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،لوحاددددددالللافوكفدددددداللواللددددددى لوالطددددددى لحادددددداللالملدددددد فاللوحاددددددالللددددددح    لا  دددددد للالحمدددددد له   
لآل لولح  لأجمعين.

ليكلان ت ل.الاه لإنيلحايكل وكاتلوا 

لأم ل ع ل:

أهددددددد للهددددددداالالعمددددددديلالم وازدددددددملإلددددددداللالوالددددددد ينلالع يددددددد ينلحف هددددددد لاهلو حددددددد ه لوجعاهددددددد لندددددددو ال
لوفخ الفيلحي  يلط ئىلالمولاللح لوجيلأنلي ييلفيلحم هم ل.ل

،لوخ لددد لإ دددنلحمددديلندددو لالددد ين،لحاددديلمهددد لل يحددد ئا فددد لحماددديلهددداالإلددداللكلكمددد لأهددد لل مددد  
ل.لل"ا مي لح  لالق   "حيللالحيا ن ءلوك ف ل

 دددددنلمددددد   لملددددد فاللح ئ ددددد ،لوكددددديلالددددد ك و  ل  لج معددددد لوخ لددددد لا طددددد  ا للملا طددددد  ا إلدددداللجميددددد
ل. ج مع لح  لالحمي لإ نل   يسلمط غ ن ل مىئيلفيلال  اط ل خلصلالق نونلال  ي

لددددداللك فددددد إلدددددالل لددددداللكددددديل،ا لددددد م ءل مىئددددديلفددددديلالعمدددددي،لوا  مدددددنلأ  كددددد لالقاددددد لولددددد لي  كددددد للوا 
ل.لالقا 
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الحمددددد لهلحدددددللحمددددد مللواللدددددى لوالطدددددى لحادددددالل طدددددويلاهللطدددددي ن لمحمددددد للدددددااللاهلحايددددد للل
لوطا ل.

لأم ل عدد ل:ل

لم يلاهل ع لالل"لوميلإحماوالفطي ىلاهلحماك لو طول ل"

لم يللااللاهلحاي لوطا ل"لإاالحميلأح ك لحمىلفاي قن ل"ل

لعددددد لوال ي ددددد ،هددددداملالنعمددددد لالن فلفن دددددك لاهلونحمددددد ملحمددددد الك يددددد ال ي ددددد لم   كددددد لفيددددد لحاددددداللللل
ل.نعم لالعا لوال لي  

ا طدددددد  ا لالدددددد ك و  لالم دددددد ف لإلدددددداللوال قدددددد ي لوا ح دددددد ا لي دددددد فنيلأنلأ قدددددد  ل ج يدددددديلال ددددددك للللل
الطدددددي  :ل دددددنلمددددد   لملددددد فاللح ئ ددددد لحاددددداللالجهددددد لالم ددددداويلفيمددددد ليخدددددصلحمايددددد لال ددددد  ي لفددددديل

المؤططدددددد لالعموميدددددد لا ط  ددددددف ئي لإحدددددد ا لهدددددداملالمدددددداك  ،لوالطددددددي ل ددددددويلمددددددو للإ دددددد اهي لمدددددد ي ل
ل  ل  ي لحااللالمعاوم تلالمق م لفيلإ   لحماي لال حثلالعامي،

كمدددد لأ قدددد  ل ج يدددديلال ددددك لإلدددداللك فدددد لأطدددد  ا لج معدددد لح دددد لالحميدددد لإ ددددنل دددد  يسلالكدددد ا لحادددداللللل
ل،العميلالم وازمالمعاوم تلوال وجيه تلالمق م لفيم ليخصلإح ا لهاال

نلأوجددددددد لج يددددددديلال دددددددك لإلددددددداللأحزددددددد ءللجنددددددد لالمن م ددددددد لحاددددددداللوفددددددديلا خيددددددد ل ليفدددددددو نيلألللل
لإ  اءه لو وجيه  ه لومن م  ه لله   لالماك  .

 لللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 مقدمة

قةةن  اةةت أ ع ةة   إن الدولةةا الائاية ةةا اإلةةد ا قةةأعطت أةةد  باةةة  لق ةةا اصليةةا ل عاةةص  ال ةة      
  ةةةا  ةةةصن لةةة ا العاةةةص   قةةةأعا  الاةةة ن ال ةنقةةة  والقإلقةةةة ن ، لقوان هةةةص ةبص ةةةا  ةةة  ا ا ةةةد 

ال ةنق  ن دون الشإل  الائايةة  الة    ةصن  إلةصن  ال عةة والاةو  وال ةقةصن والأشةةد ققةص   ةة ب ة  
 إل شةون ية   إلقصة ا،   ةا  ةصن القةوان ن الائايةة  نا قةأ ا ال عااا    أه الاقد ا والن ق ا 

 ب   الائاية وغ ص  الأيا ا ال   ا. وضإل ا قئة ا و إلود  لك ل  ة  ال ةنق 

إال  نةةةه واإلةةةد إقةةةأعطت الائايةةةة و  صلةةةص ب ةةة   ةةة ا القةةةوان ن الائايةةةة  ن ا بأاصةلةةةص الإلصقةةةت     
قةةةأنصدا الةي قةةة  يةةة  أاةةةو  قةةةن  54إلةةة  نةةةد القةةةصد   ة الدولةةةا الائاية ةةةا يةةة  شةةةأ  القاةةةصالة، وا 

الأ  أند ب    ن الةبص ا ال   ا    ل قواان  ن،   ا أأ  ةت الدولةا اصلوأص ةا  1996دقأوة 
،   ةةا   ةةا ة الدولةةا بصقةةا ووئاة  ال ةة ا  ص ةةا قةةن ارقةةةاو الواصي ةةا والقإلد ةةا اق صي أهةةص

 أإلقت ب   وضع ق صقا    ا قن  ات  قص ا   ا اريةاد.

لأةة  أهةةدى إلةة  والقةة صن أةةد وضةةإلة قاقوبةةا قةةن الاةةةاق  الوان ةةا ا ناةةد  ن وئاة  ال ةة ا    
  ةةصل ب ةة   ةة ا اريةةةاد، الاةنةةصق  الةةوان  ل  ةة ا القدةقةة ا، الوأص ةةا قةةن اإلةةو ارقةةةاو وال

الاةنةةةصق  الةةوان  لق صي ةةةا الإلعةةصة  و ص ةةةا يةة  انوانةةةص  الاةنةةصق  الةةوان  ل قص ةةةا االل والا ةةت،
 الاصن  الوأصي . قن   الأاإل ل والأ ع ح، ل ا ال ا ة....إلخ، ول ا بن اة    قطة ا

  إنشةةصم قاقوبةةا قةةن  قةةص بق ةةة الدولةةا الائاية ةةا اصلأنقةة   قةةع وئاة  ال ةة ا والقةة صن ب ةة    
الإلقوق ا وأاه ئلص ا صيةا الوقةصيت الاشةة ا والقصد ةا قةن اةةى الدولةا، ولة ا قةن  ي  ال   ااالقة 

   ةةةا ن اة ةةة  قاقوبةةةا قةةةن القةاقةةة ل الأن و الةةةك بةةة،  اةةةت أ ع ةةة  الةبص ةةةا ال ةةة  ا ل قةةةواان ن
 .إداة ص وأنل قهص والةيصق ا الأ  أ دد     ا إنشصيهص وأق  ةلص
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ةأاصاهةةةص ا  ةةةص  ا نقةةةصن يةةة  اق ةةةع الةةةدوت نلةةةةا رلق ةةةا ال ةةة ا و    بصقةةةا ويةةة  الائايةةةة الإلةةةصلل وا 
 نهةةةص أقةةةصلل يةةة   قص ةةةا وأةأ ةةةا الةا ةةةا الادن ةةةا والن قةةة ا وا اأقصب ةةةا ل  ةةةةد دا ةةةت  ص ةةةا،   ةةةا 

القاأقةةةع،  قةةةص أشةةة ت بةةةصقط  قصقةةة ص يةةة  الأنق ةةةا ا أأ ةةةصد ا وا اأقصب ةةةا ل دولةةةا، لةةة ا قصاإل نةةةص 
 ا دة  الأإلةةةى ب ةة  لةة ا القةايةة  ال ةة  ا الإلقوق ةةا الأةة  او  ةةة لهةةص قهقةةا الأقةة  ة يةة  نةغةة 

  .إداة ص وأنل قهص ص طت دةاقا ق هوقهص واا إلأهص العصنون ا و    ا أق  ةلال   ، و لك قن 

 ال ولةو  ، اصلنقاا لألقاص  ال اأ ةا قص ي قص   د الةغاا ي  إ أ صة قوضو  الدةاقا والا ا    
دايع ب قة  ، و ة، والأ  ةد ية  قاةصت العاةص  ال ة  الأإلةى ب   القةاي  ال   ا الإلقوق ا

قوا اأةةةةه أع ةةةة  واأةةةةع أقةةةة  ة الق ققةةةةصة ال ةةةة  ا الإلقوق ةةةةا يةةةة  الائايةةةةة وقةةةةد   يعةةةةد  ةأ  ةةةةة
لقأا اةةصة ال ةة ا الإلقوق ةةا،  قةةص ارقةةاص  القوضةةوب ا   أ ةةصة لةة ا القوضةةو  لةةو ا بأاةةصة  ن 

ققةةةص   ةةة ا اريةةةةاد  ةةة  قةةةن  عةةةو  ا نقةةةصن واصلأةةةصل  أقةةة ة بةةةن اة ةةة  قةايةةة   ةةة  ا بقوق ةةةا
 ص، و    ةةا أقةةة  ةلاا إلأهةةص العصنون ةةةاال ةة  ا الإلقوق ةةةا، يةةةو ب  نةةةص دةاقةةا ق هةةةول لةة ا القةايةةة  

 ال ولةو ية  أقة  ة القةية  ال ة   الإلقةوق ، لنةصك قةا    ةة  وأنل قهص إداة ص، وقد  يإلصل أهةص
 ن  غ ا ةةةةا الاةةةةص   ن اأأ ةةةةةوا ب ةةةة  دةاقةةةةا الققةةةة ول ا ا داة ةةةةا ل قةايةةةة  ال ةةةة  ا دون الأاةةةةة  

 ل أق  ة ا داة  ل قةاي  ال   ا الإلقوق ا.

قةايةة  ال ةة  ا العصنون ةةا ل اا إلةةا الةاقةةأنص لةة ا لةةو دةاقةةا ق هةةول و  قةةص الهةةدى الةي قةة  قةةن د    
 .أوابد أق  ةلص وأنل قهص ا داة  الإلقوق ا ي  الائاية، وقإلةيا

 قن  طت قص أاةأنص إل ه قصاعص  ق ننص اةح ا ش صل ا الأصل ا:    

 ؟كيف نظم المشرع الجزائري التسيير اإلداري للمرافق الصحية العمومية -

 أ ة ل ا ا ش صل ا ارقي ا ال ةب ا الأصل ا: أندةجو 

  ؟ما مفهوم المرافق الصحية العمومية -
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 ؟ما هي الطبيعة القانونية لهاته المرافق الصحية العمومية -

 ؟ما هي قواعد تسيير وتنظيم المرافق الصحية العمومية  -

ولإلاصاا بن لصأه ا ش صل ا إبأقدنص ب   قنها ن إ نة ن ية  إبةداد لة ا الا ةا الإل قة  ويعةص     
لقةةص أعأضةة ه اا إلةةا وبنص ةةة الا ةةا،   ةةا إبأقةةدنص ب ةة  القةةنه  الو ةة   يةة  أإلة ةةى القةايةة  

 قةةةص إبأقةةدنص القةةةنه  الأ    ةةة  قةةن  ةةةطت دةاقةةةا  ن ةةةا،ال ةة  ا الإلقوق ةةةا، وأ د ةةةد الاا إلةةا العصنو 
 القأإل عا اقوضو  ق  ةأنص. وأ   ت الن ود العصنون ا والأنل ق ا

وأةةد وااهأنةةص  ةةإلواصة   نةةصم بق  ةةا الا ةةا، والأةة  أأق ةةت  قصقةةص يةة  نعةةد القةااةةع القأإل ةة      
 اصلقوضو  الا ا، الأق  ة ا داة  ل قةاي  ال   ا الإلقوق ا.

دةاقةأنص إلة  ي ة  ن وية  ل شة ت  هص قا  نص، أقنص اأعقب   ا ش صل ا القأإل عا اقوضو  ولإلاصاا 
 الأصل :   

 .ية العموميةالمفاهيمي والقانوني للمرافق الصحالفصل األول: اإلطار 
 .ق هول القةاي  ال   ا الإلقوق ا ي  الائاية المبحث األول:

 وقهصقهص ي  الائاية. الإلقوق ا  الاا إلا العصنون ا ل قةاي  ال   ا المبحث الثاني:

 اإلداري للمرافق الصحية العمومية.التنظيم : الثانيالفصل 
الأنل ل ا داة  ل ق ققصة الإلقوق ا ا قأش صي ا والق ققصة الإلقوق ا ل   ا  المبحث األول:

 الاواة ا، والق ققصة ا قأش صي ا القأ   ا.

 . الأنل ل ا داة  ل قةا ئ ا قأش صي ا الاصقإل ا، والققأش  صة الق أ اا المبحث الثاني:
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 العمومية الفصل االول: اإلطار المفاهيمي والقانوني للمرافق الصحية
 تمهيد:

من أجل  يلجأون إليهاملجأ للمرضى الذين في الجزائر عمومية الالصحية  تعتبر المرافق    
العالج، كما يتوجه إليها األصحاء من أجل الوقاية من األمراض والحفاظ على الصحة الجيدة، 

لمرضى وحماية في عالج االعمومية على إختالف أنواعها ونظرا ألهمية هذه المرافق الصحية 
ج صحتهم وترقيتها، والتي تستقطب عادة الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعود ذلك لمجانية العال

من أجل التكفل بالموطنين  يعملالذي  المنصوص عليها في الدستور وقانون الصحة الجزائري
قانوني مفاهيمي و نجد أن الدولة الجزائرية قد وضعت إطار وتحقيق الرعاية الصحية الجيدة، 

في هذا الفصل إليه  سنتطرق، وهذا ماالعمومية هذه المرفق الصحيةل من أجل السير الحسن
 ين أساسيين تم ترتيبهم على النحو التالي:إلى مبحثي ينقسم الذو األول 

 
 في الجزائرالعمومية مفهوم المرافق الصحية  المبحث األول:

 . ومهامها في الجزائرالعمومية  مرافق الصحيةللالطبيعة القانونية المبحث الثاني:
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 المبحث األول: مفهوم المرافق الصحية العمومية:

رتباطها بحياة اإلنسان على غرار المرافقق العموميقة نظرا      ألهمية المرافق الصحية العمومية وا 
األخققرب بحيققم تتمثققل هققذه األهميققة فققي تقققديم خققدمات صققحية للمققواطنين سققواء كانققت عالجيققة أو 
، وقائية حسب الحالقة، هقذا مقا يجعلنقا نبحقم عقن تعريقف اقامل لهاتقه المرافقق الصقحية العموميقة

 :أنواعها في هذا المبحم حسب المطالب االتية وكذالك تحديد

 ول: تعريف المرافق الصحية العمومية.األ مطلبال

 ثاني: أنواع المرافق الصحية العمومية.ال مطلبال

 ول: تعريف المرافق الصحية:األ مطلبال

مققن أجققل إعطققاء تعريققف اققامل للمرافققق الصققحية العموميققة سققوف نتطققرق إلققى مجموعققة مققن     
 :الفروع التاليةالتعريفات في 

 :التعريف اللغويالفرع األول: 

يظهققر أن المسسسققات اإلستاققفائية العموميققة تحمققل مصققطلحات ذات معققاني واسققعة تتطلققب     
للمسسسقات العموميقة اإلستاقفائية ككقل، حيقم منا تعريف كل منهقا علقى حقدة قبقل وضقع تعريقف 

، مستاققفى  عموميأن هاتققه األخيققرة تتاققكل مققن ثالثققة مصققطلحات هققي علققى التققوالي:  مسسسة 
 لغويا لهذه المصطلحات في مايلي:فكان إلزاما أن نعطي تعريفا 

 أوال: مؤسسة:

جمقققع مسسسقققات، صقققيغة المسنقققم لمفعقققول أسققق ، مناقققأة تسسققق  لغقققرض مؤسسةةةةرمفرد :  -1
السقجن  من الموارد مقا تمقار  فيقه هقذه المنفعقة، كقدار المسقنين أوعامة ولديها معين، أو لمنفعة 

 1مسسسة علمية  دستورية  خيرية. ،ونحوها

                                                           
 .                                            93، ص 2008معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، المجلد األول، الطبعة األولى، دار الكتاب، القاهرة، 1
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 )أسق   جمعيقة أو معهقد أو اقركة أسسقت لغايقة إجتماعيقة أو أخالقيقة أو خيريقةالمؤسسة:  -2
 1أو علمية إقتصادية.

