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 اإلهـــداء

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 واطال في عمرهما  والديا الكريمين حفظهما اهلل ورعاهما

 يـــــــــــــــــــــي وأخواتــــــــــــإلى إخوت                            

 مريم أسيل و آسية لينة     اإلى زوجتي وابنتي                     

 الى كل افراد عائلتي الكبيرة                                            

الى كل زمالئي وزميالتي في مدرسة الدكتوراه فرع دولة والمؤسسات العمومية في                     

 كل الدفعات

 إلى كل من يسعهم قـلبي ولم يسعهم قـلمي                       

 

 

 

 علـــــــــــــــــــي سعودي  



 شكر وتقدير

 

 "َلَشِديد   َعَذاِب  ِإنَّ  َكَفْرُتُْ  َولَِئن ،َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُُتْ ََلَزِيَدنَُّكْم قال تعاىل:"   
 سورة إبراهيم 70اآلية 

  :وورد يف رواية الرتمذي عن أب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 (لنَّاَس مَلْ يْشُكر اهللَمْن مْل يْشُكر ا)

شككر وت ككدير إىل أسك اذي الفاضكك  البأت ككد   كمكا كرك ال علككى عونكه وتوفي ككه ،هللشككر الف   
املشكككرل علكككى هكككذ  الرسكككالة علكككى مكككا أو   إّ  مكككن   كككد و بنننلول نننفىو  ننن   والكككدك ور 

 هذ  الرسكالة ، ف كد ككانإعداد إه ما  ، وما قدمه من نصح وتو يه وإرشاد خالل مراح  
. على الشك  الك  هكي عليكهل و ي ه السديد اَلثر الكب  يف إظ ار هذ  الرسالة امل واضعة 

 له دوا  ال وفيق والسداد . اأر و 
كما اتو كه بشككري لكك  اسكاتذك الككرا  يف طيكر الكوار الدراسكة وخاصكة اسكاتذة مدرسكة 

 الدك ورا .
  و ،كما أت د  بالشكر و ال  دير إلدارة املدرسة العليا لكددارة علكى ال سك يالا والعكون     

الكككككذين سكككككاعدو   وإصكككككالت املس شكككككفياا وظفي وزارة الصكككككسة والسككككككانملككككك ككككككذا الشككككككر
 . ب و ي اهتم ال يمة

    
ونككه أسككأل اهلل العلككي ال ككدير أن اعكك  هككذا العمكك  خالصككال لو  ككه الكككر  ، وأن  ككدنا بع   

 وتوفي ه واع  ما تعلمنا  عونال لنا على أفض  اَلداء ، إنه و  ذلك وال ادر عليه .
 
 

  و  ال وفيق واهلل                                                           
 



 
 

 

 مقـدمـة
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  س سفي ، مك اف  ويةتف  ، ى لميف  موضفوى الصفة  موضفوع ال يختمف  اناف ع ىمفن  ع     

 ووضفه،، ت ريخف،، ةسفب كف . متف وتف  بفدرا ت لفو و بهف ، ففرد كف  اهتمف   مةف  كف ع اذلف

  un droit créance reconnu بهف  المهتفر  الدائايف  ةقفو  مفع كةف  هتبفري وفهف

 المفذاع األخيفرة، السفاوات فف  القضف ئ  واالاتهف د التشفري  تطفور خفل  مفع ذلف  ويتامفن

 تطبيف  بشفرىي  المط لبف  إلفن بف لامي  دفف  الفذ  الشف   .األس سفي  الةقفو  ةفو  ااصفب

 مفع لفوةظ وقفد لهف  المؤسسف  المبف دئ إلن الراوع خل  الةقو ،مع بتم  المتهمق  القواايع

                        السي سفففي  المبففف دئ مفففع الكنيفففر الازائفففر ، تضفففمع القففف اوا  الاظففف    ع

  خفر  ومب دئ1996 دس تيره  خ ص  دستور ف  الضروري  االقتص دي  و  االاتم ىي  و

  .التشريهي  المه يير ضمع تادرج

تف  تمديفد  31/12/1962المفؤرخ فف   62/157القف اوع بمقتضفن االستقل ، و غداة      

 مف  األةكف   المته رضف  ، ب سفتنا  31/12/1962تف ري   إلن ب، المهمو  ب لتشري الهم  

 لمبمفد، طبقف  تشفري    بإصفدار بهفد تسفم  ال الظفرو   ع والسفبب هفو الوطايف  السفي دة

 مصف ل  كف     صفبةت ذاوهكف .تشفري  دوع البمفد تفر  يمكفع ال  ا، إال.لتطمه ت، و لة اي ت،

إلفن غ يف   بف، المهمفو  خ ضفه  لمتشفري  الصفة ، مرافف  فيهف  بمف  الازائريف ، الدولف 

 اديدة. اصوص ااتظ ر ف  31/12/1962

 ةكومف  ىهفد فف  لمصفة  وزارة  و  إاشف   إلفن الازائريف  الدولف  ىمفدت ذلف  وألاف       

 وزارة الصفيير اقف شث نف )الفوزير مةمفد  1962سفبتمبر  28شفكمت  والتف  بمف  بفع  ةمفد

 18شفكمت ففف   والتف  الن ايف  بمف  بفع  ةمفد ةكومفف  ىهفد ففف  االاتم ىيف  الشفؤوع
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 والشفؤوع والما هفديع الصفة  )الفوزير مةمفد الصفيير اقف شث نف  وزارة  1963سفبتمبر

 1964ديسفمبر  02شفكمت  بتف ري   والتف  الن لن  بم  بع  ةمد ةكوم  ىهد االاتم ىي  ف 

اويميف    10شفكمت بتف ري    والتف  بومفديع الهفوار  ةكومف  ىهفد ف  اله م  الصة  وزارة ن 

 المؤسسف ت توزيف  إىف دة :همف  رئيسفييع هفدفيع هفدا ث،لتةقي  )الفوزير التياياف  1965

 لممفواطايع يسفم  بةيفث الفوطع اهف ت اميف  ىمفن والممرضفيع األطبف   فيهف  بم  الصةي 

 واألوبئف  مة ربف  األمفراض هفو األخفر والهفد  متسف و ، بشفك  الهفلج مفع االسفتف دة

 ف  المةروم ، الفئ ت إلن مواه  ك ات برامج ىدة الشأع هذا ف  إىتمدت ةيث. المتاقم 

   الماف ا  الطفب تأسفيس تف  ذلف  وبهفد لألطفف   اإلابف ر  التمقفي  تأسفيس تف  المرةمف  هفذ 

 اىتمفدته  التف  الصفةي  السي سف ت لاف  هو المفهو  وهذا الهمومي ، ب لصة  يسمن م   و

وكتهبيفر لمقفرار السي سف   اهف ، مفع األففراد لكف  الصفةي  السفلم  تفأميع سفبي  فف  الازائر

 الذ  يبيع الاهج السي س  و اإلقتص د  الذ  تبا   الاظ   السي س  الازائر .

بففد ت تصففدر، تب ىفف  الاصففوص الق اوايفف  المؤسسفف ح لماظفف   الصففة  1973 وماففذ ىفف       

تاسفد هفذا . ك ع الةدث األو  هفو تأسيسف  الطفب الماف ا . بهد االستقل  لفترة م  الاديد،

المتضففففمع تأسففففيس  28/12/1973المففففؤرخ ففففف   73/65االختيفففف ر بتطبيفففف   ةكفففف   األمففففر

 ع  ىمفف   " الطففب المافف ا  ففف  القط ىفف ت الصففةي ، والففذ  اففص ففف  م دتفف، األولففن ىمففن

تكففوع  له  ففف  المستشفففي ت،ومه لافف  المرضففن وقبففوخ  الصففة  الهموميفف  و شففي  خ التشففخيص،

 ".ما ايً  ف  امي  القط ى ت الصةي 

لت 1981 وف  ى          إلن مؤسس  ىموميف  ذات المؤسس ت الهمومي  االستشف ئي  تةوخ

كحف   هي كف ا الوق يف  والتشفخيص والهفلج واالستشفف   " الصفة  القطف ع " طف ب  إدار  تسفمن

ى دة تقوي  يتفولن مفدير . صفة  ىمفوم  تف ب  لفوزارة الصفة وكف  هيكف  ، األىض   طبي ً  وا 
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ودىمفت المؤسسف ت الصفةي  الهموميف  بمؤسسف ت  .القط ع الصة  رئ س  مامس المديريف 

ىفففر  تاظفففي  و سفففير القط ىففف ت الصفففةي   ،1997فففف  ىففف   استشفففف ئي  متخصصففف  بهفففده ،

ا  واسففففتبد والمؤسسففف ت االستشففففف ئي  المتخصصففف  والمراكففففز االستشفففف ئي  الا مهيفففف  تهفففديل،

بف   صفب  لف،  ول  يهد مدير المؤسس  ير س مامفس اإلدارة ، .مامس المديري  بمامس إدارة

ذا بقففف  تاظفففي  وسفففير المؤسسففف ت االستشفففف ئي   صفففوت استشففف ر ، ويتفففولن  م اففف  المامفففس وا 

كمفف   ، تيييففرا اوهريفف ،2007المتخصصفف  ىمففن ة لفف،، فففإع القط ىفف ت الصففةي  ىرفففت سففا 

والمتضففمع إاشفف   المؤسسفف ت  19/05/2007لمففؤرخ ففف  ا07/140بيافف، المرسففو  التافيففذ 

 .الهمومي  االستشف ئي  والمؤسس ت الهمومي  لمصة  الاواري 

 "القطفف ع الصففة  " إع مفف  يمكففع اىتبفف ر  إىفف دخة هيكمفف  لممؤسسفف  التفف  ك اففت تسففمن     

المؤسسف  الهموميف  ": يتاسد ف  تقسي  هذا األخير إلن اوىيع اديفديع مفع المؤسسف ت همف 

وتتمتفففففف  كفففففف  مففففففع المؤسسففففففتيع "، المؤسسفففففف  الهموميفففففف  لمصففففففة  الاواريفففففف "و "ستشففففففف ئي اال

مؤسسفف ت ىموميفف  ذات طفف ب  إدار ، فهفف   ب لشخصففي  المهاويفف  واالسففتقل  المفف ل  وهفف 

بففذل  تطبفف  ىميهفف  قواىففد القفف اوع اإلدار  سففوا  مففع ةيففث سففيره  وقواىففد تاظيمهفف  وكففذل  

الاشف ط الفذ  تم رسف، والمسفؤولي  التف  تقف   ىميهف  هف  يطب  ىمن الما زى ت الا شفئ  بفهف  

وىميف، فقفد  مع ق اوع اإلارا ات المداي  واإلداري  الاديد. 800مسؤولي  إداري  طبق  لمم دة 

مففرت سي سفف  إصففلح الماظومفف  الصففةي  ففف  الازائففر بهففدة مراةفف  مختمففف  ماففذ االسففتقل  

 إلن يوما  هذا.

 . ىمن السوا النظري و العملي الما ليع  مهتبرة ف أهمية إع لهذا الموضوع 

تتامفففن  هميتففف، فففف  ةدانففف  الموضفففوع، واغمفففب الدراسففف ت التففف  المجـــال النظـــري ففففف        

ه  ك اففففت ةففففو  المسففففؤولي  اإلداريفففف  لممؤسسفففف ت الهموميفففف  االستشففففف ئي  ولفففف  تفففففت  ا دف صفففف
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ب  لمبةففففث المافففف   لدراسفففف  الاظفففف   القفففف اوا  لهففففذ  المؤسسفففف ت والففففذ  ال يففففزا  مافففف ال خصفففف

وبصفففف  خ صففف  فففف  الازائفففر التففف  تشفففهد اافت ةففف  ىمفففن الهففف ل  الخففف را  فففف  كففف   والدراسففف ،

 .المي ديع ،بم  ف  ذل  امو الفكر الق اوا 

فف  تطفور المؤسسف ت الهموميف  الصفةي     الموضفوع ، تبدو  هميالمجال العمليوف       

سفففع قفففواايع تفففاظ  سفففير ىمفففن مسفففتو  الهففف ل  وكفففذا الزيففف دة فففف  اسفففب  السفففك ع ممففف  اوافففب 

المؤسس ت الصةي  لتواكب التطور الة ص  ف  هذا الما   ىمن مستو  الهف ل  ب إلضف ف  

إلن ضرورة التيطي  الصةي  لامي  السك ع وف  مؤسس ت صةي  مدروسف  وتقفد  خفدم ت 

صفففففةي  مونفففففو  فيهففففف  و مراىففففف ة  صفففففو  الاظ فففففف  والوق يففففف  التففففف  يافففففب  ع تضفففففطم  بهففففف  

 .المستشفي ت

ــا التــي األســبا ع إ      ــار هــلا المو ــوع  دفعتن تكمففع ففف   ع الازائففر كييرهفف  مففع الختي

سفففوا  مفففع ا ةيففف  الهاصففففر  الفففدو  الا ميففف  تهففف ا  مففففع ىفففب  التكفففف  ب لخفففدم ت الصففففةي ،

مم  قد يكوع ل، األنفر السفيع ىمفن صفة  الففرد   ومع ا ةي  التاهيزات، البشر  كم  وكيف ،

اضطر المواطع إلن ىفد  النقف  فف  المؤسسف ت الهموميف   وال وىمن القط ع كك  ن اي ، مم  

الصفففةي  ولاوئففف، إلفففن القطففف ع الخففف ص  و إلفففن الطفففب البفففدي  كفففوع المؤسسففف ت الهموميففف  

االستشف ئي  ل  تهد توفر الخدم ت الصةي  المرافوة ماهف  ممف  اوافب ضفرورة االطفلع ىفع 

التففف  تقفففو  بتسفففيير  كنفففب لاظففف   القففف اوا  التففف  تهمففف  بففف، هفففذ  المؤسسففف ت ومهرفففف  الاهففف ت

وكفذا القضف   المخفتص ب لفصف   ففراد.المراف  الصةي  ودور ك  اه  لاشر الوى  لفد  األ

ف  الازى ت الت  تكوع المؤسس ت الهمومي  االستشف ئي  طرف  في، ومتن يمكع اىتب ر هفذ  

  ىمفففن األخطففف   التففف  تقففف  بهففف  وكيفيففف  التهفففويض ىفففع األضفففرار التففف  يالمؤسسففف ت مسفففؤول

 ا  هذ  األخط  .تاصب ار 
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ففإع  همهف  هفو الرغبف  الشخصفي   ،ة الدافعة الختيار هلا المو وعياألسبا  اللات م       

 موظفف  ففف  مؤسسفف  صففةي  ى مفف ، افف  وب ىتب رافف ففف  التخصففص ففف  ميففداع الصففة  كمفف   ا

 .مم  قد يس ه  ف  اإلة ط  باوااب هذا الموضوع

: ييـــظ نظـــر المشـــرع الجؤاســـري الميسســـا  العموميـــة إشـــيالية البفـــ  فـــيتتمنففف        

 اإلستشفاسية؟ 

 :اقطتيع  س سيتيع وهم ويمكع تقسي  هذ  اإلشك لي  إلن  

ستشفففف ئي  وكيفيففف  إاشففف   وسفففير هفففذ  المؤسسففف ت والمهففف   الطبيهففف  الق اوايففف  لممؤسسففف ت اإل

 .الماوط   به 

ستشفف ئي  المؤسس ت الهموميف  اإلتتامن ف  الما زى ت الت  تق  ىمن ى ت   والاقط  الن اي 

ومهرف  الاهف ت القضف ئي  المختصف  فف  ةف  الازاىف ت التف  تكفوع المؤسسف ت االستشفف ئي  

مب شرة الدىو  القض ئي  وكذا ةف  مرتفقف  المستشففي ت الهموميف  فف   يت  فيه  وكي   طرف

ن التهفويض والةصو  ىم الرى ي  الصةي  ف  ظ  الةف ظ ىمن السلم  المهاوي  والبداي ،

 الما سب ف  ة ل  المس س بهذ  السلم .

  يففففرصففففد الطبيهفففف  الق اوالوذلفففف   المــــنلو الو ــــفيوقففففد اقتضففففت طبيهفففف  الدراسفففف  اىتمفففف د 

بهففففد  مهرففففف  كيفيفففف  إاشفففف ئه  وتسففففييره  وكففففذا المهفففف    ،لممؤسسفففف ت الهموميفففف  االستشففففف ئي 

ب السففته ا  ب لاصففوص التشففريهي  ب إلضفف ف  إلففن مهرففف  كيفيفف  تمويمهفف   وذلفف   الماوطفف  بهفف 

لقفف   اظففرة ىمففن الما زىفف ت التفف  تكففوع  والتاظيميفف  التفف  تةكفف  قطفف ع الصففة  الهموميفف ، وا 

وكففذل  األةكفف   والقففرارات القضفف ئي  التفف  لهفف  فيهفف    المؤسسفف ت الهموميفف  االستشففف ئي  طرففف

 ىلق  ب لموضوع.
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دىو  الفففتةميففف  وشفففرح إافففرا ات رفففف   فقفففد اىتمفففدا  ىميففف، مفففع ااففف  المـــنلو التفليلـــي امففف  

قض ئي  ضد المؤسس ت الهمومي  االستشف ئي  وكذا كيفي  إنب ت مسفؤولي  هفذ  المؤسسف ت ال

 الضرر الة ص  فيه  . وكيفي  الةصو  ىمن التهويض لابر

 :  ولإلا ب  ىمن اإلشك لي  تطرقا  إلن الخط  الت لي 

 رالعمومية االستشفاسية في الجؤاسالقانوني للميسسا  اإلطار الف ل األول: 

 تقسيم ت المؤسس ت الهمومي  االستشف ئي  وطبيهته  الق اواي المبةث األو :         

 التسيير اإلدار  والتاظي  الم ل  لممؤسس ت الهمومي  االستشف ئي  المبةث الن ا :         

 .ف  الازائر                      

 لمتعلقة بالميسسا  العمومية االستشفاسيةالمناؤعا  االف ل الثاني: 

 دىو  المسؤولي  اإلداري  لممؤسس ت الهمومي  االستشف ئي المبةث األو :           

 دىو  المسؤولي  اإلداري  لممؤسس ت  الات ئج المترتب  ىمنالمبةث الن ا :           

 الهمومي  االستشف ئي                       

 



 

 

 

 الفصل األول
 القانوني للمؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائر طاراإل

 

  

 



 رالهيكل التنظيمي والطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائ    الفصل األول:

 
9 

 

تتكػػػػلف اومةظلمػػػػ  اواػػػػئر  سػػػػم اوؤزااػػػػر أ ا ػػػػا مػػػػف مؤ  ػػػػات اواػػػػئ  او ملمرػػػػ        

اوتػػم تمػػارس ة ػػاطا ا ت ػػجاارا ملؤػػو وعت ػػخرص لاو ػػؤجس إوػػ  ؤاةػػب مؤ  ػػات  1لاوخااػػ 

عملمر  ذات طبر   تقةل طبر  ت مؿ سم مرداف اواردو  لمخابر اوتئاورؿ لاوبرلولؤرػا لةقػؿ 

2اودـ
لباوبقاء سم اومرداف او اـ رتةلع اوم هد اال ت ػجاام سػم اوؤزااػر مػف خػؤؿ مؤ  ػات . 

