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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -307
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في  2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في  2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 111
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 واHـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـن الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون األســـــــــــاسـي اخلـــــــــــاص

  pعدلHا pفي علم النفس Wباالختصاصي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهوريـــــة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب األولالبــاب األول
أحكـــام عامـــةأحكـــام عامـــة

الفصــل األولالفصــل األول
مجــال التطبيقمجــال التطبيق

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون األساسي
العـام للوظيـفة العـموميةp يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
األحــكـام اخلــاصـة اHــطـبــقـة عــلى اHــوظـفــW الـذين يــنـتــمـون
ألسالك النـفـسـانيـW لـلـصـحة الـعـمـوميـةp وحتـديـد شروط

االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يـــــكـــــون اHــــــوظـــــفــــــون اHـــــنـــــتــــــمـــــون ألسالك
الـنفـسانـيW لـلصـحة الـعـمومـية اخلـاضعـW لهـذا القـانــون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اHـؤســســات الـعــمـومــيـة

التابعة للوزارة اHكلفة بالصحة.

و�ــكن أن يـكــونـواp بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةp فـي اخلـدمـة
لدى اإلدارة اHركزية.

كــمـا �ـكن أيــضـا أن يـكـونــوا في وضـعـيــة خـدمـة لـدى
مـؤســسـات عـمـومـيـة ذات األنــشـطـة اHـمـاثـلــة لـلـمـؤسـسـات
اHــذكـــورة في الــفـــقــرة األولى أعـاله والــتـــابــعـــة لــلــوزارات

األخرى. 

 

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 09 -  - 240 م مــــؤرؤرّخ في خ في 29 رجب ع رجب عــــامام
1430 اHوافـق  اHوافـق 22 يوليو سنة  يوليو سنة p2009 يتضمنp يتضمن القانونالقانون

األساألســــــــاسـاســي اخلي اخلــــــــاص باص بــــــــاHاHــــــــــوظوظــــــــفــــــــــW اWH اHــــــــنــــــــتــــــــــمــــــــW ألسالكW ألسالك
النفسانيW للصحة العمومية.النفسانيW للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

pستشفياتHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
pـتـضـمـن الـقانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

pادتان 3 و11 منهHال سيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
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الـــتـــعـــيـــpW بـــعـــد أخـــذ رأي الـــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اHـــتـــســـاويـــة
األعــضـــاء اخملــتــصــةp �ـــوجب مــقـــرر من الــســـلــطــة اHـــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.
غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الــنـــسب احملــددة فــيــمـــا يــخص أ�ــاط الــتـــرقــيــة عن طــريق
االمـتحـان اHهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلp دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اHــنـاصب اHـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.

الفرع الثانــيالفرع الثانــي
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHاداHادّة ة 7 :  :  تـطبـيقـا ألحـكام اHـادتيـن 83 و84 من األمر
رقم 06 - 03 اHــؤرخ فــي  19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1427
Wيــــعـــ pــــذكــــور أعالهHـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
Wيـحكـمـها هـذا الـقـانون األسـاسي اخلـاص بصـفـة متـربـص
�ـوجب قرار أو مقـررp حسب احلالـةp  من السلـطة اخملولة
صالحـيـة الـتـعـيـW. ويلـزمـون بـاسـتـكـمـال تـربص جتـريبي

مدته سنة واحدة.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  بــــعــــد انــــقــــضــــاء فــــتــــرة الــــتـــــربصp يــــرسم
اHـتــربــصـــون أو يــخــضـعــــون إلــى تــمــديـد الــتــربص مـرة
واحـــدة للمدة نـفســهـا أو يسرحون دون إشـعار مسبق أو

تعويض.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  حتدد وتـائـر الـترقـيـة في الـدرجـة اHطـبـقة
عـلى اHوظفـW الذين ينتـمون إلى الرتب الـتابعة ألسالك
الـنـفــسـانـيــW لـلـصــحـة الـعـمــومـيـة حــسب اHـدد الـثالث (3)
اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 11 من اHرسـوم الـرئاسي رقم
07-304 اHــــــؤرخ في 17 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1428 اHــــــوافق 29

سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعالهp حتـــــدد الــــنـــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـW اخلــاضــعـW لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
pبــنـاء عـلى طــلـبـهم pاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
في الـــوضـــعـــيـــة الـــقـــانــونـــيـــة لـالنـــتــــداب أو اإلحـــالـــة عــــلى
االســـتــيـــداع أو خـــــارج اإلطــارp بـــالـــنـــســبـــــة إلى كـل ســلك

ولكل مؤسسة عموميةp كما يأتي :
p% 10 : االنتــداب -

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

يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـصـحـة
pـكـلـفـة بـالوظـيـفـة الـعـمـومـيةHـعـني والسـلـطـة اHوالـوزيـر ا
قـائمـة األسالك والـرتب اHعـنيـة وكـذا التـعداد اخلـاص بكل

مؤسسة.

الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـــخــضـع اHــوظـــفــون الـــذين يـــحــكـــمـــهم هــذا
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اHـنصوص
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي األمـــــر رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمــــادى
الثـانيـة عام  1427 اHـوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واHـذكور

أعاله.
كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاHـؤسـسـة

التي يعملون فيها.

4 :  : يـلـزم النـفـسانـيـون للـصـحة الـعمـومـيةp في اHاداHادّة ة 
إطار اHهام اخملولة لهمp �ا يأتي:

pاالستعداد الدائم للعمــــل -
- الـقــيـام بـاHـداومـات الـتـنـظـيـمـيـة ضـمن مـؤسـسـات

الصحة.

pادّة ة 5 :  :  يـستفـيد الـنفسـانيـون للـصحة الـعمـوميةHاداHا
طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهماp ¡ا يأتي :

- الـنـقل عـنـدمـا يـكـونـون مـلـزمـW �ـداومـة أو بـعـمل
Wلــيـلي والـلــبـاس حـسب شــروط حتـدد بـقـرار مــشـتـرك بـ

الوزير اHكلف بالصحة والوزير اHكلف باHالية.
pداومةHستخدمي اH اإلطعام اجملاني -

pالتغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل -
- احلــــمــــايــــة �ــــنـــــاســــبــــة تــــأديـــــة مــــهــــامــــهـم وخاللــــهــــا.
ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات اHعنية.

الفصــلالفصــل الثالــث الثالــث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية والترقية في الدرجةوالترقية والترقية في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيــف والترقيــةالتوظيــف والترقيــة

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يـوظف ويـرقى اHـوظـفـون الـذين يـحـكمـهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اHــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ�ـاط
الـتـرقـيــة بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـســلـطـة اخملـولـة صالحـيـة
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البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي
مدونــــة األســـالكمدونــــة األســـالك

اHــــــاداHــــــادّة ة 16 :  :   تــــــشــــــتـــــــمل مـــــــدونــــــة األسـالك اخلــــــاصــــــة
بالنفسانيW للصحة العمومية على ما يأتي : 

pللصحة العموميـة Wالعيادي Wسلك النفساني -
- سـلك الـنـفـسـانـيـW فـي تـصحـيـح الـتـعـبـيـر الـلـغوي

للصحة العمومية.

الفصــل األولالفصــل األول
األحكام اHطبقة على سلكاألحكام اHطبقة على سلك

 النفسانيW العياديW  للصحــــة العموميـــة النفسانيW العياديW  للصحــــة العموميـــة

Wالــــعـــيـــاديـــ Wــــادّة ة 17 :  :  يـــضـم ســـلك الــــنـــفـــســــانـــيـــHــــاداHا
للصحة العمومية ثالث (3) رتب :

pرتبة نفساني عيادي للصحة العموميــــة -
pرتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية -

- رتبة نفساني عيادي ¡تاز للصحة العموميـة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـكـلـف الـنـفـسـانــيـون الـعـيـاديــون لـلـصـحـة
العموميةp ال سيما �ا يأتي:

- تــصــور اHــنــاهـج وتــطــبــيق الــوســائل والــتــقــنــيــات
pؤهالتهم في مجاالت اختصاصاتهمH طابقةHا

- اHسـاهـمة في حتـديـد وتبـيـان وحتقـيق الـنشـاطات
الــــوقــــائـــيــــة والــــعـالجـــيــــة الــــتـــي تـــضــــمــــنــــهــــا اHــــؤســــســـات
واHساهمـة في مشـاريعها العالجية أو التربويةp ال سيما
االخــــتـــبـــارات والــــتـــحـــالـــيـل والـــتـــشــــخـــيص والــــتـــنـــبـــؤات

pالنفسية
- اHــشــاركــة في أعــمــال الــتــكــوين وتــأطــيــر الــطــلــبــة

ومهنيي الصحة في مجاالت اختصاصاتهم.

