
 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

 قرار رقم            بتاريخ

 .............تجديد لجنة االستعجاالت بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية
Renouvellement du Comité des Urgences d’EPSP .................... 

 
...............المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   

 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -
.حبماية الصحة و ترقيتها  

  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 

.العمومية ذات الطابع االداري  
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   
 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم -

.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  
. ادلتعلقة بإجالء ادلرضى1998 أفريل 18 ادلؤرخة يف 03بناءا على التعليمة رقم -   
. و ادلتعلقة باالسرتجاع بعد ادلناوبة2004 جانفي 28 بتاريخ 04بناءا على التعليمة رقم -   
. و ادلتعلقة بتنظيم و تسيري مناوبة االستعجاالت1988 جواف 20 ادلؤرخة يف 406بناءا على التعليمة رقم -   
. ادلتعلقة بتنظيم و تسيري مناوبة االستعجاالت1989 فيفري 05 ادلؤرخة يف 26بناءا على التعليمة رقم -  

 
 يــقــــــــــــرر

 

: جتديد جلنة اإلستعجاالت ابتداء من :المادة األولى  
 

 



: توكل للجنة االستعجاالت ادلهاـ التالية:المادة الثانية  
 البحث واقرتاح أي تدابري لتحسني الرعاية واالستقباؿ وضماف تنفيذىا. 
 متابعة و مراقبة مناوبة استعجاالت ادلصاحل الصحية و ضماف حسن سري العمل. 
 ضماف توافر سلزوف من األدوية و ادلواد ادلستهلكة لتلبية مجيع ادلتطلبات الطبية و اجلراحية. 
 حتليل وتقييم ونشر ادلعلومات ادلتعلقة بأنشطة رعاية األطفاؿ وحاالت الطوارئ. 

:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك....................: يرأس جلنة االستعجاالت السيد :المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........:الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............: الدكتور. 
 طبيبة عامة...........: الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور        . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد                  . 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة       . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................: السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة                    . 

 
. ميكن للجنة اإلستعجاالت اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامها:المادة الرابعة  

أو بطلب من رئيسهاو عند كل ظرؼ يستدعي , جتتمع جلنة االستعجاالت مرة كل ثالث أشهر:المادة الخامسة 
.ذلك  

.يكلف السيد رئيس جلنة اإلستعجاالت و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقرر:المادة السادسة  
 

 المدير
 



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
  وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 ..........تجديد لجنة االدوية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية
Renouvellement du Comité des Médicaments d’EPSP ........... 

 
..............المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   

 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -
.حبماية الصحة و ترقيتها  

  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 

.العمومية ذات الطابع االداري  
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   
 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 

.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  
 و ادلتضمنة انشاء اللجنة االستشارية الوطنية 07/02/2012 ادلؤرخة يف 05بناءا على بناءا على التعليمة رقم - 

.لألدوية وتنظيمها وعملها  
 

 يــقــــــــــــرر
: جتديد جلنة األدوية ابتداء من :المادة األولى  
:ادلهاـ التاليةجنة األدوية توكل لل:المادة الثانية  
 إعداد وحتديث قائمة تسميات ادلنتجات الصيدالنية و الشبو صيدالنية. 

  (اتالؼ,توزيع ,ختزين ,اقتناء ) تنظيم و وضع إجراءات إلدارة ادلنتجات الصيدالنية و الشبو صيدالنية. 

 وقف قائمة األدوية ادلتاحة يف ادلخزوف الدائم ويف سلزوف الطوارئ. 
 ضماف توافر ادلنتجات الصيدالنية يف اذلياكل الصحية التابعة للمؤسسة حسب األولوية. 