 ثانيا: عمومية:

 2)إسم  نسبة إلى العموم.عمومي: -1

 3اامل، عام لجميع المواطنين  طريق مرفق عمومي .عمومي رمفرد :  -2

 4إسم مسنم منسوب إلى عموم.عمومية رمفرد :  -3

 ثالثا: مستشفى:

معالجتهم )إسم  جمع  مستافيات ، مكان يقيم فيه المرضى ويسهر على مستشفى: -1
 6وقال تعالى:  وافاء لما في الصدور .5،دمتهم فيه أطباء وممرضون وممرضاتوخ

 : يالتعريف اإلصطالحالفرع الثاني: 

من أجل تحديد تعريف اامل للمرافق الصحية العمومية يجب علينا التطرق إلى مجموعة من 
 التعريفات في مايلي:

 : OMSر تعريف منظمة الصحة العالميةأوال: 

إن المفهوم الحديم للمستافى ودوره في صحة المجتمع الذي يتواجد فيه قد تم التأكيد عليه من 
قبل منظمة الصحة العالمية )لجنة خبراء تنظيم الرعاية الطبية ، )التقرير الفني لمنظمة الصحة 

                                                           
 .          70، ص 1992، معجم الرائد، جبرا مسعود، الطبعة السابعة، دار العلم للماليين، بيروت 1
 .2013عبد الغني أبو العزم، بدون طبعة، دون مكان نار، معجم الغني،  2
 .                                                                                                              1558معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  3
 .1558المرجع نفسه، ص  4

 736جبرا مسعود، المرجع سابق، ص  5

 .57سورة يونس، األية  6
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على أنه:  جزء من النظام   حيم عرفت هذه اللجنة المستافى 1957، 122العالمية رقم 
ماعي الطبي وظيفته تقديم خدمات رعاية صحية كاملة تامل الخدمات العالجية والوقائية اإلجت

قوب العاملة في بيوتهم وهو كذلك مركز تدريب ال وتمتد خدماته الصحية الخارجية إلى العائالت
 1الصحية والبحوم الطبية .

 ثانيا: تعريف جمعية المستشفيات األمريكية:

المستاققفيات األمريكيققة المسسسققات الصققحية أنهققا  مسسسققة تحتققوي علققى جهققاز عرفققت جمعيققة     
طبققي مققنظم يتمتققع بتجهيققزات طبيققة دائمققة تاققمل علققى أسققرة للمرضققى الققداخليين، وخققدمات طبيققة 
تتضقققققمن خقققققدمات األطبقققققاء وخقققققدمات التمقققققريض مسقققققتمرة وذلقققققك إلعطقققققاء المرضقققققى التاقققققخيص 

 2والعالج.

 ثالثا تعريف األطراف المتعامل معها:

المستاقققققفى، مصققققانع األدويققققة، وطلبقققققة  إدارةوتتمثققققل فققققي المرضققققى، الحكومقققققة، الكققققادر الطبققققي، 
 الجامعة.

ينظرون إلى المستافى على أنه الجهة المسسولة عن تقديم العالج والرعاية الطبية المرضى: -1
ستافائهم.  لهم وا 

إحدب مسسساتها الخدمية والمسسولة عن تقديم كل ما يحتاجه المجتمع للنهوض  الحكومة: -2
 بالواقع الصحي في البلد نحو األحسن.

هو الواقع الذي يمارسون فيه أعمالهم ومهامهم اإلنسانية وبما يملكونه من  الكادر الطبي: -3
 لمراضاهم. خبرة ومهارة وقدرة على إعادة اإلبتسامة

                                                           

، كلية -المسيلة  –عفاف روان، أثر الوالء التنظيمي على تحسين أداء العاملين، اهادة ماستر، جامعة محمد بوضياف  1
 53، ص 2015-2014العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .  52مرجع نفسه، ص  2
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منظمة مفتوحة على البيئة المحيطة بها ومتفاعلة مع متغيراتها المختلفة : إدارة المستشفى -4
 في ضوء ما حدد لها من أهداف وواجبات مسسولة عن تنفيذها باكل كفئ وفعال.

سوق واسع يستوجب إمداده بما يحتاجه من ادوية ومستلزمات طبية على مصانع االدوية:  -5
 وفق إتفاقات مسبقة.

موقع تدريبي وعملي إلكسابهم المهارة والمعرفة الميدانية عن أسرار  الطلبة والجامعة: -6
 1الطب. جارب والبحوم المستقبلية في مجالالمهنة وإلجراء الت

كمققا قامققت بعققض الدراسققات والبحققوم فققي مققدخل الققنظم بهعطققاء تعريققف لهاتققه المسسسققات فقققد    
الفرعيقة والتقي تتميقز كقل منهقا بطبيعقة مميقزة عرفتها بأنها:  نظقام مركقب مقن مجموعقة مقن القنظم 

 2وخصائص خاصة، والتي تتفاعل معها بغية تحقيق مجموعة من األهداف الصحية المرجوة.

فهي بذلك عبارة عن  تركيب إجتماعي إنسقاني يسقتهدف تحقيقق وتلبيقة أهقداف محقددة ياقمل     
ات تحتققققاج لخققققدمات أفققققراد وجماعقققق مققققدخالت ومخرجققققات، ويتكققققون مققققن ثالثققققة عناصققققر أساسققققية:

صحية، أفراد أو مهنيين متخصصون بميادين صقحية متنوعقة ومنظمقات إجتماعيقة إنسقانية تقنظم 
أسققققلوب تقققققديم الخدمققققة الصققققحية وأسققققلوب التمويققققل والاققققراء للخققققدمات وتقنققققين وتاققققريع الخققققدمات 

 3والتخطيط والتنسيق ورسم األهداف والسعي المتواصل لتحسين الخدمات ومراقبة ذلك.

 

 

                                                           
ص ص مية للنار والتوزيع، عمان، األردن، ثامر ياسر البكري، إدارة المستافيات، الطبعة العربية، دار البازوري العل 1

21،22. 
، ص 2006حمد محمد غنيم، إدارة المستافيات رسية معاصرة، الطبعة االولى، المكتبة العصرية للنار والتوزيع، مصر، أ 2

24. 
جامعة تلمسان، كلية مهديد يمينة وبحري أبوبكر، تقييم جودة الخدمة العمومية في المستشفيات الجزائرية، شهادة ماستر،  3

 48، ص 2016-2015العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 
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 عا: تعريف قانون الصحة:راب

علقى  297فقي مادتقه المسسسقات العموميقة للصقحة  11 18لقد عرف قانون الصحة الجديد     
أنهققا   هققي مسسسققة عموميققة ذات تسققيير خققاص وذات طققابع صققحي تتمتققع بالاخصققية المعنويققة 

يمكنهقا واإلستقالل المالي، وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كقل ناقاطات الصقحة، كمقا 
ضققمان ناققاطات التكققوين والبحققم فققي مجققال الصققحة، ويمكنهققا أن تطققور كققل الناققاطات الثانويققة 
ذات الصققلة بمهامهققا عققن طريققق إتفاقيققة، ويحققدد القققانون األساسققي النمققوذجي للمسسسققة العموميققة 

 تتمثل مختلف المسسسات العمومية للصحة، ال سيما فيما يأتي:1للصحة عن طريق التنظيم.

 اإلستافائي الجامعي، المركز -

 المسسسة اإلستافائية المتخصصة، -

 المقاطعة الصحية، -

 مسسسات اإلعانة الطبية المستعجلة. -

تحدد كيفيات إنااء هذه المسسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها عن طريق 
 2ظيم.نالت

 مطلب الثاني: أنواع المرافق الصحية العمومية:ال

المنظومة الصحية في الجزائر تنقسقم إلقى نقوعين مقن المرافقق الصقحية، وهقي مرافقق الصقحية ان 
خاصة، تتمثل في  العيادات الطبية الخاصة، مسسسات النقل الصحي الخاصة....إلخ ، كما أنقه 

تتمثققققل فققققي تعتبققققر موضققققوع دراسققققتنا، و مجموعققققة مققققن المرافققققق الصققققحية العموميققققة والتققققي  يوجققققد
اإلستاقققققققفائية والمسسسقققققققات العموميقققققققة للصقققققققحة الجواريقققققققة، المسسسقققققققات   المسسسقققققققات العموميقققققققة

                                                           
، يتعلق بالصحة، ج.ر 2018يوليو سنة  2الموافق ل  1439اوال عام  18المسرخ في  11-18من قانون رقم  297المادة 1

      م.                             2018يوليو سنة  29، الصادرة بتاريخ 46العدد 
  السابق ذكرهمرجع ، يتعلق بالصحة، 11-18من قانون رقم  298المادة  2



 والقانوني للمرافق الصحية العمومية الفصل األول :   اإلطار المفاهيمي

10 
 

والمستاقققفيات المختلطقققة وهقققي حديثقققة اإلستاقققفائية المتخصصقققة، المراكقققز اإلستاقققفائية الجامعيقققة، 
، بحيققم أنققه سققوف نتطققرق بالتفصققيل إلققى هققذه األنققواع وذلققك بتحديققد كققل منهققا علققى حققدب الناققأة

 :  نحو التالي

 العمومية للصحة الجوارية:  ةائية و المؤسسفالعمومية اإلستش ةالمؤسس: الفرع األول

بالنسقبة للمسسسقات العموميقة اإلستاقفائية والمسسسققات العموميقة للصقحة الجواريقة، والتقي تخضققع 
مقايو  19الموافقق ل 1428جمقادب األولقى عقام  02المسرخ فقي  140 07للمرسوم التنفيذي رقم 

المسسسققققات العموميققققة اإلستاققققفائية والمسسسققققات العموميققققة  ، والققققذي يتضققققمن إناققققاء2007سققققنة 
مققققن هققققذا المرسققققوم  06و 02والتققققي عرفتهمققققا المققققادتين ، للصققققحة الجواريققققة وتنظيمهمققققا وسققققيرها

 التنفيذي بأنهما:

 المؤسسة العمومية اإلستشفائية:أوال: 

بالاخصققققية هققققي مسسسققققة عموميققققة ذات طققققابع إداري تتمتققققع  المسسسققققة العموميققققة اإلستاققققفائية "
مقققن  02، وهققذا حسقققب نققص المققادة  المعنويققة واإلسققتقالل المقققالي، وتوضققع تحققت وصقققاية الققوالي

 1،نف  المرسوم

عققققادة     تتكققققون المسسسققققة العموميققققة اإلستاققققفائية مققققن هيكققققل للتاققققخيص والعققققالج واإلستاققققفاء وا 
الماقتمالت الماديقة للمسسسقة التأهيل الطبي تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة بلديات، تحقدد 

 2العمومية اإلستافائية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 

                                                           
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية 2007مايو سنة  19المسرخ في  140 07من المرسوم التنفيذي  02المادة  1

 م. 2007مايو سنة  20الصادرة في  33والمسسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 
العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة ، يتضمن إنااء المسسسات 140 07من المرسوم تنفيذي رقم  03المادة  2

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
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ويقققزود بهيئقققة إستاقققارية  مقققديرال ايسقققير كقققل مسسسقققة عموميقققة إستاقققفائية مجلققق  إدارة ويقققديره   
 1.يتدعى المجل  الطب

 العمومية للصحة الجوارية: ةالمؤسس ثانيا:

علققى أنهققا:  المسسسققة العموميققة للصققحة  140 07المرسققوم التنفيققذي مققن  06عرفتهققا المققادة     
الجواريققة هققي مسسسققة عموميققة ذات طققابع إداري تتمتققع بالاخصققية المعنويققة واإلسققتقالل المققالي 

تتكقون المسسسقة العموميقة للصقحة الجواريقة مقن مجموعقة عيقادات 2،وتوضع تحقت وصقاية القوالي
مجموعققققة مققققن السققققكان، تحققققدد الماققققتمالت الماديققققة متعققققددة الخققققدمات وقاعققققات العققققالج تغطققققي 

للمسسسة العمومية للصحة الجوارية والحيز الجغرافي الصحي القذي يغطقي مجموعقة مقن السقكان 
 ،3بقرار من الوزير المكلف بالصحة

إن التسققققيير اإلداري الخققققاص بالمسسسقققققات العموميققققة للصققققحة الجواريقققققة هققققو نفسققققه التسقققققيير     
مققققن المرسققققوم التنفيققققذي  10يققققة اإلستاققققفائية كمققققا ذكرنققققا فققققي المققققادة اإلداري للمسسسققققات العموم

 سابقا. 140 07

 اإلستشفائية المتخصصة: ة: المؤسسالفرع الثاني

المقسرخ  465 97للمرسوم التنفيقذي رققم   فهي تخضعأما  المسسسات اإلستافائية المتخصصة، 
يحققققدد قواعققققد إناققققاء ، والققققذي 1997سققققنة  ديسققققمبر02 الموافققققق ل 1418عققققام  باناققققع 02فققققي 

مققن المرسققوم التنفيققذي  02عرفتها المققادة المسسسققات اإلستاققفائية المتخصصققة وتنظيمهققا وسققيرها،

                                                           
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم تنفيذي رقم  10المادة  1

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07مرسوم تنفيذي رقم من ال 06المادة  2

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم تنفيذي رقم  07المادة  3

 يمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.الجوارية وتنظ
 



 والقانوني للمرافق الصحية العمومية الفصل األول :   اإلطار المفاهيمي

12 
 

هققي مسسسقة عموميققة ذات طققابع  اإلستاققفائية المتخصصقةعلققى أنهقا:  المسسسققة   465 97رققم 
اء علقى إقتقرام مقن تناأ بمرسقوم تنفيقذي بنقو ، إداري تتمتع بالاخصية المعنوية واإلستقالل المالي

الوزير المكلف بالصحة بعد إستاارة الوالي، توضقع تحقت وصقاية والقي الواليقة الموجقود بهقا مققر 
تتكون المسسسة اإلستافائية المتخصصة من هيكل واحد أو هياكل متعقدد متخصصقة 1.المسسسة

 للتكفل بما يأتي:

 مرض معين، -

 مرض اصاب جهازا أو جهازا عضويا معينا، -

يققققققذكر فققققققي تسققققققمية المسسسققققققة اإلستاققققققفائية المتخصصققققققة  2مجموعققققققة ذات عمققققققر معققققققين،أو  -
 3،اإلختصاص الموافق للنااطات المتكفل بها

  أصققناف علققى أسققا  معققايير يحققددها 3ترتققب المسسسققات اإلستاققفائية المتخصصققة فققي ثققالم )
ماقترك بقين القوزير التنظيم المعمول به ، يحدد ترتيب المسسسات اإلستافائية المتخصصة بقرار 

 4المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

يدير المسسسقة اإلستاقفائية المتخصصقة مجلق  إدارة ويسقيرها مقدير، وتقزود بجهقاز إستاقاري    
 5 المجل  الطبي يسمى 

                                                           
، يحدد 1997ديسمبر سنة  02الموافق ل  1418اعبان عام  02المسرخ في  465 97من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1

 ه. 1418اعبان عام  10، الصادرة في 81قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 
حدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، ، ي465 97من المرسوم التنفيذي رقم   03المادة  2

  مرجع سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم   04المادة  3

  مرجع سابق ذكره.
واعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، ، يحدد ق465 97من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  4

  مرجع سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم   09المادة  5

  مرجع سابق ذكره.
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 :: المركز اإلستشفائي الجامعيثالثالفرع ال

الموافقق ل  1418اقعبان عقام  02المسرخ فقي  467 97للمرسوم التنفيذي رقم فهي تخضع     
، والقققذي يحقققدد قواعقققد إناقققاء المراكقققز اإلستاقققفائية الجامعيقققة وتنظيمهقققا 1997ديسقققمبر سقققنة  02

المركققققز علققققى أنهققققا:    467 97مققققن المرسققققوم التنفيققققذي رقققققم  02وسققققيرها، وقققققد عرفتهققققا المققققادة 
ة ذات طققابع إداري تتمتققع بالاخصققية المعنويققة واإلسققتقالل مسسسققة عموميققاإلستاققفائي الجققامعي 

القققوزير المكلقققف  ماقققترك بقققين مرسقققوم تنفيقققذي بنقققاء علقققى إقتقققرامويقققتم إناقققاسها بموجقققب المقققالي، 
كلققققف بالصققققحة يمققققار  الققققوزير الم، والققققوزير المكلققققف بققققالتعليم العققققالي والبحققققم العلمققققيبالصققققحة 

عي ويمقققار  القققوزير المكلقققف بقققالتعليم العقققالي الوصقققاية اإلداريقققة علقققى المركقققز اإلستاقققفائي الجقققام
 1الوصاية البيداغوجية.

