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هدإء  إ 

 أ هدي أ حرف مذكريت 

ىل روح أ يب إلنقية رمحه هللا  إ 

ىل من وضع إملوىل س بحانه وتعاىل إجلنة حتت قدمهيا ووقرها يف كتابه  إ 

 أ يم إحلبيبة رمحها هللا  إلعزيز

ىل من جرع إلك س فارغا ليسقيين قطرة حب  إ 

ىل من حصد إل شوإك عن دريب لميهد يل طريق إلعمل   إ 

 "زويج محمد " 

ىل أ والدي إل عزإء سالم، حاج إمحد : إ   رابب، إ 

خوة وأ خوإت كبريإ وصغريإ ىل لك إلعائةل إلكرمية من إ   إ 
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 : مقدمة

ال يختلف إثنان على أن موضوع الصحة موضوعا عالميا، ويحتل مكانة أساسية، 
فقد  .حسب تاريخه، ووضعهلذا كان محل اهتمام كل فرد بها، ولو بدرجات متفاوتة، كل 

اولت الدولة منذ االستقالل أهمية كبيرة لموضوع الصحة نظرا لكونه حق من الحقوق 
 2691الذاتية المعترف بها، فكانت أول وزارة للصحة في عهد حكومة أحمد بن بلة سنة 

، ثم وزارة 2691ثم وزارة الصحة والمجاهدين والشؤون االجتماعية في نفس العهد سنة 
لتحقيق هدفين  التي اتت2691ومة الهواري بومدين سنةالصحة العامة في عهد حك

إعادة توزيع المؤسسات الصحية بما فيها األطباء والممرضين على جميع : رئيسيين هما
جهات الوطن حيث يسمح للمواطنين االستفادة من العالج بشكل متساوي، والهدف اآلخر 

 .هو محاربة األمراض واألوبئة المتنقلة

صوص القانونية المؤسسة للنظام الصحي النتصدر تباعا  بدأت 2691ومنذ عام 
الجديد، حيث كان الحدث األول هو تأسيس مجانية الطب تجسد هذا االختيار بتطبيق 

المتضمن تأسيس الطب المجاني  2691ديسمبر  12المؤرخ في  91/91أحكام األمر 
 .في القطاعات الصحية

شفائية الى مؤسسة عمومية ذات تحولت المؤسسات العمومية االست 2622وفي عام 
دعمت المؤسسات الصحية و .طابع إداري تسمى القطاع الصحي الكل تابع لوزارة الصحة 

العمومية بمؤسسسات استشفائية متخصصة والمراكز االستشفائية الجامعية في عام 
2669. 

كان هناك تغيير جوهري في القطاعات الصحية لما بينه المرسوم  1009وفي عام 
المتضمن استثناء المؤسسات العمومية  26/01/1009المؤرخ في  09/240يذي التنف

 .االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية



 مقدمة
 

2 
 

ان المشرع الجزائري لم يخص هذه المؤسسات بتعريف شامل و جامع بل عرفها من 
ظيمها حيث الطبيعة القانونية على انها مرافق تخضع الى قواعد القانون االداري في تن

وسيرها،بينما خص المؤسسات االستشفائية الخاصة بتعريف شاف و واف من خالل 
حيث نص على ان المؤسسات االستشفائية الخاصة هي مؤسسات  09/09االمر رقم 

نساء و التوليد و انشطة الطب و الجراحةبما فيها طب العالج واستشفاء تمارس فيها 
 .انشطة االستكشاف

إصالح المنظومة الصحية في الجزائر بعدة مراحل مختلفة  وعليه فقد مرت سياسة 
،كونها مرتبطة بالوضعية االجتماعية واالقتصادية للفردالتي هي في تغير الى يومنا هذا

 مبدأستمرارية الخدمة و تحسين نوعيتها،وتحقيق إمستمر مما يفرض دائما ضمان 
على  اةباالعباء الملق أمتقديم الخدمات للمواطنين سواء تعلق االمر بحقوقهم  أثناءالمساواة

 عاتقهم جراء قصدهم هذه المؤسسات العمومية

 .إن لهذا الموضوع أهمية معتبرة في المجال النظري والعملي

دراسات التي التتجلى أهميته في حداثة الموضوع، وأغلب : ففي المجال النظري 
المسؤولية اإلدارية للمؤسسات العمومية االستشفائية وال تفتح المجال صادفتها كانت حول 

 .لدراسة كيفية تسيير هذه المؤسسات إداريا أو ماليا

تبدو أهمية الموضوع في تطور المؤسسات العمومية الصحية : وفي المجال العلمي 
سيرها  مما أوجب سن قوانين تنظم ،وكذا الزيادة في نسبة السكان ،على مستوى العالم

إلى ضرورة التغطية الصحية لجميع السكان  ،لتواكب التطور الحاصل في هذا المجال
 .وفق مؤسسات صحية مدروسة لتقدم خدمات صحية موثوق فيها
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تكمن في أن الجزائر كغيرها من  ،هذا الموضوع إلختيارالتي دفعتني  األسبابإن  
مما تركت أثرا سلبيا على ، ةالدول النامية تعاني من عبء التكفل بالخدمات الصحي

مما خلق عدم الثقة لهذا القطاع العام واللجوء  ،صحة الفرد أوال وعلى القطاع ككل ثانيا
كون المؤسسات العمومية االستشفائية لم توفر  .الى القطاع الخاص أو إلى الطب البديل

وني تعمل مما أوجب ضرورة االطالع عن كثب لنظام قان ،الخدمات الصحية المرجوة منها
خيرة ومعرفة الجهات التي تقوم بتسيير المرافق الصحية ودور كل جهة لنشر األبه هذه 

 .الوعي لدى األفراد

ختيار هذا الموضوع، فنن أهمها هو الرغبة الشخصية كوني الاألسباب الذاتيةأما  
 .في اإلحاطة بجوانب هذا الموضوع أكثر يسهمموظفة في مؤسسة صحية عامة مما قد 

هو دراسة التسيير اإلداري والمالي للمؤسسات االستشفائية  الهدف الرئيسيأما  
بتقديم افضل الخدمات العمومية لتقييم مدى فعاليتها في تسيير مرفق الصحة

 .هيئاتلااو  لمنظماتفراد او ت لالسواء كانالمتوفرة واالمكانياتالمادية والبشرية 
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كيف نظم المشرع الجزائري المؤسسات العمومية : تتمثل إشكالية البحث في
 االستشفائية إداريا وماليا؟ 

وذلك لرصد كيفية تسيير  المنهج الوصفيوقد اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد 
المؤسسات العمومية االستشفائية وكذا المهام المنوطة بها باالضافة الى معرفة كيفية 

ستعانة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الصحة تمويلها وذلك باال
وشرح إجراءات إعداد  حلفقد اعتمدنا عليه من أجل  التحليليالمنهج العمومية أما 

ميزانية المؤسسات العمومية االستشفائية، وكذا كيفية تنفيذها ولإلجابة على االشكالية 
 :التالية الخطةتطرقنا الى 
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 .التنظيم االداري للمؤسسات العمومية االستشفائية: الفصل األول

 .المراكزاالستشفائية الجامعية والمؤسسات االستشفائية المتخصصة: المبحث االول

 .الجواريةالمؤسساتالعمومية االستشفائية والمؤسساتالعمومية للصحة : المبحث الثاني

 .ية االستشفائيةالتنظيم المالي للمؤسسات العموم: الفصل الثاني

 .ميزانية المؤسسات العمومية االستشفائية: المبحث األول

 .سلبيات النظام المالي للمؤسسات العمومية االستشفائية: المبحث الثاني



 

 
 

 

 

 

 :الفصل األول

 التسيير اإلداري للمؤسسات 

 العمومية االستشفائية 
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 :تمهيد 

مية وسسة عمؤمل نا في شكومة قانظمية منولعماالستشفائية ت اسساؤلمر اباعتبا
ت سساؤلماهاته ر مهمة تسييت كلث أوحي ،دارةكاإلرة فهي فعليا مسيإداري ابع ذات ط

ري ستشاز إبجهات سساؤلماهاته زودت كما , ريدتها للمإداربينما ارة دإلس الى مجلإ
 .لعلميس اسمي بالمجل

ل خالن مت سساؤلمالهاته داري إلم ايظلتنا الفصلذا هل خالن مول سنتنا و
 .مة لهاظلمنم اسيرالما
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 الجامعيةوالمؤسساتالستشفائيةز اكراللمداري الم ايظلتنا: المبحث األول

 .االستشفائية المتخصصة                       

المنظومة الصحيةفي الجزائر الى نوعين من المؤسسات االستشفائية،تتمثل  تنقسم
هذه المؤسسات في كونها عامة و أخرى خاصة و بما ان موضوع دراستنا هوالمؤسسات 

فائية الجامعية فسنتطرق في هذا المبحث الى كل من المراكزاالستشاالستشفائية العمومية 
 .و المؤسسات االستشفائية المتخصصة 

 المراكز االستشفائية الجامعية:المطلب االول

حدد القانون األساسي النموذجي للمراكز االستشفائية الجامعية بمرسومين ويتعلق 
والمرسوم التنفيذي رقم  2629فيفري  22المؤرخ في  29/11األمر بالمرسوم التنفيذي رقم 

والذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية  2669ديسمبر  01المؤرخ في  69/499
 1.الجامعية وتنظيمها وسيرها

 .ماهية المراكز االستشفائية الجامعية: الفرع األول 

المركز االستشفائي الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية 
موجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك المعنوية واالستقالق المالي، ويتم إنشائها ب

بين وزير مكلف بالصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويمارس وزير التعليم 
تهتم  التياغوجية، وهذا نظرا لطبيعة هذه المؤسسة دالعالي والبحث العلمي الوصاية البي

 :ل فيكذلك بالتكوين والبحث العلمي حيث يشترط في إنشائها شروط تتمث
                                                                 

يتضمن  6868فيفري  66هـ الموافق لـ 6028جمادى الثانية عام  25المؤرخ في  52-68المرسوم التنفيذي رقم  1

والمرسوم . 6868فيفري  65الصادرة في  28القانون األساسي النموذجي للمراكز االستشفائية الجامعية ج ر العدد 

واعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية والذي يحدد ق 6889ديسمبر  25المؤرخ في  89/089التنفيذي رقم 

 .وتنظيمها وسيرها
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مادية وطاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان  ديجب توفر موار  -
نشاطات العالج، ال سيما المستوى العالي والتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد 

 .التدرج والبحث حتى تستطيع القيام بأعمال العالج والتكوين والبحث
وتقنية صالحة الستقبال األستاتذة وجود هياكل أساسية وتجهيزات علمية وتربوية  -

ذا كان المرسوم التنفيذي رقم  والطلبة وتضمن لهم الحد األدنى لشروط العمل، وا 
لم يحدد عدد المصالح والوحدات  2669ديسمبر  01المؤرخ في  69/499

االستشفائية الجامعية وترك ذلك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم 
 22المؤرخ في  29/11، فنن المرسوم التنفيذي رقم 1لعلميالعالي والبحث ا

منه أنه يجب توفير حد أدناه تسعة  09أقر في المادة . 2629فيفري 
 :اختصاصات هي كاآلتي

 الطب الداخلي. 
 الجراحة العامة. 
 طب األطفال. 
 أمراض النساء والتوليد. 
 أمراض األنف واألذن والحنجرة. 
 أمراض العيون. 
  اإلشعاعيالراديو. 
 البيولوجيا. 
 2التخذير واإلنعاش. 

