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اطلللار سلسللللة مناجمنلللت الصلللحة والتلللً نحلللاول ان نقلللدم مواصللللة  لللً          

وشلللبه طبٌلللة   طبٌلللة وأسلللالكهمملللن خاللهلللا لعائللللة الصلللحة بمختللللف اطٌلللا هم 

وادارٌلللللة سلللللواء مسلللللٌرٌن وملللللدراء  لللللرعٌٌن ورؤسلللللاء مكاتلللللب وشلللللركاء 

، كلللل ملللا ٌتعللللق بتسلللٌٌر الصلللحة بمرا قهلللا وهٌاكلهلللا ٌشلللر نً ان  اجتملللاعٌٌن

الكتلللاب الثاللللن المعنلللون بقلللوانٌن المؤسسلللات الصلللحٌة بعلللد كتلللاب  اقلللدم لكلللم

ادارة الجللللودة الشللللاملة  للللً المؤسسللللات الصللللحٌة وكتللللاب قللللوانٌن مللللو فً 

  الصحة 

الشللكر لكللل مللن سللاعدنا علللى اخللراج هللذا العمللل مللن قرٌللب او مللن بعٌللد وكللل 

 من شجعنا حتى بالكلمة الطٌبة والدعاء  ً  هر الغٌب 

سلسلللة ترسلللٌخ ثقا لللة الفرٌلللق والمعر لللة معلللا لكلللل نرجلللوا ملللن خلللالل هلللذ  ال

 منتسبً قطاع الصحة 

 وهللا وراء القصد وهو المعٌن .

 بوقفة رؤوف

 مدٌر المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بشٌر منتوري قسنطٌنة  

 20/23/0205قسنطٌنة  ً :

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 وزارة الصحة والسكان واصالح المستشفٌات

 1022نو مبر سنة  12الموا ق  2321ذي الحجة  عام  14خ  ً مؤر 270 - 22مرسوم تنفٌذي رقم 

 .ٌتضمن تن ٌم اإلدارة المركزٌة  ً وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفٌات

تشتمل اإلدارة المركزٌة فً وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفٌات ، تحت سلطة  : المادة األولى

 الوزٌر ، على ماٌؤتً : 

  ( دراسات و ٌلحق به مكتب البرٌد و االتصال و المكتب  و ٌساعده مدٌرا )، األمٌن العام

 الوزاري لألمن الداخلً فً المإسسة .

  ، لخٌص و ٌكلفون بما ٌؤتً :( مكلفٌن بالدراسات و الت8وٌساعده ثمانٌة )رئٌس الدٌوان 

 فً النشاطات الحكومٌة و تنظٌمها .تحضٌر مشاركة الوزٌر  -

 فً مجال العالقات الخارجٌة و تنظٌمها .تحضٌر نشاطات الوزٌر  -

متابعة الملؾ المتعلق بحماٌة الممتلكات و المبادرة بحمالت تفتٌش و مراقبة ترمً إلى  -

 سالمة األشخاص و الممتلكات العمومٌة .

 تحضٌر نشاطات الوزٌر فً مجال العالقات مع أجهزة اإلعالم و تنظٌمها و متابعتها . -

 . متابعة الحصائل و تلخٌصها -

 متابعة ملفات البحث فً الصحة . -

 متابعة ملؾ الشركاء االجتماعٌٌن و الجمعٌات . -

 متابعة ملفات نشاطات الوزٌر فً مجال العالقات العامة. -

 تنظٌمها و سٌرها بمرسوم تنفٌذي .وٌحدد ،  المفتشٌة العامة 

  : الهٌاكل اآلتٌة 

 المدٌرٌة العامة للوقاٌة و ترقٌة الصحة . -

 مة لمصالح الصحة و إصالح المستشفٌات .المدٌرٌة العا -

 المدٌرٌة العامة للصٌدلٌة و التجهٌزات الصحٌة . -

 مدٌرٌة السكان . -

 مدٌرٌة الدراسات و التخطٌط . -

 مدٌرٌة التنظٌم و المنازعات و التعاون . -

 مدٌرٌة الموارد البشرٌة . -

 .مدٌرٌة التكوٌن  -

 مدٌرٌة  المالٌة و الوسائل . -

 . عالمٌة و اإلعالم اآللًمدٌرٌة المنظومات اإل -

 :  و تكلؾ بما ٌؤتًالمدٌرٌة العامة للوقاٌة و ترقٌة الصحة ،  : 1المادة 

السٌاسة الوطنٌة لترقٌة الصحة و السكان وتحسٌنها و الحفاظ علٌها و تنفٌذ ذلك إعداد  -

 بالتعاون مع الهٌاكل المعنٌة .



  
 

ألخطار المرتبطة باألمراض البارزة ضمان المراقبة الوبائٌة للسكان و اإلستعداد لمواجهة ا -

و األمراض المتجددة والقٌام بالمراقبة الصحٌة على الحدود فً إطار الٌقظة و اإلنذار 

 الصحٌٌن .

المبادرة بسٌاسات و مخططات استراتٌجٌة و برامج المكافحة فً مٌادٌن األمراض المتنقلة  -

و الصحة البٌئٌة و الصحة فً  المنتشرة و البارزة و المتجددة و األمراض ؼٌر المتنقلة

 الخاصة و القٌام بتنفٌذها و اإلشراؾ علٌها ، السٌما فً مجال الوقاٌة .األوساط 

المشاركة فً مراقبة تطبٌق التشرٌع و التنظٌم فً مجال حفظ الصحة فٌما ٌتعلق بالمٌاه       -

 و األؼذٌة و النفاٌات اإلستشفائٌة .

تنظٌمهما فً مجاالت صالحٌاتها و خصوصا عن  تفعٌل التربٌة الصحٌة و التحسٌس و -

طرٌق إقامة نشاطات تهدؾ إلى تقلٌص عوامل األخطار و ترقٌة أنماط معٌشة سلٌمة         

 و سلوكات صحٌة مالئمة.

 تقٌٌم األنشطة المنجزة و إعداد حصائل عنها . -

 ( مدٌرٌات :  و تضم ثالث )    

  و تكلؾ بما ٌؤتً :ة ، وقاٌة و مكا حة األمراض المتنقلمدٌرٌة ال .2

و برامج و مشارٌع الوقاٌة و مكافحة األمراض إعداد و إقتراح مخططات استراتٌجٌة  -

 المتنقلة و اقتراحها و تنفٌذها .

 إعداد البرامج الصحٌة المتعلقة بالتلقٌحات الخاصة بالسكان و تنفٌذها و متابعتها و تقٌٌمها . -

ع الهٌكل المعنٌة ، خصوصا فٌما ٌتعلق باألمراض إقامة نظام الٌقظة الصحٌة ، باالتصال م -

 المتنقلة المنتشرة و األمراض البارزة و المتجددة .

تحدٌد المخططات االستراتٌجٌة و البرامج و المشارٌع الرامٌة إلىحماٌة الصحة فً مختلؾ  -

 مراحل الحٌاة و تنفٌذها ، بالتعاون مع الهٌاكل المعنٌة.

 :ن ــ( فرعٌتٌ و تضم مدٌرٌتٌن )  

 ، و تكلؾ بما ٌؤتً : ات و ترقٌة الصحةحالمدٌرٌة الفرعٌة لبرامج التلقٌ –  . 

 تنفٌذ البرنامج الموسع للتلقٌح اإلجباري و متابعته و تقٌٌمه . -

 تحدٌد اإلستراتٌجٌات التلقٌحٌة و تحٌٌنها و تطوٌرها . -

 ا و تقٌٌمها .تنفٌذ البرامج األخرى الخاصة باألمراض المتحكم فٌها بالتلقٌح و متابعته -

 متابعة أثار ما بعد التلقٌح و تقٌٌمها . -

 تحدٌد و تنفٌذ البرامج الرامٌة إلى ترقٌة صحة األم و الطفل. -

 متابعة البرامج الصحٌة المتعلقة بالتؽذٌة و أمراض األطفال و تقٌٌمها . -

ص تنفٌذ البرامج المتعلقة بترقٌة صحة الطفولة الصؽٌرة و المراهقة و الشباب و الشخا -

 البالؽٌن و األشخاص المسنٌن و متابعتها و تقٌٌٌمها ، بالتنسٌق مع القطاعات المعنٌة .

 ، و تكلؾ بما ٌؤتً :  المدٌرٌة الفرعٌة لمكا حة األمراض المنتشرة و اإلنذار الصحً –  .   

 تقٌٌمها.اقتراح برامج الوقاٌة من األمراض المنتشرة و السهر على تطبٌقها و متابعتها و   -        
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 جمع المعطٌات الوبائٌة و تحلٌلها و ضمان المراقبة الوبائٌة .   -   

 اقتراح برامج الوقاٌة من األمراض البارزة و المتجددة .   -   

 ضمان تنفٌذ و متابعة التنظٌم الصحً الدولً .   -   

 التنظٌم و اإلعداد لمواجهة حدوث كل ظاهرة وبائٌة .   -   

 القات و التنسٌق القطاعً المشترك فً مجال الوقاٌة من األمراض المتنقلة .ضمان الع   -   

 متابعة نشاطات الوقاٌة من األمراض المنتشرة و تقٌٌمها .  -   

 ، و تكلؾ بما ٌؤتً :  مدٌرٌة األمراض غٌر المتنقلة –  

ى تقلٌص أثار إعداد و تنفٌذ المخططات اإلستراتٌجٌة و البرامج و مشارٌع الوقاٌة الرامٌة إل -

 األمراض المزمنة و ترقٌة الكشؾ عنها .

 صمان ترقٌة أنماط معٌشة سلٌمة و مكافحة عوامل الخطر ، باالتصال مع القطاعات المعنٌة . -

 إقامة نظام إعالمً قصد األمراض ؼٌر المتنقلة . -

 ضمان نشاطات الوقاٌة فً األوساط الخاصة و متابعتها و تقٌٌمها . -

امج الحماٌة الخاصة بصحة الفئات الهشة من السكان أو األشخاص فً إعداد و اقتراح بر -

 وضعٌة صعبة .

 : ٌن ــ( فرعٌت و تضم مدٌرٌتٌـــن )

، وتكلؾ  المدٌرٌة الفرعٌة للوقاٌة من األمراض غٌر متنقلة و مكا حة عوامل الخطر  -  . 

 بما ٌؤتً : 

ألمراض السرطانٌة و أمراض و الجٌنٌة و ا تنفٌذ برامج الوقاٌة من األمراض االستقالبٌة -

القلب و األوعٌة واألمراض التنفسٌة المزمنة و العجز الكلوي المزمن و األمراض الخرى 

 المزمنة ؼٌر المتنقلة المنتشرة و الكشؾ عنها .

 اقتراح نشاطات مكافحة تعاطً التبػ . -

 ضمان ترقٌة أنماط معٌشة سلٌمة ، باالتصال مع القطاعات المعنٌة . -

الهشاشة الصحٌة          عوامل لى التؤثٌر فً المحددات الصحٌة وشاطات الرامٌة إدراسة الن -

 و اقتراحها بالتنسٌق مع القطاعات المعنٌة .

 و تكلؾ بما ٌؤتً : المدٌرٌة الفرعٌة للنشاطات الصحٌة الخاصة ، –  .    

ٌن و تفعٌل نشاطات الوقاٌة فً الوسط المدرسً العادي و المتخصص لألشخاص المعوق -

 الجامعً و فً مإسسات التكوٌن و التعلٌم المهنٌٌن و مراقبتها و تقٌٌمها .

المساهمة فً الوقاٌة و فً ترقٌة أنماط معٌشة سلٌمة فً األوساط التربوٌة األخرى ، ال سٌما  -

 الطفولة الصؽٌرة و مراكز العطل و الترفٌه .

 تنفٌذ برامج التربٌة الصحٌة فً األوساط التربوٌة. -

 .البرامج فً مجال الحماٌة الصحٌة فً وسط العمل و مراقبتها و تقٌٌمها  تنشٌط -



  
 

المساهمة فً تقٌٌس نشاطات الوقاٌة الصحٌة و األمن و فً إعداد المقاٌٌس فً مجال ظروؾ  -

 العمل .

المساهمة فً نشاطات الوقاٌة و ترقٌة الصحة فً الوسط العقابً ، بالتعاون مع القطاعات  -

 المعنٌة.

 نشاطات الرامٌة إلى حماٌة الفئات الهشة .اقتراح ال -

 و تكلؾ بما ٌؤتً :  مدٌرٌة الوقاٌة اإلجتماعٌة و البٌئٌة ، –  

إعداد برنامجنشاط ٌتعلق بترقٌة الصحة العقلٌة و مكافحة تعاطً المخدرات و اإلدمان علٌها      -

 و اقتراحه و تنفٌذه ، مع الهٌاكل المعنٌة .

ٌة و البرامج و المشارٌع المرتبطة بحماٌة البٌئة و ترقٌة الصحة    إعداد المخططات اإلستراتٌج -

 و اقتراحها و المساهمة فً تنفٌذها.

    ة بالتؽذٌة و تنفٌذها و متابعتها طعداد البرامج و المشارٌع المتعلقة بالوقاٌة من األخطار المرتبإ -

  و تقٌٌمها .

 ة بالعالج و تنفٌذها و متابعتها و تقٌٌمها .تحدٌد التدابٌر الرامٌة إلى تقلٌص األخطار المرتبط -

تحدٌد التدابٌر الرامٌة إلى تقلٌص األخطار الطبٌة و السمومٌة و تنفٌذها و متابعتها و تقٌٌمها،مع  -

 الهٌاكل المعنٌة .

 ( فرعٌتــٌن : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 و تكلؾ بما ٌؤتً :  المدٌرٌة الفرعٌة لترقٌة الصحة العقلٌة ، –  . 

 اح برامج ترقٌة الصحة العقلٌة و تنفٌذها .إقتر    -

 تطوٌر و تدعٌم النشاطات الجوارٌة فً المجال ترقٌة الصحة العقلٌة .    -

 إقتراح نشاطات مكافحة الممارسات اإلدمانٌة .    -

كل التدابٌر الرامٌة على تدعٌم ترقٌة الصحة العقلٌة و متابعة و تقٌٌم كل إقتراح   -

 ً هذا المجال .النشاطات المنجزة ف

 و تكلؾ بما ٌؤتً :  المدٌرٌة الفرعٌة للوقاٌة من األخطار المرتبطة بالبٌئة و التغذٌة ، –  .     

 إقتراح برامج الوقاٌة من األمراض المتحكم فٌها بحفظ الصحة فً المحٌط خصوصا   -               

 لعقربً و الثعبانً . األمراض المتنقلة عن طرٌق المٌاه و التسمم ا              

    التنسٌق القطاعً المشترك قً مجال الوقاٌة من األمراض         ضمان العالقات و -             

 المرتبطة بحفظ الصحة فً المحٌط و الوقاٌة من أمراض التسممات الؽذائٌة .

 تنفٌذ برامج التربٌة الصحٌة الجوارٌة .   -             

 نفٌذ برامج مكافحة األضرار الصوتٌة ، بالتعاون مع القطاعات المعنٌة .ت   -             

تنفٌذ برامج مكافحة الملوثات الجوٌة و الملوثات األخرى ، بالتعاون مع القطاعات المعنٌة   -             

 متابعة برامج مكافحة اإلصابات التً  تحدث فً الوسط االستشفائً و تقٌٌمها .  -.            



   
 

 دراسة و اقتراح كل  التدابٌر المرتبطة بتسٌٌر النفاٌات اإلستشفائٌة و معالجتها .   -           

 و فً الهٌاكل ؼٌر اإلستشفائٌة . تحدٌد تدابٌر حفظ الصحة فً الوسط اإلستشفائً  -           

 متابعتها و تقٌٌمها.تنفٌذ برامج مكافحة اآلثار ؼٌر المرؼوب فٌها المرتبطة بالعالج و   -           

 : و تكلؾ بما ٌؤتًالمدٌرٌة العامة لمصالح الصحة و إصالح المستشفٌات ،  : 2المادة 

و اقتراح و تنفٌذ مخطط عام للتنظٌم الصحً ٌشمل جمٌع هٌاكل الصحة بما فٌها إعداد  -

 القطاع الخاص .

 و اقتراح البرامج النوعٌة للعالج عبر كل مراحل الحٌاة .إعداد  -

المخططات النوعٌة لتنفٌذ كل النشاطات الرامٌة إلى ترقٌة التسٌٌر فً مجال عالج  إعداد -

األشخاص المسنٌن و الصحة الجوارٌة و االستعجاالت الطبٌة الجراحٌة و تطوٌر العالج 

 ذي المستوى العالً .

إعداد مخططات تقٌٌس طرق التنظٌم و التسٌٌــر و تخصٌص الوسائل لهٌاكل الصحة           -

 مواصفات المناصب لمستخدمً الصحة الذٌن ٌمارسون على مستوى هٌاكل العالج . و

المساهمة فً إعداد الخرٌطة الوطنٌة للصحة و تحٌٌنها و التكفل بمتابعة برنامج تواجد  -

 هٌاكل الصحة العمومٌة و الخاصة .

 و الخاصة .السهر على مراقبة ممارسة مهن الصحة و هٌاكل الصحة العمومٌة  -

 مخططات و ترتٌبات لتنظٌم اإلسعافات و االستعجاالت فً حالة حدوث كارثة . تنفٌذ -

 وضع معاٌٌر خاصة بعملٌتً اعتماد هٌاكل العالج و تؤهٌل مصالح الصحة . -

 تقٌٌم األنشطة المنجزة و إعداد حصائل عنها. -

 ( مدٌرٌات  :  و تضم ثالث )   

 و تكلؾ بما ٌؤتً : اب مهنة الطب ،مدٌرٌة برامج العالج و األخالقٌات و أد –         

إعداد ووضع برامج التكفل بعالج حدٌثً الوالدة وكذا األطفال و المرهقٌن و األشحاص  -

 البالؽٌن.

 إعداد ووضع برامج خاصة بصحة األشخاص المسنٌن . -

 تحدٌد و إعداد و تطوٌر برامج التكفل باألمراض المزمنة. -

 لنادرة .إعداد و تطوٌر برامج التكفل باألمراض ا -

 المساهمة فً التنسٌق مابٌن القطاعات قصد التكفل المندمج ببعض فئات األشخاص الهشة . -

 السهر على تنفٌذ و تقٌٌم  برامج المراقبة فً مجال األخالقٌات و آداب مهنة الطب . -

 تنشٌط البرامج المطبقة فً مجال العالج و مراقبتها و تقٌٌمها . -

 ة :( مدٌرٌات فرعٌ و تضم ثالث )  

 

 



   
 

 ، و تكلؾ    دٌثً الوالدة و الطفولة و المراهقة و الشبابالمدٌرٌة الفرعٌة لبرامج عالج ح  -  .       

 بما ٌؤتً :              

 تحدٌد برامج العالج المتعلقة بكل فترات الحمل و تنفٌذها . -

ة اإلنجابٌة      دراسة واقتراح مقاٌٌس و معاٌٌر حسن األداء فً مجال البرامج المتعلقة بالصح -

ال سٌما الكشؾ عن سرطان األعضاء التناسلٌة و التكفل بعدم الخصوبة و الصحة الجٌنٌة خالل 

 كل مراحل الحٌاة .

 متابعة نوعٌة خدمات الصحة اإلنجابٌة و تقٌٌمها . -

 تنفٌذ برامج العالج الخاصة بالطفولة و المراهقة و الشباب . -

 ج األشخاص البالؽٌن و األشخاص المسنٌن ، و تكلؾ بما ٌؤتً : لبرامج عالالمدٌرٌة الفرعٌة  –  . 

 تحدٌد برامج العالج لألشخاص البالؽٌن و األشخاص المسنٌن و تنفٌذها . -

 تطوٌر هٌاكل التكفل الطبً باألشخاص المسنٌن . -

 متابعة نوعٌة الخدمات المقدمة لألشخاص المسنٌن و تقٌٌمها . -

 ربٌة الصحٌة و االتصال .المساهمة فً برامج اإلعالم و الت -

 ، و تكلؾ بما ٌؤتً :  المدٌرٌة الفرعٌة لألخالقٌات و آداب مهنة الطب –  . 

للمإسسات الصحٌة  و الموجهة الطب مهنة إعداد كل برامج المراقبة فً مجال أخالقٌات و آداب -

رة باإلدامع المصالح المعنٌة  و مهنًٌ الصحة فً القطاع العمومً و الخاص ، بالتعاون

 المركزٌة .

مراقبة كل المعلومات الطبٌة الموجهة لمرتفقً و مهنًٌ الصحة فً إطار أخالقٌات  و أداب  -

 مهنة الطب .

مراقبة إجراءات جمع و معالجة و إرسال المعطٌات الطبٌة الخاصة بالمرضى فً مجال  -

 أخالقٌات الصحة ، على كل مستوٌات منظومة المعلومات الصحٌة .

سٌق و تعاون مع المنظمات المهنٌة بشؤن كل المسائل المتعلقة بؤخالقٌات و أداب إقامة عالقات تن -

 مهنة الطب .