وهققي مسسسققات إستاققفائية ذات طبيعققة خاصققة يققتم إناققاء المراكققز اإلستاققفائية الجامعيققة بموجققب 
مرسقققوم تنفيقققذي بنقققاء علقققى إقتقققرام ماقققترك بقققين وزيقققر المكلقققف بالصقققحة والقققوزير المكلقققف بقققالتعليم 

 2لوصايتين .العالي والبحم العلمي )تخضع 

 يخضع إنشاء مركز إستشفائي جامعي للشروط األتية: -
تقوفر مقوارد ماديققة وطاققات باققرية بعقدد كقاف تثبققت الكفقاءات المطلوبققة لضقمان ناققاطات  -1

 .العالج ال سيما المستوب العالي للتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج والبحم
وتربويقققققة وتقنيقققققة صقققققالحة إلسقققققتقبال األسقققققاتذة وجقققققود هياكقققققل أساسقققققية وتجهيقققققزات علميقققققة  -2

 3والطلبة.

                                                           
، 1997ديسمبر سنة  02الموافق ل  1418اعبان عام  20المسرخ في  467 97من المرسوم التنفيذي رقم   02المادة  1

 ه 1418اعبان عام  10الصادرة في  81يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، ج.ر، العدد 
ختصاص  دار هومة الطبعة الثالثة  2 محينة، منقحة و  2014بوحميدة عطاء اهلل، الوجيز في القضاء اإلداري )تنظيم عمل وا 

 .309ص 
، يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع 467 97من المرسوم التنفيذي رقم   09المادة  3
 بق ذكره.اس
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يامل المركز اإلستافائي الجامعي مصالح ووحدات، تحقدد المصقالح والوحقدات اإلستاقفائية     
يقتم إناققاء ، الجامعيقة بققرار ماققترك بقين القوزير المكلققف بالصقحة والققوزير المكلقف بقالتعليم العققالي

الققوزير المكلققف بالصققحة المصققالح والوحققدات اإلستاققفائية الجامعيققة أو حلهققا بقققرار ماققترك بققين 
والققوزير المكلققف بققالتعليم العققالي والققوزير المكلققف بالماليققة بققهقترام مققن مققديري المركققز اإلستاققفائي 

كمقا ي الجقامعي، ومسسسة التعليم العالي المعنيين بعد إستاارة المجل  العلمي للمركز اإلستاقفائ
ويققتم إناققاء مصققالح  ،تحققدد مصققلحة ووحققدة الصققحة العموميققة بقققرار مققن الققوزير المكلققف بالصققحة

ووحققدات الصققحة العموميققة أو حلهققا بقققرار ماققترك بققين الققوزير المكلققف بالصققحة والققوزير المكلققف 
 1مي.بعد إستاارة المجل  العل بالمالية بناء على إقترام مدير المركز اإلستافائي الجامعي

 : المستشفى المختلط:الفرع الرابع

حقديم ذو طقابع خقاص متمييقز و إن المستافى المختلط هو عبارة عن مرفق صحي عمقومي     
إلققى وزارة الققدفاع الققوطني ووزارة الصققحة، يخضققع للمرسققوم  فققي تنظيمققه وتسققييره عيخضقق ،الناققأة

، 2018أبريققل سققنة  17الموافققق ل 1439المققسرخ فققي أول اققعبان عققام  114 18الرئاسققي رقققم 
 ، حيم عرفه هذا االخير كمايلي:ساسي النموذجي للمستافى المختلطاأليحدد القانون 

الصقحة ويتقولى تسقييره كقل مققن هقو مسسسقة عموميقة للصقحة تحقت وصقاية الققوزير المكلقف ب"    
طققابع المستاققفى المخقتلط مسسسققة عموميققة ذات  2وزارة القدفاع الققوطني والققوزارة المكلفقة بالصققحة،

كمقققا يمكقققن تعيقققين كقققل مسسسقققة عموميقققة  3إداري تتمتقققع بالاخصقققية المعنويقققة واإلسقققتقالل المقققالي،
 4، للصحة بصفة مستافى مختلط

                                                           
، يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع 467 97من المرسوم التنفيذي رقم   11المادة  1
 ذكره.بق اس
، يحدد 2018أبريل سنة  17الموافق ل 1439المسرخ في أول اعبان عام  114 18من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  2

 م.2018أبريل  18، الصادرة في 22القانون األساسي النموذجي للمستافى المختلط، ج.ر، العدد 
 سي النموذجي للمستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.، يحدد القانون األسا114 18من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  3
 ، يحدد القانون األساسي النموذجي للمستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.114 18من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  4
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اع القوطني يتم إقرار تعيين المستافى المختلط أو إلغقاسه بموجقب ققرار ماقترك بقين وزيقر القدف    
 وتطبيقققا 1،المققذكورأعاله114 18مققن نفقق  المرسققوم  05 والققوزير المكلققف بالصققحة حسققب المققادة

تعيقققين كقققل مقققن المسسسقققة العموميقققة اإلستاقققفائية للجلفقققة تقققم ، مقققسخرا نجقققد أنقققهلقققنص هقققذه المقققادة 
وذلققققك  )المستاققققفى الجديققققد ، والمسسسققققة العموميققققة اإلستاققققفائية لتنققققدوف كمستاققققفيات مختلطققققة،

نيققو سققنة و ي 17الموافققق ل  1439اققوال عققام  03بمقتضققى القققرار الققوزاري الماققترك المققسرخ فققي 
صققالم المستاققفيات السققيد مختققار حسققبالوي وعققن وزيققر 2018 ، بققين وزيققر الصققحة والسققكان وا 

الققدفاع الققوطني نائققب وزيققر الققدفاع الققوطني، رئققي  أركققان الجققيف الققوطني الاققعبي الفريققق أحمققد 
 2قايد صالح.

 المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للمرافق الصحية العمومية ومهامها:

، وهقققو حقققق يخولقققه لقققه الدسقققتور المقققريض لقققه الحقققق فقققي اإلنتفقققاع بخقققدمات المرافقققق الصقققحية    
والقققانون ومختلققف اللققوائح، ومققايميز مرفققق الصققحة عققن غيققره مققن المرافققق العموميققة األخققرب دوره 

لخقققدمات والقققذي يقققرتبط بسققالمة وصقققحة المقققواطن ويققققدم خدمقققة الحسققا  القققذي يلعبقققه فقققي مجققال ا
تختلف مهقام هقذه المرافقق الصقحية حسقب الغقرض  3أساسية للمجتمع ويمار  أعماال فنية دقيقة،

فققي حققق المققريض أناققأة مققن أجلققه، وفققي حالققة التقصققير وعققدم القيققام بالمهققام المنوطققة بهققا الققذي 
نظقر للطبيعقة القانونيققة تسقيير المرفقق الصقحي العمققومي هنقا نويتسقبب لقه أضقرار مقن جققراء سقوء 

للمرفق الصحي العمومي من أجل رفع دعوب قضائية للحصقول علقى التعقويض، وهقذا مقا سقوف 
 ي مطلبين األتيين:فبالتفصيل نتطرق إليه 

 

                                                           
 ، يحدد القانون األساسي النموذجي للمستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.114 18من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  1

يحدد تعيين المستافيات  2018يونيو سنة  17الموافق ل  1439اوال عام  03القرار الوزاري الماترك المسرخ في  2
 م.   2018يوليو سنة  04ه ،  1439اوال عام  20الصادرة في   39المختلطة، ج.ر، العدد 

عوابدي عمار، نظرية المسسولية اإلدارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،  3
 .78، ص 1998
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 .للمرافق الصحية العموميةالطبيعة القانونية ول: األ مطلبال

 ثاني: مهام المرافق الصحية.ال مطلبال

 ول: الطبيعة القانونية للمرافق الصحية العمومية:األ مطلبال

معرفقة القضقاء  للمسسسقات العموميقة اإلستاقفائية هقوإن الهدف من معرفة الطبيعقة القانونيقة     
أخققر فققهن الطبيعققة  ىالمخققتص فققي الفصققل فققي النققزاع التققي تكققون هققذه المرافققق طرفققا فيققه وبمعنقق

القانونيققة لهققذه المسسسققات هققي التققي تسققمح لنققا بمعرفققة نققوع الققدعاوي التققي يقيمهققا المضققرور مققن 
ة يمكننققا أن نسققتخلص الطبيعققة القانونيقق 1،فققي سققبيل الحصققول علققى التعويضققاتاألعمققال الطبيققة 

ة وكيفيققة للمسسسققات الصققحية العموميققة مققن خققالل مراسققيم إناققاسها والتققي تحققدد طبيعتهققا القانونيقق
 ، كما هو مبين أدناه حسب الفروع التالية:تسييرها وتمويلها

 الفرع االول: الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية اإلستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية:

 القانونية للمؤسسة العمومية اإلستشفائية:أوال: الطبيعة 

،القذي 2007مقايو  19المقسرخ فقي  140 07ذي رققميقالتنفالمرسوم حسب  تتحدد الطبيعة القانونية    
وتنظيمهقا  يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة الجوارية

المسسسقة العموميقة اإلستاقفائية هقي مسسسقة عموميقة  "، علقى أن02حسب نص المقادة وسيرها، 
 2.ذات طابع إداري تتمتع بالاخصية المعنوية واإلستقالل المالي، وتوضع تحت وصاية الوالي 

 

 

                                                           
 –بلقايد جامعة أبوبكر  –قانون عام  –عيساني رفيقة، المسسولية الطبية أمام القاضي اإلداري مذكرة لنيل اهادة الماجستر  1

 .14، ص 2008 2007السنة الجامعية  –تلمسان 
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم تنفيذي رقم  02المادة  2

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
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 رية:ثانيا: الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية للصحة الجوا

،القذي 2007مقايو  19المقسرخ فقي  140 07ذي رققميقالتنفتتحدد الطبيعة القانونية حسب المرسوم     
يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمهقا 

هققي مسسسققة  للصققحة الجواريققةالمسسسققة العموميققة  "، علققى أن 06وسققيرها، حسققب نققص المققادة 
ات طققابع إداري تتمتققع بالاخصققية المعنويققة واإلسققتقالل المققالي، وتوضققع تحققت وصققاية عموميققة ذ

 1.الوالي 

 :اإلستشفائية المتخصصةالفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمؤسسة 

اقققعبان عقققام  02المقققسرخ فقققي  465 97لمرسقققوم التنفيقققذي رققققم اتتحقققدد الطبيعقققة القانونيقققة حسقققب     
، والققذي يحققدد قواعققد إناققاء المسسسققات اإلستاققفائية 1997ديسققمبر سققنة  02الموافققق ل  1418

 المسسسقققة اإلستاقققفائية المتخصصقققة نعلقققى أ 02المقققادة  حسقققبالمتخصصققة وتنظيمهقققا وسقققيرها، 
ويقققة واإلسقققتقالل المقققالي، وتناقققأ هقققي مسسسقققة عموميقققة ذات طقققابع إداري تتمتقققع بالاخصقققية المعن

بمرسوم تنفيذي بناء علقى إقتقرام مقن القوزير المكلقف بالصقحة بعقد إستاقارة القوالي، توضقع تحقت 
 2 .وصاية والي الوالية الموجود بها مقر المسسسة

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للمركز اإلستشفائي الجامعي:

اقققعبان عقققام  02المقققسرخ فقققي  467 97لمرسقققوم التنفيقققذي رققققم اتتحقققدد الطبيعقققة القانونيقققة حسقققب     
، والققققذي يحققققدد قواعققققد إناققققاء المراكققققز اإلستاققققفائية 1997ديسققققمبر سققققنة  02الموافققققق ل  1418

هققققو  المركز اإلستاققققفائي الجققققامعي علققققى أنهققققا 02المققققادة  حسققققبالجامعيققققة وتنظيمهققققا وسققققيرها، 
طققابع إداري تتمتققع بالاخصققية المعنويققة واإلسققتقالل المققالي، ويققتم إناققاسها مسسسققة عموميققة ذات 

بموجققب مرسققوم تنفيققذي بنققاء علققى إقتققرام ماققترك بققين الققوزير المكلققف بالصققحة والققوزير المكلققف 
                                                           

، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم تنفيذي رقم  06المادة  1
 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.

، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2
  مرجع سابق ذكره.
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بقالتعليم العققالي والبحقم العلمققي، يمقار  الققوزير المكلقف بالصققحة الوصقاية اإلداريققة علقى المركققز 
 1.ار  الوزير المكلف بالتعليم العالي الوصاية البيداغوجيةاإلستافائي الجامعي ويم

 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية للمستشفى المختلط:

المقققسرخ فقققي أول اقققعبان عقققام  114 18للمرسقققوم الرئاسقققي رققققم تتحقققدد الطبيعقققة القانونيقققة حسقققب     
النمققققققوذجي للمستاقققققققفى ساسقققققققي ، يحققققققدد القققققققانون األ2018أبريققققققل سقققققققنة  17الموافققققققق ل 1439
المستاقفى المخقتلط مسسسقة عموميقة ذات طقابع إداري علقى أن   03،حسب نص المادة المختلط

 2 .تتمتع بالاخصية المعنوية واإلستقالل المالي

بالغقققة خاصقققة  ميقققةكتسقققي أهاإلستاقققفائية العامقققة  تمسسسقققات لإن تحديقققد الطبيعقققة القانونيقققة ل    
الجهققة المققراد رفعهققا وكققذا نققوع الققدعوب  هيتحققدد بموجبقق لققذيعمققل المرفققق وابالنسققبة للمتضققرر مققن 
مسسسققققات الجزائققققري إعتبرهققققا الماققققرع حقققققه أمامهققققا إذ  إسققققتيفاءللمتضققققرر  القضققققائية التققققي يمكققققن

والقذي يجعقل منازعقات  3،عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالاخصية المعنوية واإلستقالل المقالي
 804و  800المسسسققة العموميققة اإلستاققفائية تققسول إلققى المحققاكم اإلداريققة بموجققب نققص المققواد 

، المتضقققمن 2008فبرايقققر  25، الموافقققق ل 1429صقققفر  18المقققسرخ فقققي  09 08مقققن الققققانون 
 1429ربيقققع الثقققاني  17مسرخقققة فقققي  21 رقمققققانون اإلجقققراءات المدنيقققة واإلداريقققة الجديقققد، جريقققدة

حيققم يمكققن اللجققوء إلققى المحققاكم اإلداريققة فققي حالققة الضققرر والتققي  2008أفريققل  23الموافققق ل 
 4.يقع في دائرة إختصاصها مكان تقديم الخدمات

 