 
:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك...........................: السيد جلنة األدويةيرأس:المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

 
.اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهاجلنة األدوية ميكن ؿ:المادة الرابعة  

 
أو بطلب من رئيسهاأو الصيديل و عند كل ظرؼ يستدعي , مرة كل ثالث أشهرجلنة األدويةجتتمع :المادةالخامسة

.ذلك  
 

.و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررجلنة األدويةيكلف السيد رئيس :المادة السادسة  
 

 المدير
 

 
 



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
  وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 تجديد لجنة مكافحة العدوى من االمراض المكتسية داخل الوسط االستشفائي 
Renouvellement du Comité de Lutte  

Contre les Infections Nosocomiales D’EPSP ............................ 

 
...............المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   

 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -
.حبماية الصحة و ترقيتها  

  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 

.العمومية ذات الطابع االداري  
 حيدد كيفيات تسيري 2003 ديسمرب 9 ادلوافق ؿ478-03 ادلؤرخ يف 478-03مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

 .نفايات النشاطات العالجية
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   

 و ادلتضمن انشاء اجلنة الوطنية 1998 مارس 12الصادر بتاريخ MSPRH/12مبقتضى القرار الوزاري رقم -
 .للنظافة االستشفائية

 و ادلتضمن انشاء جلنة دلكافحة 1998 نوفمرب 07الصادر بتاريخ MSPRH/64مبقتضى القرار الوزاري رقم -
 .العدوى داخل الوسط االستشفائي

.الوقاية من العدوى ادلتعلقة بادلمارسة الطبية ومكافحتها والقضاء عليها ادلتعلقة ب16بناءا على التعليمة الوزارية رقم -  
 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 

.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  
 يــقــــــــــــرر

: جتديد جلنة مكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائي ابتداء من :المادة األولى  



:ادلهاـ التاليةجلنة مكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائي توكل ؿ:المادة الثانية  
 حتديد ومراقبة العدوى داخل الوسط االستشفائي وحتديد مدى انتشارىا. 
 وضع برنامج دلكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائي وبرنامج التدريب و التكوين. 
 تقييم نتائج اإلجراءات ادلتخذة وتقدمي تقرير إىل رئيس ادلؤسسة. 

:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك.........: السيد جلنة مكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائييرأس:المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

 اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف مكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائي ميكن للجنة :المادة الرابعة
.أداء مهامها  

أو بطلب من رئيسها و عند , مرة كل أشهرجلنة مكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائيجتتمع : المادة الخامسة 
.كل ظرؼ يستدعي ذلك  

.و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررجلنة دلكافحة العدوى داخل الوسط االستشفائييكلف السيد رئيس :المادة السادسة  

 المدير
 
 
 



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
  وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 
 قرار رقم            بتاريخ

 ...............تجديد لجنة النظافة و األمن بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية
Renouvellement du la commission d’hygiène et sécurité D’EPSP ................ 

...........المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   
 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -

.حبماية الصحة و ترقيتها  
و ادلتعلق 1988 يناير 26 ادلوافق ؿ 1408 مجادى الثانية عاـ 7 ادلؤرخ يف 07-88مبقتضى القانوف رقم -

 .بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل
 يتعلق بتسيري النفايات 2001 ديسمرب 12 ادلوافق ؿ 1422 رمضاف 27 ادلؤرخ يف 19-01مبقتضى القانوف رقم 
 .و مراقبتها و ازالتها

  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 

.العمومية ذات الطابع االداري  
 حيدد 1996 مارس سنة 6 ادلوافق لػ 1416 شواؿ عاـ 17 ادلؤرخ يف 98-96مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

 .قائمة الدفاتر و السجالت اخلاصة اليت يلـز هبا ادلستخدموف و زلتواىا
 حيدد كيفيات تسيري 2003 ديسمرب 9 ادلوافق ؿ478-03 ادلؤرخ يف 478-03مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

 .نفايات النشاطات العالجية
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   
.الوقاية من العدوى ادلتعلقة بادلمارسة الطبية ومكافحتها والقضاء عليها ادلتعلقة ب16بناءا على التعليمة الوزارية رقم -  

 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 
.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  



 يــقــــــــــــرر
: جتديد جلنة النظافة و األمن ابتداء من :المادة األولى  
:ادلهاـ التاليةجلنة النظافة و األمن  توكل ؿ:المادة الثانية  
 وضع برنامج الوقاية من ادلخاطر ادلهنية. 