ةئاػم  .لتلؤو أئراةػا وعتكجػؿ بمؤملعػ  مػف اضمػراض ئاػررااوائ  اوتم تتةلع مهامها، 

 4اومتخااػػ  ، اومؤ  ػػات اال ت ػػجاار 3ثؤثػػ  اراكػػؿ لاػػم اومراكػػز اة ت ػػجاار  اوؤام رػػ 

أمػػا اوطبر ػػ   5لاومؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ 

إداري تتمتػػػػ  باو خاػػػػر   اوقاةلةرػػػػ  تعػػػػؾ اومؤ  ػػػػات سهػػػػم مؤ  ػػػػات عملمرػػػػ  ذات طػػػػاب 

اوم ةلرػػػ  لاال ػػػتقؤؿ اومػػػاوم لتخةػػػ  وعلاػػػار  اةداررػػػ  طبقػػػا وعقػػػلاةرف اومئػػػددة ةة ػػػااها 

لتةظرمهػػا ل ػػررااس لاوطبر ػػ  اةداررػػ  وتعػػؾ اومؤ  ػػات اػػم اوتػػم تبػػرر اختاػػاص اوقاةػػم 

اةداري سػػػػػم مةازعػػػػػات اوم ػػػػػؤلور  اوخااػػػػػ  بهػػػػػا لسػػػػػؽ أئكػػػػػاـ  ػػػػػاةلف اةؤػػػػػراءات اومدةرػػػػػ  

 سدارر لاة

 
                                                           

1
المحوو   لوور ن از ووعي الت وع اص الفعحوو    لحاوع  عملاووع المتو ل  الموولم   علمرسوو م    88/80/8888المووخرف  و   88/402رقو   المرسوو   

،     الق اع  اللو   فعول لاوع از وعي الت وع اص الفعحو  9/04/4004المخرف     04/98  80/80/8884المخرف     84/080اللزف ذ    رق  

الذي  حو   المقوع  ا اللقز و   الحوح   للت وع اص الفعحو   وور ن عملاوع.  ن قوع 8888/ 44/80ي المخرف      لحاع  عملاع.  القرار ال يار

موو  المرسوو   المحوو   لق اعوو  افطق ووعص النووة ل قووو ممعرسوو  النووة  ال راحوو  وفحوو    وو  الت ووع اص المووولر    وو    مععوو  موو   80للمووع   

 .الممعرس  
2
ل نز  للحح  التم م  ، ال  عل  ال نز و  للنو  ر ال حوي  و  الحوح ، ال  علو  ال نز و  لتلو  السوم  ، ه  ه ع ل  ع  الحح  التعم   علمتا  ا 

 .المر ي ال نز  لل قع   فح ص األ      التلع  الن  ، ال  عل  ال نز   لل  ، المف ر ال نز  لمراق   المزل  عص الح  الز  
3
المحو   لق اعو  ازووعل المرا وي االسلووفعل   ال عمت و   لزو ماوع  سو رهع.  ملحو  84/8889/ 04المخرف  و   89/299المرس   اللزف ذي رق   

 . لعم  قعلم  المرا ي االسلوفعل   ال عمت  
4
المحو   لق اعو  ازووعل المخسسوعص االسلووفعل   الملفححو   لزو ماوع  سو رهع، 84/8889/ 04الموخرف  و  294/ 89المرسو   اللزف وذي رقو   

.  ملح   لعوم  قعلمو  المخسسوعص 88/8/4009المخرف     042/ 09 4009 /80/9المخرف     09/409 ذ    رق  الملم   علمرس م   اللزف

 .االسلوفعل   الملفحح 
5
الملعووم  ازوووعل  لزووو    سوو ر المخسسووعص التم م وو  االسلوووفعل    المخسسووعص  88/4/4009المووخرف  وو  09/820المرسوو   اللزف ووذي رقوو   

 .التم م   للحح  ال  ار  
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 المبحث األول

 المؤسسات العمومية االستشفائية وطبيعتها القانونية تقسيمات

ةػػػلعرف مػػػف اومؤ  ػػػات اال ت ػػػجاار ،  إوػػػ اومةظلمػػػ  اواػػػئر  سػػػم اوؤزااػػػر  تةق ػػػـ       

اػػذم  أ ػػاس إفخااػػ   لأخػػر لتتمثػػؿ اػػذم اومؤ  ػػات سػػم مؤ  ػػات اال ت ػػجاار  او امػػ  

لعمعهػا  إة ػااهاباو ملمرػ   ػمرت كػذوؾ وطػاب   ر رؼما  ألاودرا   ام اومؤ  ات او ام  

ل سػػػم اومرػػػداف او ػػػاـ رتةػػػلع اوم ػػػهد اال ت ػػػجاام سػػػم سهػػػم تقػػػدـ خػػػدمات اػػػئر  باومؤػػػاف، 

اوؤزااػػر مػػف خػػؤؿ مؤ  ػػات اواػػئ  اوتػػم تتةػػلع مهامهػػا، لتلؤػػو أئراةػػا وعتكجػػؿ بمؤملعػػ  

 .مف اضمراض ئاررا

ات اال ت ػػػػجاار  سػػػػم اوؤزااػػػػر مػػػػ  اوطبر ػػػػ  اضلؿ تق ػػػػرمات اومؤ  ػػػػ اومبئػػػػثةتةػػػػالؿ سػػػػم 

   .اوقاةلةر  وكؿ لائدة  مةها كما ةتةالؿ تةظرمها ل رراما لمهاـ اوملكع  وكؿ مةهما

 المطمب األول : أنواع المؤسسات العمومية االستشفائية 

رتمت  باو خار  اوم ةلرػ  لاال ػتقؤؿ  ،إدارر ر تبر مرسؽ اوم ت ج  مؤ    عملمر       

اومؤ  ػػػات  أةػػػلاعةتةالؿ سػػػم اػػػذا اومطعػػػب ل ػػػ 1إة ػػػااومرا ػػػرـ  أكدتػػػو لذوػػػؾ مػػػااومػػػاوم 

عع  اوةئل اوتاوم : ةتةالؿ سم اوجػرع اضلؿ اومراكػز  اوتم   مةها لاال ت جاار  سم اوؤزاار 

مر ػـل  لسػؽجاار   ػاال ت جاار  اوؤام ر  لاوتم ت ػد اوةػلع اضلؿ وعمؤ  ػات او ملمرػ  اال ت

لسم اوجرع اوثاةم ةتطػرؽ وعمؤ  ػات اال ت ػجاار  اومتخااػ  ل سػم اوجػرع اوثاوػث  ، إة ااها

ةتةػػالؿ اومؤ  ػػ  او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػ  او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ  لة ػػرج ععػػ  

                                                           
1
 008مزقح   مح ز  ص  4082    حم    عنعل هللا ، ال   ي    القععل اال اري ) لزو   عمل   افلحعص (  ار ه م  الن ت  الثعلث   
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اػػذا  إوػػ  "اوقطػػاع اواػػئم " تق ػػرـ مػػا كاةػػت ت ػػم مرا ػػرـ إة ػػااها ل ذوػػؾ  ب ػػدما تػػـ 

 ساذا اوةئل  عع ؤدردرف مف اومؤ  اتاواوةلعرف 

إف اوهػػػدؼ لاض ػػػاس اوم تمػػػد سػػػم تق ػػػرـ اومؤ  ػػػات اواػػػئر  لسػػػؽ اوجػػػرلع او ػػػابق  اوػػػذكر 

طبر   لة اط كؿ مؤ  ػ ، ئرػث ةؤػد اض اس اوقاةلةم ةة اء اذم اومؤ  ات ل  راؤ  إو 

تمتػػػػاز بطاب هػػػػا او ؤؤػػػػم لاوت عرمػػػػم سهػػػػم تكػػػػلف عػػػػادة  اال ت ػػػػجاار  اوؤام رػػػػ  اومراكػػػػزأف 

ؤهلر  ثـ ةتةالؿ اومؤ    او ملمر  اال ت ػجاار  اومتخااػ  كلةهػا تة ػع وم اوؤػ  أمػراض 

اومؤ  ػػػػ  او ملمرػػػػ  مخااػػػ  كاواػػػػئ  او قعرػػػ  ا اوة ػػػػاء لاوتلورػػػػد سسساوػػػ   لسػػػػم اضخرػػػر 

تمرػز ت لاػم ػابقا   "اػئماوقطػاع او " اال ت ػجاار  لاومؤ  ػ  او ملمرػ  وعاػئ  اوؤلاررػ 

ذل طػػػاب  ل ػػػاام عؤؤػػػم رةاػػػب ععػػػ  مؤملعػػػ  كبرػػػرة مػػػف او ػػػكاف لر ػػػ ؿ ئرػػػز  ابكلةهػػػ

 سؤ راسم لا  

 المراكز االستشفائية الجامعية :الفرع األول

رػتـ إة ػاء اومراكػز اال ت ػجاار  اوؤام رػ  ام مؤ  ات ا ت جاار  ذات طبر   خااػ       

بملؤػػػب مر ػػػـل تةجرػػػذي بةػػػاء ععػػػ  ا تػػػراح م ػػػترؾ بػػػرف اوػػػلزرر اومكعػػػؼ باواػػػئ  لاوػػػلزرر 

اومكعػػؼ بػػاوت عرـ او ػػاوم لاوبئػػث او عمػػمس لرتقا ػػـ كػػؿ مػػف اوػػلزرررف ممار ػػ  اولاػػار  ععػػ  

اةم وػػو لاػػار  اضلؿ وػػو لاػػار  إداررػػ  لاوثػػ1ولاػػارترف    تخةػػ ) اوم ت ػػج  اوؤػػام مس 

سم مرداف اوائ  رةػمف  3لرمارس اومركز اال ت جاام اوؤام م مهاـ مت ددة، 2برداغلؤر 

 ػػت ؤاالت اوطبرػػ  لاوؤرائرػػ   ت ػػجاء لاةاوة ػػاط اوخػػاص بععمػػاؿ اوت ػػخرص لاو ػػؤج لاة

                                                           
1
  008    حم    عنعل هللا ، ال   ي    القععل اال اري ) لزو   عمل   افلحعص (مر ل سع   ص   

2
 89/299م  المرس   اللزف ذي رق   04المع    

3
 .89/299م  المرس   اللزف ذي رق   02   00المع    
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لاول ارػػػػ ، إوػػػػ  ؤاةػػػػب ةػػػػماف اوخػػػػدمات وع ػػػػكاف اوقػػػػاطةرف بػػػػاوقرب مةػػػػو اوػػػػذرف ال ت طػػػػرهـ 

اوائر  اوتم ئعت مئعهػا مؤ  ػات اواػئ  او ملمرػ  اال ت ػجاار  لاومؤ  ػات اوقطاعات 

لسػػم مرػػداف اوتكػػلرف رػػلسر اومركػػز اة ت ػػجاام اوؤػػام م تكػػلرف  .او ملمرػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ 

اوتدرج لما ب د اوتدرج سم ععـل اوطب باوت الف م  مؤ  ات اوت عػرـ او ػاوم لاوم ػارك  سػم 

  بهاس أما سم مرداف اوبئػث او عمػم رقػـل بكػؿ أعمػاؿ اودرا ػ  إعداد لتطبرؽ اوبرامج اومت عق

لردرر اومركػز اة ت ػجاام اوؤػام م مؤعػس إدارة لر ػررم س  لاوبئث سم مرداف ععـل اوائ 

لبػاورؤلع اوػ  اوتطبرقػات اوقةػاار ،  1،مدرر عاـ رمثعػو بتعػؾ اواػج  أمػاـ اوؤهػات اوقةػاار 

و، وػػـ ر ػػارر اوت ػػرر  سرمػػا رت عػػؽ باوت ػػمر  رتةػػل وةػػا اف مؤعػػس اودلوػػ  لسػػم اغعػػب  راراتػػ

اوقاةلةر  اوائرئ  وهذم اومراكز ئرث غاوبا ما رطعػؽ ععرهػا ت ػمر  ) اوم ت ػج  اوؤػام م  

مهػاـ لكرجرػ  ت ػررراا بكثرػر  إوػ ل ػرتـ اوتطػرؽ س 2لاوتم ال لؤلد وها سػم اوخارطػ  اواػئر 

 مف او رح الئقاس

 المؤسسات االستشفائية المتخصصة :الفرع الثاني

لمػف  غرػرم  فلاوتخاص دل ام تعؾ اومؤ  ات اوتم تتكجؿ بةلع م رف مف او ؤج        

عػػػػػػادةتةجرػػػػػػذ ة ػػػػػػاطات اول ارػػػػػػ  لاوت ػػػػػػخرص لاو ػػػػػػؤج  أرةػػػػػػامهامهػػػػػػا  اوتكررػػػػػػؼ اوطبػػػػػػم  لا 

بهػػػػػا اومؤ  ػػػػػ  اال ت ػػػػػجاار  رػػػػػ  اوملؤػػػػػلد تخةػػػػػ  ولاػػػػػار  لاوػػػػػم اولال لاػػػػػم 3لاال ت ػػػػػجاء،

                                                           
1
 .89/299م  المرس   اللزف ذي رق   44المع    

2
 نزعس  ع   الرحمع  المسخ ل   اال ار   لمخسسعص الحح  التم م   ع  زوعناع الن      ال يالر  ار ال عمت  ال      قعلم  ال يالر   

 00ص 
3
 008لقععل اال اري ) لزو   عمل   افلحعص ( مر ل سع   ص     حم    عنعل هللا ، ال   ي    ا 
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رتـ إة اء اومؤ  ات اال ت جاار  اومتخااػ  بملؤػب مر ػـل تةجرػذي بةػاء خاا  ل اومت

 س1عع  ا تراح مف اولزرر اومكعؼ باوائ  ب د ا ت ارة اوػلاوم، اوػذي تلةػ  تئػت لاػارتو

مػػف خػػؤؿ تكجعهػػا إمػػا بمػػرض  2لتمػػارس اومؤ  ػػ  اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  مهامػػا مت ػػددة

م رف أل مرض أااب ؤهازا أل ؤهازا عةلرا م رةا أل مؤملع  ذات عمر م رفس لبػذوؾ 

ةؤػػد بػػعف اومؤ  ػػ  اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  تتكػػلف إمػػا مػػف اركػػؿ لائػػد أل مؤملعػػ  مػػف 

عػادة اوتكررػؼ س اوهراكؿ لتتكجؿ اراكؿ تعؾ اومؤ  ات بتلسرر خدمات اوت خرص لاو ػؤج لا 

3لاال ت جاء إو  ؤاةب اوتكلرف سم مرداف او بو اوطبم اوطبم
لرػدرر اومؤ  ػ  اة ت ػجاار   

، غرػر 4اومتخاا  مؤعس إدارة لر رراا مػدرر رمثعهػا بتعػؾ اواػج  أمػاـ اوؤهػات اوقةػاار 

اف ما تؤدر اال ارة اورو ال اف اوقةػاء االداري  عمػا ر تمػد سػم تطبرقاتػو اوت ػمر  اوقاةلةرػ  

ومؤ  ػػات بػػؿ كثرػػرا مػػا رخعػػط برةهػػا لبػػرف اومراكػػز اال ت ػػجاار  اوؤام رػػ ، اواػػئرئ  وهاتػػو ا

 س5مما رجترض اف ترسض اودعل   كؤ

      المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية :لفرع الثالثا

أة ػػػعت اومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  لاومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  وعاػػػئ  اوؤلاررػػػ           

اومػػػػؤرخ سػػػػم  97/466بػػػػدرؤ عػػػػف اوقطاعػػػػات اواػػػػئر  اومةظمػػػػ  باومر ػػػػـل اوتةجرػػػػذي ر ػػػػـ 

اومئدد وقلاعد إة اء اوقطاعات اوائر  لتةظرمها ل رراا، اوذي تػـ إو ػاؤم  02/12/1997

                                                           
1
 .89/294م  المرس   اللزف ذي رق   04المع    

2
 .89/294م  المرس   اللزف ذي رق   00المع    

3
 .89/294م  المرس   اللزف ذي رق   09   04المع    

4
 .89/294م  المرس   اللزف ذي رق   88المع    

5
 00لمسخ ل   اال ار   لمخسسعص الحح  التم م   ع  زوعناع الن      ال يالر مر ل سع   ص  نزعس  ع   الرحمع  ا 
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 19/5/2007اومػػؤرخ سػػم  07/140وتةجرػػذي ر ػػـ مػػف اومر ػػـل ا 351بملؤػػب أئكػػاـ اومػػادة 

اومتةػػػمف إة ػػػاء لتةظػػػرـ ل ػػػرر اومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  لاومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  

 سوعائ  اوؤلارر 

وتعريف بالمؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة  إنشاء - أوال 

لاومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  وعاػػػػئ  رػػػػتـ إة ػػػػاء اومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  اال ت ػػػػجاار  الجواريةةةةة 

لتتمثػػؿ مهػػاـ اومؤ  ػػات  س2اوؤلاررػػ  بملؤػػب مر ػػـل تةجرػػذي لتلةػػ  تئػػت لاػػار  اوػػلاوم

عػادة  او ملمر  اال ت جاار  أ ا ا سػم تةظػرـ لبرمؤػ  لتلزرػ  خػدمات اوت ػخرص لاو ػؤج لا 

ات اوتكررؼ اوطبم لاال ت ػجاء، إوػ  ؤاةػب ة ػاط اول ارػ  لاوةظاسػ  لمكاسئػ  اضةػرار لا سػ

س لر طػم ذوػؾ 3، لكذا اوم اام  سػم إعػادة تعارػؿ م ػتخدمم اوماػاول اواػئر االؤتماعر 

لمػػف مهػػاـ اومؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ   ساوة ػػاط  ػػكاف بعدرػػ  أل مؤملعػػ  مػػف اوبعػػدرات

اوؤلاررػػ  تقػػدرـ خػػدمات اول ارػػ  لاو ػػؤج اوقاعدرػػ ، اوت ػػخرص لاواػػئ  اوؤلاررػػ ، ا ت ػػارة 

بػػاء اومختاػػرف، إوػػ  ؤاةػػب تر رػػ  لئمارػػ  اومئػػرط سػػم مؤػػاؿ ممار ػػم اوطػػب او ػػاـ لاضط

لاوم ػػػػاام  إعػػػػادة تعارػػػػؿ  االؤتماعرػػػػ اوةظاسػػػػ  لاواػػػػئ  لاوكجػػػػاح ةػػػػد اضةػػػػرار لا سػػػػات 

 س  س لر طم ذوؾ اوة اط مؤملع   كاةر  م رة 4م تخدمم اومااول اوائر 

                                                           
1
 4779  سم ر  2الم ا   4641وت ع  عع   2المخرف     79/644رق   المرس   اللزف ذي  اح ع   للغوعلو مع ل  ) 04زحص المع     

 الذي  ح   ق اع  ازوعل القنعععص الحح    لزو ماع  س رهع.(
2
المحو   لق اعو  ازووعل  04/84/8889الموخرف  و   89/299زص المرس   اللزف ذي رق   .09/820م  المرس   اللزف ذي رق   04/ 09المع     

 أ   قلرح ال ي ر الم لف  علحح   ت  اسلووعر  الو ال  ازووعل ا  حول اي قنوع  حوح   04/04القنعععص الحح    لزو ماع  س رهع    المع   

الملعم  ازوعل  لزوو    سو ر المخسسوعص التم م و  االسلووفعل    88/4/4009المخرف     09/820امع المرس   اللزف ذي رق   . مرس   لزف ذي

 .اغفل الزص علو ذلك حراح  ال  ار   المخسسعص التم م   للحح  
3
 .09/820م  المرس   اللزف ذي رق   02لمع     

4
 .09/820م  المرس   اللزف ذي رق   08المع    
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او ملمرػػػ  وعاػػػئ  لتئػػػدد اوتركربػػػ  اوبةرلرػػػ  وعمؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  لاومؤ  ػػػات 

1اوؤلارر  بملؤب  رار اولزرر
. 