                                                           
اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع ، يحدد قواعد إنااء المراكز 467 97ن المرسوم التنفيذي رقم م 02المادة  1
 بق ذكره.اس
 ، يحدد القانون األساسي النموذجي للمستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.114 18من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  2
كرة ماجستر، قسم عبد الرحمن فطناسي، المسسولية اإلدارية للمسسسات الصحية العمومية عن نااطها الطبي في الجزائر، مذ 3

 .12، ص 2011 -2010الحقوق، جامعة الحاج األخضر، باتنة، 
 .184، الجزائر، ص 2013عمار بوضياف، الوجيز في المنازعات اإلدرية، الطبعة األولى، دار الجسور للنار والتوزيع،  4
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 ثاني: مهام المرافق الصحية العمومية:ال مطلبال

الماتركةللمسسسقات الصقحية العموميقة، والتقي المهام  11 18حدد قانون الصحة الجديد  لقد    
تتمثققل فققي ضققمان وتطققوير وترقيققة كققل ناققاطات الصققحة، كمققا يمكنهققا ضققمان ناققاطات التكققوين 
والبحققم فققي مجققال الصققحة ويمكنهققا أن تطققور كققل الناققاطات الثانويققة ذات الصققلة بمهامهققا عققن 

لمختلققققف المسسسققققات  إال أنققققه نالحققققظ أن هنققققاك إخققققتالف فققققي المهققققام الموكلققققة 1،طريققققق إتفاقيققققة
والمنصقققوص عليهقققا فقققي الققققوانين العموميقققة للصقققحة وهقققذا نظقققرا للغقققرض القققذي أناقققأت مقققن أجلقققه 

 األساسية المتعلقة بكل نوع منها، وهذا ما سوف نتطرق إليه في مايلي:

 العمومية للصحة الجوارية: ةالعمومية اإلستشفائية والمؤسس ة: مهام المؤسسالفرع األول

 العمومية اإلستشفائية: ةمهام المؤسسأوال: 

مهقققام المسسسقققة العموميقققة اإلستاقققفائية فقققي التكفقققل بصقققفة متكاملقققة ومتسلسقققلة، بالحاجقققات تتمثقققل 
 الصحية للسكان، وفي هذا اإلطار تتولى على الخصوص المهام التالي:

عادة التأهيل الطبي واإلستافاء. -  ضمان تنظيم وبرمجة توزيع العالج الافائي والتاخيص وا 

 تطبيق البرامج الوطنية للصحة -

 اإلجتماعية ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واألفات -

 2،خدمي مصالح الصحة وتجديد معارفهمضمان تحسين مستوب مست -

 

                                                           
 ، يتعلق بالصحة، مرجع السابق ذكره                                  .11-18من قانون رقم  297المادة  1
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم التنفيذي  04المادة  2

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
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المسسسققة العموميقة اإلستاققفائية ميقدان للتكققوين الطبقي والاققبه الطبقي والتكققوين يمكقن إسقتخدام    
 1في التسيير اإلستافائي على أسا  إتفاقيات تبرم مع مسسسات التكوين.

 العمومية للصحة الجوارية: ة: مهام المؤسسثانيا

تتمثقققل مهقققام المسسسقققة العموميقققة للصقققحة الجواريقققة فقققي التكفقققل بصقققفة متكاملقققة ومتسلسقققلة، فيمقققا  
 يأتي:

 الوقاية والعالج القاعدي. -

 تاخيص المرض. -

 العالج الجواري -

 الفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي. -

 العائلي.األناطة المرتبطة بالصحة اإلنجابية والتخطيط  -

 تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان وتكلف على الخصوص بما يأتي: *

المسققاهمة فقققي ترقيقققة وحمايققة البيئقققة فقققي المجققاالت المرتبطقققة بحفقققظ الصققحة والنققققاوة ومكافحقققة  -
 اإلجتماعية. األضرار واألفات

 2 .المساهمة في تحسين مستوب مستخدمي مصالح الصحة وتجديد معارفهم -

                                                           
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم التنفيذي  05المادة  1

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم التنفيذي  08المادة  2

 وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.الجوارية 
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يمكن إستخدام المسسسقة العموميقة للصقحة الجواريقة ميقدان للتكقوين اقبه الطبقي والتكقوين فقي     
 1التسيير اإلستافائي على أسا  إتفاقيات تبرم مع مسسسة التكوين

 المتخصصة : اإلستشفائية ة: مهام المؤسسالفرع الثاني

تتكون المسسسة اإلستافائية المتخصصة من هيكل واحقد أو هياكقل متعقددة متخصصقة للتكفقل   
 بما يأتي:

 مرض معين. -

 مرض أصاب جهازا أوجهازا عضويا معينا. -

 2،أو مجموعة ذات عمر معين -

 بهضافة إلى ما سبق تتكفل المسسسة اإلستافائية المتخصصة في مجال نااطها بالمهام األتية: 

عادة التكييف الطبي واإلستافاء. -  تنفيذ نااطات الوقاية والتاخيص والعالج وا 

 تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة. -

 3المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم. -

 

                                                           
، يتضمن إنااء المسسسات العمومية اإلستافائية والمسسسات العمومية للصحة 140 07من المرسوم التنفيذي  09المادة  1

 الجوارية وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم   03المادة  2

  مرجع سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة  3

  مرجع سابق ذكره.
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والتسقققيير  يمكقققن إسقققتخدام المسسسقققة اإلستاقققفائية المتخصصقققة كميقققدان للتكقققوين الاقققبه الطبقققي    
 1اإلستافائي على أسا  إتفاقيات توقع مع مسسسة التكوين.

 :: مهام المركز اإلستشفائي الجامعيثالثالفرع ال

يكلف المركز اإلستافائي الجامعي بمهام التاخيص والكاف والعالج والوقاية والتكقوين والدراسقة 
 2الطب المعنية،وذلك بالتعاون مع مسسسة التعليم أو التكوين العالي في علوم 

 يكلف المركز اإلستافائي الجامعي على الخصوص بالمهام األتية: ذلكإضافة إلى  -

 في ميدان الصحة: أوال:

 واإلسقتعجاالت الطبيقة الجراحيقة والوقايقة إلققى ضقمان ناقاطات التاقخيص والعقالج واإلستاققفاء -
 ،جانب كل نااط يساهم في حماية وترقية صحة السكان

 محلية للصحة،تطبيق البرامج الوطنية والجهوية وال -

 للمسسسات الصحية، ربويةر التجهيزات الصحية العلمية والتالمساهمة في إعداد معايي -

والنظافقة والصقحة ومكافحقة المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين المتعلقة بالوقاية  -
 اإلجتماعية، األضرار واألفات

إلى جانقب المهقام المنصقوص عليهقا فقي الفققرات المقذكورة أعقاله، يضقمن المركقز اإلستاقفائي  -
 ،الجامعي لصالح السكان القاطنين بالقرب منه الذين ال تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة

                                                           
، يحدد قواعد إنااء المسسسات اإلستافائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، 465 97من المرسوم التنفيذي رقم   06ادة الم 1

  مرجع سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع 467 97من المرسوم التنفيذي رقم   03لمادة ا 2
 بق ذكره.اس
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 ميدان التكوين:  فيثانيا: 

مقع مسسسقة التعلقيم العقالي فقي  التعقاونبضمان تكوين التدرج وما بعد التقدرج فقي علقوم الطقب  -
 علوم الطب والمااركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به،

عادة تأهيلهم وتحسين مستواهم، -  المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة وا 

 في ميدان البحث:ثالثا: 

 معمول به بكل أعمال الدراسة والبحم في ميدان علوم الصحة،القيام في إطار التنظيم ال -

تنظيم مقستمرات ونقدوات وأيقام دراسقية وتظقاهرات أخقرب تقنيقة وعلميقة مقن أجقل ترقيقة ناقاطات  -
 1ج والتكوين والبحم في علوم الصحة،العال

إتفاقيقققققات مقققققع يمكقققققن للمركقققققز اإلستاقققققفائي الجقققققامعي أن يبقققققرم فقققققي إطقققققار التنظقققققيم المعمقققققول بقققققه 
المسسسققات الصققحية أو أي هيئققة أخققرب بعققد إستاققارة المجلقق  العلمققي للمسسسققة مققن اجققل القيققام 

 2والبحم في علوم الصحة. وينكبمهامه الخاصة بالت

 :المختلط ى: مهام المستشفرابعالفرع ال

الطبيقة لفائقدة يتولى المستافى المختلط مهام الوقاية والتاخيص واإلستقصقاء والعالجقات والخبقرة 
السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، وبهقذه الصقفة يكلقف علقى الخصقوص بمقا 

 يأتي:

                                                           
، يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع 467 97من المرسوم التنفيذي رقم   04المادة  1

 سابق ذكره.
، يحدد قواعد إنااء المراكز اإلستافائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، مرجع 467 97من المرسوم التنفيذي رقم   07المادة  2
 بق ذكره.سا
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عققادة التأهيققل الطبققي واإلستاققفاء - واإلسققتعجاالت  ضققمان ناققاطات التاققخيص والعالجققات وا 
ن الطبيقة الجراحيقة وناقاطات الوقايقة، وكقذا كقل ناقاط يهقدف إلقى حمايقة وترقيقة صقحة السقكا

 سواء العسكريين أو المدنيين، 

 ،تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية -

المسقققاهمة فقققي ترقيقققة وحمايقققة المحقققيط فقققي المجقققاالت المتعلققققة بالنظافقققة والنققققاوة ومكافحقققة  -
 اإلجتماعية، األضرار واألفات

 1وتجديد معارفهم.المساهمة في تحسين مستوب مستخدمي الصحة  -

يققققوم المستاقققفى المخقققتلط أيضقققا بتلبيقققة اإلحتياجقققات فقققي مجقققال التغطيقققة الطبيقققة واإلسقققناد الطبقققي 
 2لوحدات وتاكيالت الجيف الوطني الاعبي،

مققن هياكلققه لضققمان ناققاطات إستاققفائية جامعيققة وفقققا يمكققن إعتمققاد المستاققفى المخققتلط أو جققزء 
ماققترك بققين وزيققر الققدفاع الققوطني والققوزير المكلفققين بالصققحة للتنظققيم المعمققول بققه، بموجققب قققرار 

 3والتعليم العالي،

 4كما يمكن إستخدام المستافى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به

 

 

                                                           
 مستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.، يحدد القانون األساسي النموذجي لل114 18من المرسوم الرئاسي رقم  06لمادة ا 1
 مستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.، يحدد القانون األساسي النموذجي لل114 18من المرسوم الرئاسي رقم  07لمادة ا 2
 مستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.انون األساسي النموذجي لل، يحدد الق114 18من المرسوم الرئاسي رقم  08لمادة ا 3
 مستافى المختلط، مرجع سابق ذكره.، يحدد القانون األساسي النموذجي لل114 18من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  4
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 : التنظٌم اإلداري للمرافق الصحٌة العمومٌة فً الجزائر.الثانًالفصل 

 

  :تمهيد
ما تطرقنا في الفصل االول إلى مفيوم المرافق الصحية العمومية )تعريف، أنواع(،  بعد    

التنظيم تحديد وكذا طبيعتيا القانونية، وتحديد ميام كل منيا عمى حدى، فإنو يتوجب عمينا 
وىذا ماسنتطرق إليو في ىذا الفصل ، وكيفية تسييرىا لياتو المرافق الصحية العموميةاإلداري 

 م إلى مبحثين أساسيين تم ترتيبيم عمى النحو التالي:والذي ينقس

 
عمومية لمصحة ال التنظيم اإلداري لممؤسسة العمومية اإلستشفائية والمؤسسة المبحث األول:

 اإلستشفائية المتخصصة. الجوارية، والمؤسسة

 . والمستشفى المختمط ،التنظيم اإلداري لممركز اإلستشفائي الجامعي المبحث الثاني:
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 ةوالمؤسسالعمومٌة اإلستشفائٌة  ةاإلداري للمؤسس التنظٌمالمبحث األول: 

 اإلستشفائٌة المتخصصة: ةعمومٌة للصحة الجوارٌة، والمؤسسال

المرافق الصحية العمومية في الجزائر تختمف من حيث التنظيم اإلداري، ويعوود ذلوك إلوى  نإ    
مراسيم إنشاءىا والتي تحدد مياميا وكيفيوة تسوييرىا، إال أنوو ن حوظ أن ىنواك أحكوام مشوتركة مون 

، حيث سنتطرق في ىذا المبحث األول لمتنظويم م اإلداري لبعض المؤسسات الصحيةحيث التنظي
 :لياتو المرافق الصحية العمومية حسب المطالب االتيةاإلداري 

العمومية لمصحة  مب األول: التنظيم اإلداري لممؤسسة العمومية اإلستشفائية والمؤسسةمطال
 الجوارية.

 اإلستشفائية المتخصصة. الثاني: التنظيم اإلداري لممؤسسةمطمب ال
العمومٌة للصحة  ةاإلستشفائٌة والمؤسسالعمومٌة  ةلمؤسسل اإلداري التنظٌممطلب األول: ال

 الجوارٌة: 

يسووووير كوووول مؤسسووووة عموميووووة إستشووووفائية ومؤسسووووة عموميووووة لمصووووحة الجواريووووة مجمووووس إدارة     
      سوف نوضح ذلك في مايمي: 1،ويديرىا مدير وتزودان بييئة إستشارية تدعى المجمس الطبي

 مجلس اإلدارة: : الفرع األول

 مايمي:يضم مجمس اإلدارة  -
 ممثل عن الوالي رئيسا. -
 .ممثل عن إدارة المالية -
 إلقتصادية.ممثل عن التأمينات ا -
 ممثل عن ىيئات الضمان اإلجتماعي. -
 ممثل عن المجمس الشعبي الوالئي. -
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 .  سابق ذكرهوتنظيميا وسيرىا، مرجع الجوارية 
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 ممثل عن المجمس الشعبي البمدي مقر المؤسسة. -
 ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبو نظراؤه. -
 المستخدمين الشبو الطبيين ينتخبو نظراؤه.ممثل عن  -
 ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة. -
 ممثل عن العمال ينتخبو في جمعية عامة. -
 رئيس المجمس الطبي.  -

يحضر كل من مدير المؤسسة العمومية اإلستشفائية ومدير المؤسسة العمومية لمصحة     
 1.وليان أمانتيماالجوارية مداوالت مجمس اإلدارة برأي إستشاري ويت

( سنوات قابمة لمتجديد بقرار من الوالي بناء 3أعضاء مجمس اإلدارة لعيدة ث ث )يعين     
 عمى إقتراح من السمطات والييئات التابعين ليا.