 فحص أماكن العمل لضماف تنفيذ القوانني التشريعية والتنظيمية السارية يف رلايل الصحة والسالمة. 

 ادلسامهة يف أي حتقيق يتم تنفيذه مبناسبة كل حادث عمل أو مرض مهين. 

 اقرتاح حتسينات تعترب مرغوبة ومفيدة. 
:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك:.................السيد جلنة النظافة و األمن يرأس:المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

.اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهاجلنة النظافة و األمن  ميكن ؿ:المادة الرابعة  
.أو بطلب من رئيسها و عند كل ظرؼ يستدعي ذلك, مرة كل أشهرجلنة النظافة و األمن جتتمع :المادة الخامسة   
.و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررجلنة النظافة و األمن يكلف السيد رئيس :المادة السادسة  

 
 المدير

 



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 ..................تجديد لجنة المناوبة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب
Renouvellement du lacomité de garde  D’EPSP .................... 

.............المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   
 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -

.حبماية الصحة و ترقيتها  
  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 
.العمومية ذات الطابع االداري  

 2013 ماي سنة 20 ادلوافق ؿ1434رجب عاـ 10 ادلؤرخ يف 195-13مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
.ادلتعلق بتعويض ادلناوبة لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية للصحة  

 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   

 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 
..............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  

. و ادلتعلقة باالسرتجاع بعد ادلناوبة2004 جانفي 28 بتاريخ 04بناءا على التعليمة رقم -  
 ادلتعلقة بشهادة االعفاء من ادلناوبة و غريىا من 12/05/1996 ادلؤرخة يف 02بناءا على التعليمة رقم - 

 (Aménagement de post) .االجراءات ادلتعلقة بتكييف منصب العمل
 . ادلتعلقة بشروط اجالء ادلرضى بني ادلؤسسات الصحية1998 سبتمرب 03 ادلؤرخة يف 07بناءا على التعليمة رقم -

  ادلتضمنة لكيفيات تطبيق ادلرسـو التنفيذي2013 نوفمرب 04 ادلؤرخة يف 05بناءا على التعليمة رقم - 
.195-13 رقم   

 
 



 يــقــــــــــــرر
: جتديد جلنة ادلناوبة ابتداء من :المادة األولى  
:ادلهاـ التاليةجلنة ادلناوبة  توكل ؿ:المادة الثانية  
 تنظيم ومتابعة ومراقبة ادلناوبة و االستعجاالت وضماف حسن سري العمل يف نقاط ادلناوبة بادلؤسسة. 
 حتديد ادلوارد البشرية وادلادية الالزمة لتغطية مناوبة كافية و فعالة. 
 التماس واقرتاح مجيع التدابري الالزمة لتحسني االستقباؿ والرعاية وضماف تنفيذىا. 
 حتليل وتقييم ونشر معلومات االحتجاز يف حاالت الطوارئ بشكل دوري. 
 تقدمي اقرتاحات و تدابري لتحسني ظروؼ عمل ادلوظفني ادلناوبني ادلادية و النفسية و متابعة تنفيذىا. 

:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك...................: السيد  جلنة جلنة ادلناوبة يرأس: المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

.اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهاجلنة ادلناوبة  ميكن ؿ:المادة الرابعة  
.أو بطلب من رئيسها و عند كل ظرؼ يستدعي ذلك, مرة كل أشهرجلنة ادلناوبة جتتمع :المادة الخامسة   
.و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررجلنة ادلناوبة يكلف السيد رئيس :المادة السادسة  

 
 المدير



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 ...............تجديد لجنة تقييم النشاطات الصحية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية
Renouvellement du commission  d’évaluation des activités sanitaires 

d’EPSP..................... 

