
 

 

 النظام األساسي
 

 يتعلق بضبط النظام األساسي ألعوان السلك 1991 فيفري 4 مؤرخ في 1991 لسنة 230أمر عدد 
 الطبي اإلستشفائي الصحي 

 

 ،إن رئيس الجمهورية 
 العمومية، الصحة وزير من باقتراح 

 

ضبط النظام األساسي  المتعلق ب1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد  اإلطالع وبعـد 
 .العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

 . المتعلق بقانون الواجبات الطبية 1973 أكتوبر 20 المؤرخ في 1973 لسنة 496وعلى األمر عدد  
 بالقانون األساسي للمتربصين الداخليين  المتعلق1976 أفريل 16 المؤرخ في 1976 لسنة 245وعلى األمر عدد  

 .والمقيمين وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته
 المتعلق بضبط القانون األساسي لألطباء اإلستشفائيين 1977 أوت 5 المؤرخ في 1977 لسنة 643وعلى األمر عدد  

 الصحيين وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته  
 المتعلق بضبط النظام العام الداخلي للمستشفيات 1981 نوفمبر 30 المؤرخ في 1981سنة  ل1634وعلى األمر عدد  

 .والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية
 وعلى رأي وزير اإلقتصاد والمالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 :يصد األمر اآلتي نصه

 الباب األول
 اإلحكام العامة

 
 يباشر السلك الطبي اإلستشفائي الصحي وظائفه حسب نظام العمل كامل الوقت في المستشفيات غير الجامعية – الفصل األول

والمنشآت الصحية األخرى ذات الصبغة الوقائية أو العالجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتباشر هذه الوظائف وفقا 
 .خاصة المنصوص عليها بقانون الواجبات الطبية وبهذا األمرللمقتضيات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل و

 : يشتمل السلك الطبي اإلستشفائي الصحي على الرتب التالية – 2الفصل 
 طبيب الصحة العمومية  -
 طبيب أول للصحة العمومية -
 طبيب رئيس للصحة العمومية -
 طبيب اختصاصي للصحة العمومية -
 طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية -
 : يتعين على السلك الطبي اإلستشفائي الصحي خاصة -3الفصل 
 ساعة من العمل توزع على ستة أيام شغل حسب جدول أوقات تصادق عليه وزارة الصحة 36القيام بما ال يقل عن  -

 العمومية
، المساهمة في حصص اإلستمرار بالليل وأيام األحد واألعياد مقابل عطلة تعويضية أو عند اإلقتضاء منح استمرار -

 .تضبط كيفيات اإلستمرار والمنح المتعلقة بها بمقتضى أمر
 .القيام بالنيابات التي تستوجبها اإلجازات المختلفة وذلك طبقا ألحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي وقع تعيينهم بها -
 .المشاركة في تكوين أعوان السلك الشبه الطبي -
 .لتي تنظمها وزارة الصحة العموميةالمشاركة في أشغال لجان اإلمتحانات والمناظرات ا -

 يمكن للسلك الطبي اإلستشفائي الصحي وفي حالة عدم وجود طبيب الممارسة الحرة بالمكان القيام خارج – 4الفصل 
 .أوقات العمل بزيارة المرضى بالمنزل وذلك بعد الموافقة المسبقة من طرف وزارة الصحة العمومية

نه يمكن وبطلب منهم السماح لألطباء اإلختصاصيين واألطباء اإلختصاصيين األولين  غير أ-)الفقرة الثانية ( 4الفصل 
للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات األولوية وفي اإلختصاصات التي تضبط بقرار من الوزير األول بإقتراح 

ص داخل المؤسسة اإلستشفائية أثناء من وزير الصحة العمومية وبعد أخذ رأي وزير المالية بالقيام بعيادات بعنوان خا
حصتين بعد الظهر في األسبوع ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة تجدد ضمنيا ويمكن سحبه بمقرر من وزير الصحة 

 .العمومية
 .1999  أكتوبر11 المؤرخ في 1999 لسنة 2265 واألمر عدد 1994 أكتوبر 17 مؤرخ في 1994 لسنة 2158كما وقع تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 
 .وتضبط شروط تطبيق هذه األحكام بقرار من وزير الصحة العمومية 



 

 

 
 الباب الثاني

 التدرج الوظيفي
 
 
 

 ينتدب أطباء الصحة العمومية من بين المتحصلين على الدكتوراه الوطنية في الطب أو على شهادة معترف -5الفصل 
 .المنجزة بمعادلتها عن طريق مناظرة تعتمد فيها الشهادات واألعمال 

 ينتدب األطباء األولون للصحة العمومية عن طريق مناظرة باإلختبار تفتح ألطباء الصحة العمومية الذين لهم – 6الفصل 
 . سنوات على األقل في رتبتهم5أقدمية 
عمومية الذين  ينتدب األطباء الرؤساء للصحة العمومية عن طريق مناظرة باإلختبار تفتح لألطباء األولين للصحة ال– 7الفصل 