لععػػ  غػػرار اومرسػػؽ او ػػاـ، سػػ ف اومراسػػؽ اال ت ػػجاار  تخةػػ  وثؤثػػ  مبػػادئ أ ا ػػر  تئكػػـ 

مبػدأ اال ػتمرارر  متلوػد مػف س عمعو، ام مبدأ اال تمرارر ، اوم الاة لةلعر  اوخدم  لتكررجها

  او امػػػ س سرت ػػػرف ععػػػ  اومرسػػػؽ اػػػدؼ اومرسػػػؽ ذاتػػػو اوػػػذي أة ػػػة أ ا ػػػا وؤ ػػػتؤاب  وعمةج ػػػ

ئتػػػ  ال تت ػػػرض  2أف ر مػػػؿ دلف اةقطػػػاع، ةهػػػارا لوػػػرؤ لسػػػم ئاوػػػ  اال ػػػت ؤاؿ  اال ت ػػػجاار

ئرػػاة لاػػئ  اضسػػراد وعخطػػر، لت ػػتمر اوخدمػػػ  ئتػػ  ب ػػد خػػرلج اومػػررض، خالاػػا مػػػف 

خؤؿ ةظاـ اومةالبػ  اوعرعرػ  لت ػخرر اوممػارس ل تػو وعمرسػؽ اوػذي ر ػتطر  دعلتػو وعئةػلر 

لرجػػرض مبػػدأ اوم ػػالاة ةػػماة  وعؤمرػػ   3اوجػػلر ئتػػ  خػػارج أل ػػات او مػػؿ لسػػم او طػػؿ ععػ 

بئؽ اودخلؿ لتعقػم او ػؤج اومةا ػب، دلف أي تمررػز بػرف اومرةػ ،  ػلاء مت عػؽ باوم تقػد 

أل لؤه  رأيس لرةطبؽ اومبدأ عع  أعباء اومرسػؽ لكػذا ععػ  اوخػدمات اوتػم رقػدمها، أي أف 

ذا كاةػػػػت اوم ػػػػالاة مطعقػػػػ  سػػػػ ف اوؤمرػػػػ  سػػػػم لةػػػػ ر  تةظرمرػػػػ  لا ئػػػػدة باوة ػػػػب  وعمرسػػػػؽس لا 

أمػػػا ةلعرػػػ  اوخدمػػػ  س اومؤ  ػػػات م ةرػػػ  بػػػذوؾ االوتػػػزاـ سػػػم ئػػػدلد اةمكاةرػػػات اومتػػػلسرة وػػػدرها

لمةػػػػتظـ مػػػػ  اوئاؤػػػػات  لتكررجهػػػػا ستجػػػػرض ععػػػػ  اومرسػػػػؽ او ػػػػاـ أف رتكرػػػػؼ ب ػػػػكؿ م ػػػػتمر
                                                           

1
 .09/820م  المرس   اللزف ذي رق   09   00المع     

2
م  القعز   الملتل   حمع   الحح   لرق لاع للي   م ل الا ع ل الحح    أ  لق   اإلستع عص األ ل   مامع   و  لفححواع،  844المع   زحص   

ي سعع  مو  سوعععص الزاوعر ا  الل ول،  موع  م و  ا  لقو    علو ال ح اص الحح   االسلت عل   ا  لق   التطج الن   اإلسلت عل   عسلمرار    ا

الملعووم  القووعز   األسعسوو  الفووعص  49/2/8888المووخرف  وو  809/ 88موو  المرسوو   اللزف ووذي رقوو   04لووزص المووع    . وو  م ووع  الحووع ي

 وووأ   89/80/4004  المووخرف  وو 04/008 علممعرسوو   الن  وو    الملفححوو    وو  الحوووح  التم م وو  المتوو ل  الموولم   علمرسووو   الرلعسوو  

الممعرس      الحح  التم م   ماموع  عزوص مزعحو ا  عملاو    و   ول وورف  سوللي  مسوعهملا   و  انوعر الماوع  المف لو  لاو  م  ور   علوو 

 .االسلت ا  للتمل  حف   الم   الق ع   علم ا م  الل ل    افل المحلح  ا  المخسس 
3
    االسزوووفعل    ال ووعمت   الممعرسوو    وو  القنووع  التووع   ممعرسوو  زوووعن ل م لوو  فووعرج  سووما القووعز    ووو ل اسوولثزعل  ألسووطك األفحووعل  

 88/80/8888الموخرف  و  409/ 88مو  القوعز   الملتلو   حمع و  الحوح   لرق لاوع،  قو  حو   المرسو   اللزف وذي  408المخسسعص ن قع للموع   

 .408  ف عص لن    اح ع  المع   
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وتػم رتطعبهػا إ ػباع ئاؤػات لاوظرلؼ، مػف خػؤؿ اتخػاذ تػدابرر إعػادة اوتةظػرـ أل اوتئلرػؿ ا

 ساومؤاةر  مبدأ مةتج م اومرسؽ ب كؿ م تمر لكذا اومةج   او اـ لاذا سم إطار

مؤئظتػػػو اػػػل اف اوقةػػػاء االداري وػػػـ رطبػػػؽ مئتػػػل  اػػػذا اومر ػػػـل سرمػػػا  غرػػػر اف مػػػارمكف

رت عػػػؽ باوت ػػػمر  اوقاةلةرػػػ  اواػػػئرئ  وهاتػػػو اومؤ  ػػػات، ئرػػػث رتةػػػل مػػػف خػػػؤؿ سئاػػػةا 

، 2007مػػػارل  19وع درػػد مػػػف اوقػػرارات اوقةػػػاار  ومؤعػػػس اودلوػػ ،  ػػػرما تعػػػؾ اواػػادرة ب ػػػد 

ف مؤعس اودلو  ئرف ساػعو سػم او درػد تارر  ادلر اومر ـل اوتةجرذي اومتةمف اة ااها، ا

مف اوقةػارا ابقػ  ععػ  اوت ػمر  اوقدرمػ  اومتمثعػ  سػم اوقطػاع اواػئم، ععػ  اوػرغـ مػف اةػو 

 س   1تـ او ااها بمقتة  اومر ـل اوتةجرذي او ابؽ اوذكر

تصةةةنيف المؤسسةةةات العموميةةةة االستشةةةفائية والمؤسسةةةات العموميةةةة لمصةةةحة  -ثانيةةةا  

اوةلعرف مف اومؤ  ات او ملمر  اال ت ػجاار  ععػ  خعجرػ  تق ػرـ مػا ة اء اذا تـ   الجوارية

سػم  أ ا ػر لاعتمد اوم رع م اررر  كما ا رةا إورو  ابؽ  " اوقطاع اوائم " كاةت ت م 

 إوػ تاةرؼ اذا اوةلع اوؤدرد مف اومؤ  ات او ملمرػ  اال ت ػجاار ، رهػدؼ اػذا اوتاػةرؼ 

اومؤ  ػػػػػات او ملمرػػػػػ  وعاػػػػػئ   ألاوتجر ػػػػػ  بػػػػػرف اومؤ  ػػػػػات او ملمرػػػػػ   ػػػػػلاء اال ت ػػػػػجاار  

لعػدد اوبعػدرات اوتػم تةػمها  اض ػرةاوؤلارر  مف ئرث كثاس  او ػكاف لعػدد اوماػاول لعػدد 

اوزرػػػادة اال ػػػتدالور  و ػػػ ؿ اومةااػػػب  تختعػػػؼاومؤ  ػػ  للةػػػ ها سػػػم اػػػةؼ مئػػػدد بئرػػػث 

 أفمػػلع اوةقػػاط اومئاػػؿ ععرهػػا وكػػؿ مؤ  ػػ  ئرػػث لسػػؽ مؤ أخػػر  إوػػ او عرػػا مػػف مؤ  ػػ  
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 08،04   اال ار   لمخسسعص الحح  التم م   ع  زوعناع الن      ال يالر مر ل سع   ص  نزعس  ع   الرحمع  المسخ ل 
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 س1لاػػم كاوتػػاوم : أ س ب س ج س د  أاػػةاؼ أرب ػػ  إوػػ اوم ػػرع اعتمػػد تاػػةرؼ اومؤ  ػػات 

عػدد اوةقػاط ر ػالي  سركلف اوتاةرؼ عع  أ اس مؤمػلع اوةقػاط اومئاػؿ ععرهػا  سػ ذا كػاف

ذاةقط  ستاةؼ سم اواةؼ د،  16رقؿ عف  أل ةقطػ   16ف مػ أكثػركػاف مؤمػلع اوةقػاط  لا 

ذاةقط  تاةؼ سم اوجا  ج،  20رقؿ عف  أللر الي  ةقطػ  لرقػؿ عػف  20مف  أكثركاف  لا 

ذاةقط  راةؼ سم اواةؼ ب،  26  ةقط  سما سلؽ ستاةؼ سم اوتاةرؼ أس 26كاف  لا 

لزارة اوائ  لسم م رلع  اةلف ؤدرد ت    مف خؤوو إو   أف غرر اةو رؤدر اة ارة إو 

إعادة اراغ  ؤدردة خاا  باومؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  لاعتماداػا ععػ  ةظػاـ ؤدرػد 

ل اولئػػػػػدات اواػػػػػئر  لرمػػػػػس اػػػػػذا اوقػػػػػاةلف اوؤدرػػػػػد باوخاػػػػػلص  اومقاط ػػػػػاتلاػػػػػل ةظػػػػػاـ 

لاررػػػػ  بئرػػػػث ر ػػػػبو اومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  اال ت ػػػػجاار  لاومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  وعاػػػػئ  اوؤ

اوةظاـ اوؤدرػد إوػ  ئػد مػا ةظػاـ اوقطػاع اواػئم او ػابؽ لتتمئػلر أاػـ اوةقػاط اومدرؤػ  سػم 

 م رلع اوقاةلف اوؤدرد سرما رعم : 

تل  اوػػػػدلاار لععػػػػ  م ػػػػتل  اولالرػػػػات اعتمػػػاد ةظػػػػاـ اومقاط ػػػػات اواػػػػئر  ععػػػػ  م ػػػػ -

 لئػػػدات ألبئرػػػث تةػػػـ كػػػؿ مقاط ػػػ  اػػػئر  مؤ  ػػػ  ا ت ػػػجاار  للئػػػدة اػػػئر  ل/

 ائر س

 تظـ اومقاط   اوائر  مؤ    ا ت جاار  متخاا س -
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 حو   متوع  ر لحوز ف المخسسوعص التم م و   4084 زوع ر سوز   84هو  الم ا و  لو  8200حفر عع   48القرار ال ياري المولرك المخرف      

 الملح  اال ل ". " االسلوفعل    المخسسعص التم م   للحح  ال  ار    لحز فاع.
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إعػػػػادة تلزرػػػػ  اومرزاةرػػػػ  اومخااػػػػ  وعمؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  اال ت ػػػػجاتار  لاومؤ  ػػػػ   -

ت رػد  او ملمر  وعاػئ  اوؤلاررػ  للةػ ها تئػت اػرؼ مػدرر اومقاط ػ  لاػم بػذاوؾ

اواػػػراغ  اوماورػػػ  اوتػػػم كاةػػػت  ػػػاادة سػػػم ظػػػؿ اومؤ  ػػػات اال ت ػػػجاار  لاومؤ  ػػػ  

 او ملمر  وعائ  اوؤلارر  لتركرزاا سم رد مدرر اومقاط   اوائر س

ل اوؤػػذرر باوػػذكر أف م ػػرلع اوقػػاةلف اوؤدرػػد  ػػر رض ععػػ  اوبرومػػاف ومةا  ػػتو لاوماػػاد   

بػػداء  48ل  ععرػػو ب ػػدما تػػـ إر ػػاوو ومػػدرررات اواػػئ  ععػػ  م ػػت لالرػػ  مػػف اؤػػؿ مةا  ػػتو لا 

 1اورأي ئلووس

   مهامهاالمطمب الثاني : الطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائية و 

اوهػدؼ مػف م رسػ  اوطبر ػػ  اوقاةلةرػ  وعمؤ  ػات او ملمرػػ  اال ت ػجاار  اػل م رسػػ   إف      

 س ف آخر لبم ة اوقةاء اومختص سم اوجاؿ سم اوةزاع اوتم تكلف اذم اومراسؽ طرسا سرو 

 رقرمهػا اوتػم ةػلع اوػدعال  بم رسػ  وةػا ت ػمل اوتػم اػم اومؤ  ػات وهػذم اوقاةلةرػ  اوطبر ػ 

ت ػتخعص  أفلرمكػف  .2اوت لرةػات ععػ  ئاػلوو  ػبرؿ سػم اوطبرػ  اضعمػاؿ مػف اومةػرلر

 ب ة ػػااهااوطبر ػػ  اوقاةلةرػػ  وعمؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  مػػف خػػؤؿ اومرا ػػرـ اومت عقػػ  

رمكػػف ا ػػتةتاؤها لا تخؤاػػها مػػف خػػؤؿ عمعهػػا  ألسرػػةص ععػػ  طبر تهػػا اوقاةلةرػػ  مبا ػػرة 

 لكرجر  ت رراا لتملرعهاس

 
                                                           

1
  Projet de decret portant creation organisation et fonctionnement des circonscriptions 

sanitaires. 
2
السوز  –للمسوع   – عمت  ا     ر  لقع    –قعز   عع   –ع سعز  ر  ق  المسخ ل   الن    امع  القعع  اإل اري مذ ر  لز ل واع   المع  سلعر   

 .82. ص 4009/4008ال عمت   
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 الفرع األول : الطبيعة القانونية لممراكز االستشفائية الجامعية ومهامها 

ةتطػػػرؽ سػػػم اػػػذا اوجػػػرع إوػػػ  ةقطتػػػرف أ ا ػػػرترف تتمػػػثؤف سػػػم اوةقطػػػ  اضلوػػػ  اوطبر ػػػ        

اوقاةلةرػػػػػ  وعمركػػػػػز اال ت ػػػػػجاا  اوؤام رػػػػػ  لسػػػػػم اوةقطػػػػػ  اوثاةرػػػػػ  مهػػػػػاـ اومركػػػػػز اال ت ػػػػػجاار  

 اوؤام ر س

 نونية لممراكز االستشفائية الجامعيةالطبيعة القا -أوال

ئدد اوقاةلف اض ا م اوةمػلذؤم وعمراكػز اال ت ػجاار  اوؤام رػ  بمر ػلمرف تةجرػذررف ل      

لاومر ػػػػـل  1986سرجػػػػري  11اومػػػػؤرخ سػػػػم  86/25رت عػػػػؽ اضمػػػػر باومر ػػػػـل اوتةجرػػػػذي ر ػػػػـ 

إة ػػاء اومراكػػز لاوػػذي رئػػدد  لاعػػد  1997در ػػمبر  02اومػػؤرخ سػػم  97/467اوتةجرػػذي ر ػػـ 

 س1اال ت جاار  اوؤام ر  لتةظرمها ل رراا

اومركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م مؤ  ػػػ  عملمرػػػ  ذات طػػػاب  إداري تتمتػػػ  باو خاػػػر       

اوم ةلر  لاال تقؤؿ اوماوم، لرػتـ إة ػااها بملؤػب مر ػـل تةجرػذي بةػاء ععػ  ا تػراح م ػترؾ 

بئػػػث او عمػػػم، بئرػػػث رمػػػارس لزرػػػر بػػػرف لزرػػػر اومكعػػػؼ باواػػػئ  للزرػػػر اوت عػػػرـ او ػػػاوم لاو

اوائ  اولاار  اةدارر  عع  اومركز اال ت ػجاام اوؤػام م، لرمػارس لزرػر اوت عػرـ او ػاوم 

لاوبئػػث او عمػػم اولاػػار  اوبرداغلؤرػػ ، لاػػذا ةظػػرا وطبر ػػ  اػػذم اومؤ  ػػ  اوتػػم تهػػتـ كػػذوؾ 

 باوتكلرف لاوبئث او عمم ئرث ر ترط سم إة ااها  رلط تتمثؿ سم : 

لسر مػػػلارد مادرػػػ  لطا ػػػات ب ػػػرر  ب ػػػدد كػػػاؼ تثبػػػت اوكجػػػاءة اومطعلبػػػ  وةػػػماف رؤػػػب تػػػ -

ة ػػػاطات او ػػػؤج، ال ػػػرما اوم ػػػتل  او ػػػاوم لاوتكػػػلرف سػػػم مرئعتػػػم اوتػػػدرج لمػػػا ب ػػػد اوتػػػدرج 

 لاوبئث ئت  ت تطر  اوقراـ بععماؿ او ؤج لاوتكلرف لاوبئثس
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يتضقوي الاقاًىى ااؼاؼقي الٌوقىشجي  1986فيفقطي  11هـ الوىافق  لقـ  1406جوازي الثاًية عام  02الوؤضخ في  25-86الوطؼىم التٌفيصي ضقن 

 1997زيؽقورط  02الوقؤضخ فقي  97/467والوطؼقىم التٌفيقصي ضققن .1986فيفقطي  12الظازضة فقي  06للوطاكع االؼتشفائية الجاهعية ج ض العسز 

 والصي يحسز قىاعس إًشاء الوطاكع االؼتشفائية الجاهعية وتٌظيوها وؼيطها 



 رالهيكل التنظيمي والطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائ    الفصل األول:

 
20 

 

لؤلد اراكؿ أ ا ر  لتؤهرزات ععمر  لتربلر  لتقةر  ااوئ  ال ػتقباؿ اض ػاتذة لاوطعبػ   -

ذا كػاف اومر ػـل اوتةجرػذي ر ػـ  اومػؤرخ  97/467لتةمف وهـ اوئد اضدة  و رلط او مػؿ، لا 