 مراقبة نشاط المرفق العام المخول للمنظمات المهنٌة ، باالتصال مع الهٌاكل المعنٌة . -

القٌات و أداب كل تدبٌر و / أو إعداد كل تقرٌر ٌتعلق بالمراقبات المنجزة قً مجال األخ اقتراح -

 مهنة الطب .

 و تكلؾ بما ٌؤتً : المؤسسات االستشفائٌة و إصالح المستشفٌات ،مدٌرٌة  –  

 إعداد و اقتراح التدابٌر الموجهة لتنظٌم الهٌاكل االستشفائٌة العمومٌة و الخاصة و سٌرها . -

 إعداد األنشطة و البرامج المتعلقة بإصالح المستشفٌات و اقتراحها و متابعنها . -

 تحدٌد معاٌٌر تخصٌص الموارد مع المصالح المعنٌة . المشاركة فً -

السهرعلى التوزٌع العادل للوسائل و الهٌاكل األساسٌة و التجهٌزات و المستخدمٌن قصد تلبٌة  -

 الحاجٌات من العالج االستشفائً و ضمان تقٌٌسها و تنسٌقها و مراقبتها .



   
 

لبلوغ األهداؾ التدابٌر الضرورٌة تقٌٌم كل النشاطات المرتبطة بإصالح المستشفٌات و اتخاذ  -

 لمقررة .ا

 مراقبة سٌر المإسسات االستشفائٌة و تقٌٌمها و إعداد تقارٌر دورٌة  بشؤنها . -

 ( مدٌرٌات فرعٌة : و تضم ثالث )  

 و تكلؾ بما ٌؤتً : للمؤسسات العمومٌة االستشفائٌة ، المدٌرٌة الفرعٌة -  . 

 إصالح المستشفٌات .تنفٌذ النشاطات و البرامج المرتبطة ب -

 اقتراح كل التدابٌر لضمان عقلنة سٌر المإسسات االستشفائٌة و تحٌٌن خرٌطة مواقعها . -

 المشاركة فً تحدٌد االحتٌاجات من العالج ومن الوسائل االستشفائٌة المناسبة . -

ٌثً دراسة و اقتراح التدابٌر الموجهة لتنظٌم عٌادات التولٌد و مصالح أو الوحدات الخاصة بحد -

 الوالدة و سٌرها .

 مراقبة سٌر هٌاكل الصحة و نشاطاتها و مهنٌٌها و تجهٌزاتها و تقٌٌمها . -

 تحدٌد أنماط تنظٌم االستشفاء بالمنزل . -

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ، الخاصة للمؤسسات االستشفائٌة المدٌرٌة الفرعٌة -  . 

وادماجها فً  ستشفائٌة الخاصةاالدراسة و اقتراح كل التدابٌر الموجهة لضمان ترقٌة الهٌاكل  -

 المنظومة الوطنٌة للصحة .

 تنفٌذ النشاطات و البرامج المرتبطة بإصالح المستشفٌات . -

 االستشفائٌة الخاصةدراسة و اقتراح كل التدابٌرالتً من شؤنها أن تشجع و تحفز إنشاء الهٌاكل  -

 بشكل ٌسمح بتؽطٌة متوازٌة لالحتٌاجات ذات األولوٌة للسكان .

 لتؤطٌر نشاطات المإسسات و التجهٌزات و مهن الصحة . الموجهة تراح التدابٌراق -

 و تسلٌم االعتمادات المتعلقة بها . االستشفائٌة الخاصةدراسة مطابقة ملفات اعتماد المإسسات  -

 مراقبة سٌر نشاطات العالج و ممارسة مهن الصحة و تقٌٌمها . -

 لؾ بما ٌؤتً :و تك الستعجالٌة ،ل المدٌرٌة الفرعٌة -  . 

 و السٌر المنتظم للمصالح االستعجالٌة الطبٌة الجراحٌة. لضمان التنظٌم  اقتراح التدابٌر الموجهة -

المشاركة فً تحدٌد ووضع إستراتٌجٌة التكفل باآلثار الناجمة عن النكبات والكوارث               -

 ة الحاالت االستثنائٌة .و الحوادث بكل أنواعها ، ال سٌما عبر تحدٌد مخطط تحضٌر و مواجه

 المشاركة فً إعداد خرٌطة وطنٌة لالستعجاالت و ضمان متابعتها و تحٌٌنها . -

وضمان استمرارٌة  دراسة و اقتراح كل التدابٌرالموجهة لتحسٌن أداء المصالح االستعجالٌة -

 العالج .

 تحدٌد الوسائل البشرٌة و المادٌة لمصالح العالج االستعجالً . -

و اقتراح التدابٌر الموجهة لضمان و تحسٌن المناوبة الطبٌة الجراحٌة فً  دراسة وتنظٌم -

 القطاعٌن العمومً والخاص .

 تقٌٌم نشاطات االستعجاالت و المناوبة . -

 



   
 

 و تكلؾ بما ٌؤتً :هٌاكل الصحة الجوارٌة ،  مدٌرٌة –  

ة الصح اكلهٌ من شؤنها أن تشجع و تحفز إنشاء لتدابٌرالتًكل ا وتنفٌذ دراسة و اقتراح -

 بتؽطٌة متوازنة لالحتٌاجات األساسٌة للسكان من العالج .الجوارٌة بشكل ٌسمح 

 و برامج العالج البدٌل عن االستشفاءعبر الوحدات الصحٌة المتنقلة. إعداد مخططات -

إعداد و اقتراح كل التدابٌر الموجهة لضمان ترقٌة و إدماج الطب الخاص فً المنظومة الوطنٌة  -

 للصحة.

كل التدابٌر الرامٌة إلى تقٌٌس طرق تنظٌم و تسٌٌر هٌاكل الصحة الجوارٌة العمومٌة و  دتحدٌ -

 الخاصة .

 ( فرعٌتــٌن : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ، لهٌاكل الصحة الجوارٌة و العالج بالمنزل المدٌرٌة الفرعٌة - . 

 العمومٌة و الخاصة وضمان تقٌٌمها.هٌاكل الصحة الجوارٌة  نشاطات وسٌر تنظٌم متابعة تنفٌذ -

 وضمان تلبٌتها . األساسٌة الصحٌة لالحتٌاجات المشاركة فً تحدٌد -

 للصحة . الجوارٌة الصحٌة فً الهٌاكل النشاطات اقتراح كل التدابٌر الموجهة لترقٌة و تؤطٌر -

 لمتعلقة بها .و تسلٌم االعتمادات الجوارٌة للصحة ا الخاصة هٌاكلدراسة مطابقة ملفات اعتماد ال -

 .للصحة الجوارٌة والهٌاكل تقٌٌم ممارسة المهن مراقبة و -

 ووحدات الصحة المتنقلة.العالج بالمنزل  طرق تنظٌم تحدٌد -

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ، للطب الخاص المدٌرٌة الفرعٌة - . 

 و التجهٌزات و مهن الطب الخاص . الهٌاكل نشاطات لتؤطٌر اقتراح التدابٌر الهادفة -

 الطب الخاص. نشاطات وتقٌٌس تنظٌم -

 للصحة و تسلٌم االعتمادات المتعلقة بها . الخاصة هٌاكلدراسة مطابقة ملفات اعتماد ال -

 للصحة. الخاصة والهٌاكل تقٌٌم ممارسة المهن مراقبة و -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  ة ٌللصٌدلٌة و التجهٌزات الصح: المدٌرٌة العامة  3لمادة ا

   ة ٌمجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصح تطوٌر سٌاسة القطاع فً -

 و متابعة و مراقبة تنفٌذها .

   ةٌتطوٌر السٌاسة المتعلقة بتسجٌل المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصح -

 و المصادقة علٌها و تقٌٌم تنفٌذها .

  وإعداد ةٌالمستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصحتحدٌد الحاجٌات من المواد الصٌدالنٌة و  -

 لضمان ضبطها و توفٌرها . التدابٌر المالئمة الموجهة

المساهمة فً ترقٌة و متابعة االستثمارات فً مجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة      -

 ة.ٌو التجهٌزات الصح

نٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات تقٌٌم التكالٌؾ و المٌزانٌات المتعلقة بالمواد الصٌدال -

 ة.ٌالصح

 تنظٌم الصٌدلة ، السٌما الصٌدلٌة االستشفائٌة و اقتراحها . دراسة كل التدابٌر الموجهة لضمان -



   
 

ة         ٌتحدٌد أسعار المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصح سٌاسة إعداد -

 الوزارٌة المعنٌة .  و متابعتها ، مع الهٌاكل و القطاعات

 .ضمان توازن فً المجال التؽطٌة بالصٌدلٌات  -

ى تقدٌر تلبٌة حاجٌات السكان من المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات المبادرة بالدراسات الهادفة إل -

 الطبٌة و التجهٌزات الصحٌة .

د الموا ً المجالإلى معرفة تطوٌر الطلب و العرض ف تطوٌر نظام إعالم إحصائً ٌهدؾ -

 الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصحٌة .

مراقبة و تشكٌل ملفات الترخٌص للتجارب العٌادٌة و تجارب التكافإ و اتخاذ كل التدابٌر الكفٌلة  -

 بترقٌتها .

تقٌٌم األعمال المنجزة فً مجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و التجهٌزات الصحٌة     -

 ئل عنها .و إعداد حصا

 ( : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، مدٌرٌة المواد الصٌدالنٌة –  

 تنفٌذ استراتٌجٌة القطاع فً مجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة. -

 الموجهة لضمان ضبطها. واقتراح التدابٌر تحدٌد و تحلٌل الحاجٌات من المواد الصٌدالنٌة -

المواد  ٌهدؾ إلى معرفة تطوٌر الطلب و العرض فً المجال و ضع نظام إعالم إحصائً -

 .الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة 

 المشاركة فً اعداد قائمة المواد الصٌدالنٌة القابلة للتعوٌض . -

 اقتراح كل التدابٌر الهادفة إلى تحدٌد أسعار المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة . -

 وجهة إلى ضبط استهالك المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة.التدابٌر الم دراسة و اقتراح -

 المساهمة فً ترقٌة و متابعة االستثمارات فً مجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة.     -

 ضمان توفٌر المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة . -

 ٌة.االستشفائتنظٌم و تحدٌد إجراءات تسٌٌر ومراقبة الصٌدلٌات  -

 إعادة تؤهٌل المستحضرات الصٌدالنٌة . -

 السهرعلى التواجد المتوازن للصٌدلٌات و ضمان مراقبتها . -

 السهر على احترام إجراء التصدٌق على التجارب العٌادٌة الخاصة باألدوٌة . -

 : ةفرعٌ اتمدٌرٌ(  اربع )وتضم 

 :و تكلؾ بما ٌؤتً  لترقٌة المواد الصٌدالنٌة ، الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

 تشجٌع ترقٌة اإلنتاج الوطنً للمواد الصٌدالنٌة . -

 متابعة االستثمارات فً مجال المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة. -

تسلٌم رخص استؽالل المإسسات الخاصة بإنتاج و / أو توزٌع المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات  -

 الطبٌة.

 وجٌا الحٌوٌة و تدقٌقها .القٌام بتفتٌش الوحدات اإلنتاجٌة و مإسسات التكنول -

المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدٌر تلبٌة حاجٌات السكان فً مجال المواد الصٌدالنٌة            -

 و المستلزمات الطبٌة و تشجٌعها.



   
 

دراسة طلبات إنجاز تجارب عٌادٌة و تجارب التكافإ الحٌوي و إعداد التراخٌص بشؤنها و  -

 متابعة سٌرها.

 لجان األخالقٌات المتعلقة بالتجارب العٌادٌة . متابعة نشاطات -

 اعتماد شركات تقدٌم الخدمات فً مجال التجارب العٌادٌة . -

 متابعة نشاطات الٌقضة بخصوص األدوٌة و العتاد الطبً. -

 و تكلؾ بما ٌؤتً : المواد الصٌدالنٌة ، لتسجٌل الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

 .تسجٌل المواد الصٌدالنٌة -

 ات الوطنٌة للمواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و تحٌٌنها بصفة دورٌة.إعداد المدون -

 إعداد قائمة األدوٌة األساسٌة و تحٌٌنها . -

 المصادقة على المستلزمات الطبٌة . -

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ، للضبط و النشاطات التقنٌة الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

 مواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة .لاالسهر على احترام ممارسة المهنة و ضبط سوق  -

 التدابٌر الموجهة لضمان ضبط االستهالك الصٌدالنً و االستراد . دراسة و اقتراح -

 لمواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة و ضمان توفرها .اتقٌٌم سوق  -

 مراقبة اإلشهار و التصدٌق على تروٌج اإلعالم الطبً الصٌدالنً . -

 إثرات العقلٌة و تقٌٌمها .متابعة استعمال الم -

 تسلٌم اعتمادات شركات التروٌج الطبً و مقررات ممارسة المندوبٌن الطبٌٌن . -

 السهر على التواجد المتوازن للصٌدلٌات و مراقبتها . -

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ،االستشفائٌة ٌةللصٌدل الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

هٌاكل  و االستشفائٌةالهٌاكل  مات الطبٌة فًالمواد الصٌدالنٌة و المستلز السهرعلى ضمان توفر -

 العالج . 

 تنظٌم و تحدٌد إجراءات تسٌٌر ومراقبة الصٌدلٌات االستشفائٌة. -

        إعداد المدونات االستشفائٌة للمواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة حسب نوع المإسسة  -

 و المصلحة  و تحٌٌنها .

 المإسسات .فً   ترقٌة المستحضرات االستشفائٌة -

 : ، و تكلؾ بما ٌؤتً مدٌرٌة التجهٌزات الصحٌة -1

 . التجهٌزات الصحٌةتحدٌد و تحلٌل الحاجٌات من  -

 .التجهٌزات الصحٌةاقتراح و تنفٌذ التدابٌر الموجهة لضبط استخدام و / أو استهالك  -

 .التجهٌزات الصحٌة إعداد المدونة -

التجهٌزات الطلب و العرض فً مجال  تطوٌر نظام إعالم إحصائً ٌهدؾ إلى معرفة تطور -

 ضمان ضبطها . و الصحٌة

 و األدوات . التجهٌزات الصحٌةالمشاركة فً تحدٌد مقاٌٌس فً مجال  -



   
 

و األدوات و المستهلكات و ضمان  التجهٌزات الصحٌةللمصادقة على  الموجهة اقتراح  التدابٌر -

 تنفٌذها .

 الصحٌة و صٌانتها .المساهمة فً تحدٌد كٌفٌات التموٌن بالتجهٌزات  -

 التجهٌزات الصحٌة . تشجٌع ترقٌة اإلنتاج الوطنً من -

 ( مدٌرٌات فرعٌة : و تضم ثالث )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،للمصادقة على التجهٌزات الصحٌة الفرعٌة المدٌرٌة - 201

 و األدوات الطبٌة .التجهٌزات المشاركة فً تحدٌد المقاٌٌس فً مجال  -

 و األدوات. التجهٌزات الصحٌةللمصادقة على  جهةالمو اقتراح  التدابٌر -

 تحٌٌنها. و السهر على التجهٌزات الصحٌة إعداد المدونة -

 .التجهٌزات الصحٌةتقٌٌٌم الحاجٌات من  -

 التجهٌزات الصحٌة. تشجٌع ترقٌة اإلنتاج الوطنً من -

 التجهٌزات الصحٌة. متابعة االستثمارات فً مجال -

 . خاصة بإنتاج و / أو توزٌع التجهٌزات الصحٌةتسلٌم رخص استؽالل المإسسات ال -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،التجهٌزات الصحٌةب للضبط و التموٌن الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

 تسٌٌر برنامج عقود استٌراد التجهٌزات الصحٌة و ضمان متابعة و تقٌٌمه. -

 و تقٌٌمه . ضمان متابعة سوق  التجهٌزات الصحٌة -

 ات الصحٌة و ضمان متابعة.تنظٌم نشاط توزٌع التجهٌز -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً للدعم التقنً ، الفرعٌة المدٌرٌة -  . 

 ومتابعتها . التً من شؤنها المساهمة فً صٌانة التجهٌزات الصحٌة اقتراح كل التدابٌر -

إعداد و انسجام دفاتر الشروط التقنٌة المتعلقة باقتناء التجهٌزات الطبٌة ، السٌما  المساهمة فً -

 ٌتعلق بالمواصفات التقنٌة و البنود المتعلقة بالصٌانة. فٌما

 السهر على تشكٌل فرق تقنٌة محلٌة تكلؾ بصٌانة التجهٌزات على مستوى المإسسات الصحٌة. -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  السكانمدٌرٌة :  4المادة 

 تٌجٌات الخاصة بالسكان .ٌد األهداؾ و االستراتحد -

مؽرافٌة فً االستراتٌجٌات و البرامج القطاعٌة للتنمٌة االقتصادٌة العمل على إدراج المتؽٌرة الدٌ -

 و االجتماعٌة .

 تنسٌق المخططات القطاعٌة و النشاطات المنجزة فً هذا المجال و متابعتها و تقٌٌمها. -

 المساهمة فً تحسٌن معرفة واقع الدٌنامٌكٌة الدٌموؼرافٌة  و محدداتها . -

األبحاث المتعلقة بالسكان و تشجٌعها قصد متابعة و تقٌٌم أفضل  المبادرة بالدراسات و التحالٌل و -

 لألهداؾ المحددة فً هذا المجال .

تصور و متابعة و تقٌٌم البرامج الرامٌة إلى تحسٌن الحصول على خدمات نوعٌة للعالجات فً  -

  مجال الصحة اإلنجابٌة و التنظٌم العائلً على المستوى الوطنً و المحلً .



   
 

 : ةفرعٌ اتمدٌرٌ(  اربع )وتضم 

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للصحة اإلنجابٌة و التن ٌم العائلً الفرعٌة المدٌرٌة -  

 تسهٌل الحصول على خدمات فً الصحة اإلنجابٌة و التنظٌم العائلً وتحسٌن نوعٌتها . -

 تطوٌر مكونات الصحة اإلنجابٌة و تدعٌم العالقة مع التنظٌم العائلً . -

 ات تسٌٌر و تقٌٌم برامج الصحة اإلنجابٌة و تنفٌذها .تطوٌر آلٌات و إجراء -

 دراسة و اقتراح مقاٌٌس و معاٌٌر حسن األداء التً تدرج التكوٌن المتواصل لمقدمً الخدمات . -

التً تدرج الكشؾ عن  اإلنجابٌةتحدٌد و متابعة و تقٌٌم البرامج ذات األولوٌة فً الصحة  -

الخصوبة بتطوٌر نشاطات المساعدة الطبٌة على  سرطان األعضاء التناسلٌة و التكفل بعدم

 اإلنجاب و الصحة التناسلٌة خالل كل مراحل الحٌاة .

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للدراسات واألبحان و التحالٌل المدٌرٌة الفرعٌة - 1

 المبادرة بالدراسات و التحالٌل و األبحاث فً مجال السكان و الدٌموؼرافٌا و تطوٌرها . -

 سٌن معرفة واقع الدٌنامٌكٌة الدٌموؼرافٌة و محدداتها .المساهمة فً اح -

تحسٌن جمع المعلومات و وضع قاعدة دٌنامٌكٌة للمعطٌات حول السٌاسة الوطنٌة للسكان و  -

 التنمٌة .

 ترقٌة المبادالت مع مإسسات التعلٌم و البحث فً مجال الصحة و السكان و التنمٌة . -

 خصصات حول السكان .ترقٌة الدراسات ذات البعد المتعدد الت -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً الدٌموغرا ٌة، الٌق ةلالستشراف و  المدٌرٌة الفرعٌة - 2

 الدٌموؼرافٌة و االجتماعٌة الدٌموؼرافٌة الجدٌدة . العمل على المالحظة المنتظمة للظواهر -

الدٌنامٌكٌة المساهمة فً وضع و تطوٌر نظام معلومات خاص بالسكان و التنمٌة و قاعدة  -

 عطٌات .للم

 الدٌموؼرافٌة. المساهمة فً نشر المعلومات -

إعداد الفرضٌات و اإلسقاطات الخاصة بالسكان مع الهٌئات المختصة على المستوى الوطنً و  -

 المحلً .

 ترقٌة حماٌة اإلرث الدٌموؼرافً . -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً الستراتٌجٌات و برامج السكان، المدٌرٌة الفرعٌة - 3

فً مجال السكان بشكل دوري بهدؾ تحقٌق التوازن  برامجالو  ستراتٌجٌاتالتحدٌد األهداؾ و ا -

 بٌن النمو الدٌموؼرافً و التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة .

ترقٌة المقاربة المتعددة القطاعات و تنسٌق و متابعة و تقٌٌم النشاطات المنجزة فً هذا المجال  -

 على المستوى الوطنً و المحلً .