                                                                 
المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم وتسيير المراكز  6889ديسمبر  25المؤرخ في  089-89المرسوم التنفيذي رقم  1

 .02ص  6889ديسمبر  62الصادرة في  66االستشفائية الجامعية ج ر العدد 
يتضمن القانون األساسي النموذجي للمراكز  6868فيفري  66في المؤرخ  52-68المرسوم التنفيذي رقم  2

 .6868فيفري  65الصادرة في  28االستشفائية الجامعية ج ر العدد 
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 ةعلى المراكز االستشفائية الجامعية، فان الوصاي ةونظرا الزدواجية الوصاي
البيداغوجية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخص مجمل األشغال المتعلقة 

 :بما يلي 

 يةتنظيم نشاطات المركز االستشفائي الجامعي البيداغوجي والعلم. 
 تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم. 
  تخص المصادقة على مداوالت مجلس اإلدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة

 .بالتكوين والبحث في علوم الطب
   إن إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية ال يكون بطريقة اعتباطية أو نتيجة

أهواء، بل يدخل إنشاءه في إطار المبادئ الرئيسية للتخطيط الصحي والسياسة 
زالة الفوارق الوطنية، من أجل  الوطنية للصحة، ضمن إطار التوازن الجهوي وا 

ن الصحي والعالجي، هناك التكفل األحسن بصحة المجتمع، زيادة على الميدا
 .ميداني البحث والتكوين في العلوم الطبية، باإلضافة إلى مهام أخرى

 : كز االستشفائية الجامعية امهام المر : الفرع الثاني 

للمركز االستشفائي الجامعي مهام عدة تتمثل في التشخيص والكشف والعالج  
مع مؤسسات التعليم والتكوين في والوقاية والتكوين والدراسة والبحث، وذلك بالتعاون 

 1. العلوم الطبية، وتبقى المهام اآلتية أساسية للمركز االستشفائي الجامعي

 

 

 
                                                                 

المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم وتسيير المراكز  2669ديسمبر  01المؤرخ في  499-69المرسوم التنفيذي رقم 1
 .12ص  2669ديسمبر  20 الصادرة في 22االستشفائية الجامعية ج ر العدد 
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 : ميدان الصحة والعالج: أوال

يتضمن المركز االستشفائي الجامعي نشاط التشخيص والعالج واالستشفاء 
يساهم في حماية وترقية واالستعجاالت الطبية الجراحية والوقائية إلى جانب كل نشاط 

 .صحة السكان

 .كما يتولى تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة 

أيضا يقوم بالمساهمة في إعداد معايير التجهيزات الصحية والعلمية والتربوية  -
 .للمؤسسة الصحية

كذلك يقوم بالمساهمة في حياة المحيط وترقيته في الميادين المتعلقة بالوقاية  -
 .كافحة األضرار واآلفات االجتماعيةمنظافة والصحة و وال

هذه المهام، يضمن المركز االستشفائي الجامعي للسكان القاطنين إلى جانب  -
بالقرب منه والذين ال تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة، المهام المسندة 
إلىالقطاع الصحي والتي تتمثل أساسا في تنظيم توزيع االسعافات وبرمجتها 

عادة تأهيل وا لوقاية والتشخيص والعالج واالستشفاء والتخطيط العائلي، وا 
 1.مستخدمي الصحة والمصالح الصحية بصفة عامة وكذا تحسين مستواهم

كل أعمال  تنظيم  المعمول به في ما في ميدان البحث القيام في إطارالتنظيمأ -
الدراسة والبحث في ميدان العلوم الصحية، وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام 
دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية من أجل ترقية نشاطات العالج والتكوين 
والبحث في علوم الصحة، وتدخل هذه المهام كذلك في التكوين المتواصل 

ات الجديدة، خاصة في الميدان وتجديد المعلومات واكتساب التقنيات والمهار 
 .الصحي الذي استفاد كثيرا من التطور

                                                                 
ص  1002د حروش نور الدين، إدارة المستشفيات العمومية في الجزائر، دار الكتامة للكتاب، الجزائر، ديسمبر 1

260. 
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 .هياكل المراكز االستشفائية الجامعية:الثالث الفرع

 :مجلس االدارة:اوال

في ؤرخلما97-467ذيلتنفيوم اسرلمن ام19حتى13وادلماعليه ت نص
 .عملهويمه ظيقة تنوطرتشكيلته ددت حث حي، 1997ريسمبد02

 :مهركذآلتي ء األعضادارة اإلس امجلم  يض :دارةإلاس تشكيلة مجل-1

ل ممث ,لعاليم ابالتعليف لمكلر ايوزلل اممث ,ئيساربالصحة ف لمكلر ايوزلل اممث
ل الجتماعي ممثن الضمات اهيئال ممث, يةدالقتصات التأمينال اممث, لماليةدارة اإلا
الية ولشعبي للاس لمجلل اممث, لجامعياالستشفائي ز اكرلمر اية مقدلشعبي للبلس المجلا
ينتخبه ن لجامعيين االستشفائيين األخصائييل اممث, لجامعياالستشفائي ز اكرلمر امق
ن بييطلاشبه ن ميدلمستخل اممث, هؤمالزينتخبه ن بييطلن اميدلمستخل اممث, هؤمالز

س ئيورفي جمعية عامة ب ينتخل لعمال اممث, نلمنتفعيت اجمعيال ممث, هؤمالزينتخبه 
 .لجامعياالستشفائي ا زكرلعلمي للمس المجلا

 .لهدة مساعدم يقأن شانه ن مص شخي بأن يستعيدارة أن إلس المجلق كما يح

فانه ت الداولمالجامعي في االستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلمص دور اما فيما يخأ
 .1سلمجلامانة ألى ويتوري ستشاوت ابصدارة إلس امجلت الداوفي مرك يشا

 دارةإلس امجلء عضان أتعيي-0

 :ث حيم تهدعهدة موء ألعضان اكيفية تعيير بعة عشرالدة الماددت اح

                                                                 
م يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي ل، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 13دة لماظر انأ1

 .هارسي
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ن مرار بقد يدقابلة للتجوات سن3))ثتها ثالدمدة لعهدارة إلس امجلء عضان أيعي
دة عهع اطنقافي حالة و, لتابعة لهات ااطلسلن امراح باقتوبالصحة ف لمكلر ايوزلا

تنتهي و, دةلعهانهاية  لى غايةإضه ونفسها ليعل ألشكاب احسد يدجوعضن يعي, وعض
 .1فائوظلاه ذهء نتهاامع م يفتهم وظبحكن لمعنييء األعضادة اعه

 دارةإلس امجلم مها -3

 :آلتية اضيع والمافي دارة إلس امجلداول يت

ت لحساباا,سسةؤلمانية زاميروع مشدى ولمط اسولمتر والقصيالتنمية طط امخ
, يمية للمصالحظلتنت ااططلمخايع رمشا, رالستثماايع رمشا, داريإلب الحساا,يةريدلتقا
لعالجية ت امادلمتعلقة بالخود العقا, زاتلتجهيت والبياناالخاصة بصيانة اية ولسنامج رالبا
الجتماعي ن الضمات الجامعي السيما مع هيئااالستشفائي ز اكرلمء اكارقعة مع شولما
 .رىخألت الهيئات واسساؤلموالمحلية ت الجماعات وايادلتعاضواية دالقتصات التأميناوا

دول جروع مش, ومسرلمذا اهن م 7دة لمااغليها في وص لمنصت االتفاقياا
يلها وتحر وإليجاود اعقرات ولعقات واالولمنقء اقتناا, سسةؤخلي للمدالم ااظلنا, نفيوظلما
 2.فضهارو أصايا ولت والهيئاول اقبك لذكو

دورة با في وجويجتمع دارة إلس امجلن فا, لهيئةاه ذيفة هل ووظعمث حين ما مأ
ئيسه ن رمء عادئة باسترادورة طيجتمع في أن كما يمكنه , رشهأستة ل كرة ية مدعا
ال دارة إلس امجلت الداومن فات لهيئاب اغلل اكما تعمو, عضائهأثلثي ن مب لطبوأ

                                                                 
م يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي ل، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 14دة لماظر انأ1
 .هارسي
م يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي ل، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 16دة لماظر انأ2
 .هارسي
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ذا و , عضائهأغلبية ور أال بحضإتصح  ن مدارة إلس اعى مجلديستب لنصال ايكتمم لا 
دد عن مهما يكداول يتأن ألعضائه ذ حينئ نيمكولية والمرة العشم األياافي د يدج
وي في حالة تسان ويرلحاضء األعضاابأغلبية رارات لقذ اتتخو, نيرلحاضء األعضاا
رض تعدارة إلس امجلت الداومن فارى خأجهة ن م,جحرلماو هس ئيرلوت افصوات ألصا

ت الداولمون اتكع والجتماالتي تلي الثمانية م األيااصية في ولاة طلسلاقة على دللمصا
ه ذهل يحة تبلغ خالرضة صرال في حالة معاإسالها د إرما بعوين ثالثيذ لة للتنفيقاب
 .1دةلما

 ملعار ايدلما:ثانيا

هي م لعار ايدلمامهمة ن فا 97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 22دة لماص انب حس
 .لجامعياالستشفائي ز اكرلمر ابتسييم لقياا

 :ملعار ايدلمن اتعيي-1

ز كرلمم اعار يدمب بينها منصن مولعليا ب المناصوم أن المعلن ام
تنهي و, بالصحةف لمكلر ايوزلراح ن اباقتذي وتنفيوم سربمن لجامعي يعياالستشفائيا

ية دلجامعي في تأاالستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلمد ايساعو, يقة نفسهاطرمهامه بال
ون يعيندون لمساعء االؤهل كو, داتحولاو ر يدمرورة لضد اعنرون ويدمم وعان ميأمهامه 

الستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلمراح اقتاعلى ءا بالصحة بناف لمكلر ايوزلن امرار بق
 .2لجامعي ا

 

                                                                 
 198.ق، صلساباجع رلمروش، احان يدلور ان1

 33.ق، صلساباجع رلم، اعليودي سع2
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 ملعار ايدلمم امها-0

ن لصفة فااه ذبهو, لجامعياالستشفائي ز اكرلمر اتسيين عؤول مسم لعار ايدلما
في ولة دالعم اماألجامعي االستشفائي از كرلمل انه يمثث احيم مهادة له عم لعارايدلما

ز كرلمامي دمستخوع على مجمن لتعيياة طسلرس يماونية دلمة الحيال اعماأجميع
رف بالصر آلماو هو, رىخن ألكيفية تعيين لخاضعيك الئء أولجامعي باستثنااالستشفائي ا

ط ضبوية ريدلتقانية زالميايع رمشاداد عإة طكما له سل, زكرلمت انفقاص فيما يخ
خلي دالم ااظلنوايمي ظلتنل الهيكروع اضع مشوجهته بن موم يقو, سسةؤلمت ااباحس
بالصحة ف لمكلر ايوزلالى إسله ريت واطللنشاوي لسنر ايرلتقايضا أيضع و, سسةؤللم
رام بإيضا دارة وأإلس امجلت الداومذ بتنفيك لذكوم يقو, عليهدارة إلس اقة مجلدمصاد بع

م لعار ايدلموم ايقرا خيوأ,بهول لمعمم ايظلتنر ااإطفي ت التفاقيات والصفقاود والعقاجميع 
ه على ءمضاوض إيفوته طلسلن لخاضعين اميدلمستخالسلمية على اة طلسلاسة ربمما
 1يه دليته لصالح مساعؤومس

 ريدلمل العمدة لمساعت اياريدلما-3

لتي ت اياريدبعة من أرلجامعي ماالستشفائي ز اكريمي للمظلتنل الهيكون ايتك
ية ريدم: هيومهامه أداء في ر يدلمد اتساعب مكاتوعية رفت ياريدمن ها مدوربونتتك
ت اطلنشااية ريدم, يةدلمال اسائولاية ريدم, قبةرالموالمالية اية ريدم, يةرلبشوارد الما
 .2بيةطلالشبه وابية طلا

ية ريدلماه ذلع بها هطلتي تضاألساسية م المهان ام: يةرلبشوارد الماية ريدم-ا
وات لسنددة المتعواية ولسنت ااططلمخداد اعن وا  ميدلمستخل افي مجات الحتياجادايدتح

                                                                 
الستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لاه ركق ذلساب، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 22دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنو
 .14ق، ص لساباجع رلم، اعليودي سع2
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ول لمعمم ايظبقا للتنن طميدلمهنية للمستخة الحيار ابتسييوم كما تق, نميدلمستخف ايوظلت
على ر لسهوالمصالح اعلى ن ميدللمستخم لمحكايع وزلتاعلى رف لتي تشاهي و, به
ز كرلتابعة للمرى األخل الهياكامع ل باالتصادر كما تبا, لمثأما داستخم امهداستخا
م هوامستن تحسين ولتقنيين واييدارإلن اميدلمستخن ايوتكل لجامعي بأعمااالستشفائي ا
 1.طرألتي ترات التغيامع م تأقلمهم وفهرمعاد يدتجو

عية رلفاية ريدلماعية هي رفت ايريدية مرلبشوارد الماية ريدمن عرع تتفو
 .قثيولتاو ن يوعية للتكرلفاية ريدلمن واميدللمستخ

على وص لخصاجه وية على ريدلماه ذهر تقتص: قبةرالموالمالية اية ريدم-ب
وم تقذا هل قبو, لمالير ابالتسييص لخاوي السنب الحساداد اعوا  ية دلماالمحاسبة كامس

كما , نيةزالميروع امشر تحضيولمصالح ف امختلن مرد لتي تدات اإلعتمات الباطبجمع 
 2.لخاصة بهااية دورلداول الجداد اعدات وا  إلعتماك استهالاعلى متابعة د فيما بعوم تق

ية ريدلمواعية للمالية رلفاية ريدلماعية هي رفت ياريدية مريدلماه ذهن عرع تتف و
 .فلتكاليم اتقييلعية لتحليرلفا

الستشفائي ز اكرلمافي ت ياريدلمم اهن أبين مر تعتب:يةدلمال اسائولاية ريدم-ج
لتي ت االحتياجاالى جميع ولتي تتاهي ث بحيددة لمتعرة والكثيالمهامها ظرا لجامعينا
دات لمعاو زات لتجهيل الجامعي في مجااالستشفائي ز اكرلمل اهياكف يها مختلدتب
ز كرلمءات ابناد يدتجت عملياءات ولبناامج رابمتابعة بك لذكوم تقو, تجاولمنتوا

                                                                 
 102.ق، صلساباجع رلمروش، احان يدلور ان1
 .106.ق، صلساباجع رلمروش، احان يدلور ان2
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ث لبحاو ن يولتكج والعالل امة ألعمازلالزات التجهياتقتني ولجامعي االستشفائي ا
 1.هارغيو

ز لتجهيل واعية للهياكرلفاية ريدلماعية هي رفت ياريدلى مإية ريدلماه ذهرع تتفو
ت جاوعية للمنترلفاية ريدلمك الذكوية دالقتصات ااطعية للنشارلفاية ريدلموالصيانة وا
 .كالستهالواد امل وسائولواالنية دلصيا