Wـسـنــدة لـلــنـفـســانـيـHـهــام اHـادّة ة 19 :  :  زيـادة عــلى اHـاداHا
الـــعــيــاديـــW لــلـــصــحــة الـــعــمــومـــيــةp يـــكــلف الـــنــفــســـانــيــون
الــعــيــاديـــون الــرئــيــســيــون لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة بــضــمــان
التأطيـر التقـني لنشـاطات النـفسانـيW العـياديW الذين

يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.

ويكلفونp بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :
pإجناز تقنيات نفسانية عالجية متخصصة -

pالقيام باخلبرة النفسية -
pالفرق Wحتليل العالقات والتفاعالت ب -

الفصــل اخلامــسالفصــل اخلامــس
التقييـــمالتقييـــم

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  زيــادة عـــلى اHـــعــايـــيـــر احملــددة في أحـــكــام
اHــادة  99 مـن األمـــر رقــم 06 - 03 اHــــؤرخ في19 جـــمــادى
الثـانيـة عام  1427 اHـوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واHـذكور
أعالهp يتم تـقييم النـفسانيـW للصـحة العمـوميــة حســب

النتـائج اHرتبطــة �ا يأتي:
pحتقيق األهداف -
pبـــادرةHروح ا -

- أعـــــمــــال الــــبـــــحث واHــــنـــــشــــورات والــــعــــروض ذات
 pالطابع العلمي

- اHلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الفصــل السـادسالفصــل السـادس
األحكـام العامــة لإلدماجاألحكـام العامــة لإلدماج

12 :  :  يـــدمـج اHـــوظـــفـــون الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى اHــاداHــادّة ة 
األسالك والرتب اHـنصوص عـليـها في اHرسـوم التنـفيذي
رقم 91 - 111 اHــؤرخ في 12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27
أبــــريل ســــنــــة 1991 واHــــذكـــور أعـالهp ويــــرســــمــــون ويــــعـــاد
تـصــنـيــفــهم عــنـد بــدايـة ســريــان مـفــعـول هــذا اHــرسـوم في
األسالك والـــرتـب اHـــطـــابـــقـــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا

القانون األساسي اخلاص.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـرتب اHــوظـفـون اHـذكـورون في اHـادة 12
أعالهp في الـدرجـة اHـطـابـقـة لـلـدرجة الـتـي يـحوزونـهـا في
رتـبــتــهم األصــلــيــة. ويـؤخــذ بــاقي األقــدمــيــة اHــكـتــسب في
الــرتــبــة األصــلــيــة في احلــســبــان عــنــد الــتــرقــيــة في رتــبــة

االستقبال.

اHاداHادّة ة 14 :  :  يدمـج اHتـربصـون الذين عـينـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــW ويــرســـمــون بـــعــد
اسـتـكـمـال الـفــتـرة الـتـجـريـبـيـة اHــنـصـوص عـلـيـهـا �ـوجب
اHرسوم التنفيذي رقم 91 - 111 اHؤرخ في 12 شوال عام

1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 15 :  :  يـجمعp انـتقـاليـا وHدة خمس (5) سـنوات
Wب pرسومHابـتداء من تاريخ بـداية سريان مـفعول هـذا ا
الــرتـــبـــة األصـــلـــيــة ورتـــبـــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقـــدمـــيــة
اHـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـW في مـنـصب
عــالp بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـW الــذين أدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اHطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 91 - 111 اHــؤرخ في 12 شــوال عــام 1411