وـ رئدد عدد اومااول لاولئدات اال ت ػجاار  اوؤام رػ  لتػرؾ ذوػؾ  1997در مبر  02سم 

ف اومر ػػـل  سػػ، 1لاوػػلزرر اومكعػػؼ بػػاوت عرـ او ػػاوم لاوبئػػث او عمػػم  وعػػلزرر اومكعػػؼ باواػػئ 

عع  اةػو رؤػب  مةو 07سم اومادة   رأ س1986سرجري  11اومؤرخ سم  86/25اوتةجرذي ر ـ 

 :   كا تمتلسرر ئد أدةام ت    اختاااات ام 

 اوطب اوداخعم  -

 اوؤرائ  او ام  -

 طب اضطجاؿ  -

 أمراض اوة اء لاوتلورد  -

 أمراض اضةؼ لاضذف لاوئةؤرة  -

 أمراض او رلف  -

 اورادرل اة  اعم  -

 اوبرلولؤرا -

 س2اوتخذرر لاةة اش -

لةظػػػػػػرا الزدلاؤرػػػػػػ  اولاػػػػػػارا ععػػػػػػ  اومراكػػػػػػز اال ت ػػػػػػجاار  اوؤام رػػػػػػ ، سػػػػػػاف اولاػػػػػػارا      

اوبرداغلؤر  مف طرؼ لزرر اوت عرـ او اوم لاوبئث او عمػم تخػص مؤمػؿ اض ػ اؿ اومت عقػ  

 بما رعم : 
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الوحسز لاىاعس إًشاء وتٌظين وتؽييط الوطاكع االؼتشفائية الجاهعيقة  ج ض العقسز  1997زيؽورط  02الوؤضخ في  467-97الوطؼىم التٌفيصي ضقن  

 .30ص 1997زيؽورط  10الظازضة في  81
2
 06يتضوي الااًىى ااؼاؼي الٌوىشجي للوطاكع االؼتشفائية الجاهعيقة ج ض العقسز  1986فيفطي  11الوؤضخ في  25-86التٌفيصي ضقن الوطؼىم  

 .1986فيفطي  12الظازضة في 
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 تةظرـ ة اطات اومركز اال ت جاام اوؤام م اوبرداغلؤر  لاو عمر   -

 تئدرد  رلط اوتئاؽ اوطعب  بو ل رلط تلؤرههـ  -

تخػػػػص اوماػػػػاد   ععػػػػ  مػػػػدالالت مؤعػػػػس اةدارة باوة ػػػػب  وعم ػػػػااؿ اومت عقػػػػ  بػػػػاوتكلرف  -

  لاوبئث سم ععـل اوطب إف إة اء اومراكز اال ت جاار  اوؤام رػ  ال ركػلف بطررقػ  اعتباطرػ

أل ةترؤ  أالاء، بػؿ رػدخؿ إة ػاءم سػم إطػار اومبػادئ اورار ػر  وعتخطػرط اواػئم لاو را ػ  

زاوػػ  اوجػػػلارؽ اولطةرػػػ ، مػػػف اؤػػػؿ اوتكجػػػؿ  اولطةرػػ  وعاػػػئ ، ةػػػمف إطػػػار اوتػػػلازف اوؤهػػػلي لا 

اضئ ف باػئ  اومؤتمػ ، زرػادة ععػ  اومرػداف اواػئم لاو ؤؤػم، اةػاؾ مرػداةم اوبئػث ل 

  ، باةةاس  إو  مهاـ أخر ساوتكلرف سم او عـل اوطبر

 مهام المركز االستشفائية الجامعية  -ثانيا 

وعمركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م مهػػػاـ عػػػدة تتمثػػػؿ سػػػم اوت ػػػخرص لاوك ػػػؼ لاو ػػػؤج        

لاول ارػػػ  لاوتكػػػلرف لاودرا ػػػ  لاوبئػػػث، لذوػػػؾ باوت ػػػالف مػػػ  مؤ  ػػػات اوت عػػػرـ لاوتكػػػلرف سػػػم 

 : 1او عـل اوطبر ، لتبق  اومهاـ ا تر  أ ا ر  وعمركز اال ت جاام اوؤام م لام

رتةػػمف اومركػػز اال ت ػػجاام اوؤػػام م ة ػػاط اوت ػػخرص  :ميةةنان الصةةحة والعةة ج  -10

لاو ػػػؤج لاال ت ػػػجاء لاال ػػػت ؤاالت اوطبرػػػ  اوؤرائرػػػ  لاول اارػػػ  إوػػػ  ؤاةػػػب كػػػؿ ة ػػػاط 

 ر ااـ سم ئمار  لتر ر  ائ  او كافس

 كما رتلو  تطبرؽ اوبرامج اولطةر  لاوؤهلر  لاومئعر  وعائ س

اواػئر  لاو عمرػ  لاوتربلرػ  وعمؤ  ػ   أرةا رقـل باوم اام  سم إعداد م اررر اوتؤهرػزات -

 اوائر س

                                                           
1
عيقة  ج ض العقسز الوحسز لاىاعس إًشاء وتٌظين وتؽييط الوطاكع االؼتشفائية الجاه 1997زيؽورط  02الوؤضخ في  467-97الوطؼىم التٌفيصي ضقن  

 .21ص 1997زيؽورط  10الظازضة في  81
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كذوؾ رقـل باوم اام  سم ئمار  اومئرط لتر رتػو سػم اومرػادرف اومت عقػ  باول ارػ  لاوةظاسػ   -

 لاوائ  لمكاسئ  اضةرار لا سات االؤتماعر س

إوػػ  ؤاةػػب اػػذم اومهػػاـ، رةػػمف اومركػػز اال ت ػػجاام اوؤػػام م وع ػػكاف اوقػػاطةرف بػػاوقرب  -

 ت طرهـ اوقطاعات اواػئر  اومؤػالرة، اومهػاـ اوم ػةدة إوػ   طػاع اواػئم مةو لاوذرف ال

لاوتم  تتمثؿ أ ا ا سػم تةظػرـ تلزرػ  اة ػ اسات لبرمؤتهػا لاول ارػ  لاوت ػخرص لاو ػؤج 

عػػػادة تعارػػػؿ م ػػػتخدمم اواػػػئ  لاوماػػػاول اواػػػئر   لاال ت ػػػجاء لاوتخطػػػرط او ػػػااعم، لا 

 1باج  عام  لكذا تئ رف م تلااـس

 لتكوين والبحث:مجال افي  -2

ةماف تكلرف اوتدرج لما ب د اوتدرج سم ععـل اوطب باوت الف م  مؤ  ات اوت عرـ او اوم  

سػػم ععػػـل اوطػػب لاوم ػػارك  سػػم تكػػلرف اوم ػػتخدمرف او ػػبو طبرػػرف لاوم ػػتخدمرف اةداررػػرف 

لاوتقةػػرف اوتػػاب رف وعاػػئ  او ملمرػػ  لاوم ػػارك  سػػم دلرات اوتكػػلرف اومتلااػػؿ، اوػػذي رؤبػػر 

او مػػػػاؿ مهمػػػػا كػػػػاف م ػػػػتلااـ لمػػػػرتبتهـ بمتاب ػػػػ  دلرات اوتكػػػػلرف اومتلااػػػػؿ اوتػػػػم تةظمهػػػػا 

 2اومؤ    أل اومؤ  ات لاومراكز اومتخاا  اضخر س

أما سم مرداف اوبئث اوقراـ سم إطار تةظرـ اوم ملؿ بو بكؿ أعماؿ اودرا   لاوبئػث سػم  -

را ػػػر  لتظػػػاارات أخػػػر  مرػػػداف او عػػػـل اواػػػئر ، لكػػػذا تةظػػػرـ مػػػؤتمرات لةػػػدلات لأرػػػاـ د

تقةرػػػ  لععمرػػػ  مػػػف اؤػػػؿ تر رػػػ  ة ػػػاطات او ػػػؤج لاوتكػػػلرف لاوبئػػػث سػػػم ععػػػـل اواػػػئ ، 

لتػػدخؿ اػػذم اومهػػاـ كػػذوؾ سػػم اوتكػػلرف اومتلااػػؿ لتؤدرػػد اوم علمػػات لاكت ػػاب اوتقةرػػات 

لاومهػػػػػارات اوؤدرػػػػػدة، خااػػػػػ  سػػػػػم اومرػػػػػداف اواػػػػػئم اوػػػػػذي ا ػػػػػتجاد كثرػػػػػرا مػػػػػف اوتطػػػػػلر 
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 880ص  4008  حر ش ز ر ال    ا ار  المسلوف عص التم م      ال يالر،  ار ال لعم  لل لعة ال يالر   سم ر 
2
تحؽققيي اازاء للوققى فيي  و بققالتيىيي   الوتعلقق  03/03/1996هققـ الوىافقق  لققـ  1416شققىا   14الوققؤضخ فققي  96/92الوطؼققىم التٌفيققصي ضقققن  

 05ص  1996هاضغ  06الظازضة في  16.الجطيسة الطؼوية العسز 
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او ػػػػؤج لاوت ػػػػخرص لاوجئػػػػص، لوػػػػذوؾ أاػػػػدرت لزارة اواػػػػئ  اوتكةلوػػػػلؤم سػػػػم مرػػػػداف 

 1ت عرم  لزارر  تئث عماؿ اوائ  ومتاب   اذا اوةلع مف اوتكلرفس

ف ربػـر سػم إطػار اوتةظػرـ اوم مػلؿ بػو اتجا رػات أكما رمكف وعمركز اال ت جاام اوؤػام م  -

مػػف مػ  اومؤ  ػػات اواػػئر  أل أي اراػػ  أخػػر  ب ػد ا ت ػػارة اومؤعػػس او عمػػم وعمؤ  ػػ  

 اؤؿ اوقراـ بمهامو اوخاا  باوتكلرف لاوبئث سم ععـل اوائ س

 الطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائة المتخصصة ومهامها :الفرع الثاني

اوهػػدؼ مػػف م رسػػ  اوطبر ػػ  اوقاةلةرػػ  وعمؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  اػػل م رسػػ   إف     

     ذات طبر ػػػػ  مدةرػػػػ  تؤاررػػػػ  كاةػػػػت  أل إداررػػػػ كاةػػػػت اػػػػذم اومؤ  ػػػػات ذات طبر ػػػػ   إذامػػػػا 

مػػف ذوػػؾ اػػل م رسػػ  اوؤهػػات اوقةػػاار  اومختاػػ  سػػم اوةزعػػات اوتػػم  لاضكثػػرا تاػػادر   أل

باختؤؼ اوطبر ػ  اوقاةلةرػ   تكلف اذم اومؤ  ات طرسا سرها ساالختااص اوقةاام رختعؼ

اػػػذم اومؤ  ػػػات رتةػػػل اف اػػػذم اومؤ  ػػػات  إة ػػػاءاومؤ  ػػػات لمػػػف خػػػؤؿ مرا ػػػرـ وهػػػذم 

س تتمتػػ  باو خاػػر  اوم ةلرػػ  لاال ػػتقؤؿ اومػػاوم إدارياو ملمرػػ  اػػم مؤ  ػػات ذات طػػاب  

لاوطبر ػػػػػ  اةداررػػػػػ  وتعػػػػػؾ اومؤ  ػػػػػات اػػػػػم اوتػػػػػم تبػػػػػرر اختاػػػػػاص اوقاةػػػػػم اةداري سػػػػػم 

 .مةازعات اوم ؤلور  اوخاا  بها لسؽ أئكاـ  اةلف اةؤراءات اومدةر  لاةدارر 

 الطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائة المتخصصة -أوال 

اػػػم مؤ  ػػػ  عملمرػػػ  ذات طػػػاب  إداري، للؤهػػػ  ععمرػػػ ، لتقةرػػػ ، تتمتػػػ  باو خاػػػر        

اومػػؤرخ سػػم  97/465اومر ػػـل اوتةجرػػذي ر ػػـ  ععرػػو كمػػا ةػػص 2اوم ةلرػػ  لاال ػػتقؤؿ اومػػاوم
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 الوتعلاة بالتيىيي الوتىاطل لعوا  الظحة . 18/02/1998الوؤضذة في  002التعليوة الىظاضية ضقن  
2

 2007/2008م الؽٌة الجاهعية عيؽاًي ضفياة الوؽؤولية الطرية أهام الااضي اإلزاضي هصكطة لٌيل شهازة الواجؽتاض قاًىى العا
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إة ػػػػػػػػاء اومؤ  ػػػػػػػػات اال ت ػػػػػػػػجاار  اومتةػػػػػػػػمف تئدرػػػػػػػػد  لاعػػػػػػػػد  1997در ػػػػػػػػمبر  ػػػػػػػػة   02

اومتخااػػػػ  لتةظرمهػػػػا ل ػػػػرراا ععػػػػ  أف اومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  اال ت ػػػػجاار  اومتخااػػػػ  

ععػ  غػرار بػا م  1مؤ  ات ذات طاب  إداري تتمت  باو خاػر  اوم ةلرػ  لاال ػتقؤؿ اومػاوم

اومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  لرػػػتـ إة ػػػاء اػػػا بمر ػػػـل تةجرػػػذي بةػػػاء ععػػػ  ا تػػػراح مػػػف 

لزرر اومكعػػؼ باواػػئ  ب ػػد ا ت ػػارة اوػػلوم لتلةػػ  تئػػت لاػػار  اػػذا اضخرػػر سػػم اولالرػػ  اوػػ

اوملؤلد بها مقر اومؤ   ، لتتكلف اومؤ  ات اال ت جاار  اومتخاا  مف اركؿ أل عػدة 

اراكؿ متخاا  وعتكجؿ بمرض م رف أل مرض أااب ؤهاز أل ؤهاز عةػلرا م ػرف أل 

ختاػػاص اوملاسػػؽ وعة ػػاط اومتكجػػؿ بػػو إوػػ  كمػػا رؤػػب ذكػػر اال، مؤملعػػ  ذات عمػػر م ػػرف

 س2ؤاةب ت مر  اومؤ    اال ت جاار  اومتخاا 

 المؤسسات العمومية االستشفائة المتخصصة مهام –ثانيا 

اومتةػػػمف تئدرػػػد  لاعػػػد إة ػػػاء اومؤ  ػػػات   97/465اومر ػػػـل اوتةجرػػػذي ر ػػػـ ةػػػص       

اومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  اال ت ػػػػجاار   أفععػػػػ  اال ت ػػػػجاار  اومتخااػػػػ  لتةظرمهػػػػا ل ػػػػرراا 

اومتخااػػ  تخػػتص سػػم عػػؤج لمتاب ػػ  مػػرض م ػػرف أل مػػرض أاػػاب ؤهػػاز أل ؤهػػاز 

تطعػػ  ئ ػػب مػػا ةاػػت  باةةػػاس  إوػػ  ذوػػؾ 3عةػػلي م ػػرف أل مؤملعػػ  ذات عمػػر م ػػرف

ععػػ  اةػػو تتكجػػؿ اومؤ  ػػ  اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  سػػم مؤػػاؿ  واومػػادة اوخام ػػ  مةػػععرػػو 

 ور :ة اطها باومهاـ اوتا

عادة اوتكررؼ اوطبم لاال ت جاءس -  تةجرذ ة اطات اول ار  لاوت خرص لاو ؤج لا 

                                                           
الوتضوي تحسيس قىاعس إًشاء الوؤؼؽات االؼتشفائية  1997زيؽورط ؼٌة  02الوؤضخ في  97/465الوطؼىم التٌفيصي ضقن هي  02ًض الوازة  1

 الوترظظة وتٌظيوها وؼيطها
2
س  التم م   االسلوفعل   الملفحح  الح     قح   عللسم   هزع ه  اس  المسلوفو  عإلعع   الو اللفحص المفلص  ه  مثعل ذلك المخس  

 ست ا  الم        ال   االغ ان  الل  لفلص  علل ل  .
الملعم  لح    ق اع  ازوعل المخسسعص االسلوفعل    8889  سم ر سز   04المخرف     89/294م  المرس   اللزف ذي رق   00المع    3

 الملفحح   لزو ماع  س رهع
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  ستطبرؽ اوبرامج اولطةر  لاوؤهلر  لاومئعر  وعائ  -

 اوم اام  سم إعادة تعارؿ م تخدمم مااول اوائ  لتئ رف م تلااـس -

كمػػػػا رمكػػػػف ا ػػػػتخداـ اومؤ  ػػػػات اال ت ػػػػجاار  اومتخااػػػػ  كمرػػػػداف وتكػػػػلرف  ػػػػبو اوطبػػػػم 

اوت ررر اال ت جاام عع  أ اس اتجا رات تل   م  مؤ    اوتكلرف،  لرمكف أرةا اعتمػاد ل 

مؤ  ػػ  ا ت ػػجاار  متخااػػ  أل ؤػػزء مػػف  اراكعهػػا وةػػماف ة ػػاطات ا ت ػػجاار  ؤام رػػ  

 بةاءا عع   رار لزاري م ترؾ برف اولزرر اومكعؼ باوائ  للزرر اوت عرـ او اومس

ة والمؤسسةات العموميةة يلممؤسسات العمومية االستشفائ الطبيعة القانونية الفرع الثالث:

 لمصحة الجوارية ومهامها

 إة ػػاءععػػ  اثػػر تق ػػرـ مػػا كػػاف ر ػػم  باوقطػػاع اواػػئم  ػػدرما لسػػؽ مر ػػـل  إة ػػااهماتػػـ  

 ةتطرؽ وعطبر   اوقاةلةر  وكؿ مف اومؤ  ػ  او ملمرػ  اال ت ػجاار  لاومؤ  ػ  لبذوؾ  لائد 

 .م ا اذا اوجرع او ملمر  وعائ  اوؤلارر  سم

العمومية االستشفائة والمؤسسات العموميةة لمصةحة  الطبيعة القانونية لممؤسسات –أوال 

 الجوارية

رتةػػػػػػمف إة ػػػػػػاء  2007مػػػػػػارل 19اومػػػػػػؤرخ سػػػػػػم  07/140ةػػػػػػص اومر ػػػػػػـل اوتةجرػػػػػػذي ر ػػػػػػـ 

اومؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  لاومؤ  ات او ملمر  وعائ  اوؤلارر  ل تةظرمها ل ػرراا 

 أةها :عع  
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اومؤ  ػػ  او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  اػػم مؤ  ػػ  عملمرػػ  ذات طػػاب  إداري تتمتػػ  باو خاػػر  

 س1لتلة  تئت لاار  اولاوم ،اوم ةلر  لاال تقؤؿ اوماوم

عػػػادة  تتكػػلف اومؤ  ػػ  او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  مػػف اركػػؿ وعت ػػخرص لاو ػػؤج لاال ت ػػجاء لا 

تئػػدد اوم ػػتمؤت اومادرػػ  . بعػػدرات مؤملعػػ اوتعارػػؿ اوطبػػم ت طػػم  ػػكاف بعدرػػ  لائػػدة أل 

