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التنظيم المالي للمؤسسات الصحية 

 في التشريع الجزائري



 ب 
 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 إلى كل من كلله هللا بالوقـــــار , إلى روح أبي رحمه هللا ,

 األعلى و أسألك يارب أن ترزقه الفردوس

 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ,

 إلى والدتي أطال هللا بعمرها

 إلى كل إخوتي و أخواتي حفظهم هللا

 األهل و األصدقـــاءإلى 

إلى كل ساهم في إتمام هذا العمل من قريب أو بعيد , أهدي هذا العمل 

 المتواضع .

 

 
 



 ت 
 

 شكــــــــــــــــــــــر
 

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين 
    سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 و بعد......
 

فإني أشكر هللا تعالى على فضله حيث أتــــاح لي إنجاز هذا العمل فله 
األخيـــــار الذين مدوا لي يد المساعدة خالل الحمد أوال وآخرا ثم أشكر أوالئك 

هذه الفترة ، و في مقدمتهم أستاذتي المشرفة على الرسالة، فضيلة 
 فلها منا كل ا لتقدير و اإلحترا م .,  " بن قارة مصطفى عائشة " األستاذة

 .المناقشين  ساتذة األإلى كافة موجه الشكر و 
 

 يب أو بعيد على إتمام هذا العمل.كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدني من قر 
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أولت الجزائر منذ االستقالل أهمية كبيرة لموضـــــــوع الصحة نظرا لكونهـــا من الحاجيـــات     

األساسية للمواطن ، و بسبب الوضعية المزرية التي كانت تعيشها الصحة العمومية قبل 
اإلستقالل ، حيث كان الشعب الجزائري يعاني الفقر و الحرمان و مختلف األمراض الوبائية ، 

كانت نتيجة عن الظروف المعيشية السيئة للجزائريين ، و كذلك بالنسبة لغياب التغطية  والتي
 الصحية . 

غير ان الدولة الجزائرية بعد فجر االستقالل عملت على المحافظة على صحة الشعب ،    
بتكريس حق الرعــــــــاية الصحية للمواطنين  و التي كانت مكفلة دستوريا  و ذلك من خالل 

ــــــــــافحة مختلف األمراض الوبائية و تعميم العالج الوقائي ، مما ألزم الدولة على إنشـــــــــــــــــاء مك
مؤسسات إستشفائية عمومية مع توفير كل ما تحتــــــــاجه هذه المؤسسات من موارد بشرية في 

جانية العالج ، و ذلك من مختلف األسالك ، باإلضافة الى تحسيـــــــــن مؤهالتها ، كما أقرت م
أجل المساواة في مجال الصحة بين جميع أطيـــــــــاف المجتمع ، من أجل الخروج من الوضعية 

 الصحية المزرية التي كان يعيشها الشعب الجزائري أنذاك .

و نظرا ألهمية الصحة في الجزائر ، و في كل دول العالم بإعتبارها من الحاجيات األساسية    
           ن فلقد عملت الجزائر على تطوير و ترقية القطاع الصحي بإعتباره قطاعا هامالإلنسا

و إستراتيجي ، سواء من الناحية اإلقتصادية أو اإلجتماعية ، و كذا ضبط منظومة صحية 
مالئمة ، فلم تولي هذه المنظومة أي إهتمام للجانب المالي لتغطية النفقات و المصاريف لتلك 

بل كان همها الوحيـــــــــــــــد هو العمل على القضـــــــــــــاء على مختلف األمراض  السياسات ،
 الفتـــــــــاكة و األوبئة التي خلفها اإلستعمار و أمال في تطوير و ترقية هذا القطاع .
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تطور القطاع الصحي في الجزائر مرتبط بتطور الخدمات الصحية التي يقدمها هذا ف    
فتمويل الخدمات الصحية يعتبر خطوة هامة في هذا المسعى من خالل القرارات    ،القطاع

السياسية المتعلقة بالخدمات الصحية كونها مرتبطة بأحوال المجتمع و ظروفه و مشاكله 
 الصحية ، فتقوم السلطة بإشباع هذه الحاجات العامة عن طريق اإلنفاق العـــــــــام .

يشمله من مراكز إستشفائية و عيادات متخصصة تعد المكان األول إن قطاع الصحة بما    
الذي يفكر فيه الفرد حينما يحتاج الى الرعاية الطبية ، ففي الجزائر باتت هذه المراكز 
اإلستشفائية و العيادات مؤسسات هامة من حيث عدد العاملين فيها و من حيث مشـــــاركة 

مة الصحية ، لكن يبقى تمويل هذه الهياكل الصحية الدولة في تمويلها من أجل ترقية الخد
 مرتبط بمدى اإلستقرار الموجود لدى الممول و مدى تأثره بالظروف المحيطة به .

ومن أبرز التحديات التي تواجه المستشفيات إختالل التوازن بين ايراداتها و تكاليف خدماتها ، 
تتزايد فيه تكاليف تشغيلها تزايدا  ففي وقت تتناقص فيه ايرادات المستشفيات بصورة واضحة

 سريعا .

و الجزائر كغيرها من الدول شهدت نفقـــــــــاتهـــــا تزايدا مستمرا خاصة خالل السنوات األخيـــــرة     
بسبب السياسات المالية التوسيعية ، فنالحظ أن الدولة في كل سنة تضع ميزانية عامة تفوق 

  يذ برامجها و مشاريعها التنموية ، فإهتمت بجميع القطاعات التي قبلها ، و ذلك من أجل تنف
و على رأسهم قطاع الصحة الذي أعطته إهتماما كبيرا من خالل سياسة اإلصالح التي 
إنتهجتها في هذا المجال طيلة السنوات األخيرة قصد األرتقـــــــــــاء بهذا القطاع الى مستوى 

  لصحة و التي قد تصبح عرضة للتالعب و التبذيرالتطلعات من خالل زيادة حجم نفقات ا

 و اإلسراف الناتج عن سوء تسييرها أثنـــــــاء إنفـــــــتاقها ،   
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األمر الذي ألزم على الدولة اخضاع هذه النفقات للرقابة المالية من خالل وجود اجهزة رقابية 
إصالحه دون ترك األخطاء ذات مؤهالت كبيرة و التي تهدف الى التعرف على موقع الخطأ و 

تتعدد و تنتشر فيصعب إصالحها , كما تسمح بمحاربة أي انحراف و أي سلوك يمس 
 , المصلحة العامة 

 أهمية الموضوع : 

ما دفعني إلى اختيــار هذا الموضوع هي أهميته البالغة في مجال القانون الطبي بصفة عامة 
عتبار أن التسير الجيد لهذه المؤسسات , بإوفي مجال تسير المرافق الصحية بصفة خاصة 

 يساهم في ترقية الصحة .

 ة إليه, نطرح اإلشكالية التالية: , وبناءا على ماسبق ذكره و اإلشار و بالنظر إلى أهمية الموضوع 

 ؟كيف نظم المشرع الجزائري التسير المالي للمرافق اإلستشفائية العامة 

و سأحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية متبعا المنهج التحليلي , وذالك بتحليل مختلف النصوص 
القانونية و التنظيمية لإللمام بالموضوع , و الوقوف على أهميته من الجانب التشريعي القانوني 

. 

كما إتبعت المنهج الوصفي محاوال اإلحاطة بأهم العنـــــــاصر المتعلقة بموضوع هذه الدراسة وقد 
 :قسمت هذا البحث إلى فصلين معتمدا على الخطة التالية 

 الجزائر  في  العامة  التنظيمي للمرافق  الصحية لمفاهيمي واإلطار االفصل األول : 
 العامة  صحيةالمرافق الالمبحث األول  : مفهوم 

 العامة  صحيةالمطلب األول  : تعريف المرافق ال

 ل : تحديد معنى المستشفى اللغوي و الفرع األ   
 الفرع الثاني: تحديد معنى المستشفى االصطالحي
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  الصحية العامةرافق الم أنواع : الثانيالمطلب 

 الجامعية اإلستشفائيةالمراكز  :الفرع األول 

 المتخصصة اإلستشفائية: المؤسسات  الثانيالفرع 

 الجوارية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة اإلستشفائيةالمؤسسات رع الثالث :الف

 : و مهامها العامة  صحيةال رافقالطبيعة القانونية للم اني:ـــــالث بحـــثالم

 العامة  صحيةرافق الالطبيعة القانونية للم :مطلب األولال

 الجامعية اإلستشفائيةالطبيعة القانونية للمراكز  :الفرع األول 

 المتخصصة اإلستشفائيةلمؤسسات لالطبيعة القانونية  : الفرع الثاني

              الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية اإلستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الفرع الثالث : 

 صحية العامةال رافقلما مهــــام اني:ـــــالث طلبالم

 الجامعية اإلستشفائيةمهام المراكز  :الفرع األول 

 المتخصصة اإلستشفائيةالمؤسسات مهام  : الفرع الثاني

             لمؤسسات العمومية اإلستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة ا مهامالفرع الثالث : 

 العامة في الجزائر و الرقابة عليها الصحيةالمالي للمرافق  سييرالت:  ثانيالفصل ال
 العامة في الجزائر  المالي للمرافق الصحية سييرالت المبحث األول  :

  الصحية العامةميزانية المرافق المطلب األول  : 

 الصحية العامةميزانية المرافق  تعريف الفرع األل :   
 الصحية العامةايرادات و نفقات ميزانية المرافق الفرع الثاني: 
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 العامة صحيةالمبادئ ميزانية المرافق  رع الثالث :الف

 العامةالصحية ميزانية المرافق إعداد و تنفيذ  : الثانيالمطلب 

 تحضير و إعداد الميزانية  :الفرع األول 

 تنفيذ الميزانية الفرع الثاني : 

 المصادقة على الميزانية  رع الثالث :الف

 العامة في الجزائر  المرافق الصحيةنفقات الرقابة على  اني:ـــــالث بحـــثالم

 العامة الصحيةالرقابة على نفقات المرافق  ماهية:مطلب األولال

 تعريف الرقابة المالية  :الفرع األول 

 أهداف الرقابة المالية  : الفرع الثاني

  العامة  صحيةال رافقلما أساليب تنفيذ الرقابة على نفقات اني:ـــــالث طلبالم

   الصحية العامة  رافقلما الرقابة السابقة على نفقات :الفرع األول 

  العامة  صحيةال رافقلما الرقابة الالحقة على نفقات:  الفرع الثاني

العامة صحيةال رافقلما الرقابة المتزامنة على نفقاتالفرع الثالث : 



 
 

   

 
 
 
 

 ّولل األــــــــــــــالفص 
 
 

 

  
 العامة في الجزائر الصحيةاإلطار المفاهيمي و التنظيمي للمرافق 

 
 

 قسمت هذا الفصل إلى مبحثين , و تناولت كل مبحث في مطلبين :
 العامة  الصحيةالمبحث األول : مفهوم المرافق 

امهاالعامة و مه الصحيةالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية للمرافق 
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 في الجزائر العامة  الصحيةالتنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل األول :                           

التي  1تتكون المنظومة الصحية في الجزائر أساسا من مؤسسات الصحة العمومية والخاصة 
تمارس نشاطا إستشفائيا موجها للتشخيص و العالج , إلى جانب المؤسسات العمومية ذات 

و البقاء  .2طبية تعمل في ميدان الصيدلة و محابر التحاليل و البيولوجيا و نقل الدم تقنو  طبيعة
 في الميدان العام .

يتنوع المشهد اإلستشفائي في الجزائر من خالل مؤسسات الصحة و التي تتنوع مهامها و توجه   
 أحيانا للتكفل بمجموعة من األمراض حصريا . 

  .4المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة , 3نحصي ثالثة هياكل هي المراكز اإلستشفائية الجامعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها المعدل والمتتم  18/10/1988المؤرخ في  88/204المرسوم رقم  -1
, بين القواعد التي يخضع  06/02/2002المؤرخ في  02/96و  13/10/1992المؤرخ في  92/380بالمرسومين التنفيذيين رقم 

الذي يحدد المقاييس التقنية والصحية  22/10/1988قرار الوزاري المؤرخ في لها إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها . وال
من المرسوم المحدد لقواعد أخالقيات الطب تبقى ممارسة الطب والجراحة  80للعيادات الخاصة وشروط عملها , وطبقا للمادة 

 .شخصية في عيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين 

امة كالمعهد الوطني للصحة العمومية , الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة , الوكالة هي  هياكل دعم الصحة الع -2
الوطنية لعلم السموم , المركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي , الوكالة الوطنية للدم , المخبر الوطني لمراقبة 

 المنتوجات الصيدالنية .

المحدد لقواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيمها  02/12/1997لمؤرخ في ا 97/467المرسوم التنفيذي رقم -3
 وسيرها , وملحق يتضمن قائمة المراكز اإلستشفائية الجامعية .

المحدد لقواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيمها  02/12/1997المؤرخ في  97/467المرسوم التنفيذي رقم -4
 لحق يتضمن قائمة المراكز اإلستشفائية الجامعية .وسيرها , وم

 



8 
 

 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1والمؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية
داري تستمتع إالطبيعة القانونية تلك المؤسسات فهي المؤسسات عمومية ذات طابع  ماأ

طبقا للقوانين المحددة  اإلداريةمالي و تخضع للوصاية ال االستقالل وبالشخصية المعنوية 
 . و تنظيمها و سيرها إلنشائها
, تشفائية العمومية المبحث األول  مفهوم المرافق اإلسرقنا في هذا الفصل إلى مبحثين , و لقد تط

           المبحث الثاني  الطبيعة القانونية للمرفق اإلستشفائية العموميةوفي  التعريف و األنواع 
 , و سنوضح ذالك فيما يلي :و مهامها 

 العامة  الصحيةرافق المبحث األول  : مفهوم الم
االستشفائية العامة )المستشفى سابقا( منظمة ذات اهمية بالغة في المجتمع لما تقدمه  رافقان الم

من خدمات تساهم في رعاية االفراد و صون حياتهم ، كما انها منظمة صحية بالغة التعقيد فهي 
تتضمن جزءا فنيا تقنيا يظم االجهزة و االالت و المعدات الطبية كما تضم قوى عاملة عالية 

       و الثقافة و قوى عاملة فنية متوسطة و اخرى ادارية ، فالجميع يؤدون ادوارا مختلفة المهارة
و الوصول الى الغايات التي االستشفائية العامة  رافقولكنها متداخلة تسعى لتحديد اهداف الم

 .جلهاأ نشئت منأ
لهياكل مرفق الصحة نظرا ألهميته قد خصه المشرع الجزائري بمجموع من الوسائل و او 

خصصت لحماية الصحة و ترقيتها ، تسمى في مجموعها المنظومة الصحية ، لذا نصت المادة 
 و الحماية تضمن الدولة و تنظم الوقاية هعلى أن2 11 -18الجديد من قانون الصحة  14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن إنشاء وتنظيم وسير المؤسسات العمومية اإلستشفائية  19/05/2007المؤرخ في  07/140المرسوم التنفيذي رقم  - 

 الجوارية.مؤسسات العمومية للصحة وال
 يوليو 29الصادر في  46، يتعلق بالصحة ، ج،ر عدد  2018سنة  يوليو 02المؤرخ في  11-18قانون رقم من  14المادة -2 

 . 6ص 2018
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    و منسجما الصحة توفيرا شامللسكان في مجال و تنظم على كيفية توفر حاجيات االترقية و 
 . في مجال الصحةطار الخريطة الصحية " إ و موحدا في

نماط الهياكل الصحية حسب حاجيات صحة السكان و الخصائص االجتماعية أمختلف  أو تنش
ددة في اطار الخريطة الصحية حو االقتصادية لمختلف مناطق التراب الوطني و المقاييس الم

 . هذا المبحث وهو ما سنعالجه في 

و لقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين , المطلب األول  تعريف المرافق اإلستشفائية العمومية 
 وفي المطلب الثاني  أنواع المرافق اإلستشفائية العمومية , و سنوضح ذالك فيما يلي :

 العامة  الصحية تعريف المرافقالمطلب األول  : 

االستشفائية ) المستشفى سابقا ( ال بد من التطرق الى تعريف  رافقإلعطاء تعريف دقيق للم
و ذلك لكونه المصطلح السائد في معظم التشريعات الدولية القائمة حاليا ان لم نقل   المستشفى