 
...................المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   

 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -
.حبماية الصحة و ترقيتها  

  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 

.العمومية ذات الطابع االداري  
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   
 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 

.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  
 يــقــــــــــــرر

: جتديد جلنة تقييم النشاطات الصحية ابتداء من :المادة األولى  
 

: ادلهاـ التاليةتقييم النشاطات الصحية توكل للجنة :المادة الثانية  
  مركزة واستغالؿ وحتليل البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بأنشطة اخلدمات الصحية، لاللتزاـ بنسب ومعايري األداء

 .ادلطلوب
 وضع واقرتاح ادلعايري يف رلاؿ ادلوارد البشرية. 
 تعريف واقرتاح ادلعدات القياسية ادلطلوبة حسب كل مصلحة. 



  االتفاؽ مع كل رئيس من مصلحة، حوؿ دفرت شروط الذي يصف األىداؼ وحتددىا اخلدمة ادلعينة على أساس
 .توجيو سلطة الوصاية

  تقييم النشاط احملقق فيما يتعلق بالنشاط ادلتفق عليو وحتليل الثغرات من أجل حتديد األسباب وإجراء
 .التصحيحات الالزمة

 دراسة واقرتاح أي تدبري حيتمل أف يسمح بإنشاء مقاربة صحية بني سلتلف االسالؾ و بني افراد نفس السلك. 
 دراسة واقرتاح مفهـو جديد لقياس األداء الفردي واجلماعي. 
 تكييف تنظيم خدمات ادلؤسسةمع نظاـ التسيري اجليد من أجل ترشيد التكاليف والسيطرة عليها. 

 
:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك.................:  السيد تقييم النشاطات الصحيةيرأس جلنة :المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

 
. اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهاتقييم النشاطات الصحية ميكن للجنة :المادة الرابعة  

أو بطلب من رئيسها و عند كل ظرؼ يستدعي ,  مرة كل أشهرتقييم النشاطات الصحيةجتتمع جلنة :المادة الخامسة 
.ذلك  

. و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررتقييم النشاطات الصحيةيكلف السيد رئيس جلنة:المادة السادسة  

 المدير



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 ...........تجديد لجنة الصلح و الوساطة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب
Renouvellement ducommission de conciliation et de médiation d’EPSP ...................... 

............المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   
 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -

.حبماية الصحة و ترقيتها  
  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 
.العمومية ذات الطابع االداري  

 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
.و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية   

 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 
.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  

 يــقــــــــــــرر
:جتديد جلنة الصلح و الوساطة ابتداء من :المادة األولى  
:ادلهاـ التاليةالصلح و الوساطة توكل للجنة :المادة الثانية  
 ضماف احرتاـ حقوؽ ادلرضى وادلسامهة يف حتسني استقباؿ ورعاية ادلرضى. 
 إضفاء الطابع اإلنساين على اذلياكل الصحية. 
 السعي لفظ النزاعات و سوء التفاىم بني ادلوظفني و الغري و بني ادلوظفني انفسهم جبميع طرؽ ودية ادلمكنة. 
 االستعانةبكل شخص ميكن لتدخلو اف يفض النزاعات وديا . 
  (....التشاور والرعاية والتكفل الصحي)االستجابة بفعالية لتوقعات ادلستخدـ. 
 الدراسة والتحقيق يف أي شكاوى ادلقدمة من قبل ادلستخدمني. 
 تفعيل أي نشاط حيتمل أف حيسن مهارات السلوؾ واالتصاؿ. 

 



:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك......................: السيد الصلح و الوساطةيرأس جلنة :المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

.اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهاالصلح و الوساطة ميكن للجنة :المادة الرابعة  
.بطلب من رئيسها أو عند كل ظرؼ يستدعي ذلكالصلح و الوساطةجتتمع جلنة :المادة الخامسة   
.و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقررالصلح و الوساطةيكلف السيد رئيس جلنة :المادة السادسة  

 
 المدير

 
 
 
 
 
 



 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة
 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 

 ...........مديرية الصحة و السكاف 
 .………ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 قرار رقم            بتاريخ

 و تسيير المتلفات بالمؤسسة العمومية للصحة  تجديد لجنة الجرد
 ..................الجوارية

Renouvellement du comité d’inventaire et de pilotage des réformes 

d’EPSP...................... 