 س2  وعمؤ    او ملمر  اال ت جاار  بقرار مف اولزرر اومكعؼ باوائ

كما ةات اومادة او اد   مف ةجس اومر ـل ععػ  اف اومؤ  ػ  او ملمرػ  وعاػئ  اوؤلاررػ  

س اػػػم مؤ  ػػػػ  عملمرػػػػ  ذات طػػػػاب  إداري تتمتػػػػ  باو خاػػػػر  اوم ةلرػػػػ  لاال ػػػػتقؤؿ اومػػػػاوم

 س 3تئت لاار  اولاوم لتلة 

تتكلف اومؤ    او ملمر  وعائ  اوؤلارر  مف مؤملع  عرادات مت ػددة اوخػدمات ل اعػات 

عمؤ  ػػ  او ملمرػػ  وعاػػئ  و اةداررػػ لبػػرغـ مػػف طػػاب  او ػػؤج ت طػػم مؤملعػػ  مػػف او ػػكاف 

اػػذا ال ر ةػػم أف لظرجتهػػا اػػم لظرجػػ   أف إوػػ  ،اال ت ػػجاار اومؤ  ػػ  او ملمرػػ   ل اوؤلاررػػ 

إف لَاجها بعةها ذات طاب  إداري ررؤػ  إوػ  أف اومػلظجرف لاضعػلاف اومةتمػرف إورهػا  إدارر ،

كمػا ررؤػ  إوػ   ،خاة لف وقاةلف اولظرج  او ملمر  لوعةاػلص اوتةظرمرػ  اومت عقػ  بتطبرقػو

 لاعػػد اوماورػػ  او امػػ  اوتػػم رخةػػ  وهػػا ت ػػررراا اومػػاوم، باةةػػاس  إوػػ  اختاػػاص اوقةػػاء 

 سم مةازعاتها اةدارر س اةداري باوجاؿ

 

 

                                                           
 لعم  ازوعل المخسسعص التم م   االسلوفعل    المخسسعص  4009مع   88المخرف     09/820المرس   اللزف ذي رق   م  04المع    زص 1

 التم م   للحح  ال  ار     لزو ماع  س رهع
2
 080    حم    عنعل هللا ، ال   ي    القععل اال اري ) لزو   عمل   افلحعص ( مر ل سع   ص 
3

يتضقوي إًشقاء الوؤؼؽقات العوىهيقة االؼتشقفائية و الوؤؼؽقات العوىهيقة للظقحة  2007هقايى  19الوقؤضخ فقي  07/140الوطؼىم التٌفيصي ضققن 

 02/06الوازة  الجىاضية  وتٌظيوها وؼيطها
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 العمومية االستشفائة والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية المؤسسات مهام –ثانيا 

لمت ع ػع  باوئاؤػات  تتمثؿ مهاـ اومؤ    او ملمر  اال ت جاار  سم اوتكجػؿ باػج  متكامعػ 

 :  لسم اذا اةطار تتلو  عع  اوخالص اومهاـ ا تر  اوائر  وع كاف، 

عػػػػػادة اوتعارػػػػػؿ اوطبػػػػػم ةػػػػػماف  - تةظػػػػػرـ لبرمؤػػػػػ  تلزرػػػػػ  او ػػػػػؤج او ػػػػػجاام لاوت ػػػػػخرص لا 

 لاال ت جاء

 تطبرؽ اوبرامج اولطةر  وعائ  -  

 ةماف ئجظ اوائ  لاوةقالة لمكاسئ  اضةرار لا سات االؤتماعر  - 

كمػا رمكػف ا ػتخداـ دمم مااول اوائ  لتؤدرػد م ػارسهـ، ةماف تئ رف م تل  م تخ - 

رػػ  اال ت ػػجاار  مرػػداةا وعتكػػلرف اوطبػػم ل ػػبو اوطبػػم لاوتكػػلرف سػػم اوت ػػررر اومؤ  ػػ  او ملم

 س1اال ت جاام عع  أ اس اتجا رات تبـر م  مؤ  ات اوتكلرف

كما تتمثؿ مهاـ اومؤ    او ملمر  وعاػئ  اوؤلاررػ  سػم اوتكجػؿ باػج  متكامعػ  لمت ع ػع   

  :  سرما رعتم

 اول ار  لاو ؤج اوقاعدي - 

 اومرضت خرص  -  

 او ؤج اوؤلاري - 

 اوجئلص اوخاا  باوطب او اـ لاوطب اومتخاص اوقاعدي - 
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يتضوي إًشاء الوؤؼؽات العوىهية االؼتشفائية و الوؤؼؽات العوىهية للظحة  2007هايى  19الوؤضخ في  07/140الوطؼىم التٌفيصي ضقن  

 04الوازة  لجىاضية  وتٌظيوها وؼيطهاا
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تةجرػػذ اوبػػرامج اولطةرػػ  وعاػػئ   اضة ػػط  اومرتبطػػ  باواػػئ  اةةؤابرػػ  لاوتخطػػرط او ػػااعم - 

  : لتكعؼ عع  اوخالص بما رعتم، لاو كاف

اواػػػئ  لاوةقػػػػالة اومرتبطػػػ  بئجػػػػظ  االتومؤاوم ػػػاام  سػػػػم تر رػػػ  لئمارػػػ  اوبراػػػػ  سػػػم ا - 

 سلمكاسئ  اضةرار لا سات االؤتماعر 

كمػػا رمكػػف   اوم ػػاام  سػػم تئ ػػرف م ػػتل  م ػػتخدمم ماػػاول اواػػئ  لتؤدرػػد م ػػارسهـ - 

ا ػػػتخداـ اومؤ  ػػػ  او ملمرػػػ  وعاػػػئ  اوؤلاررػػػ  مرػػػداف اوعتكػػػلرف  ػػػبو اوطبػػػم لاوتكػػػلرف سػػػم 

 س1لرفاوت ررر اال ت جاام عع  أ اس اتجا رات تبـر م  مؤ  ات اوتك
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 08الوازة  الجىاضية  وتٌظيوها وؼيطها
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 المبحث الثاني

 التسيير اإلناري والتنظيم المالي لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائر

 اةداريوعمؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  تؤ ؿ مف تطبرؽ اوقاةلف  اةدارر اوطبر    إف

 ت رر عملمر  مؤ  ات ضةها ةظامها اوماوم لةظرا إو ععرها رمتد مف ت ررراا لتةظرمها 

 عع  اومئاسظ  سم باوارام  اوتم تتمرز او اـ اوقاةلف وقلاعد تخة  س ةها عاما، مرسقا

 ألت 15 سم اومؤرخ 90 / (21 او ملمر  اومئا ب  وقلاعد تخة  كما او اـ، اوماؿ

  .اومرزاةر  مرا ب  ل تةجرذ بلة ، رت عؽ سرما ذوؾ او ملمر   ل باومئا ب  اومت عؽ 1990

 بثقؿ تمتاز ئرؤ  لة ر  سم ةج ها تؤد اوائر  اومؤ    س ف اوقلاعد، اذم بتطبرؽ ل

 باعتباراا ل، اةةجاؽ عمعرات سم خاا  اارم  وقلاعد اوبررل راطر  اةؤراءات تباطع ل

 اوخةلع مةو ل او ملمر ، اواجقات وقلاعد تخة  إداري طاب  ذات عملمر  مؤ  ات

 ل، او ملمر  اواجقات مةظم  بقاةلف او راء س معرات خدماتها، وتملرف  اةلةر   لاعد و دة

  جهم، مةاس  ، باتجاؽ ب رط   راء عمعرات عف تةتج أف رمكف اوتملرف طرؽ س ف ععرو

 طاب ها مف او معرات اذم أغعب  رجرغ مما .....مةا ا ، باوتراةم، عرلض، طعب

 تمكةةا ال عرا رؿ ل م اكؿ مؤملع  مف ر اةم اوماوم اوت ررر س ف كذا ل، اال ت ؤاوم

 .1اومؤ  ات اذم و رر اوؤـز اوتملرف مف دااما

 

                                                           
1
ال عمت   السز  ، "ا ار   معل   المخسسعص االسلوفعل   حص عز ا  "للز ل  ر   المع  سلعر  ر  ا ار   معل   مذ ر  لفرج ي  اص سزعل   

 08ص 4008/4004
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 العمومية االستشفائية في الجزائرالمطمب األول : التسيير اإلناري لممؤسسات 

،  ػػبو طبرػػرف، أطبػػاء) اومةتمرػػ  وػػو اض ػػؤؾكثػػرة اوم ػػتخدمرف سػػم  طػػاع اواػػئ  لتةػػلع  إف

ممػا سػرض ععػ  اوم ػرع  اػ با أمػراؤ ػؿ مػف ت ػررر اػذم اومؤ  ػات  ، لمت ا درف إدارررف

قاػر ععػ  اومػدرر سقػط بػؿ ر ال اوت ػرررمػا ؤ ػؿ اػذا لاػل  ،ت ػررراا كرجرػ اوتجكرر معرػا سػم 

ل اراػ  ا ت ػارر  رطعػؽ ععرهػا اومؤعػس اوطبػم  اةدارةلاػل مؤعػس  أخػروػو  ؤهػاز  أةاؼ

 كما ر اعد اومدرر مدراء سرعررفس 

 التسيير اإلناري لممراكز االستشفائية الجامعية  الفرع األول :

ععػػ   1986سرجػػري  11اومػػؤرخ سػػم  25-86ةاػػت اومػػادة او ا ػػرة مػػف اومر ػػـل ر ػػـ      

إف اومركػػز اال ت ػػجاام اوؤػػام م ركلةػػو مؤعػػس اوتلؤرػػو، لمؤعػػس ععمم،لرػػدررم مػػدرر عػػاـ، 

 س1997در مبر 02اومؤرخ سم  466-97اومر ـل ر ـ  برةما س1ر اعدم كاتب عاـ لمدررلف

ف اومركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م رػػػدررم مؤعػػػس إدارة أسػػػةص سػػػم اومػػػادة اوثاةرػػػ  ع ػػػرة ععػػػ  

لر ػػررم مػػدرر عػػاـ، لرػػزلد بؤهػػاز ا ت ػػاري ر ػػم  اومؤعػػس او عمػػم، ر ػػاعد اومػػدرر او ػػاـ 

 س2و عمموعمركز اال ت جاام اوؤام م وؤة  ا ت ارر  برف دلرات اومؤعس ا

ل بػػػؿ  ػػػرح مختعػػػؼ اػػػذم اوهراػػػات اةداررػػػ ، تؤػػػدر اة ػػػارة إوػػػ  أةةػػػا ةعخػػػذ اوتةظػػػػرـ       

در ػػػمبر  02اومػػػؤرخ سػػػم  467-97اوم مػػػلؿ بػػػو ئاورػػػا لاػػػذا طبقػػػا وعمر ػػػـل اوتةجرػػػذي ر ػػػـ 

، لول  مةا بمقارة  ب رط  برف اومر لمرف ولؤدةا إف مؤعس اوتلؤرػو عػلض بمؤعػس 1997

 اات اضخر  ةج ها بدلف ت رررساةدارة، لتبق  اوهر
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 06يتضوي الااًىى ااؼاؼي الٌوىشجي للوطاكقع االؼتشقفائية الجاهعيقة ج ض العقسز  1986فيفطي  11الوؤضخ في  25-86الوطؼىم التٌفيصي ضقن 

 .117ص 1986فيفطي  12الظازضة في 
2

الوحسز لاىاعس إًشاء وتٌظين وتؽييط الوطاكقع االؼتشقفائية الجاهعيقة  ج ض العقسز  1997زيؽورط  02الوؤضخ في  467-97الوطؼىم التٌفيصي ضقن 

 .21ص 1997زيؽورط  10الظازضة في  81
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س سرػةص سػم 1997در ػمبر 02اومؤرخ سم  466-97اومر ـل ر ـ :  اإلنارةمجمس :-أوال 

  ععػ  أف اومركػز اال ت ػجاام اوؤػام م رػدررم مؤعػس إدارة لر ػررم 12اومادة اوثاةر  ع ػرة )

 مدرر عاـس

  :  رةـ مؤعس اةدارة اضعةاء  اضتم ذكراـ تشكيل مجمس اإلنارة :  -10

 ،ممثؿ اولزرر اومكعؼ باوت عرـ او اوم لاوبئػث او عمػم ،ممثؿ اولزرر اومكعؼ باوائ  رار ا

ممثػػػؿ عػػػف اراػػػات اوةػػػماف  ،ممثػػػؿ عػػػف اوتعمرةػػػات اال تاػػػادر  ،ممثػػػؿ عػػػف إدارة اوماورػػػ 

 ،وعلالر   مقر اومركػز اال ت ػجاام اوؤػام موس او  بم اولالام ومؤممثؿ عف ا، االؤتماعم

ممثػػؿ عػػف  ،وعبعدرػػ  مقػػر اومركػػز اال ت ػػجاام اوؤػػام مس او ػػ بم اوبعػػدي وػػومؤممثػػؿ عػػف ا

ممثػػػػؿ عػػػػف اوم ػػػػتخدمرف اوطبرػػػػرف ، اضخاػػػػااررف اال ت ػػػػجااررف اوؤػػػػام ررف رةتخبػػػػو زمػػػػؤؤم

ثػػؿ عػػف ؤم رػػات مم، ممثػػؿ عػػف اوم ػػتخدمرف  ػػبو اوطبرػػرف رةتخبػػو زمػػؤؤم، رةتخبػػو زمػػؤؤم

وػػػس او عمػػػم وعمركػػػز ومؤراػػػرس ا، عامػػػ ممثػػػؿ عػػػف او مػػػاؿ رةتخػػػب سػػػم ؤم رػػػ  ، اومةتج ػػػرف

.ماال ت جاام اوؤام 
1 

أما دلر اومدرر او اـ وعمركز اال ت جاام اوؤػام م سػم مػدالالت مؤعػس اةدارة سرتمثػؿ      

سم تلورو ضماة  اومؤعس، كما ر ارؾ بالت ا ت ػاري، لرمكػف أف ر ػت رف مؤعػس اةدارة 

او عػـ أف أعةػاء مؤعػس اةدارة ر رةػلف بعي  خص مف  اةو أف ر ػاعدم سػم أ ػ اوو، مػ  

و هدة ثؤث   ةلات  ابع  وعتؤدرد بقرار مف اوػلزرر اومكعػؼ باواػئ  لبػا تراح مػف او ػعطات 

 اوتاب   وهاس
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 12اومادة  1997در مبر 02اومؤرخ سم  466-97اومر ـل ر ـ  
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رتػدالؿ مؤعػس اةدارة سػم اوملاةػر  اض ا ػر  اومت عقػ   تنظيم وعمةل مجمةس اإلنارة : -2

 ب رر اومؤ    لخالاا سم اومؤاالت اوتاور  : 

 اوئ ابات اوتقدررر  ، م رلع مرزاةر  اومؤ   ، اوتةمر  اوقارر لاومتل ط اومد  مخطط

اوبػػػرامج ، م ػػػارر  اومخططػػػات اوتةظرمرػػػ  وعماػػػاول، م ػػػارر  اال ػػػتثمار، اوئ ػػػاب اةداري

او قلد اومت عقػ  باوخػدمات او ؤؤرػ  اومل  ػ  ، او ةلر  اوخاا  باراة  اوبةارات لاوتؤهرزات

 ت جاام اوؤام م، ال رما م  اراات اوةماف االؤتمػاعم، لاوهراػات م   ركاء اومركز اال

االتجا رػات  ،عر ، لاومؤ  ات لاوهراات اضخػر لاوت اةدرات، لاوؤماعات اومئ، اال تاادر 

مػػػ  اوهراػػػات أل اومؤ  ػػػات اواػػػئر  مػػػف اؤػػػؿ اوقرػػػاـ بمهػػػاـ اوتكػػػلرف لاوبئػػػث سػػػم او عػػػـل 

ا تةػػػاء اومةقػػػلالت لاو قػػػارات ، اوػػػداخعم وعمؤ  ػػػ اوةظػػػاـ ، م ػػػرلع ؤػػػدلؿ اومػػػلظجرف، اوطبرػػػ 

  بلؿ اوهبات لاولاار  أل رسةهاس، لعقلد اةرؤار لتئلرعها

أمػػا مػػف ئرػػث عمػػؿ للظرجػػ  اػػذم اوهراػػ ، سػػاف مؤعػػس اةدارة رؤتمػػ  لؤلبػػا سػػم دلرة عادرػػ  

مػػرة كػػؿ  ػػت  أ ػػهر، كمػػا رمكةػػو أف رؤتمػػ  سػػم دلرة طاراػػ  با ػػتدعاء مػػف رار ػػو أل بطعػػب 

عثػػم أعةػػااو، لكمػػا رأرةػػا سرمػػا  ػػبؽ سػػاف مػػف لظػػااؼ اػػذم اوهراػػ  اضعػػداد لاوماػػاد   مػػف ث

عع  اوةظاـ اوداخعم اوخاص بو، لكما ت مؿ اغعب اوهراات سػاف مػدالالت مؤعػس اةدارة ال 

ررف لسػػػم ةػػػتاػػػل إال بئةػػػلر أغعبرػػػ  أعةػػػااو لاف  راراتػػػو تتخػػػذ بعغعبرػػػ  اضعةػػػاء اوئا

لمف ؤه  أخر  ساف مػدالالت مؤعػس ، ارس ال اومرؤلئاو   ت الي اضالات سالت اور 

اةدارة ت ػػػرض وعماػػػاد   ععػػػ  او ػػػعط  اولاػػػر  سػػػم اضرػػػاـ اوثماةرػػػ  اوتػػػم تعػػػم االؤتمػػػاع 

لتكلف اومدالالت  ابع  وعتةجرذ ثؤثرف رـل ب د إر ػاوها، إال سػم ئاوػ  م ارةػ  اػررئ  تبعػ  

 خؤؿ اذم اومدةس
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عع   1997در مبر  02اومؤرخ سم  97/466ر ـ  اوتةجرذي اومر ـل ةص ر:ثانيا: المنية 

 س1أف اومركز اال ت جاام اوؤام م ردررم مؤعس إدارة لر ررم مدرر عاـ

ر رف اومدرر او ػاـ وعمركػز اال ت ػجاام اوؤػام م بمر ػـل تةجرػذي  وص حياته:تعيينه  -10

    باوطررقػػ  ةج ػػها  لبػػا تراح مػػف اوػػلزرر اومكعػػؼ باواػػئ  لبطبر ػػ  اوئػػاؿ سػػاف مهامػػو تةتهػػم

)  اعدة تلازي اض كاؿ  ، لر اعد اومدرر او اـ أمػرف عػاـ لمػدررلف لعةػد اوةػرلرة مػدررل 

اولئػػػدات، لكػػػؿ اػػػؤالء اوم ػػػاعدلف ) اضمػػػرف او ػػػاـ، لاومػػػدررلف  ر رةػػػلف بقػػػرار مػػػف اوػػػلزرر 