ية على ريدلماه ذمهمة هل تتمث:بيةطلشبه وابية طلت ااطلنشااية ريدم-د
د لمعهامع ظم كما تن, صتالخير ويرتقاك لذبد تعج ولعالل اعماأبمتابعة وصلخصا
رام حتن اضمن لمقيميالبة طلت اكارحر تسيوبية طلوم العلالعالي في م اني للتعليوطلا
ء سارؤها ديعط لنشان اعر يرتتلقى تقاو, رعفل بالنسبة لكطط لمخافي ددة لمحامج رالبا
لشبه وابية طلت ااطلنشااية ريدلمو, تستغلهاولعلمي س المجلاضها على رلمصالح لعا
ظم تنوضى رية للمدارإلوابية طلت الملفاظ افي حفل تتمثرى خأية م إداربية مهاطلا
 2.لعلميةوابية طلت اماولمعلايع وزت

عية هي رفت ياريدثالثة من بية مطلالشبه وابية طلت ااطلنشااية ريدمرع تتف
ك لذكوبية طلالشبه ت ااطعية للنشارلفاية ريدلموابية طلت ااطعية للنشارلفاية ريدلما
 .ضيرللمداري إلر اعية للتسييرلفاية ريدلما

 يةرالستشااللجنة او لعلمي س المجلا: ثالثا

ن مب ينتخذي لس ائيرلن العلمي فضال عس المجلم ايض:لعلميس المجلا -1
 :م هركذآلتي ء األعضااد يدقابلة للتجوات سنث ثالدة عضائه لمنأضم

                                                                 
 .19ق، ص لساباجع رلم، اعليودي سع1
 .122.ق، صلساباجع رلمروش، احان يدلور ان2
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ء القتضاد اعنوممثله وألمعنية العالي ن ايولتكاسسة ؤمر يدم،لمصالحء اسارؤ-
 .ثلبحدات احوو لؤومس

ن لجامعي ماالستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلمم ايعينهء عضاألى ثالثة وان إعض-
 .سسةؤلعلمية للماعة ولمجمن ابي

 .واتسنث ثالدة هما لمؤمالزينتخبهما د معيذ ستار وأمحاضذ ستاأ-

 1.نبييطلاشبه ك تبة في سلريتمتع بأعلى , ملعار ايدلمابي يعينه طشبه وظف م -

ز كرللمم لعار ايدلماو أئيسه ن رمء عادلعلمي باستس المجلايجتمع ث حي
ب لطئة برادورة طيجتمع في أن يمكنه و,نيرشهل ية كدعادورة لجامعي في االستشفائيا
دم قع أالجتمارأس ايو, سسةؤللمم لعار ايدلماو أعضائه أغلبية أو س ألمجلسائين رم

س لمجلت اجتماعااال تصح ن لك, سئيرلب العلمي في حالة غياس المجلافيوعض
ذا , عضائهأغلبية ورأال بحضإلعلمي ا في د يدجن مس لمجلاعى ديستب لنصال ايكتمم لوا 
 2.ليةوالمالثمانيةم األياا

ل تتمثراء آلن امد يدلعدار اصبنف ية فانه يكلرستشاالعلمي هيئة س المجلأن ابما و
 :فيما يلي 

زات لخاصة بالتجهيامج رالبايع رمشا, بيةطلالمصالح ن اعملية بيت قامة عالقاإ
رات اهظلتامج راب, نلسكاوالصحة امج راب, تهيئتهادة عاوا  بية طلالمصالح ء اببناوبية طلا
ث لبحن وايوبالتك لخاصةت االتفاقيااها ؤلغاوا  بية طلت اسساؤلمء انشاإ, لتقنيةوالعلمية ا

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 24دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 25دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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ط نشادر يقطب ولوم افي علث لبحن وايولتكامج رابداد عإفي رك يشاو, طبلومافي عل
 .ثلبحاو ن يولتكج والعالدان المصالح في ميا

داد عإلى ويتن مولعلمي هس المجلن افا, خليدالم ااظلنداد اعص إما فيما يخأ
 1.قة عليهدلمصاواخلي دالاامهظن

ية ذلتنفيت الهيئاانة وصال لمعاوم أية تقإدارهيئة هي :يةرالستشااللجنة ا -0
لجامعي في االستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلماية رالستشااللجنة د اتساعث حي،ئيسيةرلا

ه ذهل تشم .صياتهوتولعلمي س المجلت احاراقتق ابيطفي توص لخصاعلى ومهامه أداء 
مصالح ء سارؤسبعة  لىإثالثة ولعلمي س المجلس ائيم رلعار ايدلمالى إضافة إللجنة ا

 2.لعلميس المجلم ايعينه

للجنة ت اجتماعااسيع وتن كما يمك, رشهل كرة ية مرالستشااللجنة اتجتمع 
ء عضاأغلبية ن أموألجامعي االستشفائي ز اكرللمم لعار ايدلمن امدرة ية بمبارالستشاا
 .سسةؤلمل اهياكري يدموم لعان األميل التشم ،يةرالستشااللجنة ا

 

 

 

 

 

                                                                 
 .121.ق، صلساباجع رلمروش، احان يدلور ان1
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا97-467ذي لتنفيوم اسرلمن ام 12-19دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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 لمتخصصةاالستشفائية ت اسساؤللمداري إلم ايظلتنا: لثانيا المطلب

 .ماهية المؤسسات االستشفائية المتخصصة: الفرع األول 

في ؤرخ لما 97-465مقذي رلتنفيوم اسرلمن التاسعة مدة الماص اتن
تحديد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة المتضمن1997ريسمبد02

المؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة مؤسسات ذات وتنظيمها وسيرها على أن 
على غرار باقي المؤسسات 1طابع اداري تتمعت بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

العمومية االستشفائية ويتم إنشاؤها بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوزير المكلف 
خير في الوالية الموجود بها مقر بالصحة بعد استشارة الوالي وتوضع تحت وصاية هذا األ

المؤسسة، وتتكون المؤسسات االستشفائية المتخصصة من هيكل أو عدة هياكل 
متخصصة للتكفل بمرض معين أو مرض أصاب جهاز عضوي معين أو مجموعة ذات 
عمر معين، كما يجب ذكر االختصاص الموافق للنشاط المتكفل به إلى جانب تسمية 

 2.لمتخصصةالمؤسسة االستفائية ا

 .مهام المؤسسات العمومية المتخصصة: الفرع الثاني

المتضمن تحديد قواعد انشاء المؤسسات  491-69نص المرسوم التنفيذي رقم 
االستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها على أن المؤسسات العمومية االستشفائية 

جهاز المتخصصة تختص في عالج ومتابعة مرض معين أو مرض أصاب جهاز أو 
باإلضافة إلى ذلك تطلع حسب ما نصت  3.ضوي معين أو مجموعة ذات عمر معينع

                                                                 
المحدد لقواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة ووتنظيمها ، 491-69من المرسوم التنفيذي رقم  01نص المادة 1

 .وتسييرها 
2
يقصد بالتسمية هنا هو إسم المستشفة باإلضافة إلى التخصص الخاص به ومثال ذلك المؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة الحكيم  

 . سعدان الموجودة بوالية األغواط والتي تختص بالتويد
3
 المحدد لقواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة ووتنظيمها وتسييرها، 491-69من المرسوم التنفيذي رقم  20نص المادة  
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عليه المكادة الخامسة منه على أنه تكفل المؤسسة االستشفائية المتخصصة بمجال 
 :نشاطها بالمهام التالية

عادة التكييف الطبي واالستشفاءتنفيذ نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج  -  .وا 
 .الوطنية والجهوية المحلية للصحةتطبيق البرامج  -
 .المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم -

كما يمكن استخدام المؤسسات االستشفائية المتخصصة كميدان لتكوين شبه الطبي 
والتسيير االستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسة التكوين، ويمكن أيضا اعتماد 

ة متخصصة أو جزء من هياكلها لضمان نشاطات استشفائية جامعية مؤسسة استشفائي
 .بناءا على قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و وزير التعليم العالي

 هياكل المؤسسات االستشفائية المتخصصة:الثالث الفرع

 مجلس االدارة-اوال

ن مواد لماعليه ت نص,لمتخصصةاالستشفائية اسسة ؤلمإدارة اة طله سل
ددت حث حي, م1997ر يسمبد 02في ؤرخ لما 97-465ذي لتنفيوم اسرلمن ام16لىإ10

 .عملهويمه ظيقة تنوطرتشكيلته 

 :ن آلتييء األعضادارة اإلس امجلل يشم: دارةإلس اتشكيلة مجل -1

ت هيئال ممث ،يةدالقتصات التأمينال امثم ،لماليةل إدارة اممثوئيسا رلي والل اممث
ل سسة ممثؤلمر اية مقدلبلدي لبلالشعبي س المجلل اممث ،الجتماعين الضماا
ن ميدلمستخل اممث ،هؤمالزينتخبه ن بييطلن اميدلمستخل اممث ،الئيولالشعبي اسلمجلا

في جمعية ب ينتخل لعمال اممث ،نلمنتفعيت اجمعيال ممث ،هؤمالزينتخبه ن بييطلاشبه 
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إذا قليميا إهلة ؤلمابية طلوم العلافي ن يولتكاسسة ؤمل ممثوبي طلس المجلس ائير ،عامة
 .ستشفائية جامعيةت ااطنشارس لمتخصصة تمااالستشفائية اسسة ؤلمت اكان

ه في ديساعأن شانه ن مص شخي بأن يستعيدارة أن إلس المجلن كما يمك
 .التهداوم

وت بصدارة إلس امجلت الداولمتخصصة في ماالستشفائية اسسة ؤلمر ايدمرك يشا
 1.سلمجلامانة ألى ويتوري ستشاا

 دارةإلس امجلء عضان أتعيي -0

لي والن امرار بقد يدقابلة للتجوات سنث تها ثالدمدة لعهدارة إلس امجلء عضان أيعي
ن يعيوعضودة أعهع اطنقافي حالة و, ليهاون إلتي ينتمت ااطلسلن امراح باقتو

ء نتهاص اما فيما يخأ, دةلعهالى غاية نهاية إضه ونفسها ليعل ألشكاب احسديدجوعض
 2.فائوظلاه ذهء نتهاافننها تنتهي مع م ائفهم وظبحكن لمعنييءاألعضادة اعه

 :آلتية اضيع والمافي دارة إلس امجلداول يت: دارةإلس امجلم مها-3

ت لحسابااسسة  ؤلمانية زاميوع ر مش, دىلمط اسولمتر والقصيالتنمية طط امخ
, يمية للمصالحظلتنت ااططلمخايع رمشا, رالستثماايع رمشا, داريإلب الحساايةريدلتقا
ت سساؤمة مع مرلمبت االتفاقيازات التجهيت والبناياالخاصة بصيانة اية ولسنامج رالبا
ما مع السي, سسةؤلمء اكارقعة مع شولمتوالعالجية ت امادلمتعلقة بالخود العقا, نيولتكا

لمحلية ت الجماعات وايادلتعاضواية دالقتصات التأميناواالجتماعي ن الضمات اهيئا

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 22دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 22دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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ء قتناا, سسةؤخلي للمدالم ااظلنا, نفيوظلمدول اجروع مشرىألخت الهيئات واسساؤلموا
 .1فضهارو أصايا ولت والهباول اقب, رإليجاود اعقرات ولعقات واالولمنقل ايوتحو

ل كرة ية مدعادورة با في وجوفانه يجتمع ة دار إلس امجلع جتماص اما فيما يخأ
ثلثي ن مب لطبوأئيسه ن رمء عادئة باسترادورة طيجتمع في أن يمكنه و, رشهأستة 

قع يمضيه وموم قرمص خال في سجل تسجر في محاضت الداولماه ذهرر تحوعضائه أ
جتماعه ل اعليه خالدق يصاوخلي دالاامه ظندارة إلس امجلد يع, لجلسةن اميس وأئير
 2.ولألا

ور ال بحضدارة إإلس امجلت الداونه ال تصح ماعلى ذي لتنفيوم اسرلمص اكما ن
في د يدجن مدارة إلس اعى مجلديستب لنصال ايكتمم في حالة ما لو, عضائهأغلبية أ
ء ألعضادد اعن مهما يكوا لداويتأن ألعضائه ذ حينئن يمكو, ليةوالمالثمانية م األياا
وات ألصوي افي حالة تسان ويرلحاضء األعضاابأغلبية رارات لقذ اتتخن ويرلحاضا
 3.سئيرلوت اجح صري

لتي تلي الثمانية م األياالي في والافقة على واللمدارة إلس امجلت الداومرض تع
ضة رال في حالة معاإسالها د إرما بعوين ثالثيذ قابلة للتنفيت الداولمون اتكو, عالجتماا

 .دةلماه ذهل يحة تبلغ خالرص

 

 

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 21دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ي ذلتنفيوم اسرلمن ام 24دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
 .11-42سعودي علي، المرجع السابق، ص 3
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 ريدلما: ثانيا

ت نص, لمتخصصةاالستشفائية اسسة ؤلمر اله صالحية تسييول تخذي لاو هو
 .ريسمبد 02في ؤرخ لما 97-465ذي لتنفيوم اسرلمن ام 26و 29،22واد لماعليه

1997 

ر يوزلن امرار لمتخصصة بقاالستشفائية اسسة ؤلمر ايدمن يعي:ريدلمن اتعيي -1
رون يدي مهامه مفر يدلمد ايساعو, لألشكاس اتنتهي مهامه بنفوبالصحة فلمكلا

 .دونمساع

الستشفائية اسسة ؤلمر اتسيين عؤول بصفته مسر يدلما:ريدلمم امها -0
 :لمتمثلة في او م مهادة له عنلمتخصصة فاا

