه م� ق�ل ال���

اإلس��فائ�ةوم� ث� ، ی��غي أن ت�ل ص��ل�ة ال��س�ة و اله�اكل .ت نفاذ األدو�ة أو ف�� ال���ون انع�اسا

��� ال��مة  .و س�عة أ�ام على س�عة24ساعة على 24ال�ل�قة مف��حة ل�
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���الن�ةا إلعالم ال��ي والعل�ي ح�ل ال����ات ال

���الن�ة، ه� م���ع ال�عل�مات ال��علقة ب�����ها وآثارها العالج�ة اإلعالم ال��ي والعل�ي، ح�ل ال ����ات ال

� م�اعاتها، و��ف�ات اس�ع�الها ون�ائج ال�راسات  �ارها، واالح��ا�ات ال�اج وال��انات ال�اصة ���افعها وم

� ال�عل�مات ال�ي تق�م ا ��ادلة ال���ة ال��ققة ال��علقة ب��اع�ها وس���ها العاجلة أو اآلجلة، تل أل��اء وال

���الن�ة ��ة وال���ع�ل�� لألدو�ة �غ�ة ض�ان االس�ع�ال ال�ل�� لل����ات ال .وأع�ان ال

� وال على  ق� ی��� ع�ه اس�هالك دواء ال إغفالو���غي أال ت��ل على أق�ال غ�اشة أو غ�� قابلة لل����

� لها .م��ر له ���ا، وال أن �ع�ض ال��ضى بها ل��ا�� ال م�ج

��� ع�اد ت�و��ها على ن�� ��في ���ع�ها ال�ق�ق�ةو���غي .أال �

� ال����، وال�اص  ���الن�ة، ال���ع�لة في ال� � أن ���ن اإلعالم ال��ي والع�لي ال�اص �ال����ات ال ��

���الن�ة م�ا�قا لل��اصفات ال�ع���ة ل����� األدو�ة ولألخالق ال�ه��ة � �ال��س�ات ال .ك�ل

� أن ��اه� في ت���ع � و�� ���نه دق�قا، قا�ال لل���� ���الن�ة، وأن ���ن م االس�ع�ال ال�ش�� لل����ات ال

� ال��ي والعل�ي ع�� ت�ز�عه � مع��ات ال�� .وم�ا�قا ألح�

���الن�ة، ال�هات  :اآلت�ةی��لى اإلعالم ال��ي والعل�ي ال�اص �ال����ات ال

�ل�ن  ���الن�ة، في إ�ار ت�و�ج ل����ات �� م��قا على ت���لها،صانع� ال����ات ال

�ل�ن م��قا على ت���لها، ���الن�ة، في إ�ار ت�و�ج ل����ات ����ردونها وال�ي �� م���ردو ال����ات ال

�ة في ال��و�ج ال��ي، العاملة خاصة في إ�ار ال�عامل�ة �ال���ة  � �انع�� إلىال���ات ال��� ال

.وال����ردی�

:ك�ا ���� أن ت��الها

��ة،ال��س�ات الع��م�ة، ال� � العل�ي في م��ان ال ��ة الع��م�ة وال����� وال�� ي ت�ت�� رسال�ها �ال

ال��ع�ات، ذات ال�ا�ع العل�ي،

.ال��ع�ات، ذات ال�ا�ع االج��اعي، والس��ا ج�ع�ات ال�فاع ع� ال���هل���

.و ال���ز، في ه�ه ال�الة، أن ت��ع�ل األن��ة العل��ة واالج��اع�ة ألغ�اض ت�و���ة

���الن�ة، إلى ال�ه� ال���ة وش�ه ال���ة والى عامة ی��ه اإل عالم ال��ي والعل�ي، ال�اص �ال����ات ال

.ال�اس

��ل على تأش��ة  ���الن�ة ق�ل ال� � ال����ات ال � ع�ل �� �الح وزارة إشهارال ���� الق�ام �أ ت�ل�ها م

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات .ال

� ش� � أ � �ل إشهار م���ر ت� � أن ی� � ال�أش��ة ت��ه�� � سل� .ل م� األش�ال على ال�ق� ال�

� س��ات .ت�ل� تأش��ة اإلشهار ل��ة ال ت��اوز خ�
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�الح ال���ة ال�ق��ة-ال�
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�الح ال���ة ال�ق��ة-ال�

�ل�ة  ال�امع�ةاإلس��فائ�ةال�

�ل�ة  � أو 7إلى2ع�ة ت���ن م� ال�اماإلس��فائ�ةال� � � ال�� وح�ات اس��فائ�ة جامع�ة م� نف

�ات م��لة � .ت�

���ة � ض�انها م��ام�ة مع األن��ة ال � العل�م ال���ة ال�اج � �ل�ة في ال�� �,مهام ال� .وال�عل�� وال��

��ة �ل�ة في ,في م�ال ال �ها في العل�م ال���ة ه� ض�انإ�ارمهام ال� � :ت�

� ,ن��ات ال����

,�ات ال��فن�

,ن��ات العالج

��ة ,ن��ات ال�قا�ة وت�ق�ة ال

,ن��ات ت���� ال�واء

.وضع ال�سائل ال�ف�لة للعالجات ال���ة

�ل�ة  �� ز�ادة على األس�ة )60(ال�امع�ة م��دة ����� اإلس��فائ�ةالق�رة االس��عاب�ة لل� اإلس��فائ�ةس��� ت

.أس�ة خاصة �االس�ع�الت

� ل�ة مه�اتها ض�ان ن��ات ال�عل�� وال�أ��� لل�ل�ة في ال����� ال��رجي وما �ع� ال��رج �ال���ة لل�عل�� ال�

.في العل�م ال���ة

� العل�ي في  � ن�ا� في ال�� �ل�ة الق�ام �أ � مه�ة ال� � ال�اص �هإ�ارفي م��ان ال�� � .ال��

� � ��ا�� ال�اصة �ال�� ��ور��� ل,ال � تع�اد ال�����م�� ال �ل�ة م��دة ون�ع�ة الع�اد و��ل ��غ�ل ال�

��ة وال�عل�� العالي .ب�عل��ة م����ة ب�� وزارة ال

ال�امع�ةاإلس��فائ�ةال�ح�ة 

�ل�ة اإلس��فائ�ةتع��� ال�ح�ة  � لل� ��� القاع� .ال�امع�ةاإلس��فائ�ةال�امع�ة ال��ه� الع

� م�ادی� ال����� ��ة وخاصة ال�ق,مهامها ض�ان ن�ا� أو ع�ة أن��ة ت� � وال ا�ة، العالج، ال��ف، ال��

.ووضع ال�سائل ال�اصة �العالج

��ة الع��م�ة  م� م���عة ت�ه��ات ���ة تق��ة أو ن��ات وقائ�ةإمات���ن وح�ة ال

:ال�امع�ةاإلس��فائ�ةال�ح�ة إن�اء���� 

�ل�ة ال�ي ت���ي إما ,إل�هاداخل ال�

�ل�ة ال�ي ت���ي إما ,إل�هاخارج ال�

 � .إش�افهامع الع�ل ت�

:�ال���ة للعالج �اقة ال�ح�ة ت��ن �ال�الي
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.اإلس��فائيس��� لل��ا� 25الى 15

.العالجات ال���فة واالس�ع�الت ال���ة ال��اح�ة,أس�ة �ال���ة لإلنعاش8إلى6

.س��� �ال���ة لألم�اض العقل�ة40إلى20

� الف���ائي30الى 25 .س��� �ال���ة لل�

��ة ل��احة األس�ان أر��ة أس�ان �ال�15الى 5

��ا�� ال�اصة �ال���ات وال����� وال��غ�ل ال�اص �ال�ح�ات  ال�امع�ة م��دة ب�عل��ة م����ة اإلس��فائ�ةال

��ة وال�عل�� العالي .ب�� وزارة ال

��ة الع��م�ة �ل�ة ال م

��ة الع��م�ة م� وح�ت��  �ل�ة ال ض�ان م� مهامها.وح�ات على األك��)4(أر�عة إلى)2(ت���ن م

�اص ال���� �ه في م�ادی� ال�قا�ة، العالج، ال��ف، ووضع ال�سائل ال�اصة  � االخ� ن��ات مع�وفة ح�

.�العالج

��ة الع��م�ة �الح لل � م :تع��� ��ل

� ال�قائي �ل�ة عل� األو��ة وال� م

� الع�ل �ل�ة � .م

��ة الع��م�ة وح�ة ال

� ل� ��� القاع� ��ة الع��م�ة ال��ه� الع ��ة الع��م�ةتع��� وح�ة ال .�ل�ة ال

� م�ادی� ال�قا�ة، العالج، ال��ف، ووضع ال�سائل ال�اصة �العالج .مهامها ض�ان ن�ا� أو ع�ة أن��ة ت�

��ة الع��م�ة  .م� م���عة ت�ه��ات ���ة تق��ة أو ن��ات وقائ�ةإمات���ن وح�ة ال

��ة الع��م�ة ه� �ال�الي :�اقة وح�ة ال

اإلس��فائيس��� م� أجل ال��ا�30الى 20

.العالجات ال���فة واالس�ع�الت ال���ة ال��اح�ة,أس�ة �ال���ة لإلنعاش8الى 6

� الف���ائي40الى 30 .س��� �ال���ة لألم�اض العقل�ة وال�

أرائ� أس�ان �ال���ة ل��احة األس�ان 5

��ا�� �ق�ار وزار�  .���� اح�اث تغ���ات على ه�ه ال

 � �ل�ة عل� األو��ة وال� ال�قائيم

� ال�قائي على م���� �ل ال��اك�  �ل�ة عل� األو��ة وال� ال�امع�ة، ال��س�ة اإلس��فائ�ةی�� إن�اء م

�ة، ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ةال�امع�ة، ال��س�ات اإلس��فائ�ة � ، ال��س�ات اإلس��فائ�ةال���

��ة ال��ار�ةاإلس��فائ�ة .و��ا ال��س�ات الع��م�ة لل

� رئ� � ال�قائي على م���� ال��اك� ال��� �ل�ة عل� األو��ة وال� ال�امع�ة وال��س�ة اإلس��فائ�ة� م

� ال�قائي �ق�ار وزار� اإلس��فائ�ة ��� في عل� األو��ة وال� � ال�امع�ة ی�� تع���ه م� ب�� األسات�ة ال���
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��ة وال��ان و�صالح ال � العل�ي ووزارة ال �الح ال���فة م���ك ب�� وزارة ال�عل�� العالي وال�� ����ف�ات وم

� � �الح ال�ال�ة �ع� اج��از ال��ا�قة ال��علقة �ال�� .الع��م�ة وم

�ة، ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ةأما على م���� ال��س�ات  � اإلس��فائ�ة، ال��س�ات اإلس��فائ�ةال���

� �ل�ة ال� � ال� � رئ� ��ة ال��ار�ة ف��� تع��� ال��� � و��ا ال��س�ات الع��م�ة لل � ���ن م�ارس م��

� ال�قائي �ق�ار صادر ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات في حالة اس��فائه في عل� األو��ة وال� ع� وز�� ال

��� � عل�ها القان�ن األساسي لل��ارس�� ال��� � ��ا ی� � .ل��و� ال�ع��� في ال��

���ة  .وال��ار�ةاإلس��فائ�ةج�ع ودراسة ون�� �ل ال�عل�مات ال

قات ال��ائ�ةال��ق�

وم�ار�ة األم�اض ال�ع��ة واألك�� إف�اء،وم�اق�ةح�اسة

واألك�� إف�اء،ح�اسة وم�اق�ة وم�ار�ة األم�اض الغ�� ال�ع��ة

حف�، ت�ز�ع، م�ا�عة وم�اق�ة ال�لق�ح،

:في إ�ار ن�افة ال����

��ص�ات ج�ع ال�عل�مات ال�اصة ب��افة ال���� ، دراسة خ

� ال��افة  على م���� ال��س�ات،م�اق�ة مقای�

،اإلس��فائ�ةم�اق�ة ال��افة 

�الح  � ال��افة الع��م�ة، ال�اء ال � ال��ه�� ف��ا �� م�اق�ة ال����� م� ��ف ال��اعات ال��ل�ة ل�قای�

.لل��ب، ال��اه ال���ع�لة

� ال�اصة �ال��افة الغ�ائ�ة على م���� ال��س�ات الغ�ائ�ة .م�اق�ة اح��ام ال�قای�

االج��اع�ة-�قا�ة ال���ةفي إ�ار ال

ب�م�ة، ت���� وتق��� ب�امج ال�لق�ح،

ت���� وتق��� دور� لل��امج ال�اصة ���ا�ة األم�مة وال�ف�لة وت�اع� ال�الدات،

ح�اسة ن��ات  ال��افة في ال�س� ال�����،

م�ا�عة، ت���� وت�ف�� ال��امج ال����ة ال�ق�رة م� ��ف ال�زارة،

ال���دة على م���� ال��ال ال�غ�افي ال���فل �ه م� ��ف ال��س�ة �االح��اجاتال��ادرة ب��امج لها صلة

��ة، ال��ار�ة لل

� دور رئ��ي في م�ال ت���� العالجات القاع��ة على م���� ال��س�ة وال��ار�ة في ال��فل بها، لع

��ي على م���� ال��س�ة وت���� ال���عة وتق��� ال���ات  .ال���م�ةال��ار�ة في وضع ال����� ال

� ال�قائي �ل�ة عل� األو��ة وال� �� ال�ح�ات ال�ال�ةم :ت

���ة القاع��ة وح�ة ال��م�ة، ال����� وتق��� ن��ات ال�قا�ة والعالجات ال

وح�ة ال��اسة وال�قائ�ة ال��ائ�ة

���ة وح�ة ال�عل�مات ال

اإلس��فائ�ةوح�ة ال��افة 
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وح�ة ال����

� ال�قائي �الح عل� األو��ة وال� ��� ال����� ال��ي اإلس��فائ�ةعلى م���� ال��س�ات م ال�امع�ة ال�ي ت

�الح اس��فائ�ة جامع�ة � تع� م .ال��رجي وما �ع� ال��رج وال��

� الع�ل �ل�ة � م

� الع�ل على م���� �ل ال��اك�  �ل�ة � ال�امع�ة، اإلس��فائ�ةال�امع�ة، ال��س�ة اإلس��فائ�ةی�� إن�اء م

�ة، ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ةال��س�ات  � و��ا اإلس��فائ�ة، ال��س�ات اإلس��فائ�ةال���

��ة ال��ار�ة .ال��س�ات الع��م�ة لل

� الع�ل على م���� ال��اك�  �ل�ة � � م � رئ� ال�امع�ة اإلس��فائ�ةال�امع�ة وال��س�ة اإلس��فائ�ةال���

� الع�ل �ق�ار وز  ��� في � � � ی�� تع���ه م� ب�� األسات�ة ال��� ار� م���ك ب�� وزارة ال�عل�� العالي وال��

�الح ال�ال�ة �ع� اج��از  �الح ال���فة الع��م�ة وم ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات وم العل�ي ووزارة ال

� � .ال��ا�قة ال��علقة �ال��

�ة، ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ةأما على م���� ال��س�ات � فائ�ةاإلس��، ال��س�ات اإلس��فائ�ةال���

 � � �ل�ة ال�� ���ن م�ارس م�� � ال� � رئ� ��ة ال��ار�ة ف��� تع��� ال��� و��ا ال��س�ات الع��م�ة لل

� ال�قائي �ق�ار صادر ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات في حالة اس��فائه في عل� األو��ة وال� ع� وز�� ال

� عل�ها القان�ن األساسي لل��ارس� � ��ا ی� � ���ل��و� ال�ع��� في ال�� .� ال���

� الع�ل �ل�ة للق�ام ب��ا� � � عام على رأس ال� �ائي ی�� تع��� � � أخ .ع�� ع�م وج�د ���

� الع�ل �الح � ��� ال����� ال��ي ال��رجي وما �ع� اإلس��فائ�ةعلى م���� ال��س�ات م ال�امع�ة ال�ي ت

�الح اس��فائ�ة جامع�ة � تع� م .ال��رج وال��

�ل�ة في ز�ادة على ال�هام ال�اصة � � الق�ان�� ال�ار�ة ال�فع�ل ���� ال����� ب�ور وأه��ة ال� � الع�ل ح� �

���ة وال�ي ت����ر �ال�الي :ال�فا� على ص�ة م����مي ال��س�ات ال

� الع�ل تع� ال��اما ش�ع�ا یلقى على عات�  �ل�ة � ���ة م� ��ف م ح�ا�ة ص�ة م����مي ال��س�ة ال

.ال��س�ة

� الع�ل به�ة ازدواج :�ة أك�� ش��ها وقائي مع دور عالجي به�ف�ق�م �

تق��� وال�فا� على م���� عالي م� ال�ضع ال��ني والعقلي لل�����م�� م� أجل رفع م���� ال��مات ال��د�ة 

والق�رة على اإلب�اع،

ح�ا�ة ووقا�ة ال�����م�� م� األخ�ار ال�ي ���� أن ت��� ع�ها ال��ادث أو األم�اض ال�ه��ة و�ل األض�ار 

���ه�،ال الحقة �

�� ص�ة ال�����م�� في أماك� الع�ل و��ا م�اق��ها به�ف ال�قل�ل م�ها أو  � �ل الع�امل ال�ي ق� ت ت���

�اء عل�ها، الق

تق��� م���� ص�ة الع�ال في وس� الع�ل،
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�ع وج��ا �ل م����م للف��ص ال���ة ال�اصة �ال����ف و��ا الف��ص ال�ور�ة وال�اصة وال��علقة  ��

� العامل نف�ه،�اس���اف الع�ل، ���� االس�فادة م� ف��ص تلقائ�ة ب�اء على �ل

� الع�ل .ی�ع�� على ال��س�ة أن تأخ� �ع�� االع��ار آراء ���

 �� � الع�ل أن �أخ� ع��ات أو ��ل�ها، ق � أل�ة أغ�اض إج�اء���� ل��� ال��ال�ل عل�ها والق�ام ��ل ف�

.مف��ة

�، ی�صى �ات�اذ �ل إج�اء ض�ور� لل��اف�ة على ص�ة الع�الوعلى ض�ء ن�ائج ه�ه ال��ال�ل أو ال .ف�

� الع�ل � األدوار ال�اصة ���� �ع

� س���� �امل وف��ص ش�ه س����ه مالئ�ة � ال��ي لل��غ�ل ف� .����ل الف�

� ما �أتي :و�ه�ف الف�

� داء خ��� على �ق�ة الع�ال، � ع� سالمة العامل م� أ ال��

� ال��شح ل�غله، ال�أك� أن العامل م��ع� ص��ا � لل��

� الع�ل ال��شح ل�غله، � �اء على م� اق��اح ال�ع��الت ال�ي ���� إدخالها ع�� االق�

� ال�االت، � في �ع � م�� �ا ج�ی�ا أو اس��عاء ��� � ف� � ال�الة ت��ل ب�ان ما اذا �ان

� ال�ي � ال�ي ال ���� م� ال�جهة ال���ة تع��� العامل ف�ها وال��اص � ع� ال��اص .تالئ�ه أك��ال��

� الع�ل  � � ��ي ج�ی� یه�ف إلى ال�أك� م� أن العامل أهل ل�� � الع�ل لف� � �ع �ل ت���ل في م� ��

.ال��شح ل�غله

� ال�ور� م�ة �ل س�ة  ���ة �إرغام م����م�ها للف� في إ�ار الف��صات ال�ور�ة وال�اصة تق�م ال��س�ة ال

� الع�ل ال��غ�لعلى األقل وذل� ض�انا لل�فا� على ق�راته� ص�ة ن�� � .ة ل��

�الح األم�اض ال��ف��ة، أما �ال���ة للعامل�� على م���� م

األم�اض ال�ع��ة،

� وخ���ن س�ة، الع�ال ال�ی� ت��� أع�اره� ع� خ�

ال�����م�ن ال��لف�ن �اإل�عام،

ال�ع�ق�ن وذو األم�اض ال��م�ة،

،)2(� ع� س���� ال��اء ال��امل واألمهات الالئي له� أ�فال تقل أع�اره

� ال�ور� م�ت��  .في ال��ة)2(���ن الف�

ت��� الف��صات ال���ة ال�اج�ة الس���اف الع�ل �ع� غ�اب س��ه م�ض مه�ي أو حادث ع�ل أو �ع� ع�لة 

� م�ض أو حادث غ�� مه�ي، أو في حالة تغ��ات )21(�قل ع� واح� وع���� أم�مة أو غ�اب ال ی�ما ���

� م�ض غ��  .مه�يم���رة ���

� الع�ل به�ه الغ�ا�ات ق�ل اس���اف الع�ل .وتعل� ال��س�ة ���

� الع�ل لل�أك� م� ص�ة ه�ه الغ�ا�ات وال ی�هل � م�ض أو حادثإن��� ��� � .�ان

� عامل  � الع�لأن���� أ � ��ي ل�� ��� � م�ه على ف� �ل ��ل ��.



دلیل التسییر اإلستشفائي 460

�ع�ن ل�� �الح األشعة فه� �� � عل�ه الق�ان�� ال�����م�� ال�ی� ��غل�ن على م���� م ا�ة خاصة ��ا ت�

.ح�ا�ة الع�ال ال�ع�ض�� لإلشعاع ال��ئ�ي

��ل خاصة على �اصي لل� � الع�ل أن ���� ف��صا ت���ل�ة أو یل�أ إلى اخ� ��� ����:

��د، � الع�ل ال�ق � � الع�ل، الس��ا اك��اف اإلصا�ات ال�ي ت��افى مع م� � ���ة ل�� ت��ی� األهل�ة ال

��ة،اك��اف األم�اض ال�ع

.اك��اف األم�اض ال�ه��ة، أو ذات ال�ا�ع ال�ه�ي

� ال��س�ة ��أن ج��ع ال��ائل ال��علقة ��ف�  � الع�ل في أشغال اله��ات ال���نة قان�نا ل� ��ارك ���

� الع�ل ��ة واألم� و� .ال

� � الع�ل ه� م���ار ال��س�ة ف��ا �� :�ع� ���

ت���� ��وف ال��اة والع�ل في ال��س�ة،

العامة في أماك� الع�ل،ال��افة

�الح اإل�عام وم�اك� االس�ق�ال، ن�افة م

� الع�ل، ت���ف م�اص

ح�ا�ة الع�ال م� األض�ار وأخ�ار ح�ادث الع�ل واألم�اض ال�ه��ة،

��ة وال��افة واألم� في وس� الع�ل، ارشاد ال�����م�� في م�ادی� ال

�اب��  � الع�ل في إعادة ت���ف ال�ع�ق�� وال� .في ح�ادث الع�ل و�عادة تأه�له���ارك ���

� الع�ل ب � تق�م ال��س�ة �ا�الع ��� ��:

� ال�ي تعالج ف�ها ه�ه ال��اد، ���عة ال��اد ال���ع�لة وت�����ها و��ف�ات اس�ع�الها وال��اص

� ال�ع�ضة لألخ�ار، ال��ل ال�اص �ال��اص

س�ل ال�لق��ات في وس� الع�ل،

.س�ل األم�اض ال�ه��ة

� الع أشه� وس���ا تق���ا ی��� ف�ه ت���� األن��ة ال���ة ال�ي قام بها )3(�ل في نها�ة �ل ثالثة �ع� ���

� الع�ل و�ق�مها إلى م�ی�  � ال���ذج القان�ني ال�اص ب�ق��� ��� �ائ�ات ح� وس��ها و��ا إع�اد اإلح

.ال��س�ة
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� الع�ل ال���مة ب�� اله��ة ال�����مة  والق�اع االتفاق�ة ال���ذج�ة ال��علقة ��

� ال��هل �ة أو ال��� ��ي أو اله��ة ال��� ال

)1):....................................................(اله��ة ال�����مة(�عاق� ال�

:.......................................................................الع��ان

......................................:.................ال�ي ���لها قان�نا ال���

م� جهة،

 و

��ي" )2:.......................................................(الق�اع ال

:.......................................................................الع��ان

.........................:..............................ال�ي ���له قان�نا ال���

� الع�ل" � في � :.......................................................أو اله��ل ال���

:.......................................................................الع��ان

...............:........................................ال�ي ���له قان�نا ال���

� ال��هل" )2:.......................................................(أو ال���

:.......................................................................الع��ان

.م� جهة أخ�� 

��ي .........................:..............................................�ع� م�افقة الق�اع ال

:.......................................................................ب�ار�خ 

:اتفقا على ما �أتي

م�ض�ع االتفاق�ة: ال�ادة األولى:

� 1988ی�ای� س�ة 26ال��رخ في 07-88ع�ال �أح�ام القان�ن رق�  ���ة واألم� و� وال��عل� �ال�قا�ة ال

� رق� الع� � الع�ل 1993مای� 15ال��رخ في 120-93ل وأح�ام ال��س�م ال��ف�� وال��عل� ب����� �

� الع�ل �����ع ع�ال ال��عاق� ��� ه�ه االتفاق�ة ت�فل مق�م ال��مة في م�ال � ���ن ه�ه االتفاق�ة، ت .و��

ال��امات ال��عاق�: ال�ادة 2:

:یل��م ال��عاق� ��ا �أتي

��� ال��فل ال�الي � الع�ل،� ��

اح��ام ب�م�ة ال��ارات ال���ة ال�ق�رة �االتفاق مع مق�م ال��مة،

� أن ت��� ف�ه الف��ص ال���ة، � للع�ال و��جهه� إلى ال��ان ال�� �� ی�خ

����م ال��ام ال�اخلي لله��ة ال�ي تق�م ال��مة،
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� الع�ل وال�قا�ة �عل� �ان��ام مق�م ال��مة �أس�اء الع�ال ال�غادر�� وال���ف�� ال��د، و�� � � ل م��ل ��

���ة واألم�، ال

���ة واألم�،  � الع�ل وال�قا�ة ال � م��ان � � الع�ل ال�ا�ع ل�ق�م ال��مة في �ل م�ادرة ت� ���ك ���

���ة واألم�، �اء في ال�قا�ة ال الس��ا ال��ار�ة في اج��اعات الل��ة ال���او�ة األع

� الع�ل ال�ا�ع ل�ق�م ال��مة  ب����له ال�خ�ل ال�� إلى �ل أماك� الع�ل وال��الت ال�ه��ة ��هل مه�ة ���

ل�احة الع�ل،

.ی��فل مال�ا �إج�اء الف��ص اإلضاف�ة ال�ق�رة ل���ی� ال�أهل أو ال�قا�ة م� األم�اض ال�ه��ة أو ��فها

ال��امات مق�م ال��مة: ال�ادة 3:

:مق�م ال��مة ب�أد�ة ال��مات اآلت�ة لفائ�ة ال��عاق�یل��م 

��ص عل�ها في ال����ع وال����� ال�ع��ل به�ا، ل�ل عامل م� ع�ال ال��عاق� م�ة واح�ة ا لف��ص ال���ة ال��

كل س�ة على األقل،

��ور�ة ل���ی� ال�أه�ل وال�قا�ة م� األض�ار ال�ه��ة أو��فها، الف��ص اإلضاف�ة ال

� الع�ل، � ��ف�ات ت��د مع ��� ���ة للع�ال ح� ال����ة ال

� ���ة واألم� ال�ا�عة لل��عاق�،م�ار�ة ��� �اء لل�قا�ة ال الع�ل في أشغال الل��ة ال���او�ة األع

� الق�ام ��ل ال��ق�قات أو ال�راسات ال�ي ت��ل�ها حالة  �� م�اق�ة ��وف الع�ل و��ل ز�ارات أماك� الع�ل ق

���ة .الع�ال ال

ح�ة م�تها ی�م �ل س�ة أشه� على األقل ی�ع��، في �ل ال�االت، على مق�م ال��مة أن �ق�م ب��ارة تفق��ة وا

.ألماك� ع�ل ال��عاق�

أج�ر ال��مات: ال�ادة 4:

:���د أج� ال��مات على أساس ال��الغ اآلت�ة

�،100م�لغ  � م�� دج ع� �ل عامل إذا قام �ال��مة ���

� عام،50م�لغ  دج ع� �ل عامل إذا قام �ال��مة ���

� الع�ل،���ل ه�ا ال��لغ أج� م���ع ال��مات  �اس���اء الف��ص اإلضاف�ة ال�ق�رة في إ�ار �

.تع� ��أن ه�ه الف��ص اإلضاف�ة، فات�رة إضاف�ة ��قا لل�ع��فة ال�ع��ل بها

ش�و� ال�فع: ال�ادة 5:

.���د ال��عاق� م�لغ ال��مات ق�ل نها�ة ال�الثي األول م� ال��ة ال��ن�ة ال�ي تلي س�ة أداء ال��مات

.اإلضاف�ة ����د اس�الم ال��عاق� الفات�راتی�فع م�لغ الف��ص 

م�ة صالح�ة االتفاق�ة: ال�ادة 6:

.ت��م ه�ه االتفاق�ة م�ة س�ة قابلة لل���ی� تلقائ�ا

� ثالثة أشه� م� نها�ة  � في ت��ی� ه�ه االتفاق�ة أن ��ع� ال��ف اآلخ� ب�ل ی�ع�� على �ل ��ف ال ی�غ

.ف��ة االتفاق�ة



دلیل التسییر اإلستشفائي 463

ف��ا م� ��ف واح� له�ه 3و 2ق� أو مق�م ال��مة ل��� واح� م� ب��د ال�ادت�� �ع��� ع�م اح��ام ال��عا

.االتفاق�ة

� على م��لي ال��عاق� ومق�م ال��مة أن ی�قعا على �ل صف�ة م� ن�خ ه�ه االتفاق�ة ال�ي تع�  ال�ادة 7:��

�عا ت�ق�عه�ا عل�ها في ال��ان ال���د له�ا الغ�ض على أن ت���  � مالح�ة في س�ة ن�خ وأن � ق�� "ذل

".وص�دق عل�ها

� إقل���ا،  ��ي ال��� � الع�ل ال�ا�عة للق�اع ال �ل�ة � وت�سل ن��ة م� االتفاق�ة ال���ذج�ة إلى م

��ة وال��ا�ة االج��اع�ة في ال�ال�ة)2(ون���ان  �الح ال .إلى م

...............................في.................................ح�ر ب

"� وص�دق عل�هاق� " "ق�� وص�دق عل�ها"

مق�م ال��مة                                                ال��عاق�

(اس� وو��فة ال��قع( )اس� وو��فة ال��قع)
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س��فائ�ة ل��س�ة ع��م�ة اس��فائ�ة �ق�ر إلا الق�رة ام�ال ع� ت�ز�ع األس�ة و��

س���240اس��عاب 
ال�ح�ات ق�رة االس��عاب �ل�ة ال�

ال��احة العامة

ال��احة ال��ل�ة

ال��وق 

50 ال��احة العامة

اس��فاء رجال 

اس��فاء ن�اء

20 ج�احة الع�ام وال�ض�ض

أم�اض ال��اء 

ال��ل��

30 أم�اض ال��اء وال��ل��

اس��فاء رجال 

اس��فاء ن�اء

�ف�ة ال�لى   ت

30 � ال�اخلي ال�

� األ�فال �

ح�ی�ي ال�الدة

36 � األ�فال �

اس��فاء

الف��صات وال���فات

16 � الع��ن  �

اس��فاء

الف��صات وال���فات

16 أم�اض األنف وال����ة
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اس��فاء رجال 

اس��فاء ن�اء

20 ��ر�ة األم�اض ال

اس�ق�ال وف�ز

�فاءاس�

10 االس�ع�االت ال���ة ال��اح�ة

تقار�� ال���ة ال���ة

� ال���ن  �

04 � ال��عي ال�

عل� ال��اث��

ال����اء ال��ات�ة

ال���� ال����� 

األشعة

ال��ان��

األشعة ال�����ة

���ة ال�عل�مات ال

ال��افة االس��فائ�ة

عل� األو��ة

��ة ال��اق�ة ال���ة لع�ال ال

ال�ور�ة في ص�ة الع�لال���فات 

� الع�ل �

���الن�ة ت���� ال��اد ال

���الن�ة ت�ز�ع ال��اد ال

���لة ال
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�ا�ات اس��فائ�ة جامع�ة�ي تلاال��س�ات اإلس��فائ�ة  ��� ن

��ان ن�ا�ات اس��فائ�ة جامع�ة �ق�ار وزار� م���ك ب�� وزارة  � ال��س�ات اإلس��فائ�ة ل ���� ال����ح ل�ع

��ة � العل�يال و���ال ه�ا الق�ار ال�زار� ال����ك وال��ان و�صالح ال����ف�ات ووزارة ال�عل�� العالي وال��

� األ�فال وج�احة األ�فالال�اص � � ال��اء وال��ل�� و� �ة في � � .��س�ة اس��فائ�ة م��

�الح 2013ج��ل�ة25مل�� الق�ار ال�زار� ال����ك ال��رخ في � م ��� اع��اد �ع ال��س�ة ال��

� األ�فال و ج�احة األ�فال � ال��اء وال��ل�� و� �ة في � � � االس��فائ�ة ال��� ل����فى األم وال�فل س��

بلع�اس

�الح ال�ح�اتع�د األس�ةال�

2002ج�احة األ�فال

االس��فاء1

� و االس�ع�االت2 الف�

� أم�اض ال��اء وال��ل�� �05

ق�ل ال�ضع و �ع� ال�ضع1

ال��� ال��ل 2

3 � ال��اءأم�اض�

� األورام ال��ائ�ة4 �

5 ،� االس�ع�االتال��ف و الف�

� األ�فال3 �4002

ح�ی�ي ال�الدة1

األ�فال ال��ار 2

�، االس�ع�االت3 الف�

اإلنعاش ال��ي4

1002اإلنعاش4

� أم�اض ال��اء و ال��ل��1 �

األ�فالج�احة2
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ال�محق�

نق�ة حق� ال�م

:��ل مهام نق�ة حق� ال�م ف��ا یليت�

��ور�ة م� أجل ت�ق�ة ال���ع �ال�م إع�اد ووضع ال��ا�ات ال

ت���� ال����ع�� �ال�م وت���� ب�امج ج�ع ال�م

ض�ان ال��اق�ة ال���ة لل����ع�� �ال�م ع�� ت����ه� وع�� الف��صات ال�ور�ة

�ارثة  مع ض�ان ح�� ال�ف�إن�اء م��ون واف� م� ال�م یل�ي ال�اجة ع�� ح�وث �ار� أو

� على � ل�ادة ال�م ت��ن م� ��ف م�ارس ��ي �ع�ل في ال��س�ة و����� ال�ل :كل �ل

� تار�خ ال�ل

� وع�� آخ� ال�م اس� ولق

���عة ون�ع�ة ال�ادة ال��ل��ة

�ي له .اس� وصفة ال��ارس ال��ي مع ال��ق�ع وال��� ال��

�ل�ة .خ�� ال�

�اءه على ال��ل ��ل� ال�م لل��ارس ال��ي أو �ل�ة ال�ل�ة لل�م مقابل إم ال��ه ��ي ال�� �ع�ل في ال�

ال�اص ب��ل�� ال�م وم��قاته �ع� إج�اء ت�ل�ل ت�افقي لل�م 

� األم� وال�المة واح��ام ش�و� ال�ف� وال��عة  �ع ل�قای� نقل ال�م وم��قاته داخل وخارج نق�ة ال�م ��

.ال��ل��ة

�اره ف�هاال�م وم��قاته ال�� �����ج م� � اس�ع�اله لل��ضى في ال�اعة ال�ي ت� اس�� .نق�ة ال�م ��

� أن ی��لى  �ه� على اح��ام ال����ع�� �ال�م وعلى راح�ه�، م��أ �� ���ة ال على م����مي ال��س�ات ال

.�ه �افة ال�����م��

م��� حق� ال�م

:ز�ادة على ال�هام ال����ة ب�ق�ة حق� ال�م فإنه ی��لى ال�هام ال�ال�ة

�ل�ة-إع�اد ال�فاءات ال��اع�ة ال�م��ة وال�

��� م��قات ال�م ال�ق���ة ال�ع�ار�ة ت�

ت�ز�ع م��قات ال�م ال�ق���ة

�ل�ة اس�ع�ال�ة في ال���� .ض�ان م

:���� ل���� حق� ال�م �ع� م�افقة ال��الة ال����ة لل�م �الق�ام ب

��� ال�الزما م� أجل ال���ئة  ت�

ن��ات ال��خ��

��� �ال اإلخ��ار�ة م� أجل ت��ی� م���عات ال�مت� األم
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� حق� ال�م .ال����� وال�عل�� ف��ا ��

 � �ي عل�ها م� ��ف ال��� � أو ت�ون في س�الت م�ق�ة وم� كل ال���ات ال�اص �ال�م وم��قاته ��

�ل�ة و��ا م�ی� ال��س�ة م� أجل ض�ان ال��س�� وال��اق�ة � ال� .رئ�

م��� ال�م

� ب�ق��� ال�ع� ل���ع ه�اكل حق� ال�م على ال��اب م��� ال�م ال�ا�ع لل��الة ال����ة لل�م �ق�م ب�ور م�جعي وذل

�ل سالمة ل��اد ال�م غ�� ال�اب�ة فه� م�لف ب :ال���ي به�ف ض�ان أف

إع�اد ال��نامج ال���ي ل��اق�ة ج�دة ال�م غ�� ال�اب�ة

� ف�ة ال����ع�� �ال�م ع� الع�او� ال�ي ت��قل ع� ���� تأك�� ال��ائج اال��اب�ة أو غ�� ال���دة خالل ال��ف ل�

ال�م،

�ع��ات ذات �ا�ع م�اعي دم�� ال�ي ی�� اع��اضها على م���� ال��اك� ال�الئ�ة لل�م و���ك ال�م، إ��اد ال�ل�ل لل

� إن�اج وم�اق�ة وت�ز�ع م���عات ���ات ال�م ال���اء ال���ع�لة في ال��ف ع� األض�اد وت��ی� م� أجل ال� �

غ�� ال�����ة،)اإلغل�ت��ات(ع� ال�اصات 

إج�اء ال���ة لل��اشف ال���ع�لة في ال��اك� ال�الئ�ة لل�م و���ك ال�م،

�ة في م�ال عل� ال�م، ال��ار�ة في ال��ق�قات ال��علقة �ال�ق

�ال وت����ه، ت���� ب�� و��ي لألم

�اء ال����ة، ال���ع �ال�ال�ا ال��ع�ة وال��اع ا(ت���� ب�� لعل� األح�اء  ��ات ال���ات ال�� لع��ي، ت���� م��

.ض�ان م�اق�ة ج�دة ت���عة ال�الزما ال��جهة لل���ئة

� في .ال��ار�ة في ال����� ال���اصل لل�����م�� العامل�� في ه�اكل حق� ال�م مع اس�ع�اله ����ان لل���

�اصه لفائ�ة ال�ل�ة .م�ال اخ�
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ان��اع وزرع األجه�ة ال����ة
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ان��اع وزرع األجه�ة ال����ة

��ة مع اح��ام  �اء اإلن�ان أو زرع األن��ة أو األجه�ة ال����ة إال ألغ�اض عالج�ة أو ت��� ان��اع أع

��ة�1985 ف��ای16ال��رخ في 05-85ال��و� القان�ن�ة وخاصة القان�ن رق�  ��� ح�ا�ة وت�ق�ة ال .وال��

�اء ال����ة م� أش�اص أح�اء، إال إذا ل� تع�ض ه�ه الع�ل�ة ح�اة ال����ع  ال ���ز ان��اع األن��ة أو األع

��ر شاه�ی� اث���، .لل��� �ائه وت��ر ه�ه ال��افقة �� وت���� ال��افقة ال��اب�ة على ال����ع �أح� أع

� م�ی� ال��س�ة وا �ل�ةوت�دع ل� � ال� � رئ� .ل���

� ف�ها  � �األخ�ار ال���ة ال����لة ال�ي ق� ت��� وال ���ز لل����ع أن �ع�� ع� م�افق�ه إال �ع� أن ����ه ال���

� �ان أن ی��اجع ع� م�افق�ه � وق .ع�ل�ة االن��اع، و�����ع ال����ع في أ

�� ال�اش�ی� ال���وم�� م� ق�رة  �اء م� الق �اء أو ���ع الق�ام �ان��اع األع ال�����، ��ا ���ع ان��اع األع

��ة ال����ع أو ال���ق�ل � �� �اب�� �أم�اض م� ���ع�ها أن ت .األن��ة م� األش�اص ال�

�اء م� األش�اص ال���ف��،  � إالال ���ز ان��اع األن��ة واألع �ع� اإلث�ات ال��ي وال��عي لل�فاة، ح�

� العل��ة ال���دة .ال�قای�

�اء واألن��ة هيال�عای�� العل��ة ال� :ي ت��ح �إث�ات ��ي وش�عي ل�الة ال�فاة �غ�ض ان��اع األع

االنع�ام ال�ام لل�ع�ر وال��ا� ال���ي ال�لقائي،

ت�قف ج��ع م�ع��ات ال��ع ال�ماغي،

االنع�ام ال�ام لل�ه��ة ال�لقائ�ة �ع� ال�أك� م�ها ع� ���� اخ��ار ف�� ال�����ة،

.�ه�ا ����ان م��لفانم���ان ل�ه��ائ�ة ال�ماغ �ف�

� ال�ع�ي، وه� على ق�� ال��اة، أو م�افقة  وفي ه�ه ال�الة، ���ز االن��اع ب�اء على ال��افقة ال��اب�ة لل��

� األولى � ه�ا ال��ت� �اء أس�ته ال�اش�ی�، ح� �، األخ :أح� أع األب أو األم، ال�وج أو ال�وجة، االب� أو ال��

� .أو األخ

� اإلذن م� ال�لي ال��عيو�ذا ل� ت�� لل���فى أس .�ة ��ل

� ��اب�ا، وه� على ق��  � ذل � ال�ع�ي ق� رف �� زرعها، إذا �ان ال�� �اء ق ���ع ان��اع األن��ة أو األع

.ال��اة، أو إذا �ان االن��اع �ع�ق ال����ح ال��ي ال��عي

".ال����ع"ألخ�� لعائلة اك�ا ���ع ��ف ه��ة ال����ع لل���ف�� و��ا ه��ة ه�ا 

� وفاة ال����ع أن ���ن م� ب�� ال����عة ال�ي تق�م �ع�ل�ة ال�رعو  � عای� وأث� � ال� .ال ����  ال���

�اء ال����ة إال إذا �ان ذل� ���ل ال�س�لة ال�ح��ة لل��اف�ة على ح�اة ال���ق�ل أو  ال ت��ع األن��ة أو األع

��ر ال��� �ل�ة ال�ي ت�� ف�ها ع�ل�ة سالم�ه ال��ن�ة، و�ع� أن �ع�ب ه�ا ال���ق�ل ع� رضاه �� � ال� � رئ�

��ر شاه�ی� اث��� .ال�رع وح

� األولي أن  � ال��ت� �اء أس�ته، ح� و�ذا �ان ال���ق�ل غ�� قادر على ال�ع��� ع� رضاه، أم�� أح� أع

� ��اب�ا .ی�اف� على ذل
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أو األم أو ال�لي و�ذا تعل� األم� �أش�اص الی���ع�ن �األهل�ة القان�ن�ة، أم�� أن �ع�ي ال��افقة األب

� ال�الة .ال��عي، ح�

� فال�لي ال��عي �� ف�ع�ي ال��افقة ال�ي تع��ه� األب و�ن تع�ر ذل .أما الق

� ال���ق�ل أو األش�اص ال����ع�ن  � ال�عالج ال�� ال ���� ال�ع��� ع� ال��افقة إال �ع� أن �عل� ال���

.�األخ�ار ال���ة ال�ي ت��� ع� ذل�

� ذل� ��وف اس���ائ�ة، أو تع�ر ���ز زرع األن��ة أو � �اء ال����ة، دون ال��افقة ال����رة، إذا اق� األع

� �األس�ة أو ال���ل�� ال��ع��� لل���ق�ل ال�� ال �����ع ال�ع��� ع� م�افق�ه، في  � ال��اس �ال في ال�ق االت

� تأخ�� في وفاة ال���ق�ل � أ � ق� ی��� � ال� � .ال�ق � رئ� ��ر و���� ه�ه ال�الة ال��� �ل�ة �� ال�

.شاه�ی� اث���

� �أس�ة ةال��افقغ�� أنه ���ز ان��اع الق�ن�ة وال�ل�ة ب�ون  � ال��اس �ال في ال�ق ال����رة، إذا تع�ر االت

��، م�ض�ع  � إلى ع�م صالح�ة الع ال���فى  أو م��ل�ه ال��ع��� أو �ان تأخ�� في أجل االن��اع ی�د

.االن��اع

���ة االس � ال�الة ال � ��، ال�ي تعای�ها الل��ة ال���ةاذا اق� .�ع�ال�ة لل���ف�� م� الع

�اء ال����ة وال ی�رع�نها إال في ال��س�ات  � لها م� اإلس��فائ�ةال ت���ع األ��اء األن��ة أو األع ال��خ

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات .ق�ل وزارة ال

�ا في ال��س�ة  �� .الن��اع أو ال�رع وتأذن �إج�اء الع�ل�ةض�ورة ااإلس��فائ�ةتق�ر ل��ة ���ة ت��أ خ

� ش�عي وت�ون خالص�ه� ا ��ان في الل��ة و��� � ال�فاة ����ان على األقل ع � أن ی�� ث�ات�ة في إل��

�اء م� أش�اص م��ف�� .س�ل خاص، في حالة اإلق�ام على ان��اع أن��ة أو أع
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� لها �الق�ام �ان��اع و ال��س�ات قائ�ة  ���ة ال��خ رع ال�ال�ا أو أو ز /ال

�اء ال����ة األن��ة أو األع

� لها �الق�ام �ان��اع وال��س�ات ���ة ال��خ � /ال �اء ال����ة ح� أو زرع ال�ال�ا أو األن��ة أو األع

� ال�اب ال�ا�ع م� القان�ن رق�  �ل ال�ال وال�عل� 1985ف��ای� 16ال��رخ في 05-85ال��و� ال�اردة في الف

��ة ال :�ع�ل وال���� هي���ا�ة وت�ق�ة ال

:الق�ن�ة-1

��فى ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي م

� ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي ����� دا

ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب��ي م��س

� ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�اب ال�اد

ال���� اإلس��فائي ال�امعي �ع�ا�ة

ي ال�امعي �ال�ل��ةال���� اإلس��فائ

ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�����زو

� الع��ن ب�ه�ان �ة في � � ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال���

:ال�لى-2

��فى ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي م

� ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي ����� دا

ال��ائ�/ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب��ي م��س

�ال���� اإلس� ال��ائ�/�فائي ال�امعي ب�اب ال�اد

ال���� اإلس��فائي ال�امعي �ال�ل��ة 

ال���� اإلس��فائي ال�امعي �ع�ا�ة

ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�ه�ان

ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�����زو

� بلع�اس ال���� اإلس��فائي ال�امعي ����

ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�ل��ان

س��فائ�ة ال�امع�ة ب�ه�انال��س�ة اإل

�ة ال����ر مع�ش  � � ال��اضي سا�قا(ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال��� ال��ائ�)ال���� ال���ي لل�

�ة ع�ادة ال�ق�ي  � ق�����ة/ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال���

:ال���-3

�ة  � ال��ائ�"/م��� ب�ار ومار� ��ر� "ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال���

ي �ع�ا�ةال���� اإلس��فائي ال�امع
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ال���� اإلس��فائي ال�امعي �ال�ل��ة 

ال���� اإلس��فائي ال�امعي ب�ه�ان

:ال��اع الع��ي-4

�ة  � ال��ائ�"/م��� ب�ار ومار� ��ر� "ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال���

���ة م��� م�اف�ة ال���ان �ات�ة/ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال

ال��س�ة اإلس��فائ�ة ال�امع�ة ب�ه�ان

� ی�ع�� على ه � ی���ع م�ه وال��خ� � ال� �ه ال��س�ات إن�اء الل��ة ال���ة ال��لفة �إث�ات معای�ة وفاة ال��

.أو ال�رع/�اإلن��اع و

ك�ا ی�ع�� عل�ها ف�ح س�ل خاص ت�ون ف�ه ال��ائج ال�ي ت��صل إل�ها الل��ة ال�ي ی�� تع���ها م� ��ف م�ی� 

� ال� � العل�ي أو ال��ل � ال�الةال��س�ة و�اق��اح م� ال��ل .�ي ح�
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��ه ال���ة، اإلدار�ة وال�ق��ة ت���� ال��او�ة ال���ة، ال

�ل�ة الع��م�ة  �ع إلى إل�ام�ة اس���ار�ة ال��مة ال�اصة اإلس��فائ�ةفي إ�ار ال�هام ال���لة لل� ، فإنها ت�

.ب��ف�� العالج

��ة .وهي فعل�ة في أماك� الع�ل.تع� ال��او�ة إل�ام قان�ني ل�����مي ال

��� االس��ا�ة ال���اصلة له�ه اإلل�ام�ة� � إع�اد ت���� � �.