 . سنوات على األقل في رتبتهم6لهم أقدمية 
 : ينتدب األطباء اإلختصاصيون للصحة العمومية عن طريق مناظرة تعتمد فيها الشهادات واألعمال المنجزة وتفتح -8الفصل 

 . لقدماء المقيمين في الطب المتحصلين على الدكتورا في الطب وعلى الشهادة الوطنية في اإلختصاص–أ 
 .لألطباء المتحصلين على شهادة في اإلختصاص معترف بمعادلتها –ب 
 سنوات على األقل في رتبتهم والذين نجحوا في مرحلة للتكوين المستمر 5ألطباء الصحة العمومية الذيت يثبتون أقدمية  –ج 

 .التي تنظمها اإلدارة والتي تضبط شروطها وكيفياتها بمقتضى أمر
 . لمساعدين اإلستشفائيين الجامعيينللمساعدين ولقدماء ا –د 

 ينتدب األطباء اإلختصاصيون األولون للصحة العمومية عن طريق المناظرة باإلختبار تفتح لألطباء الذين لهم – 9الفصل 
 . سنوات على األقل في رتبتهم 5أقدمية 
شفائي الصحي وكذلك عدد الخطط  يضبط نظام وبرنامج وكيفيات أجراء مناظرات  انتداب السلك الطبي اإلست– 10الفصل 

 .المراد تسديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية
تتركب هذه اللجان من . تقع تسمية لجان هذه المناظرات بقرار من الوزير األول باقتراح من وزير الصحة العمومية

 ما إذا سمح عدد أعوان هذا السلك  أعضاء على األقل تنتمي أغلبيتهم إلى السلك الطبي اإلستشفائي  الصحي في صورة5
 .بذلك

 تقع تسمية أطباء الصحة العمومية واألطباء األولين للصحة العمومية واألطباء المختصين للصحة العمومية – 11الفصل 
واألطباء المختصين األولين للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية، وتقع تسمية األطباء الرؤساء للصحة 

 .لعمومية بمقتضى أمر ا
 يتعين على األطباء واألطباء اإلختصاصيين للصحة العمومية حديثي اإلنتداب، العمل خالل سنتين متتاليتين على – 12الفصل 

 .األقل باحدى الجهات الصحية المصرح بأنها ذات أولوية بقرار من وزير الصحة العمومية
 .ز التعيين خالل الشهر الموالي لتبليغ قرار اإلنتداب، إلغاء القرار المذكورينجر بصفة قانونية عن كل رفض لإللتحاق بمرك

 :  يشتمل تأجير السلك الطبي اإلستشفائي الصحي على – 13الفصل 
 .األجر المقابل للرتبة -
 .منحة عدم قبول الحرفاء -
 .منحة اإلنتاج -

 .يضبط هذا التأجير بمقتضى أمر 
درجة وتشتمل رتبة طبيب اختصاصي ) 25(للصحة العمومية على خمس وعشرين تشتمل رتبة طبيب ) : جديد ( 14الفصل 

 .درجة ) 25(للصحة  العمومية على خمس وعشرين 
تضبط األقدمية المطلوبة لإلرتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف غير أن الطبيب أو الطبيب اإلختصاصي للصحة  

ألقل بالجهة الصحية المصرح بأنها ذات أولوية عند تعيينه، يتمتع في العمومية الذي يعمل خالل ثالث سنوات متتالية على ا
 .موفى هذه الفترة بدرجة إضافية وال يمكن منح هذا اإلمتياز إال مرة واحدة طيلة الحياة المهنية 

 درجة) 21(تشتمل رتبة طبيب أول للصحة العمومية على إحدى وعشرين  
 .درجة) 21(مية على إحدى وعشرين تشتمل رتبة طبيب اختصاصي أول للصحة العمو

 .تضبط األقدمية المطلوبة لإلرتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف
 .درجة) 19( تشتمل رتبة طبيب رئيس للصحة العمومية على تسعة عشر 
 . تضبط األقدمية المطلوبة لإلرتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين

 .ت التأجير المحددة بشبكة األجوروتضبط بأمر مطابقة درجات رتب هذا السلك  ومستويا
 

 المشار إليه 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 4 عمال بأحكام الفصل – )مكرر ( 14الفصل 
 :أعاله، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات المحددة بالجدول التالي 

 



 

 

 مستوى التأجير المقابل التدرجالدرجة التي سيتغير فيها نسق  الرتبة
 8 8 طبيب للصحة العمومية