ديد حسب نفس األشكال وفي حالة إنقطاع عيدة أحد األعضاء مجمس اإلدارة يعين عضو ج -
 ى غاية إنتياء العيدة.لخ فتو إل

يمكن مجمس   2حكم وظائفيم بإنتياء ىذه الوظائف،وتنيى عيدة األعضاء الذين تم تعيينيم ب -
 3.اإلدارة اإلستعانة بكل شخص من شأنو مساعدتو في أشغالو

 يتداول مجمس اإلدارة عمى الخصوص فيما يأتي:*
 مخطط تنمية المؤسسة عمى المديين القصير والمتوسط، -
 الميزانية المؤسسة، مشروع -
 الحسابات التقديرية، -

                                                           
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  11المادة  1

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
والمؤسسات العمومية لمصحة  ، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية 07/140من المرسوم التنفيذي  12المادة  2

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.  
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  13المادة  3

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
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 الحساب اإلداري، -
 مشاريع اإلستثمار، -
 مشاريع التنظيم الداخمي لممؤسسة، -
 البرامج السنوية لحفظ البيانات والتجييزات الطبية والتجييزات المرافقة وصيانتيا، -
تخداميا كميدان فيما يخص إس أع ه، 9و 5اإلتفاقيات المنصوص عمييا في المادتين  -

التكوين الطبي والشبو الطبي والتكوين في التسيير اإلستشفائي عمى أساس إتفاقيات تبرم مع 
 مؤسسات التكوين،

 ،العقود المتعمقة بتقديم الع ج المبرمة مع شركاء المؤسسة، السيما ىيئات الضمان -
والمؤسسات والييئات اإلجتماعي والتأمينات اإلقتصادية والتعاضديات والجماعات المحمية 

 األخرى،
 مشروع جدول تعداد المستخدمين، -
 النظام الداخمي لممؤسسة، -
 إقتناء وتحويل ممكية المنقوالت والعقارات وعقود اإليجار، -
 قبول اليبات والوصايا أو رفضيا، -
ة يجتمع مجمس اإلدارة في دور ، 1الصفقات والعقود واإلتفاقيات، طبقا لمتنظيم المعمول بو -

اإلجتماع في دورة غير عادية بناء عمى إستدعاء  ( أشير ويمكنو6عادية مرة واحدة كل ستة )
( أعضائو وتحرر مداوالت مجمس اإلدارة في محاضر 2/3من رئيسو أو بطمب من ثمثي )

يعد مجمس  يوقعيا الرئيس وأمين الجمسة وتقيد في سجل خاص يرقمو ويؤشر عميو الرئيس،
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 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
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يحدد رئيس مجمس اإلدارة جدول  1اإلدارة نظامو الداخمي ويصادق عميو أثناء إجتماعو األول،
 2أعمال كل إجتماع بناء عمى إقتراح من مدير المؤسسة،

ذا لوووووم يكتمووووول النصووووواب      ال تصوووووح موووووداوالت مجموووووس اإلدارة إال بحضوووووور أغمبيوووووة أعضوووووائو وا 
يام الموالية، ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئوذ ( أ8مجمس اإلدارة من جديد في الثمانية )يستدعى 

 دارة بأغمبيوة األعضواء الحاضورين،تؤخوذ قورارات مجموس اإل ميما يكن عدد األعضاء الحاضورين،
 3وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،

تمووواع ( أيوووام المواليوووة ل ج8تعوورض موووداوالت مجموووس اإلدارة عموووى موافقوووة الووووالي فوووي ثمانيوووة )    
( يومووا موون إرسوواليا إال فووي حالووة إعتووراض صووريح يبموو  30وتكووون المووداوالت نافووذة بعوود ث ثووين )

 4خ ل ىذا األجل.
  :المدٌر: الفرع الثانً

بقورار  يعين مدير المؤسسة العمومية اإلستشفائية ومودير المؤسسوة العموميوة لمصوحة الجواريوة    
 5من الوزير المكمف بالصحة، وتنيى مياميما حسب األشكال نفسيا.

 *المدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة وبهذه الصفة:
 يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، -
 ىو األمر بالصرف في المؤسسة، -
 يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة، -

                                                           
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  15المادة  1

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
2

، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  16المادة  
 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.

3
مومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة ، يتضمن إنشاء المؤسسات الع07/140من المرسوم التنفيذي  17المادة  

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  18المادة   4

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  19المادة   5

 الجوارية وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.



 اإلداري لممرافق الصحية العمومية في الجزائر   التنظيمالفصل الثاني :  

30 
 

 يعد مشروع التنظيم الداخمي والنظام الداخمي لممؤسسة، -
 ينفذ مداوالت مجمس اإلدارة، -
 يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسمو إلى السمطة الوصية بعد موافقة مجمس اإلدارة عميو، -
 يبرم كل العقود والصفقات واإلتفاقيات واإلتفاقات في إطار التنظيم المعمول بو، -
 سمطة السممية عمى المستخدمين الخاضعين لسمطتو،يمارس ال -
 يعين جميع مستخدمي المؤسسة بإستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينيم، -
 1يمكنو تفويض إمضائو تحت مسؤوليتو لمساعديو األقربين، -

 ( نواب مديرين يكمفون عمى التوالي بمايمي:4*يساعد المدير أربعة )
 والوسائل،المالية  -
 الموارد البشرية، -
 المصالح الصحية، -
 صيانة األجيزة الطبية والتجييزات المرافقة، -
 2يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكمف بالصحة، -

*يحدد التنظيم الداخمي لممؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية 
 3لمكمفين بالصحة والمالية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية،بقرار مشترك بين الوزيرين ا

 
 
 
 

                                                           
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة 07/140من المرسوم التنفيذي  20المادة  1

 تنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.الجوارية و 
يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة ، 07/140من المرسوم التنفيذي  21ة الماد 2

 .  وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكرهالجوارية 
ستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإل، 07/140من المرسوم التنفيذي  22ة الماد  3

 .  وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكرهالجوارية 
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 المجلس الطبً:ثالث: الفرع ال

بوووداء رأيووو الطبووي والتقنوووي      يكمووف المجمووس الطبووي بدراسوووة كوول المسووائل التوووي تيووم المؤسسووة وا 
 فييا، وال سيما فيما يأتي:

 التنظيم والع قات الوظيفية بين المصالح الطبية، -
عادة تييئتيا، -  مشاريع البرامج المتعمقة بالتجييزات الطبية وبناء المصالح الطبية وا 
 برامج الصحة والسكان، -
 برامج التظاىرا ت العممية والتقنية، -
لغاؤىا، -  إنشاء ىياكل طبية وا 
المؤسسة وسيرىا، ال سيما يقترح المجمس الطبي كل التدابير التي من شأنيا تحسين تنظيم  -

 لح الع ج والوقاية،مصا
يمكن مدير المؤسسة العمومية اإلستشفائية ومدير المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية إخطار  -

 1المجمس الطبي بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو عممي أو تكويني.
 يضم المجمس الطبي مايأتي:*
 مسؤولو المصالح الطبية، -
 الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، -
 األسنان، جراح -
 شبو طبي ينتخبو نظراؤه من أعمى رتبة في سمك شبو الطبيين، -
 ممثل عن المستخدمين اإلستشفائيين الجامعيين  عند اإلقتضاء، -
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 .  وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكرهالجوارية 
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( سنوات قابمة 3ينتخب المجمس الطبي من بين أعضائو رئيسا ونائب رئيس لمدة ث ث ) -
 1لمتجديد،

مون رئيسوو فوي دورة عاديوة مورة واحودة كول شويرين  يجتمع المجمس الطبي بناء عموى إسوتدعاء    
مووا موون  مووا موون أغمبيووة أعضووائو وا  ويمكنووو اإلجتموواع فووي دورة غيوور عاديووة بطمووب إمووا موون رئيسووو وا 

ويحووورر فوووي كووول ، المؤسسوووة العموميوووة لمصوووحة الجواريوووةمووودير المؤسسوووة العموميوووة اإلستشوووفائية و 
 2في سجل خاص.إجتماع محضر يقيد 

ذا لووم يكتموول النصوواب  ال تصووح إجتماعووات     المجمووس الطبووي إال بحضووور أغمبيووة أعضووائو، وا 
ميموا  ( أيام المواليوة ويمكون أن يتوداول أعضواؤه حينئوذ8يستدعى المجمس من جديد في الثمانية )

يعوووود المجمووووس الطبووووي نظامووووو الووووداخمي ويصووووادق عميووووو أثنوووواء  يكوووون عوووودد األعضوووواء الحاضوووورين،
 3إجتماعو األول.
 المتخصصة: اإلستشفائٌة ةاإلداري للمؤسس ظٌمالتنالمطلب الثانً: 

يدير المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة مجمس إدارة ويسيرىا مودير، وتوزود بجيواز إستشواري     
     سوف نوضح ذلك في مايمي: 4.يسمى المجمس الطبي

 

 

 
                                                           

يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة ، 07/140التنفيذي  وممن المرس 25المادة   1
   .  وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكرهالجوارية 

يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة ، 07/140من المرسوم التنفيذي  26المادة   2
 .  وسيرىا، مرجع سابق ذكره وتنظيمياالجوارية 

يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة ، 07/140من المرسوم التنفيذي  27المادة   3
 وتنظيميا وسيرىا، مرجع سابق ذكره.  الجوارية 

اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  ،97/465ن المرسوم التنفيذي رقم م 09المادة   4
  مرجع سابق ذكره.
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 مجلس اإلدارة: :الفرع األول

 *يشمل  مجمس اإلدارة األعضاء األتين:
 عن الوالي رئيسا. ممثل -
 ممثل عن إدارة المالية. -
 ممثل عن التأمينات اإلقتصادية. -
 ممثل عن ىيئات الضمان اإلجتماعي. -
 ممثل عن المجمس الشعبي البمدي مقر المؤسسة. -
 ممثل عن المجمس الشعبي الوالئي. -
 ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبو زم ؤه. -
 الشبو الطبيين ينتخبو زم ؤه. ممثل عن المستخدمين -
 .المنتفعينممثل عن جمعيات  -
 في جمعية عامة. ممثل عن العمال ينتخب -
 رئيس المجمس الطبي.  -
ممثل مؤسسة التكوين في العموم الطبية المؤىمة إقميميا إذا كانت المؤسسة اإلستشفائية  -

 .المتخصصة تمارس نشاطات إستشفائية جامعية
مؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في مداوالت مجمس اإلدارة بصوت إستشاري يشارك مدير ال -

 1ويتولى أمانة المجمس.
( سوونوات قابمووة لمتجديوود بقوورار موون الوووالي 3يعووين أعضوواء مجمووس اإلدارة لعيوودة موودتيا ثوو ث )    

، فوي حالوة إنقطواع عيودة أي عضوو، يعوين عضوو جديود وبإقتراح من السمطات التي ينتمون إلييوا
تنتيووي عيوودة األعضوواء المعنيووين بحكووم  ا ليعوضووو إلووى غايووة نيايووة العيوودة،األشووكال نفسوويحسووب 

                                                           
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   1

  مرجع سابق ذكره.
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يمكوون أن يسووتعين مجمووس اإلدارة بووأي شووخص موون شووأنو أن  1،وظووائفيم مووع إنتيوواء ىووذه الوظووائف
 2يساعده في مداوالتو.

   *يتداول مجمس اإلدارة في المواضيع األتية:

 التنمية القصير والمتوسط المدى، مخطط -

 مشروع ميزانية المؤسسة، -

 الحسابات التقديرية، -

 الحساب اإلداري، -

 مشاريع اإلستثمار، -

 مشاريع المخططات التنظيمية لممصالح، -

 البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجييزات، -

 اإلتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التكوين، -

العقود المتعمقة بالخدمات الع جية والموقعة مع الشركاء المؤسسة، ال سيما مع ىيئات  -
الضمان اإلجتماعي، والتأمينات اإلقتصادية، والتعاضديات والجماعات المحمية والمؤسسات 

 والييئات األخرى،

 مشروع جدول الموظفين، -

                                                           
ستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإل ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   1

  مرجع سابق ذكره.
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  ،97/465فيذي رقم من المرسوم التن 12المادة   2

  مرجع سابق ذكره.
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 النظام الداخمي لممؤسسة، -

 وتحويل المنقوالت والعقارات وعقود اإليجار، إقتناء -

 1قبول اليبات والوصايا أو رفضيا، -

ويمكنوو أن يجتموع فوي  ( أشوير،6دورة عاديوة مورة كول سوتة )يجتمع مجمس اإلدارة وجوبوا فوي     
( أعضووائو، وتحوورر مووداوالت مجمووس 2/3دورة طارئووة بإسووتدعاء موون رئيسووو أو بطمووب موون ثمثووي )

يعووود  وموقوووع يمضووويو رئووويس وأموووين الجمسوووة، سوووجل فوووي سوووجل خووواص مووورقماإلدارة فوووي محاضووور ت
 2مجمس اإلدارة نظامو الداخمي ويصادق عميو خ ل إجتماعو األول،

ذا لووووم يكتموووول النصوووواب      ال تصووووح مووووداوالت مجمووووس اإلدارة إال بحضووووور أغمبيووووة أعضووووائو، وا 
( المواليوووة ويمكووون حينئوووذ ألعضوووائو أن 8يسوووتدعى مجموووس اإلدارة مووون جديووود فوووي األيوووام الثمانيوووة )

يتووداولوا ميمووا يكوون عوودد األعضوواء الحاضوورين، تتخووذ القوورارات بأغمبيووة األعضوواء الحاضوورين وفووي 
 3ات، يرجح صوت الرئيس،حالة تساوي األصو 

( التووي تمووي اإلجتموواع، 8تعوورض مووداوالت مجمووس اإلدارة لمموافقووة عمووى الوووالي فووي الثمانيووة )    
( يوما بعد إرساليا إال في حالوة معارضوة صوريحة تبمو  30وتكون المداوالت قابمة لمتنفيذ ث ثين )

 4خ ل ىذه المدة.

 

 
                                                           

اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   1
  مرجع سابق ذكره.

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  ،97/465المرسوم التنفيذي رقم من  14المادة   2
  مرجع سابق ذكره.

3
تشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلس ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة   

  مرجع سابق ذكره.
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   4

  مرجع سابق ذكره.
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:المدٌر: الفرع الثانً

بالصوووحة وتنيوووى يعوووين مووودير المؤسسوووة اإلستشوووفائية المتخصصوووة بقووورار مووون الووووزير المكموووف     
   1ميامو بنفس األشكال،

يحوووودد المخطووووط التنظيمووووي لممؤسسووووة  يسوووواعد الموووودير فووووي تأديووووة ميامووووو مووووديرون مسوووواعدون،    
اإلستشوووفائية المتخصصوووة بقووورار مشوووترك بوووين الووووزير المكموووف بالصوووحة والووووزير المكموووف بالماليوووة 

 2والسمطة المكمفة بالوظيف العمومي.

 تخصصة، وبهذه الصفة:لمعن تسيير المؤسسة اإلستشفائية ا *المدير مسؤول

 يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، -
 ىو األمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة،  -
 التقديرية ويضع حسابات المؤسسة، مشاريع الميزانية يعد -
 يضع مشروع الييكل التنظيمي والنظام الداخمي لممؤسسة، -

 يقوم بتنفيذ مداوالت مجمس اإلدارة، -

 يضع التقرير السنوي لمنشاطات ويرسمو إلى السمطة الوصية بعد موافقة مجمس اإلدارة، -

 يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات واإلتفاقات في إطار التنظيم المعمول بو، -

 يمارس السمطة السممية عمى المستخدمين الخاضعين لسمطتو، -

                                                           
ئية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفا ،97/465ذي رقم من المرسوم التنفي 17المادة   1

  مرجع سابق ذكره.
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  ،97/465التنفيذي رقم من المرسوم  18المادة   2

  مرجع سابق ذكره.
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ستخدمين الذين بإستثناء الميمارس سمطة التعيين والتسيير عمى مجموع مستخدمي المؤسسة  -
 ،خصص ليم شكل أخر من أشكال التعيين

 1يمكنو تفويض إمضائو، عمى مسؤوليتو، لصالح مساعديو، -

 المجلس الطبً: :الفرع الثالث

 *يكمف المجمس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص:

 إقامة ع قات عممية بين المصالح الطبية، -

عادة تييئتيا، -  مشاريع البرامج الخاصة بالتجييزات الطبية وببناء المصالح الطبية وا 

 برامج الصحة، -

 برامج التظاىرات العممية والتقنية، -

يا أن تحسن تنظيم مصالح الع ج والوقاية التي من شأناءات يقترح المجمس الطبي كل اإلجر  -
يمكن مدير المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة أن يطمع المجمس الطبي بكل أمر ذي  ،وسيرىا

 2طابع طبي، عممي أو تكويني،

( سونوات قابموة 3لمودة ثو ث )رئويس ونائوب رئيسا خب المجمس الطبي من ضمن أعضائو ينت    
 األعضاء األتي ذكرىم: ،الطبي، فض  عن الرئيس ونائب الرئيسيضم المجمس  لمتجديد،

 ممارسون طبيون، رؤساء المصالح، -

 عضوان إثنان من المستخدميين الطبيين ينتخبيما زم ؤىما، -

                                                           
المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  1

  مرجع سابق ذكره.
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، ، 97/465من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2

  مرجع سابق ذكره.
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 من غير المجموعة الطبية ينتخبو زم ؤه،و عضو واحد من المجموعة العممية لممؤسسة  -

 المؤسسة،الصيدلي المسؤول عن صيدلية  -

 موظف شبو طبي يتمتع بأعمى رتبة في السمك شبو الطبي ينتخبو زم ؤه، -

 1ممثل المستخدمين اإلستشفائيين الجامعيين عند اإلقتضاء. -

موون رئيسووو فووي دورة عاديووة موورة كوول شوويرين، ويمكنووو أن  يجتمووع المجمووس الطبووي بإسووتدعاء     
يتووج  يجتمع في دورة طارئة بطموب مون رئيسوو أو أغمبيوة أعضوائو أو بطموب مون مودير المؤسسوة،

 2كل إجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص.