 راج البعد السكانً فً برامج التنمٌة .المساهمة فً إد -

 نشاطات اإلعالم و التربٌة و االتصال فً مجال السكان و التنمٌة .تدعٌم  -

 ترقٌة الشراكة و التعاون التقنً و العلمً لتجنٌد الموارد . -

 المساهمة فً تحدٌد ووضع البرامج الخاصة باالحتٌاجات المحلٌة للسكان . -
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 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  ت و التخطٌطالدراسا: مدٌرٌة  5المادة 

المبادرة بالدراسات و التحقٌقات و األبحاث فً مجال التخطٌط و االستثمار الخاص بقطاع  -

 الصحة و إعدادها و تنفٌذها و تقٌٌمها .

المإشرات التً تسمح بتحدٌد االحتٌاجات الصحٌة و تخطٌط الوسائل الالزمة  إعدادالمساهمة فً  -

 ا ، بالتعاون مع الهٌاكل المعنٌة .للنشاطات قصد تلبٌته

 و تحٌٌن المخططات التوجٌهٌة للقطاع . إعداد -

 ضمان متابعة تنفٌذ مشارٌع االستثمارات العمومٌة المسجلة لصالح قطاع الصحة . -

 ( فرعٌتــٌن : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 و تكلؾ بما ٌؤتً : ، االستثمارللدراسات و برامج  الفرعٌة المدٌرٌة - 

االستثمارات المتعلقة بالصحة و التصدٌق  لدراسات النموذجٌة إلنجاز مختلؾ مشارٌعاالقٌام ب -

 علٌها .

إعداد و / أو التصدٌق على دفاتر األعباء المتعلقة بإنجاز و إعادة تؤهٌل و تجهٌز المإسسات  -

 العمومٌة للصحة.

 ً المنشؤة .للمساعدة فً التحكم ف لدراسات النموذجٌةا التصدٌق على و إنجازلى العمل ع -

األساسٌة        المنشآتالوطنٌة و األجنبٌة المتخصصة فً إنجاز  لدراساتتحٌٌن بطاقٌة مكاتب ا -

 و تجهٌزات قطاع الصحة.

و التجهٌزات  ضمان متابعة اإلنجازات و االقتناءات فً مجال الهٌاكل األساسٌة و الوسائل -

 و مراقبتها. و تقٌٌمها للقطاع

 بالمشارٌع االستثمار و تحٌٌنها.مسك المعلومات المتعلقة  -

 زمركمالمركزي وؼٌر ال إعداد برامج التجهٌزات السنوٌة والمتعددة السنوات ذات التسٌٌر -

 . إنجازها بالتنسٌق مع الهٌاكل المركزٌة المعنٌةوضمان متابعة 

 تحدٌد الحاجٌات من التجهٌزات بالتنسٌق مع المصالح و الهٌئات التابعة للقطاع . -

 تحٌٌن مدونة عملٌات التجهٌز. االستثمار المسجلة و صائل المتعلقة بتنفٌذ برامجإعداد الح -

 التابعة للقطاع. األساسٌة المنشآت وتواجد إنجاز و تقٌٌم برامج ضمان متابعة و تنسٌق -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للتخطٌط الفرعٌة المدٌرٌة - 1

 صة بالقطاع.برامج التجهٌزات السنوٌة والمتعددة السنوات الخا إعداد -

المالئمة  التدابٌر األساسٌة و اقتراح بالمنشآت الحاجٌات من التجهٌزات المرتبطة ضمان تؽطٌة -

 لضمان ضبطها و توفرها.

 متابعة تقٌٌس وسائل و موارد القطاع. اقتراح و -

 ملفات تنمٌط التجهٌزات الصحٌة ووضعها تحت تصرؾ الهٌاكل ؼٌر الممركزة. إنجاز -

 الخرٌطة الصحٌة الوطنٌة وتحٌٌنها.المشاركة فً إعداد  -

 القٌام بالدراسات االستشرافٌة الضرورٌة لتنمٌة القطاع. -

 اقتراح مخطط توجٌهً قطاعً للصحة. -

 بتقٌٌم الحاجٌات الصحٌة و تحلٌلها و استؽاللها.جمع المعلومات التً تسمح  -



   
 

الممركزة و كذا  مخططات تنمٌة فً مجال الصحة بالتعاون مع الهٌاكل المركزٌة و ؼٌر اقتراح -

 الهٌئات المعنٌة .

 تحدٌد المقاٌٌس قصد االستخدام العقالنً للموارد البشرٌة و المالٌة و المادٌة. -

 المشاركة فً تقٌٌس الوسائل حسب التخصص و النشاط . -

 التقٌٌس بصفة دورٌة. فً مجال النشاطات المنجزة إعداد حصٌلة -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  عاونالتن ٌم و المنازعات و الت: مدٌرٌة 6المادة 

و التخلٌص فٌما ٌخص تطبٌق التشرٌع و التنظٌم  القٌام بكل دراسات و أشؽال اإلعداد و التنسٌق -

 السارٌٌن على النشاطات التً ٌضطلع بها قطاع الصحة .

 ضمان متابعة قضاٌا المنازعات للقطاع . -

 ه.إنجاز دراسات قانونٌة لفائدة قطاع الصحة قً إطار إنجاز مهام -

بالتعاون مع الهٌاكل و الهٌئات و القطاعات  ترقٌة و متابعة التعاون الثنائً و المتعدد األطراؾ -

 المعنٌة.

 الهٌاكل المعنٌة. مع القطاعات و المإسسات الشرٌكة مع االتفاقٌات و اتترقٌة و متابعة االتفاق -

 ءات إبرام الصفقات .ضمان سٌر اللجنة الوزارٌة للصفقات العمومٌة و السهر على احترام إجرا -

 ( مدٌرٌات فرعٌة : وتضم اربع )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً للتن ٌم ، الفرعٌة المدٌرٌة -  

دراسة مشارٌع النصوص الواردة من الوزارات األخرى بالتشاور مع الهٌاكل المعنٌة التابعة  -

 للقطاع .

 بالصحة .إصدار و توزٌع النشرة الرسمٌة للوزارة المكلفة  متابعة ضمان و إعداد -

ضمان انسجام مشارٌع النصوص التً تعدها هٌاكل اإلدارة المركزٌة و السهر على  و تنسٌق -

 مطابقتها مع التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما .

 المعنٌة القطاعات على المإسسات بالقطاع و اقتراحها النصوص الخاصة صٌاؼة مشارٌع -

 دراسات.

صادقة على النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة للقطاع اإلجراءات الخاصة بالم متابعةالسهر على  -

 و نشرها ، بالتعاون مع الهٌاكل المعنٌة.

 القٌام بالعملٌات الضرورٌة لتقنٌن النصوص المعمول بها و الخاصة بقطاع الصحة. -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للمنازعات المدٌرٌة الفرعٌة - 1

القضائٌة  ت الدعاوى القضائٌة أمام الجهاتالقٌام و لفائدة الوزارة المكلفة بالصحة بإجراءا -

 المختصة .

 معالجتها فً اآلجال المحددة . ضمان و قطاعالب الخاصة لمنازعاتا  االقضاٌ متابعة  -

 بصفة دورٌة . لمنازعاتا قضاٌاضمان تقٌٌم و تحلٌل  -

       رٌع ما قبل النزاع مع تفضٌل الطرق البدٌلة لتسوٌة النزاعات فً إطار التش معالجة القضاٌا -

 و التنظٌم المعمول بهما .



   
 

دراسة كل إجراء تؤدٌبً تقترحه المنظمات المهنٌة ٌهدؾ إلى منع الممارسة و /أو ؼلق هٌكل أو  -

 مإسسة صحٌة خاصة و تقترح التدابٌر المناسبة، باالتصال مع الهٌكل المعنً .

المرفق العام للمنظمات  أو التنازع ذات الصلة بنشاط النزاع دراسة و اقتراح الحلول لوضعٌات -

 المهنٌة .

اقتراح كل إجراء ٌخص تنظٌم المإسسات و المصالح الصحٌة و سٌرها ٌسمح بتفادي حدوث  -

 منازعات تخص التكفل بالمرفقٌن .

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، دراسات القانونٌةلل المدٌرٌة الفرعٌة - 2

الكفٌلة  األخرىالدراسات  االجتهادٌة والقٌام باألبحاث فً مجال الدراسات القانونٌة و الفقهٌة و  -

بالمساعدة على حل المشاكل الخاصة بمرحلة ما قبل التنازع والمنازعات و الفهم الصحٌح 

 ونٌة.انللنصوص الق

 تقدٌم المساعدة و االستشارة لمختلؾ هٌاكل القطاع فً مجال اختصاصها. -

 استؽالله .القٌام بؤشؽال الدراسات و تحضٌر ملخص عن كل ملؾ قصد تسهٌل  -

 تكوٌن رصٌد وثائقً ضروري لنشاطات القطاع. -

 اقتراحات حلول تسمح بالقٌام باختٌارات قانونٌة مالئمة وفقا لألهداؾ المرجوة. إعداد -

 المساهمة فً تحسٌن المنظومة التشرٌعٌة و التنظٌمٌة التً تسٌر القطاع . -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،للتعاون  المدٌرٌة الفرعٌة - 3

الثنائً و المتعدد األطراؾ و تحضٌر و تنسٌق مشاركة القطاع فً اجتماعات  تعاونال ترقٌة -

 المنظمات الدولٌة و الجهوٌة المختصصة .

 المشاركة فً إعداد االتفاقات والتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بالقطاع فً إطاراإلجراءات المعمول بها -

 ة بنشاطات القطاع.متابعة تطبٌق االتفاقٌات االتفاقات و الدولٌة المتعلق -

 تحضٌر الملفات التقنٌة فً إطار لجان مختلطة للتعاون . -

 وضع حٌز التنفٌذ التعاون و التبادل مع المنظمات و اإلدارات األجنبٌة المماثلة . -

 مع اإلدارات والهٌئات الوطنٌة و تحدٌد إطارها. و التبادل كةارالش ترقٌة -

 خاصة بالقطاع .إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعازن ال -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  : مدٌرٌة الموارد البشرٌة7المادة 

 . طاع و تنفٌذهاقلل تحدٌد سٌاسة تنمٌة و تثمٌن الموارد البشرٌة -

قطاع الصحة و اقتراحها لمستخدمً  األساسٌةالمبادرة بمشارٌع النصوص المتعلقة بالقوانٌن  -

 . المركزٌة لإلدارةباالتصال مع الهٌاكل المعنٌة 

 متابعة تسٌٌر الموارد البشرٌة و تقٌٌمها . -

 تسٌٌر بطاقٌات جمٌع المستخدمٌن الطبٌٌن و شبه الطبٌٌن للقطاع . -

 تسٌٌر بطاقٌات جمٌع المستخدمٌن اإلدارٌٌن و التقنٌٌن للقطاع . -

 الهٌاكل المعنٌة لإلدارة المركزٌة .مع  باالتصالالمشاركة فً تقٌٌس تعداد المستخدمٌن  -

 ل التدابٌر الكفٌلة بضمان توفٌر ظروؾ عمل مالئمة و تسٌٌر فعال لعالقات العمل.القٌام بك -



   
 

 ( فرعٌتــٌن : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للمستخدمٌن الطبٌٌن و شبه الطبٌٌن المدٌرٌة الفرعٌة -  

ٌن و شبه لمستخدمٌن الطبٌل بالقوانٌن األساسٌة المتعلقة دراسة و اقتراح، مشارٌع النصوص -

كل االطبٌٌن و الفئات األخرى من المستخدمٌن و بتنظٌم تسٌٌر حٌاتهم المهنٌة ، باالتصال مع الهٌ

 المركزٌة. لإلداراتالمعنٌة 

تقٌٌم حاجٌات القطاع من المستخدمٌن الطبٌٌن و شبه الطبٌٌن و الفئات األخرى  المشاركة فً  -

 من المستخدمٌن .

الخاص بالمستخدمٌن الطبٌٌن و شبه الطبٌٌن و الفئات األخرى  التسٌٌر التقدٌري للتوظٌؾ ضمان -

 من المستخدمٌن للقطاع .

 و تنظٌمها و ترقٌتها. للقطاع تسٌٌر الحٌاة المهنٌة للمستخدمٌن الطبٌٌن ضمان -

 ألحكام تطبٌقا الذٌن ٌمارسون فً إطار التعاون التقنً األجانبالمستخدمٌن  تسٌٌر ضمان -

 ها و االتفاقات الموقعة .االتفاقٌات المصادق علٌ

 إعداد بطاقٌة مركزٌة للمستخدمٌن الطبٌٌن و شبه الطبٌٌن و الفئات األخرى للقطاع و تحٌٌنها . -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، اإلدارٌٌن و التقنٌٌنللمستخدمٌن  المدٌرٌة الفرعٌة -  

 المستخدمٌن اإلدارٌٌن و التقنٌٌن . تقٌٌم حاجٌات من المشاركة فً  -

 تسٌٌر حٌاتهم المهنٌة. ظٌؾ متصرفً الصحة وتو ضمان -

 و تحٌٌنها . للقطاع اإلدارٌٌن و التقنٌٌن إعداد بطاقٌة مركزٌة للمستخدمٌن -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  التكوٌن: مدٌرٌة 8المادة 

 إعداد مخطط استراتٌجً للتكوٌن الخاص بالقطاع و تنفٌذه . -

التشاور و التعاون مع القطاعات و الهٌئات تحدٌد سٌاسة التكوٌن الخاصة بمستخدمً الصحة ، ب -

 المعنٌة. 

دراسة الجدول التقدٌري لتكوٌن الموارد البشرٌة الضرورٌة لسٌرهٌاكل القطاع و اقتراحها  -

 بالتعاون مع الهٌاكل و المإسسات المعنٌة .

طاع       تحدٌد البرامج القطاعٌة السنوٌة و المتعددة السنوات للتكوٌن الكفٌلة بتلبٌة حاجٌات الق -

 و اقتراحها و تنفٌذها .

العمل على مراجعة برامج التكوٌن األولً و المتواصل المطبقة على مستخدمً الصحة و إثرائها  -

 بصفة دائمة، باالتصال مع مإسسات التكوٌن المعنٌة.

  تحدٌد أنماط مناصب العمل و أنماط التكوٌن لمستخدمً الصحة .  المشاركة فً -

 فرعٌتــٌن : ( وتضم مدٌرٌتــٌن )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ، للتكوٌن األولً المدٌرٌة الفرعٌة - 2

 البرامج و المناهج و الوسائل التعلٌمٌة و ضمان مراقبة تنفٌذها . إعداد -



   
 

 برامج التكوٌن األولً .التصدٌق على  -

 التكوٌن األولً .حاجٌات من التقٌٌم  -

 وتقٌٌمها . تنفٌذها تعددة السنوات وإعداد مخططات التكوٌن الشبه طبً السنوٌة و / أو الم -

 القطاعات و برامج التكوٌن األولً، باالتصال مع المإسسات من شؤنه تحسٌن بٌراقتراح كل تد -

 المعنٌة .

 من المستخدمٌن الفئات األخرى و طبًالشبه  هادات و معادالتها فً مجال التكوٌنتسلٌم الش -

 الصحة. قطاعالتابعٌن ل

سسات الخاصة للتكوٌن شبه الطبً و الفئات األخرى من المساعدٌن دراسة طلبات إنشاء المإ -

 الطبٌٌن و تسلٌم االعتمادات المتعلقة بهم .

 الخاصة و التابعة لقطاع الصحة التكوٌن العمومٌة و ضمان الوصاٌة البٌداؼوجٌة على مإسسات -

ً المطبقة على التكوٌن المعنٌة ،بتحسٌن برامج التكوٌن األول التصال مع مإسساتالقٌام ، با -

 المستخدمٌن المكلفٌن باإلدارة و التسٌٌر و إثرائها بصفة دائمة.

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،المتواصلللتكوٌن  المدٌرٌة الفرعٌة -  

باالتصال مع الهٌاكل  لمستخدمً قطاع الصحة،لتكوٌن المتواصل ا الحاجٌات فً المجال تحدٌد -

 المعنٌة.

 الخاصة بالقطاع . اصلالمتوالتكوٌن  مخططات التصدٌق على -

 تنفٌذه السنوي و / أو المتعدد السنوات لمستخدمً القطاع ، المتواصلإعداد مخطط التكوٌن  -

 وتقٌٌمه.

 فً نوعٌة الخدمات . المتواصلالتكوٌن  تقٌٌم أثر -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً،  المالٌة و الوسائل: مدٌرٌة 20المادة 

 الممركزة التابعة للقطاع.المركزٌة و المصالح ؼٌر  اإلدارةمن اعتمادات تسٌٌر  الحتٌاجات تقٌٌم -

 تنفٌذ مٌزانٌة التسٌٌر و التجهٌز لإلدارة المركزٌة للوزارة المكلفة بالصحة.  -

 إجراء تقٌٌم للتسٌٌر المالً و المحاسبً و تحلٌل المعلومة المالٌة . -

راح كل التدابٌر الهادفة القٌام بمراقبة التسٌٌر المالً و محاسبة المإسسات العمومٌة للصحة و اقت -

 إلى تحسٌن فاعلٌة و نجاعة تسٌٌرها.

 ضمان متابعة التعاقد و التدابٌر المتخذة فً إطار إصالح المستشفٌات . -

 اقتراح كل التدابٌر التً من شؤنها ضمان صٌانة ممتلكات اإلدارة المركزٌة. -

 لإلدارة المركزٌة . القٌام بجرد الممتلكات المنقولة و العقارٌة -

 سٌٌر الوسائل العامة للوزارة .ت -

 ( فرعٌتــٌن : وتضم مدٌرٌتــٌن )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،للمٌزانٌة و المحاسبة المدٌرٌة الفرعٌة -  

لقطاع الصحة    مشارٌع مٌزانٌة تسٌٌر و تجهٌز الهٌاكل و المإسسات العمومٌة التابعة  ةمركز -

 رٌة المكلفة بالمالٌة .و دراستها و إعدادها ، باالتصال مع المصالح الوزا



   
 

 .ضمان تنفٌذ مٌزانٌة اإلدارة المركزٌة -

 دراسة التدابٌر الموجهة لتحسٌن كٌفٌات تنفٌذ المٌزانٌة و اقتراحها . -

 ضمان سٌر مكتب الصفقات العمومٌة . -

 ضمان مراقبة تنفٌذ المٌزانٌة و اقتراح كل التدابٌر التً من شؤنها عقلنة استعمال الوسائل المالٌة  -

 ٌق النظام المعلوماتً فً المحاسبة .تطب -

 ات محاسبة مٌزانٌة التسٌٌر و التجهٌز.مركزة و ضعٌ -

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،للوسائل العامة المدٌرٌة الفرعٌة -  

 تسٌٌر وسائل اإلدارة المركزٌة. -

 السهر على حفظ الصحة و صٌانة الممتلكات المنقولة و العقارٌة لإلدارة المركزٌة. -

احتٌاجات اإلدارة المركزٌة فٌما ٌخص العتاد و اللوازم و الوسائل من مختلؾ  تحدٌد وتلبٌة -

 األنواع.

 . إلدارة المركزٌةا ضمان الشروط المادٌة الضرورٌة لنشاطات هٌاكل -

 و المحافظة علٌه. إلدارة المركزٌةضمان تسٌٌر أرشٌؾ ا -

 : بما ٌؤتً و تكلؾ،  المن ومات اإلعالمٌة و اإلعالم اآللً: مدٌرٌة 22المادة 

 .الخاصة بقطاع الصحة اإلعالمتحدٌد االستراتٌجٌة الوطنٌة لمنظومة  -

 تحدٌد  أدوات و مناهج تنظٌم المنظومة اإلعالمٌة للصحة . -

 المبادرة باإلجراءات المتعلقة بتبادل و حماٌة المعطٌات و المعلومات و المشاركة فً إعدادها. -

لصحة ذات الصلة بالمنظومة الوطنٌة لإلعالم         تنسٌق مختلؾ األنظمة اإلعالمٌة الفرعٌة ل -

 و السهر على انسجامها.

 العمل على تعمٌم استعمال تكنولوجٌات اإلعالم و االتصال. -

 تطوٌر شبكة اإلعالم اآللً للقطاع و ضمان أمنها. -

  الضرورٌة للقطاع . اإلعالم اآللً تحدٌد اختٌارات الحلول فً -

 ٌن :( فرعٌتــ وتضم مدٌرٌتــٌن )

 : و تكلؾ بما ٌؤتً ،المن ومة اإلعالمٌة  للتن ٌم المدٌرٌة الفرعٌة -  

 أدوات و مناهج التنظٌم . تحدٌد ووضع -

 اإلعالمٌة و ضمان تداولها و تحٌٌن البطاقٌات . تحدٌد الدعائم -

 إعداد المخطط التوجهً المعلوماتً للقطاع . -

 القطاع . تصمٌم التطبٌقات المعلوماتٌة لمختلؾ مجاالت نشاطات -

 تطوٌر و أنجاز البرمجٌات و التطبٌقات المعلوماتٌة و فقا للمخطط التوجٌهً للقطاع . -

 المساهمة فً إعداد المخططات التوجٌهٌة للمإسسات التابعة للقطاع . -

 ضمان السرٌة و أمن البرمجٌات و إٌواء المعطٌات . -

 : تًو تكلؾ بما ٌؤ ،لشبكات اإلعالم اآللً  المدٌرٌة الفرعٌة -  



   
 

 ة.حإقامة الشبكات المحلٌة لمإسسات و هٌاكل الص -

 تطوٌر شبكة الربط بٌن مإسسات الصحة و الشركاء اآلخرٌن للقطاع. -

 تحدٌد طرق االلتحاق بالشبكة . -

 تطوٌر إرسال المعلومات عبر شبكات اإلعالم اآللً . -

 تحدٌد و إقامة خطة أمن للشبكات الداخلٌة و الحارجٌة للقطاع . -

 التجهٌزات و المعطٌات . ضمان سالمة -

الخاصة بالقطاع و المتعلقة باقتناء البرمجٌات وحزم  األعباءالمشاركة فً إعداد دفاتر  -

 البرمجٌات و التصدٌق علٌها.