رف بالصر آلماو هو, نيةدلمة الحيال اعماأفي جميع ولة دالعم اماأسسة ؤلمل ايمث
, سسةؤلمت ايضع حساباوية ريدلتقانية زالميايع رمشاد يع, سسةؤلمت انفقاص فيما يخ

س مجلت الداومذ بتنفيوم يق, سسةؤخلي للمدالم ااظلنوايمي ظلتنل الهيكروع ايضع مش
س فقة مجلوامد صية بعولاة طلسلالى إسله ريت واطللنشاوي لسنر ايرلتقايضع , دارةإلا
م يظلتنر ااإطفي ت التفاقات واالتفاقيات والصفقااو ود لعقاجميع رام بنبوم يق, دارةإلا
ة طسلرس يما, تهطلسلن لخاضعين اميدلمستخالسلمية على اة طلسلرسايما, بهول لمعما
م لهص خصن يذلن اميدلمستخء اسسة باستثناؤلمامي دمستخوع علىمجمر لتسيين والتعييا

ليته لصالح ؤومضائه على مسض إيويضا تفأيمكنه ن ولتعييالشكان أمر خل آشك
 1.يهدمساع

 
                                                                 

لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 26دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا



التسيير اإلداري للمؤسسات العمومية االستشفائية: الفصل األول  
 

25 
 

سسة ؤيمي للمظلتنطط المخدد ايح:ريدلمل العمدة لمساعت اياريدلما -3
ف لمكلر ايوزلوابالصحة ف لمكلر ايوزلن ابيرك مشترار لمتخصصة بقاالستشفائيةا

رك لمشتوزاري الرار القاعلى د باالستناو, ميولعمف ايوظلمكلفة بالاة طلسلوابالمالية 
الستشفائية ت اسساؤيمي للمظلتنطط المخدد ايحذي لا 1998ل يرفأ 26يخ ربتاؤرخ لما
ب مكتم ولعام ايظلتنب الى مكتإباإلضافة ر يدلمد ايساعأن فيه على ء جاولمتخصصة ا
 :هي كالتالي وعية رفت ياريدثالثة مل التصاا

ب مكت: هيب وثالثة مكاتن مون تتكو: لسائولاو دارة عية لإلرلفاية ريدلما-ا
 .لصحيةف التكاليب امكت ،لمحاسبةوانية زالميب امكت, تعازلمناواية رلبشوارد المراتسيي

ب مكت: هيب وبعة مكاتن أرمون تتكو: لصحيةت ااطعية للنشارلفاية ريدلما -ب
ت اطلنشاواجيه ولتل واالستقباب امكت, تقييمهاج ولعالت ااطنشام يظتنب مكت,قايةولا
 .ضىرملول اخب دمكت, لعالجيةاالجتماعية ا

ون يتكو: زاتلتجهيواية دلقاعت المنشآواية دالقتصااعية للمصالح رلفاية ريدلما-ج
زات لتجهياية دلقاعت المنشآب امكتوية دالقتصاالمصالح ب امكت: همان ومكتبينم
 .لصيانةوا

 بيطلس المجلا: ثالثا

 .ونلقاناها له ددحت تقنية في مجاالدار أراء بنصف يكلري ستشاز اجهاوه

ب نائس وئيرلن ابي فضال عطلس المجلم ايض:بيطلس المجلاتشكيلة  -1
ن من ثناوان اعض, (مصالحء سارؤ)ون بيون طسرمما:مهركذآلتي ء األعضاسائيرلا
سسة ؤلعلمية للماعة ولمجمن امد حواو عض, هماؤمالزينتخبهما ن بييطلن اميدلمستخا
, سسةؤلمالية ديصن عؤول لمسالي دلصيا, هؤمالزبية ينتخبهطلاعة ولمجمر اغين مو
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ل ممث, هؤمالزبي ينتخبه طلاشبه ك لسلاتبة في ربي يتمتع بأعلى طشبه وظف م
 1.ءالقتضاد اعنن لجامعيين االستشفائيين اميدلمستخا

ه ذهت تمثلوتقنية دار أراء صإبي طلز اللجهات كلأو:بيطلس المجلم امها -0
 :فيم لمهاا

زات لخاصة بالتجهيامج رالبايع رمشا, بيةطلالمصالح ن اعملية بيت قامة عالقاإ
لعلمية رات ااهظلتامج راب, لصحةامج راب, تهيئتهادة عاوا  بية طلالمصالح ء اببناوبية طلا
مصالح م يظتنن تحسأن شانها ن لتي مراءات اإلجل ابي كطلس المجلرح اكما يقت, لتقنيةوا
 .2هارسيوقاية ولج والعالا

يمكنه و, نيرشهل كرة ية مدعادورة ئيسه في ن رمء عادبي باستطلس المجلايجتمع 
ر يدمن مب لطبوأعضائه أغلبية أو أئيسه ن رمب لطئة برادورة طيجتمع في أن 

 .صخال في سجل سمي يسجر ربمحضع جتمال اكوج يتو, سسةؤلما

ذا عضائه أغلبية ور أال بحضإبي طلس المجلت اجتماعاانه ال تصح ر اغي م لوا 
ألعضائه ن يمكولية والمالثمانية م األياافي د يدجن مس لمجلاعى ديستب لنصال ايكتم
 .نيرلحاضء األعضان امهما يكوا يجتمعذ أن حينئ

داد عإلى ويتن موبي هطلس المجلن افا, خليدالاامه ظنداد عص إما فيما يخأ
 3.قة عليهدلمصاواخلي دالاامه ظن

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 12 دةلماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 11دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 11-11دة لماظر انأ3
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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مية ولعماسسة ؤلماو الستشفائية امية ولعماسسة ؤللمي دار إلم ايظلتنا: نيلثاا المبحث
 يةوارلجاللصحة 

مهما ظنث كة حيرمشتم هما ألحكارسيويمهما ظتنث حين من سستاؤلماتخضع 
المتضمن انشاء المؤسسات  1009ماي 19في ؤرخ لما 07-140ذي لتنفيوم اسرلما

 العمومية االستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها

ئية العمومية و المؤسسة العمومية للصحة ماهية المؤسسة االستشفا: ولأل االمطلب 
 .الجوارية

 :تعريف المؤسسة العمومية االستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية :الفرع االول

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  : المؤسسة العمومية االستشفائية
 1.بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتوضع تحت وصاية الوالي

تتكون المؤسسة العمومية االستشفائية من هيكل وصاية للتشخيص والعالج 
عادة التأهيل الطبي تغطى سكان بلدية واحدة أو مجموعة بلديات تحدد . واالستشفاء وا 

 2.دية للمؤسسة العمومية االستشفائيةبقرار من الوزير المكلف بالصحةالمشتمالت الما

كما نصت المادة السادسة من نفس المرسوم على أن المؤسسة العمومية للصحة 
الجوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل 

 1.وتوضع تحت وصاية الواليالمالي 

                                                                 
ت سساؤلمواالستشفائية امية ولعمت اسساؤلمء انشان ايتضمذي ل، ا07-140ذي لتنفيوم اسرلمن ام 01دة لماا نص1
 .هارسيويمها ظتنوية وارلجاة لصحة ميولعما
 .062د بو حميدة عطاء هللا، الوجيز في القضاء واالدارة، مرجع سابق، ص  2
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مومية للصحة الجوارية من مجموعة عيادات متعددة الخدمات تتكون المؤسسة الع
وقاعات العالج تغطي مجموعة من السكان وبرغم من الطابع اإلدارية للمؤسسة العمومية 
للصحة الجوارية والمؤسسة العمومية االستشفائية إلى أن هذا ال يعني أن وظيفتها هي 

ع إلى أن الموظفين واألعوان وظيفة إدارية، إن وصفها بأنها ذات طابع إداري يرج
المنتمين إليها خاضعون لقانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، 
كما يرجع إلى قواعد المالية العامة التي يخضع لها تسييرها المالي، باإلضافة إلى 

 .اختصاص القضاء اإلداري بالفصل في منازعاتها اإلدارية

 المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجواريةمهام :الفرع الثاني

تتمثل مهام المؤسسةالعمومية االستفادة في التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة بالحاجات 
 :الصحية للسكان، وفي هذا اإلطار تتولى على الخصوص المهام اآلتية

عضمان تنظيم وبرمجة وتوزيع العالج ال - ادة التأهيل الطبي شفائي والتشخيص وا 
 .واالستشفاء

 .تطبيق البرامج الوطنية للصحة -
 .ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية -
ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجديد معارفهم، كما يمكن  -

استخدام المؤسسة العمومية االستشفائية ميدانا للتكوين الطبي وشبه الطبي 
ين في التسير االستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات والتكو 

 2.التكوين
-  

                                                                                                                                                                                                  
ة لصحة ميولعمت اسساؤلمواالستشفائية امية ولعمت اسساؤلمء انشان ايتضمذي ل، ا07-140ذي لتنفيوم اسرلما1
 .هارسيويمها ظتنوية وارلجا
 .هارسيم يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا، ا07-140ذي لتنفيوم اسرلما2



التسيير اإلداري للمؤسسات العمومية االستشفائية: الفصل األول  
 

29 
 

كما تتمثل مهام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في التكفل بصفة متكاملة 
 :ومتسلسلة في ما يأتي

 .الوقاية والعالج القاعدي -
 .تشخيص المرض  -
 .العالج الجواري -
 .القاعديالفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص  -
األنشطة المرتبطة بالصحة اإليجابية والتخطيط العائلي تنفيذ البرامج الوطنية  -

 :، وتكلف على الخصوص بما يأتيللصحة والسكان
المساهمة في ترقية وحماية البيئة والمجاالت المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة  -

 .ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية
مستخدمي مصالح الصحة وتجديد معارفهم كما المساهمة في تحسين مستوى  -

يمكن استخدام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ميدان لتكوين شبه الطبي 
والتكوين في التسيير االستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات 

 .التكوين
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لصحة المؤسسة العمومية االستشفائية و المؤسسة العمومية ل هياكل:المطلب الثاني 
 الجوارية

 مجلس االدارة:الفرع االول

مية ولعماسسة ؤلمواالستشفائية امية ولعماسسة ؤلمر اله صالحية تسييت يطعأ
 07-140ذي لتنفيوم اسرلمن ام 18لى إ 11ن مواد لمددت احث حي, يةوارلجاللصحة
 .هرتسييويقة عمله وطرتشكيلته 

 :ما يأتي دارة إلس امجلم يض:دارةإلس اتشكيلة مجل :اوال

, يةدالقتصات التأمينان اعل ممث, لماليةن إدارة اعل ممث, ئيسارلي والن اعل ممث
ن عل ممث, الئيولالشعبي س المجلن اعل ممث, الجتماعين الضمات اهيئان عل ممث
, هظراؤينتخبه نن بييطلن اميدلمستخن اعل ممث, سسةؤلمر امقدي لبلالشعبي س المجلا

, لصحةاتفقي رمت جمعيان عل ممث, هظراؤه نينتخبن بييطلاشبه ن ميدلمستخن اعل ممث
 .بيطلس المجلس ائير, في جمعية عامةب ينتخل لعمان اعل ممث

مية ولعماسسة ؤلمر ايدموالستشفائية امية ولعماسسة ؤلمر ايدمن مل كر يحض
 .مانتهمان ألياويتوري ستشارأي ابدارة إلس امجلت الداوية موارلجاللصحة 

 1.شغالهأته في دشانه مساعن مص شخل ة بكالستعاندارة اإلس المجلن كما يمك

ث ثالدة لعهدارة إلس امجلء عضان أتعييم يت:دارةإلس امجلء عضان أتعيي :ثانيا
 .لهان لتابعيت الهيئااو ت اطلسلن امراح قتاعلى ء بنا ،ليوالن امرار بقد يدقابلة للتجواتسن

                                                                 
م يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي ل، ا240-09ذي لتنفيوم اسرلمن ام 22دة لماظر انأ1
 .هارسي
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 سنفب حسد يدجوعضن يعيدارة إلس امجلء عضاد أحدة اعهع اطنقافي حالة و
م تن يذلء األعضادة اعهء نتهاص اما فيما يخأ, دةلعهء انتهاالى غاية إلخالفته ل ألشكاا

 1.فائوظلاه ذهء فننها تنتهي بانتهام ائفهم وظبحكم تعيينه

 :فيما يأتيوص لخصاعلى دارة إلس اجلمداول يت:دارةإلس امجلم مها :ثالثا

, سسةؤلمانية زاميروع مش, طسولمتر والقصين ايدلماسسة على ؤلماتنمية طط مخ
خلي دالم ايظلتنايع رمشا, رالستثماايع رمشا, داريإلب الحساا, يةريدلتقت الحساباا

ت التفاقياا, صيانتهاوفقة رالمزات التجهيت والبياناظ اية لحفولسنامج رالبا, سسةؤللم
مة مع رلمبج العالم ايدلمتعلقة بتقود العقا, نيوللتكدان سسة كميؤلمدامالخاصة باستخا
ت يادلتعاضواية دالقتصات التأميناواالجتماعي ن الضمات اسسة السيماهيئاؤلماء كارش
, نميدلمستخداد اتعدول جروع مش, رىألخت الهيئات واسساؤلموالمحلية ت الجماعاوا
ول قب, رإليجاود اعقرات ولعقات واالولمنقاملكية ل يوتحء وقتناا, سسةؤخلي للمدالم ااظلنا
ول لمعمم ايظبقا للتنت طالتفاقات واالتفاقياود والعقوات لصفقاا, فضهارو أصايا ولت والهباا
 2.به