المجمووس الطبووي إال بحضووور أغمبيووة أعضووائو و إذا لووم يكتموول النصوواب ال تصووح إجتماعووات     
ا حينئووذ أن يجتمعووو  ه( المواليووة ويمكوون أعضوواء8مجمووس موون جديوود فووي األيووام الثمانيووة )يسووتدعى ال

 3يضع المجمس الطبي نظامو الداخمي ويصادق عميو.، ميما يكن عدد األعضاء الحاضرين

 المختلط: ىوالمستشف فائً الجامعًلمركز اإلستشاإلداري ل التنظٌم المبحث الثانً:

إلووى األحكووام المشووتركة فووي التسوويير والتنظوويم اإلداري لكوول  فووي المبحووث األول نوواتطرقمووا بعوود     
موون مؤسسوووات العموميووة اإلستشوووفائية والمؤسسووات العموميوووة لمصووحة الجواريوووة، وكووذا المؤسسوووات 

التوووي  اإلستشوووفائية المتخصصوووة، سووونتطرق فوووي المبحوووث الثووواني إلوووى المرافوووق الصوووحية العموميوووة
   فة في التسيير والتنظيم اإلداري، وذالك حسب المطالب التالية:   تطبق عمييا أحكام خاصة ومختم

 
                                                           

المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية، 97/465فيذي رقم من المرسوم التن 21المادة  1
  مرجع سابق ذكره.

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، ،97/465من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  2
  مرجع سابق ذكره.

المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،  يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية،97/465وم التنفيذي رقم من المرس 23المادة  3
  مرجع سابق ذكره.
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 .لممركز اإلستشفائي الجامعيول: التنظيم اإلداري األمطمب ال
 .لممستشفى المختمطثاني: التنظيم اإلداري المطمب ال

 مركز اإلستشفائً الجامعً:اإلداري لل التنظٌمالمطلب األول: 

از إستشوواري الجووامعي مجمووس إدارة ويسوويره موودير عووام، ويووزود بجيوو يوودير المركووز اإلستشووفائي    
تسوواعد الموودير العووام لممركووز اإلستشووفائي الجووامعي لجنووة إستشووارية فووي  ،يسوومى المجمووس العممووي

 1فترة بين دورات المجمس العممي.

مجلس اإلدارة: :الفرع األول

 يضم مجمس اإلدارة األعضاء األتي ذكرىم:*

 ممثل الوزير المكمف بالصحة، رئيسا، -

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي، -

 ممثل إدارة المالية، -

 ممثل التأمينات اإلقتصادية، -

 ممثل ىيئات الضمان اإلجتماعي، -

 مقر المركز اإلستشفائي الجامعي، ممثل المجمس الشعبي لمبمدية -

 اإلستشفائي الجامعي،ممثل المجمس الشعبي لموالية مقر المركز  -

 ممثل األخصائيين اإلستشفائيين الجامعيين ينختبو زم ءه، -

                                                           
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  1
 بق ذكره.اس
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 ممثل المستخدميين الطبيين ينتخبو زم ءه، -

 ممثل المستخدمين شبو الطبيين ينتخبو زم ءه، -

 ممثل جمعيات المنتفعين،  -

 ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، -

 تشفائي الجامعي.رئيس المجمس العممي لممركز اإلس -

لممركز اإلستشفائي الجامعي في مداوالت مجمس اإلدارة بصوت يشارك المدير العام  -
 1إستشاري ويتولى أمانة المجمس.

( سنوات قابمة لمتجديد بقرار من الوزير المكمف 3يعين أعضاء مجمس اإلدارة لعيدة مدتيا )    
في حالة إنقطاع عيدة عضو، يعين عضو جديد ، وبإقتراح من السمطات التابعة ليابالصحة 

م تنتيي عيدة األعضاء المعينين بحك، يا ليعوضو إلى غاية نياية العيدةحسب األشكال نفس
يمكن أن يستعين مجمس اإلدارة بأي شخص من شأنو أن  2،وظيفتيم مع إنتياء ىذه الوظائف

 3يساعده في أشغالو.

 ة:*يتداول مجمس اإلدارة في المواضيع األتي

 مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى، -

                                                           
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 13 المادة 1
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467قم من المرسوم التنفيذي ر  14المادة  2
 بق ذكره.اس
وتنظيميا وسيرىا، مرجع يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  3
 بق ذكره.اس
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 ؤسسة،مشروع ميزانية الم -

 الحسابات التقديرية، -

 الحساب اإلداري، -

 مشاريع اإلستثمار، -

 مشاريع المخططات التنظيمية لممصالح، -

 البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجييزات، -

العقود المتعمقة بالخدمات الع جية الموقعة مع شركاء المركز اإلستشفائي الجامعي، السيما  -
مع ىيئىات الضمان اإلجتماعي، التأمينات اإلقتصادية، والتعاضديات والجماعات المحمية 

 والمؤسسات والييئات االخرى،

تشفائي الجامعي أن يبرم يمكن لممركز اإلس أع ه، 7اإلتفاقيات المنصوص عمييا في المادة  -
إتفاقيات التكوين والبحث في عموم الصحة مع المؤسسات الصحية أو ىيئة أخرى بعد إستشارة 

 المجمس العمي،

 مشروع جدول الموظفين،-

 النظام الداخمي لممؤسسة، -

 إقتناء المنقوالت والعقارات وعقود اإليجار تحويميا، -

 1قبول اليبات والوصايا أو رفضيا. -

                                                           
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 16المادة  1
 بق ذكره.اس
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ويمكنوو أن يجتموع فوي ، أشوير( 6يجتمع مجمس اإلدارة وجوبوا فوي دورة عاديوة مورة كول سوتة )    
تحوورر موووداوالت مجموووس  ،( أعضوووائو2/3موووب موون ثمثوووي )دورة طارئووة بإسوووتدعاء موون رئيسوووو أو بط

، اإلدارة فوي محاضور رسوومية تسوجل فوي سووجل خواص موورقم وموقوع يمضوييا رئوويس وأموين الجمسووة
 1مو الداخمي ويصادق عميو خ ل إجتماعو األول.يعد مجمس اإلدارة نظا

ذا لووووم يكتموووول النصوووواب      ال تصووووح مووووداوالت مجمووووس اإلدارة إال بحضووووور أغمبيووووة أعضوووواءه، وا 
 ( المواليووة ويمكوون حينئووذ ألعضووائو أن يتووداولوا10يسووتدعى مجمووس اإلدارة موون جديوود فووي االيووام )

يووة األعضوواء الحاضوورين، وفووي حالووة تتخووذ القوورارات بأغمب، ميمووا يكوون عوودد األعضوواء الحاضوورين
  2تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

( التوي 8تعرض مداوالت مجمس اإلدارة لممصادقة عموى السومطة الوصوية فوي االيوام الثمانيوة )    
إال فووووي حالووووة ( يومووووا بعوووود إرسوووواليا 30تمووووي اإلجتموووواع، وتكووووون المووووداوالت قابمووووة لمتنفيووووذ ث ثووووين )

 3ىذه المدة.معارضة صريحة تبم  خ ل 

 المدٌر العام: :الفرع الثانً

يعين المدير العام لممركز اإلستشفائي الجوامعي بمرسووم تنفيوذي وبوإقتراح مون الووزير المكموف     
 4بالصحة، وتنيى ميامو بالطريقة نفسيا.

رون وعنود يساعد المدير العام لممركز اإلستشفائي الجامعي في تأدية ميامو أموين عوام، ومودي    
يعووين األمووين العووام، والمووديرون، ومووديرو والوحوودات بقوورار موون الوووزير  ،الضوورورة مووديرو الوحوودات

                                                           
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467المرسوم التنفيذي رقم من  17المادة  1
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 18المادة  2
 بق ذكره.اس
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 19المادة  3
 بق ذكره.اس
وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية ،97/467ذي رقم من المرسوم التنفي 20المادة  4
 .بق ذكراس
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الييكوول التنظيمووي يحوودد ، ي الجووامعيالمكمووف بالصووحة بنوواء عمووى إقتووراح موودير المركووز اإلستشووفائ
حسووب أىميووة نشوواطاتو بقوورار مشووترك بووين الوووزير المكمووف بالصووحة  مركووز اإلستشووفائي الجووامعيلم

 1المكمف بالمالية والسمطة المكمفة بالوظيف العمومي. والوزير

 :اإلستشفائي الجامعي، وبهذه الصفة*المدير العام مسؤول عن تسيير المركز 

 يمثل المركز اإلستشفائي الجامعي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. -

الجامعي بإستثناء أولئك  يمارس سمطة التعيين عمى مجموع مستخدمي المركز اإلستشفائي -
 .الخاضعين لكيفية تعيين أخرى

 ىو األمر بالصرف فيما يخص نفقات المركز اإلستشفائي الجامعي. -

 .يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضبط حسابات المؤسسة -

 يضع مشروع الييكل التنظيمي والنظام الداخمي المركز اإلستشفائي الجامعي. -

 الت مجمس اإلدارة.يقوم بتنفيذ مداو  -

يضع التقرير السنوي لمنشاطات ويرسمو إلى الوزير المكمف بالصحة بعد مصادقة مجمس  -
 اإلدارة عميو.

 يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات واإلتفاقيات واإلتفاقات في إطار التنظيم المعمول بو.  -

إمضاءه عمى  يمارس السمطة السممية عمى المستخدمين الخاضعين لسمطتو. يفوض -
 2مسؤوليتو لصالح مساعديو.

                                                           
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 21المادة  1
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467لمرسوم التنفيذي رقم من ا 22المادة  2
 بق ذكره.اس
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المجلس العلمً:: الفرع الثالث

 * يكمف المجمس العممي بإصدار أراء ال سيما فيما يخص:

 ع قات عممية بين المصالح الطبية.إقامة  -

 الطبية وتييئتيا.مشاريع البرامج الخاصة بالتجييزات الطبية وببناء المصالح  -

 برامج الصحة والسكان. -

 رامج التظاىرات العممية والتقنية.ب -

لغاؤىا. -  إنشاء المؤسسات الطبية وا 

 .اإلتفاقيات الخاصة بالتكوين والبحث في عموم الطب -

يقترح المجمس العممي كل اإلجراءات التي ليا ع قة بنشاطات المصالح والتي من شأنيا أن  -
 .دمينتحسن تنظيم مصالح الع ج والوقاية وسيرىا وتوزيع المستخ

يشارك في إعداد برامج التكوين والبحث في عموم الطب ويقدر نشاط المصالح في ميدان  -
 الع ج والتكوين والبحث. 

يمكن مدير المركز اإلستشفائي الجامعي أن يطمع المجمس الطبي عمى كل أمر ذي طابع  -
 طبي عممي أو تكويني.

 1كل شخص يساعده في أشغالو. ويمكنو أن يستدعي ل ستشارة -

                                                                                                                                                                                           

 
 
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  1
 بق ذكره.اس
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، ( قابمووة لمتجديوود3دة ثوو ث سوونوات )ينتخووب المجمووس العممووي موون ضوومن أعضووائو رئيسووا لموو    
 يضم المجمس العممي فض  عن الرئيس، األعضاء األتي ذكرىم:

رؤسوواء المصووالح، موودير مؤسسووة التكوووين العووالي المعنيووة أو ممثمووة، وعنوود اإلقتضوواء مسووؤولو  -
 وحدات البحث،

( أعضاء يعينيم المدير العام المركز اإلستشفائي الجامعي من 3( إلى ث ثة )2عضوان ) -
 بين المجموعة العممية لممؤسسة،

 ( سنوات،3ينتخبيما زم ؤىما لمدة ث ث )أستاذ محاضر وأستاذ معيد  -

 1، يتمتع بأعمى رتبة في سمك شبو الطبيين،موظف شبو طبي يعينو المدير العام -

معي يجتمع المجمس العممي بإستدعاء من رئيسو أو المدير العام لممركز اإلستشفائي الجا    
ويمكنو أن يجتمع في دورة طارئة بطمب من رئيس المجمس أو  في دورة عادية مرة كل شيرين،

يرأس اإلجتماع أقدم عضو في  لعام لممركز اإلستشفائي الجامعي،أغمبية أعضائو أو المدير ا
تماع بمحضر رسمي يسجل في سجل يتوج كل إج ي في حالة غياب الرئيس،جمس العممالم

 2،خاص

ذا لم يكتمل النصاب ال تصح إجتماعات المجمس العممي إال بحضور أغمبية      أعضائو، وا 
ميما  يستدعي المجمس من جديد في األيام الثمانية الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا

 3يعد المجمس العممي نظامو الداخمي ويصادق عميو. ،يكن عدد األعضاء الحاضرين

                                                           
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 24المادة  1
 بق ذكره.اس
وتنظيميا وسيرىا، مرجع يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية  ،97/467يذي رقم من المرسوم التنف 25المادة  2
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467التنفيذي رقم  من المرسوم 26المادة  3
 بق ذكره.اس
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اللجنة اإلستشارٌة:رابع: الفرع ال

تساعد المجنة اإلستشارية المدير العام لممركز اإلستشفائي الجامعي في أداء ميامو وعمى     
 1،الخصوص في تطبيق إقتراحات المجمس العممي وتوصياتو

 المدير العام، الرئيس:*تشمل المجنة اإلستشارية، إضافة إلى 

 رئيس المجمس العممي، -

 2( رؤساء مصالح يعينيم المجمس العممي.7( إلى )3ث ثة ) -

يمكوون توسووويع إجتماعوووات المجنوووة اإلستشوووارية، بمبووادرة مووون المووودير العوووام لممركوووز اإلستشوووفائي     
موووووين العوووووام وموووووديري ىياكووووول الجوووووامعي أو مووووون أغمبيوووووة أعضووووواء المجنوووووة اإلستشوووووارية، لتشووووومل األ

  4تجتمع المجنة اإلستشارية مرة كل شير. 3،الموسسة

 اإلداري للمستشفى المختلط: التنظٌم: الثانًالمطلب 

ئوة إستشوارية توودعى المخوتمط مجموس اإلدارة ويوديره موودير كموا يتووفر عموى ىييسوير المستشوفى     
المخوتمط بموجوب قورار مشوترك بوين الووزيرين يحدد التنظيم الداخمي لممستشوفى  5،"المجمس الطبي"

تحدث المصالح الطبيوة والوحودات ، سمطة المكمفة بالوظيفة العموميةالمكمفين بالصحة والمالية وال
 6المكونة ليا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع والوزير المكمف بالصحة.