اHوافق 27 أبريل سنة  1991 واHذكور أعاله.
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- عن طـــــريق االمــــتــــحـــــان اHــــهــــنيp الـــــنــــفــــســــانــــيــــون
الـعياديون الرئيـسيون للصحـة العموميـة الذين يثبتون

pسبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- عـلى سـبيـل االختـيـارp وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالــتـأهـيل
الـنفـسـانيـون الـعيـاديـون الرئـيسـيـون للـصـحة الـعـمومـية
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
الفرع الثالــثالفرع الثالــث

أحكــام انتقالية لإلدماجأحكــام انتقالية لإلدماج

اHـاداHـادّة ة 25 :  : يـدمـج في رتـبـة نـفــسـاني عـيــادي لـلـصـحـة
الـعـمـومـيـةp الـنـفـسـانـيـون الـعـيـاديـون لـلـصـحـة الـعـمـومـية

اHرسمون واHتربصون.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـدمج في رتــبـة نـفـسـانـي عـيـادي رئـيـسي
لـلصـحة الـعمـوميـةp النفـسانـيون الـعيـاديون الـرئيـسيون

للصحة العمومية اHرسمون واHتربصون. 

اHـاداHـادّة ة 27 :  : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةp يـدمج
pفي رتـــبــة نــفــســانـي عــيــادي ¡ــتـــاز لــلــصــحــة الـــعــمــومــيــة
الـنفـسـانيـون الـعيـاديـون الرئـيسـيـون للـصـحة الـعـمومـية
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
األحكام اHطبقة على سلك النفسانيW في تصحيحاألحكام اHطبقة على سلك النفسانيW في تصحيح

التعبير اللغوي للصحــــة العموميـــةالتعبير اللغوي للصحــــة العموميـــة

اHــاداHــادّة ة 28 :  : يـــضم ســلـك الــنـــفـــســـانــيـــW في تـــصـــحــيح
التعبير اللغوي للصحة العمومية ثالث (3) رتب :

- رتــبــة نـــفــســانـي في تــصــحـــيح الــتـــعــبــيـــر الــلــغــوي
pللصحة العموميــــة

- رتــبــة نـــفــســانـي في تــصــحـــيح الــتـــعــبــيـــر الــلــغــوي
pرئيسي للصحة العمومية

- رتبة نفساني فـي تصحيح التعبير اللغوي ¡تاز
للصحة العمومية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 29 : : يكـلف النفـسانيـون في تصحـيح التعـبير
اللغوي للصحة العموميةp ال سيما �ا يأتي :

- ضـمــان الـنــشـاطــات الـعالجــيـة لــلـنــقـائص اHــتـعــلـقـة
pبالتعبير الشفوي أو الكتابي

- اHــــشـــاركــــة في الــــتـــقــــيـــيـم والـــبــــحث في مــــجـــاالت
اختصاصاتهم. 

Wـسـنــدة لـلــنـفـســانـيـHـهــام اHـادّة ة 20 :  :  زيـادة عــلى اHـاداHا
الـــعــيـــاديـــW الـــرئــيـــســـيـــW لــلـــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةp يــكـــلف
pمـتازون للـصحـة العمـوميةHالـنـفـســانـيـون الـعيـاديون ا

ال سيما �ا يأتي:
- إدارة أشـغــال الــبـحـث والـقــيــام بـالــتــحـقــيــقـات في

pمجاالت اختصاصاتهم
pحتديد االحتياجات النفسانية اجلديدة للمرضى -

Wدراســـــة واقـــــتـــــراح كـل إجـــــراء مـن شـــــأنه حتـــــســـــ -
pالصحة النفسانية للمرضى

- دراســةp بــواسـطــة مـســعى مــهـنـي خـاصp الــعالقـات
اHـتــبــادلــة بـW احلــيــاة الــنـفــســانــيـة والــســلــوكـات الــفــرديـة

واجلماعية قصد ترقية استقاللية الشخصية.

الفرع الثانــيالفرع الثانــي
شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــوظف بــصـفــة نــفــسـاني عــيــادي لـلــصــحـة
pـسـابـقة عـلى أسـاس االخـتـباراتHعن طـريق ا pالـعـمومـيـة
pـترشـحون احلـائزون شـهادة الـلـيسـانس في علم الـنفسHا

تخصص عيادي أو شهادة معترفا �عادلتها. 