الى المؤسسات االستشفائية كلها بعكس الجزائر التي ارتأت تغيير التسمية من المستشفى سابقا 
 تحديد معنى المستشفى اللغوي اوال و تحديد معناه االصطالحي . لذلك ال بد لنا منحاليا , 

 : تحديد معنى المستشفى اللغوي  األل فرعال 
شتق لفظ المستشفى من كلمة)شفى( وهي المكان الذي يدخله المرضى لالستشفاء و جمعها أ   

البراءة و و استشفى المريض من علته معناه طلب الشفاء، و الشفاء معناه دواء النفس  مستشفيات
 .  3 .  و قال تعالى: " و شفاء لما في الصدور " 2من المرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 947، ص  1967دار المشرق ، المطبعة الكاتوليكية ، بيروت ،  ،المعجم الوسيط  -1
     ها كلمة البيمارستان بفتح الراءمة مستشفى لم تستخدم هذا االستخدام اال في العصر الحديث ، بينما كان يستخدم مكانيالحظ ان كل -2

بمعنى مريض او عليل و ستان بمعنى مكان او دار المرضى ثم  بيمار ،سكون السين  و هي كلمة فارسية مركبة من كلمتين و 
،  1978اللطيف البدري ، الطب عند العرب ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ، العراق اختصرت فصارت مارستان نقال عن : عبد 

 . 165،  127ص ص 
   57 سورة يونس ,اآلية -3
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 التنظيمي للمرافق  الصحية العامة  في الجزائر لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرع الثاني: تحديد معنى المستشفى االصطالحي    
لم يعد دور المستشفى في عصرنا الحالي يقتصر على مجرد تقديم الخدمة العالجية و لم      

يعرف على انه مكان إليواء المرضى و المصابين كما كان في الماضي ، حيث ان المستشفيات 
في العصر الحديث اصبحت مميزة من حيث التسيير و التنظيم و الخدمات و االهداف ، و قد 

ن : المستشفى الحديث يعد تنظيما طبيا متكامال يستهدف أريف للمستشفى منها قدمت عدة تعا
جراء إضافة الى إتقديم الخدمة الصحية بمفهومها الشامل ، وقاية ، عالج و تعليم طبي ، 

 البحوث الطبية في مختلف فروعها .
جهاز طبي  و قد عرفت الجمعية االمريكية للمستشفيات المستشفى بأنه : " مؤسسة تحتوي على 

منظم ، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشمل على اسرة للمرضى للداخلين و خدمات طبية تشمل 
     و خدمات التمريض المستمرة ، و ذلك من اجل اعطاء المرضى التشخيص خدمات االطباء

 .  1 و العالج الالزمين "
عرفت المستشفى بأنه : " جزء اساسي من تنظيم   O M Sما منظمة الصحة العالمية أ   

اجتماعي طبي تتلخص وظيفته في تقديم رعاية صحية كاملة للسكان ، عالجية او وقائية و تمتد 
عياداته الخارجية الى البيوت ، كما يعمل كمركز لتدريب القوى العاملة الصحية و القيام ببحوث 

 .  2اجتماعية حيوية " 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص 2004رنة ، دار هومة الجزائر طاهري حسين ، الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفيات العامة ، دراسة مقا-1

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ،  85/05، يعدل و يتمم القانون رقم  2008يونيو سنة  20مؤرخ في  08/13قانون رقم  -1
 . 2008ـــــــــ  3الصادر في  44ج.ر عدد 

على انه : " يحدد تنظيم مختلف الهياكل الصحية مهامها و تسميتها و كيفيات  85/05من قانون  14حيث نصت المادة  -2
 م " .تسييرها عن طريق التنظي
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الجزائر تعتبر المرافق الصحية العمومية ذات طابع اداري مجموعة هياكل الوقاية ، 
      التأهيل الصحي الموجود داخل اقليم نفس الدائرةالتشخيص ، العالج و االستشفاء و اعادة 

المكونة من المستشفيات ، العيادات المتعددة الخدمات ، المراكز الصحية و كل منشئة صحية و 
 عمومية تحت وصاية وزارة الصحة و السكان .

و المتعلق بالصحة فقد عرف المرافق  02/07/2018المؤرخ في  11-18ما قانون أ   
, على أن المؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة  1 297اإلستشفاية العمومية من خالل المواد 

ذات تسير خاص و ذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلسقالل المالي و تتمثل 
ية كل نشاطات الصحة , كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين مهمتها في ضمان وتطوير و ترق

و البحث في مجال الصحة و يمكنها أن تطور كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها , عن 
 طريق إتفاقية .  

 : الصحيةالعمومية رافق الم واعــأن : ثانيالالمطلب 

يتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي  إداريةيعتبر مرفق المستشفى مؤسسة عمومية    
في الجزائر  اإلستشفائية رافقالم أنواعو سنتناول في هذا المطلب  2إنشائهمراسم  أكدتهما  ذلك,و 

 ي قسمناها على النحو التالي :توال :

العمومية  رافقللم األولالجامعية و التي تعد النوع  اإلستشفائيةالمراكز  األولتناول في الفرع 
 المتخصصة  اإلستشفائيةللمؤسسات  ق و في الفرع الثاني نتطر  إنشائهامرسوم فقا لو ,  اإلستشفائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29الصادر في  46، يتعلق بالصحة ، ج،ر عدد  2018يوليو سنة  02المؤرخ في  11-18قانون رقم من  297المادة -1
 29ص 2018يوليو 

منقحة  2014,  دار هومة الطبعة الثالثة  , واختصاصتنظيم وعمل ,  بوحميدة عطاء هللا , الوجيز في القضاء اإلداري -2
  308ومحينة ص 
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية اإلستشفائيةل المؤسسة العمومية و تنانوفي الفرع الثالث 
هذا  إلىوذلك بعد ما تم تقسيم ما كانت تسمى القطاع الصحي  إنشائهاو نعرج على مراسيم 

 دين من المؤسسات على هذا النحو.يالنوعين الجد

 إلىلفروع السابقة الذكر راجع ل فقآالمعتمد في تقسيم المؤسسات الصحية و  األساسالهدف و  إن
لمراكز ا إنهذه المؤسسات و طبيعة و نشاط كل مؤسسة .حيث  إلتباعالقانوني  األساس

الجامعية تمتاز بطابعها العالجي و التعليمي .فهي تكون عادة جهوية تم تناول  اإلستشفائية
صحة المخصصة ك أمراضلمعالجة أ المتخصصة كونها تنش اإلستشفائيةالمؤسسة العمومية 

 اء و التوليد.....الخ ســــة و النيـالعموم

و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية القطاع  اإلستشفائيةالمؤسسة العمومية  األخيروفي 
على مجموعة كبيرة من  ينصبوهي تتميز بكونها ذو طابع وقائي ,عالجي  االصحي سابق

 السكان و يشغل حيز جغرافي واسع.

 الجامعية  اإلستشفائيةالمراكز :  األولالفرع 

الجامعية بموجب  اإلستشفائيةالمراكز  إنشاءهي مؤسسات استشفائية ذات طبيعة خاصة ,يتم 
راح مشترك بين وزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالتعليم مرسوم تنفيذي بناءا على اقت

العالي و البحث العلمي و يتقاسم كل من الوزيرين ممارسة الوصاية على المستشفى الجامعي 
 1ايتين( )تخضع لوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقحة ومحينة  2014دار هومة الطبعة الثالثة  , واختصاصتنظيم وعمل , بوحميدة عطاء هللا , الوجيز في القضاء اإلداري  -1
 . 308ص 
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  في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعي مهام  أالستشفائيويمارس المركز  ,1و الثاني له وصاية بيداغوجية  إداريةوصاية  األول
 .2متعددة 

              التشخيص و العالج االستشفاء  بأعمالفي ميدان الصحة يضمن النشاط الخاص 
جانب ضمان الخدمات للسكان القاطنين بالقرب  إلىو االستعجاالت الطبية و الجراحية و الوقاية 

 اإلستشفائيةلعمومية الصحة التي حلت محلها مؤسسات الصحة ا منه الذين ال تغطيهم القطاعات
الجامعي  أالستشفائيو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وفي ميدان التكوين يوفر المركز 

المشاركة  و مع المؤسسات التعليم العالي تكوين التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون 
       الدراسة أعمالما في ميدان البحث العلمي يقوم بكل أوتطبيق البرامج المتعلقة بها  إعدادفي 

مدير  هسير يو  إدارةو البحث في ميدان علوم الصحة و يدير المركز االستشفائي الجامعي مجلس 
 3 مام الجهات القضائيةأعام يمثله بتلك الصفة 

 :المتخصصة اإلستشفائية:المؤسسات  الفرع الثاني

 و التخصص دون غيرة ومن مهامهابنوع معين من العالج هي تلك المؤسسات التي تتكفل     
و هي 4التكييف الطبي و االستشفاء  إعادةتنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص و العالج و  أيضا

   .المتخصصة  اإلستشفائيةالوالية الموجود بها المؤسسة  اليتخضع لوصاية و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ج،ر يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها 1997-12-02المؤرخ في  97/467من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
 . 29ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81عدد 

، يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها 1997-12-02المؤرخ في  97/467من المرسوم التنفيذي رقم   04و 03المادة  -2
  30و  29ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81ج،ر عدد 

، ج ر يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها 1997-12-02ؤرخ في الم 97/467من المرسوم التنفيذي رقم   22المادة  -3
 . 33و   32ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81عدد 

  308منقحة ومحينة ص  2014بوحميدة عطاء هللا , الوجيز في القضاء اإلداري , تنظيم وعمل واختصاص, دار هومة الطبعة الثالثة  -4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  1وصايته الوالي ,الذي توضع تحت  , بعد استشارةويتم على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة 
 2 متعددة اـــــالمتخصصة مهام اإلستشفائية سسةؤ الم و تمارس  وجود بها مقر المؤسسةــــــة المــــــالوالي

مجموعة  أوجهاز عضويا معينا  أوجهازا  أصابمرض  أوبمرض معين  إماها لمن خالل تكف
من هيكل واحد  إماالمتخصصة تتكون  اإلستشفائيةن المؤسسة أذات عمر معين و بذلك نجد ب

      مجموعة من الهياكل و تتكفل هياكل تلك المؤسسات بتوفير خدمات تشخيص و العالج أو
 ويدير المؤسسة 3جانب التكوين في ميدان الشبه طبي إلىالتكيف الطبي واالستشفاء  إعادةو 

 .4 جهات القضائيةأمامصفة الملك ي.وسيرها مدير يمثلها و  إدارةالمتخصصة مجلس  اإلستشفائية

 الجوارية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة اإلستشفائيةالمؤسسات رع الثالث :الف

 القطاعاتبديال عن  الحوارية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة اإلستشفائيةالمؤسسات 
 إنشاءالمحدد لقواعد  02/12/1997المؤرخ في  97/466الصحية المنظمة بالمرسوم التنفيذي رقم

 من المرسوم    5 35المادة  أحكامبموجب  إلغاؤهو سيرها الذي تم    القطاعات الصحية و تنظيمها

 ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة  1997-12-02المؤرخ في  97/465من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -1

 13ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81، ج،ر عدد و تنظيمها و سيرها

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة  1997-12-02المؤرخ في  97/465من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -2
 13ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81، ج،ر عدد و تنظيمها و سيرها

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة  1997-12-02المؤرخ في  97/465من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة -3
 14و  13ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81، ج،ر عدد و تنظيمها و سيرها

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة  1997-12-02المؤرخ في  97/465من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة -4
 15ه  ص 1418شعبان   10الصادر في  81عدد ، ج،ر و تنظيمها و سيرها

 1997ديسمبر  02الموافق ل 1418شعبان عام  02المؤرخ في  466/ 97على مايلي : تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم  35نصت المادة -5
 . 14م  ص 2007مايو   20الصادر في  33، ج،ر عدد الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تنظيم و سير المؤسسات   إنشاءالمتضمن  19/05/2007المؤرخ في  07/140التنفيذي قم 
 .و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية اإلستشفائية العمومية 

 : العمومية للصحة الجوارية اإلستشفائيةو تعريف بالمؤسسات العمومية  إنشاء :أوال

و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بموجب مرسوم  اإلستشفائيةالمؤسسات العمومية  إنشاءيتم 
 1و توضع تحت وصاية الوالي  تنفيذي

 

و توزيع خدمات  في تنظيم و برمجة أساسا اإلستشفائيةوتتمثل مهام المؤسسات العمومية   
جانب نشاط الوقاية و النظافة  إلى  واإلنشاءالتكيف الطبي  إعادةالتشخيص و العالج و 

مستخدمي المصالح  تأهيل إعادةاالجتماعية و كذا المساهمة في  اآلفاتو  األضرار ومكافحة
مجموعة من البلديات ومن مهام المؤسسات  أوو يغطي ذلك النشاط سكان بلدية   2 الصحية

و الصحة  وقاية و العالج القاعدية التشخيصالعمومية للصحة الجوارية تقديم خدمات ال
المختصين الى جانب ترقية و حماية المحيط  األطباءالجوارية استشارة ممارسي الطب العام و 

 و المساهمة  في  تماعيةاالج اآلفاتو  األضرارو الكفاح ضد  في مجال النظافة و الصحة
  .ويغطي ذلك النشاط مجموعة سكانية معينة مستخدمي المصالح الصحية تأهيل إعادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن  إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية                  2007مايو 19المؤرخ في  07/140من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -1
 . 10م  ص 2007مايو   20الصادر في  33، ج،ر عدد و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية  و تنظيمها و سيرها

               شاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية   يتضمن  إن  2007مايو 19المؤرخ في  07/140من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2
 .11و 10م  ص 2007مايو   20الصادر في  33، ج،ر عدد و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية  و تنظيمها و سيرها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العمومية للصحة الجوارية و المؤسسات اإلستشفائيةالعمومية  البنيوية للمؤسسات وتحدد التركيبة
 .1يربموجب قرار الوز 

 اتحكم عمله أساسيةتخضع لثالثة  مبادئ  اإلستشفائيةن المرافق إوعلى غرار المرفق العام ف
االستمرارية متولد من هدف  مبدأو نوعية الخدمة و تكييفها  المساواة  االستمرارية مبدأهي 

تعمل  أن اإلستشفائيةلالستجابة للمنفعة العامة فيتعين على المرافق  أنشئالمرفق ذاته الذي 
  للخطر  األفرادحة صحتى ال تتعرض حياة و   دون انقطاع نهارا وليال و في حالة االستعجال

بة الليلية وتسخير و تستمر الخدمة حتى بعد خروج المريض خصوصا من خالل نظام المناو 
وقات العمل و في أالممارس وقته للمرفق الذي يستطيع دعوته للحضور على الفور حتى خارج 

حاجات منتفعي  إشباعالتحليل التي يتطلبها  أوالتنظيم  إعادةمن خالل اتخاذ التدابير ,  العطل
المساواة ضمانة للجميع بحق الدخول  مبدأو يفرض المرفق بشكل مستمر و كذا المنفعة العامة 

         رأيوجهة  أولق بالمعتقد عوتلقي العالج المناسب دون اي تمييز بين المرضى سواء مت
 . قدمهاالخدمات التي ي مجانية مبدأ إطارالمرفق و كذا على  أعباءعلى  المبدأو ينطبق 

كانت المساواة مطلقة فان  وإذاللمرفق  تنظيمية واحدة بالنسبة  وضعيةالجميع في  أن أي
نوعية الخدمة و تكييفها  أماالمتوفرة لديها  اإلمكانياتالمؤسسات معنية بذلك االلتزام في حدود 

 .فتفرض على المرفق العام ان يتكيف بشكل مستمر و منتظم مع الحاجات و الظروف

 للصحة الجوارية: والمؤسسات العمومية اإلستشفائيةتصنيف المؤسسات العمومية   ثانيا:

 على خلفية تقسيم ما كانت تسمى القطاع  اإلستشفائيةهذا النوعين من المؤسسات  إنشاءتم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           يتضمن  إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية  2007مايو 19المؤرخ في  07/140من المرسوم التنفيذي رقم  07و  03المادة   1
 11م  ص 2007مايو   20الصادر في  33، ج،ر عدد و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية  و تنظيمها و سيرها
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في تطبيق هذا النوع الجديد من  أساسيةليه سابقا و اعتمد المشرع معايير إالصحي كما اشرنا 
التفرقة بين المؤسسات العمومية سواء  إلىيهدف هذا التصنيف  اإلستشفائيةالعمومية  رافقالم

    من حيث كثافة السكان وعدد المصالح الحواريةو المؤسسات العمومية للصحة أ اإلستشفائية
البلديات التي تضمنها المؤسسة ووضعها في صنف محدد بحيث تختلف و عدد  األسرةو عدد 

وفق مجموع النقاط  أخرى  إلىالمناصب العليا من المؤسسة  ي غلاالزيادة االستداللية لش
 أصناف أربعة إلىتصنيف المؤسسات  المشرع اعتمد أنمؤسسة حيث  لالمحصل عليها لك

 هي كالتالي :ا ب ج د و 

و يقل أكان عدد النقاط يساوي  فإذامجموع النقاط المحصل عليها  أساسفيكون التصنيف على 
نقطة و يساوي او  16من  أكثركان مجموع النقاط  إذانقطة فتصنف في صنف د و  16عن 

نقطة  26نقطة و يقل عن 20كثر من أذا كان إنقطة تصنف في الفئة ج و  20يقل عن 
 أنقطة فما فوق فتصنف في الصنف   26ن يصنف في الصنف  ب و اذا كا

 :  و مهامها العامة  اإلستشفائية رافقالطبيعة القانونية للم اني:ـــــالث بحـــثالم

هو  معرفة القضاء  اإلستشفائيةالعمومية  رافقن الهدف من معرفة الطبيعة القانونية للمإ
خر فان الطبيعة آالمختص في الفصل في النزاع التي تكون هذه المرافق طرفا فيه و بمعنى 

القانونية لهذه المؤسسات هي التي تسمح لنا بمعرفة نوع الدعاوى التي يقيمها المضرور من 
 . ¹الطبية في سبيل حصوله على التعويضات األعمال

من خالل المراسيم المتعلقة  اإلستشفائية العامة رافققانونية للمالن نستخلص الطبيعة إو يمكن 
من خالل عملها  هاو يمكن استنتاجها و استخالصأفينص على طبيعتها القانونية مباشرة  بإنشائها

 , و لقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين , المطلب األول  الطبيعة القانونية و كيفية تسييرها
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –جامعة أبو بكر بلقايد –قانون عام –عيساني رفيقة المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماجستار -1
 . 14ص 2007/2008السنة الجامعية –تلمسان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       اإلستشفائية العامة وفي المطلب الثاني مهام المرافق اإلستشفائية العامة العمومية ,للمرافق 
 :1و سنوضح ذالك فيما يلي 

 :رافق اإلستشفائية العامة الطبيعة القانونية للم :األولمطلب ال

والمؤسسات  الطبيعة القانونية للمراكز اإلستشفائية العامة إلى مطلبنتطرق في هذا ال    
حة اإلستشفائية المتخصصة و المؤسسات اإلستشفائية العمومية و المؤسسات العمومية للص

 الجوارية .

 الجامعية: اإلستشفائيةالطبيعة القانونية للمراكز  :الفرع األول 

الجامعية بمرسومين تنفيذيين و يتعلق  اإلستشفائيةالنموذجي للمراكز  األساسيحدد القانون 
و المرسوم التنفيذي رقم  1986فيفري 11المؤرخ في  86/25بالمرسوم التنفيذي رقم  األمر

تتمتع  اإلستشفائيةالمراكز  إنشاءو الذي يحدد قواعد  1997المؤرخ في ديسمبر  97/467
بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح  إنشاؤهامالي و يتم بالشخصية المعنوية و االستقالل ال

مشترك بين وزير المكلف بالصحة ووزير التعليم العالي و البحث العلمي بحيث يمارس وزير 
       الجامعي و يمارس وزير التعليم العالي االستشفائيعلى المركز  اإلداريةالصحة الوصاية 

وهذا نظرا لطبيعة  هذه المؤسسة التي تهتم كذلك  ةو البحث العلمي الوصاية البيداغوجي
ر موارد مادية و طاقات يتوف شروط تتمثل في إنشائهابالتكوين و البحث العلمي حيث بشرط في 

بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان نشاطات العالج ال سيما المستوى العالي و 
العالج و  بأعمالحتى تستطيع القيام  ,التدرج و البحثالتكوين في مرحلتين التدرج و ما بعد 

 . التكوين و البحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , مرجع سابق . 97/467من المرسوم التنفيذي رقم   02المادة -1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   و الطلبة األساتذةو تربوية و تقنية صالحة الستقبال  و تجهيزات علمية  أساسيةوجود هياكل 
المؤرخ في  97/467ذا كان المرسوم التنفيذي رقم إلشروط العمل و  األدنىو تتضمن لهم الحد 

الجامعية  وترك ذلك للوزير  اإلستشفائيةدات لم يحدد عدد مصالح  و الوح 1997ديسمبر02
فان المرسوم التنفيذي رقم  1المكلف بالصحة  و الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي 

تسعة  أدناهمنه:على انه يجب توفير حد  07المادة إقرار  1986فيفري 11المؤرخ في  86/25
 :كاألتياختصاصات هي 

 .الطب الداخلي   ➢
 .الجراحة العامة ➢
 . األطفالطب  ➢

 .النساء و التوليد أمراض ➢
 .و الحنجرة  األنف أمراض ➢
 .العيون  أمراض ➢
 . اإلشعاعيالراديو  ➢
  .البيولوجي ➢
  اإلنعاش.ير و دالتخ ➢

ن الوصايا البيداغوجية من إالجامعية ف اإلستشفائيةو نظرا الزدواجية الوصايا على المراكز 
  : المتعلقة بمايلي األشغالطرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي تخص مجمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 , مرجع سابق . 97/467من المرسوم التنفيذي رقم   02المادة -1
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 تنظيم نشاطات المركز االستشفائي الجامعي البيداغوجية و العلمية  -
 ديد شروط التحاق الطلبة به و شروط توجيههم تح -
سبة للمسائل المتعلقة بالتكوين بالن اإلدارةتخص المصادقة على مداوالت مجلس  -
 البحث في علوم الطبو 

 : الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة   : الفرع الثاني
للتكفل  1و عدة هياكل متخصصةأالمتخصصة من هيكل  اإلستشفائيةكون المؤسسات ـــــتت 

مجموعة ذات عمر معين كما  أوجهاز عضويا معين  أوصاب جهاز أو مرض أ بمرض معين
 اإلستشفائيةجانب تسمية المؤسسة  إلىالموافق للنشاط المتكفل به  االختصاصيجب ذكر 
 .2المتخصصة 

كما يمكن استخدام المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة كميدان لتكوين شبه طبي و التسيير   
عتماد مؤسسة إ ويمكن أيضا  3اإلستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسة التكوين 

جزء من هياكلها لضمان نشاطات إستشفائية جامعية بناءا على قرار إستشفائية متخصصة أو 
 . 4وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير التعليم العالي

  الفرع الثالث : الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية اإلستشفائية و المؤسسات العمومية 
 للصحة الجوارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مرجع سابق  97/465من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1

 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2

 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -3

 , مرجع سابق . 97/465التنفيذي رقم من المرسوم  08المادة  -4
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      ,فق مرسوم إنشاء واحدقديما و تم إنشاؤهما على إثر تقسيم ما كان يسمى بالقطاع الصحي 
و بذلك سنتطرق للطبيعة القانونية لكل من المؤسسة اإلستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة 

 رع معا .ــالجوارية في هذا الف

والذي يتضمن إنشاء  2007مايو  19المؤرخ في  07/140نص المرسوم التنفيذي رقم 
رية و تنظيمها وسيرها على المؤسسات العمومية للصحة الجواالمؤسسات العمومية اإلستشفائية و 

 أنها :

المؤسسة العمومية اإلستشفائية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 
تتكون المؤسسة العمومية اإلستشفائية من  , 1مالي , و توضع تحت وصاية الوالي االستقالل الو 

و إعادة التأهيل الطبي تغطي سكان بلدية  واحدة أو  االستشفاءو العالج و   هيكل للتشخيص
تحدد المشتمالت المادية للمؤسسة العمومية اإلستشفائية بقرار من الوزير  ,  مجموعة بلديات

 .2المكلف بالصحة 
كما نصت المادة السادسة من نفس المرسوم على أن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي 

المالي , و توضع  االستقاللة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و مؤسس
 . 3تحت وصاية الوالي

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مرجع سابق  07/140من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

 ., مرجع سابق 07/140من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2

 ., مرجع سابق 07/140من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -3
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ت و قاعات تتكون المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من مجموعة من عيادات متعددة الخدما
 . 1العالج تغطي مجموعة من السكان

و المؤسسة العمومية  جواريةو بالرغم من الطابع اإلداري للمؤسسة العمومية للصحة ال
 . اإلستشفائية  إال أن هذا ال يعني أن وظيفتها هي وظيفة إدارية

المنتمين إليها خاضعون إن وصفها  بأنها ذات طابع إداري يرجع إلى أن الموظفين و األعوان 
قواعد المالية  إلىيرجع  يفة العمومية , و للنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه , كماظلقانون الو 

 ذلك في الفصل الثاني . إلىالعامة التي يخضع لها التسيير المالي و سوف تتطرف 
 

 : العامة  اإلستشفائية رافقلما مهــــام اني:ـــــالث طلبالم

اإلستشفائية والمؤسسات  لمراكز اإلستشفائية العامةمهام ا إلى مطلبنتطرق في هذا ال
 المتخصصة و المؤسسات اإلستشفائية العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية .

 الجامعية: اإلستشفائيةمهام المراكز  :الفرع األول 

    للمركز االستشفائي الجامعي مهام عدة تتمثل في التشخيص و الكشف  و العالج و الوقاية 
 و التكوين و الدراسة و البحث و ذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم و التكوين في علوم الطب

 : 3و هي  اإلستشفائي الجامعي للمركز أساسية اآلتيةو تبقى المهام  2المعنية 
 : الصحة و العالجفي ميدان   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., مرجع سابق 07/140من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -1

 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم   03المادة -2
 , مرجع سابق . 97/465المرسوم التنفيذي رقم من   05المادة -3
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستعجاالت يتضمن المركز االستشفائي الجامعي نشاط التشخيص و العالج و االستشفاء و اال
الطبية الجراحية و الوقائية إلى جانب كل نشاط يساهم قي حماية وترقية صحة السكان كما 

 دادــــــــــــيتولى تطبيق البرامج الوطنية و الجهوية و المحلية للصحة أيضا يقوم بالمساهمة في إع
يقوم بالمساهمة في حماية و العلمية و التربوية للمؤسسة الصحية كما  معايير التجهيزات الصحية

و الوقاية و الطاقة كما يضمن المركز االستشفائي الجامعي  المحيط و ترقية في ميدان الصحة
  للسكان القاطنين بالقرب منه و الذين ال تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة من خالل الوقاية 

  .فاء والتخطيط العائلي ــو التشخيص و العالج و االستش

 : التكوين  في مجال

في مجال التكوين ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في  
علوم الطب و المشاركة في تكوين المستخدمين الشبه طبيين و المستخدمين االداريين و التفتيش 

كان  ــايجبر العمال مهمالتابعين للصحة العمومية و المشاركة في دورات التكوين المتواصل الذي 
    ساتـو المؤسأ ها المؤسسةـــن المتواصل التي تنظمــــــــــة دورات التكويــــــمستواهم و مرتبهم بمتابع

 راكز المتخصصة األخرى .مــو ال

 :   في مجال البحث

   الصحية ,وم لالقيام في إطار تنظيم المعمول به بكل أعمال الدراسة و البحث في ميدان الع -
و كذا تنظيم مؤتمرات و ندوات و أيام دراسية و تظاهرات أخرى تقنية و علمية من اجل ترقية 

  .1و البحث في علوم الصحة نشاطات العالج و التكوين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة -1
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتضمن تحديد قواعد  97/465نص المرسوم التنفيذي رقم 
ن المؤسسات العمومية اإلستشفائية المتخصصة تختص أو تنظيمها و سيرها على   المتخصصة

 في عالج و مبالغة مرض معين أو مرض أصاب جهاز أو جهاز عضوي معين أو مجموعة

تطلع حسب ما نصت عليه المادة الخامسة منه على انه تباإلضافة إلى ذلك  1ذات عمر معين 
 : 2ة في مجال نشاطها بالمهام التالية ـصصـالمتخ اإلستشفائيةتتكفل المؤسسة 

 تنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص و العالج و إعادة التكيف الطبي و االستشفاء . 

 تطبيق البرامج الوطنية و الجهوية و المحلية للصحة . -

 مة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة و تحسين مستواهم .المساه -

 : مهام المؤسسات العمومية االستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية  الفرع الثالث

تتمثل مهام المؤسسة العمومية االستشفائية في التكفل بصفة متكاملة و متسلسلة بالحاجات 
 :3اآلتية تتولى على الخصوص المهام  اإلطاروفي هذا , الصحية للسكان 

      الطبي  التأهيل إعادةو التشخيص و  الشفائيضمان تنظيم و برمجة توزيع العالج  ❖
 و االستشفاء .

 تطبيق البرامج الوطنية للصحة . ❖
 االجتماعية . اآلفاتو  األضرارضمان حفظ الصحة و النقاوة و مكافحة  ❖

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم   03المادة -1
 , مرجع سابق . 97/465من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة -2
 , مرجع سابق . 07/140من المرسوم التنفيذي رقم   04المادة -3
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 في الجزائر الصحية العامة التنظيمي للمرافق   لمفاهيمي واإلطار ا: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم .  ❖
ميدانا للتكوين الطبي و شبه و التكوين في  اإلستشفائيةكما يمكن استخدام المؤسسة العمومية   

 ساس اتفاقيات تبرم مع المؤسسات التكوين.أالتسيير االستشفائي على 
مهام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في التكفل بصفة متكاملة و متسلسلة فيما كما تتمثل 

 : 1تيأي
 الوقاية و العالج القاعدي . ❖
 تشخيص المرض. ❖
 العالج الجواري . ❖
 م و الطب المتخصص القاعدي.االفحوص الخاصة بالطب الع ❖
 و التخطيط العائلي . اإلنجابيةالمرتبطة بالصحة  األنشطة  ❖
  :تي أو تكلف على خصوص بما ي تنفيذ البرامج الوطنية للصحة و السكان , ❖

 الصحة و النقاوة و مكافحة ظالمساهمة في ترقية و حماية البيئة في المجاالت المرتبطة بحف -
 االجتماعية . اآلفاتو األضرار 

 معارفهم .المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح و تجديد  -

كما يمكن استخدام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ميدان التكوين شبة الطبي و التكوين في 
 . 2 تسيير االستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مرجع سابق . 07/140من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -1
, مرجع ساق . 07/140 ب من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة -2
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 انيـــــــــــــــل الثــــــــــــــالفص
 

 

 العامة و الرقابة عليها الصحيةالمالي للمرافق  تسييرال
 

 قسمت هذا الفصل إلى مبحثين , و تناولت كل مبحث في مطلبين :
  العامة في الجزائر الصحيةالمالي للمرافق  سييرالتالمبحث األول : 
 العامة في الجزائر الصحيةالرقابة على نفقـــــات المرافق المبحث الثاني : 
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 العامة في الجزائر والرقابة عليها الصحيةالمالي للمرافق  سييرالفصل الثاني : الت
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       إلهتمـــام بالنفقـــات الصحية في الجزائر من األولويات التي يسعى المهتمينلقد أصبح ا   
و المشرفين على قطاع الصحة على ترشيدها و التحكم فيها , بهدف الحصول على أكبر قدر 

 من المردود , من خالل التوزيع الجيد للموارد المالية و البشرية .