                                                           
الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 27المادة  1
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  2
 بق ذكره.اس
وتنظيميا وسيرىا، مرجع يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 29المادة  3
 بق ذكره.اس
يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، مرجع  ،97/467 من المرسوم التنفيذي رقم 30المادة  4
 بق ذكره.اس
 مستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لم ،18/114لرئاسي رقم من المرسوم ا 10المادة  5
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 11المادة  6
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 مجلس اإلدارة:: الفرع األول

 *يرأس مجمس اإلدارة ممثل الوزير المكمف بالصحة، ويتكون من األعضاء األتي ذكرىم:

 ( عن القيادة الجيوية لمناحية العسكرية المعنية،1ممثل ) -

 ( عن المديرية الجيوية لمصالح الصحة العسكرية لمناحية العسكرية المعنية،1ممثل ) -

 ( عن القطاع العسكري المعني،1ممثل ) -

 ( عن والي والية مقر المؤسسة،1) ممثل -

 ( عن إدارة المالية، عمى المستوى المحمي،1ممثل ) -

 ( عن التأمينات اإلقتصادية، عمى المستوى المحمي،1ممثل ) -

 ( عن ىيئات الضمان اإلجتماعي، عمى المستوى المحمي،1ممثل ) - 

 رئيس المجمس الطبي، -

، عند  إعتماد المستشفى المختمط أو جزء مون ىياكموو ممثل عن الوزير المكمف بالتعميم العالي -
 لضمان نشاطات إستشفائية جامعية،

 ،يحضر مدير المستشفى المختمط مداوالت مجمس اإلدارة بصوت إستشاري -

 1تتولى أمانة مجمس اإلدارة مصالح المستشفى المختمط، -

 2و.*يمكن مجمس اإلدارة اإلستعانة بكل شخص من شأنو مساعدتو في أشغال

( قابمة لمتجديود، بموجوب قورار مشوترك بوين 3يعين أعضاء مجمس اإلدارة لعيدة مدتيا ث ث )    
وفوي حالوة  قتوراح مون السومطات التوي يتبعونيوا،وزير الدفاع والوزير المكمف بالصوحة، بنواء عموى إ

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114المرسوم الرئاسي رقم من  12المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 13المادة  2
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 سووتخ فوإنقطوواع عيوودة أحوود أعضوواء مجمووس اإلدارة، يعووين عضووو جديوود حسووب األشووكال نفسوويا إل
تنتيووي عيوودة األعضوواء الووذين تووم تعييوونيم بحكووم وظووائفيم بإنتيوواء ىووذه  إلووى غايووة إنتيوواء العيوودة،

 1الوظائف.

 *يتداول مجمس اإلدارة فيما يأتي:

 لممستشفى المختمط،النظام الدخمي  -

 مشروع المؤسسة، -

 مخطط التنمية، -

 مشروع الميزانية، -

 الحسابات التقديرية، -

 الحساب اإلداري، -

 مشاريع تنظيم المصالح، -

 البرامج السنوية لحفظ التجييزات الطبية والمنشأت والتجييزات المرافقة وصيانتيا، -

العقود المتعمقة بتقديم خدمات الع ج المبرمة مع شركاء المستشفى المختمط، وال سيما منيا  -
لمحمية ىيئات الضمان اإلجتماعي والتأمينات اإلقتصادية والتعاضديات والجماعات ا

 والمؤسسات والييئات األخرى،

 مشروع جدول تعداد المستخدمين، -

 ،اإلقتناء والتصرف في الممتمكات المنقولة وغير المنقولة وعقود اإليجار -
                                                           

 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 14المادة  1
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 قبول اليبات والوصايا أو رفضيا، -

 الصفقات والعقود واإلتفاقيات واإلتفاقات طبقا لمتنظيم المعمول بو، -

 لمنشاطات،التقرير السنوي  -

قتراح كل تدبير من شأنو تحسين التنظيم والسير العام لممستشفى  - يقوم مجمس اإلدارة بدراسة وا 
 1المختمط وكذا أي تدبير يساعده عمى تحقيق أىدافو.

( أشووير، ويمكنووو اإلجتموواع فووي 6يجتمووع مجمووس اإلدارة فووي دورة عاديووة موورة واحوودة فووي كوول )    
وتحوورر  ،( أعضووائو2/3عاء موون رئيسووو، أو بطمووب موون ثمثووي )دورة غيوور عاديووة بنوواء عمووى إسووتد

موووداوالت مجموووس اإلدارة فوووي محاضووور تووودون فوووي سوووجل خووواص مووورقم ومؤشووور، ويوقعيوووا كووول مووون 
رئيسوووو ومووودير المستشوووفى المخوووتمط، ترسووول اإلسوووتدعاءات مرفقوووة بجووودول األعموووال إلوووى أعضووواء 

إنعقوواد اإلجتموواع، ويمكوون ( يومووا، عمووى األقوول موون توواري  15مجمووس اإلدارة، قبوول خمسووة عشوور )
 2( أيام بالنسبة لمدورات غير العادية.8تقميص المدة إلى ثمانية )

يحووودد رئووويس مجموووس اإلدارة جووودول أعموووال كووول إجتمووواع بنووواء عموووى إقتوووراح مووودير المستشوووفى     
   3،المختمط

ذا لوم      يكتمول النصواب يصوح ال تصح مداوالت مجمس اإلدارة إال بحضور أغمبيوة أعضوائو، وا 
( المواليوووة لتووواري  اإلجتمووواع 8إجتمووواع مجموووس اإلدارة بعووود إسوووتدعاء ثوووان خووو ل األيوووام الثمانيوووة )

دارة توخووووذ قوووورارات مجمووووس اإل الحاضوووورين، المؤجوووول ويتووووداول، حينئووووذ ميمووووا يكوووون عوووودد األعضوووواء
        األصوووات، يكووون صوووت الوورئيس مرجحووا،وفووي حالووة تسوواوي عوودد  بأغمبيووة األعضوواء الحاضوورين،

                                                           
 سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع  ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 15المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 16المادة  2
 لمختمط، مرجع سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى ا ،18/114المرسوم الرئاسي رقم من  17المادة  3



 اإلداري لممرافق الصحية العمومية في الجزائر   التنظيمالفصل الثاني :  

50 
 

رتبطة بالجانب العسكري، يمكن تأجيول الموداوالت بنواء عموى طموب مسية لبعض المسائل الأما بالن
 1،المعنية ممثل القيادة الجيوية لمناحية العسكرية

( 8تعرض مداوالت مجمس اإلدارة عمى الوزارة المكمفة بالصحة، لمموافقة عمييا فوي الثمانيوة )    
( يوموا مون إرسواليا، إال فوي حالوة 30ذة بعد ث ثوين )أيام التي تمي اإلجتماع وتكون المداوالت ناف

يعد مجمس اإلدارة نظامو الوداخمي ويصوادق عميوو  2صريح يتم تبميغو خ ل ىذه األجل، إعتراض
 3أثناء إجتماعو األول.

 مدٌر:ال :الفرع الثانً

مدير المستشفى المختمط من بين اإلطارات العسكرية لمصالح الصوحة العسوكرية لووزارة  يعين    
وتنيووى ميامووو ، ر الوودفاع الوووطني والوووزير المكمووفالوودفاع الوووطني، بموجووب قوورار مشووترك بووين وزيوو

 4حسب األشكال نفسيا.

والطبوي مدير المستشفى المختمط مسؤول عن السوير الحسون لمييئوة، ويضومن تسوييره اإلداري     
 التقني، وبيذه الصفة، يكمف عمى الخصوص بما يأتي:

 أخد كل مبادرة ومباشرة كل نشاط من شأنو تحسين وتعزيز سير المستشفى المختمط، -

 تنسيق ومراقبة سير المستشفى المختمط ومختمف نشاطاتو الطبية اإلستشفائية،ضمان  -

 ضمان ومتابعة وتسيير مستخدمي المستشفى المختمط، -

 ممارسة السمطة السممية والتأديبية عمى مجموع المستخدمين، -
                                                           

 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 18المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  2
 ، يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره.18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 20المادة  3
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. 18/114من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  4
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 تنظيم اإلخ ءات الصحية بناءا عمى تقرير األطباء المعالجين، والسير عمى حسن سيرىا، -

 السير عمى األمن والنظام داخل المستشفى المختمط، كما يكمف بما يأتي: -

 ،أعمال الحياة المدنية تمثيل المستشفى المختمط أمام العدالة وفي جميع -

عداد حسابات المستشفى المختمط، -  تحضير مشاريع الميزانيات التقديرية وا 

 تنفيذ مداوالت مجمس اإلدارة، -

 إبرام كل العقود والصفقات واإلتفاقيات واإلتفاقات في إطار التنظيم العمول بو، -

 ختمط،إعداد مشروع التنظيم الداخمى والنظام الداخمي لممستشفى الم -

 إعداد حصيمة ث ثية لمنشاطات مرفقة بتقرير أدبي، -

 إعداد تقرير سنوي عن النشاطات، -

القيام بتعيين مجموع مستخدمي المستشفى المختمط بإستثناء أولئك الذين لدييم نمط تعيين  -
 أخر،

 مدير المستشفى المختمط ىو األمر بصرف ميزانية المستشفى، -

 حت مسؤوليتو، لمساعديو المقربين طبقا لمتنظيم المعمول بو.، تويمكنو تفويض إمضائو -

يباشر مدير المستشفى المختمط ع قات إدارية ووظيفية تدخل ضمن إطار ص حياتو، مع  -
 1السمطات المحمية المدنية منو والعسكرية،

نووامج يعوود موودير المستشووفى المخووتمط، بالتشوواور مووع موودير الصووحة والسووكان لمواليووة المعنيووة، بر     
ويرسول ىوذا البرنوامج  ولمتغطية الصحية الواجب ضمانيا، عمل يتم إعداده وفقا لألىداف المرجوة

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة   1
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لووى المديريووة المركزيووة  لمموافقووة عميووو، بعوود مداولووة مجمووس اإلدارة، إلووى الوووزارة المكمفووة بالصووحة وا 
   1لمصالح الصحة العسكرية التي تمثل وزارة الدفاع الوطني.

ترسوول تقووارير دوريووة عوون نشوواطات المستشووفى المخووتمط موون موودير المستشووفى إلووى السوومطات     
 2المدنية والعسكرية المعنية.

 ( نواب مديرين:4يساعد مدير المستشفى المختمط أربعة )    

 ية،اطات الطبنائب مدير النش -

 ،نائب مدير المالية والوسائل -

 ،نائب مدير الموارد البشرية -

 3والتجييزات المرافقة،نائب مدير صيانة التجييزات الطبية والمنشأت  -

يعين نائب مدير النشاطات الطبية، والذي يدعى الطبيب الرئيس، بموجب قرار مشترك بين     
وزير الدفاع الوطني والوزير المكمف بالصحة، بناءا عمى إقتراح من المدير المركزي لمصالح 

تنيى ميامو ، الطبي لمصحة العسكريةالضباط السامين في السمك الصحة العسكرية، من بين 
 4،حسب األشكال نفسيا

ب قووورار مووون الووووزير يعوووين نائوووب مووودير الماليوووة والوسوووائل ونائوووب مووودير المووووارد البشووورية بموجووو    
  5تنيى ميامو حسب األشكال نفسيا.، المكمف بالصحة

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 23المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رقم  من المرسوم الرئاسي 24المادة  2
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 25المادة  3
 ختمط، مرجع سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى الم ،18/114م الرئاسي رقم من المرسو  26المادة  4
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114م من المرسوم الرئاسي رق 27المادة  5
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أت والتجييووزات المرافقووة بموجووب قوورار موون يعووين نائووب موودير صوويانة التجييووزات الطبيووة والمنشوو    
الوزير المكمف بالصحة، عندما يتعموق األمور بمسوتخدم توابع لمووزارة المكمفوة بالصوحة، أو بموجوب 

تخدم قوورار مشووترك بووين وزيوور الوودفاع الوووطني والوووزير المكمووف بالصووحة، عنوودما يتعمووق األموور بمسوو
 1تنيى ميامو حسب األشكال نفسيا. ،تابع لوزارة الدفاع الوطني

 :بالمهام التالية المستشفى المختمط ب مديرنوايقوم 

 :ات الطبية، عمى الخصوص، بما يأتييكمف نائب مدير النشاطأوال:     

والطبية التقنية لممستشفى المختمط فيما  تنشيط وتنسيق نشاطات المصالح الطبية اإلستشفائية -
 يقدمو من ع ج خارجي وع ج إستشفائي،

 متابعة وتقييم نشاطات اإلستقصاء والتشخيص والع ج والخبرة الطبية والتكوين والبحث، -

تنظيم التكوينات والنشاطات اإلستشفائية الجامعية باإلتصال مع مؤسسات التعميم المؤىمة  -
 وضمان متابعتيا،

 إستغ ل تقارير نشاطات رؤساء المصالح، -

ستغ ل اإلحصائيات الطبية من أجل إعداد حصيمة وبائية لممستشفى المختمط - ، جمع وا 
 ومباشرة أي دراسة في إطار ميامو،

 تنظيم التكوين شبو الطبي وضمان متابعتو، -

ستغ ل - وتحيين وأرشفة المستندات والوثائق  السير عمى تطبيق القواعد المتعمقة بفتح وا 
 والسج ت واإلستمارات الطبية الرسمية،

                                                           
1
  يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114م من المرسوم الرئاسي رق 28المادة  
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دارة الرصيد الوثائقي الطبي العممي لممستشفى المختمط، وضمان نشره وتوزيعو لدى  - تكوين وا 
 الممارسين والمستخدمين المعنيين،

والتجييزات البيداغوجية وتجييزات التكوين، والسير عمى إستعماليا  إستغ ل المنشأت -
 األمثل،

ت المعنية، تشفى المختمط، بالتنسيق مع الييئاتحضير برامج التظاىرات الطبية العممية لممس -
ستغ ليا  1،وكذا مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والممتقيات وجمع التقارير الناجمة عنيا وا 

 :والوسائل، عمى الخصوص، بما يأتي يكمف نائب مدير الماليةثانيا:      

 إعداد التقديرات السنوية لمتسيير والتجييز والصيانة الدورية والحفظ، -

 إعداد مخططات التمويل المالي عمى المدى القصير والمتوسط، -

عداد التقارير  متابعة إستي ك اإلعتمادات - من خ ل مسك محاسبة لمنفقات الممتزم بيا، وا 
 الدورية الخاصة بيا طبقا لمتنظيم المعمول بو،

التقنية المقدمة  –اإلستشفائية الطبية  -تنظيم ومراقبة سير مصالح فوترة الخدمات الطبية  -
 إستشفاؤىم،لممرضى الخارجين أو المذين تم 

 ستشفاء واإليرادات المرتبطة بنشاطات المستشفى المختمط،السير عمى تحصيل إيرادات اإل -

 السير عمى تسوية مستحقات التسيير، -

 اإلىتمام بأم ك المستشفى المختمط ومتابعة ذلك بإنتظام، -

                                                           

 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114لرئاسي رقم من المرسوم ا 29المادة  1
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السير عمى إقتناء كل الوسائل المشتركة والنوعية، والمواد الصيدالنية والمستيمكات،  -
 ج والتكوين والبحث، وكذا التموين والتخزين المنتظم والتجييزات الضرورية لنشاطات الع

 لممستشفى المختمط بالمواد والمستمزمات ومواد التنظيف، أين كان نوعيا، الضرورية لسيره،

براميا. -  1تفعيل المجان التي يتطمبيا التشريع العمول بو فيما يتعمق بإنجاز الصفقات وا 

  :عمى الخصوص، بما يأتي، البشريةالموارد يكمف نائب مدير ثالثا:     

 تحديد مجموع اإلحتياجات من المستخدمين اإلستشفائيين، -

 إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات بشأن توظيف المستخدمين، -

 ضمان التسيير اإلداري لممستخدمين التابعين لموظيفة العمومية، -

 وجييات مدير المستشفى المختمط،ضمان توزيع المستخدمين ومتابعتيم، في إطار ت -

المبادرة، باإلتصال مع اليياكل واألجيزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين وتحسين  -
 2مستواىم وتجديد معارفيم، ومتابعة ذلك،

يكمف نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشأت والتجهيزات المرافقة، عمى : رابعا    
 :الخصوص، بما يأتي

اإلحتياجات المعبر عنيا من مختمف ىياكل المستشفى المختمط، في مجال  إحصاء -
 التجييزات والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المستشفى،

 السير عمى متابعة وصيانة التجييزات والعتاد والمنشأت، -

 إعداد التقديرات فيما يخص قطع الغيار، -

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 30المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114المرسوم الرئاسي رقم من  31المادة  2
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العتاد وتسيير العتاد والتجييزات الضرورية لمختمف مصالح إستقبال وتخزين وصيانة وتوزيع  -
 المستشفى المختمط،

 مسك بطاقية ومحاسبة العتاد، -

 1تسيير المخزون التابع لمجال إختصاصو، -

 المجلس الطبً:: الفرع الثالث

 يبدي المجمس الطبي أراء طبية وتقنية عمى الخصوص، فيما يأتي:    

 الوظيفية بين المصالح الطبية،التنظيم والع قات  -

عادة تييئتيا، -  مشاريع البرامج المتعمقة بالتجييزات الطبية وبناء المصالح الطبية وا 

 تنفيذ برامج الصحة والسكان، -

 برامج التظاىرات العممية والتقنية وكذا مخططات التكوين الطبي وشبو الطبي، -

لغاؤىا، -  إنشاء ىياكل طبية أوا 

الطبي كل التدابير التي من شأنيا تحسين تنظيم المستشفى وسيره،  يقترح المجمس -
 وبالخصوص مصالح الع ج والوقاية،

 2يعد المجمس الطبي نظامو الداخمي ويصادق عميو أثناء إجتماعو األول. -

 يرأس المجمس الطبي رئيس المصمحة صاحب أعمى وأقدم رتبة جامعية، ويضم:    

 رؤساء المصالح الطبية، -

 المسؤول عن الصيدلية، -
                                                           

 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 32المادة  1
 مختمط، مرجع سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى ال ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 33المادة  2
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 1المسؤول عن ىيكل جراحة األسنان، -

رة عاديووووة موووورة واحوووودة كوووول يجتمووووع المجمووووس الطبووووي بنوووواء عمووووى إسووووتدعاء موووون رئيسووووو فووووي دو     
موووا مووون أغمبيوووة  ويمكنوووو اإلجتمووواع فوووي دورة غيووور (،2شووويرين) عاديوووة بطموووب إموووا مووون رئيسوووو، وا 
موووا مووون مووودير المستشوووفى المخوووتمط، أعضووائو، كووول إجتمووواع محضووور يقيووود فوووي سوووجل يحووورر فوووي  وا 
 2خاص.