 10 6 طبيب أول للصحة العمومية
 8 8 طبيب اختصاصي للصحة العمومية

 10 6 طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية
 

 . خطط رئيس قسم استشفائي صحي ورئيس كل هيكل صحي ترابي هي من الصنف الوظيفي – 15الفصل 
ه المهام، بمقتضى أمر بناءا على اقتراح من وزير الصحة العمومية، األطباء الرؤساء، واألطباء يمكن أن يكلف بهذ

اإلختصاصيون األولون واألطباء األولون، بدون شرط األقدمية، واألطباء اإلختصاصيون للصحة العمومية الذين لهم 
 .نوات في رتبتهم س6أقدمية سنتين في رتبتهم وأطباء الصحة العمومية الذين لهم أقدمية 

يمكن أن تعهد هذه المهام بالنيابة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية، إلى األطباء اإلختصاصيين للصحة العمومية 
 . سنوات على األقل في رتبتهم4بدون شرط األقدمية وإلى أطباء الصحة العمومية الذين لهم 

لقيام باختبارات بمقابل مالي يقع إجراؤها بطلب من السلط  يرخص للسلك الطبي اإلستشفائي الصحي في ا– 16الفصل 
غير أن اإلختبارات المجرأة لفائدة وزارة اإلشراف التي يرجع إليها بالنظر أو لمؤسسة تابعة لها . القضائية أو اإلدارية
 .تكون بدون مقابل

يين أو إخالل بمصالح اإلدارة أو يجب أن ال يترتب عن إجراء هذه اإلختبارات ضرر بالعمل الرئيسي لألعوان المعن 
باستقاللية هؤالء األعوان، يجب على السلك الطبي اإلستشفائي الصحي، أثناء إجراء هذه اإلختبارات، أن يحرص على 

 .احترام واجباته فيما يخص التحفظ وعدم إفشاء األسرار المهنية
 .  اإلختبارات المضرة بمصالحهايمكن لإلدارة في أي وقت أن تحجر على هؤالء األعوان القيام بأنشطة

 يمكن للسلك الطبي اإلستشفائي الصحي، في حدود اعتمادات الميزانية وفي نطاق التراتيب الجاري بها – 17الفصل 
العمل، التمتع بالكفالة الكلية أو الجزئية لمصاريف المشاركة في الملتقيات الدولية والندوات الدولية ذات الصبغة الطبية أو 

 .العلمية
 يجب أن يقع الترخيص في هذه المشاركات مسبقا من قبل وزارة الصحة العمومية 

 .يمكن لسلك األطباء الصحة العمومية إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير – 18الفصل 
تضبط نوعية هذه اإلتفاقيات وشرط إبرامها وكذلك مدة وعدد الحصص بالنسبة إلى كل اتفاقية بقرار من وزير 

 . حة العموميةالص
 .ولكي تكون هذه اإلتفاقيات صالحة يجب المصادقة عليها مسبقا من قبل وزارة الصحة العمومية

 ال يمكن ألي طبيب ينتمي إلى السلك الطبي اإلستشفائي الصحي ويوجد في حالة عدم المباشرة ألغراض – 19الفصل 
 .شخصية أن يمارس نشاطا حرا بمقابل له عالقة بوظيفته كطبيب 

 
 الباب الثالث

 األطباء الوقتيون للصحة العمومية
 

في انتظار فتح مناظرة لإلنتداب، يمكن انتداب الحاملين لشهادة الدكتورا في الطب، بصفة طبيب وقتي  – 20الفصل 
للصحة العمومية ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره بالرجوع إلى التأجير الذي يتمتع به طبيب الصحة 

 .عمومية مرتب في الدرجة األولى من رتبتهال
وفي انتظار فتح مناظرة لإلنتداب، يمكن انتداب الدكاترة في الطب الحاملين لشهادة قومية في اإلختصاص أو لشهادة 
معترف بمعادتها، بصفة طبيب اختصاصي وقتي للصحة العمومية، ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره 

 لتأجير الذين يتمتع به طبيب اختصاصي للصحة العمومية مرتب في الدرجة األولى من رتبته بالرجوع إلى اا
وعند نجاحهم في المناظرة تراعى في احتساب األقدمية الخدمات التي وقع القيام بها بصفتهم وقتيين وذلك بحساب 

 .أقدمية سنة ونصف بالنسبة لكل درجة 
 مما يقومون بالسهر على حصص اإلستمرار بعطلة تعويضية 2 و1الفرعيتين يتمتع األطباء المنتدبون حسب الفقرتين 

 .  أعاله3فإن لم يكن للصحة يتقاضونه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 
 لسنة 643 ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة منها أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد -21الفصل 
 .1977 أوت 05في  المؤرخ 1977

 وزيرا اإلقتصاد والمالية والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد -22الفصل 
 الرسمي للجمهورية التونسية

 1991 فيفري 04تونس في 
 زين العابدين بن علي