فالمرافق اإلستشفائية العامة تعتبر من أكبر المستهلكين من حيث حجم الميزانية المخصصة  
ضاعها للرقابة المالية بمختلف أشكالها و أســــاليبها حتى يكون لقطاع الصحة , لذا كان لزاما إخ

 .هناك نسير راشد لإلعتمادات المالية المخصصة لكل مؤسسة عمومية 
و لقد تناولنا في هذا الفصل مبحثين , فالمبحث األول كان حول التسير المالي للمرافق  

حول الرقابة على نفقات المرافق اإلستشفائية العامة في الجزائر أما المبحث الثاني فكان 
 اإلستشفائية العامة في الجزائر  , و سنوضح ذالك فيما يلي :

 في الجزائر عامة ال صحيةل رافق االمالي للم سييرلت ا: ول المبحث األ 

 فإننا سنتعرض ، سالفا امة الع صحيةحول ماهية المرافق الجناه في دراسة هنتإمثل ما   

 ،من خالل التعرف على ميزانية هاته  امةالع صحيةالللمرافق لي اإلى التنظيم الم فصلفي هذا ال 

 و عملية تنفيذها .المرافق 

المرافق ن لهاته أومن خالل اطالعنا على مختلف النصوص القانونية المنظمة لها ،تبين لنا     
 مطلبين : قمنا بتقسيم المبحث إلىو لذالك  ,  1مالي موحد تسيير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دحام عبد الرزاق ، النفقات في المؤسسة الصحية نحو مقاربة التحكم ,مذكرة نهاية الدراسة ، المدرسة الوطنية  -1
 04، ص  2012و ادارة الصحة    للمناجمنت 
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 العامة في الجزائر والرقابة عليها الصحيةالمالي للمرافق  سييرالفصل الثاني : الت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعريفها , مبادؤها ,إيراداتها          :تكلمنا في المطلب األول عن ميزانية المرافق اإلستشفائية 
إعداد  : إعداد و تنفيذ ميزانية المرافق اإلستشفائية العامة  عن المطلب الثاني و نفقاتها و في 

 و التحضير ثم المصادقة على الميزانية  . 

 امةالع صحيةال رافق المطلب األول : ميزانية الم

إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي الن كل اإليرادات و النفقات تظهر في صورة أرقام مالية   
أيضا بيان تقديري ألنها تحدد مسبقا اإليرادات الممكنة و تحدد أيضا عديدة مفصلة ، وهي 

 مستوى النفقات المتوقعة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة كاملة .

وقبل التطرق إلى كيفية إعداد و تنفيذ و كيفية مراقبة ميزانية االمرافق  العمومية اإلستشفائية ، 
 مضمونها .توجب علينا تعريفها و تحديد 

 امةالع الصحية رافقالفرع األول :  تعريف ميزانية الم

ترخص نية هي الوثيقة التي تقدر و ، الميزا 21-90من القانون  03استنادا لما جاء في المادة   
مجموع اإليرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و التجهيز، و هي التي تحدد النشاط المالي 

اإلستشفائية المرافق عتبار أن إتقدير اإليرادات وترخيص النفقات ، و ب للمؤسسة من خالل عملية
العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية االستقالل المالي فإنها 
تخضع في تسييرها لقواعد قانون الملية و كذا المحاسبة العمومية ، األمر الذي يجعلها تتمتع 

الظاهر و مقيدة في الواقع نظرا لخضوع مختلف تصرفاتها لإلجراءات و قيود بميزانية مستقلة في 
 .  1 يتم تحديدها من قبل السلطة الوصية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 1132ه , الصفحة 1411محرم  24الصادرة بتاريخ  35العمومية, ج ر العدد المتعلق بالمحاسبة  90/21من قانون  03 المادة -1
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كما يمكننا القول بان ميزانية المرافق اإلستشفائية هي ميزانية تسيير يمكن أن تعرف على أنها   
عمل تقديري مجسد من خالل جدول تقييمي لعمليات مستقبلية ، يسمح من خالله لألمر 

في حدود االعتمادات المتوفرة في الميزانية خالل فترة زمنية مقدرة بسنة مالية  بالصرف باالتفاق
 . 1و هذا من اجل االستجابة للطلب على الخدمات الصحية من طرف األفراد  

 امةالع الصحيةالفرع الثاني : إيرادات و نفقات ميزانية المرافق 

المالية و وزارة الصحة إستخلصنا ميزانية استنادا على مدونة الميزانية التي تعدها وزارة   
 :  2المؤسسات اإلستشفائية العمومية تتضمن بابا لإليرادات و بابا للنفقات ، و تتمثل في

 تتكون إيرادات المؤسسة اإلستشفائية من : اإليرادات :   -أوال

حيث أنها تعتبر الممول األكبر للمرافق اإلستشفائية ، و تتمثل هاته  إعانات الدولة :-1
المساهمة في أعمال العالج و الوقاية و التكوين و التكفل بالمعوزين غير   اإلعانات في

 المستفيدون من التأمينات االجتماعية .

 يا و ذوي حقوقهم   تتمثل في تقديم العالج للمؤمن لهم اجتماعمساهمة هيئات الضمان االجتماعي : -2

 و التعاضديات و المؤسسات و مؤسسات التكوين ، و إلى جانب مساهمة هيئات الضمان االجتماعي      

 نجد مساهمة هيئات الضمان االجتماعي بعنوان الخدمات الخاضعة لالتفاقيات .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 05دحام غبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص  -1
 , مرجع سابق . 90/21من قانون  04المادة  -1
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 و تتمثل في مساهمة المؤسسات و الهيئات العمومية ،   مساهمة المؤسسات و الهيئات العمومية :  -

 و مساهمة هيئات التكوين و التعليم العالي و كذلك هيئات التضامن الوطني .   

تتمثل هاته اإليرادات في مساهمات المرضى إيرادات متحصل عليها من نشاط المؤسسة :  -
      و الطلبة مصاريف االستشفاء و الفحص و االستشارة ، و مساهمات المستخدمينفي في 

      نفقات التغذية ، و كذلك اإليرادات المتحصل عليها من حرق النفايات في ,  و المتربصين 
      في إطار االتفاقيات مثل االتفاقيات المبرمة في إطار الطب و أيضا إيرادات متحصل عليها
 و في إطار نشاطات العالج . 

            ، والقروضت الدوليةفي مساهمة المنظما و تتمثل هاته االراداترادات أخرى : ــــــــإي -
 و الهبات ، و أيضا مساهمات المؤسسة االقتصادية . و اإلعانات

حيث يتضمن هذا الباب مادة وحيدة و هي رصيد السنوات أرصدة السنوات المالية السابقة :  -
 السابقة .

 ات ـــــــــــــا : النفقــانيــث

ما أجانب واحد و هو نفقات التسيير الخاصة بالمرفق االستشفائي ، نفقات اإلستشفائية تضم ال  
نفقات التجهيز فهي تبقى من اختصاص الوالية و مديرية الصحة و السكان ، و تمثل مدونة 

 1الميزانية المرجع القانوني الذي يتضمن النفقات االستشفائية من خالل نوعان هما  : 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بمدونة ميزانية المراكز االستشفائية الجامعية ، المؤسسات  2013جوان  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1
 االستشفائية المتخصصة ، المؤسسات العمومية االستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية .
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 نفقــــــــــات المستخدميـــــــــن :  .1

 : 1(أبواب و كل باب يضم مواد تحدد فيها النفقات بدقة و هذه األبواب هي 09تضع تسعة ) 

: تشمل أجور جميع مرتبات نشاط المستخدمين المرسمين المتربصين و المتعاونين  -
 العليا .   الموظفين بمختلف أصنافهم بما في ذلك التعويضات الخاصة بالمناصب 

: تشمل التعويضات الخاصة بالمناوبة و خـــطر العدوى و التعويضات و المنح المختلفة  -
التوثيق و التأهـــيل و التأطير و عالوة المر دودية باإلضافة إلى تعويض خدمات دعم 
النشاطات الصحية و الخدمات االدارية و الخدمات الطبية و شبه الطبية و تحسين خدمات 

 العالج .

: نجدها في نفقات المراكز اإلستشفائية  مرتبات نشاط المقيمين الداخليين و الخارجيين -
 الجامعية فقط و هي تضم أجور نشاط الطلبة المقيمين و الداخليين و الخارجيين.  

تعاقدين سواء بالتوقيت الكامل : تضم مرتبات العمال الممرتبات المستخدمين المتعاقدين  - 
التوقيت الجزئي و جميع التعويضات والمنح الخاصة بهم األعباء االجتماعية للمستخدمين أو 

 صة بالخدمات ذات الطابع العائلي المرسمين المتربصين المتعاونين:تشمل على النفقات الخا
 .الضمان االجتماعي و التامين على البطالة و التقاعد المسبق 

:هي أعباء موجهة للطلبة المقيمين ين و الخارجييناألعباء االجتماعية للمقيمين الداخلي
الداخليين و الخارجيين و تضم الخدمات ذات الطابع العائلي و الضمان االجتماعي و التامين 

 على البطالة و التقاعد المسبق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن يونس بن خدة ،  01سعودي علي ، النظام القانوني للمؤسسات العمومية اإلستشفائية في الجزائر ، جامعة الجزائر  -1
2016  ،2017. 
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  ( 09+ الباب  08) االعباء االجتماعية للمستخدمين المتعاقدين + الباب نفقات التسيير-1

بابا و كل باب   17تشمل كل النفقات بمصاريف التسيير األخرى  و هي تضم سبعة عشر  
يضم مواد تحدد فيها النفقات بدقة على ان تكون المادة االخيرة من كل باب تخص نفقات على 

و هي نفقات لم تسدد من   )Dépense sur exercice clos(حساب السنة المالية المقفلة 
لة السابقة السباب منها و جود عجز في الميزانية فيقوم المسير المالي السنة المالية المقف

 :هي1بتسديدها من حساب السنة الحالية بعد إدراجها في الميزانية االولية, و هذه األبواب 

تضم المصاريف التنقل سواء داخل اإلقليم او خارجه مصاريف النقل  تسديد المصاريف :-1
والمحامين و المحضرين  يف الدراسة و الخبرة و التراجمةسواء لألشخاص أو المواد مصار 

 القضائيين
مصاريف قضائية و تعويضات مستحقة على عاتق الدولة:تشمل على المصاريف الناتجة  -2

 .و المنازعات التي ترفعها المؤسسة أو المرفوعة ضد المؤسسة  عن القضايا

العتاد و أثاث المكتب و اإلعالم تضم مصاريف اقتناء و صيانة  عتاد و أثاث البيت :-3
 .و الهاتف اقتناء و إصالح عتاد األمن و الوقاية اقتناء عتاد و لواحق المطبخ  اآللي

تضم مصاريف األوراق و لوازم المكتب و مستهلكات اإلعالم اآللي مصاريف اعداد  لوازم:-4
 المطبوعات مواد التنظيف و البياضة و األسرة .

 ضم المصاريف التنقل سواء داخل اإلقليم او خارجه مصاريف النقل ت تسديد المصاريف :-5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ,مرجع سابق.سعودي علي -1
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والمحامين و المحضرين  سواء لألشخاص أو المواد مصاريف الدراسة و الخبرة و التراجمة
 القضائيين

مصاريف قضائية و تعويضات مستحقة على عاتق الدولة:تشمل على المصاريف الناتجة -6
 .و المنازعات التي ترفعها المؤسسة أو المرفوعة ضد المؤسسة  عن القضايا

تضم مصاريف اقتناء و صيانة العتاد و أثاث المكتب و اإلعالم  عتاد و أثاث البيت :-7
 .و الهاتف اقتناء و إصالح عتاد األمن و الوقاية اقتناء عتاد و لواحق المطبخ  اآللي

تضم مصاريف األوراق و لوازم المكتب و مستهلكات اإلعالم اآللي مصاريف اعداد  لوازم:-8
 المطبوعات مواد التنظيف و البياضة و األسرة .

السنة المالية المقفلة و الذي يشير كما يختتم هذا العنوان بالباب الخاص بالنفقات على حساب 
إلى عدم كفاية اإلعتمــــاد المخصص لهذا العنوان , األمر الذي يتطلب من المسير إدراج مبلغ 

  النفقة في الميزانية الجديدة تحت تسمية نفقات على حساب السنة المالية المقفلة .

يشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بالتكوين في المؤسسة من مرتبات        : مصاريف التكوين-9
و منح و تعويضات و مصاريف الزمة لعمليات تكوين الطلبة و المتمرنين و الموظفين , و كذا 

 الملتقيات و مصاريف اإلشتراك في المصاريف المتعلقة بالعطل العلمية و المؤتمرات و
 .1تم هذا العنوان كذالك بحساب النفقات على السنة المالية المقفلة و يخت ,المجاالت و الدوريات
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و يسير هذا العنوان على أســـاس برنامج سنوي تقوم بتحضيره و تنفيذه خلية خاصة تسمى خلية 
 التكوين بالتنسيق مع مكتب التكوين و ذالك حسب اإلعتمادات المالية المخصصة لهذا العنوان 

ين الطبيين و الشبه الطبيين و اإلداريين المعنيين بالمداومة , و يختتم هذا العنوان كالمستخدم-
 بحساب النفقة على السنة المالية المقفلة .

نفقات التغذية : يشمل هذا العنوان نفقات تغدية المرضى المقيمين بالمؤسسات اإلستشفائية     -6
    تعداد المرضى التي يعدها مكتب الدخول  و مرافقوهم و الذين يتم تحديدهم بناءا على جداول

 و كذا نفقات تغذية مختلف المستخدمين الذين لهم الحق في اإلستفادة من الوجبات

نفقات األدوية و المواد األخرى ذات اإلستعمال الطبي : يشمل هذا العنوان النفقات الخاصة -7
     األخرى ذات االستعمال الطبي كمواد المخابربإقتناء مختلف األدوية الالزمة , و كذا المواد 

و أفالم التصوير  و الغازات الطبية و اللوازم المختلفة و الملحقات و األثاث ذات االستعمال 
 و يختتم هذا العنوان كذالك بالنفقات على حساب السنة المالية المقفلة .  الطبي ,

يتم اإللتزام بنفقات هذا العنوان عن طريق الصفقات العمومية و ذالك ألن اإلعتمادات 
 .1المخصصة لهذا العنوان كبيرة و تستلزم إبرام صفقات عمومية 

ــال الوقائـية : يشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بالوقاية في إطار البرامج نفقـات األعم-8
    رف عليها مصلحة األوبئة و الطب الوقائي أو مكاتب الوقايةالوطنية الخاصة بالوقاية التي تش
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    و فقا لطبيعة المؤسسة الصحية من تلقيحات و أمصال و أدوية و مواد ذات إستعمال وقائي 
و كذا دفاتر التلقيحات  و المطبوعات والملصقات و يختتم هذا العنوان أيضا بالنفقات على 

 مالية المقفلة  حساب السنة ال
ـاد و األدوات الطبية  : يشمل هذا العنوان نفقات إقتنـاء مختلف العتـاد و األدوات الطبية العت -9

اؤها عن طريق سند طلب خارجي من تم إقتنـو الملحقات للعتاد الطبي كقطع الغيار التي ي
كذالك حسب قيمة العتــــاد المتعاملين الذين تتوفر لديهم , أو عن طريق إستشارات أو صفقات و 

 أو األجهزة الطبية المقتناة , و بعد إقتناء العتاد الالزم يوجه إلى مخزن العتاد الطبي .

