
 

 

 المتعلـق  بضـبط النظـام        1989 فيفـري    15 مؤرخ في    1989 لسنة   296أمر عدد     
 األساسي للسلك الطبي للمستشفيات 

 
 ضبط نظام

سلك الطبي للمستشفيات كما لل ي يتعلق بضبط النظام األساس1989 فيفري 15 مؤرخ في 1989 لسنة 296أمر عدد 
  1994 لسنة 2156تم إتمامه باألمر عدد 

 ورية إن رئيس الجمه
  والمتعلق بالتنظيم الصحي1969 جانفي 20 المؤرخ في 1969 لسنة 2بعد االطالع وعلى القانون 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون 
 . منه2فصل والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وخاصة ال

والمتعلق بالنظام األساسي للسلك الطبي االستشفائي , 1977 أوت 05 المؤرخ في 1977 لسنة 643وعلى األمر 
 .الصحي

 المتعلق بالنظام األساسي لالضباء االستشفائيين 1977 سبتمبر 09 المؤرخ في 1977 لسنة 732وعلى األمر عدد 
 . لهالجامعيين وعلى كافة النصوص المتممة والمنقحة

 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي والموازي 1977 سبتمبر 19 المؤرخ في 1977 لسنة 774وعلى األمر عدد 
 .للطبي للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة له

لف اصناف المؤسسات االستشفائية  المتعلق بترتيب مخت1988 ديسمبر 29 المؤرخ في 1988 لسنة 2117وعلى األمر 
 .والصحية

 .وعلى رأي وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية 
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 

  أحكام مشتركة–الباب األول 
 

 .هورية والمعاهد والمراكز المختصة  أحدث سلك طبي للمستشفيات يعمل بالمستشفيات الرئيسية والجم– الفصل األول
 : يشتمل السلك الطبي للمستشفيات على الرتبتين التاليتين-2الفصل 

 طبيب أول للمستشفيات
 طبيب للمستشفيات

 "1أ"الصنف الفرعي " أ"مي الرتبتان المذكورتان إلى الصنف تت
ق ويتعين عليهم القيام بكل الواجبات لتشفيات تحت نظام كامل الوقت المط يعمل أعوان السلك الطبي للمس-3الفصل 

  تعيينهم ويتعين عليهم بالخصوصقسمالمرتبطة بصنف مؤسسة أو 
من العمل أسبوعيا موزعة على ستة أيام شغل حسب جدول عمل ) 36(القيام بما مال يقل عن ستة وثالثين ساعة 

لمستشفيات أو متابعة مداواتهم بالعيادات تصادق عليه اإلدارة ومخصصة للفحوص اليومية ومعالجة المرضى المقيمين با
الخارجية الملحقة باألقسام االستشفائية وبالنسبة للشعب المختلطة أو األساسية يخصص هذا الوقت للقيام باألنشطة 

 .كل شعبةبالخاصة 
حة تضبط المساهمة في حصص االستمرار ليال وأيام االحد واألعياد مقابل عطلة تعويضية وان تعذر ذلك فمقابل من -

 بمقتضى أمر
 ءالقيام بالنيابات التي تستوجبها إجازات األطبا -
 .المشاركة في تكوين السلك الطبي والشبيه بالطبي -

 المشاركة في لجان المناظرات المختصة التي تنظمها وزارة الصحة العمومية مقابل  :) جديدة5الفقرة ( 3الفصل 
 .منحة تضبط بأمر

 .نطاق برامج تصادق عليها اإلدارةالقيام ببحوث علمية في  -
 غير أنه يمكن وبطلب منهم السماح لألطباء األولين للمستشفيات وأطباء المستشفيات –) فقرة ثانية(3الفصل 

العاملين بالجهات الصحية ذات األولوية وفي االختصاصات التي تضبط بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزير 
 حصتين بعد ءأي وزير المالية بالقيام بعيادات بعنوان خاص داخل المؤسسة االستشفائية اثناالصحة العمومية وبعد اخذ ر

الظهر في األسبوع ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة تجدد ضمنيا ويمكن سحبه بمقرر من وزير الصحة العمومية وتضبط 
 شروط تطبيق هذه األحكام بقرار من وزير الصحة العمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 316 واألمـر عـدد      1999 ديسمبر   6 المؤرخ في    1999 لسنة   2752 وتنقيحه باألمر عدد     1994 أكتوبر   17 المؤرخ فـــــي    1994 لسنة   2156كما تم إتمامه باألمر عدد      

 2001 جانفي 23 المؤرخ في 2001لسنة 



 

 

 
التمتع بالكفالة الكلية أو الجزئية لمصاريف مشاركتهم في الملتقيات الدولية  يمكن للسلك الطبي للمستشفيات -4الفصل 