المكلفة بالصحة و السكان و إصالح المستشفٌات ، كل هٌكل  إلدارة المركزٌةهٌاكل اتمارس : 21المادة 

 األحكاممإسساته ، الصالحٌات و المهام المسندة إلٌها فً إطار فٌما ٌخصه ، على هٌئات القطاع و 

 التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المعمول بها.

تنظٌم اإلدارة المركزٌة فً وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفٌات فً مكاتب  ٌحدد :22المادة 

السلطة المكلفة و السكان و إصالح المستشفٌات و  بقرار مشترك بٌن وزٌر المالٌة ووزٌر الصحة

 ( مكاتب لكل مدٌرٌة فرعٌة . ( إلى أربعة ) بالوظٌفة العمومٌة فً حدود مكتبٌن)

  الموافق      شوال عام   المإرخ فً  8   –   تلؽى أحكام المرسوم التنفٌذي رقم  :23المادة 

 . أعالهو المذكور      نوفمبر سنة 

  ٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌةهذا المرسوم فً الجرٌدة الرسم ٌنشر :24المادة 

 .     نوفمبر سنة    الموافق      ذي الحجة عام    حرر بالجزائر فً      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 مجــالس جهوٌــة للصحـــة 

 2886ٌولٌو سنة  23الموا ق  2327ربٌع األول عام  8مؤرخ  ً  151ـ  86مرسوم تنفٌذي رقم 

 ة  للصحة و تن ٌمها  وسٌرها.ٌتضمن إنشاء مجالس جهوٌ

 البـــــــــاب األول

 المهــام –الهــدف 

 تنشؤ مجالس جهوٌة للصحة و تنظم و تسٌر بموجب هذا المرسوم . : المادة األولى

ٌعد المجلس الجهوٌة للصحة هٌكل تنسٌق و تشاور مابٌن القطاعات هدفه ضمان وقاٌة صحة  : 1المادة 

 لجؽرافً و حماٌتها و ترقٌتها و إعادة االعتبار لها بصفة عقالنٌة و ناجعة. السكان التابعة الختصاصه ا

أعاله ، ال   ٌتكفل المجلس الجهوي للصحة ، فً إطار المهمة العامة المحددة فً المادة    : 2المادة 

 سٌما بما ٌؤتً : 

نشاط المتدخلٌن ٌنسق، باالتصال مع السلطات و الهٌئات المعنٌة ، بٌن نشاط الهٌاكل العملٌة و  -

 اآلخرٌن الذٌن ٌهتمون بمجال الصحة .

ٌوجه النشاط الصحً حسب الحالة الوبائٌة للمنطقة المعنٌة و حسب الثروات المتوفرة و  -

 األولوٌات المقررة.

ٌحفز كل عمل ٌهدؾ إلى تحقٌق إدماج الوسائل المتوفرة فً الدائرة الجهوٌة و التً من شؤنها أن  -

 السكان و ترقٌتها و إعادة االعتبار لها.تساعد على حماٌة صحة 

   ٌسهر ، باالتصال مع الهٌئات و الهٌاكل المعنٌة ، على جمع المعلومات الصحٌة و معالجتها    -

 و نشرها.

    ٌقترح برامج جهوٌة تساعد على تلبٌة االحتٌاجات الصحٌة لمجموع السكان المعنٌٌن           -

 و تقوٌمها بصفة دورٌة .و الشروع قً متابعتها و مراقبتها 

   ٌضمن المشاركة الفعالة للمستعملٌن و المرضى و الشركاء االجتماعٌٌن فً تحدٌد األولوٌات   -

  و صٌاؼة االستراتٌجٌات الجهوٌة التً تهدؾ إلى حل المشاكل المحددة فً مجال الصحة      

 و السكان و تنفٌذٌها. 

ٌدة مع الهٌاكل الجهوٌة المشاركة فً انجاز برامج ٌشجع المبادرات المحلٌة و إقامة عالقات وط -

 الصحة و السكان.

 الثانً  البـــــــــاب

 التشكٌــــــلة

 المجلس الجهوي للصحة من :   ٌتشكل  : 3المادة 

 لجنة مدٌرة ، متشكلة من ممثلٌن عن الوزاراء المكلفٌن بما ٌأتً :(   

 ، رئٌسا .الصحة  -



   
 

 الدفاع الوطنً . -

 لجماعات المحلٌة .الداخلٌة و ا -

 البٌئة . -

 الحماٌة االجتماعٌة . -

 الفالحة . -

 الري. -

 التربٌة الوطنٌة . -

 : االعضاء(  

 مدٌرٌة الصحة والسكان للوالٌات المعنٌة . -

 ممثل عن الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً الذي ٌقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة -

ؽٌر االجراء الذي ٌقع مقره بمركز المجلس ممثل عن الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ل -

 الجهوي للصحة.

 : ممثل عن كل من الهٌئات االتٌة -

 المعهد الوطنً للصحة والسكان . -

 المركز الجزائري لمراقبة النوعٌة و الرزم . -

 الصٌدلٌة المركزٌة للمستشفٌات . -

 معهد باستور للجزائر . -

 المخبر الوطنً لمراقبة المنتوجات الصٌدالنٌة . -

 وكالة الوطنٌة لوثائق الصحة .ال -

 الوكالة الوطنٌة للدم . -

 ( ممثلٌن عن المجلس الجهوي ألخالقٌات الطب . ثالثة ) -

 ممثلٌن عن الحركة الجمعوٌة الذٌن ٌنشطون فً مٌدان الصحة والسكان. -

ات مهنٌة أو الجهوي للصحة أن ٌطلب المساعدة من أي هٌئة أو شخص له نشاط ٌمكن المجلس :4المادة 

 فاءات بإمكانه أن ٌعٌنه فً مهامه .ك

ٌعٌن أعضاء المجلس الجهوي للصحة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة و باقتراح من  :5المادة 

 السلطات أو الهٌئات التً ٌنتمون إلٌها .

 ( قابلتٌن للتجدٌد . تحدد عضوٌة أعضاء مجلس الصحة بسنتٌن )       

 ع للمعهد الوطنً للصحة العمومٌة كتابة المجلس الجهوي للصحة .الملحق المحلً التابٌتولى  :6المادة 

 الثالن  البـــــــــاب

 الســـــــــــٌر

( أشهر باستدعاء من  ٌجتمع المجلس الجهوي للصحة قً دورة عادٌة مرة واحدة كل ثالثة ) :7المادة 

 ( أعضاء فً اللجنة المدٌرة على االقل . رئٌسه أو من ثالثة )



   
 

ٌجتمع فً دورة ؼٌر عادٌة ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بمبادرة من الرئٌس أو من احد  و ٌمكن أن

 أعضاء اللجنة المدٌرة ، أو من نصؾ عدد أعضاء المجلس.

 . ٌمكن المجلس الجهوي للصحة أن ٌحدث ضمنه لجان :8المادة 

 ٌعد المجلس الجهوي للصحة نظامه الداخلً و ٌصادق علٌه. :20المادة 

فً محاضر ٌوقع علٌها أعضاء اللجنة المدٌرة و  المجلس الجهوي للصحة تدون توصٌات :22المادة 

( التً تلً المصادقة علٌها ألى الوزاراء الممثلٌن فً هذا المجلس قصد 8ترسل خالل االٌام الثمانٌة )

 الموافقة علٌه . 

ون معارضتهم لها فً أجل ثالثٌن تعتبر هذه التوصٌات موافقا علٌها إذا لم ٌعلن الوزراء المعنٌ        

 ( ٌوما ابتداء من تارٌخ إرسالها.  )

 ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الوالة المعنٌٌن .       

تحدد قائمة المجالس الجهوٌة للصحة و اختصاصاتها اإلقلٌمٌة على التوالً فً ملحق هذا  :21المادة 

 المرسوم .

  ة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌةهذا المرسوم فً الجرٌد ٌنشر :22المادة 

 .    سنة  ٌولٌو   الموافق  8   عام  ربٌع االول  حرر بالجزائر فً      
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 مدٌــرٌات الصحــة و السكــان

 2886ٌولٌو سنة  23الموا ق  2327ربٌع األول عام  8مؤرخ  ً  152ـ  86مرسوم تنفٌذي رقم 

 وسٌرها. الخاصة بتن ٌم مدٌرٌات الصحة والسكان الوالئٌةد قواعالٌحدد 

ٌحدد هذا المرسوم القواعد  الخاصة بتنظٌم مدٌرٌات الصحة والسكان فً الوالئة :  المادة األولى

 وسٌرها.

 من مصالح مهٌكلة فً شكل مكاتب . تتكون مدٌرٌة الصحة و السكان:  1المادة 

 ( مصالح . ( إلى ) سكان من ثالثة )تتكون مدٌرٌة الصحة و ال : 2المادة 

(  ) ثالثة ( إلى و ٌمكن كل مصلحة ، حسب أهمٌة المهام التً تضطلع بها، ان تضم من مكتبٌن )     

 مكاتب .

تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة و وزٌر المالٌة و السلطة       

 المكلفة بالوظٌؾ العمومً .  

ٌساعد مدٌري الصحة و السكان فً كل من والٌات الجزائر و وهران و قسنطٌنة و عنابة  : 3المادة 

 كاتب عام.

ٌكلؾ الكاتب العام بمساعدة مدٌر الصحة و السكان بتنفٌذ المهام المنصوص علٌها فً المادة  : 4المادة 

 أدناه ، كما ٌتولى التنسٌق ما بٌن مصالح مدٌرٌة الصحة و السكان. 8

تحدد شروط االلتحاق و المرتب الخاص بالمنصب العالً للكاتب العام وفقا للتنظٌم المعمول  :  المادة 

 به.

: توضع األسالك و المناصب العلٌا بمفتشٌة الصحة التً تنشط على مستوى مدٌرٌات الصحة و   المادة 

 السكان الوالئٌة تحت السلطة المباشرة لمدٌر الصحة و السكان.

تطور مدٌرٌة الصحة و السكان وتضع حٌز التنفٌذ كل التدابٌر التً من شؤنها أن تإطر  : 8المادة 

 النشاطات الخاصة بالصحة و السكان .

 وبهذه الصفة ، تكلؾ على الخصوص بما ٌاتً :    

 تسهر على تطبٌق التشرٌع و التنظٌم فً جمٌع المجاالت المتصلة بؤنشطة الصحة و السكان.  ـ      

و تنسٌق و تقوم تنفٌذ البرامج الوطنٌة و المحلٌة للصحة ، ال سٌما فً مجال الوقاٌة العامة تنشٌط  -

و حماٌة األمومة و الطفولة و الحماٌة الصحٌة فً األوساط الخاصة و كذلك فً مجال التحكم فً 

 النمو الدٌموؼرافً و التخطٌط العائلً و ترقٌة الصحة التناسلٌة .

التسلسلً للعالج ، السٌما بتطوٌر كل النشاطات التً تهدؾ إلى ترقٌة تسهر على احترام السلم  -

 العالج القاعدي .



   
 

تطور كل عمل ٌهدؾ إلى الوقاٌة من إدمان المخدرات و مكافحتها و خصوصا فً اتجاه  -

  الشباب.

تسهر على التوزٌع المتوازن للموارد البشرٌة و المادٌة و المالٌة دون المساس بالصالحٌات  -

 قانونا لمدٌري الصحة الجهوٌٌن و رإساء مإسسات الصحة . المخولة

ٌة باالتصال مع الجمعٌات تشجع و تطور كل أنشطة االتصال االجتماعً ال سٌما التربٌة الصح -

 االجتماعٌة المهنٌة و الشركاء اآلخرٌن المعنٌٌن .

استؽاللها  تسهر على وضع جهاز ٌختص بجمع المعلومات الصحٌة و الوبائٌة و الدٌموقرافٌة و -

 و تحلٌلها و تبلٌؽها .

 تنشط الهٌاكل الصحٌة و تنسٌقها و تقوٌمها . -

تسهر على و ضع اإلجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت و تجهٌزات الصحة و صٌانتها حٌز التنفٌذ  -

. 

 تتولى تؤطٌر هٌاكل الصحة و مإسساتها العمومٌة و الخاصة و تفتٌشها . -

 المهن الصحٌة و ضمان و مراقبتها. تعد الترخٌصات المتعلقة بممارسة -

تعد المخططات االستعجالٌة ، باالتصال مع السلطات المعنٌة ، و المشاركة فً تنظٌم اإلسعافات  -

 و تنسٌقها فً حالة حدوث كوارث مهما كانت طبٌعهتها.

 تدرس برامج االستثمار و تتابعها فً إطار التنظٌمات و اإلجراءات المعمول بها. -

تنفٌذ البرامج المقررة فً مٌدان التكوٌن و تحسٌن مستوى مستخدمً الصحة و تتابع و تقوم  -

 تقوٌمها.

 تشرؾ و تسهر على السٌر الحسن للمسابقات و االمتحانات المهنٌة . -

ٌحول إلى الهٌكل المحدث بهذا المرسوم ، طبقا لإلجراءات المحددة فً التنظٌم المعمول به  :  المادة  

السكان الممارسة فً إطار مدٌرٌة ن كل نوع ، المرتبطة بؤنشطة الصحة و المستخدمون و األمالك م

 الصحة و الحماٌة االجتماعٌة للوالٌة سابقا.

و المذكور      سبتمبر سنة  8المإرخ فً      –   تلؽى أحكام المرسوم التنفٌذي رقم  :   المادة 

 أعاله.

 لجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة ل :   المادة  

 .     ٌولٌو سنة    الموافق  8   ربٌع األول عام   حرر بالجزائر فً         

 

 

  

 

 



   
 

 المركــــــز االستشفــــائً الجامعـــً

 

ٌحدد  ،     دٌسمبر سنة   الموافق  8   شعبان عام   مإرخ فً     ـ    مرسوم تنفٌذي رقم 

 المراكز االستشفائٌة الجامعٌة وتنظٌمها وسٌرها.قواعد إنشاء 

 ٌحدد هذا المرسوم قائمة المراكز االستشفائٌة الجامعٌة وقواعد إنشائها وتنظٌمها وسٌرها. : المادة األولى

 البـــــــــاب األول

 أحكـــــــــــام عـــامة

تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة  المركز االستشفائً الجامعً مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري : 1المادة 

واالستقالل المالً . وٌتم إنشاإها بموجب مرسوم تنفٌذي بناء على اقتراح مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ 

 زٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً والبحث العلمً.وبالصحة وال

س ٌمارس الوزٌر المكلؾ بالصحة الوصاٌا اإلدارٌة على المركز االستشفائً الجامعً وٌمار       

 الوزٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً الوصاٌة البٌداؼوجٌة.

ٌكلؾ المركز االستشفائً الجامعً بمهام التشخٌص والكشؾ والعالج والوقاٌة والتكوٌن  : 2المادة 

 والدراسة والبحث وذلك بالتعاون مع مإسسة التعلٌم و / أو التكوٌن العالً فً علوم الطب المعنٌة.

 أعاله  فً المادة فً إطار المهام المنصوص علٌها  ،االستشفائً الجامعً ٌكلؾ المركز  : 3المادة 

 على الخصوص بالمهام اآلتٌة :

 :  ً مٌدان الصحة ( 

ـ ضمان نشاطات التشخٌص و العالج واالستشفاء واالستعجاالت الطبٌة الجراحٌة والوقاٌة إلى جانب كل 

 نشاط ٌساهم فً حماٌة وترقٌة صحة السكان.

 امج الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة للصحة.ـ تطبٌق البر

 ـ المساهمة فً إعداد معاٌٌر التجهٌزات الصحٌة العلمٌة والتربوٌة للمإسسات الصحٌة.

ـ المساهمة فً حماٌة المحٌط وترقٌته فً المٌادٌن المتعلقة بالوقاٌة والنظافة والصحة ومكافحة األضرار 

 واآلفات االجتماعٌة.

ٌضمن المركز االستشفائً الجامعً  ،وص علٌها فً الفقرات المذكورة أعاله ـ إلى جانب المهام المنص

المهام المسندة إلى  ،الذٌن ال تؽطٌهم القطاعات الصحٌة المجاورة  ،لصالح السكان القاطنٌن بالقرب منه 

شعبان عام   المإرخ فً     ـ    من المرسوم التنفٌذي رقم   القطاع الصحً التً تحددها المادة 

 والمذكور أعاله.     دٌسمبر سنة   الموافق  8   

 :  ً مٌدان التكوٌن ( 



   
 

ـ ضمان تكوٌن التدرج وما بعد التدرج فً علوم الطب بالتعاون مع مإسسة التعلٌم العالً فً علوم الطب 

 والمشاركة فً إعداد وتطبٌق البرامج المتعلقة به.

 حسٌن مستواهم.ـ المساهمة فً تكوٌن مستخدمً الصحة وإعادة تؤهلٌهم وت

 :  ً مٌدان البحن ( 

 ـ القٌام فً إطار التنظٌم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث فً مٌدان علوم الصحة.

ـ تنظٌم مإتمرات و ندوات وأٌام دراسٌة وتظاهرات أخرى تقنٌة وعلمٌة من أجل ترقٌة نشاطات العالج 

 والتكوٌن والبحث فً علوم الصحة.

من هذا المرسوم   ة البٌداؼوجٌة المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة تخص الوصاٌ : 4المادة 

 مجمل األشؽال المتعلقة بما ٌؤتً : 

 ـ تنظٌم نشاطات المركز االستشفائً الجامعً  البٌداؼوجٌة و العلمٌة.

 ـ تحدٌد شروط التحاق الطلبة به و شروط توجٌههم.

جلس اإلدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوٌن والبحث فً وتخص كذلك المصادقة على مداوالت م      

 علوم الطب.

 ٌحدد مرسوم إنشاء المركز االستشفائً الجامعً المقر والتركٌبة البنٌوٌة  لهذا األخٌر. : 5المادة 

 و ٌباشر اي تعدٌل فً التركٌبة البنٌوٌة بنفس الشكل.

المركز االستشفائً الجامعً بوسائل مادٌة تجهز مإسسات الصحة عند وجودها خارج المإسسة مقر 

 ومالٌة وبشرٌة ممٌزة تتناسب ومهامها.

اتفاقٌات مع  ،فً إطار التنظٌم المعمول به  ،ٌمكن المركز االستشفائً الجامعً أن ٌبرم :  6المادة 

المإسسات الصحٌة أو أي هٌئة أخرى بعد استشارة المجلس العلمً للمإسسة من أجل القٌام بمهامه 

 لخاصة بالتكوٌن والبحث فً علوم الصحة.ا

المبادئ الرئٌسٌة للتخطٌط الصحً  إطارٌدخل إنشاء أي مركز استشفائً جامعً فً  : 7المادة 

 والتكوٌن فً علوم الطب.

 ٌخضع إنشاء مركز استشفائً جامعً للشروط اآلتٌة : : 8المادة 

المطلوبة لضمان نشاطات العالج السٌما  ـ توفر مواد مادٌة وطاقات بشرٌة بعدد كاؾ تثبت الكفاءة  

 المستوى العالً والتكوٌن فً مرحلتً التدرج وما بعد التدرج والبحث.

 ـ وجود هٌاكل أساسٌة وتجهٌزات علمٌة وتربوٌة وتقنٌة صالحة الستقبال األساتذة والطلبة.  



   
 

العالً فً علوم الطب  ٌتكفل المركز االستشفائً الجامعً باالشتراك مع مإسسة التعلٌم : 20المادة 

بمصارٌؾ التكوٌن فً علوم الطب وفقا للكٌفٌات التً حددها الوزٌر المكلؾ بالصحة و الوزٌر المكلؾ 

 بالتعلٌم العالً وباقتراح من مدٌري المإسسات المعنٌة.

 ٌشمل المركز االستشفائً الجامعً مصالح ووحدات. : 22المادة 

االستشفائٌة الجامعٌة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة و تحدد المصالح و الوحدات             

 الوزٌر الكلؾ بالتعلٌم العالً .