و تجدر اإلشارة إلى أن العتــاد التي تكون قيمته كبيرة يتم إقتناؤه في إطار نفقات التجهيز 
 . 1القطاعية غير الممركزة التي يتكفل بها الوالي

  صيــانة الهياكل الصحية : يشمل هذا العنوان كل النفقـــات المخصصة لصيــانة الهيــــاكل -10 
ـانة مواد البناء المخصصة لمواد الصي و المباني و المساحات الخضراء و ترميمها و تمويل شراء

 .ذلك : ترميم كسر الزجاج ، الطالءو الترميم و مثال 

 قات التجهيز القطاعية غير الممركزة التي يتكفل بها الوالي .أما األشغال الكبرى فهي تدرج في نف

نفقــــات أخرى للتسيير : يشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بالبريد ، نفقات اإليجار ،نفقات  -11
، مصاريف الكهرباء و الغاز ، نفقات التامين ضد اإلخطار و الحرائق و األضرار المختلفة 

 المكتب ، نفقات الماء ، العــقود و المنازعات ، مصاريف الدفن، مصاريف الخبراء ، لوازم
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مواد التنظيف ، اقتناء العتاد و األدوات و كل ما يتعلق بمصاريف حظيرة السيارات ، مصـــاريف 
 النقل و التنقل و تسديد مصاريف االستشفاء في مستشفيات أخرى غير خاضعة للنظام العمومي

       الخدمات االجتماعية : يشمل هذا العنوان النفقات المخصصة للخدمات االجتماعية - 12
جرية ، ويسير من طرف لجنة الخدمات االجتماعية على من الكتلة األ %3و التي تقدر بنسبة 

مستوى المؤسسة الصحية و التي يتم انتخابها من طرف المستخدمين ،و يوجه على وجه التحديد 
 ات الثقافية و الرياضية و تقديم المساعدات للمستخدمين و غيرها .لبعض النشاط

نفقــــات البحث الطبـــي : يشمل هذا العنوان نفقات البحث الطبي بحيث نجد فيه كل  -13
النفقات الخاصة بالتنقالت في إطار البحث ، النفقات الخاصة بالخبراء واالستشاريين في مجـــال 

 دوات و اللوازم الخاصة بالبحث .البحث الطبـي ،اقتناء األ

 امةالع الصحيةالفرع الثــالث : مبادئ ميزانية المرافق 

 تخضع الميزانية لمجموعة من المبادئ ، تتمثل في :  

مبــدأ السنويــــة : يتمثل هذا المبدأ في أن مدة سريان الميزانية تقدر بسنة ميالدية و يقصد  –أوال 
 النفقات و تحصيل اإليرادات تحدد بسنة واحدة .بها أيضا أن مدة تنفيذ 

    مبدأ الوحـــدة :  يقضى هذا المبدأ بإدراج  كل النفقات و اإليرادات في ميزانية واحدة  –ثانيا 
 . 1و هذا لتسهيل مناقشة و مراقبة حساباتها
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سوزي عدلي ناشد , أساسيات المالية العامة , النفقات العامة , اإلجراءات العامة ,الميزانية العامة ,منشورات الحلبي  -1
 .353إلى  341, الصفحة 2009الحقوقية , بيروت , لبنان 
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مبدأ التـــوازن : يتمثل هذا المبدأ في تساوي كل  من اإليرادات  و النفقات في الميزانية ،  –ثالثا 

حيث ال يمكننا أن نعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا كان إجمالي النفقات يقل أو يفوق 
 .إجمالي اإليرادات 

إجمالي اإليرادات يغطي جميع النفقات مبدأ الشمــــولية : تقوم هذه القاعدة على أن  –رابعا 
 الموجودة في الميزانية .

مبدأ تخصيص االعتمــــادات : يقوم هذا المبدأ على أساس أن كل نفقة تخصص   -خامسا 
 .1 لمادة معينة في باب معين في عنوان محدد 

اب نه و للضرورة الملحة يلجا المسير لإلخالل بهذه المبادئ في صور نفقات على حسأإال 
، و الفترة  اتعتمادإلاالذي يرد على مبدأ تخصيص  اتعتمادإلاالسنوات السابقة و تحويل 

 . التكميلية التي ترد على مبدأ السنوية ، أما الميزانية التكميلية فترد على مبدأ الوحدة

 العامة  الصحيةالمطلب الثاني : إعداد و تنفيذ ميزانية المرافق 

يجب إتباعها بحيث أن كل  عدة مراحلهناك  المرافق اإلستشفائية العامة ميزانية  إلعداد 
و عليهة نتطرق إلى هذه المراحل من خالل  ية على المرحلة التي تليها مرحلة ال تقل أهم

 الفروع التالية :

 الفرع األول : تحضير و إعداد الميزانية 

     يبدأ تحضير الميزانية الميزانية على مستوى المؤسسة بواسطة تحديد مختلف االحتياجات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 05دحام عبد الرزاق ، المرجع ص – 1
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، حيث يقوم المديـــــر 1مهمة تحضير الميزانية التقديرية على عاتق مدير المؤسسة  و تقع   
         كرة المنهجيةأثناء السنة المالية الجـارية و بالتحديد شهر مارس أو أفريل بناءا على المذ

و التعليمات التي ترسلــها الوزارة الوصية و وزارة المالية باعد لد مشروع الميزانية ، وفي المرحلة 
و اإلدارية لتحديد  الموالية يقوم المدير بإرسال توجيهات و تعليمات للمصالح الطبية و التقنية

هذه األخيرة بإرسالها  احتياجاتها انطالقا من نشاطاتها و األعباء الموكلة لـــها ، و بدورها تقوم
لكي يقوم بدراستها  و تحليلها و تلخيصها و هذا بعد مناقشتها في إلى مدير المؤسسة 

 .اجتماعات مصغرة مع مجلس اإلدارة 

    و في األخير يعد المشروع النهائي للميزانية التقديـــرية و يرسله إلى مديرية الصحة و السكان 
 .2ية الميزانية بوزارة الصحــة و السكان و إصالح المستشفيات و بدورها تقوم بإرساله إلى مدير 

 الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية 

         اسبة العموميةـــــاتق أعوان المحـــــائية يقع على عـــــات اإلستشفــــــإن تنفيذ ميزانية المؤسس أوال :
ن كل واحد منهم يتدخل في أاسبون العموميون ، حيث نجد ــــو هم اآلمرون بالصرف و المح

  حدود اختصاصه و هذا تطبيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي األمر بالصرف و المحاسب
  العمومي ، حيث نجد أن اآلمر بالصرف يمسك محاسبة إدارية و المحاسب العمومي يقوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ، الذي يتضمن انشاء المؤسسات العمومية االستشفائية 140-07من المرسوم التنفيذي  20انظر المادة  –1
 و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و سيرها .

منت برسيتي جمال ، التحكم في التسيير المالي بالمؤسسة العمومية للصحة ، مذكرة نهاية التخرج ، المدرسة الوطنية للمناج – 2
 . 07، ص 2012و ادارة الصحة ، 
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 ويمر تنفيذ اإليرادات والنفقات على مرحلتين :   1بالمرحلة المحاسبية من تنفيذ الميزانية

مرحلة إدارية :  يتم التنفيذ في هذه المرحلة من طرف اآلمر بالصرف , حيث ال يحصل أي -1
إيراد لصالح المؤسسات اإلستشفائية إال بعدما يثبت لها حق على الغير ويتم تحقيق اإليرادات في 

 هذه المرحلة عن طريق اإلثبات والتصفية . 
وضمن هذه  21-90من القانون  18 مرحلة محاسبية : وهي المنصوص عليها في المادة-2

المرحلة يكون تحصيل اإليرادات من طرف أمين الخزينة , فيقوم بالتحقيق من اآلمر بالصرف 
 .2مرخص له بموجب القوانين والتنظيمات , ثم يرسل إلى المدين يطالبه بتسديد مبلغ سند اإليراد 

فقات بنوع من التعقيد و البطء حيث إجراءات تحصيل النفقات : تتميز إجراءات تنفيذ الن –ثانيا 
 يمر هذا التنفيذ بمرحلتين أيضا  : 

مرحلة إدارية : وتشمل هذه المرحلة االلتزام بالنفقة , التصفية واألمر بالصرف , ويتم تنفيذ -1
 هذه المرحلة من طرف اآلمر بالصرف . 

مرحلة محاسبية : وتشمل هذه المرحلة دفع النفقات وهي اإلجراء األخير والذي بموجبه يتم  -2
فيقوم بالتحقيق  ليته يقوم بدفع النفقات ,إبراء الدين , حيث أن أمين الخزينة وحده وتحت مسؤو 

 . قبل دفع النفقة

و تقوم الوزارة بتوزيع هذه اإلعتمادات على المؤسسات اإلستشفائية حسب الطلبات , حيث تقدم 
 لكل مؤسسة ميزانية موزعة على العناوين فقط سواء بالنسبة لإلرادات أو النفقات ثم تبلغ للمؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21بريشي جمال المرجع السابق ، ص  – 1

عبد المنعم ، الرقابة على تنفيذ ميزانية مؤسسة عمومية للصحة ، مذكرة نهاية الدراسة ، المدرسة الوطنية للمناجمنت بدراوي – 2
  22،  21، ص 2012و ادارة الصحة 
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 االعتبارفي بداية شهر مارس و تقوم بتفصيل الميزانية إلى فصول و مواد مع األخذ بعين 
وبعدها يعرض على هذا المشروع على مجلس اإلدارة لمناقشة و في  ’ ميزانية السنة الماضية

 و السكان بالنسبة للمراكز اإلستشفائية الجامعية و إلى الوالي الصحة إلى وزيرقبوله يرسل حالة 
مرفقا بمدوالة مجلس   للمصادقة عليها 1بالنسبة لقطاعات الصحة و المؤسسات المتخصصة 

للتنفيذ و هذه في اإلدارة من أجل منح تأشيرة للميزانية و عند منح التأشيرة تصبح الميزانية قابلة 
 .نهاية شهر مارس

 العامة في الجزائر   الصحيةالمبحث الثاني : الرقابة على نفقات المرافق 

اري تتمتع بالشخصية مؤسسة عمومية ذات طابع إد باعتبار المرفق اإلستشفائي العمومي
االستقالل المالي وتعتمد في تسييرها المالي على قوانين المالية العامة و المحاسبة  والمعنوية 

العمومية فإنها تخضع للرقابة المالية التي ينفذها األعوان و األجهزة العمومية التي وضعتها 
 . 2الدولة 

سنحاول في هدا المبحث التطرق إلى مفهوم  الرقابة المالية , أهدافها , وسائلها وانواعها وكذا  
من خالل مطلبين , في المطلب األول , ماهية الرقابة و في المطلب الثاني إجراءات ممارستها  

 أساليب الرقابة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات قطاعات الصحة و المؤسسات  93/88من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -1

 . 05, الصفحة  21, العدد  1993اإلستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز اإلستشفائية الجامعية , ج ر 
نوفمبر  14الموافق ل  1413جمادى األول عام  19المؤرخ في  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

 . 2101, ص  82, يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات , ج ر العدد  1992
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 العامة الصحيةعلى المرافق الرقابة  ماهية  :المطلب األول 

إن محاولة فهم معنى الرقابة المالية تمكن المسير العمومي  من أن يمارس عمله بفعالية   
التطــرق إلى مفهوم الرقابة المالية  , أهدافها , وسائلهـــا  طلبوكفاءة  لذا سنــحاول في هذا الم

 وأنواعهـــا .

 :  : تعريف الرقابة المالية األول  فرعال

يختلف معنى الرقابة من حيث المقاييس و األساليب المستعملة فيمكن أن تعطي الرقابة صفة  
 المشاهدة الفحص والمتابعة , والتدقيق , والمراجعة , والتحقيق . 

: يعني المحافظة على الشـــيء وصونه وحراسته , وهذا المفهوم يعتمــد  المفهوم اللغوي  -أوال  
 ال وترشيد إنفاقها . على المحافظة على األمو 

 :  1 هناك عدة تعار يف للرقابة المالية منها:   ثانيا : المفهوم االصطالحيـ

*الرقابة المالية  هي الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي ســـند 
مطابقة العمل قانوني آخر , وتحدد اختصاصاتها  بموجب ذلك السند القانوني , وتهدف إلى 

ذي اآلثار المالية للقانون  أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التى تحكمه سواء 
ما كان منها داخال في الشكل القانوني  , أي ان يكون العمل المالي مطابقا للتصرف القانوني , 

طبيعة التصرف كان منها داخال في إطار الموضوع القانوني  , وهي التي تنظر في  أو ما
 وفحواه ومكوناته. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق زالسي , دور الرقابة المالية في تسير و ترشيد النفقات العمومية ,دراسة حالة مصلحة المراقبة المالية لوالية لطفي  -1
 .36, الصفحة  2015, جامعة حمة لخضر الوادي , الجزائر ,  ,مذكرة ماسترالوادي 
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ا النوع من الرقابـــة رقابة التصـــرف المالي من حيث النفقات أو اإليرادات , ويتـــم بموجب هذ
 .العامة 

*الرقابة المالية هي مالحظــة ومتابعة النفقات واإليــــرادات التي يقوم بصرفــــــها وتحصيلها 
األشخاص الذين خول لهـــم القانون ذلك , والتحقق من مدى مطابقتها للـــــقواعد والمقاييس 

ة قد تم الموضوعة لتنظيمها , كأن يتأكد من  أن اإللتزام أو األمر بالصرف الخاص بنفقة معين
صرفه , أو االلتزام به بصفة مطابـــقة  لتنظيمات  وقوانين المحاسبة العموميـــة  فالمراقب يقيم 
المسؤولية الملقاة على عاتق مرتكبي األخطاء فيطلب من الجهات المختــصة  بإيقاع العقوبات 

 .1الالزمة 

األخطاء , كما ان الرقابة أو يقوم هو بذلك إن كان في سلطته ويسهر على عدم تكرار مثل هذه 
 .2على األموال العمومية هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات وتحصيل اإليرادات  

 الرقابة المالية و وسائل الفرع الثاني : أهداف 

 أهداف الرقابة الماليةأوال : 

      أهداف إدارية وتنظيمية : من الناحية اإلدارية تهدف الرقابة إلى محاربة البيروقراطية -1
 و التباطؤ اإلداري . والتأكد من أن أنظمة العمل تؤدي على أكبر نفع ممكن بأقل النفقات 

 . الممكنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة ماستر, ,  أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على المال العام شويخي سامية : -1
 .43,ص 2011عة أبو بكر بلقايد , تلمسان ,مجا
الدولي حول األداء   المؤتمر العلمي,  :الرقابة على األموال العمومية كأداة تحسين التسيير الحكوميصرارمة عبد الوحيد -2

 135, ص  2005مارس  09-08المتميز للمنظمات و الحكومات . جامعة ورقلة , أيام 
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وتصحيح القرارات اإلدارية مما يؤدي إلى حسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط و التنفيذ 
 .1والمتابعة

التالعب والسرقة وال العامة من أهداف مالية : تتمثل في العمل على المحافظة على األم-2
اإلهمال والتقصير في تحصيلها وغير ذلك من أوجه سوء االستعمال باإلضافة إلى التأكد من و 

استثمارها في أفضل االستخدامات  التي تحقق  النفع العام وعدم اإلسراف في صرفها وإنفاقها 
 . 2ومنع صرفها على المجاالت التي تشبع مصالح خاصة فقط

تتمثل في التأكد من مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية من أهداف قانونية :   -3
 إيرادات ونفقات للقوانين واألنظــمة  والتعليمــات والتوجيـــهات واألصــول المالية المتبــعة . 

 أهداف اجتماعية : تتمــثل في  منــع ومحاربــة الفــساد اإلداري واالجتماعي بمختلف صــوره . -4
 الرقابة الماليةوسائل : ثانيا

 للرقابة المالية وسائل تعتمد عليها في  عملها وأهم هذه الوسائل هي : 
المالــية التي تحددها القوانيــن واللـــوائح النظم والتعليمات واللوائح : تعتــبر النظــم والقواعد -1

والتعليمات المعتمدة من أهم وسائل الرقابة  المالية حيث يتطلب األمر االلتزام بها  وأي  خروج 
عنها يعتبر  مخالفة مالية تستوجب التحري , كقانون المحاسبة العمومية وقوانين الرقابة على 

 الميزانية .
قارير وسيلة من وسائل الرقابة , وإن كانت  هذه التقارير تختلف بطبيعة التقارير : تعتبر الت -2

 الحال وفقا لمعايير مختلفة كثيرة مثل موضوعها والجهة الموجهة لها ودوريتها ...الخ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة الحاج لخضر ,باتنة , ,   أطروحة دكتوراه ,  دراسة تحليلية نقدية –الرقابة المالية على البلدية  عبد القادر موفق : -1
  48ص  2015الجزائر ,

 48صنفس المرجع ،  – 2
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هي القاعدة األساسية المستخدمة في الرقابة عن طريق مقارنة أي تصرف  لميزانية : تعتبرا-3

مالي مع ما  هو مخصص في اإلعتمادات الواردة بالميزانية  , والتأكد من مطابقة التصرفات 
 المالية مع األهداف المعبر  عنها في خطة الميزانية وتحديد االنحرافات وبحث أسباب حدوثها . 