....................المؤسسة العمومية للصحة الجواريةِان السيد مدير   
 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -

 .حبماية الصحة و ترقيتها
 ادلتضمن قانوف 1990 ديسمرب 01  ادلوافق لػ1411 مجادى األوىل 14  ادلؤرخ يف30-90مبقتضى القانوف -

 . وطنيةأمالؾ اؿ
  ادلتعلق 1990 مارس 27 ادلوافق ؿ1410 ادلؤرخ يف أوؿ رمضاف عاـ 99-90مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

بالنسبة للموظفني و أعواف االدارة ادلركزية و الواليات و البلديات و ادلؤسسات ,و التسيري اإلداري ,بسلطة التعيني 
 العمومية ذات الطابع االداري

 نوفمرب   23 ادلوافق لػ1412 مجادى األويل سنة 16 ادلؤرخ 454-91مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
 .حيدد شروط إدارة األمالؾ اخلاصة و العامة التابعة للدولة و تسيريىا و يضبط كيفيات ذلك 1991

و  1991 نوفمرب23 ادلوافق لػ1412 مجادى األويل سنة 16 ادلؤرخ 455-91مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
 . وطنيةمالؾ اؿاألادلضمن جرد

 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -
 .و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية 

 ادلعدؿ و ادلتمم للقانوف 2008 يوليو 20  ادلوافق لػ1429 رجب عاـ 17 ادلؤرخ يف 14-08مبقتضى القانوف -
 . منو25,22,8 و ادلتضمن قانوف األمالؾ الوطنية لسيما ادلواد 30-90رقم 

 ...........و ادلتضمن تعيني السيد ادلعدؿ 2017 نوفمرب 01 ادلؤرخ يف ..........مبقتضى القرار الوزاري رقم 
.............متصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدير للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ب  

 يــقــــــــــــرر



: جتديد جلنة اجلرد و تسيري ادلتلفات ابتداء من :المادة األولى  
: ادلهاـ التاليةاجلرد و تسيري ادلتلفات توكل للجنة :المادة الثانية  
 حتديد االجراءات ادلتبعة جلرد شلتلكات ادلؤسسة. 
 حتديد التدابري ادلتبعة لفرز العتاد ادلقرتح لإلتالؼ و االشراؼ عليها. 
 اقرتاح تدابري و اجراءات جرد شلتلكات ادلؤسسة و احلفاظ عليها. 
 اؿ جلنة اجلرد بإعداد زلضر الفصل يف الفوارؽغتتوج أش(PV de recollement) سواء فيما تعلق بالفوارؽ

 .بالسالب أو ادلوجب
 تقدمي تقرير سنوي للسيد مدير ادلؤسسة حوؿ الوضعية العامة للجرد على مستوى ادلؤسسة. 

:مدير ادلؤسسة و تشمل كذلك..................:  السيد اجلرد و تسيري ادلتلفاتيرأس جلنة :المادة الثالثة  
  رئيس اجمللس الطيب...........: الدكتور. 
  ادلدير الفرعي للمالية و الوسائل....................: السيد. 
 ادلدير الفرعي للمصاحل الصحية ادلكلف...........: الدكتور. 
 شلارس أخصائي مساعد يف طب األوبئة و الطب الوقائي................الدكتور. 
  طبيب رئيسي.................: الدكتور. 
 طبيب عاـ...............                                                                   : الدكتور. 
 طبيبة عامة...........                                                                     : الدكتورة. 
  ادلسؤوؿ عن الصيدلية.................: الدكتور                                                    . 
  رئيس مصلحة األوبئة و الوقاية...........: السيد. 
  اطار شبو طيب رئيسة مصلحة االستعجاالت............السيدة. 
  قابلة رئيسية رئيسة مصلحة الوالدة............: السيدة                                             . 
  بيولوجي من الدرجة األوىل................               : السيد. 
 مشغلة أجهزة األشعة...............: السيدة. 