في ع الجتماايمكنه و, رشهأستة ل كدة حرة واية مدعادورة في دارة إلس ايجتمع مجل
رر تحو, عضائهأثلثي ن مب لطبوأئيسه ن رمء عادستاعلى ء ية بنادعار غيدورة 

ص خال في سجد يتقولجلسة ن اميس وأئيرلاقعها وير في محاضدارة إلس امجلت الداوم
 .سئيرلاعليه ر شؤيوقمه ري

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا240-09ذي لتنفيوم اسرلمن ام 21دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا240-09ذي لتنفيوم اسرلمن ام 24دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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أما في ما يخص اجتماع مجلس اإلدارة فننه يجتمع وجوبا في دورة عادية مرة كل 
بطلب من ثلثي و ستة أشهر، ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أ

أعضائه وتحرر هذه المداوالت في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم يمضيه رئيس 
ن الجلسة، يعد مجلس اإلدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه من خالل اجتماعه وأمي

 1.األول

كما نص المرسوم التنفيذي على أنه ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور 
أغلبية أعضائه، وفي حالة ما لم يكتمل النصاب يستدعي مجلس اإلدارة من جديد في 

ئذ ألعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد األعضاء األيام الثمانية الموالية، ويمكن حين
الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح 

 2.صوت الرئيس

لية والمم اياألثمانية الي في والافقة واعلى مدارة إلس امجلت الداومرض تعو
راض عتاال في حالة إا سالهن إرما موين ثالثيد بعذة نافت الداولمون اتكع ولالجتما

 .المدةذا هل يح يبلغ خالرص

 ريدلما: لثانيا الفرع

نصت عليه  ,المؤسسة االستشفائية المتخصصةر له صالحية تسييول تخذي لاو هو
 .2669ديسمبر 01المؤرخ  491-69من المرسوم التنفيذي  26و 22، 29المواد 

ر يوزلن امرار بق المتخصصة الستشفائيةاسسة ؤلمر ايدمن يعي:ريدلمن اتعيي :اوال
، ويساعده المدير في مهامه مديرون لألشكاا مهامه بنفستنهى وبالصحة ف لمكلا

 .مساعدون

                                                                 
1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية الجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب، ا164-79ذي لتنفيوم اسرلمن ام 41دة لماظر انأ
 .41-42رجع السابق، ص سعودي علي، الم2
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المدير بصفته مسؤول عن تسيير المؤسسة االستشفائية مهام المدير :ثانيا
 :المتخصصة فنن له عدة مهام والمتمثلة في 

رف بالصر مآلاو هو ،ةنيدلمة الحيال اعماأفي جميع ولة دالعم اماأسسة ؤلمل ايمث
، يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضع حسابات المؤسسة، فيمايخص نفقات المؤسسة

يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة، يقوم بتنفيذ مداوالت مجلس 
اإلدارة، يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس 

في إطار التنظيم المعمول  اقياتواالتفاقاتواالتفاإلدارة، يقوم بنبرام جميع العقود والصفقات 
به، يمارس السلطة السليمة على المستخدمين الخاضعين لسلطته، يمارس سلطة التعيين 
والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل 

 1.همن أشكال التعيين ويمكنه أيضا تفويض إمضائه على مسؤوليته لصالح مساعدي

يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسة  :المديريات المساعدة لعمل المدير: ثالثا
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف  االستشفائية المتخصصة

بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وباالستناد على القرار الوزاري المشترك 
الذي يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسات االستشفائية  2662أفريل  19المؤرخ بتاريخ 

لى مكتب التنظيم العام ومكتب المتخصصة وجاء فيه على أن يساعد المدير باإلضافة إ
 : االتصال ثالثة مديريات فرعية وهي كالتالي

تسيير ب مكت: هيب وثالثةمكات وتتكون من:لسائولوا إدارةعية للرلفاية ريدلما-1
 .الموارد البشرية والمنازعات، مكتب الميزانية والمحاسبة، مكتب التكاليف الصحية

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب،  ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 26دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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مكتب : كون من أربعة مكاتب وهيوتت:للنشاطات الصحيةعية رلفاية ريدلما-0
الوقاية، مكتب تنظيم نشاطات العالج وتقييمها، مكتب االستقبال والتوجيه والنشاطات 

 .االجتماعية العالجية، مكتب دخول المرضى

ويتكون :المديرية الفرعية للمصالح االقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات-3
االقتصادية ومكتب المنشآت القاعدية التجهيزات مكتب المصالح : مكتبين وهمامن 

 .والصيانة

 المجلس الطبي : الثالث الفرع

 .ونلقاناها له ددحت تقنية في مجاالدار أراء بنصف يكلري ستشاز اجهاوه

ب نائس وئيرلن ابي فضال عطلس المجلم ايض:بيطلس المجلاتشكيلة  :اوال
 :م هركذآلتي ء األعضاسائيرلا

ن بييطلن اميدلمستخن امن ثناوان اعض, (مصالح ءسارؤ)ون بيون طسرمما
عة ولمجمر اغين موسسة ؤلعلمية للماعة ولمجمن امد حواو عض, هماؤمالزينتخبهما 

بي يتمتع طشبه وظف م, سسةؤلمالية دصين عؤول لمسالي دلصيا, هؤمالزبية ينتخبهطلا
ن يالستشفائين اميدلمستخل اممث,هؤمالزبي ينتخبه طلاشبه ك لسلاتبة في ربأعلى 

 1.ءالقتضاد اعنن لجامعييا

م لمهااه ذهت تمثلوتقنية دار أراء صإبي طلز اللجهات كلأو:بيطلس المجلم امها :ثانيا
 :في

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب،  ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 12دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
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زات لخاصة بالتجهيامج رالبايع رمشا, بيةطلالمصالح ن اعملية بيت قامة عالقاإ
لعلمية رات ااهظلتامج راب, لصحةامج راب, تهيئتهادة عاوا  بية طلالمصالح ء اببناوبية طلا
مصالح م يظتنن تحسأن شانها ن لتي مراءات اإلجل ابي كطلس المجلرح اكما يقت, لتقنيةوا
 .1هارسيوقاية ولج والعالا

يمكنه و, نيرشهل كرة ية مدعادورة ئيسه في ن رمء عادبي باستطلس المجلايجتمع 
ر يدمن مب لطبوأعضائه أغلبية أو أئيسه ن رمب لطئة برادورة طيجتمع في أن 

 .صخال في سجل سمي يسجر ربمحضع جتمال اكوج يتو, سسةؤلما

ذا عضائه أغلبية ور أال بحضإبي طلس المجلت اجتماعاانه ال تصح ر اغي م لوا 
ألعضائه ن يمكولية والمالثمانية م األياافي د يدجن مس لمجلاعى ديستب لنصال ايكتم
 .نيرلحاضء األعضان امهما يكوا يجتمعذ أن حينئ

داد عإلى ويتن موبي هطلس المجلن افا ،خليدالاامه ظن دادعص إما فيما يخأ
 .2قة عليهدلمصااو خلي دالاامه ظن

                                                                 
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب،  ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 11دة لماظر انأ1
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا
لجامعية ز اكرالمء انشاد اعواقدد يحذي لا. هركق ذلساب،  ا491-69ذي لتنفيوم اسرلمن ام 11دة لماظر انأ2
 .هارسيم يظتنوالستشفائية ا



 

 
 

 

 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال

 للمؤسسات المالي التسيير

العموميةاالستشفائية
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 :تمهيد

إن تسيير أي مؤسسة عمومية ال يكون إال بميزانية معتمدة تم إعدادها لتالئم  
حاجيات سكان المنطقة الجغرافية، والمصادقة على هذه الميزانية وتنفيذها هناك إجراءات 

إال أن ما يعيب على هذه الميزانية ما تتعرض له من مشاكل كونها في وشروط لذلك 
أغلب األحيان ال تؤمن حاجيات ومتطلبات األفراد وعليه سيكون هذا الفصل عن الميزانية 

 .والنتائج المترتبة على التسيير المالي لهذه المؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائر
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 الستشفائية ا المؤسسات العموميةانيةميز : ث األوللمبحا

ن م ،ميةولعماالستشفائية ت اسساؤلمالي للمم ايظلتنالى ث إلمبحذاافي هرض سنتع
 .هاذعملية تنفيوت سساؤلمانية هاته زاعلى ميرف لتعل اخال

أن لنا ن تبي ،مة لهاظلمنانية ولقانوص النصف االعنا على مختلل اطخالن مو
 .دحومالي مر تسييت سساؤلمالهاته 

 ميةولعماالستشفائية ت اسساؤلمانية زاميماهية : ولألب الطلما

ورة في صر هظتت لنفقااو رادات إليل اكن ألدادي تعن بيان عرة نية عبازالميإن ا
لممكنة رادات اإليامسبقا دد ألنها تحري يدتقن يضا بياأهي ،ومفصلةدة يدمالية عم قاأر
 .سنة كاملةون ما تكدة بلة عامنية مقرة زقعة لفتولمتت النفقاوى ايضا مستدد أتحو

مية ولعمت اسساؤلمانية زاقبة ميراكيفية موذ تنفيوداد عإلى كيفية طرق إلتل اقبو
 .نهاومضمد يدتحويفها رعلينا تعب جوت ،الستشفائيةا

 ميةولعماالستشفائية ت اسساؤلمانية زاميف يرتع: ولأل رع الفا

در لتي تقاثيقة ولانية هي زالميا 90-21 ،ونلقانن ام 03دة لماافي ء لما جادا ستناا
ط لنشادد التي تحاهي ،وزلتجهياو ر لخاصة بالتسييت النفقااو رادات إليوع امجمص خرتو
ر أن اعتباو, تلنفقاص اخيرترادات وإلير ايدعملية تقل خالن سسة مؤلمالي للما
تتمتع بالشخصية إداري ابع ذات طمية وعمت سساؤمية مولعماالستشفائية ت اسساؤلما
لمحاسبة ذا اكولمالية ون اقاند عواها لقرلمالي فننها تخضع في تسييل االستقالاو ية ولمعنا
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ظرا قع نوالافي دة مقيور اهظلانية مستقلة في زايجعلها تتمتع بميذي لر االما ،ميةولعما
 1.صيةولاة طلسلل اقبن ها مديدتحم تيود قيراءات وفاتها لإلجرتصف مختلوع لخض

ن أن يمكر نية تسييزاالستشفائية هي ميت اسساؤلمانية زامين باول لقاكما يمكننا 
يسمح  ،مستقبليةت تقييمي لعمليادول جل خالن مد مجسري يدتقل نها عمأعلى رف تع
 رةفتلنية خالزالميافي رة فولمتدات االعتمادود افي حق باالتفارف بالصر لآلمخاللهن م

ن لصحية مت امادخلاعلى ب لطالستجابة للل اجن امذا هوبسنة مالية درة منية مقز
 2.رادألفطرف ا

 الميزانيةت نفقاوراداتيإ :لثانيرع الفا

ستخلصنا الصحةوزارة او لمالية وزارة اها دلتي تعانية از لميانة دوعلى مدا ستناا
ل تتمثو, تبابا للنفقاورادات بابا لإلين تتضم العمومية االستشفائيةت سساؤلمانية زاميأن
 :في

 :نالستشفائية مت اسساؤلمارادات يون إتتك:راداتإليا -الأو

ت سساؤللمر ألكبول الممر انها تعتبث أحي:لةدولت اعاناإ .1
ن يولتكاو قاية ولاو ج لعالل اعماألمساهمة في افي ت إلعانااهاتهل تتمثو،الستشفائيةا
 .الجتماعيةت التأمينان امدون لمستفير اغين يوزبالمعل لتكفاو 

م لهن مؤللمج لعالم ايدفي تقل تتمث:الجتماعين الضمات امساهمة هيئا .0
مساهمة ب لى جانا  و ،نيولتكت اسساؤموت سساؤلماو ت يادلتعاضاو م قهوحقذويو جتماعيا ا

                                                                 
نية وطلاسة درلما، سةدرالانهاية رة كذم، ملتحكابة رمقاولصحية نحاسسة ؤلمافي ت لنفقاا، رزاقلد اعبم حاد 2

 04.ص، 2012، لصحةت  وادارة اللمناجمن

 05.ق، صلساباجع رلمرزاق، الد اعبم حاد 2
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ت مادلخوان االجتماعي بعنن الضمات امساهمة هيئاد الجتماعي نجن الضمات اهيئا
 .تلخاضعة لالتفاقياا

ت سساؤلمافي مساهمة ل تتمثو:ميةولعمت الهيئااو ت سساؤلمامساهمة  .3
ن لتضامت اهيئاك لذكولعالي م التعلياو ن يولتكت امساهمة هيئاو،ميةولعمتالهيئااو 
 .نيوطلا

في رادات إلياهاته ل تتمث:سسةؤلمط انشان عليها مل متحصرادات يإ .4
ن ميدلمستخت امساهماو،رةالستشااو ص لفحاو ء الستشفاف ايرضىفي مصارلمت امساهما

رق حن عليها مل لمتحصرادات اإليك الذكو،يةذلتغت افي نفقان بصيرلمتاو لبة طلاو 
مة في رلمبت االتفاقيال امثت التفاقيار ااإطعليها في ل متحصرادات يإيضا أو ت لنفاياا