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـوظـف أو يـرقىp بـصـفـة نـفـسـاني عـيـادي
رئيسي للصحة العمومية :

pــسـابـقـــة عــلى أسـاس االخـتـبــــاراتHعن طـريــق ا -
اHـتـرشـحـون احلـائـزون شـهـادة اHـاجـسـتـيـر في الـتـخـصص

pأو شهادة معترفا �عادلتها
- عن طـريق االمـتحـان اHـهـنيp وفي حدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلهاp النفسانيون العياديون للصحة
الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

pالفعلية بهذه الصفة
- عـلى سـبيـل االختـيـارp وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
النفسانيون الـعياديون للصحة العمومية الذين يثبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 23 :  : يــــرقىp عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادةp بــــصــــفــــة
نـفساني عـيادي رئيـسي للـصحة الـعمومـيةp الـنفسـانيون
الـــعــيـــاديــون لـــلــصــحـــة الــعـــمــومـــيــة الـــذين حتـــصــلـــواp بــعــد
توظـيفهم عـلى شهادة اHـاجستـير في التـخصص أو شهادة

معترف �عادلتها.

24 :  : يـــرقىp بـــصـــفـــة نـــفـــســـانـي عـــيـــادي ¡ـــتــاز اHــاداHــادّة ة 
للصحة العمومية :

user
Texte surligné 

user
Texte surligné 
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اHــــاداHــــادّة ة 33 : : يـــوظـف أو يــــرقى بــــصـــفــــة نـــفــــســــاني في
تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية :

pـــســابـــقـــة عــلـى أســاس االخـــتـــبــــاراتHعن طـــريق ا -
اHترشـحون احلـائزون شـهــادة اHاجـستـيـر في الـتخصص

pأو شهادة معترفا �عادلتها
- عن طــريق االمــتــحـان اHــهــنيp فـي حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهــاp الــنــفــســانــيــون في تــصــحــيح
التعبير اللـغوي للصحة العمـوميةp الذين يثبتون خمس

p(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- عـلى سـبيـل االختـيـارp وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
الــنــفــســانــيـــون في تــصــحــيح الــتــعــبــيــر الــلــغــوي لــلــصــحــة
الـعمـومـيـة الـذين يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 34 :  :  يــــرقىp عــــلى أســــاس الـــشــــهــــادةp بـــصــــفـــة
نـفـسـاني في تـصـحـيح الـتـعـبـيـر الـلـغـوي رئـيـسي لـلـصـحة
الـعـمـومـيـةp الـنـفـسـانـيـون في تـصـحـيح الـتـعـبـيـر الـلـغــوي
للصـحــة العـموميــة الـذين حتصلـواp بعد توظـيفهــمp على
شــهــادة اHــاجــســتــيـــــر في الــتــخــصص أو شــهــادة مــعــتــرف

�عادلتها.

35 :  :   يــــرقى بـــصـــفـــة نـــفـــســـانـي في تـــصـــحـــيح اHــاداHــادّة ة 
التعبير اللغوي ¡تاز للصحة العمومية :

- عن طـــريق االمــتـــحــان اHـــهــنيp الــنـــفــســـانــيــون في
تصـحيح الـتعبـير اللـغوي الرئـيسيـون للصـحة العـمومية
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

pالصفة
- عـلى سـبيـل االختـيـارp وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
الـنفـسـانـيون في تـصـحـيح التـعـبـير الـلـغـوي الرئـيـسـيون
لـلصـحة الـعمـوميـة الذين يـثبـتون عـشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالــثالفرع الثالــث
أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اHــاداHــادّة ة 36 :  :  يـــدمج في رتــبـــة نــفــســـاني في تـــصــحــيح
الـتــعـبـيـر الــلـغـوي لــلـصـحــة الـعـمــومـيـةp الــنـفـســانـيـون في
تصـحيح الـتـعبـير الـلـغوي لـلصـحـة العـمومـيـةp اHرسـمون

واHتربصون.