 اومكعؼ باوائ  بةاء عع  ا تراح اومدرر او اـ وعمركز اوؤام مس

لمػػف اومهػػاـ ، 2وعمركػػز اال ت ػػجاار  اوؤػػام م اػػل اوػػذي رقػػـل ب معرػػ  اوت ػػرررلاومػػدرر او ػػاـ 

اوتم رتلوها اومدرر او اـ تمثرؿ اومركز اال ت جاام اوؤام م أماـ او داو  لسم ؤمرػ  أعمػاؿ 

اوئرػػػػػاة اومدةرػػػػػ ، لاػػػػػل اوػػػػػذي رمػػػػػارس  ػػػػػعط  اوت رػػػػػرف ععػػػػػ  مؤمػػػػػلع م ػػػػػتخدمم اومركػػػػػز 

خاة رف وكرجر  ت ررةػات أخػر ، لاػل اضمػر باواػرؼ اال ت جاام اوؤام م با تثةاء تعؾ او

سرمػا رخػػص ةجقػػات اومركػز اال ت ػػجاام اوؤػػام م، لر ػػد م ػارر  اومرزاةرػػ  اوتقدرررػػ  لرةػػبط 

ئ ػػابات اومؤ  ػػ  لرةػػ  م ػػرلع اوهركػػؿ اوتةظرمػػم لاوةظػػاـ اوػػداخعم وعمؤ  ػػ ، لرقػػـل مػػف 

ة ػػاطات لرر ػػعو إوػػ  اوػػلزرر ؤهتػػو بتةجرػػذ مػػدالالت مؤعػػس اةدارة لرةػػ  اوتقررػػر او ػػةلي وع

اومكعػػػػؼ باواػػػػئ  ب ػػػػد ماػػػػاد   مؤعػػػػس اةدارة ععرػػػػو لرقػػػػـل كػػػػذوؾ بػػػػ براـ ؤمرػػػػ  او قػػػػلد 

كمػػػا رمػػػارس او ػػػعط   لاواػػػجقات لاالتجا رػػػات لاالتجا ػػػات سػػػم إطػػػار اوتةظػػػرـ اوم مػػػلؿ بػػػوس

او ػػػػعمر  ععػػػػ  اوم ػػػػتخدمرف اوخاةػػػػ رف و ػػػػعطتو كمػػػػا وػػػػو ئػػػػؽ تجػػػػلرض إمةػػػػاءم واػػػػاول 

 م الةروس
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ععػػ  أف اوهركػػؿ او ػػابؽ   1986سرجػػري  11اومػػؤرخ سػػم  25-86ةػػص اومر ػػـل ر ػػـ      

مدرررػػػ  لتتمثػػػؿ سػػػم:  اوتةظرمػػػم وعمركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م رتكػػػلف مػػػف ثؤثػػػ  مػػػدرررات

لبمػػا  ،1مدرررػػ  اوة ػػاط اوتربػػلي لاوطبػػم، مدرررػػ  اوهراكػػؿ اوقاعدرػػ  لاوتؤهرػػز، اةدارة او امػػ 

 02اومػػػػػؤرخ سػػػػػم  467-97 رػػػػػت بملؤػػػػػب اومر ػػػػػـل ر ػػػػػـ أو  25-86ف أئكػػػػػاـ اومر ػػػػػـل أ

لاوؤػػػذرر س ةةػػػا  ػػػةتةالؿ اوهركػػؿ اوتةظرمػػػم اوػػػذي ؤػػػاء بػػو اومر ػػػـل اوؤدرػػػدس  1997در ػػمبر 

اوهركػػػؿ اوتةظرمػػػم وعمركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م رئػػػدد ئ ػػػب أامرػػػ  ة ػػػاطاتو  أفباوػػػذكر 

بقػػػػرار م ػػػػترؾ بػػػػرف اوػػػػلزرر اومكعػػػػؼ باواػػػػئ  لاوػػػػلزرر اومكعػػػػؼ باوماورػػػػ  او ػػػػعط  اومكعجػػػػ  

 1998اسررػػػػؿ  26بػػػػاولظرؼ او مػػػػلمم، ئرػػػػث ؤػػػػاء اوقػػػػرار اوػػػػلزاري اوم ػػػػترؾ اومػػػػؤرخ سػػػػم 

اوؤام رػػ   ورئػػدد اوهركػػؿ اوتةظرمػػم وعمراكػػز  اومئػػدد وعهركػػؿ اوتةظرمػػم وعمراكػػز اال ت ػػجاار 

 2اال ت جاار  اوؤام ر س

رتكػػلف اوهركػػؿ اوتةظرمػػم وعمركػػز اال ت ػػجاام  :المةةنيريات المسةةاعنة لعمةةل المةةنير: -12

اوؤػػػام م مػػػف أرب ػػػ  مػػػدرررات اوتػػػم تتكػػػلف بػػػدلراا مػػػف مػػػدرررات سرعرػػػ  لمكاتػػػب  ت ػػػاعد 

مدرررػػػ   ،مدرررػػػ  اوماورػػػ  لاومرا بػػػ  ،اوب ػػػرر  مدرررػػػ  اومػػػلارد اومػػػدرر سػػػم أداء مهامػػػو لاػػػم :

 س3مدررر  اوة اطات اوطبر  لاو بو اوطبر   ،اول ااؿ اومادر 

ئدرػػػد االئتراؤػػػات وعم ػػػتخدمرف، تاض ا ػػػر   هػػػامػػػف مهاممنيريةةةة المةةةوارن البشةةةرية :  -أ

عػػػػػداد اومخططػػػػػات او ػػػػػةلر  وتلظرػػػػػؼ اوم ػػػػػتخدمرف، كمػػػػػا تقػػػػػـل بت ػػػػػررر اوئرػػػػػاة اومهةرػػػػػ   لا 

وعم تخدمرف طبقا وعتةظرـ اوم ملؿ بو، لام اوتم ت رؼ عع  اوتلزر  اومئكػـ وعم ػتخدمرف 

كػػؿ ععػػ  اوماػػاول لاو ػػهر ععػػ  ا ػػتخدامهـ ا ػػتخداـ امثػػؿ، كمػػا تبػػادر باالتاػػاؿ مػػ  اوهرا
                                                           

1
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2
 39العسز الجطيسة الطؼوية  اومئدد وعهركؿ اوتةظرمم وعمراكز اال ت جاار  اوؤام ر  1998اسررؿ  26اوقرار اولزاري اوم ترؾ اومؤرخ سم  

   1998جىاى  7هـ الوىاف  لـ 1419طفط  12الظازضة بتاضيد 
3
  1997در مبر 02اومؤرخ سم  466-97اومر ـل ر ـ  



 رالهيكل التنظيمي والطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائ    الفصل األول:

 
35 

 

اضخػػػػػر  اوتاب ػػػػػ  وعمركػػػػػز اال ت ػػػػػجاام اوؤػػػػػام م بععمػػػػػاؿ تكػػػػػلرف اوم ػػػػػتخدمرف اةداررػػػػػرف 

لاوتقةرػػرف لتئ ػػرف م ػػتلااـ لتؤدرػػد م ػػارسهـ لتػػع عمهـ مػػ  اوت رػػرات اوتػػم تطػػرأ،  ػػلاء ععػػ  

اوم تل  اوداخعم أـ اوخارؤم، لتةػمف مػف ؤهػ  أخػر  ة ػاط اوخػدمات االؤتماعرػ  وجااػدة 

هػػػاـ لغرراػػػا، لرتجػػػرع عػػػف مدرررػػػ  اومػػػلارد اوب ػػػرر  مػػػدرررات سرعرػػػ ، اوم ػػػتخدمرف، وهػػػذم اوم

 لتتجرع اومدرررات اوجرعر  بدلراا إو  مكاتب لذوؾ لسؽ اوتةظرـ اوتاوم : 

مكتب ت ػداد لت ػلر  لتتكلف مف ثؤث  مكاتب لام :  رية الفرعية لممستخنمين : يمنال *

ؾ اوطبػم لاو ػبو اوطبػم لاضخاػااررف مكتب ت ررر اوئراة اومهةرػ  وع ػع، اوملظجرف لاضؤلر

 مكتب ت ررر اوئراة اومهةر  وع عؾ اةداري لاوتقةم لاوخدماتس، اوةج اةررف

مكتػب  ،مكتػب اوتكػلرف لتتجرع إوػ  مكتبػرف لامػا :المنيرية الفرعية لمتكوين والتوثيق :  *

 ساولثااؽ أل اوتلثرؽ

ععػػ  لؤػػو اوخاػػلص ععػػ  م ػػؾ تقتاػػر اػػذم اومدرررػػ  منيريةةة الماليةةة والمرا:بةةة :  -ب

عػداد اوئ ػػاب او ػةلي اوخػػاص باوت ػررر اومػػاوم، ل بػؿ اػػذا تقػـل بؤمػػ   اومئا ػب  اومادرػػ  لا 

طعبػػات االعتمػػادات اوتػػم تػػرد مػػف مختعػػؼ اوماػػاول لتئةػػرر م ػػرلع اومرزاةرػػ ، كمػػا تقػػـل 

عػػداد اوؤػػدالؿ اودلررػػ  اوخااػػ  بهػػا، وػػذو ؾ سرمػػا ب ػػد ععػػ  متاب ػػ  ا ػػتهؤؾ االعتمػػادات لا 

 س ةها تتجرع اذم اومدررر  إو  مدررترف سرعرترف لمكاتب لام :

مكتػب اومرزاةرػ  ، مكتػب اةرػراداتلتتكلف مػف مكتبػرف لامػا :  المنيرية الفرعية لممالية: *

 سلاومئا ب 
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: لتتكػػلف مػػف مكتبػػرف  لامػػا: مكتػػب اةؤػػاز  المنيريةةة الفرعيةةة لتحميةةل وتقيةةيم التكةةاليف*

 1لاوتئكـ سم اوتكاورؼسمكتب اوتئعرؿ ، اوجلاترر

ت تبػر مػف أاػـ اومػدرررات سػم اومراكػز اال ت ػجاار  اوؤام رػ  منيرية الوسائل المانية : -ج

ةظػػػرا وعمهػػػاـ اوكثرػػػرة لاومت ػػػددة اومةلطػػػ  بهػػػا، بئرػػػث تتػػػلو  ؤمػػػ  االئتراؤػػػات اوتػػػم تبػػػدرها 

، تلؤػاتدات ل اومةمختعؼ اراكؿ اومركز اال ت جاام اوؤام م سػم مؤػاؿ اوتؤهرػزات لاوم ػ

لعع  اذا اض ػاس سهػم اوتػم تقػـل بتمػلرف لت ػررر اومخػازف لاول ػااؿ اوتػم تت عػؽ باوت ذرػ  

لاواػػراة  لاوةظاسػػ ، لتقػػـل كػػذوؾ بمتاب ػػ  بػػرامج اوبةػػاءات لعمعرػػات تؤدرػػد بةػػاءات اومركػػز 

اال ت جاام اوؤام م لتقةم لاوتؤهرزات اوؤزم  ضعماؿ او ؤج لاوتكلرف لاوبئث، كما أةهػا 

ر عع  اػراة  اوبةارػات لاوتؤهرػزات، لتقتةػم او ػرارات، لتتػلو  اػراةتها لتةػمف  ػرر ت ه

لر ات اواراة  لاوتػرمرـس أمػا سػم مؤػاؿ او ػؤج سهػم اوتػم تقػـل با تةػاء اوم ػدات لاضدلات 

اوطبرػػػ  لاومػػػلاد اواػػػردالةر  لاوكلا ػػػؼ لتئةػػػر مػػػف ؤهتهػػػا اومعجػػػات اوخااػػػ  باواػػػجقات 

ععمػاؿ اومدرررػ ، كمػا تتجػرع بػدلراا إوػ  مػدرررات سرعرػ  لمكاتػب لاالتجا ات اوتم وها اع  ب

 لام :

لتتكػػػلف مػػػف ثؤثػػػ  مكاتػػػب لاػػػم:  المنيريةةةة الفرعيةةةة لمهياكةةةل والتجهيةةةز والصةةةيانة:  -*

 سمكتب اوهراكؿ، مكتب اوتؤهرز، مكتب اواراة 

مكتػػػب  لتتكػػػلف مػػف ثؤثػػػ  مكاتػػب لاػػػم: المنيريةةة الفرعيةةةة لمنشةةةاطات اال:تصةةةانية: - *

 سمكتب ت رر اومخازف، مكتب اةط اـ لاةرلاء، اوتملرف أل اوتزلرد
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لتتكػػلف مػػف  المنيريةةة الفرعيةةة لممنتوجةةات الصةةينالنية والوسةةائل ومةةوان االسةةته ك:-*

 مكتب اومةتلؤات اواردالةر س، مكتب اول ااؿ لملاد اال تهؤؾ مكتبرف لاما:

  اػػذم اومدرررػػ  ععػػ  اوخاػػلص تتمثػػؿ مهمػػ منيريةةة النشةةاطات الطبيةةة وشةةبه الطبيةةة: -ن

، كمػػا تػػةظـ مػػ  اوم هػػد اوػػلطةم اومعخاػػات بمتاب ػػ  أعمػػاؿ او ػػؤج لت ػػد بػػذوؾ اوتقػػاررر ل

لت ػػػرر ئركػػػ  اوطعبػػػ  اومقرمػػػرف  –كعرػػػ  او عػػػـل اوطبرػػػ  –وعت عػػػرـ او ػػػاوم سػػػم او عػػػـل اوطبرػػػ  

ةمف ائتػراـ اوبػرامج اومئػددة سػم اومخطػط باوة ػب  وكػؿ سػرع، لتتعقػ  اوتقػاررر عػف اوة ػاط 

ر ػػداا رؤ ػػاء اوماػػاول و رةػػها ععػػ  اومؤعػػس او عمػػم لت ػػت عها، لترا ػػب مػػف ؤهػػ  أخػػر  

جاام ملاظبػػ  اوطعبػػ  لاضطبػػاء اومقرمػػرف سػػم سػػرؽ اوئرا ػػ ، لتػػةظـ م ػػاام  اومركػػز اال ت ػػ

، برمؤػ  ترباػاتهـ سػم مختعػؼ اوماػاولاوؤام م سم اوتكلرف  بو اوطبم لمتاب   اوطعب  ل 

كمػػا تقػػـل بتقرػػرـ اوة ػػاطات اوطبرػػ  لاو ػػبو اوطبرػػ  لؤمػػ  اةئاػػاارات لدرا ػػتها لا ػػت ؤوها 

ةعػػداد ئاػػرع  اضمػػراض لاضلباػػ  اوتػػم عاوؤتهػػا اومؤ  ػػ ، لتئةػػر مػػ  اوهراػػات اوم ةرػػ  

ت او عمرػػ  سػػم اومؤ  ػػ  لم ػػارك  اال ت ػػجااررف اوؤػػام ررف سػػم اومػػؤتمرات بػػرامج اوتظػػاارا

عػػف ذوػػؾ، كمػػا وهػػا مهػػاـ إداررػػ   لاومعتقرػػات اوتػػم وهػػا عؤ ػػ  بػػاو عـل اوطبرػػ  لتتعقػػ  تقػػاررر

أخػػر  تتمثػػؿ سػػم ئجػػظ اومعجػػات اوطبرػػ  لاةداررػػ  وعمرةػػ  لتػػةظـ تلزرػػ  اوم عمػػات اوطبرػػ  

تابػػػ  اومؤعػػػس او عمػػػم لتؤػػػدر اة ػػػارة إوػػػ  أف مػػػدرر اػػػذم لاو عمرػػػ  لتقػػػـل اػػػذم اومدرررػػػ  بك

اومدرررػػ  ر ػػػرف مػػػف بػػػرف االختاااػػػرف اال ت ػػجااررف اوؤػػػام ررف لتتجػػػرع بػػػدلراا إوػػػ  ثؤثػػػ  

 تتكلف مف مكاتب لام عع  او كؿ اوتاوم : 1مدرررات سرعر 

  مكتػب اوبرمؤػ لتتكػلف مػف ثؤثػ  مكاتػب لاػم:المنيرية الفرعيةة لمنشةاطات الطبيةة:  -*

 مكتب تةظرـ لتقررـ اوة اطات اوطبر س، اال ت ؤاالت مكتب اومةالب  ل، لمتاب   اوطعب 
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ل تتكػػػلف مػػػف ؤهتهػػػا اوػػػ  ثؤثػػػ  مكاتػػػب المنيريةةةة الفرعيةةةة لمنشةةةاطات شةةةبه الطبيةةةة:  -*

مكتػب او ػؤج ، مكتب اوبرمؤ  لمتاب   اوطعبػ  ) اوػذرف رتػاب لف تكػلرف  ػبو اوطبػم   لام:

 لتقررـ اوة اطات  بو اوطبر س مكتب تةظرـ، اوتمررةم

مكتػػػػب  لتتكػػػػلف مػػػػف مكتبػػػػرف لامػػػػا: المنيريةةةةة الفرعيةةةةة لمتسةةةةيير اإلناري لممةةةةري : -*

 مكتب اوقبلؿس، اال تقباؿ لاوتلؤرو لاوة اط او ؤؤم االؤتماعم

إف طبر   اومركز اال ت جاام اوؤام م لاختؤؼ لت قرػد مهامػو ؤ ػؿ مػف عمعرػ  ت ػرررم    

تقةرػػػ  ت ػػػاعد اوهراػػػػات  ألاراػػػات سةرػػػػ   إوػػػ وؾ، سهػػػل باوتػػػاوم رئتػػػػاج لتةظرمػػػو مختعجػػػ  كػػػػذ

اةداررػػػ  ععػػػ  اوت ػػػررر، لععرػػػو سهةػػػاؾ اراتػػػاف ا ت ػػػاررتاف لامػػػا اومؤعػػػس او عمػػػم، لاوعؤةػػػ  

   1اال ت ارر س

 المجنة االستشارية: :المجمس العممي و ثالثا

رةتخػب مػف ةػمف رت كؿ اومؤعػس او عمػم سةػؤ عػف اوػرارس اوػذي  المجمس العممي:  -أ

رؤ ػاء اوماػاول )لاػـ أ ػاتذة سػم اوطػب   لمػدرر مؤ  ػ   أعةاءم ومدة ثؤث   ةلات مف

باةةػػػاس  إوػػػ   اوتكػػلرف او ػػػاوم اوم ةرػػػ  أل ممثعػػػو لعةػػػد اال تةػػاء م ػػػؤلول لئػػػدات اوبئػػػث

ر رػةهـ اومػدرر او ػاـ وعمركػز اال ت ػجاام اوؤػام م ئ ب اوئاو   ثؤث  أعةاء  ألعةلاف 

أ ػػتاذ مئاةػػر لأ ػػتاذ م ػػاعد رةتخبهمػػا زمؤؤامػػا ، اومؤملعػػ  او عمرػػ  وعمؤ  ػػ مػػف بػػرف 

ملظؼ  بو طبم ر ةو اومدرر او اـ ، رتمت  بػععع  رتبػ  سػم  ػعؾ  ػبو ، ومدة ثؤث   ةلات