ٌتم إنشاء المصالح و الوحدات االسستشفائٌة الجامعٌة أو حلها بقرار مشترك بٌن الوزٌر             

باقتراح من مدٌري المركز المكلؾ بالصحة و الوزٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً  و الوزٌر المكلؾ بالمالٌة 

االستشفائً الجامعً ومإسسة التعلٌم العالً المعنٌٌن بعد استشارة المجلس العلمً للمركز االستشفائً 

 الجامعً.

 تحدد مصلحة ووحدة الصحة العمومٌة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة.           

ٌتم إنشاء مصالح ووحدات الصحة العمومٌة أو حلها بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ            

بالصحة والوزٌر المكلؾ بالمالٌة بناء على اقتراح مدٌر المركز االستشفائً الجامعً بعد استشارة 

 المجلس العلمً .

 البــــــاب الثــــــانً

 التن ٌـــــــم االداري

وٌزود بجهاز استشاري  ،ستشفائً الجامعً مجلس إدارة وٌسٌره مدٌر عام ٌدٌر المركز اال : 21المادة 

 .ٌسمى " المجلس العلمً "

تساعد المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً لجنة استشارٌة فً فترة بٌن دورات المجلس      

 العلمً.

 الفصـــــــــل األول

 مجلــــــس اإلدارة

 األعضاء اآلتً ذكرهم :ٌضم مجلس االدارة  : 22المادة 

 رئٌسا. ،*ممثل الوزٌر المكلؾ بالصحة

 * ممثل الوزٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً .

 * ممثل االدارة المالٌة.

 * ممثل التؤمٌنات االقتصادٌة.



   
 

 .* ممثل هٌئات الضمان االجتماعً 

 * ممثل المجلس الشعبً للبلدٌة مقر المركز االستشفائً الجامعً.

 لشعبً للوالٌة مقر المركز االستشفائً الجامعً .* ممثل المجلس ا

 * ممثل األخصائٌٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن ٌنتخبه زمالإه.

 * ممثل المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه.

 * ممثل المستخدمٌن شبه الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه.

 * ممثل جمعٌات المنتفعٌن.

 * ممثل العمال ٌنتخب فً جمعٌة عامة.

 لمجلس العلمً للمركز االستشفائً الجامعً.* رئٌس ا

ٌشارك المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً فً مداوالت مجلس اإلدارة بصوت استشاري      

 .وٌتولى أمانة المجلس

( سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من الوزٌر  ٌعٌن أعضاء مجلس اإلدارة لعهدة مدتها ثالث ) : 23المادة 

 باقتراح من السلطات التابعة لها.المكلؾ بالصحة و

حسب األشكال نفسها لٌعوضه إلى ؼاٌة نهاٌة ، ٌعٌن عضو جدٌد  ،وفً حالة انقطاع عهدة عضو        

 العهدة.

 تنتهً عهدة األعضاء المعنٌٌن بحكم وظٌفتهم مع انتهاء هذه الوظائؾ.      

 أن ٌساعده فً أشؽاله.ٌمكن أن ٌستعٌن مجلس اإلدارة بؤي شخص من شؤنه  : 24المادة 

 ٌتداول مجلس االدارة فً المواضٌع اآلتٌة : : 25المادة 

 *مخطط التنمٌة القصٌر و المتوسط المدى.

 * مشروع مٌزانٌة المإسسة.

 * الحسابات التقدٌرٌة.

 * الحساب االداري.

 * مشارٌع االستثمار.

 * مشارٌع المخططات التنظٌمٌة للمصالح.

 صة بصٌانة البٌانات و التجهٌزات.* البرامج السنوٌة الخا



   
 

ال سٌما مع  ،* العقود المتعلقة بالخدمات العالجٌة الموقعة مع شركاء المركز االستشفائً الجامعً 

والتعاضدٌات والجماعات المحلٌة والمإسسات و  ،التؤمٌنات االقتصادٌة  ،هٌئات الضمان االجتماعً 

 الهٌئات األخرى.

 أعاله.  فً المادة  * االتفاقٌات المنصوص علٌها

 * مشروع جدول الموظفٌن.

 * النظام الداخلً للمإسسة.

 * اقتناء المنقوالت والعقارات وعقود اإلٌجار وتحوٌلها.

 * قبول الهبات والوصاٌا أو رفضها.

 ( أشهر. ٌجتمع مجلس االدارة وجوبا فً دورة عادٌة مرة كل ستة ) : 26المادة  

 ( أعضائه. / بطلب من ثلثً ) ورة طارئة باستدعاء من رئٌسه أووٌمكنه أن ٌجتمع فً د        

تحرر مداوالت مجلس اإلدارة فً محاضر رسمٌة تسجل فً سجل خاص مرقم وموقع ٌمضٌها         

 رئٌس وأمٌن الجلسة.

 ٌعد مجلس االدارة نظامه الداخلً وٌصادق علٌه خالل اجتماعه األول.        

لم ٌكتمل النصاب ، إذا  ت مجلس االدارة إال بحضور أؼلبٌة أعضاءهال تصح مداوال : 27المادة 

( الموالٌة وٌمكن حٌنئذ ألعضائه أن ٌتداولوا مهما   ٌستدعً مجلس االدارة من جدٌد فً االٌام العشرة )

 ٌكن عدد األعضاء الحاضرٌن.

 جح صوت الرئٌس.وفً حالة تساوي األصوات ٌر ،تتخذ القرارات بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن        

( التً 8 تعرض مداوالت مجلس اإلدارة للمصادقة على السلطة الوصٌة فً األٌام الثمانٌة ) : 28المادة 

( ٌوما بعد ارسالها إال فً حالة معارضة   وتكون المداوالت قابلة للتنفٌذ ثالثٌن ) ،تلً االجتماع 

 صرٌحة تبلػ خالل هذه المدة.

 ــانًالفصـــــــــــل الثـــــــ

 المدٌــــــــــــر العـــــــــام

ٌعٌن المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً بمرسوم تنفٌذي وباقتراح من الوزٌر المكلؾ  : 10المادة 

 و تنهً مهامه بالطرٌقة نفسها. ،بالصحة 

ومدٌرون وعند  ،ٌساعد المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً فً تؤدٌة مهامه أمٌن عام  : 12المادة  

 الضرورة مدٌرو الوحدات.



   
 

ومدٌرو الوحدات بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة بناء على ، والمدٌرون  ،ٌعٌن األمٌن العام        

 اقتراح مدٌر المركز االستشفائً الجامعً .

بٌن ٌحدد الهٌكل التنظٌمً للمركز االستشفائً الجامعً حسب أهمٌة نشاطاته بقرار مشترك         

 الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر المكلؾ بالمالٌة والسلطة المكلفة بالوظٌؾ العمومً .

 وبهذه الصفة :  ،المدٌر العام مسإول عن تسٌٌر المركز االستشفائً الجامعً  : 11المادة 

 ـ ٌمثل المركز االستشفائً الجامعً امام العدالة وفً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة.    

س سلطة التعٌٌن على مجموع مستخدمً المركز االستشفائً الجامعً باستثناء أولئك الخاضعٌن ـ ٌمار   

 لكٌفٌة تعٌٌن أخرى.

 مر بالصرؾ فٌما ٌخص نفقات المركز االستشفائً الجامعً.اآلـ هو   

 ـ ٌعد مشارٌع المٌزانٌة التقدٌرٌة وٌضبط حسابات المإسسة.  

 ام الداخلً للمركز االستشفائً الجامعً.ـ ٌضع مشروع الهٌكل التنظٌمً والنظ  

 ـ ٌقوم بتنفٌذ مداوالت مجلس االدارة.  

ـ ٌضع التقرٌر السنوي للنشاطات وٌرسله إلى الوزٌر المكلؾ بالصحة بعد مصادقة مجلس االدارة   

 علٌه.

 ـ ٌقوم بإبرام جمٌع العقود والصفقات واالتفاقٌات فً اطار التنظٌم المعمول به.  

 السلطة السلمٌة على المستخدمٌن الخاضعٌن لسلطته. ـ ٌمارس  

 لصالح مساعدٌه. ،على مسإولٌته  ،ـ ٌفوض إمضاءه   

 

 الفصل الثــــــــــالن

 المجلــــــــس العلـــمً

 ٌكلؾ المجلس العلمً بإصدار آراء ال سٌما فٌما ٌخص : : 12المادة 

 ـ إقامة عالقات عملٌة بٌن المصالح الطبٌة.  

 ارٌع البرامج الخاصة بالتجهٌزات الطبٌة وببناء المصالح الطبٌة وإعادة تهٌئتها.ـ مش  

 ـ برامج الصحة والسكان.  

 ـ برامج التظاهرات العلمٌة والتقنٌة.  



   
 

 ـ إنشاء المإسسات الطبٌة أو إلؽاإها.  

 ـ االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن والبحث فً العلوم الطب.  

ل االجراءات التً لها عالقة بنشاطات المصالح و التً من شؤنها أن تحسن ٌقترح المجلس العلمً ك    

 تنظٌم مصالح العالج والوقاٌة وسٌرها وتوزٌع المستخدمٌن.

ٌشارك فً إعداد برامج التكوٌن والبحث فً علوم الطب وٌقدر نشاط المصالح فً مٌدان العالج و        

 التكوٌن والبحث.

 س الطبً على كل أمر ذي طابع طبً ستشفائً الجامعً أن ٌطلع المجلٌمكن مدٌر المركز اال       

 علمً أو تكوٌنً.

 ستشارة كل شخص قد ٌساعده فً أشؽاله .وٌمكنه أن ٌستدعً لإل      

 ( سنوات قابلة للتجدٌد. ٌنتخب المجلس العلمً من ضمن أعضائه رئٌسا لمدة ثالث ) : 13المادة 

 األعضاء اآلتً ذكرهم :  ،عن الرئٌس  ٌضم المجلس العلمً فضال       

وعند االقتضاء مسإولو وحدات  ،مدٌر مإسسة التكوٌن العالً المعنٌة أو ممثله  ،ـ رإساء المصالح   

 البحث.

( أعضاء ٌعٌنهم المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً من بٌن  ( الى ثالث ) ـ عضوان )  

 المجموعة العلمٌة للمإسسة .

 ( سنوات. ذ محاضر و أستاذ معٌد ٌنتخبهما زمالإهما لمدة ثالث )ـ أستا  

 ٌتمتع بؤعلى رتبة فً سلك شبه الطبٌٌن. ،ـ موظؾ شبه طبً ٌعٌنه المدٌر العام   

ٌجتمع المجلس العلمً باستدعاء من رئٌسه أو المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً فً  : 14المادة 

 دورة عادٌة مرة كل شهرٌن.

أعضائه أو المدٌر العام و أؼلبٌة ٌمكنه أن ٌجتمع فً دورة طارئة بطلب من رئٌس المجلس أو      

 للمركز االستشفائً الجامعً.

 ٌرأس االجتماع أقدم عضو فً المجلس العلمً فً حالة ؼٌاب الرئٌس.      

 ٌتوج كل اجتماع بمحضر رسمً ٌسجل فً سجل خاص.      

وإذا لم ٌكتمل النصاب  ،ات المجلس العلمً إال بحضور أؼلبٌة أعضائه ال تصح اجتماع : 15المادة 

ٌستدعً المجلس من جدٌد فً األٌام الثمانٌة الموالٌة وٌمكن أعضائه حٌنئذ أن ٌجتمعوا مهما ٌكن عدد 

 األعضاء الحاضرٌن.

 ٌعد المجلس العلمً نظامه الداخلً وٌصادق علٌه.



   
 

 الفصـــــــــل الرابــــــع

 ــــة االستشـــــــــارٌةاللجنـــ

تساعد اللجنة االستشارٌة المدٌر العام للمركز االستشفائً الجامعً فً أداء مهامه وعلى  : 16المادة 

 الخصوص فً تطبٌق اقتراحات المجلس العلمً وتوصٌاته.

 إضافة إلى المدٌر العام الرئٌس : ،تشمل اللجنة االستشارٌة  : 17المادة 

 علمً.ـ رئٌس المجلس ال  

 ( رإساء مصالح ٌعٌنهم المجلس العلمً. ( الى سبعة ) ـ ثالثة )  

بمبادرة من المدٌر العام للمركز االستشفائً  ،ٌمكن توسٌع اجتماعات اللجنة االستشارٌة  : 18المادة 

 لتشمل األمٌن العام ومدٌري هٌاكل المإسسة. ،الجامعً أو من أؼلبٌة أعضاء اللجنة االستشارٌة 

 تجتمع اللجنة االستشارٌة مرة كل شهر. : 20المادة 

 البــــــاب الثــــــــــالن

 أحكـــــــــــام مالٌــــــة

تحدد مدونة مٌزانٌة المركز االستشفائً الجامعً بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة  : 22المادة 

 و الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.

 تشفائً الجامعً بابا لالٌرادات وبابا للنفقات.تتضمن مٌزانٌة المركز االس : 21المادة 

 : تتضمن االٌرادات ما ٌؤتً       

*إعانات الدولة المتمثلة فً مساهمتها فً أعمال العالج و الوقاٌة والبحث الطبً والتكوٌن و التكفل  

 بالمعوزٌن ؼٌر المستفٌدٌن من التؤمٌنات االجتماعٌة.

 * إعانات الجماعات المحلٌة. 

ٌرادات الناتجة عن التعاقد مع هٌئات الضمان االجتماعً والخاصة بالعالج المقدم للمإمنٌن * اال 

 االجتماعٌٌن ولذوي الحقوق وعن التعاقد مع التعاضدٌات والمإسسات و مإسسات التكوٌن.

 * التخصٌصات االستثنائٌة. 

 .* الهبات و الوصاٌا الممنوحة فً اطار التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما 

 * االٌرادات المختلفة. 

 * االٌرادات واإلعانات األخرى المتعلقة بنشاط المإسسة. 

 * تسدٌد التؤمٌنات االقتصادٌة الخاصة باألضرار الجسدٌة. 
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 : تتضمن النفقات ما ٌؤتً

 . نفقات التسٌٌر 

 .نفقات التجهٌز 

 .أي نفقة أخرى ضرورٌة لتحقٌق هدفه 

 

ركز االستشفائً الجامعً مشروع المٌزانٌة  وٌعرضه على مجلس ٌحضر المدٌر العام للم : 22المادة 

 وٌرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصٌة للمصادقة علٌه. ،االدارة للمداولة 

 

ٌمكن منح صفة آمر بالصرؾ ثانوي لمسإولً الهٌاكل المكونة للمركز االستشفائً الجامعً  : 23المادة 

 من المدٌر العام للمإسسة.بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة و باقتراح 

 

ٌصدر اآلمر بالصرؾ الرئٌسً تفوٌض االعتمادات لصالح اآلمرٌن بالصرؾ الثانوٌٌن  : 24المادة 

 اال لتؽطٌة النفقات.ووٌضع تحت تصرفهم أم

 

ٌمكن أن ٌفوض اآلمر بالصرؾ الرئٌسً و اآلمر بالصرؾ الثانوي إمضاءهما على  : 25المادة 

 مسإولٌاتهما الخاصة.

 

 ٌمسك اآلمر بالصرؾ محاسبة إدارٌة لإلٌرادات و النفقات. : 26لمادة ا

 االعتمادات المسجلة و المصفاة و أوامر االٌرادات و التحصٌل. ،تسجل محاسبة االٌرادات     

و أوامر الدفع ، تسجل محاسبة أوامر الصرؾ مبلػ االعتمادات المخصصة أو االعتمادات بالتفوٌض    

 ة المتوفرة.المقبولة واألرصد

  

ٌلزم اآلمرون بالصرؾ الثانوٌون بضبط الوضعٌات الشهرٌة لحواالت الدفع المقبولة فً  : 27المادة 

 النفقات وإرسالها إلى اآلمر بالصرؾ الرئٌسً.

 

و        تحدد الكٌفٌات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة  : 28المادة 

 لؾ بالمالٌة.الوزٌر المك

 

وتسند إدارة  ،تمسك حسابات المركز االستشفائً الجامعً طبقا لقواعد المحاسبة العمومٌة  : 30المادة 

 األموال إلى عون محاسب ٌعٌنه أو ٌعتمده الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.

 

دات و ٌمسك المحاسب المعتمد كذلك محاسبة عامة و محاسبة خاصة للمواد و القٌم و السن : 32المادة 

 محاسبة تحلٌلٌة تسمح على الخصوص بالتحكم فً التكالٌؾ المختلفة.

 

 تمسك المحاسبة العامة وفقا لطرٌقة القٌد المزدوج. : 31المادة 

 



   
 

 المحاسب العمومً للمركز االستشفائً الجامعً هو المحاسب الرئٌسً. : 32المادة 

 معً هو المحاسب الثانوي.المحاسب العمومً لكل هٌئة مكونة للمركز االستشفائً الجا

 

 ٌعتمد الوزٌر المكلؾ بالمالٌة المحاسب الثانوي أو ٌعٌنه. : 33المادة  

 

 دٌسمبر من السنة الجارٌة.   تبدأ السنة المالٌة فً أول ٌناٌر وتنتهً فً  : 34المادة 

 مارس من السنة الموالٌة.   ٌمكن أن تستمر المدفوعات و األوامر بالصرؾ إلى ؼاٌة     

 البــــــــــاب الرابــــــع

 أحكـــــــــــام ختــــــامٌة
تحدد قائمة المراكز االستشفائٌة الجامعٌة وتركٌبتها البنٌوٌة فً الملحق المرفق بهذا  : 35المادة 

 المرسوم.

 

 و المذكور أعاله.  8  فبراٌر سنة    المإرخ فً    ـ   8تلؽى أحكام المرسوم رقم  : 36المادة 

 

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.    : 37مادة ال 

 .    دٌسمبر سنة   الموافق  8   شعبان عام   حرر بالجزائر فً            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 المؤسســـــة االستشفائـٌـــة المتخصصـــة

ٌحدد  ،    دٌسمبر سنة   الموافق  8   ام شعبان ع  مإرخ فً     ـ    رسوم تنفٌذي رقم م

 المإسسات االستشفائٌة المتخصصة و تنظٌمها وسٌرها. إنشاءقواعد 

 ٌحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المإسسات االستشفائٌة المتخصصة وتنظٌمها وسٌرها. : المادة األولى

 اب األولـــالب

 امةــام عـأحك

خصصة مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصٌة المإسسة االستشفائٌة المت : 1المادة 

 المعنوٌة واالستقالل المالً.

وتوضع  ،وتنشؤ بمرسوم تنفٌذي بناء على اقتراح من الوزٌر المكلؾ بالصحة بعد استشارة الوالً      

 تحت وصاٌا والً الوالٌة الموجود بها مقر المإسسة .

متخصصة من هٌكل واحد أو هٌاكل متعددة متخصصة للتكفل تتكون المإسسة االستشفائٌة ال : 2المادة 

 بما ٌؤتً :

 ـ مرض معٌن.  

 ـ مرض إصابة جهازا أو جهازا عضوٌا معٌنا . 

 ـ أو مجموعة ذات عمر معٌن . 

ٌذكر فً تسمٌة المإسسة االستشفائٌة المتخصصة االختصاص الموافق للنشاطات المتكفل بها  : 3المادة 

. 

 بالمهام اآلتٌة : ، فً مجال نشاطها ، المإسسة االستشفائٌة المتخصصة : تتكفل  4المادة 

 ـ تنفٌذ نشاطات الوقاٌة والتشخٌص والعالج وإعادة التكٌٌؾ الطبً واالستشفاء.  

 ـ تطبٌق البرامج الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة للصحة .  

 .ـ المساهمة فً إعادة تؤهٌل مستخدمً مصالح الصحة وتحسٌن مستواهم   

ٌمكن استخدام المإسسة االستشفائٌة المتخصصة كمٌدان للتكوٌن شبه الطبً والتسٌٌر  : 5المادة 

 االستشفائً على أساس اتفاقٌات توقع مع مإسسة التكوٌن .

ٌمكن اعتماد مإسسة استشفائٌة متخصصة أو جزء من هٌاكلها بقرار مشترك بٌن الوزٌر  : 6المادة 

 بالتعلٌم العالً لضمان نشاطات استشفائٌة جامعٌة . ؾبالصحة والوزٌر المكل المكلؾ

( أصناؾ على أساس معاٌٌر ٌحددها  ترتب المإسسات االستشفائٌة المتخصصة فً ثالث ) : 7المادة 

 التنظٌم المعمول به .