لمراجعة والفحص هما اسلوب واحد يعني مجموعة اإلجراءات  التي المراجعة والفحص : ا-4
يتخذه المراجع سواء كان فردا أو جهازا لم يشترك في العمليات التنفيذية بهدف فحص الحسابات 

 والدفاتر والمستندات وذلك للحكم على مدى سالمة التنفيذ وفقا للقواعد والتعليمات 
والمشاهدة تسمح بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات  المالحظة والمشاهدة : إن المالحظة-5

 عن األداء وبشتى الوسائل العادية و اإللكترونية الكتشاف األخطاء وتصحيحها . 
الشكاوى والتحري : يمكن للكثير من األطراف مالحظة   أعمال غير متناسبة مع األهداف   -6

عام أو نهبه أو استغالل  النفوذ . المحددة مما يسمح ذلك بتقديم الشكاوي كتبذير المال ال
  ، و التاكد من مصداقية الشكاوي . وتستدعي هذه الشكاوي القيام بعمليات

الحوافز والجزاءات : تعتبر أسلوبا غير مباشر من أساليب الرقابة , فال يمكن أن تكون -7
عليهم , وإنما الرقابة سيفا مسلطا على رقاب األفراد تهدف فقط لتصيد األخطاء وإنزال العقاب 

يجب تحفيزهم حتى يتم الحصول منهم  على أقصى درجة من التعاون و المحافظة على المال 
 .1 العام

 العامة الصحيةالمرافق المطلب الثاني : أساليب تنفيذ الرقابة المالية على نفقات 
والهيئات الرقابية لقد تعددت صور وأنواع الرقابة المالية  الشيء الذي أدى إلى تعدد األجهزة 

 وتنوع أساليب الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد القادر موفق ، مرجع سابق. -1
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مختلف أساليب الرقابة المالية على النفقات العمومية من الرقابة طلب سنتناول في هذا الم
  السابقة , الرقابة المتزامنة والرقابة الالحقة

 العامة الصحيةالمرافق على نفقات الرقابة السابقة  : الفرع األول 

همية الرقابة المالية أ تكمن و   1تطبق رقابة النفقات على ميزانية المؤسســــــات ذات طابع إداري 
الممارسة قبل صرف النفقات العمومية في السماح للتصدي للمخالفة المالية منذ بدايتها وضمان 
الفعالية في ترشيد النفقات , ولقد أوكل المشرع الجزائري مهمة هذه الرقابة لمجموعة من األجهزة 

 والهيئات كالمراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية 

 بة المراقب المالي : رقا أوال

تعريف المراقب المالي : هو عون من األعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات -1
 . ي المديرية العامة للميزانيةالعمومية , ويعين بقرار وزاري من طرف وزير المالية من بين موظف

مجال تدخل المراقب المالي : تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات -2
المؤسسات واإلدارات التابعة للدولة , والميزانيات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة , 

اري , وميزانيات الواليات , وميزانيات البلديات , وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلد
وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني , وميزانيات المؤسسات 

 .  2العمومية ذات الطابع اإلداري المماثلة 
 ن أ 414-92من المرسوم التنفيذي رقم   9صالحيات المراقب المالي : تبين المادة -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , مرجع سابق . 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -1
بها  المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم 2009نوفمبر  16المؤرخ  في  374-09من المرسوم التنفيذي   02المادة -2

 03, ص 2009نوفمبر  19الصادرة  بتاريخ ,  67, الجريدة الرسمية , العدد
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الصالحيات األساسية للمراقبين الماليين تتمثل في الرقابة القبلية على اإللتزام بالنفقات العمومية  
    Fiches d’engagementsوتتمثل هذه الرقابة في فحص بطاقات اإللتزام  الخاضعة لذلك 

  وسندات اإلثبات المرفقة بها  والمقدمة إليهم من قبل اآلمرين بالصرف .

ويجب على المراقب المالي  ان يدرس ويفحص ملفات اإللزام التي يقدمها اآلمر بالصرف في 
ديسمبر من السنة التي   20كما يحدد تاريخ اختتام اإللتزام بالنفقات يوم  2ايام ,  10أجل اقصاه 

يتم فيها , ويمكن تمديد هذا التاريخ في حالة الضرورة القصوى , وهناك العديد من  قرارات 
 3وهي:  374-09اإللتزام  بالنفقة الخاضعة لتاشيرة المراقب المالي حسب المرسوم التنفيذي 

 تعيين والترسيم والقرارات المتعلقة بالحياة المهنية  ومرتبات المستخدمين . مشاريع قرارات ال -

 مشاريع الجداول االسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .  -

 مشاريع الجداول األصلية األولية تعد عند فتح اإلعتمادات وكذا الجداول المعدلة .  -

 مشاريع الصفقات العمومية والمالحق .  -

 القرارات المتعلقة بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة الثابتة بموجب فواتير نهائية .  -

 كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف او مشاريع العقود .  -

 االلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز  أو االستثمار . -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  05, ص  مرجع سبق ذكره,  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة -2  

  04, ص   نفس المرجع,  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5المادة -3  
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 1كما ان العناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي تتمثل فيمايلي : 

صحة الصفة بالنسبة لآلمر بالصرف , وكذا التحقق فيما إذا كان فيه تكليف أو تفويض  ➢
. 
 مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات  الجاري العمل بها .   ➢
 وجود اعتمادات كافية لتغطية االلتزام .  ➢
 التخصيص القانوني للنفقة وذلك بالتدقيق في الفصل والمادة والفقرة .  ➢
 تطابق جميع الوثائق الخاصة بااللتزام مع مبلغ االلتزام . ➢

 المسبقة .  واآلراءالتأكد من وجود التأشيرات والترخيصات 

 خضع لرقابة المراقب المالي  :تومن بين األعمال التي 

نفقات ميزانية المؤسسة)نفقات المستخدمين( يقوم بإعدادها مكتب األجور بالتنسيق مع مكتب 
ما االلتزامات الخاصة بنفقات التسيير األخرى الموجودة في العنوان , أالميزانية و المحاسبة 

الميزانية فيشرف على إعدادها مكتب الميزانية و المحاسبة ويجب أن يتضمن الثاني من نفقات 
 كشف االلتزام المعلومات و البيانات التالية :

 طبيعة النفقة بالتفصيل من حيث العنوان و الباب و المادة ومبلغ النفقة.   -

 تحديد تفاصيل االرتباط )طبيعة االرتباط و المبلغ( -

 الكشف بالحروفتحديد مبلغ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة -1 
  12,ص  1992نوفمبر  15, الصادرة بتاريخ  82, الجريدة الرسمية , العدد 
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و بعد إعداد هده االلتزامات يؤشر عليها اآلمر بالصرف و يرسلها إلى المراقب المالي للتأشير 
 عليها مرفوقة بالوثائق الثبوتية و هنا نميز بين حالتين :

 :1هده الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي نفقات المستخدمين : في 

 القائمة االسمية للمستخدمين -

 (état matriceمصفوفة األجور للمستخدمين) -

 نفقات التسيير األخرى : في هده الحالة تكون األوراق الثبوتية كالتالي :             

 نسخة عن عقود االتفاقيات و الصفقات بين المؤسسة اإلستشفائية و المتعامل المتعاقد -
 التقارير التقديمية لكيفية إبرام العقود -
 . 2 سندات الطلب -
 رقابته يقوم بإتخاذ أحد القرارات التالية : بعد قيام  المراقب المالي بممارسة  -

منح التأشيرة : بعد قيام المراقب المالي  بالتأكد من وجود العناصر السابق ذكرها فان توافرت 
 اشر بالموافقة على السجل او الوثيقة المثبة لاللتزام بالنفقة . 

رفض التأشيرة : يمكن للمراقب رفض التاشيرة على االلتزامات الغير نظامية والغير مطابقة  
وهذا غما بصفة مؤقتة او نهائية , حيث يتعين تعليل الرفض و تقديم  لالجاءات المعمول بها ,

 وهناك نوعين من الرفض هما:  3التبريرات القانونية الالزمة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2102,مرجع سابق , الصفحة  92/414قم من المرسوم التنفيذي ر  05المادة  -1
 .نفس المرجع  -2
 .2102,مرجع سابق , الصفحة  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  . -3
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: يهدف إلى طلب تصحيح األخطاء الجارية وهو يتم    Rejet provisoireالرفض المؤقت  
 في الحاالت التالية : 

 عند وجود التزام مشوب بعدم النظامية يمكن تصحيحه .  -
 غياب أو عدم كفاية وثائق اإلثبات المتوفرة .  -
 إهمال وصف الوثائق األساسية الملحقة .  -
 لية : : هو يكون في الحاالت التا  Rejet définitifالرفض النهائي  ✓
 طابقة االلتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول بها . عدم م -

 عدم توفر االعتمادات أو المناصب المالية إال إذا تعلق األمر بنفقات الدولة . -
 عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات المقدمة له من خالل الرفض المؤقت . -
 
من المرسوم  18: حسب نص المادة   Passer outre) تجاوز الرفض ( التغاضي   

فأن الرفض النهائي لاللتزام بالنفقة يفتح الباب أمام اآلمر بالصرف    1 414التنفيذي رقم 
عالم وزير المالية بذلك . حيث إ علل , ويجب ملتجاوزه لكن على مسؤوليته , وهذا بواسطة قرار 

تجاوز الرفض و إرسالهما إلى المراقب المالي الذي يضع تأشيرة تضمن  اإللتزام بقراريتم إرفاق 
معلومات ورقم وتاريخ التجاوز , ويتم إرسال نسخة من ذلك إلى  وزير المالية وكل هيئات 

 . 2الرقابة المؤهلة  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2102,مرجع سابق , الصفحة  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  15. المادة -1

 . 50لطفي فاروق زالسي ، مرجع سابق ذكره ، ص-2



50 
 

 العامة في الجزائر والرقابة عليها الصحيةالفصل الثاني : التسيير المالي للمرافق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1كما أنه ال يجوز حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق مايلي : 

 صفة االمر بالصرف . -

 عتمادات او انعدامها .عدم توفر اإل -

 شيرات االخرى المسبقة المنصوص عليها في تنظيم المعمول به .أانعدام الت -

 انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بااللتزام . -

 عتمادات و تغيرها .القانوني لاللتزام سواء يتجاوز اإل التخصيص الغير -

منح التأشيرة : بعد التأكد  من صحة و سالمة مشاريع قرارات االلتزامات يمنح المراقب المالي  
 التأشيرة بالكيفية التالية :

 وضع ختم و إمضاء المراقب المالي على بطاقة االلتزام او القرار -
 الوثائق الثبوتيةوضع الختم على  -
    منح رقم و تاريخ لسجل موضوع لذالك  -

 مسؤولية المراقب المالي .   -4
يعتبر المراقب المالي مسؤول شخصيا أمام هيئات المراقبة , ووزارة المالية على جميع  -

المخالفات الصريحة للقوانين واألنظمة المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومية إذا 
خير مسؤول عن التأشيرات غبر  القانونية أمام  الغرفة التأديبية للميزانية والمالية يعتبر هذا األ

 التابعة لمجلس المحاسبة  المؤهلة قانونا لتحقيق ومراقبة نشاط المراقب المالي , وفي حالة

 وجود مخالفة صريحة لقواعد الميزانية المالية تخصص الغرفة التأديبية  بفرض التحقق من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2103فحة ,مرجع سابق , الص 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -1
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 95/20من اآلمر  88من المادة  07عقوبات  حالية على المراقب المالي المعني وفقا للبند 

 .1المتعلق بمجلس المحاسبة   1995جويلية  17المؤرخ في 
غير أن المراقبين الماليين مسؤولين شخصيا على منح التأشيرات أو رفضها ال يمكن أن يؤدي 
إلى تخليصهم من احترام وتطبيق أوامر وتوجيهات مسؤوليهم السلميين وتبعا لذلك يمكنهم التذرع 
أمام مجلس المحاسبة باألوامر الكتابية الصادرة  إليهم من هؤالء المسؤولين من اجل إعفائهم 
من مسؤولية المخالفات المعاين ارتكابهم من قبلهم بسب تطبيق هذه األوامر , حيث تحل 

 .   2مسؤولية رؤسائهم السلميين  
 ثانيا :رقابة لجنة الصفقات العمومية 

تم تأسيس لجنة أو لجان لمراقبة الصفقات العمومية تقوم بالموافقة على الصفقات و التأشير 
 ا , ولذلك نميز بين نوعين من الرقابة هما : عليها قبل البدء في تنفيذه

الرقابة الداخلية : تحدث المصلحة المتعاقدة , في إطار الرقابة الداخلية , لجنة دائمة   -أوال
واحدة أو أكثر مكلفة بفتح األظرفة  وتحليل العروض والبدائل واألسعار اإلختيارية , عند 

رفة وتقييم العروض , وتتمثل مهام هذه األقتضاء , تدعى في صلب النص لجنة فتح االظ
 اللجنة  فيما يلي : 

 فتح االظرفة : حيث تقوم باالجراءات التالية : -1
تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ تثبت صحة تسجيل العروض عللى سجل خاص .  -

 ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة . وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Manuel de Contrôle des Dépenses Engages ; Ministère des Finance –DGB- .Année 2007 ;P 107-108  

 .2104, مرجع سابق , الصفحة  414/ 29التنفيذي رقم من المرسوم  31مادة ال-2
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 تعد وصفا مفصال للوثائق التي يتكون منها كل عرض .  -
   تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين , والذي   -

 يجب ان يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة . 

 دعوة المتعهدين , عند االقتضاء  , كتابيا , إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة -
وة ثانية تقوم اللجنة بتحليل وتقييم العروض ليتم بعد ذلك إقصاء كخط:  تقييم العروض - 2

العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط , وتعمل على تحليل العروض 
الباقية على مرحلتين , وذلك باالعتماد على المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر 

الترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التى لم الشروط , وتقوم في مرحلة أولى حيث ب
 تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة المنصوص عليها في دفتر الشروط .

في مرحلة ثانية تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم األولي تقنيا ليتم انتقاء   
عرض من حيث المزايا االقتصادية إما أقل عرض إذا تعلق األمر بالخدمات العادية أو أحسن 

 إذا كان االختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات . 

ثانيا الرقابة الخارجية : تقوم بالرقابة الخارجية  للصفقات العمومية لجان تعمل على تقديم 
المساعدة للمصلحة المتعاقدة في مجال تحضير  الصفقات العمومية حسب التشريع الساري 

 عول .المف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــ

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر   16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة  -2
  39,ص  2015سبتمبر  20, الصادرة بتاريخ  50وتفويضات المرفق العام , الجريدة الرسمية , العدد 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ,  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  121المادة -3
  . 26, ص  2010أكتوبر  07, الصادرة بتاريخ  58الجريدة  الرسمية  , العدد 
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وهذه اللجان موزعة عاى أربعة مستويات بلدية , والئية , وزارية و وطنية . حيث نميز نوعين 
 1 من الرقابة الخارجية  هم :

 الرقابة على دفتر الشروط : حيث يتم التأكد مما يلي :  -

 مدى مطابقة دفتر الشروط للنصوص القانونية كقانون الصفقات العمومية  والتعليمات .  -

 مدى تناسق أحكامه وخاصة التناقضات المحتملة بين بنوده  -

 المتنافسين . مدى الشفافية في اإلجراءات التي يوفرها , خاصة اآلجال والعدالة بين -

وتختتم هذه الرقابة إما بالتحفظ على دفتر الشروط  , وهو ما يتطلب  إجراء التعديالت 
الضرورية عليه , وإما قبوله الذي يترجم بمنحه تأشيرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا البد منه 

 إلتمام المراحل الالحقة . 