��� ال��او�ة :ت

.م�اصلة العالجات ال���ة

.تأم�� ال��ضى ال�اك��� في ال����فى وال��فل �االس�ع�االت

�ل�ة ال��او�ة :ت��ل م

م�او�ة فعل�ة

�الح ال�ي تق�م ف�قها � � �ال���ة لأل��اء رؤساء ال� ��ان االس�ع�االت ال���ة، ال���ة م�او�ة إل�ام�ة في ال��

���ة �ل�ة ال��اع�ة ال���ة االس�ع�ال�ة و��ا م�ی� ال��س�ة ال .ال��اح�ة، العالجات ال���فة واإلنعاش وم

� �ل�ة أو ال��س�ة واإلجا�ة على �ل �ل ��ف ال� � ت .ه� مل�م�ن أن ���ن�ا ت�

��ة ت���� م�او�ة إدار�ة م� � على ال��س�ات الع��م�ة لل �ة لل�ه� على ح�� ال��� العام ك�ا �� �

.لل��س�ة وم� ال��او�ات ال���ة ب�ع� إدار� وتق�ي ول�ج���ي

ت���� ال��او�ة

ع�ادة م�ع�دة (تأخ� خ�مة ال��او�ة ش�ل م�اومة في ال����فى أو على م���� ه��ل ص�ي غ�� اس��فائي 

��ر الفعلي وال�ائ� لف��� ال��او�ة ال�ع�ي)ال��مات .وهي ت��ل�م ال�

� تعاون  � ال�ال�ة و���ل�م ذل �ة ح� � �ات، ���� ت���� أق�اب ل��او�ات ���ة م�� � � ال�� �ال���ة ل�ع

.الع�ی� م� ال��س�ات العالج�ة

 � ��ة وال��ان لل�ال�ة الق�ام به�ا ال����� في إ�ار م��� ت����ي لإلس�ع�الت، �ع� أخ� رأ وت��لى م�ی��ة ال

� العل��ة وال���ة لل��س�ات ال .���ةال��ال

ت���لة ف�ق ال��او�ة

:ال�امع�ة ف����ن الف�ق ال���ة م�ا �أتياإلس��فائ�ة�ال���ة لل��اك� 

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)02(إلى مق���� اث��� )01(مق�� واح� 

).02(إلى ش�ه ����� اث��� )01(ش�ه ��ي واح� 

�ل�ة ال��احةف��� :م�او�ة م

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)01(م�ارس في ال���ی� واإلنعاش 

،)03(إلى ثالثة مق���� )02(مق���� اث��� 
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).02(إلى ش�ه ����� اث��� )01(ش�ه ��ي واح� 

� ال��اء وال��ل�� �ل�ة � :ف��� م�او�ة م

��ة الع��م�ة )01(س�اذ اس��فائي جامعي أ � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)01(م�ارس في ال���ی� واإلنعاش 

،)03(إلى ثالثة مق���� )02(مق���� اث��� 

).02(إلى ش�ه ����� اث��� )01(ش�ه ��ي واح� 

�الح :ف��� م�او�ة ال�

:ال����

��ة الع��م�ة أو م�ا)01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(رس م��

،)01(مق�� واح� 

).01(م���� أو ب��ل�جي 

� األشعة �:

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)02(إلى مق���� اث��� )01(مق�� واح� 

).01(م�غل أجه�ة األشعة 

:ال����� ال�اخلي

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)01(مق�� واح� 

).01(ش�ه ��ي واح� 

�ة و ال��س�ات اإلس��فائ�ة  � على م���� ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ة وال��س�ات اإلس��فائ�ة ال���

:ت���ن ف�ق ال��او�ة م�ا �أتي

:ةف��� ال��او�ة ال���

 � � ��ة الع��م�ة أو)01(م�ارس م�� أس�اذ اس��فائي جامعي،في ال

��ة الع��م�ة  � عام في ال أو مق��،)01(���

).02(إلى ش�ه ����� اث��� )01(ش�ه ��ي واح� 

:ف��� م�او�ة ال��احة

 � � ��ة الع��م�ة أو)01(م�ارس م�� أس�اذ اس��فائي جامعي،في ال
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واإلنعاش،في ال���ی�)01(م�ارس واح� 

،)02(إلى مق���� اث��� )01(مق�� واح� 

ع�ن ��ي في ال���ی� واإلنعاش،

).02(إلى ش�ه ����� اث��� )01(ش�ه ��ي واح� 

�الح :ف��� م�او�ة ال�

:ال����

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)01(مق�� واح� 

).01(ب��ل�جي م���� أو 

� األشعة �:

��ة الع��م�ة )01(أس�اذ اس��فائي جامعي  � في ال � ،)م���ل ال��او�ة(أو م�ارس م��

،)02(إلى مق���� اث��� )01(مق�� واح� 

).01(ألجه�ة األشعة )02(أو م�غالن إث�ان )01(م�غل واح� 

��ة ال��ار�ة ت���ن ف�ق ال��ا :و�ة م�ا �أتيعلى م���� ال��س�ات الع��م�ة لل

:ف��� ال��او�ة ال���ة

� عام واح�  ���)01(،

،)01(ش�ه ��ي واح� 

،)01(م�غل أجه�ة األشعة 

).01(م���� أو ب��ل�جي 

م�او�ة ج�احة األس�ان

،)01(ج�اح أس�ان واح� 

).01(ش�ه ��ي واح� 

��ة وا ل��ان �ال��� إلى ع�د ���د ع�د نقا� ال��او�ة في إ�ار ال���� ال�����ي ال�ي تع�ه م�ی��ة ال

� ت���� نق�ة م�او�ة على م���� �ل دائ�ة.ال��ان .وفي �ل ال�االت، ��

�ة  �الح ال��� � إعالم ال� ���� تع��� ت���لة ف�ق ال��ا�ة ع��ما ت��أ ��وف اس���ائ�ة وفي ه�ه ال�الة، ��

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات �ال��اب�� ال����ة وأس�ابها وم�ته .ال�زارة ال

� العل�ي  � ال��ل ��ورة �ع� أخ� رأ � ف�ق ال��او�ة ع�� ال ���� ل��ی� ال��س�ة ز�ادة في ال��اق� ال���ة ل�

�ة/ � .أو ال��ي وفي ح�ود اإلع��ادات ال�ال�ة ال��
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� العل�ي  � ال��ل �ات أخ�� �اق��اح م� م�ی� ال��س�ة �ع� رأ � �ات ���� ت�س�عها إلى ت� � قائ�ة ال��

� ال/ ��ة وال��ان لل�ال�ةأو ال��ي ورأ .��افقة ل��ی� ال

� ال��او�ة هي �ال�الي :م�اق�

�ف  � م� ال�اعة ال�ا�عة وال� � م� األح� إلى ال��� س 16(ت��أ ال��او�ة الفعل�ة أو ال��او�ة اإلل�ام�ة في ال��

.ص�احا)س08(م�اء إلى ی�م الغ� ال�ام�ة )30و

� و��ا أ�ام الع�ل ت��أ ال��ا م�اء )س19(إلى ال�ا�عة )س08(و�ة الفعل�ة م� ال�ام�ة ی�مي ال��عة وال��

.ص�احا)س08(م�اء إلى ال�ام�ة )س19(وم� ال�ا�عة 

� م� ال�ام�ة  � فهي ت��ن ب�ون انق�اع أ ص�احا إلى ال�ام�ة )س08(أما �ال���ة لل��او�ة اإلل�ام�ة في ال��

.ص�احا ی�م الغ�)س08(

.�� على أساس ت�اصل ��ابي وت�ل�� مهام م�ونة في س�الت ت�ل�� ال�هامب�ء ال��او�ة واالس���ال ب�� الف�ق ت

�ل�ة وم�ی�  � ال� � رئ� ��ة م� ��ف ال��� �ات ال�ع��ة م� � ت�ضع ق�ائ� شه��ة لل��او�ة �ال���ة لل��

�اه الع����  �اءها )20(ال��س�ة، تع� ه�ه القائ� وت�سل إلى اإلدارة في آجل أق م� �ل شه� م� أجل إم

�الح وال�صا�ةوت�ل�غها .إلى ال�

� ال�ت�ة ع� ����  �، ش�ه ��ي أو إدار� أن ����لف م� ��ف زم�ل له في نف ��ورة ���� ل��� في حالة ال

�ادق عل�ه م� ��ف اإلدارة �ي م� ال��ف�� وم � خ�ي م� .�ل

��ور�ة ال��علقة ب�احة الف�ق ال��د�ة لل��او�ة وض�ان ال ��ان ال��و� ال .�غ��ةت��لى إدارة ال��س�ة �

ال��او�ة اإلدار�ة

.ال��او�ة اإلدار�ة م� شأنها ض�ان وج�د دائ� ل�ل�ة مع��ف بها أمام القان�ن وال�ل�ات

�الح وال�ع�ات � �ار� وض�ان اس���ار�ة س�� ال� .مه��ها االس��ا�ة أل

� أث�اء م�اول�ه مهام ال��او�ة فإن م�ی� ال��او�ة م�لف �ان��اب صالح�ات م�ی� ال��س�ة وعل�ه  إ�الغه �أ

� ���عة ال��س�ة � م� ���ع�ه أو خ��رته ���� أن ت�ر� م��ول��ه أو ت� .ح�ث ال�

:ت���� ال��او�ة اإلدار�ة

�ال���ة )02(و����ن الف��� م� م�ی��� إث��� ).01(ی���ن ف��� ال��او�ة اإلدار�ة م� م�ی� واح� لل��او�ة 

��ة ال�ي ���ن ع�د نقا� ال��او�ة ��او  ).08(� أو �ف�ق ث�ان�ة ل��س�ات ال

اإلعفاء م� ال��اومة

.م� ال��ل، م� خ�مة ال��اومة)28(تعفى ال��أة ال�امل اب��اء م� األس��ع ال�ام� والع���� 

� �ع� م�افقة ل��ة  � الع�ل ���ن م�ق �الح � � ��ي م�ل� م� ��ف م كل إعفاء ع� تأد�ة ال��اومة ���

.ال��افة واألم� لل��س�ة

 � �ار األوراق ع�ار� أمام أ لى ال�ع�ي إعالم ال��س�ة في اآلجال القان�ن�ة م� أجل اس��الفه مع إح

.ال������ة
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��ه ���ة ال��او�ة ال

��ة ال�ي 24/ساعة24م�اصلة تق��� العالجات ال��ه ���ة  ساعة تع� إل�ام�ة �ال���ة لل��س�ات الع��م�ة لل

� أن تق�م ب����� ساعات الع�ل �ال���ة لل�����م �� ال��ه ����� س�اء ع� ���� ال��ام ال�اعي أو ن�ام ��

.ال��او�ة

� م� أجل  � اس���اث م�او�ة عامة لل��س�ة ت��ل اإل�ارات ال��ه ���ة وم��قي ال��ه ����� وذل ���� ��ل

.ت�ع�� �اقات ال��س�ة خالل نها�ة األس��ع وأ�ام الع�ل

ال��او�ة ال�ق��ة

��ان سالمة األجه�ة وال���آت ال�ق��ة وال�ه� على س��ها �ال�هار ��ا م� أجل م�اصلة ع�ل الف�ق ال�ق��ة ل

� ت���� م�اومة تق��ة خارج أوقات الع�ل .ع� ���� ال��ام ال�اعي أو ن�ام ال��او�ة24/ساعة�24الل�ل ��

العق��ات

� اإلخالل �ق�اع� ال�أدی��ة ال�اصة �ال��او�ة ت��ن �اآلت ��ص عل�ها وال�ي ت� :يالعق��ات ال��

عق��ة م� ال�رجة األولى

� ألول م�ةإلى��ابي ی�جه إن�ار � تغ� ال���ف ال�

ت���خ ���ل في ال�لف ع�� الغ�اب لل��ة ال�ان�ة

ت�ق�ف ل��ة ی�م إلى ثالثة أ�ام ع�� غ�اب ال���ف لل��ة ال�ال�ة 

عق��ة م� ال�رجة ال�ان�ة

� إلى  أ�ام،)8(إلى ث�ان�ة )4(أر�عـة ال��ق�ف ع� الع�ل م�الغ�اب ال�ا�ع في ال��ة ی�د

� م� قائ�ة ال�أه�ل .ال��

عق��ة م� ال�رجة ال�ال�ة

� لل��ة ال�ادسة ال����ل اإلج�ار� م� م�ان الع�ل إذا تغ�

.ع�� ت��ار الغ�ا�ات ���� إص�ار عق��ة ال����ح

� ال�ه�� لل���ف ال��ة ال�ي ل .� ��ارس ف�ها م�او��هز�ادة على العق��ات ال����رة ی�� اق��اع م� ال�ات

� �ع� تق��� ال�����ات الالزمة ��� م���ح �ه وذل ��ورة الق .الغ�اب ع�� ال

.ب�ء ال��او�ة ی�� ع�� ت�ل�� ال�هام اإلج�ار� ب�� الف�ق ال��او�ة
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� ق�اع� أخالق�ات ال�

� والق�اع� واألع�اف ال�ي ی�ع�� على �ل ��� � أو ج�اح أس�ان أو ص��لي أن ی�اع�ها، وأن جل ال��اد

� .���له�ها في م�ارسة مه��ه فهي م�ونة في أخالق�ات ال�

ال�اج�ات العامة

��ة .���ن ال��ارس ال��ي في خ�مة الف�د وال

�ه ال����  .��ارس مهامه ض�� اح��ام ح�اة الف�د وش�

ة والعقل�ة، وفي ال��ف�ف م� ال�عاناة، ض�� ت���ل رسالة ال��ارس ال��ي في ال�فاع ع� ص�ة اإلن�ان ال��ن�

� وال�� والع�ق وال�ی� وال����ة وال�ضع االج��اعي  � ال�� اح��ام الف�د و��ام�ه اإلن�ان�ة دون ت���� م� ح�

� آخ� في ال�ل� أو ال��ب � س� .والعق��ة ال��اس�ة أو أ

�ة م�  ��ة الع��م�ة وه� ی�ع�� على ال��ارس ال��ي تق��� ال��اع�ة لع�ل لل�ل�ات ال��� أجل ح�ا�ة ال

.مل�م ب�ق��� ال�ع�نة ���ا ل����� اإلغاثة خاصة في حالة ال��ارث

��ور� له �ا ی�جه خ��ا وش��ا، أو أن ی�أك� م� تق��� العالج ال � على ال��ارس ال��ي أن ��عف م�� ��.

� ش�ل م� األش�الال ���ز � أ .لل��ارس ال��ي أن ی��لى ع� اس�قالله ال�ه�ي ت�

�� على ما ه� ض�ور�  � على تق��� ال�صفة ال�ي ی�اها أك�� مالئ�ة لل�الة وتق� ���ن ال��ارس ال��ي ح��

� ال��اع�ة ال�ع���ة .في ن�اق ما ی���� مع ن�اعة العالج ودون إه�ال واج

� ال��ف ع� ض�ر یل��  � ال���ة أن ��اع� أو �غ � سل� � ش� ال ���� لل��ارس ال��ي ال��ع� لف�

��ره��المة ج � ل���د ح �فة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ول� �ان ذل � أو عقله أو ��ام�ه � .�� ه�ا ال��

  ،� �ائ�ة ب�ل � أو ل��ء ال�عاملة، ی�ع�� عل�ه إخ�ار ال�ل�ة الق � ق� تع�ض لل�ع�ی وذا الح� أم ه�ا ال��

� ش�ل آخ� م� أش�ال ال�عا � أو أ ملة القاس�ة وغ�� وال ���ز له أن ��اع� أو ��ارك أو �ق�ل أع�ال تع�ی

� ال��اع ال��ني أو ال��لح،  اإلن�ان�ة أو ال�ه��ة مه�ا ت�� ال��ج، وه�ا في �ل ال�االت وال��وف ��ا في ذل

� ���قة قاس�ة ال  � أو أ � أن ال ���ع�ل ال��ارس ال��ي مع�ف�ه أو مهارته أو ق�رته الس�ع�ال ال�ع�ی و��

.�إن�ان�ة أو مه��ة مه�ا ���ن الغ�ض م� وراء ذل

� ه���ه ال�ق�ق�ة،  ال��ارس ال��ي م��ول ع� �ل ع�ل مه�ي �ق�م �ه، وال ���ز له أن ��ارس مه��ه اال ت�

� أن ت��ل �ل وث�قة ��ل�ها اس�ه وت�ق�عه .و��

� أن ت��ف� لل��ارس ال��ي في ال��ان ال�� ��ارس ف�ه مه��ه، ت�ه��ات مالئ�ة ووسائل تق��ة �اف�ة ألداء  ��

�� ب��ع�ة العالج أو مهامه وال ی��غي  � حال م� األح�ال، أن ��ارس مه��ه في ��وف م� شانها أن ت �أ

.األع�ال ال���ة

.م� ح� ال��ارس ال��ي وم� واج�ه أن �ع��ي ��عل�ماته ال���ة و����ها

� وال�قا�ة والعالج، وال ���ز أن �ق�م عالجا أو ی�اصله أو  ���ل ال��ارس ال��ي الق�ام ��ل أع�ال ال����

�اصه أو إم�ان�اته إال في ال�االت االس���ائ�ة� .ق�م وصفات في م�ادی� ت��اوز اخ�

� ل��� ال م��ر له خالل ف��صه ال���ة أو عالجه � ال��� � أن ����ع ال��ارس ال��ي ع� تع�� ��.
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� �ل ع�ل م� شأنه أن �فق� ال�ه�ة اع��ا .رهای�ع�� على ال��ارس ال��ي ح�ى خارج م�ارس�ه ال�ه��ة أن ی���

� على ال��ارس ال��ي ع�م م�ارسة ن�ا�ا آخ�ا ی��افى وال��امة ال�ه��ة وال����� ال�ار� ال�فع�ل ��.

:���ع على ال��ارس ال��ي 

� ما ام��ازا ماد�ا غ�� م��ر، كل ع�ل م� شأنه أن ی�ف� ل���

،� � ح�� مال�ا �ان أو ع���ا �ق�م لل��� أ

� �ان، � ع��لة تق�م أل� ش� أ

� ن�ع � ع�ل ��يق��ل أ � مقابل أ .م� أن�اع الع��لة أو االم��از ال�اد

� أن  � أو العالج غ�� م���ة دون أن ال �� �ف�ي ال��ارس ال��ي في األوسا� ال���ة ���قة ج�ی�ة لل����

� في األوسا� غ�� ال���ة � أال ی��ع ذل .ی�ف� ع�وضه �ال��ف�ات الالزمة و��

�ضاه أو ال�ق���� إل�ه عالجا أو ���قة وه��ة أو غ�� م���ة ��ا ف�ه ال ���ز لل��ارس ال��ي أن �ق��ح على م

.ال�فا�ة أو ال خ�� ف�ه، وت��ع عل�ه �ل م�ارسات ال�ع�ذة

� وال����عة  �الح ال��� � إذاإال����� في �ل م�ارس ��ي أن ���ف� �ال�� ال�ه�ي ال�ف�وض ل ن

� .القان�ن على خالف ذل

.مهامهأدائه�ل ما ی�ت�� عل�ه خالل أو��ارس ال��ي و���عه و�فه�ه ���ل ال�� ال�ه�ي �ل ما ی�اه ال

.ال����� ����م�ن م��ل�ات ال�� ال�ه�ياألع�ان���ص ال��ارس ال��ي على جعل 

 � � أن ���ص ال��ارس ال��ي على ح�ا�ة ال��اقات ال�����ة ووثائ� ال��ضى ال��ج�دة ���زته م� أ ��

��ل .ف

� أن ���ص ال��ارس ال�� ي، ع��ما ���ع�ل ال�لفات ال���ة إلع�اد ن��ات عل��ة، على ع�م ��ف ه��ة ��

� .ال���

� .ال یلغى ال�� ال�ه�ي ب�فاة ال���

� ح��ة اخ��ار ال��ارس ال��ي أو مغادرته و���غي لل��ارس ال��ي اح��ام ه�ا ال�� وان �ف�ض .لل���

�اح��امه، وت��ل ح��ة االخ��ار م��أ أساس�ا تق�م عل�ه الع .القة ب�� ال��ارس ال��ي وال���

 ��� ��ورة الق ��ة تق��� العالج إال في حالة ال � ألس�اب ش� .���� لل��ارس ال��ي أن ی�ف

�ه ��عل�مات واض�ة وصادقة ��ان أس�اب �ل ع�ل ��ي � على ال��ارس ال��ي أن ���ه� إلفادة م�� ��.

�ی��غي أن ی�ق�� ال��ارس ال��ي على ال�وام �ال�ل�ك ال���ق .�� وح�� ال�عا�ة، وأن ����م ��امة ال���

� أو م���ه م� فه�  � على ال��ارس ال��ي أن ���ر وصفاته ��ل وض�ح وان ���ص على ت���� ال��� ��

��ل على أح�� ت�ف�� للعالج .وصفاته فه�ا ج��ا، ��ا ی�ع�� عل�ه أن ���ه� لل�

� � على ال��ارس ال��ي أن ال ی��خل في ش�ون أس�ة ال��� ��.

ی��غي أن ت��ن ال�صفة أو ال�هادة ال�ي �ق�مها ال��ارس ال��ي واض�ة ال��ا�ة ت��ح ب���ی� ه���ه، ت�ق�عه 

.مع ذ�� ال�ار�خ
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��ل م�ضاه على االم��ازات االج��اع�ة، ال�ي ت��ل�ها حال�ه�  � أن ���ه� ال��ارس ال��ي في ت�ه�ل ح ��

� م�الغ ف�ه ���ة، دون أن ی�قاد أل� �ل .ال

.ت�ایل أو إف�ا� في ت��ی� ال�ع� أو إشارة غ�� ص���ة لألتعاب أو األع�ال ال����ةو���ع �ل

� شهادة م�املة � تق��� مغ�ض أو أ .���ع ت�ل�� أ

تع��� ال�مالة واج�ا أساس�ا في العالقة ال�ي ت��� ب�� م��لف أسالك ال��ارس�� ال�����، و���غي م�ارس�ها 

�ل�ة ال��ضى وال�ه�ة .ت�ق�قا ل�

� على ال��ارس�� ال����� أن �ق���ا ف��ا ب��ه�، عالقات ح�� زمالة وأن ���ث�ا ف��ا ب��ه� م�اع� و��

��ق وال��دة وال�قة .ال

�ام�ا إن�ان�ا، وأن ی��ادل�ا ال��اع�ة ال�ع���ة ف��ا  �ام��ا ف��ا ب��ه� ت � على ال��ارس�� ال����� أن ی� ��

.ل م�ل�مب��ه�، وم� آ�ات ح�� ال�مالة ال�فاع ع� زم�

�� ���ارس�ه مه��ه .���ع ق�ف زم�ل أو االف��اء عل�ه أو نع�ه ��ا م� شأنه أن �
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م�اور أخ�� م� ال����� 

االس��فائي
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��ة �ل�� ال�هام خالل ح��ة م���� ال��س�ات الع��م�ة لل اس�الم وت

��ف م��ول�ن على اإلث�ات ات ال��اب�ة ال�ي ��ل��نها ��ا أنه� م��ول�ن على األفعال اآلم�ون �ال

� في ح�ود الق�ان��  الالش�ع�ة واألخ�اء ال�ي ی�ت���نها وال�ي ال ���� أن ت���فها ال��اق�ة ال��اب�ة لل�ثائ� وذل

.ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال

��ف م��ول �ن م�ن�ا وج�ائ�ا على ص�انة �ال���ة للقان�ن ال�اص �ال��اس�ة الع��م�ة فإن اآلم�ون �ال

.واس�ع�ال ال���ل�ات ال�����ة م� األم�ال الع��م�ة

�ة  � ��ا على م�� ج�د لل���ل�ات ال��ق�لة والعقار�ة ال�����ة أو ال�� �فة، فه� م��ول�ن ش� و�ه�ه ال

��ة.له� ��ف على م�ی� ال��س�ة الع��م�ة لل .وت���� صفة اآلم� �ال

� ب�ضع ح� لل����� ع� ���� ات�اع خ�ة فله�ا وع�� تغ��� اآلم� �ال � ت�ل�� ال�هام وذل ��ف فإنه ��

:م�ه��ة ت���ل ف��ا یلي

اإلج�اءات

 � � �ل� ال�غ��� ق� م ��ة ال� ��ة لل�الی��� ال�ی� م�ه�ا ال�غ��� أو م�ی� ال �ق�م م�ی�� ال

� م� أجل أن �ي ال��س�ات داخل ال�ال�ة ب�ضع ال��ت��ات ال�ق��ة إلنهاء ال�هام وذل ت��ن ان�هاء ال�هام ت�اق

��ة أو م��له ح�ل وضع�ات ال����� ال�ق�مة م�  � إلتاحة الف�صة لل��ی� ال��ی� �إب�اء رأ�ه أمام م�ی� ال وذل

.��ف ال��ی� ال���ه�ة مهامه

��ة وال��ان ب�ئاسة انق�اع ال����� أو تع��� م��له  ���ة �ق�م م�ی� ال � أه��ة ال��س�ة ال ح�

.الك��ال الع�ل�ة

� ال���ذج ال�الي)6(ع�� ان�هاء ع�ل�ة ت�ل�� ال�هام، ���ن ملف ت�ل�� ال�هام م� س�ة  .ن�خ ح�

��ة )4(ت�سل أر�عة  ��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات، ن��ة إلى م�ی� ال ن�خ إلى م�ی� ال�ی�ان ل�زارة ال

�ل�ة األرش�ف لل��س�ة .وال��ان ون��ة إلى م

.عاره ب�ها�ة مهامه\ع�اد ملف انق�اع ال����� ع�� ا�إ�ق�م ال��ی� ال���ه�ة مهامه 

��ة وال��ان �إع�اد  � مهامه ح�ي ت��هي ع�ل�ة ت�ل�� �ق�م م�ی� ال � أنه� �� ان�هاء مهام ال��ی� ال� م�

.ال�هام �ال�امل

ملف انق�اع ال�����

�ف�ة ال��ق�  � القان�ن�ة فإنه تأخ� آخ� ال � ال��الت وال�� �ى م� ��ف وت���ةوال���ع�لف��ا �� وت�

�� .ال���ول�� أو أخ� م�

� أن  �� � .ی��ق� م� ص��ه م� ��ف ال���ول ال�غادر لل�هامكل ش�
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�ادقة عل�ها م� ��ف ال���ول ال���ه�ة مهامه وال��لف ال���ان�ة  � ال� كل قائ�ة أو وث�قة ت�ف� إلى ال�لف ��

� ع�ل�ات ال���ان�ة .ع��ما ���ن األم� ��

تق��� ال��س�ة

قع وال����ةال�� 

ال�����

ال��ی��ة

ال����� اإلدار� 

� ال��ج�هي � اإلدار� أو ال��ل س�ل ال��اوالت ال�اص �ال��ل

ال�قا� الهامة ال�ي ت� ال���ق لها ول� ت�ل

� العل�ي أو ال��ي س�ل ال��اوالت ال�اص ال��ل

ال�قا� الهامة ال�ي ت� ال���ق لها ول� ت�ل

ر� ت�ل�� األرش�ف الإلدا

س�ل األمالك العقار�ة 

قائ�ة ت���� على �ل العقارات ال�ا�عة لل��س�ة

�الح ووح�ات ال��س�ة وضع�ة م

ال���ات ال���ف�ة 

�ادق عل�ه(م��وع ال��س�ة  )م��وع أو م

ال�لفات العالقة ع�� ال��ی�

ت���� ال��ارد ال����ة

)ال���� وال�ق�قي(تع�اد ال�����م�� 

� مع ت��ان ال�ضع�ات اإلدار�ةال�ع�اد ال�ق�ي ال�ق�قي �ات وال�ت � � ال�� ��� ال������:ح� ال����

� ال��ئي  ال��عاق�ی� والعامل�� �ال��ق�

�اء س�الت الل�ان ال���او�ة األع

� ت���� ال�����م�� ال��اكل العالقة ف��ا ��

ال����� ال�الي

وضع�ة ت���� ال���ان�ة ال����ة ال�ال�ة

الق�وض ال���لة

� األب�اباالع��ادا ت ال�ال�ة ح�

االل��امات ال�ال�ة

�ات  ال��ل�

.ال�ضع�ة ال�ال�ة لل��س�ة م�ش� عل�ها م� ��ف أم�� ال����ة لل��س�ة

:ال�ی�ن 



دلیل التسییر اإلستشفائي 485

�ال���ة لل��س�ات الع��م�ة

.�ال���ة لل��س�ات ال�اصة

.وضع�ة ال����ة

.م��وع ال���ان�ة ال�ق�ی��ة إذا �ان ال���ل ت� �ع� شه� ج�ان

�اد�ةت���� ال �الح اإلق� �

س�ل ال��د ال�اص لل���ل�ات ال��ق�لة

وضع�ة إلغاء االس�ع�ال

ح�اب ال����� لل���ات ال�الث ال���ة

�� .س�الت أخ�� قان�ن�ة لل�ق�

ال���آت وال��ه��ات

� ال��نامج ال�اص ب��ف�� ال���آت وال��ه��ات  )ال��نامج الق�اعي الل�����)ال����ح ف��ا ��

�ةال�ضع�ة ال�ال

اإلع��ادات ال�ال�ة ال����حة

 � ال��ل�

ال�اقي

ال�ضع�ة الف���ائ�ة

ن��ة األشغال

�ع��ات ال

األشغال وال��ه��ات ال����ة م� م��ان�ة ال��س�ة

ال���� ال���� لألشغال

األشغال ال�ي ت� ت�ف��ها

األشغال ال�اق�ة

�ع��ات ال

���ة �الح ال ت���� ال�

ل�اض�ةال�ق��� ال���� لل���ات لل��ة ا

ال�قار�� ال�الث�ة لل���ات لل��ة ال�ار�ة

���لة ال

���لة لل���ات ال�الث  اآلخ��ة)3(ال��ا�ات ال����ة لع�ل�ات ال

ج�د ال�اص �ال���ون 

"ب"ال��د ال�اص �األدو�ة ال���لة في ال���رة 

���لي ال���ول ��ر ال إ�قاف ال��الت ��

ال�����
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�ات وس��ات ال�����تع�اد ال�����م�� ال�ی� ی�اول�ن ت� � � ال�� ���ا ح�

ال���ن��

م�الت ال�����

ال��ه��ات

اإلخ�الالت ال�اصة �ال�����

اإلس����ات العامة: :

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

...................................................ی�م.............................................ح�ر ب

�اءات اإلم

��ة وال��ان م�ی� ال ال��ی� ال�ع�� ال��ی� ال�غادر

ال��� ال��� ال���

�ي عل�ه م� ق�ل ال��ی� ال�غادر لل�ه�ة وال�ع�� ت�ضع ه�ه الع�ل�ة ال�اصة �إ�قاف ال����� في ملف م�

��ة وال��ان مع  � لل��س�ة، ال�ضع�ة ب�ضع�ة إرفاقهال��ی� في ال�ه�ة وم��ل م�ی� ال ال��اث ال��ق�ل وال�اب

���ة ال�ع��ة .ال�ال�ة وال�سائل ال����ة م� أجل ض�ان ال����� ون�� ال��س�ة ال

� ی���ى م� ه�ا اإلج�اء ت��ان ال��ه�دات ال�ي قام بها ال���ول ال� غادر م� أجل ت���� أوضاع ك�ل

� اس��لفه في ال�ه�ة  ال��س�ة وخ�ة ال����ة ال���ه�ة م� أجل رفع م���� األداء و��ا ت���� ال��ی� ال�

.م�اصلة ال��ه�د وض�ان م�اصلة ال��مة الع��م�ة على م���� اإلدارة ال�ي ت� تع���ه ف�ها
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أم� ال��س�ة

��ة ات ��ور�ة م� أجل ض�ان األم� وح�ا�ة ص�ة على م�ی� ال��س�ة الع��م�ة لل �اذ �ل ال�سائل ال

:وسالمة

ال��ضى، م�افقه� و�ل م� ی�ور ال��س�ة،

كافة م����مي ال��س�ة،

.ح�ا�ة ال���آت وال��ه��ات ال���ة

� ال��ا�� �ال����� مع اله��ات  � تق��� األخ�ار، تق�م ال��س�ة ب�ضع س�اسة ت��� ل�ل فله�ا الغ�ض  وح�

�ة .ال���

�ل�ة ت��ى  � إح�اث م .وح�اسة عامة"خل�ة األم� ال�اخلي"��

� م���عة ال�قا�ة واألم� وأع�ان لل�قا�ة واألم� م� ب�� ال�هام ال���لة  ت���ن خل�ة األم� ال�اخلي م� رئ�

:له�

�فة ن�ام�ة لل��ه��ات ال�ق��ة ال�ي ت��ل خ��ا م���ال م�ل :ال��اق�ة �

خ�انات ال�ق�د،

غازات ال���ة،أماك� وم�اك� ال

خ��� الغاز،

م��� ال��ف�ة ال�����،

ال��ل�ات ال�ه��ائ�ة،

.كل م��ون س��ع الإلتهاب

� ال�عای��  � ال�ور� لل�رشات وال��ازن وم�اق�ة ش�و� ال����� ح� �ق�م األع�ان ال��لف�ن �األم� �ال�ف��

.ال���ل�ة

� األهل�ة م� أجل م�اق�ة ال�خ�ل وت��ال األش�اص داخ ��ورةله� ��ل � ع�� ال .ل ال��س�ة وح�ى ال�ف��

��� م� أجل ال��اع�ة في ال�قا�ة  ���ة على م��� ش��ة �ع�ل ف�ه أع�ان األم� ال� ت���� ال��س�ة ال

.وض�ان أم� األش�اص وال���ل�ات

��� ال��س�ة م�اف� لل���ة �اه�ة للع�ان .ك�ا ت�

� م��� م�اف�ة ال� �الح إج�اءات األم� وم�اف�ة ال��ائ� ت��ن ح� �ادق عل�ه م� ��ف م �ائ� ال�

.ال��ا�ة ال��ن�ة

��انة وال��اسة و��ا أع�ان األم� �ال�فا� على ال��� ال��� ص�اب� القفل ال�اص ����ات  �ق�م أع�ان ال

��ورة .ال��اه، الغاز ال���عي والع�ادات ال�اصة �ق�ع ال��ار ال�ه��ائي ع�� ال

� أن تق�م ال��س�ة �إج�اء ت�ر��ات دور�ة � ال��اب�� ال�اصة ���اف�ة ال��ائ��� .ل���ع م����م�ها ف��ا ��

�ة ل��ور س�ارات ال��ا�ة ال��ن�ة وأمام أع��ة ال���� وم�اف� ال���ة � .���ع وق�ف ال����ات في ال��ق ال��

� أن ت���م ب�قة :ال��ص�ات ال�اصة ���اف�ة ال��ائ� ��
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� إت�اعها ع�� ح�وث ال����، اإلج�اءات ال�اج

ت اإلخالء خاصة في قاعات ال��ضى،ك�ف�ا

ش�و� ت���� واس�ع�ال ال��اد ال���ة وال��ائل ال���عة االل�هاب،

ال��ص على أن ت��ن ��ق اإلخالء فارغة،

سه�لة ال�ص�ل إلى وسائل ال���ة واإل�فاء،

سه�لة ال�ص�ل إلى وسائل ال���� في ت�غ�ل ال��ه��ات ال�ق��ة،

�ة،ع�م اس�ع�ال أجه�ة ال�هي وال� ���� في األماك� الغ�� م�خ

 � �الح�ة واس���ال ال��افئ ال�ي ت��ن في حالة ق�م ح� ال��اق�ة ال�ور�ة ل��افئ ال��ائ� وال�أك� م� م�ة ال

.ال����� ال�ع��ل �ه

.���� لإلدارة الق�ام ���اق�ة ف�ائ�ة لل�����م�� ع�� ال��وج م� ال��س�ة

.ه�ا اإلج�اء في إ�ار م�ار�ة ال��قةت��� ه�ه ال��اق�ة �اح��ام ال���ة و��خل

��ان ال�أم��ات ال�اصة �ال��ادث ال�ي ی��� ع�ها م��ول�ة ال��س�ة  تق�م ال��س�ة �ال�عاق� مع ش��ة تأم�� ل

� أخ�ار ج���ة لألش�اص .في ت���� ال���آت وال��ه��ات أو ت��

� خاص على م���� ال��اسة العامة �الح في م�� � أن ت�ضع مفات�ح ال� ��.

� أن ���ن م���ا م� ��ف  ���ة �� � لها فإن دخ�ل ال����ات إلى ال��س�ة ال ماع�ا ال����ات ال��خ

�ة لل����ات �ال�الي � :اإلدارة وت��ن ال��اقف ال��

� ل�����مي ال��س�ة:...........................ال��قف رق� � م�

� لل��ضى وال�وار:...........................ال��قف رق� � م�

� لل�ل�ات وال��ع�ون :...........................ال��قف رق� � م�

� اح��ام اس�ع�ال ال��اقف وع�م ال�ق�ف في األماك� ال�ي ت��ن م���عة ��

� ح�ث �قع ب�� ال����ات ع��م�ة أو خاصة أو ح�وث س�قة .ال��س�ة غ�� م��ولة ع� أ

� م�ع دخ�ل ال���انات داخل ال��س�ة ��.

��ف� ��رون وال ���� ال� �ع�ن ل��افقة م�ی��ة ال��س�ة م� أجل ال�قا� ص�ر أو إج�اء ح�ار أو ت �ن ��

.أفالم

 � � أو م��ف في إ�ار تأد�ة مهامه، ح�ى إذا �ان �الح األم� �إعالم اإلدارة ع�� اس���اب م�� تق�م م

.���زته� ال�����ة
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م��� األم� ال�اخلي

� م� �ل م�س�ة  � ال���ذج ال��ل� م� ��ل �ع م��� األم� ال�اخلي لها وذل� ح� ص��ة ع��م�ة أن ت

.��ف وزارة ال�اخل�ة

 � وه� م���عة م� ال��اب�� وال��ت��ات ال�قائ�ة اإلل�ام�ة ل��اجهة �ل األخ�ار و ال�ه�ی�ات ال����لة ��ا ت�

.عل�ه ال����عات ال�ع��ل بها في ه�ا اإل�ار

:م�ال ال��خل 

�ادق عل�ه  ت�ارس صالح�ات األم� ال�اخلي ض�� ح�ود ال��س�ة، وفقا ل��ام األم� ال�اخلي  وم���ه ال�

.م� ق�ل ل��ة األم� ال�الئ�ة 

���ة إدارة و�ائف األم� و ا إلش�اف على م��ل ال��ا�ات و ال��ت��ات و��ا ال�سائل ی��لى م�ی� ال��س�ة ال

�،  ��ا ��ه� على  :ال��ا�ات ال��علقة �األم� ال�اخلي و د���م�ها ع� ����اس���ار�ةال����ة ل�ل

♦ � .ال�أك� م� قابل�ة و ت�ف�� ال�سائل ال�اد�ة و ال����ة و ال�ه� على ذل

.ال�اد�ة ال��احة ال��ارد ال����ة واس�ع�الت�ش�� و عقل�ة ♦

�ادقة عل�ها و س��ان مفع�لها ♦ .إضفاء �ا�ع ال���ة على م���ات األم� ال�اخلي �ع� ال�

:ك�ف�ات ت���� األم� ال�اخلي لل��س�ات

��� �ل ال��ا�ات و اإلج�اءات األم��ة♦ .الب� على م��� األم� ال�اخلي أن ی�

�فات ال�ه��ة ال��ل��ةتع��� م��� ض�� اإل�ارات ، أو ض�� ال���ش��� ♦ .ال�ی� ل�یه� ال

�اصاتها♦ .ت��ی� ال��ا�� ال����لة �ال��اف� مع ن�ا�ات ال��س�ة و إخ�

�ة في ال��اق�ة و ال��اسة و ال�ي ���زتها إع��اد♦ .الل��ء إلى ال���ات ال���

���ن ال���� م

��� ال���� ال�قا� ال�ال�ة :ی�

� ح�ای�ه- .ت��ی� ال���� األم�ي ال�اج

�ة ل��ا�ة ال�قا� ال��اسة- � � ال�� .ال�قای�

� �ارثة- .وقا�ة وت���� ع�ل�ات اإلنقاذ ع�� ح�وث أ

� ال��س�ة ، ب�صف �اف و شامل ، لل���� م� ت��ی� أه���ه �ال��ازاة مع األخ�ار ال�ي - ���ح ب�ع��

.ت��ق بها
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وسائل ال��ود �ال�اقة ال�ه��ائ�ة االس�ع�ال�ة

ال�ي ت��أ على ش��ات نقل ال�اقة ال�ه��ائ�ة وت�ز�عها م� ج�اء أوضاع واالض��ا�اتت ل��اجهة االنق�اعا

��ة أن ت��ه� �ال�سائل االس�ع�ال�ة واألم��ة إما ب�اس�ة إن�اج  � على ال��س�ات الع��م�ة لل اس���ائ�ة ف��

س��ات��ي الی���ل م��قل لل�ه��اء و�ما ب�اس�ة خ� إضافي أو خ��� إضاف�ة ��نها م�س�ات ذات ال�ا�ع اال

� انق�اع أو اض��اب في ت�و��ها �ال�ه��اء .س��ها أ

 � � أن �قع اخ��ار ال�سائل االس�ع�ال�ة ال�اج � االض��ا�ات أو االق��اع إقام�ها�� � ص�غة ل�فاد على أن�

.في ال����� ال�����، ال�ي ت�اجهها ال��س�ة

� أن ت��ف� ال��ه��ات ال�ع�ة إلن�اج ال�ه��اء ذات�ا � وال��اصفات ال�ق��ة ال�ع��ل بها�� .، ال�قای�

� على ال��س�ة أن ت�ه� على ح�� س�� ت�ه��اتها ووسائل ت�ودها �ال�اقة ال�ه��ائ�ة االس�ع�ال�ة ��.

ال���ة داخل ال��س�ة ووق�ف ال����ات

� �عة لل�واراال�)ال��ارات وال�رجات اله�ائ�ة وال�رجات ال�ار�ة(���ع دخ�ل ال����ات  ماع�ا تل

� لها وال�ي ت��ل  � ال�ي )شارة(ال��خ أو إذن �ال��ور م�ل� م� ��ف م�ی��ة ال��س�ة وتل

.ت��ل ال��ضى

�ة له�ا الغ�ض � � أو ت�قف في أماك� م� .ال��ارات ال�ا�عة لل�����م�� ��

م��� ال��اسة واألم�

ساعة �غ�ض 24/عةسا���24ن م��� ال��اسة واألم� ع�� م�خل ال��س�ة و�ع�ل ���ل م���� 

���� الق�اع� العامة في م�ال ال��اسة وح�ا�ة ال��ضى وم����مي ال��س�ة .ض�ان ت

�الح  � ج��ع ال��اف� ال��د�ة إلى ال� � أن تغل �الح اإلس�ع�ال�ة، �� �اس���اء �اب ال�خ�ل إلى ال�

.األخ�� لل��س�ة خالل الل�ل وأوقات ال�احة

العالقة مع ال��ع�ات

ال��س�ة وم��لف ال��ع�ات ال�ي ت��فل �ال��ضى ب�اء على اتفاقات م��مة ���ل ت�� العالقة ب��

��ف�� � أن ت��ن ب�� ال �ة لع�ل ه�ه ال��ع�ات والعالقة ال�ي �� .واضح ت��د ف�ه ال���� الع��
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ع�� وق�ع ال��ارثال��خالت واإلسعافات  ����م��� ت

� على �ل م�س�ة ص��ة اع�اد م��� خاص ب����� ال� �خالت واإلسعافات وت�ف��ها ع�� وق�ع ال��ارث ح�

.الق�ان�� وال�����ات ال�ع��ل بها

� اس���امها في حالة وق�ع  ی��� م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات م���ع ال�سائل ال����ة وال�اد�ة ال�اج

.ال��ارث

�ى م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات اع��ادا على ���عة ال���قة ون�ع ال� �� وم�� ج�ام�ه، ج��ع ��

��ور�ة ال�ي ���� ت����ها في حالة ال��خل .ال�سائل ال

�الح ال��ا�ة ال��ن�ة في إش�اكی��  �ادقة عل�هإع�ادم � لل� � ال�ل� � ال��ل .ال����، ث� �ق�م ل�ئ�

.ی��لى م�ی� ال��س�ة ق�ادة م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات وت����ه س���ا

�ى م��� ت���� ال��خ االس��فار و���قة إج�اءاتالت واإلسعافات ال�����م�� ال���ل�� ل����قه، و���د ��

�ال االعالم .ا�

.ی�خل م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات لل��س�ة في إ�ار ال���� ال�الئي

��� ال�الي م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات في ال�ال�ة و���قه �.

ال���� ل����� ال��خالت واإلسعافات م� ��ف والي ال�ال�ة وال�� ع�� ح�وث ال�ارثة وال��وع في الع�ل �

�اح�ه �ل�ات  .ال�� ���ن له� دالالت �ال���ة ل�ل م�ف�"إن�ار م��� ت���� ال��خالت واإلسعافات"�

�ي اشارات الق�ادة، س�اع� ال�رع للق�ام �ال��ا�، غال�ا ما ���ن ��ء في إرسال ال�عل�مات ال�ي ت��ن لها األث� ال�ل

� إ�الغها .على س�� الع�ل�ات، ألن الع�ن لقي صع��ات في مع�فة ال�ل�ة ال�ي ��

� وح�ات ال��خل �الح س�اع� ال�رع �أل�ان ح� � أن ت��ن ل���لف م��ولي ال� ��.

� �ال���ة ل���� الق�ادة األح�� واألب�

�الح االعالم األزرق �ال���ة ل�

��ة �الح ال األح�� �ال���ة ل�

�� �ال��� �الح ال�قلاألخ ة ل�

ال�����

� ض�ان ت�ف� األكل للف�ق ال��ار�ة في الع�ل�ات :األكل .ساعة م� ال���نات الغ�ائ�ة48لل�اك�ة ��

� ت�ف��ها مع ب�ا�ة الع�ل�ات �ل��ات �� ال�ق�د، ال��اد، ال�
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��ة ع�� ح�وث ال��ا�� �الح ال ت�خل م

� ال��ا�� تع��

� تع� ال��ا�� وال��ارث ���ا�ة اض��اب ا� ��ل�جي ی��اوز ال�اقة ال����ف�ة لل���قة ال�ي م��ها وت��ل

.م�اع�ات خارج�ة

� ال��ا�� ت�ت�

� ال��ا�� إلى ن�ع�� ت�ت

م�ا�� ���ع�ة 

� ف�ها اإلن�ان م�ا�� ت��

�انات ال��س��ة :ال��ا�� ���ع�ة �ان، الف� �ار(ال�ل�ال، الف� ال��اك��، ال�فاف...)، ال�وا�عإع

ال��ادثال��ائ�، ال�ف���ات، ح�ادث الق�ارات، ال�ائ�ات ح�ادث ال���، :اإلن�انا ال��ا�� ال�ي ����ه

...ال��و�ة

آثار ال��ا�� 

� ال��اش�  �� ال��حى، (كل �ارثة ت�ل� حالة م�ف�دة، ل�� أوجه ال��ا�ه ب�� م��لف ال��ارث ���� في ال

).الق�لى، ال��اب

� األم�اض ن�وح ال��ان وال�غ��ات ال��اخ�ة ���� أن ی�فع خ�� �ه�ر (م� درجة خ�� الع�و� وتف�ي �ع

).أو��ة

��ة األخ�ار ال��اش�ة على ال

 � .ق�لى وج�حىإلىع�� ح�وث زل�ال فإن انه�ار ال��اني ی�د

��ة ت��ق�ل مع�� ال��حى خالل  �الح ال .ساعة م� وق�ع ال�ل�ال48فإن م

���ة ال�ات�ة  � ���ن ه�اك ت�ل�ل في �ه�ر م��لف ال��اكل ال ع� ال�ارثة ف��ه� اح��اجات ف��ا ��

.العالجات القاع��ة، األكل ال�أو� ز�ادة على ن��ات اإلسعاف وال��اع�ة ونقل ال��حى

��ف  � ال�الزل �ه�ر أم�اض مع��ة ل�� اح��ال �ه�رها له عالقة �االخ�ال� وت�ه�ر حالة ال غال�ا ال ت��

��ي .ال

�ال�ة لل��ب فإن اح��ال �ه�ر خ�� و�ائي له عالقة �ال� �افة ال��ان�ة، ال����الت ال��ان�ة، ن�ع�ة ال��اه ال

.وال��افة الغ�ائ�ة

.ال��ف م� ان��ار األو��ة �ع� عامال م� أجل ت���� ح�الت تلق���ة ج�اع�ة

� ب�امج  � على ال���ول�� ات�اذ ق�ارات ف��ا �� .اإلسعاف��

���ة ی�عل� �الق�رات ال�قا ئ�ة لل�� م� �ه�ر م��لف ال��اكل، ال�ع�ف عل�ها في ال����� ال��� لإلسعافات ال

� وضعه � ووضع ال�سائل ال�اصة في ال�مان وال��ان ال�� �� .ال�ق
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ال���ةاإلسعافاتت���� 

� ال��اعي، ال���� ال���� في األوقات العاد�ة االس�ع�االت � (ال���ة على اث� ح�وث �ارثة ه� ال� ال�

� ال��فل �ه � في حالة "وصل األول ه� ال�� �� .ال��اع�ةاالس�ع�االتال �����

م��� الف�ز وال����ل

.�ع� الف�ز ال�قار�ة ال�ح��ة ال�ي ت��� م� اس�فادة أك�� للعالجات لع�د أك�� م� ال��حى

� وضع ف�ز أولي مع وسائل نقل ال��حى .ع�� م�ان ال�ارثة ��

���ف س��ع لل��حى على ن�ع�ة العالجات ال� ي ���� تق���ها وخ��رة ال��اح، �ق�م به�ا �ق�م ه�ا الف�ز ب�

� أو ال��اح � تق�� دور�ا وضع�ة ال��ار�ح.الف�ز إما ال��� .ك�ل

���ف ال��حى إلى ثالثة  أص�اف .م��أ الف�ز ه� ت���ل وت

� ت���له� في أس�ع ما ���� .ج�حى ی��ل��ن عالجات اس��فائ�ة ��

.ل ت���ل م�جأج�حى ی��ل��ن عالجات ل�� ����ه� االن��ار م� أج

�، ی���� ت�ف�� ال��و� ال��فل � � عالج عالي ال�� .م�ازع في حالة �ارث�ة وعالجه ی��ل

�، ال��ف األولي واألدو�ة ال�ي  � وضع أشارات ت��أ ب�رجة ال���رة ف�ق �ل م��وح مع ذ�� ن�ع�ة ال��� ��

� له .أع��

م���فى االس�ق�ال

�ل�ة ج�  � ل��ه م .احة ووسائل إنعاش �ع� م���فى اس�ق�اله� ال����فى األق�ب وال�

� وضع مع�ات االس�ع�ال وتع��� ال�����م�� مع إب�از مهامه� ال�ي ت��ن واض�ة وضع خ�ة على .��

��� :األس�� ال�ي ت�

ت��ی� م��قة االس�ق�ال وال�����م�� ال�ع����

� ت�ف��ها .تع��� ال�ع�ات ال���ة ال�ي ��

�الح ال�ي تق�م �اس�ق� .ال ال��حى واس��فاءه�تع��� ال�

� أن ی��جه�ا إلى م�ان ال�ارثة م� أجل وضع م�ان الف�ز األولي .إع�اء قائ�ة ال�����م�� ال�ی� ��

.تع��� م�ان ت���� الع�اد ال�اص �الف�ز واألدو�ة مع إقامة ف�ز

�� الف�قة ��افة مهامه وم�ان ت�اج�ه واس� ال����لف .إ�الغ �ل م����م ع

ال��اسة ال��ائ�ة

� وضع جهاز �ق�م ���اسة ن�افة ال���� .���� لل�ارثة ال���ع�ة أن ی��� ع�ها �ه�ر أم�اض، فل�ا ��

األم�اض ال���قلة ع�� ال��اه

��ا هاما في �ه�ر أم�اض مع��ة س��ها  ال����� ال��اعي لل��ان ب�ون أدنى ش�و� ال��افة �ع� ع�

.االخ�ال�

�ال�ة ل � ال��اه ال �انالع�و� ال��از�ة ل��ال .ل��ب ال��ج�دة تع� م�ال ن��ذجي �ع� زل�ال أو ف�
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� أن �أخ� في ع�� ال���ان االض��ا�ات ال�ه�ة  ��� م��� اإلسعاف م� ��ف ال�ل�ات ال��ل�ة �� ت�

� ش��ة ال��ز�ع .ال�ي ت�

�فة ت�����ة  � م�اق��ه � �هار�ج ال���قلة �� �ال�ة لل��ب ع� ���� ال إضافة ال�ل�ر (ال����� �ال��اه ال

� ص�ف ال��اه و��اء )لقائ�ات �ال�ة لل��ب م�اق�ة، مع وضع أن��ة ت� أو ب�ع��� أماك� ت�و�� �ال��اه ال

� و�ال�فا�ة ل�� االح��اجات، ب�ون أن ن��ى رفع الق�امات ال���ل�ة � ال�قای� � ح� .م�اح�

� ال����ات الغ�ائ�ة .م�اق�ة األغ��ة ال��زعة م� أجل تفاد

أم�اض أخ�� 

� ان��ار األم�اض ال���قلة ع�� ت��ع ع�د ����  ��ة الع��م�ة ����ه أن ��� م� ال��ان وت�قف ب�امج ال

� ال�ئ�� ال�اد، ال��ام(اله�اء  ).ال�هاب ال��ا�ا,ال�ق

� إلى م�اق�ة ال�الة اللقاح�ة وت����ه ع�� االح��اج .���� له�ا ال���ع أن ی�د

:ت�ة���� إج�اء اللقاح ض� ال�هاب ال��ا�ا في ال�ضع�ات اآل

.في ال����عات ع�� ال�� في حالة ال�هاب ال��ا�ا س��ها ال���ق���ك

� أس��ع��، ال�عال�ة ال����ائ�ة ال�قائ�ة  � أن ی�ع� ��� وال �� � ق � أن ���ن في وق � اللقاح ال��اعي �� وق

� له� صلة ق���ة م�اش�ة � اال ال�ی� �ان .ت�

� ت�ف�� ا � ت����ها وت�ه��ها ف��ا �� .للقاحاتكل ال�سائل ��

ال�الصة

�، ال م�ان لالرت�ال�ة في م�ل  � أن ت��ن س��عة و��ون نق ت���� ع�ل�ات اإلسعاف ع�� ح�وث ال��ارث ��

.ه�ه ال�الة ال��جة، وضع م��� ت����ي �ع� أول��ا

� أن ���ن حلقة مه�ة وم��ق�ة في الع�ل ال����ك  � ال����� �أن عل� أو��ة ال��ارث �� في األخ�� ��

�اتوال��ع� � .د ال��
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���ات ال���ف�ة ال

��ره م�ی� .ال ���� أح�ا أن ��غل م���ا ما ل� ���ف�� م� س�� االم��از ���ن م�ح ال���� نات�ا ع� مق�ر �

�ل�ة ش�ون  � م � أمالكال��س�ة و��ش�ه رئ� .إقل���اال�ولة في ال�ال�ة ال���

� ال� .�و� ال�ال�ة ال���دة وفقا لل����� ال�ع��ل �هی��� س�� االم��از م�قع ال��� وم���الته و��ل

� �ائلة ال�ع�ض  � على ال�ع����، في حالة ف�خ االم��از، أن ��ل�ا ال���� في أجل ق�ره ثالثة أشه� ت� ��

.للعق��ات

�الح ال��مة ��ورة ال��مة ال�ل�ة أو ی��� ���فعة ل � ل .االم��از ه� شغل م��� ���� أن �����

��ورة ال��مة ال�ل�ة مل�ا لل��س�ة، فإن اذا ل� ت�� ال��اك�  ال�ئ��ي ال���د وفقا لل����� إ��ارهاال����حة ل

.ال�ع��ل �ه ���ن على عات� ال��س�ة

�الح ال��مة دفع  � على م�ح ال��اك� ل �له ال��س�ة وفقا لل����� ال�ع��لإ��اری��ت .ی���له ال�اك� وت�

ف�ة ال�ي تقع داخل ال��س�ة اح��ام القان�ن ال�اخلي واالم��ال على ال�����م�� ال���ف��ی� م� ال���ات ال���

.لق�اع� ح�� ال�� وال��ار وال�عاملة

� تغ���ات أو ت���الت على م���� ال���� دون م�افقة ال��س�ةإح�اث���ع  .أ

ال��ام ال�اخلي

� �ع� م�اق��ه م� ��ف اله �ع قان�ن داخلي لها وذل ��ة أن ت ��ات االس��ار�ة على �ل م�س�ة ع��م�ة لل

�ادق عل�ه م� ��ف ال�صا�ة .وال��ف���ة وم

����ل القان�ن ال�اخلي على حق�ق وواج�ات م����مي ال��س�ة، ال��ضى ال�ق���� داخلها، ال��تفق�� و��ا 

.ال�وار

� اله��ات االس��ار�ة � نف � اإلدار� �ع� رأ �ادقة ال��ل � إح�اث تغ���ات ف�� إال �ع� م ,ال ��

� ی��� مع�فة م���اه على م���� م�ی��ة ال��س�ةی�ضع القان�  ��ف �ل ش� � ت .ن ال�اخلي ت�

��� ال��س�ة ن��  �ع ت �ل�ة ���ة، إدار�ة وتق��ة وت القان�ن ال�اخلي ب�ضع ن��ة م�ه على م���� �ل م

�ل�ة األرش�ف .ن����� م�ه على م���� م

��ف ال��ا����ت�ضع ن�خ م�ه  � ت � الق��ل ت� .على م���� م��

���ةتق�م �الح ال � �ل تغ��� ���أ علي الق�ان�� ال�اصة ب����� ال� .ال��س�ة ب����� القان�ن ال�اخلي ح�
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���ة ال��م��ات ال���ع�لة في ال��س�ات ال

� اس�ع�ال ال��م��ات وال����قات  ��ة اح��ام الق�ان�� ال�ع��ل بها ف��ا �� � على ال��س�ات الع��م�ة لل ��

��ور� اس�ع�ال ال��م��ات ال�ع�ة م� ��ف ال�زارة اإلعال � حق�ق ال��لف وم� ال م�ة وال�اصة ال�ي ال ت��ل

� ال��افقة م�ها ق�ل اس�ع�الها .أو �ل

� اس�ع�ال �ل ال�سائل م� أجل ض�ان ح�ا�ة � ��ل .فعالة لل����قات ال���ع�لة في ال��س�ة��

��م��ات ال�ع�ة م� ��ف ال�زارة أو ال�ي تأتي ع� ���� ال�سائل اإلعالم�ة تع� مل�ا لل��س�ة ��ا ف�ها ال

� عل�ي أو في إ�ار ال�عاون  .م��وع ��

���ة �ائ�ات ال ب�نامج اإلح

� الق��ل ب�نامج م��

ب�نامج ال��اس�ة ال�الث�ة

ب�نامج ت���� ال�واء

Logiciel EPISTAT : ��ة �اس�ع�ال وم�ا�عة وتق��� ه� ا ال��نامج  تق�م ال��ی��ة الف�ع�ة ل���ات ال

�ائ�ات ألجل ال��اق�ة وال��افقة ال�ي ت�� م�ة �ل س�ة �الح ال�زارة م�ی��ة ال����� واإلح .إلى م

:���ل ه�ا ال��نامج على أر�عة م�اور هي

� ح��ة م����مي ال��س�ة خالل ال��ة  ،....)ت�غ�ل، ت���ل، تقاع�، ت����، اس��اع(ال���ر األول ��

� ال���ات ���ة ال����ة خالل ال��ةال���ر ال�اني �� ال

� ال��ه��ات ال���ة، �� � ال���ر ال�ال

.ال���ر ال�ا�ع خاص �ال���ان�ة ول��ه غ�� م��ع�ل حال�ا

Logiciel Patient : � الق��ل ���ع�ل ه�ا ال��نامج على م���� م��

� م�� دخ�له ح�ى م�حلة ال��وج  وم� ب�� وه� �ق�م �ال����� اإلدار� ل�لف الق��ل ال�اص �ال���

:األه�اف ال����ة له�ا ال��نامج

��ان االج��اعي ال����� ف�ه، � ومع�فة ص��وق ال ��ة لل��� ال�عل�مات ال��

� أث�اء ت�اج�ه في ال��س�ة  �الح أخ�� (م�ا�عة ال��� �،)ت���ل إلى م � وق مع مع�فة م�ان ت�اج�ه في أ

� ال��ونة  � األدو�ة ك�ا�ة �ل األع�ال ال���ة ال����ة خالل ت�اج�ه ح� ال�اصة �األع�ال ال���ة و��ل

�ائ�ة � له،الف�ت�ة،اإلح .ال�ي أع��

Le logiciel 3COH ال��اس�ة � ب�نامج  ��

 � ���ة وال� لق� ت� وضع ه�ا ال��نامج في إ�ار ال���وع ال�اص �إح�اث ن�ام م�اس��ي ل����� ال��س�ات ال

� ال�زار� ال��عق� في �ادقة عل�ه م� ��ف ال��ل � ال� ��نة 2009شه� أوت ت� � ی�خل في إ�ار ع وال�

� وم��امل ���ل م�اس�ة ت�اث�ة  ���ة �إدخال ن�ام م�اس��ي م��ان ، )م�اس�ة عامة(ت���� ال��س�ات ال

.م�اس�ة ال���ان�ة وم�اس�ة ت�ل�ل�ة

� ی�ت�� على :ال�
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� ال�اصة � �ق�م �ال��فل ��ل ال��ان �ال����� على م���� ال��ام م�ت�� على اس�ع�ال ه�ا ال��نامج ال�

:ال��س�ة وهي

ت���� ال�����ات والعالقة مع ال���ن��

ت���� ال���ون 

ت���� ال�ع��الت

ت���� ال���هالكات

ن�ام الف�ت�ة

م�ا�عة ال���ان�ة

م�ا�عة ال����ة

ال��اس�ة العامة

ال��اس�ة ال��ل�ل�ة

ال�ضع�ة ال�ال�ة

ل�حة الق�ادة

Logiciel EPIPHARM : �  ه�ا  ���الن�� ة�ال��نامج ت���� األدو�ة وال��اد ال
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�ة � ���ف ال��س�ات اإلس��فائ�ة ال��� معای�� ت

�ة.1 � ���ف ال��س�ات اإلس��فائ�ة ال��� معای�� ت

ع�د ال�قا� ال�عای��

4

8

11

13

ع�د األس�ة

0-120....................

120-200................

200-300.....................

300-600.......................

10

5

:ال�ا�ع

......................و��ي

.....................جه�� 

2

3

4

�الح ع�د ال�

1-4............................

4-6.......................

6-15.......................

4
.......................ال��ع ال�امعي

10 .................................مق� ال�ال�ة

�ل عل�ها ��ا �أتي � ع�د ال�قا� ال��� �ة ح� � ��ف ال��س�ات اإلس��فائ�ة ال��� :ت

"ج"نق�ة في الف�ة ��24او� أو أقل م� 

"ب"نق�ة في الف�ة 28نق�ة وأقل م� 24أك�� م� 

"أ"نق�ة وأك�� في الف�ة 28
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���ف ال��س�ا.2 ت الع��م�ة اإلس��فائ�ةمعای�� ت

ع�د ال�قا� ال�عای��

2

3

4

5

6

7

ع�د ال��ان

9000-100.000.................

100.001-140.000..................

140.001-170.000......................

170.001-220.000...................

220.001-290.000...................

........................ف�ق ف�ا.290.001

2

3

4

ع�د ال�ل��ات

1-7...........................

8-10............................

.....................ف�ا ف�ق .11

4

7

9

11

13

ع�د األس�ة

1-120....................

121-180................

181-240.....................

241-300.......................

......................ف�ا ف�ق .301

2

3

4

�الح ع�د ال�

5-9............................

10-13.......................

ف�ا ف�ق .14

4 .......................ال��ع ال�امعي

10 .................................مق� ال�ال�ة

� ع�د ال� ��ف ال��س�ات الع��م�ة اإلس��فائ�ة �اآلتيح� �ل عل�ها، ت :قا� ال���

"ج"نق�ة في الف�ة ��20او� أو أقل م� 

"ب"نق�ة في الف�ة 30نق�ة أو أقل أو ��او� 20أك�� م� 

"أ"نق�ة في الف�ة 30أك�� م� 
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��ة ال��ار�ة.3 ���ف ال��س�ات الع��م�ة لل معای�� ت

ع�د ال�قا� ال�عای��

1

2

4

6

8

ع�د ال��ان

4000-60.000.................

60.001-120.000..................

120.001-150.000......................

150.001-290.000...................

........................ف�ا ف�ق .290.001

1

2

3

5

ع�د ال�ل��ات

1-3...........................

4-7............................

8-10............................

.....................ف�ا ف�ق .11

5

7

15

3

5

7

4

6

8

��ة ال��ار�ة ع�د ه�اكل ال

الع�ادات ال��ع�دة ال��مات مع ع�ادة ال��ل��

1-3....................

4-6................

......................ف�ا ف�ق .7

الع�ادات ال��ع�دة ال��مات ب�ون ع�ادة ال��ل��

1-3....................

4-6................

......................ف�ا ف�ق .7

قاعات العالج

1-20....................

21-40................

......................ف�ا ف�ق .41

�ل عل�ها، � ع�د ال�قا� ال��� ��ة ال��ار�ة �اآلتيح� ��ف ال��س�ات الع��م�ة لل :ت

"د"نق�ة في الف�ة ��16او� أو أقل م� 

"ج"نق�ة في الف�ة 20نق�ة أو أقل أو ��او� 16أك�� م� 

"أ"نق�ة ف�ا ف�ق في الف�ة 26"ب"نق�ة في الف�ة 26نق�ة وأقل م� 20أك�� م� 
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�ع��ة  ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

��ان و إصالح ال����ف�ات  ��ة و ال وزار ة ال

وال�ة ........

��ان ل�ال�ة .......... ��ة و ال م�ی��ة ال

ب��

 ة و ال��ان ل�ال�ة�� ........م�ی� ال

:م��لة ���ی�ها_

 ��� :ال

و

 ال��س�ة االس��فائ�ة الع��م�ة.......................................

:م��لة ���ی�ها_

 ��� :ال

عقد

......لسنة انجاز األنشطة
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� العق�ال�اب األول أس

اإل�ار العام لل�عاق�:ال�ادة األولى

� لل��ة ال�ال�ة  .......یه�ف ه�ا العق� إلى ان�از م��ل األن��ة و ذل

م�ض�ع العق�:ال�ادة ال�ان�ة

ل��ار إل�ها في مالح� م�ض�ع العق� ه� الق�ام و االل��ام �ال��فل �األن��ة ال��ت��ة ��هام ال��س�ة ا

.ه�ا العق�

ال�اب ال�اني م�ال العق�

ال��جهات االس���ات���ة:ال�ادة ال�ال�ة

���ن العق� و ال��زع مع الق�ام بها � ال��جهات االس���ات���ة في نها�ة ال�فاوض ح�ل م .ع��

�اؤها و األن��ة:ال�ادة ال�ا�عة � �األه�اف ال�ي ت� إح في ال��س�ةاالل��ام ال��عل

� ال��ف� � االل��امات ,ت��فل ال��س�ة ���� ال��ا� ��ا ه� م��د في مل�قات العق� و ال�ل� و ح�

�اؤها و ه�ا �ال��اس�  �ع أله�اف ت� إح �ة ال�ي ت� ال����ة ل�ل ن�ا�ات العالج أو ال��ه��ات ال�ق�لة ال��خ

.مع ت�ف� ال��ارد ال����ة ال�ق��ة و ال��ارد ال�ال�ة

� ال��� و ال�ي س�� ت��ی�ها في ال�ل�قات  �اؤها م� ح� س�عاد ال��� في األه�اف ال�ي ت� إح

س�أخ� �ع�� االع��ار خالل ه�ه ال��اجعة م���� ن�ا� ال��س�ة في ال��ة .......ال����رة أنفا في نها�ة عام 

� ت��لع إل�ه في م�ارف س�....... .م� جهة أخ�� ......ة م� ال�هة و م�ار�عها و ال���ر ال�

� ال�ل�قات م� دع� مالي ی�رج في م��ان�ة ال��س�ة ل��ة  ت��ف�� ن�ا�ات العالج اإلضاف�ة في نف

.......

�ا في ج��ع أن���ها .ت�عه� ال��س�ة �اح��ام ال��اماتها ذات صلة �ال��فل ال���د ال�� س�� ذ��ه أ�

��ة �ل ثالثة أشه� وفقا لل��و� ال���دة تل��م �إرسال ال�ع��ات ال�اردة في ال �الح م�ی��ة ال ���د ال���دة ل�

.و في اآلجال ال���دة

�ة ألن��ة ال�قا�ة:ال�ادة ال�ام�ة � �ل�ة العامة و أن��ة العالج و أن��ة العالج ال�� مهام ال�

�ل�ة العامة و � ال��س�ة وج��ا إلى ض�ان ت�ق�� مهام ال� � � لف/ت� � �ة مع��ة م� أو العالج ال��

.األن��ة ال�قائ�ة ال����رة في مل�� ه�ا العق�

�ادسة أه�اف في م�ال ن�ع�ة و سالمة العالج و ال�قا�ة و ت���� األخ�ار:ال�ادة ال

تل��م ال��س�ة ب�ضع و ت�ف�� أن��ة تق��� ال��ارسات ال�ه��ة و ��ف�ات ت���� العالج و ج��ع اإلج�اءات 

��ان الس��ا ن�ع�ة و فعال�ة العالجال�ي ت�اه� في ال��فل ا � ل .ل�امل �ال���

�الح � في م��وع م�س�ة م�ق�� إلى م�ار�ع م .و ت��د ذل

و ت��� األح�ام ال�اردة في مل�� ه�ا العق� و الس��ا في م�ال م�اف�ة األو��ة االس��فائ�ة ت���� األخ�ار 

�و ت���� ن�ع�ة العالج و الق�ام ب��ف�� م��وع ت���� اال .س�ع�االت و ال��فل �ال���
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�ا�عة ت���� ال��ارد ال����ة و ت���� ال��ارد ال�ال�ة:ال�ادة ال

ح�دت ال��امات ال��س�ة في م�ال ت���� ال��ارد ال����ة في ال�ل�� ��ا ه� ال�أن لالل��امات ال�ال�ة و 

.ال�ي ت�اعي ال��اعة و الفعال�ة

ماتتق��� و نقل ال�عل� :ال�ادة ال�ام�ة

�اؤها لل��ا� و ��ا تق��� ال�عل�مات  تل��م ال��س�ة ب�ضع ال�سائل الالزمة ل��ا�عة األه�اف ال�ي ت� إح

.الالزمة

�(��ا تل��م �اح��ام اآلجال القان�ن�ة و ��ف�ات نقل ال�ع��ات  م� ال����مات ال����ة لإلعالم )االن��ن�

.و ض�ان ن�ع�ة �ل ال�عل�مات ال��ق�لةووضع اإلج�اءات ال�ي ت��ح ���اق�ة ه�ه اآلجال

.ل�م األم� في ال�ل��إذی�� ال�ع��� ن�ع�ة اإلج�اءات آو ن�� اإلعالم 

م��وع ت���� :ال�ادة ال�اسعة

تل��م ال��س�ة ب����� أداء و فعال�ة ن�امها و �ال�الي ت���� وسائل ال��ج�ه و ال�قارنة الالزم��� و ت���� 

ة و ال���� ال�اخلي لل��س�ةال��افة االس��فائ�

.ح�دت االل��امات ال�اصة ب��� اإلعالم و أن��ة ال���� في ال�ل��

ش�و� تق��� العالج:ال�ادة العاش�ة

تق�م ال��س�ة خ�ماتها لل��ضى و ت��� �ل ال��اب�� ل�ل�

��ات أخ�� أو أغ��ة خالل م� � ب��ف�� م�اد ص��الن�ة أو ض�ادات أو م��� .ة اس��فائهو ال یل�م ال���

��ة العالقة ب�� م�س�ات ال

�ى ف��ة في ه��ل م� ه�اكل االس�ع�االت ال�ع���ة أو نقل  � ی�خل إلى ال����فى �ع� أن ق �ق�م ل�ل م��

��ة مع إعالمه م��قا �أه�  �ل�ة االس��فاء الع��مي ن�� ت�فل ما ب�� م�س�ات ال م� م��اة تا�عة ل�

.ال���ق�لةاألن��ة ال��اد الق�ام بها في ال��س�ة

� ال�الي اإلضافي للعق�:11ال�ادة  ال�ان

:���� أن ت��ف�� االل��امات ال�����ة في إ�ار ه�ا العق� م� دع� مالي ع�� الل�وم ����ل على

.م��ان�ة إضاف�ة �ع� تق��� ال���رات ال��ت��ة �األن��ة ال�ي ت� الق�ام بها_

.و الئ�ة االتفاق�ات ال���مة سا�قا في ال�ل��وردت ال��امات العق� م� ال�اح�ة ال�ال�ة
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� وضع العق� ح�� ال��ف�� ال�اب ال�ال

م�ا�عة العق�:12ال�ادة 

��ة تق���ا س���ا لل��احل ی�ألف م� ع�اص� ال��ا�عة ال����رة في ال�الح� ق�ل  تق�م ال��س�ة ل��ی��ة ال

.نها�ة صالح�ة العق�

م�اجعة العق�:13ال�ادة 

� ال�اجة ع� ���� ال�ع��الت في حالة ت�اثف أن��ة ال��س�ة � .���� م�اجعة العق� �ل�ا اق�

ت�ق�ف و ف�خ العق�:14ال�ادة 

� م� ب��ده �اس���اء ,��قا ألح�ام و م�اد ه�ا العق�  ���� للعق� أن یلغى ق�ل ان�هاء صالح�اته ل�ل أو �ع

� �اؤها م� ��ف م�ی��ة ال � إج�اء تق��� األه�اف ال�ي ت� إح � ع� ذل �ة في حالة ع�م االل��ام �ه و ی��ت

��ة �ال�ال�ة .�ق�م لل�ف���ة العامة لإلدارة ال�����ة م� ق�ل م�ی��ة ال

ان�هاء صالح�ة العق�:15ال�ادة 

.ت��هي صالح�ة العق� قان�نا ع�� نها�ة �ل س�ة مال�ة

ات العق�ال��ائج ال���ت�ة ع� ع�م ال��فل �االل��ام:16ال�ادة 

 � �اؤها و ��ا ع�م اح��ام االل��امات ال�عاق��ة م� ��ف ال��س�ة ی�د إن ع�م ت�ق�� األه�اف ال�ي ت� إح

.إلى تق��� تق��� لإلدارة ال�����ة

�اؤها أو اح��ام االل��امات اس��ادا إلى ال�ق��� ال���� لل��احل في  ���� تق��� ت���� األه�اف ال�ي ت� إح

�اؤها ���� ه�ا ال�ق��� في إ�ار اإلج�اء ال� � األه�اف ال�ي ت� إح �ي ال����ر في ال�ادة أعاله ف��ا �� �اق

�اؤها .�ل ت���� األه�اف ال�ي ت� إح

ت��ی� العق�:17ال�ادة 

�ائه ال�ي ت��ده �ع� تق���  ��ة م� ��ف ال��س�ة س�ة ق�ل انق � ت��ی� العق� إلى م�ی��ة ال �ق�م �ل