 
. اف تستدعي أي شخص ميكنو مساعدهتا يف أداء مهامهااجلرد و تسيري ادلتلفات ميكن للجنة :المادة الرابعة  

رة كل ثالث أشهر أو بطلب من رئيسها و عند كل ظرؼ يستدعي اجلرد و تسيري ادلتلفامتجتتمع جلنة :المادة الخامسة 
.ذلك  

. و أعضاءىا بتنفيذ ىذا ادلقرراجلرد و تسيري ادلتلفاتيكلف السيد رئيس جلنة :المادة السادسة  
 



 المدير
 الجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الـديـمـقـراطـيـة الشـعبـيـة

 ...........وزارة الصحػة و السكاف و ِاصالح الػمػسػتػشػفيػات 
 ...........مديرية الصحة و السكاف 

 ...............ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية
 

 قرار رقم            بتاريخ

تجديد لجنة استقبال السلع و المواد الموجهة للتغذية بالمؤسسة العمومية للصحة 
 ..............الجوارية

 

................المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بِان السيد مدير   
 ادلتعلق 1985 فرباير 06 ادلوافق ؿ 1405 مجادى األوىل عاـ 26 ادلؤرخ يف 05-85مبقتضى القانوف رقم -

 .حبماية الصحة و ترقيتها
 2007 مايو 28 ادلوافق لػ 1428 مجادى األوىل 02 ادلؤرخ يف 140-07مبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم -

 .و ادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريىا,ادلتضمن انشاء ادلؤسسات العمومية االستشفائية 
 .................. و ادلتضمن تعيني السيد 2016 سبتمرب28 ادلؤرخ يف .......مبقتضى القرار الوزاري رقم -

...........دلؤسسة العمومية للصحة اجلواريةر فرعي للمالية و الوسائلبامتصرؼ يف ادلنصب العايل بصفتو مدي  
 

 يــقــــــــــــرر
 

: جتديد جلنة استقباؿ السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و مراقبتها ابتداء من :المادة األولى  
 

:ادلهاـ التاليةاستقباؿ السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و مراقبتها  توكل للجنة :المادة الثانية  
 استقباؿ كل السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و التحقق من صالحيتها و مالءمتها للمعايري الالزمة. 
 السهر على تطبيق قواعد النظافة و األمن داخل سلازف ادلؤسسة و ادلطبخ. 
 السهر على احرتاـ تطبيق قائمة الطعاـ و حتسينها و تطويرىا. 
 ضماف مالءمة قائمة الطعاـ للطابع الصحي لنوعية األطعمة ادلقدمة للمرضى و ادلوظفني. 



  اقرتاح مجيع التدابري و االجراءات الالزمة لضماف احلفاظ على سالمة ادلرضى و ادلوظفني ادلعنيني بالتغذية داخل
 .ادلؤسسة

 
مدير فرعي ...............: السيد استقباؿ السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و مراقبتها  يرأس جلنة : المادة الثالثة

:للمالية و الوسائل و تشمل كذلك  
 (منسق)طبيب عاـ رئيسي................:الدكتور. 
  شلرض متخصص يف حفظ الصحة:.................السيد. 
 (سلزين)زلاسب اداري.................: السيدة. 
  (طباخ)عامل مهين................: السيد. 

 
استالـ كل طلبية موجهة للتغذية أو بطلب استقباؿ السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و مراقبتها جتتمع جلنة :المادة الرابعة

.من رئيسها و عند كل ظرؼ يستدعي ذلك  
و أعضاءىا بتنفيذ ىذا استقباؿ السلع و ادلواد ادلوجهة للتغذية و مراقبتها يكلف السيد رئيس جلنة :المادة الخامسة

.ادلقرر  
 

 المدير
 