 .جلعالت ااطنشار اإطفي وطب لر ااإط

ت ماظلمنافي مساهمة رادات إلاهاته ل تتمثو:رىخرادات أيإ .5
 .يةدقتصاالت اسساؤلمت ايضا مساهماأو ،تلهبااو ت إلعانااو روض لقاو ،ليةدولا

هي دة وحيدة وماب لباذا اهن يتضمث حي:لسابقةالمالية وات السندة اصأر .6
 .لسابقةواتالسند اصير

 :ن مية مولعماالستشفائية ت اسساؤلمت انفقاون تتك: تلنفقاا: ثانيا

م بما فيهن فيوظلمور الخاصة بأجت النفقال اكل تشم:نميدلمستخت انفقا 1.
د عنو ،تلمعاشااو ت يضاولتعاو لمنح ابما فيها ق حوالوت تبارمن من يدلمتعاقاو ن سميرلما

ق حواما لوظف أمل تبة كربص خان معيم سلور عى بالنسبة لألجرالنفقة ياه ذهذ تنفي
 .كسلل ألساسية لكن انيوالقالى إها فتخضع رغيوت يضاوتعومنح ن مرألجا
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فلة لمقالمالية السنة ب اعلى حسات بالنفقاص لخاب ابالباوان لعنذا اهم كما يختت
ن مب لطيتذي لر األموان، العنذا الهص لمخصد االعتمااكفاية دم لى عر إيشيذي لوا
لسنة ب اعلى حسات تسمية نفقات تحدة يدلجانية زالميالنفقة في امبلغ ر إدراج لمسيا
 .لمقفلةالمالية ا

في ن يولخاصة بالتكت النفقاوان العنذا اهل يشم:نيولتكف ايرمصا .0
لبة طلن ايوتكت مة لعمليازالف يرمصاوت يضاوتعومنح وتتبارمن سسة مؤلما
ت لملتقيااو رات تمؤلماو لعلمية طل المتعلقة بالعف ايراــلمصذا اكون، فيوظلمن وانيرلمتماو 
ت لنفقاب ابحساك لذكوان لعنذا اهم يختتت، ويادورلاو تلمجالافي راك الشتف ايرمصاو

 .لمقفلةالمالية السنة اعلى 

ه خلية خاصة ذتنفيوه ربتحضيوم تقوي نامج سنربس ساأعلى وان لعنذا اهر يسيو
لمالية دات االعتماب احسك لذو ن يولتكب امع مكتق بالتنسين يولتكاتسمى خلية 

 .وانلعنذا المخصصة لها

ن لمقيمياضى رلماية ذتغت نفقاوان لعنذا اهل يشم:يةذلتغت انفقا .3
ضى رلمداد اتعداول على جءا بنام هديدتحم يت نيذلم واهوفقراموالستشفائيةت اسساؤبالم
في ق لحم الهن يذلن اميدلمستخف اية مختلذتغت نفقاذا كوول، خدلب اها مكتدلتي يعا
ن لمعنيين اييدارإلاو ن بييطلالشبه او ن بييطلن اميدكالمستخت جباولن امدة الستفاا

 .ةــلمقفلاة ـلماليالسنة اة على ـلنفقب ابحساـوان لعنـذا اهم تـيختو، مةداوبالم

ت لصفقاق اين طرعورات أالستشاق اين طرما عوان إلعنذا اهت بنفقازام اللتم ايت
 .وانلعنذا المخصصة لهدات اتبعا لالعتماك لذو 

وان لعنذا اهل يشم:بيطلل االستعمارى ذات األخواد الماو ية دوألت انفقا .4
ل الستعمارى ذات األخواد المذا اكو، مةزلالاية دوألف امختلء تناـلخاصةباقت النفقاا
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ت لملحقاوافة ـلمختلوازم اللاو بية طلزات الغار وايولتصم افالأو ر لمخابواد ابي كمطلا
لسنة ب اعلى حسات بالنفقاك لذكوان لعنذا اهم يختت، وبيطلل االستعماث ذات ااــألثوا
 .لمقفلةالمالية ا

دات العتماان ألك لذو ية مولعمت الصفقاق اين طرعوان لعنذا اهت بنفقازام اللتم ايت
 .ميةوعمت صفقارام بزم إتستلورة كبيوان لعنذا المخصصة لها

قاية في ولخاصة بالت النفقاوان العنذا اهل يشم:قائيةولل األعمات انفقا .5
قائي ولطب الاو بئة وألاعليها مصلحة رف لتي تشاقاية ولخاصة بالانية وطلامجرالبر ااإط
واد ذات موية أدوو ل مصاأو ت تلقيحان لصحية ما سسةؤلمابيعة طفقا لوقاية ولب امكاتوأ
يضا وان ألعنذا اهم يختتوت لملصقااو ت عاوبطلماو ت لتلقيحار افاتذا دكو، قائيل وستعماا

 .لمقفلةالمالية السنة ب اعلى حسات بالنفقا

د لعتاف امختلء قتنات انفقاوان لعنذا اهل يشم: بيةطلدوات األاو د اـــلعتا .6
 بيةطلدوات األاو 

ـب لـد طسنـق ين طرعء اـقتنـم التي يتر الغيااع طبي كقطلد اللعتات لملحقااو 
ك لذو ت صفقاورات أستشاق اين طرعوم، أيهدلر فوتتن يذلن المتعاملين اجي مراـخ

زن لى مخإجه ويزم لالد العتاء اقتناد ابعوة، لمقتناابية طلزة األجهاو د ألعتااقيمة ب حس
 .بيطلد العتاا

ت نفقار اإطه في ؤقتنام ايترة قيمته كبيون لتي تكد العتاأن الى رة إإلشادر اتجو
 .ليوالابها ل لتي يتكفزة اكرلممر ااعية غيطلقز التجهيا

لمخصصة ت افقاــلنل اكوان لعنذا اهل يشم: ةـلصحيل الهياكاصيانة  .7
ء لبناواد امراء شل يوتمومميها رتوراء لخضت المساحااو لمباني او ل لهياكالصيانة 

 .ءالطلج، اجازلر اكسم ميرت: كلل ذمثام وميرتلاو لصيانةواد الملمخصصة ا
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لتي زة اكرلممر ااعية غيطلقز التجهيت افي نفقادرج فهي ترى لكبل األشغااما أ
 .ليوالابها ل يتكف

ت نفقاد، يرة بالبـلخاصت ااـلنفقوان العنذا اهل يشم:ـرللتسييرى خت أاــنفق .8
، لمختلفةـرار األضاو ـق ئرالحاو ر اطـألخد اضن لتأميت انفقاز، لغااو ء بارلكهتانفقار، إليجاا

ت نفقاب، لمكتوازم الراء، لخبف ايرمصان، فدلف ايرمصات، عازلمنااو ود لعقف ايرمصا
رات، لسيارة ايظحف يربمصاق ما يتعلل كودوات ألاو د لعتاء اقتناف، ايظلتنواد امء، لماا

خاضعة ر غيرى خت أفي مستشفياء فاالستشف ايرمصاد يدتسول لتنقاو للنقف ايرمصا
 .ميولعمم ااظللن

ت مادلمخصصة للخت النفقاوان العنذا اهل يشم:الجتماعيةت امادلخا .6
ت مادلخالجنة ن طرف مر يسي، ويةرألجالكتلة ن ام 3 %بنسبة در لتيتقاو الجتماعية ا
ن، ميدلمستخن طرف انتخابها مم التي يتاو لصحية اسسة ؤلموى االجتماعية على مستا
دات لمساعم ايدتقوياضية رلاو لثقافية ت ااطلنشاض البعد يدلتحاجه وجه على ويو

 .هارغيون ميدللمستخ

فيه د نجث بي بحيطلث البحت انفقاوان لعنذا اهل يشم:بيطلث البحت انفقا .20
في ن ييرالستشااو راء لخاصة بالخبت النفقاث، البحر ااإطفي ت لخاصة بالتنقالتالنفقال اك

 .ثلخاصة بالبحوازم اللاو دوات ألء اقتنا، ابيطلث البحل امجا
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 ميةولعماالستشفائية ت اسساؤلمانية زاميدئ مبا: ثلثالرع الفا

 :في ل تتمث ،دئلمبان اعة مونية لمجمزالمياتخضع 

بسنة در نية تقزالمين ايارسدة مأن في دأ لمبذا اهل يتمث: يةولسندأ امب -الأو
 .دةحوابسنة دد تحرادات إليل اتحصيوت لنفقاذ اتنفيدة مأن يضا أبه د يقصويةدميال

نية زافي ميرادات إلياو ت لنفقال اكدراج بندأ لمبذا ايقضي ه: دةحولدأ امب -ثانيا 
 .قبة حساباتهارامومناقشة ل لتسهيذاهودة حوا

 

في ت لنفقااو رادات إلين امل كوي في تسادأ لمبذا اهل يتمث: وازنلتدأ امب -ثالثا 
ت لنفقااجمالي ن إكاوازن إذا لتدأ انية محققة لمبزالمير انعتبأن ال يمكننا ث حي،نيةزالميا
 .راداتإلياجمالي وق إيفول أيق

ي جميع طيغرادات إلياجمالي أن إعلى دة لقاعاه ذهوم تق: ليةولشمدأ امب –بعا را
 .نيةزالميافي ودة جولمتافقالنا

نفقة ل كس أن ساأعلى دأ لمبذا اهوم يق: داتالعتماص اتخصيدأ مب –خامسا 
 1.ددمحوان في عنن معيب معينة في بادةلماص تخص

على ت نفقاور في صدئ لمبااه ذبهل لإلخالر لمسيالملحة يلجا رورة اللضونه اال إ
, داتالعتماص اتخصيدأ مب علىرد يذي لدات االعتمااليوتحولسابقة وات السنابحسا

 .دةحولدأ اعلى مبرد لتكميلية فتا نيةزالمياما أ, يةولسندأ اعلى مبرد لتي تاميلية لتكرة الفتاو 

 

                                                                 
 05.ص، قلساباجع رلما، رزاقلد اعبم حاد 2
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 ميةولعماالستشفائية ت اسساؤلمانية زاميذ تنفيوداد عإ: لثانيب الطلما

ها دادعل إجن امل حرامدة مية بعولعماالستشفائية ت اسساؤلمانية زامير تم
 :في ل حرالماه ذهت تمثلو ,هاذتنفيو

 نيةزالميداد اعا  و ر تحضي:ولأل رع الفا

ت الحتياجاف امختلد يدة تحطسواسسة بؤلموى انية على مستزالمير اتحضيدأ يب
ر يدلموم ايقث حي1، سسةؤلمر ايدمق ية على عاتريدلتقانية زالمير اتقع مهمة تحضيو
لمنهجية رة اكذلماعلى ءا بنال يرفأو رس أمار شهد يدبالتحوية رلجاالمالية السنة ء اثناأ
في ،ونيةزالميروع امشداد لمالية بنعوزارة او صية ولوزارة الاسلها رلتي تت التعليمااو 
لتقنية او بية طلاللمصالح ت تعليماوت جيهاوتل ساربنر يدلموم الية يقوالماحلة رلما
ه ذهوم ها تقوردب،وكلة لهاولمء األعبااو اتها طنشان القا مطناحتياجاتها د ايدية لتحدارإلاو 
د بعذا هوتلخيصها وتحليلها وستها درابوم سسة لكي يقؤلمر ايدلى مإسالها ربنرة ألخيا

لنهائي روع المشد ايعر ألخيافي و, دارةإلس امع مجلرة مصغت جتماعاامناقشتها في 
لى إساله ربنوم ها تقدوربن ولسكااو لصحة اية ريدلى مإسله ريوية ريدلتقانية زاللمي
 2. تلمستشفياح اصالا  و ن لسكااو لصحة وزارة انية بزالمياية ريدم

 نيةزالميذ اتنفي: لثانيرع الفا 

مية ولعمالمحاسبة وان اعق أالستشفائية يقع على عاتت اسساؤلمانية زاميذ تنفيإن 
في ل خديتم همند حل واكد أن نجث حي ،ونميولعمون المحاسباو رف بالصرون آلمم اهو
ب لمحاساو رف بالصر آلمايفتي ن وظبيل لفصدأ ابيقا لمبطتذا هو ختصاصهدود اح

                                                                 
الستشفائية امية ولعمت اسساؤلمء انشان ايتضمذي ل، ا07-140ذي لتنفيوم اسرلمن ام 20دة لماظر انأ 2
 .هارسيويمها ظتنوية وارلجاة لصحة ميولعمت اسساؤلموا
نية وطلاسة درلما، رجلتخانهاية رة كذم، لصحيةامية ولعماسسة ؤلمالي بالمر التسييافي م لتحكا، ليشي جمارب2

 07.ص، 2012، لصحةت  وادارة اللمناجمن
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وم مي يقولعمب المحاساو ية إدارمحاسبة ك يمسرف بالصر آلمد أن انجث حي ،ميولعما
 :لحرابمت لنفقااو رادات إليذ اتنفير يمو 1،نيةزالميذ اتنفين لمحاسبية ماحلة ربالم

ت سساؤلمالصالح راد يل أي إال يحص: راداتإليل اتحصيراءات جإ –ال أو
 :نحلتيرعلى مرادات إليل اتحصيم يتور لغياعلى ق لها حت ما يثبدالبعإالستشفائية ا