.ألن��ة ال��س�ة

/.....01/01:م�ة العق� و ب�ء س��انه:18ة ال�اد

س�ة واح�ةی��م العق� ل��ة 

��ح ناف� ال�فع�ل  �اءهم� اب��اء� .تار�خ إم

........................ع�� ال��ان في 

��ان ل�ال�ة:ال��� ��ة و ال م�ی� ال��س�ة:ال���............م�ی� ال
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�ع��ةل�ا �ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال

...........................والیــــة 

....................ال��س�ة الع��م�ة االس��فائ�ة 

��ة -أ .................األن��ة  ال���م�ة و ال����ة  في إ�ار عق� األن��ة ل

األن��ة اآلس��فائ�ة

�الح ال��احة)1 م

�ل�ة ��ة ال���م�ة في األنن�ع ال��ا�ال�

العق�

ال���ة ال����ةال����ة خالل 

�ل�ة   م

ال��احة 

العامة

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام

االس��فائ�ة

�ل�ة  م

الع�ام

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

�ل�ة  م

االذن و 

االنف

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

�ل�ة  م

� ال ع��ن �

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

�الح ال���ة)ب ال�

�ل�ة  م

 � ال�

ال�اخلي

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

�ل�ة  م

األم�اض 

��ر�ة ال

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

 � �ل�ة � م

األ�فال

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة

االس�ع�االت 

ال���ة 

ال��اح�ة

ع�د ال�خ�الت

ع�د األ�ام 

االس��فائ�ة
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الع�ل�ات ال��اح�ة)ج

�اص  ال���ة ال����ةال����ة خالل اآلن��ة ال���م�ةاآلخ�

ال��احة العامة

ال��احة ال��ل�ة

ج�احة الع�ام

ج�احة الع��ن 

ج�احة االدن

ءام�اض ال��ا

�ف�ة  ال�لى)د ت

�ل�ة  ال���ة ال����ةال����ة خالل اآلن��ة ال���م�ةال�

� اإلشعاعي  الف�

� �األجه�ة ال���ة ال���ة ال����ةال����ة خالل الع�دالف�

� االشعاعي الف�

� اال���غ�افي الف�

��ان�� � ال ف�

ال���فات ال�����ة

�ةال�عت���� ال�ع�ة

� ال�س� ال�����ي للقل

ال�الدات 

مالح�ة ال���ة ال����ةال����ة خالل ع�د ال�الدات 

�ة ألن��ة ال�قا�ة- � ع�د األع�ال ال��

مالح�اتوسائل ال�����م�ة ال��ف��الع�د���عة ال��ا�ال�ق�

ع�د ح�الت ال�لق�ح-د

�اء ���عة ال��ا�ال�ق� اإلح

� الع�د

ال���ة ال����ةوسائل ال�ع���ة���ة خالل ال�

ال�لق�ح ع�� ال�الدة

ال�ل

شلل األ�فال

االل�هاب ال����
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م��وع ال��س�ة، ل�حة الق�ادة وم�ش�ات ال�����

��ة2014اب��اء م� س�ة  � م�س�ات ال ��نة ت���� وم�اج�� في آل�ات ت� ال��وع ’وفي إ�ار ع

ج�ی�ة ل��� ال����� به�ف  ت���� ال��ا�ات و�عادة تأه�ل ال��ف� العام وت���ل في م��وع م�س�ة، ل�حة 

.الق�ادة وم�ش�ات ال�����

:واله�ف ال����د م� ه�ا ال��� ال��ی� لل����� ه�

.وضع أدوات تق��� لل��اب�� ال����ة م� أجل تع��� خ�ة ع�ل ال������

.�غ��ة في ال����� س���� ال����م� اك��اب وسائل لل��ا�عة وتق��� ال��ا�ات ال���م�ةإح�اث دی�ام���ة م

�ل ال��ق ل��ق�� ال��علقة �ال����� .إع�اء أه��ة ألن��ة ال���� وت�ف� له أف

� أألخ�اء � أم�ر غ�� م��قعة ��ا في ذل �اد�ات وتفاد .ت�ق�� اق�

� م� ال����� ال��وع في ت���� ه�ه ال�قا � ال�الث م� أجل وت���� أدوات وم�ش�ات للق�اس فل�ا �ل

.والفعال�ة

.ال��ع�ة وال���ة’ال��لفة’ت� ارفاق ه�ه ال��ش�ات ب��اذج وج�اول ت���ل خاصة م�ش�ات لل����� ت�عل� �ال��ة 

�اء ه�ه اآلل�ات � �ع� ال��جع األساسي لل�ع�مات ال�ي ت�أل ف .مع اإل�قاء على عق� أن�از األن��ة ال�

� :أن م��وع ال��س�ة ال�� �ع� على الع��م ل��ة س����، أن ����� على ثالث خ�� وهيف��

��ة)-1 �ف�ة أوضاع ال��اة ال�ه��ة ل�ه�ي ال .خ�ة ع�ل ل�

���ل�ة ال�����ة لل����ف�ات و معه� �اس��ر ال��ائ� )-2 � دی�ن ال �ف�ة ال�ال�ة ف��ا �� خ�ة ع�ل لل�

.العاص�ة

3-( �� .ل على ف��صات ���ة خارج�ة والعالج داخل اله��ل االس��فائيخ�ة ع�ل ل��ه�ل ال�

��ة لل�ال�ة، ووج�ب إحالة ن��ة م�  � جل�ات تق���ة خالل االج��اع األس��عي مع م�ی� ال �� مع ت�

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات �� �ل اج��اع، على ال�ف���ة العامة ل�زارة ال .م�

)ال��ع�ة(م�ش�ات م�علقة �الفعال�ة 
:1(ال�ل��  (

مالح�ات  ن��ة ان��ار 

ع�و� 

ال����ف�ات

ن��ة 

ال����ل

ن��ة أعادة 

الق��ل

ن��ة 

ال�ف�ات

ع�د األس�ة �الح ال�
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م�ش�ات م�علقة �األن��ة 

مالح�ات ن��ة دوران 

األس�ة

مع�ل م�ة 

اإلقامة

ن��ة شغل 

األس�ة

ع�د أ�ام القامة 

س��فائ�ة إلا

ع�د ال��ضى

ال�ی� ت� 

ق��له�

�الح  ال�

ال����ع

ل�حة ق�ادة ت���� م�س�ة 

��ة �ل:.............................................ال :...............................................الف

ال�ال�ة و ال��اس�ة (1

ع��ادات ح�� ���عة ال�فقات  الن��ة اس�هالك ا-

��ل ا- رادرت �ال�قارنة مع ال��قعاتال ن��ة ت�

� ���عة ال�فقات �ال�قارنة مع ا- ع��ادات ال�ف��حةالن��ة االل��امات ح�

ال��ش�ات

األه�اف ال���دة

ال��ائج ال��ققة

الفارق 

ت�ج�ة الف�ارق 

���ح و ق�ارات ت

�ل م���ع نها�ة الف

ت���� ال��ارد ال����ة: (2

اب ن��ة الغ�-

ال�ع�اد/ع�د ال��ق�ات ال�اخل�ة -

ع�د ال��اص� ال�ف��حة-

�ف�ة ال����قات - ن��ة ت

ع�د األع�ان ال�ی� تلق�ا ت����ا-

ع�د األع�ان ال�ی� ب�مج ت����ه�-

الع�د اإلج�الي لل��اعات/ع�د ال��اعات ال�ي ت� حلها -

.ع�د حاالت ال��ازعات �ال��س�ة-

ال��ش�ات
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األه�اف ال���دة

ال��ائج ال��ققة

الفارق 

ت�ج�ة الف�ارق 

���ح و ق�ارات ت

�ل م���ع نها�ة الف

: ت���� ال�سائل (3

ت�لفة ی�م ال�غ��ة -

- � �/ت�لفة ال���� ل�ل م��

ت�لفة ال����ل -

اس�هالك ال�ق�د ال��مي-

��ارات ال���ع�لة/ن��ة ح�وث ع�ل - ع�د ال

��انة ال��م�ة- ت�لفة ال

��اراتت�لفة ال- ��انة ال��م�ة لل

ن��ة تل��ة ال�ل��ات-

�الح- .ن��ة ال�فق�دات �ال���ة لألش�اء  ال�ي ت� ت�ص�لها لل�

ال��ش�ات

األه�اف ال���دة

ال��ائج ال��ققة

الفارق 

ت�ج�ة الف�ارق 

���ح و ق�ارات ت

�ل م���ع نها�ة الف

: ت���� ال��ضى (4

�ل�ل م/ن��ة اس�هالك األدو�ة- �ل�ة و ل�ل ی�م ول�ل م��

�الح�ات- ن��ة نها�ة ال

ق��ة م��ون األدو�ة في األ�ام االس�هالك-

ع�د ال��ضى ال�ی� �ان�ا م�ل اس���ان /ال��فل’ال�غ��ة ’ع�د ال�اض�� ع� ��وف اإلقامة -

ق��ل ال��ضى إعادةن��ة -

ن��ة ت���ل ال��ضى-

ال��ش�ات

األه�اف ال���دة

ققةال��ائج ال��

الفارق 

ت�ج�ة الف�ارق 

���ح و ق�ارات ت
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�ل م���ع نها�ة الف

م�ا�عة ال��ار�ع (5

ن��ة ت�ق�� ال���وع-

تأخ� م��ل �ال�قارنة مع اآلجال-

ن��ة تق�م األشغال-

ع��اداتالن��ة اس�هالك ا-

ال��لفة ال�عاد تق���ها/ال��لفة األول�ة -

ال��ش�ات

األه�اف ال���دة

ل��ائج ال��ققةا

الفارق 

ت�ج�ة الف�ارق 

���ح و ق�ارات ت

�ل م���ع نها�ة الف

ل�حة الق�ادة /خ�ة ع�ل 

’م�ش�ات ال��ج�ه

ال��ا�عة و 

���ح  ال�

� الق�ام  أن��ة واج

� م��د  بها في وق

مع ت��ل 

ال���ول�ة 

 � األه�اف ال�اج

ت�ق�قها

م�ش�ات الفعال�ة نق�ة ال�روة 
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م�ج� ل���وع م�س�ة �ذجن�

�ل�ة( )م�ت�� على م�ار�ع ال�

)م� �اب ال��ج�ه(

� �ال��س�ة )1 .ال�ع��

�ادقة على ال���وع)2 .م�اجع ال�

��ة )3 .العالج  و ال�����’ت��ی� أول��ات ال

األه�اف)4

:ت���� االس�ق�ال و أألم�-

’أعادة ال��� في إج�اءات أس�ق�ال ال��ضى*

داخلي ل����� ت��ی� أج�اء *
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نقا����3قة ل�ضع ح�� ال����� ال�قا� ال�الث 

� ت��ی� األه�اف األول�ة له�ه ال����ات ال�الث ����قة تق��ة  ��"� :وال�ي"ل�� م�اج��

.مع�فة أس�اب ع�م اس�ع�ال وع�م ت���� وح�ة ق�اس م�ال خاصة ت��ی� ال�ی�ن 

.مع�فة ال��اكل ال�ئ���ة ع� ���� رس� ت����ي

.��ار م��� ل��ا�عة وحل مع االس�فادةاخ

� ال��ع�ة واأله��ة ���ف األس�اب ح� .ت

.اس���اج حل�ل ب�ق��ة ال��اورة ال�ه��ة وال���ول�ة

� خ�ة وضع م��� الع�ل .تع��

:ال�ال�ة

��ان ��ة وال :م�ی��ة ال

:ال��س�ة

�ف�ة ال��ار ال�ه�ي لل�����م�� م��� ت

الف�ة ال�ق��� اآلجال ن�ا�

ال���ول�� 

ال�ع����

اإلج�اءات 

ال����ة

 � س�

ال�أخ��

ن�ع�ة 

ال���ل

الف�ة 

:ال�ال�ة

��ان ��ة وال :م�ی��ة ال

:ال��س�ة

�ف�ة ال�ال�ة  ���ل�ة ال�����ة ومعه� �اس��ر(م��� ال� )خاصة دی�ن ال

ن�ع�ة 

ال���ل

ال�ق��� اآلجال ن�ا� 

ال���ول�� 

ال�ع����

اإلج�اءات

ال����ة

� تأخ��  س�

ال���ی�

ال��س�ات 

ال�ع��ة

ن�ع�ة 

ال���ل
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:ال�ال�ة

��ان ��ة وال :م�ی��ة ال

:ال��س�ة

�ة، الع�ل�ات (م��� ت�ه�ل ال�ص�ل إلى العالجات  � الف��صات ال���

� ال��اء وال��ل�� )ال��اح�ة، العالجات ال�اصة ��

ال�ق���  ال�ق��� 

الف�ق (

���ح )وال�

اآلجال األع�ال، 
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�الح ال���ع�لة لإل شعاعات ال���ّ�ةال�

� ال � تع�ض ��ي م� أجل ت��� � أن .��ض أو العالج دون وصفة ���ةال ���� الق�ام �أ �ل ی��ر ��

� أو العالج ��قارنة ال��ا�ا ال�ي ����� أن �ق�مها ه�ا الع�ل على  ع�ل ب�اس�ة األشعة ألغ�اض ال����

� ع�ه مع األخ� �ع�� االع��ار م�ا�ا وأخ�ار  ��ر م� اإلشعاع ال���ت � أو العالج مع ال م���� ال����

� إال�ق��ات األخ�� ال��ج�دة ال .شعاعات م��ّ�ة�ي ال ت��ل

�ف أو ��ارس أع�اال ب�اس�ة أشعة م�  � � � أو العالج ی�ع�� أوال وق�ل �ل شيء، على �ل ��� ال����

.ض�ان ح�ا�ة وأم� �لي لل��ضى خالل وصف وت�ف�� الع�ل

�ع تع�ض ال��ضى لإل � أن �� �ل الق�اع� شعاعات ال���ّ�ة خالل ع�ل�ات �� � أو العالج ألف ال����

:��علقة �ال��ا�ة م� اإلشعاع �اح��ام الق�اع� ال�ال�ةال

���� األجه�ة ال���ة ال��سلة لإل شعاعات ال���ّ�ة،ت

� والعالج ب�اس�ة األشعة، م���ع ع�ل�ات ال����

�ادر اإلشعاعات ال���ّ�ة، تع��� م

ق�اس ال��عة ال�����،

.ض�ان ن�ع�ة ال�ع�ضات ال���ة

� اس�ع�االت العالج ت��� ش�و� ق�اس ال��عة ال�����  وق�اس اإلشعاعات ال���ّ�ة وض�ان ال��ع�ة ف��ا ��

� ف���ائي في اإلشعاع � إش�اف م�� .ب�اس�ة اإلشعاعات ال���ّ�ة ت�

� ب�اس�ة  � اس�ع�االت ال���� ���� وض�ان ال��ع�ة ف��ا �� ت��� ال��و� ال���دة وال��علقة �ال�

�  ف���ائي في  ��� ال�ع���� اإلشعاعات ال���ّ�ة �ع� أخ� رأ � ال��وت���الت ال���دة م� ال��� اإلشعاع ح�

��ة وال��ان و�صالح ال����ف�ات .وال�ع���ة م� ��ف وزارة ال

� ف���ائي في اإلشعاع في �ل وح�ة عالج ب�اس�ة األشعة � تع��� م�� ��.

� ف���ائي في اإلشعاع � ال��و�، ع�� ال�اجة، ���� ���� �األشعة وال� .ت��ع�� وح�ات ال�

 � ��� ال�ی� ���ن وج�ده� ض�ور�ا، ���ع وج�د أ �ي و�اس���اء الع�ال ال��� � ب�اس�ة األشعة ش� الف�

� ی�سل إشعاعات م��ّ�ة إال في حالة ما  � داخل القاعة ال��ج�د بها ال�هاز ال� � ال��� � غ�� ال�� ش�

� آخ� � ��اجة ل��اع�ة ش� � ال��� � أن ع��ما ی�� الق�ام �ال�ع�ض لغ�ض .إذا �ان ال�� العالج ��

� م���ا � ���ل ب�قي ال��� .ت��ن ال���أة م�ه�ة �أجه�ة ال����

� أن ی�ود اس�ع�ال م��اف إشعاعي وج��ا ����� اإلضاءة ��.

 � ��ص لل��اء ال��امل أو في حالة اإلن�اب �� �ال���ة لألع�ال ب�اس�ة األشعة ال��جهة على وجه ال�

� أن ال � ال�أك� ق�ل الق�ام ب�ل �على ال��� � ال��اد الق�ام �ه ال ی�عارض مع حالة ال��� ت���ع� في �ل .ف�

� م��رة ألس�اب م�ا�عة س����ة  � أو العالج إال في حالة ما إذا �ان ال�االت، ال�ع�ضات ألغ�اض ال����

.ج��ة
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� ت��ن ال��عة كل ع�ل ب�اس�ة األشعة � ب�م��ه ��� � ال��أة ال�امل �� � أو العالج ل� ألغ�اض ال����

�غة ال����ل وج�ده قل�لة أقل ما ����ال� �ع لها ال���� أو ال� .ي ��

� لل��اء ال��امل أو الل�اتي م� شأنه�ا أن ���ل�ا إال  � اس��عاد تق��� ج�عة ن�ائ� م�عة ألغ�اض ال���� ��

� م��را ألس�اب ���ة ح���ة .إذا �ان ذل

�� ال��ع إلى م���� �ال���ة لألمهات ال��ضعات، ی�ق�ع� ع� ال�ضاعة إلى غا�ة أن ی��  قف إف�از الع�

� عل�ه تق��� ج�عة فعالة غ�� مق��لة �ال���ة لل�ض�ع .الی��ت

� على وجه  � أن ال تق�م ج�عة ن�ائ� م�عة لأل�فال إال إذا وج�ت م�ش�ات م�ا�عة س����ة ج��ة، و�� ��

� ال��ا� ال����ع م�اعاة ل�زن ال���، وال��احة ال����ة، و�ل ال�عا .ی�� األخ�� ال�الئ�ةاإلل�ام تقل�

� إ�قاء تع�ض األن��ة العاد�ة خالل ع�ل�ة العالج ب�اس�ة األشعة، إال أقل م���� ���� ال�ص�ل ال�ه  ��

�اء ب�اس�ة  ��دة ال���دة في م��� العالج مع ح�ا�ة األع عقالن�ا، مع تق��� ال��عة ال��ل��ة لل���قة ال�ق

� م���ا ومالئ�ا .ع�ائ� إذا �ان ذل

�ضى داخل ال����فى داخل غ�ف مه��ة ته��ة خاصة إل�ام�ة م� أجل تلقي العالج ب�اس�ة أشعة إقامة ال�

.أو ب�اس�ة ن�ائ� م�عة)ك�ر� ت��ابي(ك�ر� 

� اإل�قاء على ال��ضى ال�ی� ت� عالجه� ب�اس�ة ن�ائ� م�عة م���مة داخل ال����فى ح�ى ی�لغ ن�ا�  ��

.���ات ال���دة قان�ناال��اد ال��عة ال����عة م����ات تقل ع� م�

� في  � ل�ع�ض غ�� ���عي �ف�ق ال�����ات ال��جع�ة، �ق�م ال��� في حالة تع�ض ��ي ع�ضي ی�د

� وان��ارها �ل عل�ها ال��� � على ال���ع�ل ز�ادة على .اإلشعاع الف���ائي ف�را ب�ق�ی� ال��عة ال�ي ت� و��

� أن ی� ��ور�ة م� أجل��ذل :اإلج�اءات ال

�����ة م� أجل م�ع ت��ار م�ل ه�ا ال�ادث،ت��ی� ال��اب� � ال�

��ة، � م��ول��ه ال�� �����ة ال�ي ت�خل ت� وضع ال��اب�� ال�

.تق��� تق��� إلى م�اف�ة ال�اقة ال�ر�ة ی��� أس�اب ال�ادث وال�عل�مات ال����رة وال�ي ���� �ل�ها

� ب�اس�ة األشعة،  � م� خالل ال���� �ف�ن و�ق�م�ن به�ا ی�ع�� على ال��ارس��، خالل الف� ال�ی� �

� ال�أك� :الف�

م� اس�ع�ال أجه�ة مالئ�ة،

� ال��ل�ب، م� أن ال��ضى ی�لق�ن أقل تع�ض ض�ور� م� أجل بل�غ ه�ف ال����

م� أن ال�����ات ال��جع�ة ال���قة في ال�ع�ضات ال���ة أخ�ت �ع�� االع��ار،

� م � ق�ل أخ�ت �ع�� االع��ار،م� أن ال�عل�مات ال���ف�ة م� خالل الف��صات ال�ي ت�

� ب�اس�ة ن�ائ�م�عة ال�أك� �ف�ن و�ق�م�ن �ال���� �  على ال��ارس�� ال�ی� � ��:

� ال��ل�ب، م� أن ال��ضى ی�لق�ن أقل تع�ض ض�ور� م� أجل بل�غ ه�ف ال����

م� أن ال�����ات ال��جع�ة ال���قة في ال�ع�ضات ال���ة أخ�ت �ع�� االع��ار،

� م� ق�ل أخ�ت �ع�� االع��ار،م� أن ال�عل�مات ا ل���ف�ة م� خالل الف��صات ال�ي ت�

.م� أن ال�����ات ال��جع�ة ال���قة في ال�ع�ضات ال���ة أخ�ت �ع�� االع��ار



517

ال���قة ال����ة

� أو م��وس ���� ص�ر إشعاعات م���ة م�ج�د في م�س�ة ع��م�ة ال���قة ال����ة �اء م�اق هي ف

��ة خاضعة لق�اع� خاصة �ا لألش�اص لل � م� أجل األمان واألم� ���ن ال�خ�ل إل�ها م���ا وم�

� له� دون س�اه� .ال��خ

� اال���قة ال����ةت��� اإلشارة ال�اصة � � م��ول�ة ال�����م م� ��ف ال�� � في ال��ا�ة م� لمخت� ت

.اإلشعاعات

:ت�� اإلشارة لل��ا�� ال����ة ��ا �أتي

�اء،ال���قة ال��اق�ة ��ار إل�ها ب�فل �� على خلف�ة ب� أخ

 � �اء-ال���قة ال���وسة ��ار إل�ها ب�فل رماد .أزرق على خلف�ة ب�

���� ت��ی� م�ا�� م�ع ال�خ�ل إل�ها ت�ّ�ى م�ا�� م���عة داخل ال���قة ال��اق�ة ����� أح�� ت�� اإلشارة 

�اء .إل�ها ب�فل أح�� على خلف�ة ب�

� أن ت��ن اإلشارة م�ا�قة لل�س� ال�ل� 1432صف� عام �15 �الق�ار ال�زار� ال����ك وال��ّرخ في ��

�ادر اإلشعاعات ال����ة 2011ی�ای� 20ال��اف�  وال�� ���د اإلشارة ال�اصة �ال��ا�� ال�ي ت���� على م

�اء .وم�ض�عة ع�� م�اخل ال��ا�� ال�ع��ة، و��اخلها ع�� االق�

�� ت��ان أح�� لألخ�ار أن ت���� ل�حات اإلشارة ع�� ال�اجة على ب�انا���� ت وعالمات ت���ل�ة ق

� االل��ام بها .وت�ص�ات األم� ال�اج
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اس�ع�ال أجه�ة ق�اس ال��عة الف�د�ة

ل��ا�ة م� اإلشعاعات ال���ّ�ة للع�ال ال�اضع�� لل�ع�ض ال�ارجي لإلشعاعات �افي إ�ار ال��اب�� ال�اصة 

� اس�ع�ال أجه�ة ق�ا .س ال��عة الف�د�ةال���ّ�ة ��

���ة ض�ان ق�اس ال�ع�ض ال�ارجي ل�ل عامل م��خل في ال���قة ال��اق�ة ب�اس�ة  ی�عّ�� على ال��س�ات ال

.ق�اس ال��عة الف�د�ة

� في ال���قة  � حال م� األح�ال ح�ل جهاز ق�اس ال��عة الف�د ال �عفي وج�د جهاز م�اق�ة ب��ة ال���� �أ

.ال��اق�ة

وغاما ون��ونات ×الف�د�ة ال�ارج�ة في حالة خ�� ال�ع�ض ال�ارجي لإلشعاعات ���ع�ل ق�اس ال��عة

وح�مة ج���ات م���نة و���ا ذات �اقة ت��اوز

Kev 100

�ل عل�ه م� ��ف الع�ال ال�اضع�� ل��� ال�ع�ض ال�ارجي ب�اس�ة  ت�� م�اق�ة م�افىء ال��عة ال���

صف� عام 15ة في الق�ار ال�زار� ال����ك وال��ّرخ في أجه�ة ق�اس ال��عة الف�د�ة ض�� ال��و� ال���د

.ال�� ���د اس�ع�ال أجه�ة ق�اس ال��عة الف�د�ة2011ی�ای�20ال��اف� 1432

ی�� ق�اس ال�ع�ض ال�ارجي �الل��ء إلى ق�اس ال��عة الف�د�ة غ�� ال��اش� �اإلضافة إلى اح��ال اس�ع�ال 

�ادق عل�ه م�  .��ف م�اف�ة ال�اقة ال�ر�ةق�اس ال��عة ال��اش� ال�

� أن ���ن ن�ع جهاز ق�اس ال��عة مالئ�ا ل��ع اإلشعاع أو اإلشعاعات ال�ع��ة ��.