   
 

و  ٌحدد ترتٌب المإسسات االستشفائٌة المتخصصة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة       

 بالمالٌة وكذا السلطة المكلفة بالوظٌؾ العمومً .لؾ الوزٌر المك

 البــــــــــــاب الثانً

 التن ٌــم اإلداري

وتزود بجهاز استشاري  مدٌر،ٌدٌر المإسسة االستشفائٌة المتخصصة مجلس إدارة وٌسٌرها  : 8المادة 

 ٌسمى "المجلس الطبً "

 الفصـــــــــل األول

 مجلـــــس اإلدارة

 شمل مجلس اإلدارة األعضاء اآلتٌٌن :ٌ : 20المادة 

  ًرئٌسا. ،ممثل الوال 

 .ممثل إدارة المالٌة 

 .ممثل التؤمٌنات االقتصادٌة 

 .ًممثل هٌئات الضمان االجتماع 

 .ممثل المجلس الشعبً البلدي لبلدٌة مقر المإسسة 

 .ًممثل المجلس الشعبً الوالئ 

 .ممثل المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه 

 دمٌن شبه الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه.ممثل المستخ 

 .ممثل جمعٌات المنتفعٌن 

 .ممثل العمال ٌنتخب فً جمعٌة عامة 

 .ًرئٌس المجلس الطب 

  ممثل مإسسة التكوٌن فً العلوم الطبٌة المإهلة إقلٌمٌا إذا كانت المإسسة االستشفائٌة

 المتخصصة تمارس نشاطات استشفائٌة جامعٌة.

فائٌة المتخصصة فً مداوالت مجلس اإلدارة بصوت استشاري ٌشارك مدٌر المإسسة االستش   

 وٌتولى أمانة المجلس.

( سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من الوالً و  ) ثٌعٌن أعضاء مجلس اإلدارة لعهدة مدتها ثال : 22المادة 

 باقتراح من السلطات التً ٌنتمون إلٌها.

األشكال نفسها لٌعوضه الى ؼاٌة نهاٌة  ٌعٌن عضو جدٌد حسب ،فً حالة انقطاع عهدة أي عضو     

 العهدة.

 تنتهً عهدة األعضاء المعنٌٌن بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائؾ.         

 ٌمكن أن ٌستعٌن مجلس اإلدارة بؤي شخص من شؤنه أن ٌساعده فً مداوالته. : 21المادة 



   
 

 ٌتداول مجلس اإلدارة فً المواضٌع اآلتٌة : : 22المادة 

 لتنمٌة القصٌر والمتوسط المدى .مخطط ا 

 . مشروع مٌزانٌة المإسسة 

 . الحسابات التقدٌرٌة 

 . الحساب اإلداري 

 .مشارٌع االستثمار 

 .مشارٌع المخططات التنظٌمٌة للمصالح 

 .البرامج السنوٌة الخاصة بصٌانة البناٌات والتجهٌزات 

 .االتفاقٌات المبرمة مع مإسسات التكوٌن 

 ال سٌما مع هٌئات  ،مات العالجٌة والمتوقعة مع شركاء المإسسة العقود المتعلقة بالخد

والتعاضدٌات والجماعات المحلٌة والمإسسات  ،والتؤمٌنات االقتصادٌة ، الضمان االجتماعً

 والهٌئات األخرى.

 .مشروع جدول الموظفٌن 

 .النظام الداخلً للمإسسة 

 .اقتناء وتحوٌل المنقوالت والعقارات وعقود االٌجار 

  بات والوصاٌا أو رفضها.ل الهقبو 

 ( أشهر. وجوبا فً دورة عادٌة مرة كل ستة ) اإلدارةٌجتمع مجلس  : 23المادة 

وتحرر  ئه.( أعضا / وٌمكنه أن ٌجتمع فً دورة طارئة باستدعاء من رئٌسه أو بطلب من ثلثً )     

 وأمٌن الجلسة. مداوالت مجلس اإلدارة فً محاضر تسجل فً سجل خاص مرقم وموقع ٌمضٌه رئٌس

 ٌعد مجلس اإلدارة نظامه الداخلً وٌصادق علٌه خالل اجتماعه األول .     

التصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور أؼلبٌة أعضائه. وإذا لم ٌكتمل النصاب  : 24المادة  

اولوا مهما ( الموالٌة وٌمكن حٌنئذ ألعضائه أن ٌتد8ٌستدعً مجلس اإلدارة من جدٌد فً األٌام الثمانٌة )

 ٌكن عدد األعضاء الحاضرٌن.

 ٌرجح صوت الرئٌس. ،تتخذ القرارات بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن وفً حالة تساوي األصوات        

( التً تلً 8: تعرض مداوالت مجلس اإلدارة للموافقة على الوالً فً األٌام الثمانٌة ) 25المادة 

( ٌوما بعد ارسالها إال فً حالة معارضة صرٌحة   ثالثٌن )االجتماع . وتكون المداوالت قابلة للتنفٌذ 

 تبلػ خالل هذه المدة.

 

 

 

 



   
 

 الفصــــــل الثانً

 المدٌـــــــــــــر

ٌعٌن مدٌر المإسسة االستشفائٌة المتخصصة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة. وتنهً  : 26المادة 

 مهامه بنفس األشكال.

 دٌة مهامه مدٌرون مساعدون.ٌساعد المدٌر فً تؤ : 27المادة 

ٌحدد المخطط التنظٌمً للمإسسة االستشفائٌة المتخصصة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ        

 بالمالٌة والسلطة المكلفة بالوظٌؾ العمومً. بالصحة والوزٌر المكلؾ 

 :وبهذه الصفة  ،المدٌر مسإول عن تسٌٌر المإسسة االستشفائٌة المتخصصة  : 28المادة  

 ـ ٌمثل المإسسة أمام العدالة وفً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة.      

 مر بالصرؾ فٌما ٌخص نفقات المإسسة .ـ هو اآل      

 ـ ٌعد مشارٌع المٌزانٌة التقدٌرٌة وٌضع حسابات المإسسة.     

 ـ ٌضع مشروع الهٌكل التنظٌمً والنظام الداخلً للمإسسة.    

 مجلس اإلدارة. ـ ٌقوم بتنفٌذ مداوالت   

 ـ ٌضع التقرٌر السنوي للنشاطات وٌرسله إلى السلطة الوصٌة بعد موافقة مجلس اإلدارة.   

 ـ ٌقوم بإبرام جمٌع العقود والصفقات واالتفاقٌات واالتفاقات فً إطار التنظٌم المعمول به.   

 ـ ٌمارس السلطة السلمٌة على المستخدمٌن الخاضعٌن لسلطته .   

سلطة التعٌٌن والتسٌٌر على مجموع مستخدمً المإسسة باستثناء المستخدمٌن الذٌن خصص  ـ ٌمارس   

 لهم شكل آخر من أشكال التعٌٌن.

 لصالح مساعدٌه. ،على مسإولٌته  ،ـ ٌمكنه تفوٌض إمضائه   

 الفصـــــــــــل الثالــــــن

 المجلــــــــس الطبـــــــً

 ر آراء تقنٌة فٌما ٌخص :ٌكلؾ المجلس الطبً بإصدا :10المادة 

 ـ إقامة عالقات عملٌة بٌن المصالح الطبٌة .      

 ـ مشارٌع البرامج الخاصة بالتجهٌزات الطبٌة وببناء المصالح الطبٌة وإعادة تهٌئتها.      

 ـ برامج الصحة.    



   
 

 ـ برامج التظاهرات العلمٌة والتقنٌة.   

ً من شؤنها أن تحسن تنظٌم مصالح العالج والوقاٌة ـ ٌقترح المجلس الطبً كل اإلجراءات الت   

 وسٌرها.

 مجلس الطبً بكل أمر ذي طابع طبً ٌمكن مدٌر المإسسة االستشفائٌة المتخصصة أن ٌطلع ال      

 عملً أو تكوٌنً.

( سنوات قابلة  ضمن أعضائه رئٌسا ونائب رئٌس لمدة ثالث ) ٌنتخب المجلس الطبً من:  12المادة 

 للتجدٌد .

 األعضاء اآلتً ذكرهم : ،فضال عن الرئٌس ونائب الرئٌس  ،ٌضم المجلس الطبً        

 رإساء المصالح. ،ـ ممارسون طبٌون    

 ـ عضوان اثنان من المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبهما زمالإهما.   

 ـ عضو واحد من المجموعة العلمٌة للمإسسة ومن ؼٌر المجموعة الطبٌة ٌنتخبه زمالإه.  

 الصٌدلً المسإول عن صٌدلٌة المإسسة .ـ   

 ـ موظؾ شبه طبً ٌتمتع بؤعلى رتبة فً السلك شبه الطبً ٌنتخبه زمالإه .  

 ـ ممثل المستخدمٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن عند االقتضاء .  

وٌمكنه أن  ،ٌجتمع المجلس الطبً باستدعاء من رئٌسه فً دورة عادٌة مرة كل شهرٌن  : 11المادة 

 فً دورة طارئة بطلب من رئٌسه أو أؼلبٌة أعضائه أو بطلب من مدٌر المإسسة . ٌجتمع

 ٌتوج كل اجتماع بمحضر رسمً ٌسجل فً سجل خاص.       

ال تصح اجتماعات المجلس الطبً إال بحضور أؼلبٌة أعضائه وإذا لم ٌكتمل النصاب  : 12المادة 

والٌة وٌمكن أعضاءه حٌنئذ أن ٌجتمعوا مهما ٌكن ( الم8ٌستدعً المجلس من جدٌد فً األٌام الثمانٌة )

 عدد األعضاء الحاضرٌن .

 ٌضع المجلس الطبً نظامه الداخلً وٌصادق علٌه.     

 البــــــاب الثـــــالن

 التن ــــٌم المــــــالــً

ؾ تحدد مدونة مٌزانٌة المإسسة االستشفائٌة المتخصصة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكل : 13المادة 

 .بالصحة والوزٌر المكلؾ بالمالٌة

 لإلٌرادات وباب للنفقات. اتتضمن مٌزانٌة المإسسة االستشفائٌة المتخصصة باب : 14المادة 

 : فً باب االٌرادات



   
 

*إعانات الدولة المتمثلة فً مساهمتها فً أعمال الوقاٌة والبحث الطبً والتكوٌن والتكفل بالمعوزٌن ؼٌر المستفٌدٌن من 

 ت االجتماعٌة.التؤمٌنا

 *إعانات الجماعات المحلٌة.

*االٌرادات الناتجة عن التعاقد مع هٌئات الضمان االجتماعً والخاصة بالعالج المقدم للمإمنٌن اجتماعٌا وذوي حقوقهم 

 ٌات والمإسسات وهٌئات التكوٌن.دوعن التعاقد مع التعاض

 *التخصٌصات االستثنائٌة .

 طار التشرٌع والتنظٌم المعمول بهما.*الهبات والوصاٌا الممنوحة فً إ

 *االٌرادات المختلفة.

 *االٌرادات واإلعانات األخرى المتعلقة بنشاط المإسسة.

 *تسدٌدات التؤمٌنات االقتصادٌة الخاصة باألضرار الجسدٌة.

 :فً باب النفقاتـ 

 *نفقات التسٌٌر .

 *نفقات التجهٌز.

 *أي نفقة أخرى ضرورٌة لتحقٌق هدفها.

وٌرسله بعد  ،للمداولة  اإلدارةٌحضر المدٌر مشروع المٌزانٌة وٌعرضه على مجلس  : 15المادة 

 السلطة الوصٌة للموافقة علٌه. إلىذلك 

 لإلٌرادات والنفقات. ،مر بالصرؾ محاسبة إدارٌة ٌمسك اآل : 16المادة 

 والتحصٌل . اإلٌراداتاالعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر  ، اإلٌراداتتسجل محاسبة       

مبلػ االعتمادات المخصصة واالعتمادات بالتفوٌض واألوامر  ،تسجل محاسبة أوامر الصرؾ       

 بالدفع المقبولة واألرصدة المتوفرة .

تحدد الكٌفٌات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر  : 17المادة  

 المكلؾ بالمالٌة .

وتسند  طبقا لقواعد المحاسبة العمومٌة  تمسك حسابات المإسسة االستشفائٌة المتخصصة : 18المادة 

 إدارة األموال إلى محاسب ٌعٌنه أو ٌعتمده الوزٌر المكلؾ بالمالٌة .

ٌمسك المحاسب المعتمد محاسبة عامة ومحاسبة خاصة للمواد والقٌم والسندات ومحاسبة  : 20المادة 

 خصوص بالتحكم فً التكالٌؾ المختلفة .تحلٌلٌة تسمح على ال

 تمسك المحاسبة العامة وفقا لطرٌقة محاسبة القٌد المزدوج . : 22المادة 

 المحاسب العمومً للمإسسة االستشفائٌة المتخصصة هو المحاسب الرئٌسً . : 21المادة  



   
 

 لجارٌة .دٌسمبر من السنة ا   تبدأ السنة المالٌة فً أول ٌناٌر تنتهً فً  : 22المادة 

 مارس من السنة الموالٌة .   ٌمكن ان تستمر المدفوعات وأوامر الصرؾ إلى ؼاٌة        

 البــــــاب الرابــــــــع

 أحكـــــــام ختــــــامٌـــة

 تحدد قائمة المإسسات االستشفائٌة المتخصصة فً الملحق المرفق بهذا المرسوم . : 23المادة 

 و المذكور أعاله.  8  سبتمبر سنة   المإرخ فً     ـ   8مرسوم رقم تلؽى أحكام ال : 24المادة 

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة . : 25المادة 

 .     دٌسمبر   الموافق  8   شعبان عام   حرر بالجزائر فً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 والمؤسسة العمومٌة  للصحة الجوارٌة  االستشفائٌة المؤسسة العمومٌة

 1006ماٌو سنة  28الموا ق  2317م جمادى األولى عا 1مؤرخ  ً  230-06مرسوم تنفٌذي رقم 

المؤسسات العمومٌة للصحة الجوارٌة و تن ٌمها   ٌتضمن إنشاء المؤسسات العمومٌة اإلستشفائٌة و

 وسٌرها.

 

المإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة  ٌهدؾ هذا المرسوم الى إنشاء:  المادة األولى

 للصحة الجوارٌة وتنظٌمها وسٌرها.

 ل األولـــالفص

 المؤسسات العمومٌة االستشفائٌة

المإسسة العمومٌة االستشفائٌة هً مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصٌة  : 1المادة 

 ة الوالً .وتوضع تحت وصاٌ ،المعنوٌة واالستقالل المالً 

:تتكون المإسسة العمومٌة االستشفائٌة من هٌكل للتشخٌص والعالج واالستشفاء وإعادة التؤهٌل  3المادة 

 الطبً تؽطً سكان بلدٌة واحدة أو مجموعة بلدٌات.

 تحدد المشتمالت المادٌة للمإسسة العمومٌة االستشفائٌة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة .      

بالحاجات ، بصفة متكاملة ومتسلسلة ثل مهام المإسسة العمومٌة االستشفائٌة فً التكفل تتم :3المادة  

 تتولى على الخصوص المهام اآلتٌة: ،وفً هذا االطار  ،الصحٌة للسكان 

 ـ ضمان تنظٌم وبرمجة توزٌع العالج الشفائً والتشخٌص وإعادة التؤهٌل الطبً واالستشفاء .

 حة.ـ تطبٌق البرامج الوطنٌة للص

 ـ ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعٌة.

 ـ ضمان تحسٌن مستوى مستخدمً مصالح الصحة وتجدٌد معارفهم .

ٌمكن استخدام المإسسة العمومٌة االستشفائٌة مٌدانا للتكوٌن الطبً وشبه الطبً والتكوٌن فً  : 4المادة 

 تبرم مع مإسسات التكوٌن.التسٌٌر االستشفائً على أساس اتفاقٌات 
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 ًــل الثانــــالفص

 المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة

المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة هً مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصٌة  : 5المادة 

 وتوضع تحت وصاٌا الوالً. ،المعنوٌة واالستقالل المالً 

لصحة الجوارٌة من مجموعة عٌادات متعددة الخدمات وقاعات تتكون المإسسة العمومٌة ل : 6المادة 

 العالج تؽطً مجموعة من السكان.

الجؽرافً الصحً الذي ٌؽطً العمومٌة للصحة الجوارٌة والحٌز تحدد المشتمالت المادٌة للمإسسة       

 مجموعة من السكان بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة.

فٌما   بصفة متكاملة ومتسلسلة ،عمومٌة للصحة الجوارٌة فً التكفل تتمثل مهام المإسسة ال : 7المادة 

 ٌؤتً :

  .ـ الوقاٌة والعالج القاعدي

 . ـ تشخٌص المرض

 . ـ العالج الجواري

 ـ الفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي.

 األنشطة المرتبطة بالصحة اإلٌجابٌة والتخطٌط العائلً.

 . ٌة للصحة والسكان ـ تنفبذ البرامج الوطن

 وتكلؾ على الخصوص بما ٌؤتً :   

ـ المساهمة فً ترقٌة وحماٌة البٌئة فً المجالت المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار 

 واآلفات االجتماعٌة.

 ـ المساهمة فً تحسٌن مستوى مستخدمً مصالح الصحة وتجدٌد معارفهم.

لعمومٌة للصحة الجوارٌة مٌدانا للتكوٌن شبه الطبً والتكوٌن فً سسة اإٌمكن استخدام الم:  8المادة 

 على أساس اتفاقٌات تبرم مع مإسسات التكوٌن. أالستشفائًالتسٌٌر 

 

 

 

 



   
 

 نـالــل الثــالفص

 ةـام مشتركـأحك

 م األولـــالقس

 ٌرـالتن ٌم والتسٌ

الجوارٌة مجلس إدارة  ٌسٌر كل من مإسسة عمومٌة استشفائٌة ومإسسة عمومٌة للصحة : 20المادة 

 وٌدٌرها مدٌر ، وتزودان بهٌئة استشارٌة تدعى " المجلس الطبً "

 رع األولــالف

 لس اإلدارةـمج

 : ٌضم مجلس اإلدارة ما ٌؤتً : 22المادة 

 . رئٌسا ،ـ ممثل عن الوالً  

 . ـ ممثل عن إدارة المالٌة

 . ـ ممثل عن التؤمٌنات االقتصادٌة

 . ن االجتماعًـ ممثل عن هٌئات الضما

 . ـ ممثل عن المجلس الشعبً الوالئً

 . ـ ممثل عن المجلس الشعبً البلدي مقر المإسسة

 . ـ ممثل عن المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبه نظراإه

 . ـ ممثل عن المستخدمٌن شبه الطبٌٌن ٌنتخبه نظراإه

 . ـ ممثل عن جمعٌات مرتفقً الصحة

 .ـ ممثل عن العمال ٌنتخب فً جمعٌة عامة 

 . ـ رئٌس المجلس الطبً

ٌحضر كل من مدٌر المإسسة العمومٌة االستشفائٌة ومدٌر المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة       

 . مداوالت مجلس االدارة برأي استشاري وٌتولٌان أمانتهما

بناء  ،( سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من الوالً  ٌعٌن أعضاء مجلس االدارة لعهدة ثالث ) : 21المادة 

 على اقتراح من السلطات والهٌئات التابعٌن لها.



   
 

ٌعٌن عضو جدٌد حسب نفس األشكال لخالفته  ،وفً حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس اإلدارة       

 .الى ؼاٌة انتهاء العهدة 

 وٌنتهً عهدة األعضاء الذٌن تم تعٌٌنهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائؾ.     

 ن مجلس االدارة االستعانة بكل شخص من شؤنه مساعدته فً أشؽاله. ٌمك:  22المادة 

 ٌتداول مجلس االدارة على الخصوص فٌما ٌؤتً : : 23المادة 

 ٌر والمتوسط.صـ مخطط تنمٌة المإسسة على المدٌٌن الق

 ـ مشروع مٌزانٌة المإسسة.

 ـ الحسابات التقدٌرٌة.

 ـ الحساب االداري.

 ـ مشارٌع االستثمار.

 .رٌع التنظٌم الداخلً للمإسسة ـ مشا

 ـ البرامج السنوٌة لحفظ البٌانات والتجهٌزات الطبٌة والتجهٌزات المرافقة وصٌانتها.

 . أعاله  و  ـ االتفاقٌات المنصوص علٌها فً المادتٌن 

السٌما هٌئات الضمان االجتماعً  ،ـ العقود المتعلقة بتقدٌم العالج المبرمة مع الشركاء المإسسة 

 والجماعات المحلٌة والمإسسات والهٌئات األخرى. اتتؤمٌنات االقتصادٌة والتعاضدٌوال

 ـ مشروع جدول تعداد المستخدمٌن.

 ـ النظام الداخلً للمإسسة.

 ـ اقتناء وتحوٌل ملكٌة المنقوالت والعقارات وعقود االٌجار.

 ـ قبول الهبات والوصاٌا أو رفضها.

 طبقا للتنظٌم المعمول به. ،تفاقاتـ الصفقات والعقود واالتفاقٌات واال

 ( أشهر.  ٌجتمع مجلس اإلدارة فً دورة عادٌة مرة واحدة كل ستة ) : 24المادة 

(  / وٌمكنه االجتماع فً دورة ؼٌر عادٌة بناء على استدعاء من رئٌسه أو بطلب من ثلثً )      

مٌن الجلسة وتقٌد فً سجل وتحرر مداوالت مجلس االدارة فً محاضر ٌوقعها الرئٌس وأ ،أعضائه 

 خاص ٌرقمه وٌإشر علٌه الرئٌس.

 ٌعد مجلس االدارة نظامه الداخلً وٌصادق علٌه أثناء اجتماعه األول.     