العمومية للمصلحة المتعاقدة تختص  الرقابة على الصفقات العمومية : إن لجنة الصفقات-2
 بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية , حيث تأكد مايلي : 

 العامة الصحيةالمرافق الفرع الثاني  : الرقابة الالحقة على نفقات 

بعد عملية صرف النفقات وخروج االموال العمومية من خزينة  الدولة  لصالح الجهات 
المستفيدة , هناك تقارير وحسابات يقوم بإعدادها  مدير المؤسسة اإلستشفائية بصفته اآلمر 

 بالصرف , ويرسلها إلى الهيئات الوصية ) مدير الصحة والسكان , وزارة الصحة ( 

 المالية ومجلس المحاسبة بهدف التحقيق فيها والتأكد من صحتها وخلوها ليتم إرسالها إلى وزارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27, ص , مرجع سبق ذكره 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  -1



54 
 

 العامة في الجزائر والرقابة عليها الصحيةالفصل الثاني : التسيير المالي للمرافق 
 ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , وهذه الحسابات هي الوضعية المالية والحساب اإلداري . 1من األخطاء والمخالفات

 Situation Financière( الفرع األول : الوضعية المالية )

التعريف بالوضعية المالية : هي عبارة عن كشف مالي يعد نهاية كل شهر على مستوى  –أوال 
النفقات ويؤشر عليه كل  مكتب الميزانية  والمحاسبة يخص عملية تنفيذ الميزانية بما فيها تنفيذ

 ¹:من اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي , فهي جدول تعدادي مالي يضم البيانات التالية 

 طبيعة النفقات حسب مدونة الميزانية ) العنوان , الباب , المادة (. -

 مبلغ اإلعتمادات الممنوحة .  -
 قات . تحويالت اإلعتمادات المالية بين مواد وأبواب وعناوين النف -
 مبلغ االلتزام .  -
 التصفية واألمر بالدفع .  -
 المبلغ المدفوع من طرف المحاسب العمومي .  -
 ويتم إنجاز الوضعية المالية باإلعتماد على السجالت التالية :   
سجل الحواالت الذي فيه كل الحواالت المنجزة بحيث ترقم وتؤرخ وتحدد اتجاه الحوالة * 

 .وطبيعتها ومبلغها 

سجل النفقات الذي يسجل فيه بالتفصيل كل عمليات االلتزام بدقة ) طبيعتها, المبلغ , * 
       لصرفالتاريخ( , وعمليات التصفية ) المتعامل , نوع النفقة , المبلغ ( وعمليات األمر با

  .فعال من قبل المحاسب العمومي ( وعمليات الدفع )المبالغ المدفوعة  (التاريخ , الرقم , المبلغ)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23، الصادرة بتاريخ  39العدد  ، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ،1995جويلية  17، المؤرخ في  95/20األمر  -1
 . 1995جويلية 
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أهمية الوضعية المالية :  تتمثل الوضعية المالية في إبراز ومتابعة نسب تقدم استهالك  – 2
ادات المالية المخصصة  لنفقات التسيير للمؤسسة العمومية اإلستشفائية والتي بواسطتها االعتم

يمكن للمدير أو وزارتي المالية والصحة  متابعة تطور حجم نفقات التسيير األخرى , باإلضافة 
 إلى : 

 تسهيل قراءة الميزانية وسهولة مالحظة إمكانية إجراء التحويالت بين اإلعتمادات .  ➢
 المعرفة الدقيقة لمدى تنفيذ النفقات شهريا وسهولة رقابتها .  ➢
 تساعد في اتخاذ القرارات وحل المشاكل بسهولة .  ➢
 معرفة النسب الحقيقية الستهالك اإلعتمادات الممنوحة .  ➢
 خطاء المرتكبة عند تنفيذ النفقات . تساعد على اكتشاف األ ➢

  1( Compte Administratifثانيا : الحساب اإلداري )

التعريف بالحساب اإلداري : عبارة عن كشف مالي يعد في آخر السنة المالية من طرف -1
اآلمر بالصرف للمؤسسة العمومية اإلستشفائية , والذي يعبر عن نتيجة السنة المالية  من 

التي صرفت واإليرادات الفعلية التي تم تحصيلها , ويتم إعداده على مستوى  خالل النفقات
مكتب الميزانية والمحاسبة في نهاية كل سنة باالعتماد على الوضعية المالية للمؤسسة في كل 
شهر ,ويوضح فيه مجمل العمليات الخاصة بالميزانية )النفقات واإليرادات ( المنجزة خالل السنة  

 .حويالت , وبعد إنجازه يؤشر عليه اآلمر بالصرفبما فيها الت
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مجلس اإلدارة لمناقشته والمصادقة عليه من طرف رئيس مجلس اإلدارة ) والي  ويعرضه على
جوان من السنة المالية المقبلة , حيث  30الوالية ( , ثم يرسل إلى مجلس المحاسبة قبل تاريخ 

يتم مقارنة الحساب اإلداري المنجز من طرف مدير المؤسسة ) اآلمر بالصرف ( وحساب 
مين الخزينة ) المحاسب العمومي ( الكتشاف اإلنحرافات واألخطاء التسيير المنجز من طرف ا

 ¹إن وجدت . 

 ويقسم إلى قسمين وملخص كما يلي :محتوى الحساب اإلداري :  يلخص في جداول -2
القسم األول : خاص بجانب اإليرادات يوضح فيه : طبيعة  اإليرادات مقسمة حسب  •

مدونة الميزانية  إلى عناوين وأبواب  ومواد , مجموع المبالغ المتحصل عليها تبعا للميزانية 
األولية والمكملة والتراخيص الخاصــة , اإليرادات  المحققة فعال خالل الــدورة أو  السنة 

 والمالحظات 
القسم الثاني : خاص بجانب النفقات  يوضــح فيه : طبيعة النفـــقات  , اإلعتمادات  •

المفتوحة تبعا للميزانية األولية والمكملة والتراخيص الخاصة , النفقــات المدفوعة أو المثبتة إلى 
 تاريخ إنتهاء نشاط 31/03من السنة المالية , مجموع النفقات المدفوعة بتاريخ  31/12غاية 

 السنة المالية , الباقي المؤجـــل للدفع في الســـنة المالية القبـــلة والمالحظات . 
الملخص : توضح فيها مجموعة إيرادات ونفقات السنة المالية حسب العنوان , وتحديد  •

النتيجة النهائية للسنة المالية المقفلة أي الرصيد والفائض في إيرادات السنة المالية إن وجد 
 ن خالل مقارنة اإليرادات مع إجمالي النفقات . وذلك  م
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أهمية الحساب اإلداري :  تكمن أهمية الحساب اإلداري في تسهيل إجراءات الرقابة المالية -3

 البعدية على األموال العمومية من خالل مايلي : 

 يعبر عن نتيجة السنة  المالية من خالل تسجيل الفائض او العجز في ميزانية المؤسسة .     ✓
 يقدم المعلومات الضرورية بخصوص صرف النفقات وتحصيل . ✓
 يقدم المعلومات الضرورية بخصوص صرف النفقات وتحصيل اإليرادات . ✓
 ة . يمكن من اكتشاف األخطاء والمخالفات بخصوص توزيع اإلعتمادات المالي ✓
 يعتبر أداة من أدوات تحقيق الشفافية في مراقبة تسيير األموال العمومية .  ✓
يعتبر بمثابة أداة رقابة على المال العام أمام الهيئات المختصة مثل مجلس المحاسبة , بحيث  ✓

إذا كان التحقيق إيجابي فهو بمثابة تبرأة لذمة  اآلمر بالصرف أما إذا كان التحقيـــق سلبي فهو 
 ابة إدانة لآلمر بالصـــرف الناتج عن سوء التدبـير المــالي له . بمث

إن الرقابة المالية المرافقة   العامة الصحيةالمرافق الرقابة المتزامنة على نفقات الفرع الثاالث :
وجب علينا تعريف للنفقات العمومية تتجسد في رقابة المحاسب العمومي , ولتوضيح ذلك 

 فيمايلي :المحاسب العمومي و و التطرق إلى مجالت رقابته 
 اوال  : تعريف المحاسب العمومي  وأصنافه  . 

هو كل موظف او عون له صفة القانونيــــة للممارسة باسم الدولــــة أو الجماعات المحلية 
 ,1والهيئات العمومية يقوم بعمليات اإليراد والنفقات وحيازة وتداول األموال العمومية 
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ا المشرع الجزائري فيعرف المحاسب العمومي عن طريق تعداد المهام المنوطة به ,  وذلك أم

المتعلق بالمحاسبة العمومية حيث يعد محاسبا عموميا  90/21من القانون 33حسب المادة  
 :1للقيام بالعمليات التاليةفي مفهوم هذه األحكام كل شخص يعين قانونيا 

 تحصيل اإليرادات ودفع النفقات . -
  وحفظها.أو المكلف بها  األشياء, أو القيم,أو  السندات, أو األموال,ضمان حراسة  -
  العمومية.والموارد والعائدات  والممتلكات,تداول األموال والسندات والقيم  -

واضحا للمحاسب العمومي و إنما يستشق من خالل إن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا 
 المهام الواردة في المادة سالفة الذكر .

تطبيق رقابة المحاسب العمومي :بعد اعداد االلتزامات و التاشير عليها من قبل االمر  –ثانيا    
(  04بالصرف و المراقب المالي ، يقوم االمر بالصرف باصدار حوالة بالدفع )الملحق رقم 

 متضمنة جميع المعلومات و البيانات التالية : 
 لية ، رقم الحوالة ، رقم الكشف ، الرقم التسلسلي .اسم المؤسسة ، السنة الما _ بيانات تعريفية :

 صفة المحاسب العمومي و حسابه البريدي الجاري  . -
 الجهة المستفيدة )الدائن ( و حسابها البنكي او البريدي . -
 المستندات المثبتة للنفقة . -

 االسناد القانوني للنفقة ) تحديد العنوان ، الباب ، المادة ( .-
 رقام و الحروف .مبلغ الحوالة باال -

 بعد اصدار االمر بالصرف لحوالة الدفع يقوم بارسالها الى المحاسب العمومي مرفوقة بجميع 
 :تي الوثائق الثبوتية الالزمة حسب طبيعة النفقة ، و هنا نميز بين حالتين كاآل
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 نفقات المستخدمين : في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي :  -1

 كشف االلتزام     -
 مصفوفة االجور للمستخدمين . -

 .الكشوفات التفصيلية الشهرية الخاصة بحساب مرتبات و تعويضات كل سلك  -
 نفقات التسيير االخرى :  في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي :  – 2

 كشف االلتزام . -
 نسخة من اتفاقيات العقود بين المؤسسة االستشفائية و المتعامل المتعاقد . -
 .التقارير التقديمية لكيفية ابرام العقود  -
 سندات الطلب . -
 . الفواتير  -

بعد ذلك يقوم المحاسب العمومي باالجراءات الرقابية على عملية الدفع قبل صرف النفقة ، حيث 
يقوم بالتحقيق من مشروعية الحوالة حسابيا و التاكد من الوثائق الثبوتية مع توفر الشروط 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية . 21-90ليها في المادة القانونية المنصوص ع

 1ثالثا  : نتائج رقابة المحاسب العمومي : تتمثل فيما يلي : 

قبول الدفع : عندما تتوفر كل الشروط القانونية و التنظيمية و يتاكد من سالمة الوثائق يؤشر 
للتاشيرة ، لتتم بعدها عملية الدفع و المحاسب على االمر بالدفع )الحوالة( في المكان المخصص 

  يحول مبلغ الحوالة للحساب المخصص لها و الذي تحدده الجهة المستفيدة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1136, الصفحة , مرجع سابق  90/21, القانون رقم 58المادة --1
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 العامة في الجزائر والرقابة عليها الصحيةالفصل الثاني : التسيير المالي للمرافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        اي قيام المحاسب برفض دفع مبلغ الحوالة ، و يكون الرفض اما مؤقت  : رفع الدفع
و نهائي  و ذلك بسبب وجود اخطاء و انحرافات ، و الرفض يكون بطريقة تدريجية اي ان أ

المحاسب العمومي يصدر الرفض المؤقت و يطلب من االمر بالصرف تصحصح االخطاء ، 
يصدر الرفض النهائي ، و يرسل المحاسب العمومي فان لم يلتزم هذا االخير بتصحيحها 

 : اشعار بالرفض الى االمر بالصرف متضمن ما يلي 

 نهائي .نوع الرفض ان كان مؤقت او   -
موضوع النفقة المتمثل في تحديد السنة المالية ، رقم بطاقة االلتزام و تاريخها ، المبلغ ،  -  

    العملية و االسناد الميزانياتي .  طبيعة 
 .1المرجع الذي استند عليه المحاسب العمومي في منح الرفض و المعلل باسباب محددة  -  

 مسؤولية المحاسب العمومي : 
يكون المحاسب العمومي مسؤوال شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار اليها في 

, وال تقوم هذه المسؤولية و المتعلق بالمحاسبة العمومية  90/21من قانون  36و  35المادتين 
 .1إال بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1136, الصفحة , مرجع سابق  90/21, القانون رقم 58المادة --1
 من نفس القانون . 38المادة  -2
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 لخــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة : ا                        
المرافق الصحية الـــعامة يقصد به كل هيكل ذو طابع صحي تابع للدولة و تحت إشرافها   

بواسطة إحدى سلطاتها العامة , يكون من مهامها األساسية حماية صحة السكان و ترقيتها , 
ويتم إنشاء هذه الهياكل في إطار الخريطة الوطنية للصحة التي يراعى فيها اإلستجابة لمطلب 

لسكان بالنظر الى الخصائص اإلجتماعية و اإلقتصادية لمختلف مناطق التراب حاجيات ا
 الوطني .

تتكون المرافق الصحية العامة في الجزائر من مراكز إستشفائية جامعية ، مؤسسات إستشفائية   
متخصصة ، مؤسسات إستشفائية عمومية و مؤسسات الصحة الجوارية وتخضع كلها الى 

والمتعلق بالمحاسبة  90/21ولها تسيير مالي موحد من خالل قانون  مرسوم إنشائي خاص بها
العمومية  وتتبع كلها خطوات و مراحل موحدة في  إعداد الميزانية و تنفيذها بدءا من تحضيرها 
إلى غاية المصادقة عليها ، و تتكون ميزانياتها من إيرادات و نفقـــــات , تحتوي جميعها على 

 ول يتمثل في نفقات المستخدمين والعنوان الثاني يتمثل في نفقات التسيير.عنوانين , العنوان األ
إن النفقات اإلستشفائية هي جزء من النفقات العمومية تخضع للرقــــــــــابة المالية سواء الرقابة     

القبلية , أو المتزامنة  , أو الالحقة , فرقابة المراقب المالي و لجان الصفقــــات العمومية 
يتحمالن الجزء األكبر من الرقابة على النفقات ككل , من خالل كثرة عدد حاالت الرفض 
المؤقت من طرف المراقب المالي , بينما المحاسب العمومي فتعتبر مكملة لرقابة المراقب 

المالي  أي الرقابة السابقة , و التي تكون حاالت الرفض بها قليل , أما فيما يخص الرقابة 
د أن المؤسسسة الصحية العامة تقوم سنويا على إرسال الكشوفات المالية و التي الالحقة فنج

 تتمثل في الوضعية المالية و الحساب اإلداري للجهات الوصية قصد رقابتها .
 أهم النتــــــائج :

المرافق الصحية العامة في الجزائر متنوعة و كل مرفق أو مؤسسة لها مرسوم إنشائي  -
 ا  .يحددها  و ينظمه
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            المرافق الصحية العامة هي مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية -
 و اإلستقالل المالي .

 المرافق الصحية العامة تخضع لميزانية التسيير بإعتبارها نقطة إنطالقها  .  -
 العمومية . المرافق الصحية العامة تخضع لنظام مالي موحد و تخضع كلها لقانون المحاسبة -
يخضع التسير المالي للمرافق الصحية العامة للرقابة بمختلف أشكالها , الرقابة السابقة ,  -

 الرقابة الالحقة و الرقابة المتزامنة لنفقاتها من خالل أجهزة حكومية مخولة من الدولة .
 

 توصيــــــــــات : 
المؤسســــــــات الصحية بحيث تقوم هذه األخيـــــــــــــــرة بتحضـيــــــــــر إراداتها تجسيد مبدأ إستقاللية  -

و نفقـــــــاتها بنفسها ألن منح إعتمادات الميزانية من قبل السلطة الوصية تمتد لفترة خمسة أشهر 
 مابين تحضيرها و المصادقة عليها , األمر الذي يعيق و يصعب مهمة المسير .