ال ث حي ،رفبالصر آلمن طرف احلة مرلماه ذفي هذ لتنفيم ايت: يةإدارحلة رم -1
م يتر ولغياعلى ق لها حت ما يثبدال بعإالستشفائية ت اسساؤلمالصالح راد يألي إل يحص
 .لتصفيةت واإلثباق اين طرحلة عرلماه ذفي هرادات إليق اتحقي

-21ونلقانن ام18دةلمااعليها في وص لمنصاهي و: حلة محاسبيةرم2-
ق بالتحقيوم فيق, ينةزلخن امين طرف أمرادات إليل اتحصيون حلة يكرلماهذهن ضمو90
لى ر إشعال إسريم ث ،تيماظلتناو ن نيوالقب اجوله بمص خرمرف بالصرآلمن أن ام
 2.رادإليد امبلغ سنديدالبه بتسطين يدلما

د لتعقين اموع بنت لنفقاذ اتنفيراءات جز إتتمي: تلنفقال اتحصيراءات جإ –ثانيا 
 :يضا ن أحلتيربمذ لتنفيذا اهر يمث حي،ءيطلباو 

ر الماو لتصفية ا ،بالنفقةزام اللتاحلة رلماه ذهل تشمو: يةإدارحلة رم 1-
 .رفبالصر آلمن طرف احلة مرلماه ذهذ تنفيميت،ورفبالص

                                                                 
 21.ص، قلساباجع رلما، ليشي جمارب1
نية وطلاسة درلما، سةدرالانهاية رة كذم، مية للصحةوسسة عمؤنية مزاميذ قابة على تنفيرلا، ملمنعد اعبدراوي ب 2

 21 22.ص ص، 2012، لصحةت  وادارة اللمناجمن
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ذي لر واألخيراء اإلجاهي ت ولنفقاافع دحلة رلماه ذهل تشمو: حلة محاسبيةرم2-
 ،تلنفقاافع دبوم ليته يقؤومست تحوه دحوينة زلخن اميث أن أحي ،نيدلراء ابمنجبه يتوبم
 1.لنفقةافع ل دقبق بالتحقيوم فيق

 نيةزالمياقة على دلمصاا: ثلثالرع الفا

ن مك لذو لة دولعامة للانية از لمير ااإطلصحة في وزارة انية زاميدرس ت
رض يعها دبعووزراء لس امجلم مة ثولحكس امجلوى لمالية على مستون اقانروعمشلخال

 .قة عليهدللمصان لمارلباعلى 

وم تقو, لصحةوزارة احة لولممندات االعتمار اهظلمالية تون اقة على قاندلمصاد ابع
دم تقث حي, تلباطلب االستشفائية حست اسساؤلماعلى دات العتمااه ذيع هوزبتوزارة لا
تبلغ م ثت لنفقااو رادات أبالنسبة لإليواء سط فقن يولعنااعة على وزنية مزاسسة ميؤمل لك
ن بعيذ ألخامع واد موول لى فصإنية زالميل ابتفصيوم تقرس ومار ية شهداسسة في بؤللم
دارة إلس اعلى مجلروع لمشذا اهرض ها يعدبعو2،لماضيةالسنة انية زامير العتباا

لة داوفقا بمرقة عليه مدلصحة للمصارى وزارة اخرة أمل سرله يوفي حالةقبولمناقشته 
نية قابلة زالمياتصبح رة لتأشيامنح د عن،ونيةزاللميرة لتأشيامنح ل جن امدارة إلس امجل
 .رسمار ه نهاية شهذهذ وللتنفي

ة ططلمخت اللعمليال لتسجيت البان طقار الستثمااو ز تجهيلت اما بالنسبة لنفقاأ
تحيلها وتقييمها وستها دراها بدوربوم لتي تقاو لصحة وزارة ابط يطلتخاية ريدلى مل إسرت
 3. لصحةر ايوزلى الة ولمقبايع رلمشاالتي تبلغ المالية وزارة اها لدورب

 
                                                                 

 23.ص، قلساباجع رلما، ملمنعد اعبدراوي ب 1

 14.، صجع نفسهرلما2

 15.ص، قلساباجع رلما، ملمنعد اعبدراوي ب3
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 ميةولعماالستشفائية ات سساؤلمانية زاميذ قابة على تنفيرلا: ثلثالب الطلما

ت يماظلتناو ن نيواابقتها للقطمدى مولمالية ت العملياالى سالمة إقابة رلدف اته
نية زاميذ سة على تنفيرلممااقابة رلل اشكان أم،وفهارصل قبك لذو بها وللمعما
 :ن عيونز مية نميولعماالستشفائية ت اسساؤلما

 لمسبقةاقابة رلا: ولأل رع الفا

لجنة ولمالي ب اقرالما ،ميولعمب المحاسن امل قابة كرلاه ذهرس يمان أن يمك
 .ميةولعمتالصفقاا

إذا خاصة ل شاموم هادور مي له ولعمب المحاسإن ا: ميولعمب المحاسا -الأو
ر آلمم امهان بيل لفصدأ امبل إذ أن مستقون عوفه ،فع لنفقةدلابعملية رالمق اتعل

رف بالصر آلمل اعماأعية روقابة مشربر ألخيذا امي سمح لهولعمبالمحاساو رف بالص
 1. لماليب اقرالمرة اتأشيل نفقة ال تحمول أيقبن بالتالي ال يمكو

ن مك لوذ ،لماليب اقرالماقابة رمية لولعمت النفقااتخضع : لماليب اقرالما –ثانيا 
يع رلتشالنفقة مع ق اباطتن مد لتأكاو فقة بها رلمق اثائولاو زام اللتااقة طبص فحلخال
 2. قبةرالمل النفقة محاعية ريح بشرلصرار اإلقل التي تمثاته رمنح تأشي،وبهول لمعما

ت لصفقااقابة على رلجنة للداث حم إيت: ميةولعمت الصفقاالجنة  –ثالثا  
دف به،ولمخصصة لهاالمالية دات االعتماث احين ها موزلتي تحالألهمية ظرامية نولعما
لصفقة ذ اتنفيل قبد وقلعداد اعء إثناأخالتها دتون تكو،ميةولعموال الألمر كثأحماية ر يفوت

                                                                 
 19ص، قلساباجع رلما، لجمايشي رب1

 27صالمرجع السابق،بريشي جمال2
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شكالها أقابة بشتى رللة دلمتعاقالمصالح امها رلتي تبت الصفقااتخضع ثحي،هادبعو
 1. صايةولاقابة رو جية رخاوخلية دا

 لالحقةاقابة رلا: لثانيرع الفا

 ،فكار غيوديبك لأن ذال إهلة ؤموددة متعت سها جهارقابة سابقة تماود رجم وغر
رس كما يما ،ذلتنفياعملية د بعرس قابة الحقة ألنها تمارقابة برلك اتلم عيدتأدى مما
س لمجلاقابة رو لمحاسبة س اقابة مجلر ،لعامة للماليةالمفتشية اقابة ن رمل قابةكرلاهذه
 .نيوطلالشعبي ا

امة للمالية على لعالمفتشية اقابة ب رتنص: لعامة للماليةالمفتشية اقابة ر –ال أو
زة ألجهت الهيئااإلقليمية ت الجماعاا ،لةدولالمحاسبي لمصالح او لمالي رالتسييا
ل لكد ضع حوقابة هي رلاه ذفمهمة ه ،ميةولعمالمحاسبة د اعوالخاضعة لقتاسساؤلماو 
 2. ميةولعموال الألمل يوتحوسأالختالل اشكاأ

قابة رلعليا للاسسة ؤلمالمحاسبة س امجلر يعتب: لمحاسبةس اقابة مجلر –ثانيا 
س مجلأن كما 3،ميةولعمق افرالماو لمحلية ت الجماعااو لة دولوال المتعلقة بأمايةدلبعا
ن لمحاسبيت اجعة حسابارابموم يقث حين مييولعمن المحاسبياقاضي ولمحاسبة ها
يضا وم أفع كما يقدلالعملية م هراءجد إمية بعولعمت النفقاذ اتنفيص فيما يخن مييولعما

 .رفبالصر آلمت ااطقابة على نشاربال

ب ني حسوطلالشعبي س اللمجلن يمك: نيوطلالشعبي س المجلاقابة ر –ثالثا 
مية ولعماالستشفائية ت اسساؤلمون اتكن أن يمكو ،قلمانية للتحقيرلجنة بنيوتكور ستدلا

                                                                 
 29ق، صلساباجع رلما ،ليشي جمارب1

2
 30ص ، جع نفسهرلمابريشي جمال 

 54.ص، قلساباجع رلما، ملمنعد اعبدراوي ب3
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كة في رلمشااالئية ولاو ية دلبلالشعبية س اللمجالن كما يمك ،للجنةاه ذهق تحقيوع ضوم
 1. تسساؤلماهاته س إدارة في مجلن لمعينيء األعضاق اين طرعك لوذقابة رلا

 سلبيات النظام المالي للمؤسسات العمومية االستشفائية:المبحث الثاني

إن الدولة الجزائرية، خاصة بعد وضع مبدأ المجانية حيز النفاذ، عملت على 
الصحة، األمر الذي جعل هذا القطاع يعتمد تخصيص مبالغ مالية هامة للقيام بميدان 

على تحويل عمومي شامل لجميع نواحيه من دواء، يد عاملة، أسرة في 
 .الخ...المستشفيات

إال أن ذلك لم يتم متابعته بمراقبة مالءمة العمل على صيانة وضمان استغالل 
 2.عقالني لهذه المواد

نما مسألة والمالحظ أنه ال يمكن تبرير هذه الزيادة بتحسين  نوعية الخدمة المقدمة، وا 
وعليه ستكون دراستنا لهذا المبحث من خالل ما .مجانية العالج هي السبب الرئيسي

سنتناوله من حيث المطلب االول عدم الخضوع لمعيار الجدوى االقتصادية في تسييرها 
 .المالي اما في المطلب الثاني سنتحدث عن سلبيات هذا التسيير

 دم الخضوع لمعيار الجدوى االقتصاديةع:المطلب االول

حتى نحقق جدوى اقتصادية يجب ان يكون هناك توافق في ايرادات و عناوين 
 .الميزانية في تسيير هذه المؤسسات 

لنفقات أن حصة األسد تعود و لكن ما يالحظ في تقسيم الميزانية  لهذه المؤسسات 
وهي تعد مشكال حقيقيا حيث أن المؤسسات الصحية تدفع أجور ألشخاص  :المستخدمين

                                                                 
 31.ق، صلساباجع رلمل، ايشي جمارب1
 61ص  2661، سنة 2، عدد 1مصطفى خياطي مستقبل المستشفى، مجلد 2
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موجودين فعليا في هذه المؤسسات ولكن ال يعملون أو نجد مثال في قاعة عالج واحدة 
 .طبيبين، وعلى آلة ترميم األسنان عدة جراحي أسنان

ل نظرا لكثرتهم وإليجاد صيغة لتشغيلهم، فقد تم تنظيم العمل على أساس األشغا
نصف يوم أو أربعة ساعات في اليوم، فكيف يمكن التحدث في مثل هذه الظروف عن 

 1.االقتصاد في األموال والوسائل وبالتالي النفقات

 :نفقات الدواء

رغم الدخل المتوسط للجزائر إال أنها تعد من المستهلكين الكبار للمواد الصيدالنية 
 .ذات االستيراد الواسع

ارتفاع عدد المستخدمين الطبيين الذين يعتبرون اآلمرون ولعل السبب راجع إلى 
بالنفقة، فالزيادة راجعة لتوسع شبكات توزيع العالج والدواء كذلك إلى التقطع في التموين 
واحيانا يظهر سوء التسيير على شكل فائض أو النقص في التخزين، أي الندرة أو الوفرة 

 2.المفتعلة

الناجمة عن بطالن فعالية األدوية كذلك نقص  إضافة إلى ما سبق فهناك الخسائر
تاجية والتخزينية للدواء، ما يوحي الى الزيادة الضخمة للدواء أي الطب حيث الهياكل االن

 .أنه ال المريض وال الطبيب يدفعون الفاتورة

ءات نادرة ويعرض دون تخطيط وتقشف، دون إجراالدواء يستورد بالعملة الصعبة ال
 .التبذير العام ومنه.... عقالنية 

 
                                                                 

جميلة، أزمة النفقات العمومية في القطاع الصحي بالجزائر، رسالة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، الموسم بار 1
 .92، ص2664-2661الجامعي 

2
Fatima-Zohra  Oufriha, cette chere santé : une analyse économique du système de soins en 

Algérie, OPU 1992, page 208, page 305. 
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 : نفقات األجهزة الطبية

رغم جهود االستثمار التي بذلت في هذا المجال فنن المصالح الصحية تشتكي من 
نقص في االجهزة الطبية سواء من قدمها، ومن تعطلها، إال أن التزايد في نفقات االجهزة 

 :الطبية يرجع كذلك الى

من طرف المصالح لعدم معرفة المشاكل التقنية لألجهزة الطبية  -
التجارية مما يؤدي للحصول على أجهزة غير متالئمة مع االحتياجات أو مع 

 .الهياكل القاعدية
التوزيع العشوائي لألجهزة الطبية فهناك قطاعات صحية تملك آالت  -

جد متطورة غير مستعملة نظرا لنقص المستخدمين المؤهلين، في حين هناك 
 1.وجود اإلطارات القادرة على تشغيلهاقطاعات ال تجد لك التجهيزات رغم 

 : نفقات أخرى

مثل نفقات الوقاية وحماية المحيط، فرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في  
مجال الصحة إال أن النفقات ال تعطى سوى نفقات الحصول على التلقيحات، المياه 