 



   
 

 ٌحدد رئٌس مجلس االدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدٌر المإسسة. : 04المادة 

ٌستدعى ،وإذا لم ٌكتمل النصاب،حضور أؼلبٌة أعضائهال تصح مداوالت مجلس االدارة إال ب :26المادة 

ول أعضاإه حٌنئذ مهما ٌكن عدد اوٌمكن أن ٌتد، ( أٌام الموالٌة 8مجلس االدارة من جدٌد فً الثمانٌة)

 األعضاء الحاضرٌن.

 تإخذ قرارات مجلس االدارة بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن.       

 جحا.روت الرئٌس موفً حالة تساوي عدد األصوات ٌكون ص      

( أٌام الموالٌة لالجتماع 8دارة على موافقة الوالً فً الثمانٌة )مجلس اإل تعرض مداوالت : 27المادة 

إال فً حالة اعتراض صرٌح ٌبلػ خالل هذا  إرسالها( ٌوما من   وتكون المداوالت نافذة بعد ثالثٌن )

 األجل.

 انًـــرع الثـــالف

 رــــــــــــــالمدٌ

ٌعٌن مدٌر المإسسة العمومٌة االستشفائٌة ومدٌر المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بقرار  : 28ة الماد

 وتنهى مهامهما حسب األشكال نفسها.، من الوزٌر المكلؾ بالصحة 

 وبهذه الصفة: ، المدٌر مسإول عن حسن سٌر المإسسة : 10المادة 

 ة المدنٌة.ـ ٌمثل المإسسة أمام العدالة وفً جمٌع أعمال الحٌا

 ـ هو األمر بالصرؾ فً المإسسة.

 ـ ٌحضر مشارٌع المٌزانٌات التقدٌرٌة وٌعد حسابات المإسسة.

 ـ ٌعد مشروع التنظٌم الداخلً والنظام الداخلً للمإسسة.

 ـ ٌنفذ مداوالت مجلس اإلدارة.

 رة علٌه.ٌعد التقرٌر السنوي عن النشاط وٌرسله الى السلطة الوصٌة بعد موافقة مجلس االدا -

 التنظٌم المعمول به. إطارـ ٌبرم كل العقود والصفقات واالتفاقٌات واالتفاقات فً 

 ـ ٌمارس السلطة السلمٌة على المستخدمٌن الخاضعٌن لسلطته.

 ـ ٌعٌن جمٌع مستخدمً المإسسة باستثناء المستخدمٌن الذٌن تقرر طرٌقة أخرى لتعٌٌنهم.

 مساعدٌه األقربٌن.ـ ٌمكنه تفوٌض إمضائه تحت مسإولٌته ل

 ( نواب مدرٌٌن ٌكلفون على التوالً بما ٌؤتً: ٌساعد المدٌر أربعة ) : 12المادة 

 ـ المالٌة والوسائل.



   
 

 . ـ الموارد البشرٌة

 . ـ المصالح الصحٌة

 ـ صٌانة التجهٌزات الطبٌة والتجهٌزات المرافقة.

 دٌرٌن بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة.مٌعٌن نواب ال     

ٌحدد التنظٌم الداخلً للمإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة للصحة  :11مادة ال

 الجوارٌة بقرار مشترك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالصحة والمالٌة والسلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة.

الجوارٌة  ٌحدد تصنٌؾ المإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة للصحة : 12المادة 

 لسلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌةالمالٌة وارك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالصحة وحسب الفئة بقرار مشت

 النـــرع الثــالف

 لس الطبًـالمج

ً فٌها لمإسسة وإبداء رأٌه الطبً والتقنٌكلؾ المجلس الطبً بدراسة كل المسائل التً تهم ا : 13المادة 

 والسٌما فٌا ٌلً: ،

 نظٌم والعالقات الوظٌفٌة بٌن المصالح الطبٌة.ـ الت

 ـ مشارٌع البرامج المتعلقة بالتجهٌزات الطبٌة وبناء المصلح الطبٌة وإعادة تهٌئتها.

 ـ برامج الصحة والسكان.

 ـ برامج التظاهرات العلمٌة والتقنٌة.

 ـ إنشاء هٌاكل طبٌة وإلؽاإها.

السٌما مصالح  ،شؤنها تحسٌن تنظٌم المإسسة وسٌرها ٌقترح المجلس الطبً كل التدابٌر التً من      

 العالج والوقاٌة.

ٌمكن مدٌر المإسسة العمومٌة االستشفائٌة ومدٌر المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة إخطار       

 المجلس الطبً بشؤن كل مسؤلة ذات طابع طبً أو علمً أو تكوٌنً.

 ٌضم المجلس الطبً ما ٌؤتً: : 52المادة 

 المصالح الطبٌة. إولوـ  مس

 ـ الصٌدلً المسإول عن الصٌدلٌة.

 ـ جراح أسنان.

 ـ شبه طبً ٌنتخبه نظراإه من أعلى رتبة فً السلك شبه الطبٌٌن.



   
 

 ـ ممثل عن المستخدمٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن عند االقتضاء.

 قابلة للتجدٌد. ( سنوات رئٌسا ونائب رئٌس لمدة ثالث ) ئهٌنتخب المجلس الطبً من بٌن أعضا    

ٌجتمع المجلس الطبً بناء على استدعاء من رئٌسه فً دورة عادٌة مرة واحدة كل شهرٌن  : 15المادة 

وٌمكنه االجتماع فً دورة ؼٌر عادٌة بطلب إما من رئٌسه وإما من أؼلبٌة أعضاءه وإما من مدٌر ،

 ارٌة.المإسسة العمومٌة االستشفائٌة ومدٌر المإسسة العمومٌة للصحة الجو

 وٌحرر فً كل اجتماع محضر ٌقٌد فً سجل خاص.     

أعضائه. وإذا لم ٌكتمل النصاب  ال تصح اجتماعات المجلس الطبً إال بحضور أؼلبٌة: 16المادة 

( أٌام الموالٌة وٌمكن أن ٌتداول أعضاإه حٌنئذ مهما ٌكن عدد 8ٌستدعً المجلس من جدٌد فً الثمانٌة )

 األعضاء الحاضرٌن.

 المجلس الطبً نظامه الداخلً وٌصادق علٌه أثناء اجتماعه األول. ٌعد   

 انًــم الثـــالقس

 ةــام مالٌــأحك

تحدد مدونة المٌزانٌة للمإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة للصحة  : 17المادة 

 الجوارٌة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر المكلؾ بالمالٌة.

تشمل مٌزانٌة المإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة للصحة الجوارٌة بابا  : 07مادة ال

 لإلٌرادات وبابا للنفقات.

 فً باب اإلٌرادات:

 . الدولة إعاناتـ 

 . ـ إعانات الجماعات المحلٌة

مقدم للمإمن لهم اجتماعٌا وذوي حقوقهم ـ اإلٌرادات الناتجة عن التعاقد مع هٌئات الضمان االجتماعً فٌما ٌخص العالج ال

 و التعاضدٌات والمإسسات ومإسسات التكوٌن.

 ـ المخصصات االستثنائٌة.

 ـ الهبات والوصاٌا.

 ـ االٌرادات المختلفة.

 ـ الموارد األخرى المرتبطة بنشاط المإسسة.

 ـ تعوٌضات التؤمٌنات االقتصادٌة عن األضرار الجسدٌة.

 فً باب النفقات:



   
 

 ت التسٌٌر.ـ نفقا

 ـ نفقات التجهٌز.

 ـ كل النفقات األخرى الضرورٌة لتحقٌق هدفها.

ضه على مجلس االدارة للمداولة وٌرسله بعدئذ الى رٌعد المدٌر مشروع المٌزانٌة وٌع:  20المادة  

 السلطة الوصٌة للموافقة علٌه.

عمومٌة للصحة الجوارٌة تمسك محاسبة المإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات ال:  10المادة 

وٌسند تداول األموال الى عون محاسب ٌعٌنه أو ٌعتمده الوزٌر المكلؾ ، حسب قواعد المحاسبة العمومٌة 

 بالمالٌة.

تحدد الكٌفٌات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالصحة  : 10المادة 

 والمالٌة .

 ل الرابعـــالفص

 وختامٌةأحكام خاصة 

تحدد قائمة المإسسات العمومٌة االستشفائٌة والمإسسات العمومٌة للصحة الجوارٌة فً  : 11المادة 

 الملحقٌن المرفقٌن بهذا المرسوم.

( أشهر ابتداء من تارٌخ نشره فً  تنفذ أحكام هذا المرسوم فً أجل ال ٌتجاوز ستة ) : 12لمادة ا

 الجرٌدة الرسمٌة.

  الموافق  8   شعبان عام   المإرخ فً     ـ    ام المرسوم التنفٌذي رقم تلؽى أحك : 13المادة 

 الذي ٌحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحٌة وتنظٌمها وسٌرها.     دٌسمبر سنة 

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. : 14المادة 

 .    ماٌو سنة    الموافق  8   ولى عام جمادى األ  حرر بالجزائر فً 

 

 

 

 

 

 



   
 

 المؤسســـة االستشفائٌـــة لدٌـدوش مـراد والٌــة قسنطٌنــة 

 ،     ٌولٌو سنة الموافق أول  8   جمادي الثانٌة عام    مإرخ فً      -   مرسوم تنفٌذي رقم 

 نظٌمها وسٌرها.وت لدٌدوش مراد ، والٌة قسنطٌنةاالستشفائٌة  المإسسةإنشاء  ٌتضمن

 الفصــــــل االول

 أحكـــــــــــام عـــامة

تنشؤ مإسسة استشفائٌة بدٌدوش مراد ، والٌة قسنطٌنة ، تسمى " المإسسة االستشفائٌة  : المادة األولى

دٌدوش مراد "، تخضع للقوانٌن و التنظٌمات المعمول بها و ألحكام هذا المرسوم ، وتدعى فً صلب 

 النص "المإسسة".

المإسسة اإلستشفائٌة "دٌدوش مراد" مإسسة عمومٌة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصٌة  : 1المادة 

 المعنوٌة و االستقالل المالً.

 وتوضع تحت وصاٌة الوزٌــر المكلؾ بالصحــة.      

 الفصـــل الثـــانــً 

 المهـــــــــام

، بالتكفل بصفة متكاملة باإلحتٌاجات تكلؾ المإسسة ، فً إطار السٌاسة الوطنٌة للصحة  : 2المادة 

 الصحٌة لسكان الوالٌة التً تؽطٌها و كذا سكان الوالٌات المجاورٌة  .

 وبهذه الصفة ، تتولى على الخصوص المهام األتٌة :       

ضمان نشاطات فً مٌادٌن التشخٌص والفحص و العالج و الوقاٌة و إعادة التؤهٌل الطبً و  -

 اهم فً حماٌة الصحة و ترقٌتها .االستشفاء وكل نشاط ٌس

 تطبٌق برامج الصحة الوطنٌة و الجهاوٌة و المحلٌة. -

المساهمة فً حماٌة المحٌط و ترقٌته فً المٌادٌن التابعة للوقاٌة و النظافة الصحٌة و النقاوة و  -

 مكافحة األضرار و اآلفات االجتماعٌة.

ألدوات التً ترمً إلى ترقٌة المشاركة فً تطوٌر كل األعمال و المناهج و الطرق و ا -

 تسٌٌرعصري وفعال لمواردها البشرٌة و المادٌة و المالٌة .

 ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة اإلنجابٌة و التخطٌط العائلً. -

 ضمان تنظٌم العالج المتخصص وبرمجة تقدٌمه قصد التكفل ببعض األمراض. -

 و تجدٌد معارفهم و المساهمة فً ذلك. اقتراح كل األعمال المتعلقة بتحسٌن مستوى المستخدمٌن -

ٌمكن ان تستخدم المإسسة كمٌدان للتكوٌن الطبً و شبه الطبً و التسٌٌر اإلستشفائً على  : 3المادة 

 اساس إتفاقٌات تبرم مع مإسسات التعلٌم و التكوٌن.



   
 

قٌة أو عقد أو إتفاق ٌمكن للمإسسة ، لتؤدٌة مهامها و تطوٌر نشاطاتها ، إبرام كل صفقة أو إتفا : 4المادة 

 مع كل هٌئة عمومٌة أو خاصة وطنٌة أو أجنبٌة.

 ٌتعٌن على المإسسة إعداد و تنفٌذ ما ٌؤتً : : 5المادة  

مشروع مإسسة ٌحدد األهداؾ العامة السنوٌة و المتعددة السنوات واستراتٌجٌات تطوٌر  -

االجتماعً و االنصال نشاطاتها، السٌما فً مٌادٌن العالج و التكوٌن و البحث و المسعى 

 الداخلً و الخارجً و تسٌٌر منظومة اإلعالم.

 مشروع نوعٌة. -

 ٌندرج المشروعان المنصوص علٌهما أعاله ، وجوبا، فً إطار سٌاسات الصحة و التكوٌن المقررة. 

 تبـرم عقـود أهـداؾ مـع السلطـات الصحٌـة و التكوٌـن المعنٌـة. 

  النالفصـــل الثـــ

 السٌــرالتن ٌــم و 

 ٌسٌر المإسسة مجلس إدارة و ٌدٌرها مدٌر عام ٌساعده فً ممارسة مهامه مجلس طبً. : 6المادة 

 القســــم األول 

 مجــلس اإلدارة

 ٌضم مجلس االدارة األعضاء األتً ذكرهم : : 7المادة 

 ممثل عن الوزٌر المكلؾ بالصحة ، رئٌسا . -

 لبحث العلمً.ممثل عن الوزٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً و ا -

 ممثل عن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة. -

 ممثل عن التؤمٌنات اإلقتصادٌة . -

 ممثل عن هٌئات الضمان اإلجتماعً . -

 ممثل عن المجلس الشعبً الوالئً لوالٌة مقر المإسسة . -

 ممثل عن المجلس الشعبً البلدي لبلدٌة مقر المإسسة . -

المكلؾ بالصحة من ضمن الجمعٌات األكثر ( عن جمعٌات المرتفقٌن ٌعٌنهما الوزٌر  ممثالن ) -

 تمٌثال .

 ممثل عن المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبه نظراإه. -

 ن شبه الطبٌٌن ٌنتخبه نظراإه .عم المستخدمٌ ممثل -

 ٌنتخبهما نظراإهما . ن( عن المستخدمٌ ممثالن ) -

 رئٌس المجلس الطبً للمإسسة .  -

 دارة بصوت استشاري و ٌتولى أمانته.ٌشارك المدٌر العام للمإسسة فً اجتماعات مجلس اال

 ٌمكن مجلس اإلدارة ان ٌستعٌن بكل شخص من شؤنه ان ٌساعده فً أشؽاله.



   
 

( سنوات قابلة للتجدٌد بموجب قرار من  ٌعٌن أعضاء مجلس اإلدارة لعهدة مدتها ثالث ) : 8المادة 

 لها. الوزٌر المكلؾ بالصحة بناء على اقتراح من السلطات و المنظمات التابعٌن

فً حالة انقطاع عهدة أحد األعضاء ، ٌعٌن عضو جدٌد ، حسب األشكال نفسها ، لٌخلفه إلى ؼاٌة      

 انتهاء العهدة.

 كم وظائفهم بانتهاء هذة الوظائؾ .تنتهً عهدة األعضاء المعٌنٌن بح     

 ٌتـداول مجلـس اإلدارة فٌمـا ٌؤتــً : : 20المادة 

 السٌاسة العامة للمإسسة . -

 أعاله .  مشارٌع السنوٌة و المتعددة السنوات المنصوص علٌها فً المادة ال -

الحسابات التقدٌرٌة لإلٌرادات و النفقات و عملٌات االستثمار و اقتناء المنقوالت و العقارات    و  -

 عقود اإلٌجار و التصرؾ فٌها و قبول الهبات و الوصاٌا أو رفضها .

 مشروع مٌزانٌة المإسسة . -

 ظٌؾ المستخدمٌن و تكوٌنهم و كذا األجور و التعوٌضات .مخططات تو -

 النظام الداخلً للمإسسة و تنظٌمها .  -

 اعاله .  االتفاقٌات و االتفاقات و العقود و الصفقات المنصوص علٌها فً المادة  -

 اقتراحات إنشاء مصالح و إلؽئها . -

 القروض .  -

 التسٌٌر المالً للسنة المالٌة المنصرمة . -

 تقرٌر النشاط .الحصائل و  -

ٌدرس مجلس اإلدارة كل المسائل التً ٌعرضهاعلٌه الوزٌر الوصً أو المدٌر العام للمإسسة  و      

 . ٌصادق على نظامه الداخلً خالل دورته األولى

ٌتداول مجلس اإلدارة مرة فً السنة على األقل حول سٌاسة المإسسة فٌما ٌخص حقوق     

 و التكقل بالمرضى .المرتفقٌن و نوعٌة االستقبال 

 ( أشهر. ٌجتمع مجلس اإلدارة فً دورة عادٌة مرة واحدة كل ستة ) :22المادة 

(  / و ٌمكن ان ٌجتمع فً دورة ؼٌر عادٌة بناء على استدعاء من رئٌسه أو بطلب من ثلثً )        

 أعضائه .

ن ، و أذا لم ٌكتمل النصاب ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌ : 21المادة 

  ( أٌام الموالٌة وٌمكن أن ٌتداول أعضاإه حٌنئذ مهما ٌكن عددهم8ٌستدعى المجلـس ثانٌة خـالل الثمانٌة )

تتخذ قرارات المجلس بؤؼلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن ، و فً حالة تساوي األصوات ٌكون       

 صزت الرئٌس مرجحا .

دارة فً محاضر و تسجل فً سجل خاص مرقم و مإشر علٌه ، ٌوقعها اإل تدون مداوالت مجلس     

 رئٌس الجلسة و أمٌنها .
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( أٌام التً تلً 8تعرض مداوالت مجلس اإلدارة على موافقة السلطة الوصٌة خالل الثمانٌة ) : 22المادة 

 االجتماع .

ن استالمها من السلطة الوصٌة ( ٌوما ابتداء م  وتكون مداوالت مجلس اإلدارة نافذة بعد ثالثٌن )      

 جل .ما لم ٌبلػ اعتراض صرٌح خالل هذا األ

ٌحدد رئٌس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدٌر العام و ٌبلػ  : 23المادة 

 ( ٌوما من التارٌخ المحدد لكل دورة .  إلى كل عضو قبل خمسة )

 ( اٌام .8بة للدورات ؼٌر العادٌة دون ان ٌقل عن ثمانٌة )وٌمكن تقلٌص هذا األجل بالنس       

 القســــم الثـــــانً 

 المدٌـــــر العـــــام

 ٌعٌن المدٌر العام للمإسسة بموجب مرسوم رئاسً . : 24المادة 

  وتنهـً مهامـه حسب األشكـال نفسهـا.      

ن ٌعٌنون بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ ٌساعد المدٌر العام للمإسسة أمٌن عام و مدٌرو : 25المادة 

 بالصحة .

ٌكلؾ المدٌر العام بتحقٌق األهداؾ المنوطة بالمإسسة و ٌسهر على تنفٌذ البرامج التً  : 26المادة 

 ٌحددها مجلس اإلدارة .

 و ٌتولـى تسٌٌـر المإسسـة فـً إطـار إحتـرام التشرٌـع و التنظٌـم المعمـول بهمـا .      

 وم ، بهذه الصفة ، بما ٌؤتــً : و ٌق      

 . ٌعد برامج النشاطات و ٌعرضها على مجلس اإلدارة -

 ٌتصرؾ باسم المإسسة و ٌمثلها أمام العدالة وفً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة . -

 ٌمارس السلطة السلمٌة على جمٌع المستخدمٌن . -

المستخدمٌن الذٌن  ثناءباستٌوظؾ المستخدمٌن الخاضعٌن لسلطته و ٌعٌنهم و ٌنهً مهامهم ،  -

 تقرر طرٌقة أخرى لتعٌٌنهم .

 ٌعد الحسابات التقدٌرٌة لإلٌرادات و النفقات . -

 ٌعد مشروع مٌزانٌة المإسسة . -

 ٌعد حصٌلة النتائج و حساباتها . -

 ٌبرم كل اإلتفاقٌات و االتفاقات و العقود و الصفقات . -

 ٌعد مشروعً التنظٌم و النظام الداخلً للمإسسة . -

ً نهاٌة كل سنة مالٌة تقرٌرا سنوٌا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التً ٌعد ف -

 ٌرسلها إلى السلطات المعنٌة.

 ٌحدد تنظٌم المإسسة بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة . : 27المادة 



   
 

 القســــم الثــــالن 

 المجـلس الطبـــً

 بشؤن ما ٌآتـــً :ٌكلؾ المجلس الطبً بإبداء رأٌه  : 28المادة 

 بها المإسسة .برامج الصحة التً تتكفل  -

 مشارٌع البرامج المتعلقة بالتجهٌزات الطبٌة . -

 إنشاء مصالح و إلؽائها . -

 برامج التظاهرات العلمٌة و التقنٌة . -

 اتفاقٌات التكوٌن و البحث فً مجال الصحة . -

 برامج و مشارٌع البحث و المإسسة و االتصال و النوعٌة . -

 ٌم أشؽال البحث و تقٌٌمها .تنظ -

 برامج التكوٌن . -

 تقٌٌم نشاطات العالج و التكوٌن و البحث . -

 كل مسؤلة ٌعرضها علٌه المدٌر العام . -

 ٌعد المجلس الطبً نظامه الداخلً و ٌصادق علٌه خالل دورته األولى .