 اوطبررفس

 أراء خالاا سرما رعم: سهل ر ت ار لربديف اومؤعس او عمم ارا  ا ت ارر ، ألبما 
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م ػػارر  اوبػػرامج اوخااػػ  بػػاوتؤهرزات اوطبرػػ  ، وماػػاول اوطبرػػ إ امػػ  عؤ ػػات ععمرػػ  بػػرف ا

عػػادة تهراتهػػا بػػرامج وتظػػاارات او عمرػػ  ، بػػرامج اواػػئ  لاو ػػكاف، لببةػػاء اوماػػاول اوطبرػػ  لا 

و ااهػا، لاوتقةر  االتجا رػات اوخااػ  بػاوتكلرف لاوبئػث سػم ععػـل ، إة اء اومؤ  ات اوطبر  لا 

لاوبئػػث سػػم ععػػـل اوطػػب لرقػػدر ة ػػاط اوماػػاول  اوطػػب، لر ػػارؾ سػػم إعػػداد بػػرامج اوتكػػلرف

 سم مرداف او ؤج لاوتكلرف لاوبئثس

لرمكػػف ومػػدرر اومركػػز اال ت ػػجاام اوؤػػام م أف رطعػػ  اومؤعػػس او عمػػم ععػػ  كػػؿ أمػػر ذي 

طاب  طبػم ععمػم أل تكػلرةم، لععػ  اػذا ساةػو با ػتدعاء مةػو أل مػف طػرؼ اوػرارس رؤتمػ  

 ػهررف، لرمكةػو أف رؤتمػ  سػم دلرة طاراػ  بطعػب  اومؤعس او عمم سم دلرة عادرػ  مػرة كػؿ

 مف رارس اومؤعس أل أغعبر  أعةااو أل اومدرر او اـ وعمركز اال ت جاام اوؤام مس

اوهراػػ  اال ت ػػارر  اػػم اراػػ  إداررػػ  تقػػـل  ألاوعؤةػػ  اال ت ػػارر  : المجنةةة االستشةةارية:  ب

م ػػػػاعدة، بئرػػػث تةئاػػػػر أاػػػؤ وم الةػػػ  اوهراػػػػات اوتةجرذرػػػ  اورار ػػػر ، سهػػػػم اراػػػات سةرػػػ  

لظرجتهػػػا سػػػم اةعػػػداد لاوتئةػػػرر ل اوبئػػػث، ثػػػـ تقػػػدرـ اوةاػػػل وعؤهػػػ  اةداررػػػ  اوتػػػم تمعػػػؾ 

بب طاب هػا اوجةػم إادار اوقرار، ل د ة عت اذم اوهراات ةترؤ  ت قد اوم كؤت اةدارر  ب ػ

 1سسم اول ت اوئاةر

اوؤػام م سػم أداء مهامػو لععػ  ت اعد اوعؤة  اال ت ارر  اومدرر او ػاـ اومركػز اال ت ػجاام 

اوخاػػػلص سػػػم تطبرػػػؽ ا ترائػػػات اومؤعػػػس او عمػػػم لتلاػػػراتو، لوعتػػػذكرر سػػػاف اػػػذم اوعؤةػػػ  

ثؤثػػ  إوػػ   ػػب   رؤ ػػاء ، راػػرس اومؤعػػس او عمػػم ت ػػمؿ إةػػاس  إوػػ  اومػػدرر او ػػاـ مػػا رعػػم:

مااول )ئ ب ئؤـ اومركز اال ت جاام اوؤام م   ر رةهـ اومؤعػس او عمػم، لبمبػادرة مػف 

تتل ػ  وت ػمؿ اضمػرف او ػاـ  أفمدرر او اـ أل أغعبرػ  أعةػاء اوعؤةػ ، لرمكػف وهػذم اوعؤةػ  او
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لوعتػػػذكرر سػػػاف عػػػدد اومراكػػػز  ،لمػػػدرر اراكػػػؿ اومؤ  ػػػ  لتكػػػلف اؤتماعاتهػػػا مػػػرة كػػػؿ  ػػػهر

در ػػمبر  2اومػػؤرخ سػػم  467-97اال ت ػػجاار  اوؤام رػػ  ئػػددت ئ ػػب أئكػػاـ اومر ػػـل ر ػػـ 

مركػػػػز  14أالف سػػػػم تزارػػػػد ئرػػػػث ربعػػػػ  عػػػػدداا ئاورػػػػا بثؤثػػػػ  ع ػػػػر مركػػػػزا ل اػػػػم  1997

 سا ت جاام ؤام م

 التسيير اإلناري لممؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة:  الفرع الثاني

ةص اومر ػـل اوتةجرػذي اومئػدد ةة ػاء اومؤ  ػات اال ت ػجاار  اومتخااػ  ععػ  اةػو      

لر رراا مدرر لتزلد بؤهاز ا ت ػاري ردرر اومؤ    اال ت جاار  اومتخاا  مؤعس إدارة 

 1ر م  اومؤعس اوطبمس

 ال ؤهاز رقـل ب دارة اومؤ  ات اال ت جاار  اومتخاا   :مجمس اإلنارة: -أوال

ممثػؿ  ر تمؿ عع  مؤملع  مف أعةاء عع  او كؿ اوتػاوم:تكويةةن مجمةس اإلنارة:  -10

ممثػػؿ عػػف  ،ات اال تاػػادر ممثػػؿ عػػف اوتعمرةػػ ،ممثػػؿ عػػف إدارة اوماورػػ  ،عػػف اوػػلاوم رار ػػا

ممثػؿ عػف  ،وػس او ػ بم اوبعػدي مقػر اومؤ  ػ ومؤممثؿ عػف ا ،اراات اوةماف االؤتماعم

ممثػػػػؿ عػػػػف  ،زمػػػػؤؤمممثػػػػؿ عػػػػف اوم ػػػػتخدمرف اوطبرػػػػرف رةتخبػػػػو  ،وػػػػس او ػػػػ بم اوػػػػلالامومؤا

ممثػؿ عػف او مػاؿ  ،ثؿ عف ؤم رػات اومةتج ػرفمم ،اوم تخدمرف  بو اوطبررف رةتخبو زمؤؤم

ممثػؿ مؤ  ػ  اوتكػلرف سػم او عػـل اوطبرػ   ف،وس اوطبػرومؤرارس ا ،رةتخب سم ؤم ر  عام 

اومؤاعػػػ  إ عرمرػػػا إذا كاةػػػت اومؤ  ػػػ  اال ت ػػػجاار  اومتخااػػػ  تمػػػارس ة ػػػاطات ا ت ػػػجاار  

 كما رمكةو اال ت اة  بعي  خص مف  اةو أف ر اعدم سم مدالالتوس ،ؤام ر 
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لالت اومؤعػػس لرػػدوم باػػلت ا ت ػػاري لرتػػلو  أماةػػ  اومؤعػػس، رػػتـ ر ػػارؾ اومػػدرر سػػم مػػدا

ت ػػػرف أعةػػػاء مؤعػػػس اةدارة و هػػػدة مػػػدتها ثؤثػػػ   ػػػةلات  ابعػػػ  وتؤدرػػػد بقػػػرار مػػػف اوػػػلاوم 

لبا تراح مف او عطات اوتم رةتملف إورها لسم ئاؿ اةقطاع ائػد أعةػاء اومؤعػس و ػبب مػا 

و إو  غار  ةهار  او هدة كمػا تةتهػم رتـ ت ررف عةل ؤدرد ئ ب اض كاؿ ةج ها ورئؿ مئع

 عهدة اضعةاء بئكـ لظااجهـ م  اةتهاء اذم اولظرج س

لةظػػرا وكػػلف مؤعػػس اةدارة رقػػـل بمهػػاـ إدارة اومؤ  ػػ   تنظةةيم وعمةةل مجمةةس اإلنارة:-12

مخطػط اوتةمرػ  اوقاػرر  تم:سهل رتدالؿ سم اوملاةر  اوتم وها عؤ   باومؤ  ػ  لاػم كػا 

 ،اوئ ػػػػاب اةداري ،اوئ ػػػػابات اوتقدرررػػػػ  ،ؤ  ػػػػ ومم ػػػػرلع مرزاةرػػػػ  ا ،تل ػػػػط اومػػػػد ومل ا

اوبػػػرامج او ػػػةلر  اوخااػػػ   ،م ػػػارر  اومخططػػػات اوتةظرمرػػػ  وعماػػػاول ،م ػػػارر  اال ػػػتثمار

االتجا رػػات اومبرمػػ  مػػ  مؤ  ػػات اوتكػػلرف، او قػػلد اومت عقػػ   ،باػػراة  اوبةارػػات لاوتؤهرػػزات

مؤ  ػػ ، لاوتعمرةػػات اال تاػػادر  لاوت اةػػدرات باوخػػدمات او ؤؤرػػ  لاومل  ػػ  مػػ   ػػركاء او

اوةظػػػػاـ  ،م ػػػػرلع ؤػػػػدلؿ اومػػػػلظجرف ،لاوؤماعػػػػات اومئعرػػػػ  لاومؤ  ػػػػات لاوهراػػػػات اضخػػػػر 

 بػػػػلؿ اوهبػػػػات  ،ا تةػػػػاء لتئلرػػػػؿ اومةقػػػػلالت لاو قػػػػارات لعقػػػػلد اةرؤػػػػار ،اوػػػػداخعم وعمؤ  ػػػػ 

خػػؤؿ االؤتمػػاع ر ػػد مؤعػػس اةدارة ةظامػػو اوػػداخعم لراػػادؽ ععرػػو ، 1لاولاػػارا أل رسةػػها

إف  رؤتمػػ  مؤعػػس اةدارة لؤلبػػا سػػم دلرة عادرػػ  مػػرة كػػؿ  ػػت  أ ػػهر كمػػا رمكةػػوو  ،اضلؿ

أعةػػػااو لتئػػػرر  2/3رؤتمػػػ  سػػػم دلرة طاراػػػ  با ػػػتدعاء مػػػف رار ػػػو أل بطعػػػب مػػػف ثعثػػػم 

مدالالتػػو سػػم مئاةػػر ت ػػؤؿ سػػم  ػػؤؿ خػػاص مػػر ـ لمل ػػ  رمةػػرو راػػرس لأمػػرف اوؤع ػػ ، 

اةػػػو ال تاػػػل مػػػدالالت مؤعػػػس اةدارة إال بئةػػػلر أغعبرػػػ   لةػػػص اومر ػػػـل اوتةجرػػػذي ععػػػ 

ذا وػػػػـ ركتمػػػػؿ اوةاػػػػاب ر ػػػػتدع  مؤعػػػػس اةدارة مػػػػف ؤدرػػػػد سػػػػم اضرػػػػاـ اوثماةرػػػػ   أعةػػػااو لا 
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رتػػدالولا مهمػػا ركػػف عػػدد اضعةػػاء اوئاةػػررف لتتخػػذ  أفاوملاورػػ  لرمكػػف ئرةاػػذ ضعةػػااو 

ارس، ت ػػرض اومػػدالالت اوقػػرارات باضغعبرػػ  لسػػم ئاوػػ  ت ػػالي اضاػػلات رػػرؤل اػػلت اوػػر 

وعملاسقػػ  ععرهػػا مػػف طػػرؼ اوػػلاوم سػػم اضرػػاـ اوثماةرػػ  اوتػػم تعػػم االؤتمػػاع لتكػػلف بػػذوؾ  ابعػػ  

وعتةجرػػذ ثؤثػػلف رػػـل ب ػػد إر ػػاوها إال سػػم ئاوػػ  م ارةػػ  اػػررئ  تبعػػ  خػػؤؿ اػػذم اومػػدة لبػػذا 

 1تتـ عمؿ لمدالالت مؤعس اةدارةس

 ا اؤئر  ت ررر اومؤ    او ملمر  اومتخاا  ال اوؤه  اومخلو  وه :المنيةةةةةر: -ثانيا

ر رف مػدرر اومؤ  ػ  او ملمرػ  اال ت ػجاار  اومتخااػ  ععػ   :: تعيينه وص حياته -10

غرار با م مدراء اومؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  اضخر  لذوػؾ بقػرار مػف اوػلزرر اومكعػؼ 

لكػػلف اومػػدرر م ػػؤلؿ عػػف  باواػػئ  لتةهػػ  مهامػػو بػػةجس او ػػكؿ ) اعػػدة تػػلازي اض ػػكاؿ 

رمثػػػؿ اومؤ  ػػػ  أمػػػاـ او داوػػػ  لسػػػم ؤمرػػػ  عدرػػػدة لمةهػػػا:  ػػػرر اومؤ  ػػػ  سهػػػل رطعػػػ  بمهػػػاـ 

ر ػػػد م ػػػارر  ، اػػػل اضمػػػر باواػػػرؼ سرمػػػا رخػػػص ةجقػػػات اومؤ  ػػػ  ،أعمػػػاؿ اوئرػػػاة اومدةرػػػ 

رةػػػػ  م ػػػػرلع اوهركػػػػؿ اوتةظرمػػػػم لاوةظػػػػاـ  ،اومرزاةرػػػػ  اوتقدرررػػػػ  لرةػػػػ  ئ ػػػػابات اومؤ  ػػػػ 

رةػػ  اوتقررػػر او ػػةلي وعة ػػاطات  ،رقػػـل بتةجرػػذ مػػدالالت مؤعػػس اةدارة ،  ػػ اوػػداخعم وعمؤ 

لرر عو إو  او عط  اولاػر  ب ػد ملاسقػ  مؤعػس اةدارة رقػـل بػ براـ ؤمرػ  او قػلد لاواػجقات 

رمػػػارس او ػػػعط  او ػػػعمر  ععػػػػ  ، ل االتجا رػػػات لاالتجا ػػػات سػػػم إطػػػار اوتةظػػػرـ اوم مػػػلؿ بػػػو

ارس  ػػعط  اوت رػػرف لاوت ػػررر ععػػ  مؤمػػلع م ػػتخدمم رمػػ، اوم ػػتخدمرف اوخاةػػ رف و ػػعطتو

، كمػػػا اومؤ  ػػ  با ػػػتثةاء اوم ػػتخدمرف اوػػػذرف خاػػص وهػػػـ  ػػػكؿ أخػػر مػػػف أ ػػكاؿ اوت رػػػرف

 س2رمكةو تجلرض إمةااو عع  م ؤلورتو وااول م اعدرو
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ر ػػاعدم سػػم تعدرػػ  مهامػػػو  النظةةام الةةناخمي لممؤسسةةات االستشةةةفائية المتخصصةةة:- 12

در ػػػمبر  ػػػة   02اومػػػؤرخ سػػػم  97/465اومر ػػػـل اوتةجرػػػذي ر ػػػـ مػػػدررلف م ػػػاعدرف لتػػػرؾ 

اومتةػػػػػمف تئدرػػػػػد  لاعػػػػػد إة ػػػػػاء اومؤ  ػػػػػات اال ت ػػػػػجاار  اومتخااػػػػػ  لتةظرمهػػػػػا  1997

ل رراا تئدرد اومخطط اوتةظرمم وعمؤ  ات اال ت جاار  اومتخااػ  وقػرار لزاري م ػترؾ 

و ػػعط  اومكعجػػ  باولظرجػػ  بػػرف كػػؿ مػػف اوػػلزرر اومكعػػؼ باواػػئ  لاوػػلزرر اومكعػػؼ باوماورػػ  لا

ذي اوئؤػ  عػاـ  29او ملمر  ئرث ادر بهذا اواػدد اوقػرار اوػلزاري اوم ػترؾ اومػؤرخ سػم 

اوػذي رئػدد اوتةظػرـ اوػداخعم وعمؤ  ػات او ملمرػ   1998ابررؿ  ة   26اوملاسؽ ؿ  1418

اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  لؤػػاء سرػػو ععػػ  أف ر ػػاعد اومػػدرر باةةػػاس  إوػػ  مكتػػب اوتةظػػرـ 

   :1اـ لمكتب االتااؿ ثؤث  مدرررات سرعر  لام كاوتاوماو 

مكتػػػب ت ػػػررر  : لتتكػػػلف مػػػف ثؤثػػػ  مكاتػػػب لاػػػم:المنيريةةةة الفرعيةةةة لةةةونارة والوسةةةائل -أ

   سمكتب اوتكاورؼ اوائر ، مكتب اومرزاةر  لاومئا ب ، اوملارد اوب رر  لاومةازعات

 ،مكتػب اول ارػ  مكاتػب لاػم:: لتتكػلف مػف أرب ػ  المنيرية الفرعية لمنشاطات الصةحي-ب

مكتػب اال ػتقباؿ لاوتلؤرػو لاوة ػاطات االؤتماعرػػ  ، مكتػب تةظػرـ ة ػاطات او ػؤج لتقررمهػػا

  سمكتب دخلؿ اومرة  ،او ؤؤر 

لرتكػلف مػف  المنيرية الفرعيةة لممصةالا اال:تصةانية والمنشةلت القاعنيةة والتجهيةزات:-ج

 اومة آت اوقاعدر  اوتؤهرزات لاواراة سمكتب ، مكتب اومااول اال تاادر مكتبرف لام: 

اػػل ؤهػػاز ا ت ػػاري ركعػػؼ ب اػػدار أراء تقةرػػ  سػػم  مؤػػاالت   : المجمةةس الطبةةي: -ثالثةةا

 ئدداا وو اوقاةلفس
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اوذي رئدد اوتةظرـ اوداخعم وعمؤ  ات  1998ابررؿ  ة   26اوملاسؽ ؿ  1418ذي اوئؤ  عاـ  29اوقرار اولزاري اوم ترؾ اومؤرخ سم  

 او ملمر  اال ت جاار  اومتخاا 
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رمكف ئار مهػاـ اومؤعػس اوطبػم سػم اوةقػاط  ص حيات وتشكيمة المجمس الطبي: - 10

اوبػػرامج اوخااػػ  بػػاوتؤهرزات م ػػارر   ،إ امػػ  عؤ ػػات عمعرػػ  بػػرف اوماػػاول اوطبرػػ  اوتاورػػ :

عػػادة تهراتهػػا بػػرامج اوتظػػاارات او عمرػػ   ،بػػرامج اواػػئ ، اوطبرػػ  لببةػػاء اوماػػاول اوطبرػػ  لا 

رقتػػرح كػػؿ اةؤػػراءات اوتػػم مػػف  ػػاةها أف تئ ػػف تةظػػرـ ماػػاول او ػػؤج لاول ارػػ  ، لاوتقةرػػ 

        ععمػػػػم، ل ػػػػرراا كمػػػػا رمكػػػػف وعمػػػػدرر اطػػػػؤع اومؤعػػػػس اوطبػػػػم بكػػػػؿ أمػػػػر ذي طػػػػاب  طبػػػػم

لرتكػػلف اومؤعػػس اوطبػػم مػػف مؤملعػػ  مػػف اضعةػػاء رةتخػػب مػػف برػػةهـ راػػرس  1أل تكػػلرةم