 .وما إلى ذلك( Sérum)المعدنية 
 
التغذية المخصصة للمرضى، ميزانيتها ضخمة غير أن إضافة إلى ذلك فنن نفقات  

أغلبيتها تبذر، وذلك راجع لكون أن أغلبية الطباخين غير مختصين بل ينتمون لفئة 
 2.العمال المهنيين

 
                                                                 

 64بار جميلة، الرسالة السابقة، ص  1
بو يوسف عصام الدين زهير، نظام تسيير المستشفيات في الجزائر، رسالة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، الموسم 2

 .2661/2664الجامعي 
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 :لمعيار الجدوى االقتصادية عدم الخضوعالنتائج المترتبة عن: المطلب الثاني

منطق تسيير الى منطق إنفاق  إن ما يالحظ على هذا النظام المالي أنه تحول من
فنجد أن مسيري المؤسسات االستشفائية العمومية أصبحوا يعتبرون مجرد منفقين لميزانية 
موضوعة مسبقا مع تحديد آجاالت اإلنفاق منذ البداية ومنه فنن الحديث عن استقاللية 

 .يصبح بدون معنى

ويل النشاطات فتمويل هذه المؤسسات أصبح تمويل هياكل بدل أن يعمل على تم
العالجية، فيتم منح اعتماد لمؤسسة استشفائية معينة عل أساس عدد المناصب المالية 

الصحية المقدمة فيها، ومن هذا المتوفرة بدون أن يكون لذلك عالقة بحجم النشاطات 
المنطلق ال يصبح هناك فرق بين المستشفى واي إدارة تقليدية كانت علما أن لكل 

 .الخاصةمستشفى احتياجاته 

وفي األخير يمكن القول أن التزايد المستمر والسريع لنفقات الصحة تضاعف بسبب 
التغيرات االقتصادية التي تعرضت لها البالد، وكذا التزايد الديموغرافي والتطور 
التكنولوجي الحاصل والذي يكلف مبالغ خيالية، حتى تتمكن من اللحاق بركب األمم 

كون هذه المصادر هي ، اولة إيجاد مصادر جديدة للتمويلالمتطورة فباإلضافة الى مح
المسببة أو المساهمة في تدهور الحالة الصحية أو لكونهم لهم احتياجات خاصة للصحة 
ما بكونهم يستفيدون من الوقاية الصحية بشكل أو بآخر التأمينات االقتصادية التي لها  وا 

أو إما ألن لها مسؤولية ( الحرائق مثال)عالقة بتغطية حوادث الطريق، حوادث المنزل 
خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة في إطار الوقاية العمومية مثل الجماعات 

 :المحلية المتمثلة فيما يلي
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 :مساهمة المؤسسات الملوثة -

عديدة هي المؤسسات الصناعية والكيميائية التي نشاطاتها تؤثر سلبا على صحة  
وغيرها وفي هذا ... األمر في صناعة األسمدة الفوسفاتية، المحروقاتالسكان، يتمثل 

اإلطار يمكن أن نفرض على هذه المؤسسات ضريبة تنتزع لصالح قطاع الصحة، ويمكن 
أن تتغير هذه الضريبة من مؤسسة إلى أخرى حسب درجة التلوث الذي تلحقه بالبيئة 

 1.وبالتالي بالصحة

 :بة العالية من المرض ومن حوادث العملالمؤسسات االقتصادية ذات النس -

وذلك في إطار مشاركة هذه المؤسسات لحماية صحة عمالها، إذ أن نشاط صحة الشغل 
(Médecine du travail ) 22تعد إجبارية على كل مؤسسة، وهذا طبقا للقانون رقم-

 .والخاص بالوقاية والحماية وطب الشغل 2622جانفي  19المؤرخ في  09

الشغل يعد من مهام القطاعات الصحية وعليه يمكن إيجاد صيغة ونشاط طب  
لعالقة تعاقدية بين المؤسسات المعنية والمؤسسات الصحية، وهذا سوف يسمح للمؤسسة 

 2.االقتصادية بفتح مصلحة طبية لعمالها وللمؤسسة الصحية بنيجاد مصدر مالي جديد

مالها وحوادث العمل أو عن طريق فتورة المصاريف المنفقة في إطار عالج ع 
 .المهنية الناتجة في ظل المؤسسة على حساب هذه األخيرة بكل بساطة

 :مساهمة التأمينات االقتصادية -

إن هذه التأمينات االقتصادية يجب أن تقدم مشاركتها في التمويل الصحي حسب 
جراءات معينة يجب تحديدها، وذلك لكونها تتكفل طبيا بالخسائر البشرية  قوانين وا 

                                                                 
1
M.Lamri, Le financement de système de santé Algérien, revue :le gestionnaire, Ecole nationale de 

santé publique, 1998, N°2 special, page 28  
 222بار جميلة، الرسالة السابقة ص 2
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 1.لناتجة عن الكوارث واألخطار التي تقوم هذه المؤسسة بتأمينهاا
فمثال مؤسسات تأمين السيارات، يجب أن تدمج في إطار تمويل نفقات العالج 

الموجهة لضحايا حوادث السيارات، عن طريق إجراءات تتمثل في وضع رسوم على 
 2.الحوادث بقيمة الخدمات الصحية المقدمة لضحايا حوادث الطريق

 :مساهمة الجماعات المحلية -

 :لعل هذه األخيرة يجب أن تكون مساهمتها فعالة ومتنوعة لكونها أوال

لها مسؤولية خاصة بميدان المحافظة على الوقاية العمومية، وبالتالي التخفيض من 
عن األمراض الناتجة عن البيئة العمومية ومنها التخفيض من المصاريف التي قد تنجم 

 .ذلك

يجب عليها أن تتكفل بنظافة المحيط وحماية األفراد من األمراض بقدر المستطاع 
ويجب من جهة أخرى أن تساهم في تمويل ميزانية المؤسسات الصحية الواقعة ضمن 

.إقليمها

                                                                 
 226بار جميلة الرسالة السابقة ص 1

2M.Lamri  11، نفس المقال ص 
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 : خاتمة

لهاته المؤسسات باعتبارها  اإلداريان التنظيم  إلىوفي ختام دراستنا خلصنا  
مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أنها تسير فعليا كاإلدارة من مهاما األساسية حماية 

 .وترقيتها األفرادصحة 

المؤسسات العمومية االستشفائية الى مراكز استشفائية جامعية، مؤسسات تنقسم هذه 
استشفائية متخصصة، مؤسسات استشفائية عمومية ومؤسسات الصحة الجوارية وتخضع 

 60/12مرسوم إنشائي خاص بها ولها تسيير مالي موحد من خالل قانون  إلىكلها 
المتعلق بالمحاسبة العمومية وتتبع كلها خطوات ومراحل موحدة في إعداد الميزانية 

ى غاية المصادقة عليها وتتكون ميزانيتها من إيرادات بدءا من تحضيرها إلوتنفيذها 
 .بة السابقة ثم الرقابة الالحقةونفقات تخضع لرقابة مالية سواء كانت الرقا

 :أهم النتائج

تتمتع المؤسسات العمومية االستشفائية بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي  -
مما يخول لها اتخاذ القرارات المتعلقة بتسييرها دون تدخل الوصاية ،لكننا نجد ان الواقع 

دوائر اتخاذ القرارات غير ذلك ،حيث نالحظ غياب حرية التصرف الداخلية على مستوى 
كمجلس االدارة الذي ال يسير القطاع بكل حرية و كما يشاء دون استشارة السلطة 
الوصية، كما ان المدير ال يملك الحرية في اختيار مساعديه مما قد ينتج عنه سوء تفاهم 

 .بين المدير و المساعدين له
فدوره كمجلس استشاري  اما المجلس الطبي فمهمته تتوقف فقط عند تقديم الراي لذلك

 .مما يجعلنا نقول ان هذه المؤسسات ال تتمتع باالستقاللية الكاملة في اتخاذ قراراتها
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ما يالحظ كذلك من ناحية العامل البشري في المستشفيات هناك تعداد ضخم وغير -
مبرر للمستخدمين ،بالموازاة هناك نقص في الفعالية  بالتالي تذمر عام للمرضى، وضياع 

لثقة بين المريض و الطبيب نظرا النتشار المحسوبية  و الالمباالة في العمل اضافة الى ا
ربما لسوء التنظيم من حيث ضعف لل النسبة العالية في الغيابات ،االمر على هذه الحا

االجور و انعدام الخدمات االجتماعية لهؤالء المستخدمين كنقل و غيرها لذلك وجب 
الوضعية و ذلك بخلق جو تحفيزي لمستخدمي المؤسسات التفكير في طرق الصالح 

 .سواء من الجانب المادي او المعنوي
العمومية اما من ناحية التسيير المالي نجد ان ميزانية المؤسسات االستشفائية  -

تعتمد على مساهمة الدول و الضمان االجتماعي بصفة كبيرة مما اثقل كاهن الدولة 
 .تعيشها بالدنا بسبب الوضعية االقتصادية التي

اما بخصوص اعداد الميزانية و اجراءات تنفيذها فنالحظ تعقد و تكرار لبعض 
العمليات و هو ما يسبب بطئ و تعطيل سيرها ، و هذا لكثرة الرقابة الممارسة عليها  
وبالتالي الجمود مما يحد من مبادرة التسيير مما يجعل المسير منفذ للميزانية فقط ،هنا 

 . ر مجال لروح المبادرة مع االستغالل العقالني للموارد المالية المتاحةوجب منح اكث
الدراسة الكافية للحاجيات و النفقات حتى نتمكن من تسخير ما يلزم من اموال -

لسدها ،وهذا يفرض وجود اكثر مصداقية و شفافية في تبادل المعلومات بين مختلف 
 .الفاعلة في القطاع في اتخاذ القرارات العاملين في نفس المؤسسة و ذلك باشراك القوى

ضرورة العمل مايسمى بسياسة الترشيد لما يمنح هذا المال و طبيعة النفقة والنتيجة -
 .المرجوة منها

وختاما يمكن القول ان هناك محاوالت  و مجهودات مستمرة لتطوير هذا القطاع، 
في العالم عامةوفي  covid 19ي االونة االخيرة انتشار فيروس كورونا خاصة مانمر به ف

الجزائر خاصة اين كانت كل المؤسسات العمومية االستشفائية الجزائرية مستعدة ومازالت 
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ليومنا هذا تعمل بالنفس والنفيس للتغلب على هذا المرض فقد سميت بالجيش االبيض 
  مما الشك منه اننا سنلحظ تغيرات كبيرة في المنظومة الصحية و لالحسن ان شاء اهلل.

 .العبرة منه لنتفادى ماهو قادم ناخذو  و نالحظفكل زمن نعيشه نرى 
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 :قائمة المراجع

 :باللغة العربية قائمة المراجع
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 :الملخص
و االستقالل المالي ،و  تتمتع المؤسسة االستشفائية العمومية بالشخصية المعنوية

تخضع للقانون االداري ، كما انها تنشا بموجب مرسوم تنفيذي ،وتوضع تحت 
الوصاية،و تتمثل هذه المؤسسات في المراكز االستشفائية الجامعية والمؤسسات 
االستشفائية المتخصصة ،المؤسسة العمومية االستشفائية و المؤسسة العمومية 

 .للصحة الجوارية
مجلس االدارة و المدير يقومان بتسييرها و اداريا،فنن يخص تسييرهااما فيما 

ادارتها،كما لها مجلسان علمي و طبي دورهما استشاري، اما من الناحية المالية 
 .فانها تسير حسب قواعد المحاسبة العمومية

 :الكلمات المفتاحية

 التسيير/1   المؤسسة االستشفائية العمومية/2
 لماليةا/ 4      اإلدارة/1
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Abstract 
Public hospitals enjoy legal personality and financial independence and 

are subject to administrative law. They are also created executive and are 

subject to supervision. 

These establishments consist of university hospitals and specialized 

hospitals as well as the public hospital establishment and the local public 

health establishment. 

As for their administrative management, the board of directors and the 

director are responsible for its management and direction. In addition, they 

are provided with scientific and medical advice which have an advisory role, 

while financially they are managed according to public accounting rules. 
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 :الملخص
تتمتع المؤسسة االستشفائية العمومية بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ،و تخضع 
للقانون االداري ، كما انها تنشا بموجب مرسوم تنفيذي ،وتوضع تحت الوصاية،و تتمثل 

المتخصصة  هذه المؤسسات في المراكز االستشفائية الجامعية والمؤسسات االستشفائية
 .،المؤسسة العمومية االستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية

اما فيما يخص تسييرهااداريا،فإن مجلس االدارة و المدير يقومان بتسييرها و   
ادارتها،كما لها مجلسان علمي و طبي دورهما استشاري، اما من الناحية المالية فانها 

 .ميةتسير حسب قواعد المحاسبة العمو 

 :الكلمات المفتاحية

 التسيير/2   المؤسسة االستشفائية العمومية/1
 المالية/ 4      اإلدارة/3

Abstract 
Public hospitals enjoy legal personality and financial independence and 

are subject to administrative law. They are also created executive and are 

subject to supervision. 

These establishments consist of university hospitals and specialized 

hospitals as well as the public hospital establishment and the local public 

health establishment. 

As for their administrative management, the board of directors and the 

director are responsible for its management and direction. In addition, they 

are provided with scientific and medical advice which have an advisory role, 

while financially they are managed according to public accounting rules. 
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