37 :  :   يــدمج فـي رتــبـة نــفــســاني فـي تـصــحــيح اHـاداHـادّة ة 
التـعبير اللغـوي رئيسي للصـحة العموميـةp النفسانيون
في تــصــحـــيح الــتــعـــبــيــر الــلـــغــوي الــرئـــيــســيــون لـــلــصــحــة

العموميةp اHرسمون واHتربصون.

pضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير -
- ضــــمـــان إعـــادة الـــتـــأهـــيـل اHـــرتـــبط بـــأمـــراض األذن

pواألنف واحلنجرة واألمراض العصبية
- اHــشــاركــة في أعــمــال الــتــكــوين وتــأطــيــر الــطــلــبــة

ومهنيي الصحة في مجاالت اختصاصاتهم.

اHاداHادّة ة 30 : : زيادة على اHهـام اHسندة للنـفسانيW في
تــصـحــيح الــتــعـبــيــر الـلــغــوي لـلــصــحـة الــعــمــومـيــةp يــكـلف
الـنفـسـانـيون في تـصـحـيح التـعـبـير الـلـغـوي الرئـيـسـيون
لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة بـضـمـان الـتـأطـيـر الـتـقـني لـنـشـاطات
الـنــفــسـانــيـW في تــصــحـيح الــتــعـبــيـر الــلـغــوي الــذين يـتم

تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.
ويكلفونp بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- إجنــاز تــقـــنــيــات الـــتــكــفـل الــنــفــسـي في الــتـــعــبــيــر
pتخصصHاللغوي ا

- الـقــيـام بــاخلـبــرات الـنــفـســيــة في مـجــال الـتــعـبــيـر
pاللغوي

- ضـمـان اHـداواة اجلـمـاعـيـة ومـرافـقـة األولـيـاءp وكذا
الـعمل اHـؤسـسـاتي بواسـطـة تـقنـيـة إعـادة تأهـيل الـصوت

pوالتعبير
- اHــــشـــاركــــة في الــــتـــقــــيـــيـم والـــبــــحث في مــــجـــاالت

اختصاصاتهم.

اHاداHادّة ة 31 :  : زيادة على اHهـام اHسندة للنـفسانيW في
pللـصحة العـمومية Wتصحيح الـتعبـير اللغـوي الرئيسـي
يـــكــلـف الــنـــفـــســانـــيـــون في تـــصــحـــيح الـــتــعـــبـــيــر الـــلـــغــوي

اHمتازون للصحة العموميةp ال سيما �ا يأتي:
- إدارة أشـغــال الــبـحـث والـقــيــام بـالــتــحـقــيــقـات في

pمجاالت اختصاصاتهم
- حتديـد االحتـياجات اجلـديدة في مـجال عـلم النفس

pفي تصحيح التعبير اللغوي
Wدراســـــة واقـــــتـــــراح كـل إجـــــراء مـن شـــــأنه حتـــــســـــ -

الصحة النفسانية للمرضى.

الفرع الثانــيالفرع الثانــي
شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة

32 :  : يـــوظـف بـــصـــفـــة نـــفــــســـاني فـي تـــصـــحـــيح اHــاداHــادّة ة 
الـتـعبـيـر اللـغـوي للـصـحة الـعـمـوميـةp عن طـريق اHسـابـقة
عــلى أســاس االخـتــبــاراتp اHــتـرشــحــون احلـائــزون شــهـادة
الـلـيـسـانس فـي عـلم الـنـفسp تــخـصص تـصـحـيـح الـتـعـبـيـر

اللغوي أو شهادة معترفا �عادلتها. 



29 رجب عام  رجب عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2443
22 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م

- ضمـان التنـسيق مع اHسـتخدمـW الطبـيW وشبه
pWواإلداري Wالطبي

pللصحة العمومية Wتقييم نشاطات النفساني -
Wدراســـة واقـــتـــراح كل تـــدبـــيـــر يـــرمي إلـى حتـــســ -

نوعية اخلدمات.