� أن �فة �اه�ة ومق�وءة و�� � أن ���ن ال�ع�ف على جهاز ق�اس ال��عة م� خالل اس� ال�امل � ��

� .����ع� �ل ل�

��ر � على العامل ح�ل جهاز ق�اس ال��عة على م���� ال � على م���� ال��ام�� .أو إذا اس��ال ذل

�فة م�قار�ة  � وضعها � وفي حالة ح�ل أجه�ة ق�اس ال��عة غ�� ال��اش�ة وال��اش�ة في م�اضع م��لفة ��

� ف�ارق الق�اس ب�� مع��اتها .ل�قل�

� ما ه� م�ف� عل�ه �ل عل�ها م� ال��� �له ح� .�قاس م�افىء ال��عة و��اثل لل��عة ال���

� ���عة األع�ال ���� ح�ل أ جه�ة ق�اس ال��عة ال����ل�ة الس��ا على م���� ال�عاص� واألصا�ع ح�

ال����ة غ�� أن

��ر � حال م� األح�ال ح�ل أجه�ة ق�اس ال��عة على م���� ال .ه�ه األجه�ة ال����ل�ة ال تعفي، �أ

� ت�ه��ات ال��ا�ة الف�د�ة ع��ما ���ن اس�ع�الها � ح�ل جهاز ق�اس ال��عة ت� ض�ور�ا للق�ام �ع�ل�ة ��

.مع��ة

� على �ل عامل ح�ل جهازه لق�اس ال��عة خالل ساعات الع�ل داخل ال���قة ال��اق�ة � جهاز .�� ی�ّت

.ق�اس ال��عة ع�� نها�ة الع�ل في ل�حة ت��ل أس�اء الع�ال

��ر اإلشعاعات ال����ة أو ال��ا � ع� م � م��ول�ة ال�����م في م�أ � أن ت�ضع الل�حة ت� رة وأن ت��ن ��

.م�ودة ��هاز ق�اس ال��عة ��اه�
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� م�اف�ة ال�اقة ال�ر�ة ��الف ذل� � جهاز ق�اس ال��عة شه��ة ما ل� ت�ّخ .ت��ن م�ة ح�ل نف

� إرسال جهاز ق�اس ال��عة خالل ال���ة ع��  �اء م�ة ح�ل ال�هاز إلى )15(�� ی�ما ال��ال�ة النق

�الح ال�ق��ة ل��اف�ة ال�اقة ال�ر�ة أو �الح ال�ع���ةال� .إلى ال�

�الح ال�ع���ة خالل  �الح ال�ق��ة ل��اف�ة ال�اقة ال�ر�ة أو ال� ی�� اس�غالل جهاز ق�اس ال��عة م� ��ف ال�

.ی�ما ال��ال�ة ل�ار�خ اس�المه)15(ال���ة ع�� 

� الع�ل أو ال�����م ع��  � م� ��� اع�قاده�ا ���� معال�ة أجه�ة ق�اس ال��عة خارج الف��ات العاد�ة ��ل

� ت�و�� الع�ال ف�را ��هاز ق�اس ج�عة  � للع�ال لإلشعاعات ال����ة وفي ه�ه ال�االت �� تع�ض غ�� عاد

.ج�ی�
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ال�قا�ة ال���ة للع�ال ال�ع�ض�� لإلشعاعات ال���ّ�ة

� ال��ي والف��ص ال����ل�ة و��ا ا ل��اب�� ال�قا�ة ال���ة للع�ال ال�ع�ض�� لإلشعاعات ال���ّ�ة وس�� الف�

� اّت�اذها في حالة تعّ�ض مف�� .ال�اج

 � � ���ف�� العّ�ال ال�ع�ض�ن لإلشعاعات ال���ّ�ة م� رقا�ة ���ة ته�ف إلى ت��ی� أهل��ه� ال���ة ل�غل م�

���فه� في ص�ف  � ت � عل�ه ال�ادة )ب(أو ص�ف )أ(الع�ل ح� م� ال�س�م ال�ئاسي رق� 19ك�ا ت�

.2005أب��ل س�ة 11ال��اف� 1426عام ر��ع األول 2ال��رخ في 117-05

� الع�ل على أهل��ه�  ال ���� أن ُ�عّ�� العّ�ال في أع�ال تعّ�ضه� إلشعاعات م��ّ�ة ما ل� ��ه� له� م��قا ���

.���ا، ألدائها

:ت�ّ� ال�قا�ة ال���ة

� الع�ل ا � � الع�ل م� أجل ال�أك� م� أن العامل م��ع� ص��ا ل�غل م� � � ی�ش�ه ق�ل ال�ع��� في م� ل�

ال�����م لل�ع��� ف�ه،

��ف  ��ف )أ(دور�ا م�ت�� في ال��ة على األقل للعّ�ال م� ال ، م� )ب(، وم�ة واح�ة في ال��ة للعّ�ال م� ال

� الع�ل ال��غ�ل، � أجل ال�أكّ� م� األهل�ة ال���ة للعامل في م�

� ع�لهع�� اس���اف الع�ل م� أجل ال�أكّ� م� أن العامل م�هل ص��ا لل�ج�ع إ � .لى م�

� أن ی�ّلغ ع�ه األش�اص ا ��ن لمخفي حالة ت�اوز ح�ود ال��عات ال����ة لل�عّ�ض وال�� �� .ت

� الع�ل ب�اء على �ل�ه أو  � �، العامَل م� أجل ال��� في أهل��ه ال���ة ل�غل م� � الع�ل، ��ل ��� � �ف�

� م� م����مه .��ل

� ��ي، ع� األخ�ار ال��ت��ة �ال�عّ�ض  وض�ورة ال�ق�� �ق�اع�لإلشعاعات ال����ة، ع�� �ل ف� ی�لغ العامل

.ال��ا�ة و��ا ع� أه��ة ال��ا�عة ال���ة
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الشخص المختص في الحمایة من األشعة على مستوى مؤسسات الصحة 
العمومیة والخاصة

اعات مؤینة تعیین شخص یجب على كل مؤسسة الصحة العمومیة والخاصة التي تستخدم منشآت تصدر إشع
.مختص في الحمایة من األشعة

الشخص المختص في الحمایة من األشعة یعینھ مدیر مؤسسة الصحة من بین المستخدمین الحاصلین على 
ویعلم بھذا .شھادة في التصویر الطبي مسلمة من المعھد الوطني للتكوین العالي شبھ طبي أو شھادة معادلة

.مؤسسة ومختلف مصالح الرقابة المختصةالتعیین جمیع مستخدمي ال
.یمارس الشخص المختص في الحمایة من األشعة مھامھ تحت السلطة المباشرة لمدیر المؤسسة

یضع مدیر مؤسسة الصحة تحت تصرف الشخص المختص في الحمایة من األشعة الوسائل الضروریة ویقیم 
ل استقاللیة، السیما تجاه المصالح المستعملة تنظیم النشاط الذي یمكن ھذا األخیر من ممارسة مھامھ بك

.للمنشآت والمعدات التي تصدر إشعاعات مؤینة
یستفید الشخص المختص في الحمایة من األشعة من تجدید المعلومات تنظمھ المؤسسة المستخدمة مع الھیئات 

.سنوات)5(المختصة في المجال كل خمس 
لى أن تتم حیازة مصادر اإلشعاعات واستعمالھا من طرف یسھر الشخص المختص في الحمایة من األشعة ع

أبریل 11الموافق 1425ربیع األول عام 2المؤرخ في 05-117المصالح المعنیة طبقا ألحكام المرسوم رقم 
.2005سنة 

:ویكلف، ال سیما بما یأتي
المؤینة وحمایتھم،ضمان، باالتصال مع طبیب العمل، تنفیذ تدابیر وقایة العمال المعرضین لإلشعاعات 

تقدیم المساھمة في المراقبات المنتظمة التي یفرضھا التنظیم حول المنشآت والمعدات التي  تصدر إشعاعات 
مؤینة،

إعداد الملف المتعلق بالحمایة من األشعة في إطار حیازة مصادر اإلشعاعات المؤینة واستعمالھا،
بر تحدید المناطق والقواعد الخاصة المطبقة في ھذا المجال،تنظیم الحمایة من األشعة في المؤسسة، ال سیما ع

تطبیق وضمان نشر التعلیمات المتعلقة بالحمایة من األشعة وتحیینھا وضمان احترامھا الصارم،
تحسین مشغلي مصادر اإلشعاعات المؤینة بالمخاطر المرتبطة بھا،

اعات المؤینة،ضمان التكوین في الحمایة من األشعة للعمال المعرضین لإلشع
ضمان متابعة قیاس الجرعات لكافة عمال المؤسسة المعرضین لإلشعاعات المؤینة،

اتخاذ التدابیر اإلستعجالیة األولیة في حالة أحداث أو حوادث إشعاعیة مھنیة،
الكشف بصفة منتظمة معاییر الرقابة اإلشعاعیة وتدوینھا في سجل الرقابة اإلشعاعیة،

ات في حالة حدث أو حادث إشعاعي مھني مرتبط بتشغیل المنشآت التي تصدر إشعاعات المساھمة في التحقیق
مؤینة،

محرم عام 28من القرار المؤرخ في 19المسك الیومي لسجل التجھیزات الطبیة المنصوص علیھ في المادة 
،2015نوفمبر سنة 10الموافق 1437

.عاعیةالمساھمة في تسییر النفایات والمخلفات السائلة اإلش
یجب على الشخص المختص في الحمایة من األشعة أن یمسك یومیا سجل الرقابة اإلشعاعیة، یرقمھ المدیر 

.أو إضافة على الھامش أو الذیلةویؤشر علیھ، بدون تشطیب وال زیاد
.في الشھر على األقل)01(یجب أن یمأله تحت مسؤولیتھ، حسب المصلحة مرة واحدة 

ف مفتشي الصحة ومفتشي الحمایة من األشعة التابعین لمحافظة الطاقة الذریة ویجب أن یوضع تحت تصر
المكلفین بالرقابة اإلشعاعیة، بغض النظر عن الرقابات األخرى المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم 

.المعمول بھما
.تحدد مدة حفظ سجل الرقابة اإلشعاعیة طبقا للتنظیم المعمول بھ
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عاعیةسجل الراقبة اإلش
:............................................اسم المؤسسة

)اللقب واإلسم:...............................(الشخص المختص في الحمایة من األشعة
:............................الطابق:.....................البنایة:.......................المصلحة

مالحظات د بالضربة نسبة الع
في الثانیة

CPS

بالضربة في الدقیقة 
CPM

تدفق الجرعة
)الساعة/بالمیكروسیفر(

ضجیج إلكتروني 
الساعة /بالمیكروسیفر(

أو بالضربة في الدقیقة 

CPM)

مكان 
أخذ 

العینة

الساعة التاریخ نقطة القیاس

االتصال الجو

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

:...................نموذج:.........صنف:......رقم التسلسل:....................................مقیاس اإلشعاع

:............/.........../...........تاریخ...................:.....شھادة المعایرة

:...................نموذج:.........صنف:......رقم التسلسل:....................................مقیاس التلوث

:............/.........../...........تاریخ:........................شھادة المعایرة



523

ال��افة اإلس��فائ�ة
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س��فائ�ة وال�قا�ة م� األم�اض الف��وس�ة في م�اك� إلب�وت���ل ال��افة ا

��ر ال�ل��  عالج الق

)ال�هاب ال��� الف��وسي ب،س داء فق�ان ال��اعة(

� ع�و� م� األم�اض الف��و  � و��ا ال�عالج م� أ ال����ة م� ��ف في م�اك� (س�ة به�ف تق��ة ح�ا�ة ال���

��ر ال�ل��  .عالج الق HBV,HCV, HIV

� � ال�زارة ب�ضع ن�ام �� ��ر إلال��افة اقام س��فائ�ة وال�قا�ة م� األم�اض الف��وس�ة في م�اك� عالج الق

�ع �ل اإلم�ان�ات م� أجل ت���� ه�ا ال��ام وال��  � أن � � م��ول�ة م�ی� ال��س�ة ال�� �� ال�ل�� ت�

� ��:

1.    � األماك�.4العالج   .3ال�عالج     .2ال���

:إج�اءات ال��افة ال�اصة �ال��ضى.1

�ف�ة ال�لى  ب�ء تلق�ح ض� ال�هاب ال��� ال���� ب ل�ل ال��ضى ال�اضع�� لع�ل�ة ت

. HBVوHCV, HIVع� � أخ� ع��ة دم ل���ع ال��ضى م� أجل ال��

فعل ��ي، ج�احي، حق� دم أو م�اد دم و��ا عالج أس�ان اإلص�ار على ال��ضى م� أجل اإل�الغ ع� �ل

� عل�ه ح�ی�ا .أق��

� ق�ل ال�صل �اب�ن األب� � ج��ة مع وج�ب األ��اف العل�ا �ال .ض�ان أن ت��ن ن�افة ال���

:إج�اءات ال��افة ال�اصة �ال�عال���.2

�ف�ة  .ال�لىاج�ار�ة اللقاح ض� ال�هاب ال��� ال���� ب ل�ل العامل�� في وح�ة ت

.س�ة أشه�إلى�ل ثالثة أشه�  HBV, HIV �ل�ةت�صي ب��ال�ل م

� أو صاب�ن م�ه�  �اب�ن األب� �ال إج�ار� غ�ل ال��ی� �ال ق�ل و�ع� �ل ب�ء عالج وخاصة ق�ل و�ع� إ�

�ف�ة ال�لى � ل�هاز ت .ال���

� .وضع ض�ادات وقائ�ة ل�ل ج�ح أو خ�ش خاصة على م���� األ�اد

� �ال�هاز وع�� لإل�اميوضع القفازات  �ال ال��� �الالع�ل�ة و��ا خالل إنهاءل�عالج إ� .اإل�

� �ال�هاز وع��  �ال ال��� �ح به�ا ع�� إ� .الع�ل�ة و�ل ع�ل�ة دم��ةإنهاءوضع ق�اع ال�قا�ة وال���ات ی�

:إج�اءات ال��افة ال�اصة �العالجات.3

�الع��  � ال���ض وت�ه�� جل� ال�اإل� � ���ه� م�ل ال���ل  و�ع� غ�ل دق�� وغ�ل ی� أو ��70°

� .ب�ل�ف��ون ی�د

� دواء  �ف�ةأث�اءاس�ع�ال ال�ق� ذات االس�ع�ال ال�اتي ع�� حق� أ .ع�ل�ة ال�

.ال���ع�لةاإلب�م���ع إعادة غل� 

� ع��ما تل�خ ع�� أخ� الع��ات ��اء جاف�ل � ال�ارج�ة لألناب� .°12م� األج�ر ت�ه�� ال��ان
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:ال�اصة ب�سائل العالجإج�اءات ال��افة .4

� أن ت��ع وت�ضع في أوع�ة خاصة اإلب� �فى ال�امل �� ال���ع�لة ال�ل��ة ، ال�سائل ال�ادة و��ا ال�

�ار ال�اص �عالج ه�ا ال��ع م�  .ال�فا�اتب�فا�ات أن��ة العالج وتأخ� ال�

�اعفة ال�ق�ة في ات� � م �� � � ل��� �ل م�ج �ل�ة ب�ج�د م اذ إج�اءات ال��افة ع��ما ت��ف ال��ال�ل ال�

� جهاز �� .مع إم�ان�ة ت�

�ف�ة إنهاءال��ه�� ال����ائي لألجه�ة �ع�  .1/10م�فف الى °12اس�ع�ال ماء جاف�ل :إل�اميع�ل�ة ال�

� غ�لها ج��ا �ال�اء وم��ف ث� ت�ل�لها وت�ه��ها ��اء جاف�ل  ث� °12األدوات ال�ي �عاد اس�ع�الها ��

.تعق��ها في آلة ال�عق��

� أن ت��ف وت�ه� ��اء جاف�ل  �ف�ة �� �ف�ة ب�ون أن °12ال��احات ال�ارج�ة ل�هاز ال� �ع� �ل ع�ل�ة ت

.ن��ي أزرار ال�اصة ب��غ�ل وض�� ال�هاز

�ف�ة.5 � وم�الت ال� :ن�افة ب��ة ال���

� أن ت��ن واسعة  �ف�ة �� �/أم�ار م��ع6(م�الت ال� � االك��ا� وم��ه��ة)م�� .م� أجل تفاد

� أن ی��ف ی�م�ا �ال�اء وال�اف�لال�ال� ��.

� أن ت��ن  �ف�ة �� �ال��ف ل����ى ت���فه وت�ه��ه ��اء جاف�ل مع إم�ان�ة وج�د مغ�ل مغ�اةج�ران ال�

.وم�شاة في �ل وح�ة

� أن ت��ف وت�ه� .°��12اء جاف�ل مع�ات األغ��ة ال�اصة �ال��ضى ��

� م����م ل�ادث دغ�:هام :الع����أو ق�ف دم على م���� ال��ا� أو�إب�ةع��ما ی�ع�ض أ

�اب�ن و�ع� ال�ف� ال��ه�� �ال���ل  � ت�ك س�الن ال�م ث� غ�ل ال��ح �ال�اء وال أو ماء جاف�ل ��70°

� ���ن على األقل :12° � ال� .دقائ�5وق
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ج في وس� ال�قا�ة م� ان�قال ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب و 

 العالج

.�ع� ال�م وال��ائل ال���ل�ج�ة ع�اص� هامة في ان�قال ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب و ج في وس� العالج

ه� ف��وس �قاوم ���ل خاص ��وف ال����، إذ ����ه أن ��ل م��ق�ا :ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب

�� �ع� ه�ا الف��وس أح� الف��وسات ,را هاما للع�و� س�عة أ�ام على األقل على ال��احات ال�اب�ة، م�ا ���ل م

�انة ال��ض م� .ع�� ال�مال���قلة  .أس��عا12إلى �8ق�ر م��س� ف��ة ح

� إلى م�ض م�م�، ففي ه�ه ال�الة،  � األح�ان مع��لة أو غ�� �اه�ة و ����ا ما ِت�د ت��ن اإلصا�ة في غال

��را �ام�ا للع�و�  ��ح م �.

� � ل�� �ان ال�لق�ح ق� قل ���ل مع��� ن��ة ح�وث اإلصا�ة �ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب، فإن ال���

� ال�ع�ض ال�ائ� لل�م و  �ف�ة ال�لى ��ل مع�ضا لإلصا�ة ب�رجة خ���ة ��� �ع لع�ل�ة ت ال��م� ال�� ��

�ف�ة ال�م و��ا نقل ال�م �اب �الع�و� �ف��وس .ألجه�ة ت � أن � ع��ال�هاب ال��� ال���� ب���� ال���

� حامل للف��وس و ال س��ا ع�� س�ء اس�ع�ال ال�ع�ات ال���ة أو  حق� أدو�ة وفي م�ال مل�ثة �ال�م م� م��

.ذات االس�ع�ال ال��ع�دال�ق���ات

.ی�ف� الف��وس داخل ال�ورة ال�م��ة ع�� إج�اء ب�ل وعائي أو حق�ة أو أخ� ع��ة

�اب �الع�و� ���� ال�ع�ات ال���ة أو ال��احات ال�اب�ة أو ع��ة العال � ال�����م�� ال�عال��� أن ت ج أو أی�

�اب � م � ال�����م�� ال�عال��� .م� م�� � ال��لقي �ع�ة ��ق م�ل أی� ���� الف��وس االن�قال إلى ال���

�اب�� واألغ�اض وال�ع�ات ال���ة ذات االس�ع�ال ال����ك � ال��ضى ال� إن ال�ع�ض ال����ر لل�م .وأی�

.� عامل خ�� رئ��ي في الع�و� ال�ه��ة �ف��وس ال�هاب ال��� ال���� بال��ت�� ��ق� اإلب� �ع

� الف�ات رغ� ت�ف� و�ل�ام�ة اللقاح ض� ال�هاب ال��� ال���� ب، فإن خ�� الع�و� ��ل قائ�ا �ال���ة ل�ع

�اب ح�الي .ال�ي ل� ت�ل� تلق��ا أو غ�� ال�لق�ة ��ا ی��غي � له� م�اعة�30% م� ال�عال��� ال�ی� ل��

 AgHbs و AgHBc. وال�ع�ض�� إلب�ة م�ف��ة مل�ثة ب�م 

� م�اق�ة ج��ة .أ�ه�ت ��ف�ات الع�و� ب�ض�ح اآلثار ال�ل��ة ل��ا� عالجي غ�� آم� وحق� دم غ�� م�اق

ال��� إن ن��ة ح�وث ال�هاب.ه� ف��وس م�غ�� وراث�ا ��ع�ل ت��ل عال:ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج

�ف�ة ال�لى م�ها ل�� ع��م ال��انال���� ج أك�� ارتفاع �انة ال��ض .ا ل�� ال��ضى ال�اضع�� ل� ت�وم ح

خالفا الل�هاب ال��� ال���� ب، فإن .م� ال�االت%60ال ت�ه� اإلصا�ة في أز�� م� .أساب�ع7إلى 6م� 

��ن تلقائ�ا م�%20و )%70(ال��� ال���� ج �أخ� غال�ا ش�ل إصا�ة م�م�ة  م� ال��ضى فق� ی��ل

� .الف��وس � �ال�هاب ال��� الف��وسي ج ع�� حق� أدو�ة أو في م�ال مل�ثة ب�م م�� �اب م�� ���� أن �

حامل لف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج والس��ا ع�� ال��أ في اس�ع�ال ال���ل�مات ال���ة أو ال�ق��ات ذات 

.االس�ع�ال ال��ع�د
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� ی�ف� ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج وه� ف��وس مقاو  م وم��ق� ن���ا في ال���� إلى ال�ورة ال�م��ة ل��

)شف�ات ال�القة، ف�شاة األس�ان(ما ع�� إج�اء ب�ل أو حق�ة أو ع��ة أو االس�ع�ال ال����ك ألغ�اض مل�ثة 

� ال�����م�� ال�عال��� ت��ث .ب�� م�ضى ا��اب��� أو سل���� أو إث� تل�ث م�احات مع��ة م� ال���� وأی�

�ع سا�قاالع�و� في وح� � خ �ف�ة ال�م م� ال�اخل ب�م م�� �ف�ة ال�لى ع��ما ی�ل�ث م�ل� جهاز ت ة ل�

�ف�ة ال�لى  �ف�ة(ل� �غ�، دارة ال� ).م��ق���ات ال

�ف�ة ع�� إج�اء عالجات أخ�� ت���ع�ها حالة  ت��ث الع�و� داخل ال�س� اإلس��فائي خارج وح�ة ال�

� � له�ا ال��ع م� الع�و� .ال��� � ��ل � ال��� تع��� قابل�ة ان�قال ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج في .��

ق�ر مع�ل ن��ة .وس� العالج ضع�فا ن���ا ع�� ال�ع�ض ال�ه�ي �ال���ة لف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب

.%6و%��0ع�الت ت��اوح ب�� %2.1االنقالب ال���ول�جي �ع� ال�ع�ض ����� ال�ل� ب 

� ان�قال اإلصا�ات في � ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب و ج ��ا �ع� ت��ر ال�س� اإلسث� ��فائي ���

.ال�س� خارج اإلس��فائي عامال الن��ار ف��وس االل�هاب ال����العالج في

ل�ح� في �ل ال��اق�ات االس��فائ�ة انع�ام �ل م�ارسة ج��ة مق��لة في ن�ع�ة العالج وسالمة م���ات ال�م 

�اء عل�هاوم��قاته وفي معال�ة نفا�ات ن�ا�ات .العالج ال�املة ل��� الع�و� والق

�ارم لل��اب�� ال�قائ�ة م� ان�قال ال�هاب ال��� ال���� ب و ج داخل ال�س� اإلس��فائي � ال����� ال .فل�ا ��

��� تلقى على عات� ال���خل�� على �ل ال�����ات إلى غا�ة مق�م خ�مة الع�ل إن ه�ه .إن م��ول�ة �ل تق

:ال��اب�� س���ح ب

�اء على الع�و� وال��� ت���ف �غ�ة ض�ان سالمة �ل .1 �ارم ل��اهج ن�افة ال��ی� والق ال����� ال�لقائي وال

األع�ال ال�ائ�ة في �ل ال�ق�� �ال��ارسات العال��ة ال���ة في م�ال ال�قا�ة وسالمة مع�ات العالج 

� .وال����

ال�هاب ال��� (� األم�اض ال���قلة ع� ���� ال�م ت���� ق�اع� سالمة نقل ال�م واح��امها والس��ا ال��ف ع.2

).ال�هاب ال��� ال���� ج ف��وس فق�ان ال��اعة ال���� -ال���� ب

ال�هاب ال��� (ت���� واح��ام ق�اع� أم� حق� ال�م وال س��ا ال��ف ع� األم�اض ال���قلة ع� ���� ال�م .3