حسن إتبـــاع أسلوب مالي أكثر مرونة يتماشى و طبيعة المؤسسات الصحية و يسمح يست -
 بتمتع هذه المؤسسات بأكثر إستقاللية , و الذي يمنحها سلطة القرار الكافية ـ

 رفع من ميزانية المرافق الصحية العامة بإعتبارها مؤسسات عمومية تساهم في ترقية الصحة. -
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 قــــــــائمة المـــــراجع
 :ادرـــالمص1-

 .القرآن الكريم   
 ع:ـــالمراج -2
 المعاجم  
 . 1967المعجم الوسيط ، دار المشرق ، المطبعة الكاتوليكية ، بيروت ،  -

 : و المؤلفــــــات الكتب 
, الوجيز في القضاء اإلداري , تنظيم وعمل واختصاص, دار هومة الطبعة بوحميدة عطاء هللا -

 منقحة ومحينة .  2014الثالثة 

سوزي عدلي ناشد , أساسيات المالية العامة , النفقات العامة , اإلجراءات العامة ,الميزانية  -
 , .2009العامة ,منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان 

الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفيات العامة ، دراسة مقارنة ، دار طاهري حسين ،  -
 . 2004هومة الجزائر 

 الدكتوراه :  اتــــــأطروح 

,   أطروحة دكتوراه ,  دراسة تحليلية نقدية –الرقابة المالية على البلدية  عبد القادر موفق :  -
 جامعة الحاج لخضر ,باتنة , 

  . 2015الجزائر ,
 : ماجستار الرسائل  

قانون –عيساني رفيقة المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماجستار  -
 .  2007/2008السنة الجامعية –تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد –عام 
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للمؤسسات العمومية اإلستشفائية في الجزائر ، جامعة الجزائر سعودي علي ، النظام القانوني  -
 2017،  2016 مذكرى تخرج ضمن مقتضيات نيل شهادة ماجستاربن يونس بن خدة ، 01

 : ماستر الرسائل 

أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على  شويخي سامية : -
 .2011عة أبو بكر بلقايد , تلمسان ,مماستر, جامذكرة ,  المال العام

لطفي فاروق زالسي , دور الرقابة المالية في تسير و ترشيد النفقات العمومية ,دراسة حالة  -
مصلحة المراقبة المالية لوالية الوادي ,مذكرة ماستر , جامعة حمة لخضر الوادي , الجزائر , 

2015 . 

 المقاالت العلمية و البحوث :

بدراوي عبد المنعم ، الرقابة على تنفيذ ميزانية مؤسسة عمومية للصحة ، مذكرة نهاية الدراسة  -
 . 2012، المدرسة الوطنية للمناجمنت و ادارة الصحة 

برسيتي جمال ، التحكم في التسيير المالي بالمؤسسة العمومية للصحة ، مذكرة نهاية التخرج ،  -
 . 2012ة الصحة ، المدرسة الوطنية للمناجمنت و ادار 

دحام عبد الرزاق ، النفقات في المؤسسة الصحية نحو مقاربة التحكم ,مذكرة نهاية الدراسة ،   -
 . 2012و ادارة الصحة    المدرسة الوطنية للمناجمنت 

 

 :الملتقيات و الندوات  

المؤتمر ,  الحكوميصرارمة عبد الوحيد :الرقابة على األموال العمومية كأداة تحسين التسيير  -
 09-08الدولي حول األداء المتميز للمنظمات و الحكومات . جامعة ورقلة , أيام   العلمي
 , تم أخذ هذا المرجع من الموقع اإلكتروني . 2005مارس 
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 :  القوانين و المراسيم
،الجريدة ، المتعلق بالمحاسبة العمومية  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -

 .1990أوت  15، الصادرة بتاريخ 35الرسمية العدد 
المتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  -

  2010أكتوبر  07, الصادرة بتاريخ  58العمومية , الجريدة  الرسمية  , العدد 

المتعلق بإنشاء المؤسسات  ،2007ماي  19المؤرخ في  140-07المرسوم التنفيذي رقم  -
، 33اإلستشفائية العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 . 2007ماي  20الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 

المحدد لقواعد إنشاء المراكز  02/12/1997المؤرخ في  97/467المرسوم التنفيذي رقم  -
 اإلستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها , وملحق يتضمن قائمة المراكز اإلستشفائية الجامعية .

يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  1997-12-02المؤرخ في  97/465المرسوم التنفيذي رقم  - 
 ه. 1418شعبان  10الصادر في  81، ج،ر عدد اإلستشفائية المتخصصة  و تنظيمها و سيرها

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  2009نوفمبر 16المؤرخ في  374-09تنفيذي رقم المرسوم ال 
 . 2009نوفمبر  19، الصادرة بتاريخ67التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية ، العدد

المحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة  18/10/1988المؤرخ في  88/204المرسوم رقم  - 
 1992  /13/10المؤرخ في  92/380بالمرسومين التنفيذيين رقم وفتحها وعملها المعدل والمتتم 

, بين القواعد التي يخضع لها إنجاز العيادات الخاصة  06/02/2002المؤرخ في  02/96و 
 وفتحها وعملها . 

الذي يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات  22/10/1988القرار الوزاري المؤرخ في  -
من المرسوم المحدد لقواعد أخالقيات الطب تبقى  80طبقا للمادة الخاصة وشروط عملها , و 

 ممارسة الطب والجراحة شخصية في عيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين .
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، الذي يحدد الجدول الزمني المطبق  2010جويلية   8القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
ميزانيات المؤسسات اإلستشفائية ، الجريدة الرسمية ، للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على 

 . 2010أوت  22، الصادرة بتاريخ 47العدد 
المتعلق بمدونة ميزانية المراكز  2013جوان  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

   اإلستشفائية الجامعية ، المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة ، المؤسسات العمومية اإلستشفائية
 عمومية للصحة الجوارية .المؤسسات ال و
 

  المراجع باللغة األجنبية :
 

-Manuel De Contrôle Des  Dépenses Engages  Ministère Des 
Finance – DGB –Année 2007. 
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                         24الصفحة  الفرع الثالث : مهام المؤسسات العمومية اإلستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة.....

                         27الصفحة  للمرافق الصحية العامة في الجزائر و الرقابة عليها.......المالي تسيير : ال ثانيالفصل ال

                         27الصفحة  المالي للمرافق الصحية العامة في الجزائر ................... سييرالت :  ولالمبحث األ

                         28الصفحة  الصحية العامة ......................................المطلب األول  : ميزانية المرافق 

                         28الصفحة  الصحية العامة.....................................الفرع األل : تعريف ميزانية المرافق 

                         29الصفحة  الصحية العامة...........................الفرع الثاني: ايرادات و نفقات ميزانية المرافق 

                         36الصفحة  الصحية العامة...................................مبادئ ميزانية المرافق  الفرع الثالث :

                         37الصفحة  الصحية العامة..........................ميزانية المرافق إعداد و تنفيذ  المطلب الثاني :

                         37الصفحة  تحضير و إعداد الميزانية .............................................. الفرع األول :

                         38الصفحة  ........................................................الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية .

                        39الصفحة  الفرع الثالث : المصادقة على الميزانية ...............................................
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                         40الصفحة المبحـــث الثـــــاني: الرقابة على نفقات المرافق الصحية العامة في الجزائر................ 

                         41الصفحة  الرقابة على نفقات المرافق الصحية العامة......................... المطلب األول:ماهية

                         41الصفحة  تعريف الرقابة المالية ................................................... الفرع األول :

                         42الصفحة  أهداف الرقابة المالية ................................................... الفرع الثاني :

                         44الصفحة  ب تنفيذ الرقابة على نفقات المرافق الصحية العامة  ..............أسالي المطلب الثـــــاني:

                         45الصفحة الرقابة السابقة على نفقات المرافق الصحية العامة .......................  الفرع األول :

                         53الصفحة ات المرافق الصحية العامة....................... الفرع الثاني : الرقابة الالحقة على نفق

                         57الصفحة  الرقابة المتزامنة على نفقات المرافق الصحية العامة......................الفرع الثالث : 

     61:.............................................................................. الصفحة الخـــــــــــــــــاتمة 

    63الصفحة قائمة المراجع ............................................................................. 
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 قـــــائمة المالحق 

 
 
 

 أهم النمـــــاذج :
 
 نموذج عن بطاقة اإللتزام . -
 نموذج عن حوالة الدفع . -
 إشعار بالرفض الخاص بالمراقب المالي .نموذج عن  -

 إشعار بالرفض الخاص بالمحاسب العمومي .نموذج عن  -
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وزارة الصحة والسكان واصالح       تـفـصـيـل لاللـتــزامــات 
 ميزانيــــة الدولــة           المستشفيات

                                             

               ............مديرية الصحة والسكـــــان لوالية      

ــغ (1تفصيل اإللـتـزامــات ) المؤسسة االستشفائية    الـمـبـل
.......................                          

        .............. ................. بطاقـة إلتـزام 

                 تـأشيـرة المـراقـب المـالـي     .................

 ......... السنة                                        
 بـطـاقـة رقـم :                     رقـم :      

 ......                       فـي :     

                                                      

                                                      

             (1المصروف )                              

                               المـوضـوع                      

            (2االقتصاد )                              
               .............................. :العنوان      

                                                  

                                                      

ــة الـرصيـد السـابق المـادة الباب        الـرصيـد الجـديــد مبلــغ العملي

      
.......... ........ .............                               

..................  ................. 
      

      

 مالحــظــة المصلحــة :    

 .............................................التـــــزام خـــــاص ب :      

 .....................................................:  1الباب        

 .............................................. 1المادة       

الموضوع :        
.........................................   

                    
                                                      

        

     ...... ……….المـجمــوع  

            

 في  ...............                                                                                                  المباغ باألحرف :...........................
                                                      
 ...المـديـر                                                                               
 شطب على الكلمـات الغيـر المستـعملـة - 1   إجمـع النفقـات حسـب الطبيعـة - 1
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……………حوالة رقم :  رقم الحساب:             ……..………الرقم التسلسلي للوثائق اليدوية :    ….…………
 حـوالـــــــــــــــة الدفـــــــــــــــع              .............................................. المؤسسة االستشفائية

االعتماد الخاص                      ............ السنة المالية :
:..................................................................................................................... 

   ............لسنة                                                                 ...........:   سنة
 

  ......من الميزانية األولية : ………المادة : ………الفصل : ………الباب :            
  .......... من الميزانية المعدلة ………المادة : ………الباب : ………الفرع :            
              ....:                                                      رخصة خاصة رقم             

المؤرخة في :               ………………………………………………..………………  
 

المجموع :                                                                 …………… 
 

……………...…….. 
 

حوالة بـ د.ج                                                                ………..…………… ..................................... 
 ........................................يدفـع السيـد قابـض المؤسسة االستشفائية...........بمقتضى االعتمادات المفتوحة في ميزانية سنة 

 
 ......................................................................... في حساب الدائن المبلغ :

 من أجل موضوع النفقات و بتقديم الوثائق المبينة أدناه
 تعيين الدائن -1

 بيان حساب الدائن -2
 الوثائق المقدمة المبلغ موضوع الدفع

 ..…………………… ……………… ..........................   ........... أمين خزينة

 

 
……………… …………………….. 

 وثائق مقدمة سلفا و     ………………  رقم الحساب:

 
 

 مرقمة مع الحوالة ………………

…………………...…………
……… 

 ……………...…رقم: ……………… …………..…………………

…………………...…………
……… …………………..………… ……………… .................. 

…………………...…………
 .............الباب : ……………… …………..………………… ………

 ..........المادة: ……………… …………..………………… 
.…رقم: ……………… …………..…………………  الحساب     
 ......... السنة: ...................... …….…المبلغ الصافي للتحويل 

 حاملة الوثائق المبينة أعاله تسديدا عن طريق التحويل البريدي ................إن هذه الحوالة الخالصة قانونيا تمنح في حساب قابض  المؤسسة االستشفائية 
طبقا للشيك.   

  …………………في :............حرر بـ :                 ……………………الدفتر : ……………الرقم : 
…………………… دينار بهذا اليوم                                               المديــــر:   

…………………حرر بـ :  في   …….………… 
 ......................أمين خزينة              

 

 



73 
 

 ار بالرفض الخاص بالمراقب الماليإشع

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 في : .................                                                       وزارة المالية             

 المديرية العامة للميزانية                                                              إلى : 

                          مدير المؤسسة  اإلستشفائية ............                                                                                       و الرقابة                                       األمر بالصرف  ةلميزانيامديرية تنظيم 

 المسبقة للنفقات الملتزم بها                                                

 المراقبة المالية 

 ../.......رقم : .....

   

 ؤقتإشعار بالرفض               مــ

 ائيـنه 

 الموضوع : نفقات          تسيير                                           تجهيز 

 ..........السنة المالية : ............بطاقة التزام رقم :.........           بتاريخ : ...................          المبلغ : 

 طبيعة العملية : ............................................................................................................

 .....إسناد ميزانياتي  :        العنوان : .................     الباب : ..................          المادة : .................

 بها ، )مع ذكر المواد (  ....................................................المرجع : 

 يشرفني أن أرسل لكم إشعار بالرفض ) مؤقت أو نهائي ( للملف المذكور في الموضوع أعاله المعلل باألسباب التالية : 

                      -.......................................... 

                     -........................................... 

                     -.......................................... 

 ................................و ذلك طبقا للنصوص المذكورة فيما يلي : 

 لمراقب المالي :ا

 )الختم و األمضاء (
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 إشعار بالرفض خاص بالمحاسب العمومي 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة المالية                                                      

 المديرية العامة للمحاسبة ..

 المديرية الجهوية للخزينة ..

 العمومية االستشفائية .....

 د /اآلمر بالصرف مدير إلى السي                                                        

 المؤسسةاإلستشفائية .. .....                                                     

 الموضوع : موضوع الرفض 

............................................................................................................................
..........................................................السبب...........................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
........................                                                                                                              ...............             

 أمين الخزينة   

)الختم و اإلمضاء(



 
 

 

 

 مــلخص المذكرة

 

تتكـــــون المرافـــــق الصـــــحية العامـــــة  فـــــي الجزائـــــر مـــــن مراكـــــز إستشـــــفائية جامعيـــــة , مؤسســـــات 
إستشــــــفائية متخصصــــــة , مؤسســــــات إستشــــــفائية عموميــــــة ومؤسســــــات الصــــــحة الجواريــــــة ,كــــــل 
واحــــــدة منهــــــا لهــــــا مرســــــوم  إنشــــــائي خــــــاص بهــــــا ولهــــــا تســــــيير مــــــالي موحــــــد حيــــــث تخضــــــع 

ميــــــة وتتبــــــع جميعهــــــا نفــــــس مراحــــــل وخطــــــوات إعــــــداد وتنفيــــــذ جميعهــــــا لقــــــانون المحاســــــبة العمو 
الميزانيـــــة  بـــــدءا مـــــن تحضـــــيرها إلـــــى غايـــــة المصـــــادقة عليهـــــا  وتنقســـــم نفقاتهـــــا إلـــــى قســـــمين , 
ــــــات  ــــــة بإعتبارهــــــا جــــــزء مــــــن النفق ــــــات التســــــيير األخــــــرى , هــــــذه النفق ــــــات المســــــتخدمين ونفق نفق

ــــة  تخضــــع للرقابــــة الماليــــة ســــواء كانــــت قبليــــة تتجســــد  ــــي  رقابــــة المراقــــب المــــالي أو العمومي ف
ـــــة  مـــــن خـــــالل إعـــــداد اآلمـــــر  ـــــة المحاســـــب العمـــــومي أو متزامن ـــــة فـــــي رقاب ـــــة متمثل ـــــة  بعدي رقاب
بالصــــــــــرف للحســــــــــاب اإلداري والوضــــــــــعية الماليــــــــــة وإرســــــــــالها للجهــــــــــات المختصــــــــــة بالرقابــــــــــة 

 المتزامنة .
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