 ٌضم المجلس الطبً :  : 10المادة 

 مسإولً المصالح الطبٌة . -

 لى الصٌدلٌة .الصٌدلً المسإول ع -

 جراح أسنان ٌعٌنه المدٌر العام . -

 شبه طبً ٌنتخبه نظراإه من أعلى رتبة فً سلك شبه الطبٌٌن . -

ٌنتخب المجلس الطبً من ضمن أعضائه رئٌسا ونائب رئٌس ، و تكون عهدة أعضاء المجلس لمدة   

 ( سنوات قابلة للتجدٌد. ثالث )

علمٌة أو خبٌر ٌمكنه أن ٌفٌده فً أشؽاله بالنظر إلى ٌمكن للمجلس الطبً أن ٌستعٌن بكل شخصٌة   

 كفاءاته.

 لدورة عادٌة مرة واحدة كل شهرٌن ٌجتمع المجلس الطبً بناء على استدعاء من رئٌسه فً ا : 12المادة 

ه و إما من أؼلبٌة أعضائه و إما من المدٌر و ٌمكنه االجتماع فً دورة ؼٌر عادٌة إما من رئٌس      

 سة.العام للمإس

 الفصـــل الرابــع 

 أحكـــام مالٌـــة

 : تشتمل مٌزانٌة المإسسة على ما ٌآتً :  11المادة 



   
 

 : راداتـــاب اإلٌـً بـف -
 إعانات الدولة . -

 إعانات الجماعات المحلٌة . -

 االجتماعً .مان ضاإلٌرادات الناتجة عن التعاقد مع هٌئات ال -

 التخصٌصات االستثنائٌة . -

 تبطة بنشاطها .األموال الخاصة المر -

 تسدٌدات التؤمٌنات االقتصادٌة بعنوان األضرار الجسدٌة . -

 الهبات و الوصاٌا . -

 الموارد المتؤتٌة من التعاون الدولً . -

 كل الموارد األخرى المرتبطة بنشاط المسسة . -

 فـً بـاب النفقــات : -

 نفقات التسٌٌر . -

 نفقات التجهٌز . -

 كل النفقات األحرى المرتبطة بنشاطها . -

ٌعرضها بعد ٌعد المدٌر العام البٌانات التقدٌرٌة السنوٌة إلٌرادات و نفقات المإسسة و  : 12المادة 

حسب الشروط المنصوص علٌها فً  لؾ بالصحة لٌوافق علٌهالس االدارة على الوزٌر المكمداولة مج

 التنظٌم المعمول به .

ابرٌل سنة    المإرخ فً     –   تمسك حسابات المإسسة طبقا ألحكام األمر رقم  : 13المادة 

 و المذكور اعاله ، و ٌسند مسك المحاسبة لعون محاسب ٌعٌنه الوزٌر المكلؾ بالصحة .     

ٌعٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة باالشتراك مع الوزٌر المكلؾ بالصحة محافظا للحسابات لدى  : 14المادة 

 المإسسة .

الل مرفقة بالتقرٌر السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصٌة ترسل حصٌلة و حسابات االستؽ : 15المادة 

 طبقا للشروط المنصوص علٌها فً التنظٌم المعمول به .

 تخضع المإسسة للرقابة البعدٌة لألجهزة المإهلة طبقا للقوانٌن و التنظٌمات المعمول بها : 16المادة 

 الفصـــل الخـــامس

 أحكـــام خـــاصة

لة المإسسة ، لبلوغ أهدافها فً إطار النشاطات المنوطة بها ، بالوسائل تزود الدو : 17المادة 

 الضرورٌة لتؤدٌة مهامها وفقا لألحكام التنظٌمٌة فً هذا المجال .

 : توضح نصوص الحقة ، عند الحاجة، كٌفٌات تطبٌق أحكام هذا المرسوم . 18المادة 

 الدٌمقراطٌـة الشعبٌـة .ة ـة الجزائرٌـلجمهورٌة لـدة الرسمٌـوم فً الجرٌـهذا المرسٌنشـر : 20المادة 

 .     الموافق أول ٌولٌو سنة  8   جمادي الثانٌة عام    ٌحرر بالجزائر فً        

 



   
 

 القطـــــاع الصحــــً 

، ٌحدد  0775دٌسمبر سنة  0الموا ق  0206شعبان عام  0مؤرخ  ً  244ـ  75مرسوم تنفٌذي رقم 

 الصحٌة وتن ٌمها وسٌرها. قواعد إنشاء القطاعات

ٌحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء القطاعات الصحٌة  : المادة األولى

 وتنظٌمها وسٌرها.

 البـــــــــاب األول                                 

 أحكـــــام عــــــامة  

واالستقالل  القطاع الصحً مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة : 1المادة 

 المالً ، وٌوضع تحت وصاٌا الوالً.

 ٌقترح الوزٌر المكلؾ بالصحة بعد استشارة الوالً ،إنشاء أوحل أي قطاع صحً بمرسوم تنفٌذي.      

ٌتكون القطاع الصحً من مجموع الهٌاكل الصحٌة العمومٌة الخاصة بالوقاٌة والتشخٌص  : 2المادة 

ؾ الطبً ، التً تؽطً حاجات سكان مجموعة من البلدٌات والتابعة والعالج واالستشفاء وإعادة التكٌٌ

 للوزارة المكلفة بالصحة.

اٌٌر ٌحددها التنظٌم المعمول ( أصناؾ على أساس مع ترتب القطاعات الصحٌة فً ثالث ) : 3المادة 

 به 

مكلؾ بالمالٌة ٌحدد ترتٌب القطاعات الصحٌة بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر ال      

 والسلطة المكلفة بالوظٌؾ العمومً.

ٌتكفل القطاع الصحً ، فً مجال نشاطه ، بشكل منسجم ومنظم بحاجٌات السكان الصحٌة  : 4المادة 

 وفً هذا االطار ٌقوم بالمهام اآلتٌة :

 ـ ٌضمن تنظٌم توزٌع اإلسعافات وبرمجتها.  

 ادة التكٌٌؾ الطبً واالستشفاء.ـ ٌطبق نشاطات الوقاٌة والتشخٌص والعالج وإع  

 ـ ٌضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلٌة والتخطٌط العائلً. 

 ـ ٌطبق البرامج الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة للصحة والسكان. 

ـ ٌساهم فً ترقٌة المحٌط وحماٌته فً مجاالت الوقاٌة والنظافة والصحة ومكافحة األضرار واآلفات  

 االجتماعٌة.

 .هم فً اعادة تؤهٌل مستخدمً المصالح الصحٌة وتحسٌن مستواهمـ ٌسا

 

 



   
 

ٌنظم القطاع الصحً فً وحدات جٌو صحٌة تؽطً مجموعة سكانٌة معٌنة ، تطلق علٌها تسمٌة  : 5المادة 

 أعاله.  قطاعات صحٌة فرعٌة ، حتى ٌتمكن من تؤدٌة المهام المسندة إلٌه المنصوص علٌها فً المادة 

 طاعات الصحٌة الفرعٌة أوحلها بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة و باقتراح من الوالً.ٌتم إنشاء الق   

ٌمكن أن ٌستعمل القطاع الصحً كمٌزان للتكوٌن شبه الطبً والتسٌٌر االستشفائً على أساس  : 6المادة 

 اتفاقٌات توقع مع المإسسة القائمة بالتكوٌن.

حً حسب كٌفٌات ٌتم تحدٌدها بقرار مشترك بٌن الوزٌر ٌمكن أن ٌعتمد هٌاكل القطاع الص : 7المادة 

 المكلؾ بالصحة والوزٌر المكلؾ بالتعلٌم العالً لضمان نشاطات استشفائٌة جامعٌة.

 البــــــــــاب الثانـــــً

 التن ــــــٌم اإلداري

 لس الطبً.ٌدٌر القطاع الصحً مجلس إدارة وٌسٌره مدٌر وٌزود بجهاز استشاري ٌسمى المج : 8المادة 

 الفصــــــل األول

 مجلـــــــس اإلدارة

 ٌضم مجلس االدارة : : 20المادة 

 *ممثل الوالً ، رئٌسا.    

 * ممثل ادارة المالٌة.    

 *ممثل التؤمٌنات االقتصادٌة.    

 *ممثل هٌئات الضمان االجتماعً.  

 * ممثل المجلس الشعبً البلدي ، لبلدٌة مقر المإسسة.  

 لمجلس الشعبً الوالئً .*ممثل ا  

 *ممثل المستخدمٌن الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه. 

 *ممثل المستخدمٌن شبه الطبٌٌن ٌنتخبه زمالإه. 

 *ممثل جمعٌات المنتفعٌن. 

 *ممثل العمال ٌنتخب فً جمعٌة عامة . 

 * رئٌس المجلس الطبً.

 وٌتولى أمانة المجلس. ٌشارك مدٌر القطاع الصحً فً مداوالت مجلس اإلدارة بصوت استشاري     



   
 

( سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من الوالً  ٌعٌن أعضاء مجلس االدارة لعهدة مدتها ثالث ) : 22المادة 

 وباقتراح من السلطات التً ٌنتمون إلٌها.

فً حالة انقطاع عهدة أي عضو ، ٌعٌن عضو جدٌد حسب األشكال نفسها لٌعوضه إلى ؼاٌة نهاٌة       

 العهدة.

 تنتهً عهدة األعضاء المعٌنٌن بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائؾ.      

 ٌمكن أن ٌستعٌن مجلس اإلدارة بؤي شخص من شؤنه أن ٌساعده فً مداوالته. : 21المادة 

 ٌتداول مجلس اإلدارة فً المواضٌع اآلتٌة : : 22المادة 

 *مخطط التنمٌة القصٌر والمتوسط المدى.

 ة.* مشروع مٌزانٌة المإسس

 * الحسابات التقدٌرٌة.

 * الحساب اإلداري.

 * مشارٌع االستثمار.

 * مشارٌع المخططات التنظٌمٌة للمصالح.

 * البرامج السنوٌة الخاصة بصٌانة البناٌات والتجهٌزات.

 أعاله.  * االتفاقٌات المنصوص علٌها فً المادة 

المإسسة السٌما مع هٌئات الضمان * العقود المتعلقة بالخدمات العالجٌة ، والمتوقعة مع شركات 

 االجتماعً والتؤمٌنات االقتصادٌة والتعاضدٌات والجماعات المحلٌة والمإسسات والهٌئات األخرى.

 * مشروع جدول الموظفٌن.

 * النظام الداخلً للمإسسة.

 * اقتناء وتحوٌل المنقوالت والعقارات وعقود اإلٌجار.

 * قبول الهبات والوصاٌا أو رفضها.

 ٌجتمع مجلس اإلدارة وجوبا فً دورة عادٌة مرة كل ستة أشهر. : 23ادة الم

( أعضائه. تحرر  / وٌمكنه أن ٌجتمع فً دورة طارئة باستدعاء من رئٌسه أو بطلب من ثلثً )      

 مداوالت مجلس االدارة فً محاضر تسجل فً سجل خاص مرقم وموقع ٌمضٌه رئٌس وأمٌن الجلسة.

 دارة نظامه الداخلً وٌصادق علٌه خالل اجتماعه األول.ٌضع مجلس اإل        



   
 

التصح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور أؼلبٌة أعضائه وإذا لم ٌكتمل النصاب ٌستدعً  : 24المادة 

مجلس االدارة من جدٌد فً األٌام الثمانٌة الموالٌة وٌجوز حٌنئذ لألعضاء أن ٌتداولوا مهما ٌكن عدد 

 األعضاء الحاضرٌن.

 تتخذ القرارات بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن وفً حالة تساوي األصوات ، ٌرجح صوت الرئٌس.        

تعرض مداوالت مجلس اإلدارة للموافقة على الوالً فً األٌام الثمانٌة التً تلً االجتماع  : 25المادة 

رضة صرٌحة ٌبلػ عنها ( ٌوما بعد إرسالها إال فً حالة معا  وتكون المداوالت قابلة للتنفٌذ ثالثٌن )

 خالل هذه المدة.

 الفصـــــــل الثـــــانً

 المدٌــــــــــــــــــر

 ٌعٌن مدٌر القطاع الصحً بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة . وتنهً مهامه بنفس األشكال. : 26المادة 

 ٌساعد المدٌر فً تؤدٌة مهامه مدٌرون مساعدون. : 27المادة 

 لمساعدون بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة وباقتراح من مدٌر المإسسة.ٌعٌن المدٌرون ا      

ٌحدد المخطط التنظٌمً للقطاع الصحً بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر       

 المكلؾ بالمالٌة والسلطة المكلفة بالوظٌؾ العمومً .

 لصفة :: المدٌر مسإول عن تسٌٌر القطاع الصحً ، وبهذه ا 28المادة 

 ـ ٌمثل المإسسة أمام العدالة وفً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة.  

 ـ هو اآلمر بالصرؾ فٌما ٌخص نفقات المإسسة. 

 ـ ٌحضر مشارٌع المٌزانٌة التقدٌرٌة وٌعد حسابات المإسسة. 

 ـ ٌضع مشروع الهٌكل التنظٌمً والنظام الداخلً للمإسسة. 

 .ـ ٌقوم بتنفٌذ مداوالت مجلس اإلدارة 

 ـ ٌضع التقرٌر السنوي للنشاطات وٌرسله إلى السلطة الوصٌة بعد موافقة مجلس االدارة. 

 ـ ٌقوم بإبرام جمٌع العقود والصفقات واالتفاقٌات فً إطار التنظٌم المعمول به. 

 ـ ٌمارس السلطة السلمٌة على المستخدمٌن الخاضعٌن لسلطته. 

مستخدمً المإسسة باستثناء المستخدمٌن الذٌن خصص ـ ٌمارس سلطة التعٌٌن والتسٌٌر على مجموع  

 لهم آخر من أشكال التعٌٌن.

 ـ ٌمكنه تفوٌض إمضائه على مسإولٌته ، لصالح مساعدٌه. 



   
 

 الفصــــل الثالــــن

 المجلــــس الطبـــــً

 ٌكلؾ المجلس الطبً بإصدار آراء تقنٌة فٌما ٌخص: : 10المادة 

 الح الطبٌة.ـ إقامة عالقات عملٌة بٌن المص  

 ـ مشارٌع البرامج الخاصة بالتجهٌزات الطبٌة و ببناء المصالح الطبٌة وإعادة تهٌئتها. 

 ـ برامج الصحة والسكان. 

 ـ برامج التظاهرات العلمٌة والتقنٌة.

 ـ إنشاء المإسسات الطبٌة أوحلها. 

الح العالج والوقاٌة ٌقترح المجلس الطبً كل االجراءات التً من شؤنها أن تحسن تنظٌم مص       

 وسٌرها.

 ٌمكن مدٌر القطاع الصحً أن ٌطلع المجلس الطبً بكل أمر ذي طابع طبً ، علمً أو تكوٌنً.       

( سنوات قابلة  ٌنتخب المجلس الطبً من ضمن أعضائه رئٌسا ونائب رئٌس لمدة ثالث ) : 12المادة 

 للتجدٌد.

 نائب الرئٌس ، األعضاء اآلتً ذكرهم :ٌضم المجلس الطبً ، فضال عن الرئٌس و       

 ـ مسإولوا المصالح الطبٌة والقطاعات الصحٌة الفرعٌة.   

 ـ الصٌدلً المسإول عن الصٌدلٌة.  

 ـ طبٌب أسنان ٌعٌنه المدٌر.  

 ـ موظؾ شبه طبً ٌنتخبه زمالإه وٌتمتع بؤعلى رتبة فً السلك شبه الطبً.  

 جامعٌٌن عند االقتضاء.ـ ممثل المستخدمٌن االستشفائٌٌن ال  

ٌجتمع المجلس الطبً باستدعاء من رئٌسه فً دورة عادٌة مرة كل شهرٌن وٌمكنه أن  : 11المادة 

 ٌجتمع فً دورة طارئة بطلب من رئٌسه أو أؼلبٌة أعضائه أو بطلب من مدٌر القطاع الصحً.

 ٌتوج كل اجتماع بمحضر رسمً ٌسجل فً سجل خاص.       

ح اجتماعات المجلس الطبً إال بحضور أؼلبٌة أعضائه . و إذا لم ٌكتمل النصاب ال تص : 12المادة 

ٌستدعى المجلس من جدٌد فً األٌام الثمانٌة الموالٌة وٌمكن أعضاءه حٌنئذ أن ٌجتمعوا مهما ٌكن عدد 

 األعضاء الحاضرٌن.

 ٌضع المجلس الطبً نظامه الداخلً وٌصادق علٌه.          



   
 

 ـــــــــــالنالبـــــــاب الثـــ

 التن ٌـــــــــم المالـــــــــً

تحدد مدونة مٌزانٌة القطاع الصحً بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر  : 13المادة 

 المكلؾ بالمالٌة.

 تتضمن مٌزانٌة القطاع الصحً بابا لإلٌرادات وبابا للنفقات. : 14المادة 

 ما ٌؤتً : تتضمن االٌرادات

ات الدولة المتمثلة فً مساهمتها فً أعمال الوقاٌة والبحث الطبً والتكوٌن والتكفل بالمعوزٌن *إعان  

 ؼٌر المستفٌدٌن من التؤمٌنات االجتماعٌة.

 * إعانات الجماعات المحلٌة.  

* االٌرادات الناتجة عن التعاقد مع هٌئات الضمان االجتماعً والخاصة بالعالج المقدم للمإمنٌن   

 ٌٌن وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضدٌات و المإسسات وهٌئات التكوٌن.االجتماع

 * التخصٌصات االستثنائٌة.  

 * الهبات والوصاٌا الممنوحة فً اطار التشرٌع والتنظٌم المعمول بهما. 

 * االٌرادات المختلفة. 

 * االٌرادات واإلعانات األخرى المرتبطة بنشاط المإسسة. 

 ٌنات االقتصادٌة الخاصة باألضرار الجسدٌة.* تسدٌدات التؤم 

 ما ٌؤتً : تتضمن النفقات

 *نفقات التسٌٌر. 

 * نفقات التجهٌز. 

 * أي نفقة أخرى ضرورٌة لتحقٌق هدفه. 

ٌحضر المدٌر مشروع المٌزانٌة وٌعرضه على مجلس االدارة للمداولة وٌرسله بعد ذلك إلى  : 15المادة 

 السلطة الوصٌة للموافقة علٌه.

 ٌمسك اآلمر بالصرؾ محاسبة إدارٌة لإلٌرادات والنفقات. : 16المادة 

 تسجل محاسبة اإلٌرادات ، االعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر اإلٌرادات والتحصٌل.      

تسجل محاسبة األوامر بالصرؾ ، مبلػ االعتمادات المخصصة أو االعتمادات بالتفوٌض واألوامر      

 واألرصدة المتوفرة.بالدفع المقبولة 



   
 

تحدد الكٌفٌات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالصحة والوزٌر  : 17المادة 

 المكلؾ بالمالٌة.

تمسك حسابات القطاع الصحً طبقا لقواعد المحاسبة العمومٌة وتسند إدارة األموال الى  : 18المادة 

 لؾ بالمالٌة.محاسب ٌعٌنه أو ٌعتمده الوزٌر المك

: ٌمسك المحاسب المعتمد ، إضافة الى ذلك ، محاسبة عامة ومحاسبة خاصة بالمواد والقٌم  20المادة 

 والسندات ومحاسبة تحلٌلٌة تسمح على الخصوص بالتحكم فً التكالٌؾ المختلفة. 

 تمسك المحاسبة العامة وفقا لطرٌقة القٌد المزدوج. : 22المادة  

 العمومً للقطاع الصحً هو المحاسب الرئٌسً. المحاسب : 21المادة 

 دٌسمبر من السنة الجارٌة.   تبدأ السنة المالٌة فً أول ٌناٌر وتنتهً فً  : 22المادة 

 مارس من السنة الموالٌة.   وٌمكن أن تستمر المدفوعات واألوامر بالصرؾ إلى ؼاٌة 

 البـــــــــاب الرابــــــع

 ةأحكــــــــــام ختـــامٌـــ

 تحدد قائمة القطاعات الصحٌة فً الملحق المرفق بهذا المرسوم. : 23المادة 

 المذكورة أعاله.  8  سبتمبر سنة   المإرخ فً     ـ   8تلؽى أحكام المرسوم رقم  : 24المادة 

 ٌنشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. : 25المادة 

 .    دٌسمبر سنة   الموافق  8   شعبان عام   رر بالجزائر فً ح      
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