).ال���� ال�هاب ال��� ال���� ج ف��وس فق�ان ال��اعة-ال���� ب

�ارم .4 سالمة �ل ع�ل ��ي لعالج األس�ان ب����� ال��ارسات  العال��ة ال���ة م� خالل ال����� ال

.ل��وت���الت ال����ف وال��ه�� وتعق�� ال���ل�مات

�اء .5 ��رها –الق على نفا�ات أن��ة العالج ال�املة ل��� ع�و� ��قا لل��اهج –�ع� ف�زها م� م

��ق عل�ها .ال�

� ان�قال األم�اض ال����ة ا.6 ل�قا�ة م� ح�ادث ال�ع�ض لل�م �اح��ام ب�وت���الت ال��ا�ة م�ا ���� م� تفاد

�ل�ة وال س��ا ان�قال ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب وف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج عالوة على ال�لق�ح .ال�

ال�ع�ض لل�م ت�ل ت��� في ال�ق�� ض� ال�هاب ال��� ال���� ب، فإن ال���قة األساس�ة ل��اف�ة ح�ادث

.�االح��ا�ات ال��ام�ة
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� ���ل م���س الع�و� �ف��وس ال�هاب  إن ه�ه ال��اب�� سهلة ال����� وت��ل�م اس���ارات مال�ة مق��لة وتقل

تقي ه�ه ال��اب�� م��ئ�ا م� خ�� اإلصا�ة داخل ال�س� .ال��� ال���� ب وف��وس ال�هاب ال��� ال���� ج

� ال�عالجاإلس��فائ � وخ�� الع�و�  �ف��وس ال�هاب ال��� ال���� ب و ج ال�ه��ة ل� � ال��� .ي ل�

�، ال��و� األساس�ة ال��ت��ة  ��� ت���� وت���� العالج في م��لف أ��ار ال��فل �ال��� � أن ی� ��

� م�� اس�ق�اله إلى غا�ة خ�وجه م� وح�ة العالج، ف����ا ما ���ف �ال�قا�ة م� خ�� اإلصا�ة وراحة ال���

��ر في ت���� العالج ع�� ت�ل�ل ��وف حل�ل حاالت ج�اع�ة لإلصا�ة �ف��وس ال�هاب ال��� ال����  ع� ق

��د م�ا��ة ع�اد ب��  ال��ضى وع�م اح��ام ال��اب�� �ال���ة ل��افة ال��ی� وارت�اء :ب و ج ی��� في ه�ا ال

�ال �ع�ة م � ال�وج م� القفازات ال�ي ال ت����ل ع�� االت ��ر في ال���ت���ف لع�م ت���� تق��ة نف �ضى وق

� ص�انة ال��الت وال��احات  ).ان�� ال��جع�ة في ال�ل��(ال�ل��� ونق
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��ة العامة أو االح��ا�ات  �"ال��ام�ة"اح��ا�ات حف� ال � م�� � ال�ق�� بها ع�� عالج أ .ال�اج

ال�عل�� ال�ضع�ة/الع�ل�ة

، ق�ل وضع القفازات، �ع� ن�ع ع�� م�اش�ة ال��مة

��� و��� ن�ا��� .القفازات ب�� م��

�اب�ن ال���ل  )ال��ع�د االس�ع�ال(���� اس�ع�ال ال

و��ا ت�ف�ف ال��ی� ب�اس�ة م�فف ال��ی� ال��ع�د 

.االس�ع�ال

�اب�ن ال�ائل و أو ت�ه�� ال��ی� /غ�ل ال��ی� �ال

أو ال�� ب�اس�ة م�ل�ل ه��رو���لي/�الغ�ل و

 � � معق�ة �� ��� س�اء �ان تغ��� القفازات ب�� �ل م��

.أو ال �ان��ام

� مادة ����ة أخ�� و��ا  ع�� خ�� ال�ع�ض لل�م أو أ

� ال س��ا ع��  ال��ا��ات أو ال�ل� ال���وح لل���

� دم��، وضع (العالج �ال�ق�ة ال���لة ل���  م����

�، أخ� ع��ات  �� �، غ�ف قابلة لل�� ون�ع ال��ار ال�ر��

� أخ� الع��ات ال���ل�ج�ة، ...)دم وع�� اس�ع�ال أناب�

.....مالءات وع�اد مل�ث

وضع القفازات

إذا ش�ل العالج أو اس�ع�ال ال���ل�مات خ��ا ل�ش� 

� مادة أخ�� م� أصل ����  ��ا�ه أو أ ال�م أو اس�

شف�، ت���� داخلي، ع�ل�ات ج�اح�ة، ت���ح ج�ة، (

�ال �ع�اد أو م��ل�مات، ب�اضات مل�ث ...)ةاالت

ارت�اء ز� ف�ق ال�آزر، ن�ارات، ��امات

نفا�ات (قا�عة ال�ح��ة االس�ع�ال /م��ل�مات حاق�ة

� ع�م إعادة ):أن��ة العالج ذات خ�� الع�و�  ��

�لها �ال��، وضع ه�ا الع�اد ف�را �ع�  غل� اإلب�، ع�م ف

� م� م�ان  االس�ع�ال دون ل��ه في حاو� مالئ�، ق��

��� مالئ� ت� ال��ق� م� العالج ما أم�� وم�ود �

.م���� ام�الءه

ال�عامل ���ر مع ه�ه :م��ل�مات م���رة االس�ع�ال

� مادة م� أصل ����  .ال���ل�مات ال�ل�ثة �ال�م أو أ

��ع الع�اد إلى إج�اءات ص�انة  تعق�� أو (ال��ق� م� خ

.مالئ�ة ق�ل إعادة اس�ع�الها)ت�ه��

ع�اد مل�ث
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أو (�اء جاف�ل م��ل ح�ی�ا ال����ف أو ال ث� ال��ه�� �

� مادة م�ه�ة أو �اش�ة مالئ�ة ل�ل ال��احات )أ

� مادة ����ة ��اب �ال�م أو أ ال�ل�ثة ��ف� أو اس�

ال��احات ال�ل�ثة

� ف�ز �ل الع��ات ال���ل�ج�ة وال��اضات واألدوات  ��

� مادة م� أصل ���� و�جالؤها م�  ال�ل�ثة ب�م أو أ

�ل�ة في تع��ة م�دوجة مع .لقة وعازلةال�

نقل الع��ات ال���ل�ج�ة وال�الءات والع�اد ال�ل�ث

الغ�ل وت�ه�� ال��اث�� على م���� :�ع� حق�، ج�ح

.ال��ح

الغ�ل �ال�اء )ال�ل���ة(�ع� ال�ف� على ال��ا��ة 

ال�اف�

�ال �ال�م أو سائل ب��ل�جي ع�� االت
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ت���� ال�فا�ات في م�س�ة ص��ة

� أن �ع�ل �ل ما في وسعه م� ت���� وم�اق�ة وعالج ال � أن ت��ن م� أول��ات ال���� ال�� �� �فا�ات ��

��ر ال�اج� ع� ه�ه ال�فا�ات .أجل ض�ان ال�قا�ة وال�� م� ال

��� ه�ا ال����� ت���� الف�ز، ج�ع، نقل ومعال�ة ه�ه ال�فا�ات مع إعالم ال�����م�� وال��ا����  ی�

.ن وال���ة�ال��ا�� ال�ي لها آثار على ص�ة اإلن�ا

� ال����� ال�ع��ل �ه .تع� �ل م�س�ة ص��ة م���ة لل�فا�ات فهي م���ة قان�نا على ت���� نفا�اتها ح�

أص�اف نفا�ات ال���ات العالج�ة و��ف�ات ج�عها ال����

� نفا�ات ال���ات العالج�ة في ثالثة  :أص�اف)3(ت�ت

�اء ال����ة ال�فا�ات ال����نة م� األع

�ةال�فا�ات ال�ع�

ال�فا�ات ال�امة

�اء ال����ة ال�فا�ات ال����نة م� األع

�اء ال����ة وال�فا�ات ال�اج�ة ع� ع�ل�ات ال���فة ال����ة ال�ات�ة م� قاعات  هي نفا�ات ت���ن م� األع

.الع�ل�ات ال��اح�ة وقاعات ال�الدة

�� � ج�ع ه�ه ال�فا�ات في أك�اس �الس���ة ذات ل�ن أخ ��.

ال�فا�ات ال�ع��ة

��ة ال����ة �� �ال .هي نفا�ات ت���� على ج���ات دق�قة أو على س��اتها ال�ي ق� ت

� أن  ت�ضع ال�فا�ات ال�ع��ة، القا�عة أو ال�ائ�ة أو ال�ارحة ق�ل ج�عها ال���� في األك�اس ال�ع�ة له�ا  ��

ت�م��ها، وت���� الغ�ض في أوع�ة صل�ة، مقاومة لل��ق وم�ودة ب��ام إغالق، ال ی���ب م�ها ال�ل�ر ع��

.على مادة م�ه�ة م�اس�ة

� أن ت��ع  ال�فا�ات ال�ع��ة م��قا في أك�اس �الس���ة ی�لغ س��ها  مل�، على األقل ت��ع�ل م�ة ��0،1

.واح�ة، ذات ل�ن أصف� مقاومة وصل�ة و ال ی���ب م�ها ال�ل�ر ع�� ت�م��ها

ال�فا�ات ال�امة

:ت���ن م�

���الن�ة، وال����ائ�ة وال�����ة،ال�فا�ات وال�قا�ا وال��اد  � م�ة صالح�اتها م� ال��اد ال ال�ي ان�ه

ال�فا�ات ال�ي ت���� على ت����ات عال�ة م� ال�عادن ال�ق�لة،

.األح�اض وال���ت ال���ع�لة وال��ی�ات

� أن ت��ع  ال�فا�ات ال�امة م��قا في أك�اس �الس���ة م� ل�ن أح��، ت��ع�ل م�ة واح�ة، وت��ن م قاومة ��

.وصل�ة و ال ی���ب م�ها غاز ال�ل�ر ع�� ت�م��ها
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 � � ال��و� ال���قة على ال�فا�ات م� نف � ف�ز ال�فا�ات ال�امة وتغل�فها ووضع ��اقة عل�ها في نف ��

� ��قا لل��ام ال�ع��ل �ه .ال���عة وذل

� ف�ز نفا�ات ال���ات العالج�ة ع�� م��ع  � الت��ج مع ال�فا�ات الإن�اجها�� ���ل�ة وال�فا�ات ال��اثلة ���

.والت��ج ف��ا ب��ها

.���ع رص نفا�ات ال���ات العالج�ة

� أن تغل� أك�اس ال��ع ال���� ل�فا�ات ال���ات العالج�ة ع�� ام�الئها إلى ال�ل��� �إح�ام وت�ضع في  ��

.م�ل ال���عإلىحاو�ات صل�ة، م�ودة �غ�اء، وت�سل 

� ل�ن أك � أن ت��ن ال�او�ات ب�ف �اس ال��ع ال���� وت��ل إشارة ت��� ���عة ال�فا�ات ���ل ت�هل ��

�� رفعها م� أجل معال��ها � أن ت��ل إلى م�ل ال���ع ق .ق�اءته، و�ع� ام�الئها ��

� في ج�ع ونقل نفا�ات ال���ات العالج�ة إج�ار�ا إلى ال����ف  �ع ال�او�ات ال�ي اس�ع�ل � أن ت� ��

.وال��ه�� �ع� �ل اس�ع�ال
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وت���ل ف�ز نفا�ات أن��ة العالج ال�املة ل��� ع�و� ب� 

�اق ه�ا ال��ام على م���� أماك� العالج ل��ه�ل ت���قه ی�جى إل

مالح�ة ال�غل�ف ال�ع��� ن�ع ال�فا�ة

ال��م��

وعاء ذو ل�ن أصف� �ف�ات، االب�، ال��ار�،  �، ال ال�ق

ال�الق�، ال�ق�، األن��الت ال���ع�لة، خ�� 

.ال��احة

ال�جاج ال����� على ال�م أو ال��ائل 

ال���ل�ج�ة
�ةال�فا�ات ال�ع�

 ��� �0.1ال مل� اس�ع�ال ف�د

ال��م��

� ذو ل�ن أصف� ك� ك�ادات، ض�ادات، قف�ات، ص�ار، األق�عة، 

 ،� �ل، نف�ات ال�� مغارز ال�

...ال��اج�ج

35رق� ق�ار وزار� م���ك

2012ج�ان 4ال��رخ في 

�� وعاء ذو ل�ن أخ �اء أو  �اء واأل��اف أو أج�اء األع األع

�� مق��ع م� ال���ج األ��اف و��ا �ل ع�

��ر ����  �فة عامة �ل ن��ج م� م و�

�ا�ات العالج �ل خالل ن م�

� ال��ي وال�عل�� ال����  نفا�ات ال��

.وال���اني

ال�فا�ات ال����نة 

�اء  م� األع

ال����ة

� ال ی���ب م�ه  مقاوم وصل

غاز ال�ل�ر ع�� ال��م��

� ذو ل�ن أح�� ك� �الح أفالم األشعة، ال��اد ال���ع�ل ة في م

� ,األشعة ك�اشف ال��اب�، م�اد ال��ص�

� األس�ان، األدو�ة وال��اد  ال���ع�لة في �

���ان، أجه�ة  ال���ع�لة في عالج ال

�غ� ال�����ة على ال�ئ��، ق�ار��  ق�اس ال

�ادات ال����ة  وال��اد ال����او�ة .ال�

� وال���ت ال���ع�لة وال��ی�ات .ال��ام

�امة ال�فا�ات ال

ال���لة الع��م�ة

� ذو ل�ن أس�د ك� ك�ت�ن، م�ادل -م�اد ال�غل�ف، ورق 

ال����ف، ال�فة ال���فات، ال�فة م�ضع  

الع�ل�ات الغ�� مل��ة، أوع�ة ال��ه�ات، 

...نفا�ات ال��ا�خ، زجاج �الس���ي

ال�فا�ات ال���ل�ة 

��ه �����  �الح وال�ح�ات و��ا ال ال�فا�اتع� ت���� ه�ا ال��ام ال�اص �ف�ز �ن م���لاإل�اراتاأل��اء رؤساء ال�

�:ح�ار � وضع ال�فا�ات في األك�اس أك�� م� �اقة ال�� ع�م ال�ل� ب�� نفا�ات ).خ�� ح�ادث الع�ض(ع�م رص ال�فا�ات .ال ��

�اق ه�ا ال��ام على م���� أماك� العالج ل��ه�ل ت���قهال���ل�ةوال�فا�اتن��ات العالج  ی�جى إل
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�اء ال����ة ك�ف�ات معال�ة ال�فا�ات ال����نة م� األع

 �� �اء أو األ��اف و��ا �ل ع� �اء ال����ة واأل��اف أو أج�اء األع �� �ال�فا�ات ال����نة م� األع �ق

��ر ����  �فة عامة �ل ن��ج م� م �ل خالل ن�ا�ات العالجمق��ع م� ال���ج و� .م�

� ل�یها إم�ان�ات لعالج ه�ه ال�فا�ات أن تق�م �إب�ام اتفاق�ة مع  ���ة ال�ي ل�� ی�ع�� على ال��س�ات ال

�اء ال����ة � ال�سائل وال���آت ال��ل��ة ل�عال�ة ال�فا�ات ال����نة م� األع .م�س�ة ص��ة ت��ل

�اء ال����ةال�فا�ات ال����نةاألح�ام ال�ق��ة ال���قة على  م� األع

�� واالس�ع�ال ال�ح�� لألك�اس ال�الس����ة ا �ة لل��ع ال���� لل�فا�ات لمخعالوة على الل�ن األخ ص

� أن ت��ن األك�اس ال���ع�لة لل��ع ال���� س���ة �اء ال����ة و�ع��ان م��أ ال��ر �� .ال����نة م� األع

نفا�ات م���نة م� ''�قة م���ة وت��ل الع�ارة ال�املة ت��ع نفا�ات ال��ع ال���� في تع��ة صل�ة مغلقة ��� 

�اء ج���ة ''أع

��� س��ة  � وال�ي ت �قة على ال�� � ب�اس�ة وث�قة مل � لل��ع ال���� م�ض�ع تع�� � أن ���ن �ل �� ��

��� ال�ث�قة ما �أتي � ال�عالج، وت� :ه��ة ال��

� �ال���ج، ال�ع��

�اء ال���� ة،���عة ال�فا�ات ال����نة م� األع

�اء ال����ة، تار�خ إن�اج ال�فا�ات ال����نة م� األع

تار�خ ال��ع م� أجل ال�����،

تار�خ ال�عال�ة ال����لة و���ع�ها، 

.تار�خ وم�ان ال�ف�

� �إضافة م�اد ���او�ة  �اء ال����ة ع� ���� م�ار إزالة الع�و� وذل ت�� معال�ة ال�فا�ات ال����نة م� األع

.اته�ف إلى ض�ان ع�م ض�ره

ت�ون الع�اص� ال�ي ت�ه� في ال�ث�قة في م�ق� وم�ش� عل�ه ����ه ال���ول ع� م��� ال����� ف�ر وص�ل 

�اء ال����ة إلى ال���� .ال�فا�ات ال����نة م� األع

�اها أر�عة  �اء ال����ة ع� ���� ال����� ول��ة أق .أساب�ع)4(ت�ّ�ن ال�فا�ات ال����نة م� األع

� أن ���ن م�ان ال��� �ا له�ا الغ�ض �� �� �اء ال����ة خ �� ال���ع�ل ل����� ال�فا�ات ال����نة م� األع

.و��� ت��ی�ه ��ل�

� أن ت��ن م�الت ال����� م�ه�ة �ال�ه��ة واإلضاءة وت��ن ��ع�ل ع� ال�قل�ات ال���ة وال��ارة، وم�ودة  ��

���ة وأن ی�� ت����ها وت�ه��ها �ع� �ل ن�ع ��ف ال .�ال��اه وق��ات ال

� �ق ��ن له�ا الغ�ض و��� ت�ف� �ّ �اء ال����ة أع�ان م� �م ب�قل وتف��غ مغلفات ال�فا�ات ال����نة م� األع

� أن ت��� مع م��ل وسائل ال��ا�ة ال��ل��ة له�ا الغ�ض به�ف  نقل وتف��غ ال�غلفات إلى أدنى ح� و��

� �ل خ�� ع�و� م���ل .ت��

���ة ��قا لل����� ال�ع��ل �هأما ال�ف� ف��� على م���� ال�ق��ة األق�ب إلى ا .ل��س�ة ال
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م�الت ال����ع

� أن ت�ضع  � أن ت��ل �ل م�س�ة ص��ة على م�ل ل����ع ال�فا�ات ال�ات�ة ع� ن��ات العالج وال �� ��

� حال م� األح�ال خارج م�الت ال����ع .ه�ه ال�فا�ات �أ

�ة فق� إلی�اع نفا�ات ال���ات الع � � أن ت��ن م�الت ال����ع م� .الج�ة��

� أن ت��ف� ال��الت على ال�ه��ة واإلنارة وت��ن في مأم� م� تقل�ات ال�� وال��ارة وم�ودة �ال�اء و���ف�  ��

�فة دور�ة .لل��اه الق�رة وت��ف �ع� �ل ع�ل�ة رفع لل�فا�ات وت�ه� �

�، مع وضع � له ب�ل � غ�� م�خ � ش� �� م�ع دخ�ل أ � أن ت��ن م�الت ال����ع مغلقة وم��وسة ق ��

.إشارة واض�ة على ال�اب ت��� اس�ع�ال ال��ل

� أآلت��اوز م�ة ت���� نفا�ات ال���ات العالج�ة في م�الت ال����ع، ق�ل رفعها م� أجل ال�عال�ة، أر�ع  ��

� م�م�ا، وث�ان�ة وأر�ع�ن )24(وع����  �ال���ة لل��س�ات ال�ي ال )48(ساعة �ال���ة لل��س�ات ال�ي ت�ل

� م�م�ا .ت�ل

�ال��س�ة�افة ال�

� عل ��ة �� ى م�ی� ال��س�ة دع� ل��ة م�اف�ة ال�عف�ات ال�����ة �ال����فى وال�ه� على اح��ام ق�اع� ال

��ور�ة � �ات�اذ م��لف ال�سائل ال�قائ�ة وال������ة ال .وال��افة م� ��ف ال��تفق�� وال���ف�� وال�وار وذل

� على ال��س�ات ال�ي تق�م �أع�ال داخل ال��س�ة  االم��ال لق�اع� ال��افة ...)ال��افة، ال��اسة، ال����ة(��

.وال�المة

ال��اه�ة في ال��افة في ال��ارسة ال�ه��ة

���ة اإل�الع ووضع ح�� ال��ف�� ب�وت���الت ال��افة م� أجل ال��اف�ة  � على م����مي ال��س�ات ال ��

��� ال�فا�ات، ��ق م�ور ال�����م�� ��ق معال�ة وت���� ن�افة األق��ة، ��ق ت�(الفعل�ة ض� الع�و� 

� وال��افة ال����ة �، ب�وت���الت العالج، ن�افة ال�ال� ...)وال��ضى وال�ائ���، ن�افة األی�

ارت�اء الل�اس ال�س�ي ��اه� في اح��ام ق�اع� ال��افة

�ل�ة ��ل ة م�ة ال��ارسة ع��ما ���ن ال�����م مع�ي �ارت�اء ال��لة ال�س��ة فه� م��� على ارت�ائها في ال�

� �ال���ة لألح��ة .ك�ل

� على ال�����م ال��س على ن�اف�ها ال�ائ�ة واس���الها م� أجل  �ل�ة و�� ال���ح �ارت�ائها خارج ال�

.غ�لها
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ت���� ال��ع�ة

� على ال��س�ات  م� أجل ت���� ال��ع�ة ال�ائ�، وسالمة العالجات ال�ق�مة وال�قا�ة م� األخ�ار ��

���ة وخاصة ا ���ة وال����� إلال س��فائ�ة ال�امع�ة وضع م��وع ن�ع�ة ی�خل في إ�ار ال��اسات ال

.ال���اصل

� وضع م��اق ن�ع�ة العالج مع إعالم �افة م�تفقي ال��س�ة به�ا ال���اق ��.

.ت��د ال��س�ة ل��ة ل��ا�عة م��وع ال��ع�ة

�ع ال��س�ة  .تق����ة ���� االس��اد به��ات خارج�ةإج�اءاتت

�الح  � م ال���فات ال�اصة �ال��ال�ل ال���ل�ج�ة، األشعة وال���ف�ة تع� الق�اع� ال�اصة بها ف��ا ��

.ال��ارسة ال���ة

�الح ال���ة وال���فات أن  � االع��ادل�خ�ل م�حلة ت�ه�أ���� لل� ��ل على شهادة ال��ا�قة ف�� أو ال�

� .على ال��س�ة م�افق�ها في ذل

معای�� ن�اع م��وع ال��ع�ة

� ال��س�ة م� أجل ن�ع�ة تعه

��ا  ال�عه� ���ن ن�� م��ع�لي ال��س�ة، جل م����م�ها م� ال�ل� ال��ي، ال��ه ��ي ال�ق�ي واإلدار� �ع� ع�

.هاما ل��اح م�ل�ل ال��ع�ة داخل ال��س�ة

.تعه� ال������م�� م� أجل ال�د على ال���ل�ات ال������ة

�الح وال�ح�ات، م��قي ال��ه ����� و��ا اإل�ارات ال��ه ���ة م� تعه� م���� ال��س�ة، األ��اء رؤساء ال�

.أجل إن�اح م�عى ال��ع�ة

تعه� م���� ال��س�ة م� أجل ت�ق�ة وت�ه�ل ال��اصل ب�� ال�����م�� ف��ا ب��ه� وم�تفقي وم��ع�لي ال��س�ة

دوائ� ال��ع�ة

� ال�����م�� م� أجل خل� م���عات م��نة م� م���ع �� وم�م��� �الف��ة وله� على ال��س�ة ت���

ان�غاالت مه��ة م��ان�ة �اس��اع�ه� اق��اح حل�ل م� أجل ال����� ال����� لف��ة ال��ع�ة داخل ال��س�ة مع 

.اح��ام الق�اع� ال�اصة �أخالق�ات ال�ه�ة وآدابها
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سنة 34أتمني أن یكون ھذا العمل المتواضع والذي اعتبره كعصارة لجھد دام 
ة العمومیة التي افتخر بانتماء لھا، أن یكون عمال نافعا ومجدیا في خدمة الصح

.لكل من قاربھ

الھدف المرجو ھو فتح نقاش وإثراء من أجل تحسین تسییر مؤسساتنا 
العمومیة للصحة ھدفھ تلبیة حاجیات المرتفقین طالبي العالج وتحسین 

.نوعیة الخدمات المقدمة
مھنیة على مستوى مؤسسات عمومیة یعتبر ھذا العمل المتواضع ثمرة حیاة 

للصحة كانت ملیئة بالجھد والعطاء مفعمة بحب الصحة العمومیة والسھر على 
.تقدیم الخدمات بنوعیة وضمیر

:یمكن االتصال عن طریق البرید اإللكتروني
ouldkadamed@gmail.com

mailto:ouldkadamed@gmail.com