ذا لوووم يكتمووول النصووواب،      ال يصوووح إجتمووواع المجموووس الطبوووي إال بحضوووور أغمبيوووة أعضوووائو، وا 
، حينئووذ ( أيووام المواليووة، ويمكوون أن يتووداول أعضوواؤه8يسووتدعى المجمووس موون جديوود فووي الثمانيووة )

 3.ميما يكن عدد األعضاء الحاضرين

 تسٌٌر المستخدمٌن: :الفرع الرابع

يوظوووف المستشوووفى المخوووتمط مسوووتخدمين توووابعين لموظيفوووة العموميوووة وكوووذا مسوووتخدمين توووابعين     
، وتخضوع مختموف الفئوات مون المسوتخدمين إلوى األحكوام المنصووص عمييوا لوزارة الودفاع الووطني

يووتم وضووع الموووارد البشوورية عمووى أسوواس التنظوويم  4،ين األساسووية الخاصووة بكوول فئووة منيووافووي القوووان
الوووطني والوووزارة  اإلداري والطبووي لممستشووفى المخووتمط، بنوواء عمووى إتفوواق مشووترك بووين وزارة الوودفاع

 5،المكمفة بالصحة

توووفر الوووزارة المكمفووة بالصووحة المسووتخدمين الضووروريين لنشوواطات المستشووفى المخووتمط وذلووك     
 6طبقا لمتنظيم المعمول بو.

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114مرسوم الرئاسي رقم من ال 34المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 35المادة  2
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114من المرسوم الرئاسي رقم  36المادة  3
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 37المادة  4
5
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 38المادة  

6
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 39المادة  
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تضوووع وزارة الووودفاع الووووطني، فوووي حووودود المووووارد البشووورية المتاحوووة، تحوووت تصووورف المستشوووفى     
المختمط من خ ل مصوالح الصوحة العسوكرية، المسوتخدمين الطبيوين وممحقوي الصوحة واإلداريوين 

 1،معمول بو في وزارة الدفاع الوطنيوالتقنيين، الضروريين لنشاطاتو، وذالك طبقا لمتنظيم ال

 تحووت سوومطة موودير المستشووفى المخووتمط،يوضووع المسووتخدمون العوواممون بالمستشووفى المخووتمط     
وعمووووى صووووعيد التسوووويير اإلداري، فووووإن مسووووتخدمي الصووووحة العسووووكرية يخضووووعون إلووووى السوووومطات 

 2،قميميا، طبقا لمتنظيم المعمول بوالعسكرية المختصة إ

ون لمعموووووول عمووووووى مسووووووتوى المحولوووووو يخضووووووع المسووووووتخدمون التووووووابعون لوووووووزارة الوووووودفاع الوووووووطني    
المستشفيات المختمطة، فيموا يخوص األجوور، لونفس األحكوام التنظيميوة الخاصوة بمسوتخدمي وزارة 

 3،ن عمى مستوى المستشفيات العسكريةالدفاع الوطني العاممي

تبقى الحقووق المتعمقوة بالمناصوب العميوا والوظوائف فوي المستشوفى المخوتمط، خاضوعة إلوى موا     
 يأتي:

لمستخدمي الصحة العمومية، األحكام التنظيمية الخاصة بالوزارة المكمفة بالصحة،  بالنسبة -
 العمومية لمصحة من نفس الصنف، المؤسسات بنفس الطريقة المطبقة عمى مستوى

األحكام التنظيمية الخاصة المطبقة عمى بالنسبة لممستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني  -
 4العسكرية.مستوى المستشفيات 

 

                                                           
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 40المادة  1
 يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره. ، 18/114ي رقم من المرسوم الرئاس 41المادة  2
 مختمط، مرجع سابق ذكره.يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى ال ،18/114رسوم الرئاسي رقم من الم 42المادة  3
 ، يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، مرجع سابق ذكره.18/114من المرسوم الرئاسي رقم  43المادة  4
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 الخاتمة

لما سبق التطرق إليه في  مضويضع اراسيتلا ليتسييير اياارم ليمرافيق الايعيو ال مضمييو  ختاما    
في  مجيا  الايعوذ ض لي  مين ب يا ايسيتل   خيالا إلى أن الجزائر قات عرفت عات تطيضرات 

تعلييق الرعاييو الايعيو تهيا  إليى  ضالتي  خ   إلشاء مجمضعيو مين المرافيق الايعيو ال مضمييو 
ذ ضقييا عرفهييا المشييرع الجزائييرم عييييى ألهييا مذسسييات عمضميييو  ات طيياب  إاارم تتمتييي  ليمييضاطلين

ميييين عيييييث تخويييي  ايييي ق المرافييييق الاييييعيو ال مضميييييو  ذبالشخايييييو الم لضيييييو ضايسييييتل   المييييال 
     000لص الميييضاا الطبي يييو اللالضلييييو ليلوييياء اياارم لميييا تايييضن طرفيييا فييي  الليييزاعذ ض الييي  طبليييا لييي

ذ 2000فبراييييير  22ذ المضافييييق   1820ايييي ر  10المييييذر  فيييي   00/00ميييين اللييييالضن  008ض 
 .المتومن قالضن ايجراءات الماليو ضايااريو الجايا

ضتللسم ا ق المرافق الاعيو ال مضميو إلى مذسسيات عمضمييو إستشي ائيو ضمذسسيات عمضمييو     
لياييييعو الجضاريييييوذ مذسسييييات إستشيييي ائيو متخااييييوذ مرااييييز إستشيييي ائيو جام يييييوذ ضمستشيييي يات 

ذ تختيييي  مهيييام اييي ق المرافيييق الايييعيو ال مضمييييو مييين خييي   مراسييييم مختيطيييو تيييم إلشيييائها ميييذخرا
 .إلشائها ضتلظيمها ضتسييرق

المرافيق الايعيو ال مضمييو مين خي   ااتيه  ياارةللا ضوي  المشيرع الجزائيرم إطيار تلظيمي      
عييين طرييييق مجييييس إاارةذ ميييايرذ إاارييييا ذ عييييث ييييتم تسيييييراا تسيييييراا ضتلظيمهيييامراسييييم إلشيييائهاذ 

فييي  المراايييز ايستشييي ائيو لجيييا المجييييس ال يمييي  اميييا ضايئيييو إستشييياريو تييياعى المجييييس الطبييي ذ 
وافو عضوا ليمجيس الطب ذ ض  الجام يو  الهيئو ايستشاريو.ا 

 :الدراسة أهم نتائج

 من أام اللتائج المتضا  إليها من خ   ااته الاراسو ل ار مايي :
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 المراايز ايستشي ائيو الجام ييوأميا ذ تضوي  تعيت ضايايو اليضال  ا  المرفق الاعيو ال مضمييو -
بالايعو الضايايو اياارييو ضيميارس اليضزير اليضزير المايي   عييهيا يميارستخو  لضاايتين فه  

تعييييت تضويييي   المستشيييي يات المختيطييييو ضايييي ال ذ الماييييي  بييييالت ييم ال ييييال  الضاييييايو البياا ضجيييييو
 .ضاايو الضزير الماي  بالاعو

فيي  الملازعييات التيي  تاييضن  ايي  المرافييق الاييعيو ال مضميييو تخويي  إلييى قضاعييا اللييالضن اياارم -
 .ايااريوذ ض ل  باللظر إلى طبي تها اللالضليوذ أمام المعاام طرفا فيها

ذ بإسييتالاء المرااييز ايي  المرافييق الاييعيو ال مضميييو يييايراا مجيييس إاارةذ مييايرذ ضمجيييس طبيي  -
    ايستش ائيو الجام يو الت  ييايراا مجييس إاارةذ مياير عيامذ مجييس عيمي ذ ايئيو إستشيارم. 

 ذ ضميايرالمذسسيو ال مضمييو ليايعو الجضارييومياير ذ ر المذسسو ال مضميو ايستشي ائيوي ين ماي-
ي يين المياير ال يام ليمرايز  ذبلرار من الضزير الماي  بالاعو المذسسو ايستش ائيو المتخااو

ي ييييين ميييياير ، وايستشيييي ائ  الجييييام   بمرسييييضم تل ييييي م ضبييييإقتراا ميييين الييييضزير الماييييي  بالاييييعو
الاييييعو ال سيييياريو لييييضزارة الييييافاع المستشيييي ى المخييييتيط ميييين بييييين ايطييييارات ال سيييياريو لماييييال  

 .ر الافاع الضطل  ضالضزير الماي الضطل ذ بمضجب قرار مشتر  بين ضزي
تختيي  تشيياييو اي  ميين مجييس اياارة ضالمجيييس الطبي  ضالمجيييس ال يمي  ضالهيئييو ايستشييارمذ  -

 عسب مراسيم إلشاء ااته المرافق الاعيو ال مضميو.
 ذ يماللا أن للترا التضايات التاليو:الم اضرة سابلا بلاءا عيى ايستلتجات    
 مل  مهمو تسيير المرافق الاعيو ال مضميو لإلااريين ضليس األطباء. -
ط عهم بهام ضاضر ا  مرفق اع   -   مضم .اللشر الضع  لاى األفرا ضا 
مذ مبييااا الملاجملييت العييايثذ يالتخطيييطذ التلظيييتطبيييق عيين طريييق  عاييرلو اياارة الاييعيو -

 ف  المرافق الاعيو ال مضميو. الليااةذ الرقابوي
تزضيا المرافق الاعيو ال مضميو بالمضارا البشريوذ ضالتجهيزات الطبييو الم اايرةذ ضاي  لتخ يي   -

 ها.المسذضليو عيى عاتل
 .تاضين مستخام  الاعو ال مضميوذ ض ل  بإبرام إت اقيات التاضين م  اض  أضربا المتطضرة -
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 المصادر والمرجعقائمة 

 أوال: قائمة المصادر:

 القرآن الكريم: -1
 المعاجم: -2

معجم المغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، المجمد األول، الطبعة األولى، دار  -
                                  .2008كتاب، القاهرة، ال
          .1992مم لمماليين، بيروت، معجم الرائد، جبرا مسعود، الطبعة السابعة، دار الع -
 .2013، بدون طبعة، دون مكان نشر، عبد الغني أبو العزممعجم الغني،  -

 ثانيا: قائمة المراجع:
 قائمة المراجع بالمغة العربية:-1
 الكتب:-أ
والتوزيع، ثامر ياسر البكري، إدارة المستشفيات، الطبعة العربية، دار البازوري العممية لمنشر  -

 عمان، األردن.
عصرية لمنشر أحمد محمد غنيم، إدارة المستشفيات رؤية معاصرة، الطبعة االولى، المكتبة ال -

 .2006والتوزيع، مصر، 
ختصاص( دار هومة الطبعة  بوحميدة - عطاء اهلل، الوجيز في القضاء اإلداري )تنظيم عمل وا 
 .منقحة ومحينة 2014لثالثة ا
عوابدي عمار، نظرية المسؤولية اإلدارية، دراسة تأصيمية تحميمية ومقارنة، ديوان المطبوعات  -

 .1998ية، بن عكنون الجزائر، الجامع
اإلدرية، الطبعة األولى، دار الجسور لمنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، الوجيز في المنازعات -

 .184، الجزائر، ص 2013
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 :والمذكرات الرسائل الجامعية -ب
 *رسائل الماجستر:

         عيساني رفيقة، المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماجستر -
 .2007/2008السنة الجامعية  –تممسان  –    جامعة أبوبكر بمقايد –قانون عام  –
عبد الرحمن فطناسي، المسؤولية اإلدارية لممؤسسات الصحية العمومية عن نشاطها الطبي  -

 .2011 -2010في الجزائر، مذكرة ماجستر، قسم الحقوق، جامعة الحاج األخضر، باتنة، 
 *مذكرات الماستر:

ين أداء العاممين، شهادة ماستر، جامعة محمد عفاف روان، أثر الوالء التنظيمي عمى تحس -
 .2015-2014، كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، -المسيمة  –بوضياف 

مهديد يمينة وبحري أبوبكر، تقييم جودة الخدمة العمومية في المستشفيات الجزائرية، شهادة  -
 .2016-2015يير والعموم التجارية ماستر، جامعة تممسان، كمية العموم اإلقتصادية والتس

 النصوص القانونية: -ج
 *النصوص التشريعية:

، 2018يوليو سنة  2الموافق ل  1439شوال عام  18المؤرخ في  11-18قانون رقم  -
 م.                                  2018يوليو سنة  29، الصادرة بتاريخ 46يتعمق بالصحة، ج.ر العدد 

 التظيمية:*النصوص 
أبريل سنة  17الموافق ل 1439المؤرخ في أول شعبان عام  18/114المرسوم الرئاسي رقم  -

، الصادرة في 22، يحدد القانون األساسي النموذجي لممستشفى المختمط، ج.ر، العدد 2018
 م.2018أبريل  18
ديسمبر  02الموافق ل  1418شعبان عام  02المؤرخ في  97/465المرسوم التنفيذي رقم  -

، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، ج.ر 1997سنة 
 ه. 1418شعبان عام  10، الصادرة في 81العدد 
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ديسمبر  02الموافق ل  1418شعبان عام  02المؤرخ في  97/467المرسوم التنفيذي رقم  -
الجامعية وتنظيمها وسيرها، ج.ر، العدد  ، يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية1997سنة 
 .ه 1418شعبان عام  10الصادرة في  81
، يتضمن إنشاء المؤسسات 2007مايو سنة  19المؤرخ في  07/140المرسوم التنفيذي  -

 33العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 
 م. 2007مايو سنة  20الصادرة في 

 2018يونيو سنة  17الموافق ل  1439شوال عام  03القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
ه ،  1439شوال عام  20الصادرة في   39يحدد تعيين المستشفيات المختمطة، ج.ر، العدد 

 م.   2018يوليو سنة  04
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 19..…………….…....…التنظيم اإلداري لممركز اإلستشفائي الجامعيول: األ مطمبال

 19...............................الفرع األول: مجمس اإلدارة...........................
 02...........................................................العام الفرع الثاني: المدير

 00.......................................................العمميجمس الفرع الثالث: الم
 06......................................................المجنة اإلستشارية: الرابعالفرع 

 06…………………….…………التنظيم اإلداري لممستشفى المختمط ثاني:المطمب ال
 07..............................................الفرع األول: مجمس اإلدارة...........

 01................................الفرع الثاني: المدير................................
 06...............................الفرع الثالث: المجمس الطبي........................
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 07...........................................الفرع الرابع: تسيير المستخدمين.........
 09...........................................................................الخاتمة

 60..........................................................قائمة المصادر والمراجع
 60.........................................................................الفهرس:

 
    