الفرع الثانـــيالفرع الثانـــي
شـــروط التعييـــن شـــروط التعييـــن 

اHـاداHـادّة ة 42 :  :  يــعــW الـنــفـســانـيــون اHــنـســقـون لــلـصــحـة
: Wالعمومية من ب

Wوالنفـساني Wالرئيسـي  Wالعياديـ Wالنفـسانيـ -
في تــصـــحــيح الـــتــعـــبــيـــر الــلــغـــوي الــرئـــيــســيـــW لــلـــصــحــة
الـعـمـومـيـة عــلى األقلp  الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات

pمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- الـنفسانيـW العياديW والـنفسانـيW في تصحيح
التعبـير اللـغوي للـصحة العـموميـة الذين يثـبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

البــاب الرابــعالبــاب الرابــع
تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمنصب العاليتصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمنصب العالي

الفصــلالفصــل األول األول
تصنيف الرتـبتصنيف الرتـب

اHـاداHـادّة ة 43 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 118 من األمـر رقم
 06-03 اHؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1427 اHوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهp يـحـدد تـصـنيـف الرتب
الـتــابـعـة ألسـالك الـنـفــسـانـيــW لـلــصـحـة الــعـمــومـيـة طــبـقـا

للجدول اآلتــي :

اHـاداHـادّة ة 38 :  :  من أجل الـتأسـيس األولي لـلرتـبـةp يدمج
في رتــبـة نـفـسـانـي في تـصـحـيح الــتـعـبـيـر الــلـغـوي ¡ـتـاز
لـلـصـحـة الـعـمـومـيـةp الـنـفـسـانـيـون في تـصـحـيح الـتـعـبـير
الـلـغـوي الـرئـيـسـيـون لـلــصـحـة الـعـمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اHطبقة على اHنصب العالياألحكام اHطبقة على اHنصب العالي

التابعالتابع  ألسالك النفسانيW للصحة العمومية ألسالك النفسانيW للصحة العمومية

اHـاداHـادّة ة 39 :  : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهp يـنـشـأ

اHنصب العالي لنفساني منسق للصحة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 40 :  :   يـحــدد عــدد اHــنـاصب الــعــلــيـا اHــنــصـوص
Wـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ� pـــادة 39 أعـالهHعـــلـــيــــهـــا في ا
الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالـــصــــحـــة والـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــــاداHــــادّة ة 41 :  :  يـــكــــلف الــــنــــفــــســـانـي اHـــنــــسـق لـــلــــصــــحـــة
العمومية �ا يأتي:

- تـنـســيق وتـأطـيـر فـريق من الـنـفـسـانـيـW لـلـصـحـة
pالعمومية

pتنظيم عمل الفريق -
pهنةHالسهر على االنضباط في إطار ¡ارسة ا -

التصنيفالتصنيف

الصنفالصنف
الــرتـــبالــرتـــب السلكالسلك

الرقم االستداللي األد نىالرقم االستداللي األد نى

نفساني عيادي للصحة العمومية
نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية
نفساني عيادي ¡تاز للصحة العمومية

نـــفـــســـاني في تـــصـــحــيـح الــتـــعـــبـــيــر الـــلـــغـــوي لــلـــصـــحــة
العمومية

نفساني في تصحـيح التعبير اللـغوي رئيسي للصحة
العمومية

نـفـسانـي في تصـحـيح الـتعـبـيـر اللـغـوي ¡ـتاز لـلـصـحة
العمومية

النفسانيون
العياديون للصحة

العمومية

النفسانيون في
تصحيح التعبير
اللغوي للصحة

العمومية

12

14

16

12

14

16

537

621

713

537

621

713
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الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
الزيادة االستداللية للمنصب العاليالزيادة االستداللية للمنصب العالي

44 :  :  تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم اHــاداHــادّة ة 
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 
اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 واHـــذكـــور أعالهp حتــدد
الــزيــادة االســتــداللــيـــة لــلــمــنــصب الــعــالي اخلــاص بــأسالك

النفسانيW للصحة العموميةp طبقا للجدول اآلتــي :

اHنصب العالياHنصب العالي
اHستوىاHستوى

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الزيادةالزيادة

8195 نفساني منسق للصحة
العمومية

البــاب اخلامــسالبــاب اخلامــس
أحكــام أحكــام ختاميــةختاميــة

اHــــاداHــــادّة ة 45 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHــــرســـومp ال ســـيـــمــــا اHـــرســـوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 91 - 111
اHــؤرخ في 12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق  27 أبـــريل ســـنـــة
1991 واHـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـن الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون األســـــــــــاسـي اخلـــــــــــاص

باالختصاصيW في علم النفسp اHعدل.

46 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 
أوّل يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 47 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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