 .والندوات ذات الصبغة الطبية أو العلمية وذلك في حدود اعتمادات الميزانية
 يرخص للسلك الطبي للمستشفيات القيام باختبارات بمقابل مالي غير أن االختبارات المجزاة لفائدة  -5الفصل 

 يرجعون إليها بالنظر أو المؤسسة تابعة لها تكون بدون مقابلالوزارة التي 
 أجراء هذه االختبارات ضرر بالعمل األساسي لألعوان المعنيين أو إخالل بمصالح اإلدارة أو يجب أن ال يترتب عن

فيما يخص  إجراء هذه االختبارات كما يجب عليهم أن يحرصوا على احترام واجباتهم ءباستقاللية هؤالء األعوان اثنا
 .االحتياط وعدم إفشاء األسرار المهنية

 . األعوان القيام بأنشطة االختبارات المضرة بمصالحها ءيمكن لإلدارة في أي وقت أن تحجر على هؤال
 . ال يمكن ألعوان السلك الطبي للمستشفيات إبرام اكثر من اتفاقيتين اثنتين-6الفصل 

 .كيفيات إبرام هذه االتفاقيات وكذلك مدة وعدد الحصصزير الصحة العمومية شروط وويضبط قرار من 
 .بر االتفاقية صالحة إذا لم يصادق عليها مسبقا وزير الصحة العموميةتال تع

  يشمل مرتب أعوان السلك الطبي للمستشفيات -7الفصل 
 المرتب الموافق للخطة  -
 منحة عدم قبول الحرفاء -
 منحة البحث واإلنتاج -

 .أمرتضبط هذه المنح بمقتضى 
 

  األطباء األولون للمستشفيات-الباب الثاني
 

تقع تسمية األطباء األولين للمستشفيات عن طريق مناظرة تفتح هذه المناظرة ألطباء المستشفات الذين لهم  -8الفصل 
 .أقدميةخمس سنوات 

ة بقرار من وزير  تضبط كيفيات المناظرة المذكورة بهذا الفصل ونظامها وكذلك عدد المراكز المعروضة للمناظر
 .الصحة العمومية 

 .تقع تسمية كل مترشح ينجح في المناظرة المذكورة أعاله طبيب أول للمستشفيات بأمر
 .1999 ديسمبر 6 مؤرخ في 1999 لسنة 2752 ألغي بمقتضى األمر عدد :9الفصل 

 
 .الباب الثالث أطباء المستشفيات  

 
 
 : تقع تسمية أطباء المستشفيات عن طريق مناظرة تفتح هذه المناظرة-10لفصل ا
 لألطباء الذين يثبتون قضاء أربع سنوات أقدمية في رتبة مساعد استشفائي جامعي -
 واألطباء لألخصائيين األولين للصحة العمومية بدون شرط األقدمية  -
امها وكذلك عدد المراكز المعروضة للمناظرة  أعاله ونظ10تضبط كيفيات المناظرة المذكورة بالفصل  -11لفصل ا

 . بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية
 .  اعاله طبيب مستشفيات بأمر11 و10 تقع تسمية كل مترشح ينجح في المناظرة المذكورة بالفصلين -12الفصل 
 .درجة) 19( تشتمل رتبة طبيب أول للمستشفيات على تسعة عشر -)جديد (13الفصل 
 .درجة) 22(بة طبيب للمستشفيات على اثنتي وعشرين تشتمل رت

 تضبط األقدمية المطلوبة لالرتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين
 .وتضبط بأمر مطابقة درجات رتب هذا السلك  ومستويات التأجير المحددة بشبكة األجور

ناظرة انتداب األساتذة  يمكن لألطباء األولين للمستشفيات وألطباء المستشفيات المشاركة في م: 14الفصل 
 لسنة 732المحاضرين المبرزين بدون شرط األقدمية حسب الكيفيات المنصوص عليها باألمر المذكور أعاله عدد

 يحدد في المشاركة في هذه المناظرة بأربع مرات متتالية بما في ذلك اإلدارات 1977 سبتمبر 09 المؤرخ في 1977
 .م مساعدين استشفائيين جامعيينالتي كان لهم فيها حق المشاركة بصفته

 يمكن تكليف األطباء األولين للمسشفيات وأطباء المتسشفايت بوظيفة رئيس قسم استشفائي صحي بدون -15الفصل 
 .زير الصحة العموميةو على اقتراح من  بناءشرط األقدمية بمقتضى أمر

 



 

 

لعمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر  وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ا-16الفصل 
 .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
  .1989 فيفري 15تونس في 

 زين العابدين بن علي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