ممار ػػلف طبرػػلف  لةااػػب راػػرس ومػػدة ثؤثػػ   ػػةلات  ابعػػ  وتؤدرػػد لرةػػـ اضعةػػاء ا ترػػ :

عةػل لائػد ، عةلاف اثةاف مف اوم تخدمرف اوطبررف رةتخبهما زمؤؤاما، رؤ اء اومااول

اواػػػردوم ، ؤ  ػػػ  لمػػػف غرػػػر اومؤملعػػػ  اوطبرػػػ  رةتخبػػػو زمػػػؤؤممػػػف اومؤملعػػػ  او عمرػػػ  وعم

ملظػػػؼ  ػػػبو طبػػػم رتمتػػػ  بػػػععع  رتبػػػ  سػػػم او ػػػعؾ  ػػػبو  ،اوم ػػػؤلؿ عػػػف اػػػردور  اومؤ  ػػػ 

2ممثؿ اوم تخدمرف اال ت جااررف اوؤام ررف عةد اال تةاءس، اوطبم رةتخبو زمؤؤم
 

با ػتدعاء مػف رار ػو رؤتم  اومؤعس اوطبم  اإلطار التنظيمي لعمل المجمس الطبي: -12

       سػػػػم دلرة عادرػػػػ  مػػػػرة كػػػػؿ  ػػػػهررف لرمكةػػػػو أف رؤتمػػػػ  سػػػػم دلرة طاراػػػػ  بطعػػػػب مػػػػف رار ػػػػو

أل أغعبر  أعةااو أل بطعب مف مدرر اومؤ     رتلج االؤتماع بمئةر ر ػمم رػدلف سػم 

 ػػؤؿ خػػاص غرػػر اةػػو ال تاػػل اؤتماعػػات اومؤعػػس اوطبػػم إال بئةػػلر أغعبرػػ  أعةػػااو 

ذا وػػػـ ركتمػػػؿ اوة اػػػاب ر ػػػتدع  اومؤعػػػس مػػػف ؤدرػػػد سػػػم اضرػػػاـ اوثماةرػػػ  اوملاورػػػ  لرمكػػػف لا 

لاػل اوػذي رقػـل بلةػ   رؤتم لا مهما كاف او دد وألعةاء اوئاةػررفس أفضعةااو ئرةاذ 

3اوةظاـ اوداخعم وعمؤعس لراادؽ ععرو بدلرمس
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3
 8889  سم ر  4المخرف     89/294م  المرس   اللزف ذي رق   ،44،40،42،44الم ا    
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العموميةة لممؤسسات العمومية االستشةفائية والمؤسسةات الفرع الثالث : التسيير اإلناري 

 لمصحة الجوارية

ئكػػاـ م ػػترك  اذ ر ػػرراما مؤعػػس ادارة تخةػػ  اومؤ  ػػتاف مػػف ئرػػث تةظرمهمػػا ل ػػرراما ض

لردرراما مدرر رمثعهما اماـ او داو  لال االمر باوارؼ، لوهما مؤعػس طبػم ركعػؼ بدرا ػ  

         1وهاسرو اوطبم لاوتقةم سرها، سهل ارا  ا ت ارر  أكؿ اوم ااؿ اوتم تهـ اومؤ    لربدي ر 

 هامػػػف رقػػػـل بػػػ دارة  ػػػؤلة سػػػم أععػػػ  اػػػـر اومؤ  ػػػ  اال ت ػػػجاار  لاػػػل اػػػل: رالمةةةني -أوال 

لر ػػػهر ععػػػػ   ػػػػرراا اوئ ػػػػف لتػػػػلسرر كػػػؿ اوم ػػػػتعزمات وعم ػػػػتخدمرف لوعمرةػػػػ  مػػػػف اؤػػػػؿ 

 ستئ رف  رر اذا اومرسؽ اوئرلي

 مػػػف طػػػرؼ اوػػػلزرر اومكعػػػؼاال ت ػػػجاار  ر ػػػرف مػػػدرر اومؤ  ػػػ   تعينةةةه وصةةة حياته: -10

رمثػؿ  باوائ ، ل ال اوم ؤلؿ عف ئ ف  رر اومؤ    ل وو عػدة م ػؤلورات ةػذكر مةهػا:

او قػلد  إبػراـاػل ا مػر باواػرؼ ل ، اوئرػاة اومدةرػ  أعمػاؿاومؤ    أماـ او داو  سػم ؤمرػ  

ر ػػػػد م ػػػػرلع اوتةظػػػػرـ اوػػػػداخعم ل اوتقررػػػػر او ػػػػةلي عػػػػف ة ػػػػاط ، ل االتجا رػػػػات ل اواػػػػجقات

 عمر  عع  اوم تخدمرف اوخاة رف و عطتوسرمارس او عط  او ، اومؤ   

ةػلاب مػدرر ركعجػلف ععػ  (4)   ر اعد اومدرر أرب ػ  المنراء الفرعيين المساعنين له: -12

اػراة  اوتؤهرػزات ، اواػاول اواػئر ، اومػلارد اوب ػرر ، اوماورػ  لاول ػااؿ :اوتػلاوم بمػا رػعتم

مػػف اوػػلزرر اومكعػػؼ باواػػئ  رف ةػػلاب اومػػدرر بقػػرار رػػ ، لرػػتـ ت اوطبرػػ  لاوتؤهرػػزات اومراسقػػ 

اوتةظػػرـ اوػػداخعم وعمؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار   07/140كمػػا أئػػاؿ اومر ػػـل اوتةجرػػذي 

لاومؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ  وعاػػػػئ  اوؤلاررػػػػػ  إوػػػػ   ػػػػرار لزاري م ػػػػػترؾ بػػػػرف اوػػػػلزرر اومكعػػػػػؼ 

ل تطبرػػػػؽ اضئكػػػػاـ اومر ػػػػـل  باواػػػػئ  ل اوماورػػػػ  ل او ػػػػعط  اومكعجػػػػ  باولظرجػػػػ  او ملمرػػػػ س
                                                           

1
 088    حم    عنعل هللا ، ال   ي    القععل اال اري ) لزو   عمل   افلحعص ( مر ل سع   ص  
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مػارل  19 اػػ اوملاسػؽ وػػ 1428 ؤمػاد  اضلوػ  عػاـ 02 اومؤرخ سم 140-07 ةجرذي ر ـاوت

اػػدر   1ـ،اوػػذي رئػػدد اوتةظػػرـ اوػػداخعم وعمؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ س2007  ػػة 

رئػّدد   2009  در مبر  ة  20  اوملاسؽ 1431 مئّرـ عاـ3 اوقرار لزاري م ترؾ مؤرخ سم

ما رعم: ر مؿ اوتةظػرـ اوػداخعم سرو اوتةظرـ اوداخعم وعمؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  لؤاء 

وعمؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  اوملةػػػلع  تئػػػت  ػػػعط  اومػػػدرر اوػػػذي رعئػػػؽ بػػػو مكتػػػب 

  :ما رعتم اوتةظرـ او اـ لمكتب االتااؿ

 ،مكتػب اوقبػلؿ: مكاتػب ( 3 ) ت ػمؿ ععػ  ثؤثػ ل اومدرررػ  اوجرعرػ  وعماػاول اواػئر   - 

 سمكتب تةظرـ اوة اطات اوائر  لمتاب تها لتقررمها ،مكتب اوت ا د لئ اب اوتكاورؼ

مكتػػب ت ػػررر اومػػلارد  :اومدرررػػ  اوجرعرػػ  وعمػػلارد اوب ػػرر  ت ػػمؿ اػػم بػػدلراا ععػػ  مكتبػػرف 

 سمكتب اوتكلرف ،اوب رر  لاومةازعات

مكتػب  :مكاتػب   ( 3 )اومدرررػ  ععػ  ثؤثػ  اومدرررػ  اوجرعرػ  وعماورػ  لاول ػااؿ ت ػمؿ اػذم 

   سمكتب اول ااؿ او ام  لاوهراكؿ ،مكتب اواجقات او ملمر  ،اومرزاةر  لاومئا ب 

اومدررر  اوجرعر  واراة  اوتؤهرزات اوطبر  لاوتؤهرزات اومراسق  ل ت مؿ اومدرررػ  اوجرعرػ   - 

 ،مكتػب اػراة  اوتؤهرػزات اوطبرػ  واػراة  اوتؤهرػزات اوطبرػ  لاوتؤهرػزات اومراسقػ  مكتبػرف:

 س2مكتب اراة  اوتؤهرزات اومراسق 

                                                           
 

1
يتضقوي إًشقاء الوؤؼؽقات العوىهيقة االؼتشقفائية و الوؤؼؽقات  2007هقايى  19الوقؤضخ فقي  07/140ىم التٌفيقصي ضققن الوطؼق 22ًض الوازة  

 العوىهية للظحة الجىاضية وتٌظيوها وؼيطها
2
م عقام  3  الاطاض وظاضي هشتط  هقؤضخ فقيهي  02الوازة   ز التٌظقين القساذلي للوؤ  2009  زيؽقورط ؼقٌة 20  الوىافق  1431 هحقطم ؼؽقات يحقسم

 العوىهية االؼتشفائية



 رالهيكل التنظيمي والطبيعة القانونية لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائ    الفصل األول:

 
47 

 

اومتةػػمف إة ػػاء اومؤ  ػػات  07/140اومر ػػـل اوتةجرػػذي سػػم ؤػػاء  :اإلنارة مجمةةس –ثانيةةا 

او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار  لاومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  وعاػػػئ  اوؤلاررػػػ  ععػػػ  اةػػػو ر ػػػرر اومؤ  ػػػ  

 .عملمر  اال ت جاار  مؤعس إدارة لردرراا مدرر

 ، ممثؿممثؿ عف اولاوم رار ا :: رةـ مؤعس اةدارة ما رعتمتشكيل مجمس اإلنارة  -0

، ممثؿ عف اراات اوةماف االؤتماعم، ممثؿ عف اوتعمرةات اال تاادر ، عف إدارة اوماور 

، وس او  بم اوبعدي مقر اومؤ   ومؤممثؿ عف ا، وس او  بم اولالامومؤممثؿ عف ا

ممثؿ عف اوم تخدمرف  بو اوطبررف ، رةتخبو ةظراؤمممثؿ عف اوم تخدمرف اوطبررف 

ممثؿ عف او ماؿ رةتخب سم ؤم ر  ، ثؿ عف ؤم رات مرتجقم اوائ مم، رةتخبو ةظراؤم

رئةر مدرر اومؤ    او ملمر  وعائ  اوؤلارر  مدالالت ، وس اوطبمومؤرارس ا، عام 

 مؤعس اةدارة برأي ا ت اري لرتلو  أماةتهاس

 ػةلات  ابعػ  وعتؤدرػد بقػرار مػف  (3)  ثػؤث مػدتها مؤعػس اةدارة و هػدةرف أعةػاء رػ رتـ ت 

لسػم ئاوػ  اةقطػاع عهػدة أئػد  ،اولاوم بةاء عع  ا تػراح مػف او ػعطات لاوهراػات اوتػاب رف وهػا

أعةػػاء مؤعػػس اةدارة ر ػػرف عةػػل ؤدرػػد ئ ػػب ةجػػس اض ػػكاؿ وخؤستػػو إوػػ  غارػػ  اةتهػػاء 

ت ررةهـ بئكـ لظااجهـ باةتهػاء اػذم اولظػااؼ كمػا  لتةتهم عهدة اضعةاء اوذرف تـ.  او هدة

 س1رمكف ومؤعس اةدارة اال ت اة  بكؿ  خص مف  عةو م اعدتو سم أ  اوو

اومت عػؽ ب ة ػاء  07/140ةظػـ اومر ػـل اوتةجرػذي ر ػـ  :اإلنارةتنظيم وعمةل مجمةس  -0

اومؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ  إؤػػراءات لعمػػؿ 

لةػص ععػ  كرجرػ  عمػؿ اػذم  اوهراػ  اوم ػاعدة وعمػدرر  مؤعس اةدارة باعتبػارم ؤهػ  م ػررة 

                                                           
1
اومتةمف إة اء اومؤ  ات او ملمر  اال ت جاار  لاومؤ  ات  07/140اومر ـل اوتةجرذي   مف 10سم اوجقرة اضلو  مف ةص اومادة او ا رة ) 

  او ملمر  وعائ  اوؤلارر  س
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  خااػػ  سػػم اوؤاةػػب اومػػاوم لاوتػػم وهػػا دلر مهػػـ سػػم  ػػرر اومؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار

أ هر لرمكةػو االؤتمػاع سػم  رؤتم  مؤعس اةدارة سم دلرة عادر  مرة لائدة كؿ  ت بئرث 

لب ػد  أعةػااو (2/3) دلرة غرػر عادرػ  بةػاء ععػ  ا ػتدعاء مػف رار ػو أل بطعػب مػف ثعثػم

تئػػرر مػػدالالت مؤعػػس اةدارة سػػم مئاةػػر رل  هػػا اوػػرارس لأمػػرف اوؤع ػػ  االؤتمػػاع رقػػـل ب

اةػػػو ال تاػػػل مػػػدالالت مؤعػػػس  كمػػػا 1لتقّرػػػد سػػػم  ػػػؤؿ خػػػاص رر مػػػو لرؤ ػػػر ععرػػػو اوػػػرارس

ذا وػػـ ركتمػػؿ اوةاػػاب ر ػػتدع  مؤعػػس اةدارة مػػف  ،اةدارة إال بئةػػلر أغعبرػػ  أعةػػااو لا 

كػف أف رتػدالؿ أعةػاؤم ئرةاػذ مهمػا ركػف عػدد رمل ، لاورػ ومأرػاـ ا  (8)  ؤدرػد سػم اوثماةرػ 

اوقرػػاـ باومهػػاـ اومتػػدالؿ ععرهػػا لالعتبػػار اوملاةػػر  اوتػػم ، ورػػتمكف مػػف اضعةػػاء اوئاةػػررف

 رتدالؿ ععرها مؤعس اةدارة ذات أامر   ال  سم  رر لعمؿ اومؤ    اال ت جاار ،

تؤخذ  رارات مؤعس اةدارة بعغعبر  اضعةػاء اوئاةػررف لسػم ئاوػ  ت ػالي عػدد اضاػلات 

اوةقػػػاط اوتاورػػػ :  اػػػلصرتػػػدالؿ مؤعػػػس اةدارة ععػػػ  اوخ ل ،ركػػػلف اػػػلت اوػػػرارس مرؤئػػػا

، ؤ  ػػػػ ومم ػػػػرلع مرزاةرػػػػ  ا ،تل ػػػػطوماوقاػػػػرر ل ارف درومػػػػؤ  ػػػػ  ععػػػػ  اوممخطػػػػط تةمرػػػػ  ا

م ػػػػػارر  اوتةظػػػػػرـ اوػػػػػداخعم  ،م ػػػػػارر  اال ػػػػػتثمار ،اوئ ػػػػػاب اةداري ،اوئ ػػػػػابات اوتقدرررػػػػػ 

راسقػػػػػػ  وماوبػػػػػػرامج او ػػػػػػةلر  وئجػػػػػػظ اوبةارػػػػػػات لاوتؤهرػػػػػػزات اوطبرػػػػػػ  لاوتؤهرػػػػػػزات ا ،وعمؤ  ػػػػػػ 

اومر ػػػـل اوتةجرػػػذي ر ػػػـ مػػػف 9 ل 5رفادتومػػػةاػػػلص ععرهػػػا سػػػم اوماالتجا رػػػات ا ،لاػػػراةتها

رتةػػػمف إة ػػػاء اومؤ  ػػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػػجاار   2007مػػػارل  19اومػػػؤرخ سػػػم  07/140

اومت عقػػ  بػػاوتكلرف ععػػ  م ػػتل   لاومؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ  ل تةظرمهػػا ل ػػرراا

ت عقػػ  وماو قػػلد ا ،او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ اومؤ  ػػات او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػات 

ؤ  ػ  ال ػرما اراػات اوةػماف االؤتمػاعم لاوتعمرةػات ومبرمػ  مػ   ػركاء اوماو ػؤج ارـ بتقد

                                                           
1
 اال ت جاار  لاومؤ  ات او ملمر  وعائ  اوؤلارر  ساومتةمف إة اء اومؤ  ات او ملمر   07/140اومر ـل اوتةجرذي مف  89زص المع    
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م ػػػرلع  ،ؤ  ػػػات لاوهراػػػات اضخػػػر وما اال تاػػػادر  لاوت اةػػػدرات لاوؤماعػػػات اومئعرػػػ  ل

ةقػػػلالت وممعكرػػػ  ا ا تةػػػاء لتئلرػػػؿ ،اوةظػػػاـ اوػػػداخعم وعمؤ  ػػػ  ،رف ػػػتخدمومؤػػػدلؿ ت ػػػداد ا

اواػجقات لاو قػلد لاالتجا رػات  ، بلؿ اوهبػات لاولاػارا أل رسةػها،لاو قارات لعقلد اةرؤػار

 1س ملؿ بووملاالتجا ات طبقا وعتةظرـ ا

لاورػػ  اوم أرػػاـ (8) ت ػػرض مػػدالالت مؤعػػس اةدارة ععػػ  ملاسقػػ  اوػػلاوم سػػم اوثماةرػػ       

رلمػػػا مػػػف إر ػػػاوها إال سػػػم ئاوػػػ  اعتػػػراض  ثػػػلفدالالت ةاسػػػذة ب ػػػد ثؤومػػػلتكػػػلف ا، وؤؤتمػػػاع

رّ ػػد مؤعػػس اةدارة ةظامػػو اوػػداخعم لراػػادؽ ععرػػو أثةػػاء ل  ،اػػررل ربعػػ  خػػؤؿ اػػذا اضؤػػؿ

اؤتماعو اضلؿ كما رئدد رارس مؤعػس اةدارة ؤػدلؿ أعمػاؿ كػؿ اؤتمػاع بةػاء ععػ  ا تػراح 

 سمف مدرر اومؤ   

    اػػل اراػػ  ا ت ػػارر  مكلةػػ  مػػف راػػرس اومؤعػػس اوطبػػم لةاابػػو : المجمةةس الطبةةي -ثالثةةا  

 س ةلات  ابع  وعتؤدرد 3  أعةاء ومدة 04) ل أرب  

 رةػػػػـ اومؤعػػػػس اوطبػػػػم اضعةػػػػاء ا ترػػػػ : :تشةةةةكيل وصةةةة حيات المجمةةةةس الطبةةةةي -01

  ػػػبو طبػػػم، ؤػػػراح أ ػػػةاف، اواػػػردوم اوم ػػػؤلؿ عػػػف اواػػػردور ، م ػػػؤلؿ اوماػػػاول اوطبرػػػ 

ممثػؿ عػف اوم ػتخدمرف اال ت ػجااررف ، رةتخبو ةظراؤم مف أعع  رتب  سم  ػعؾ  ػبو اوطبرػرف

 س2اوؤام ررف عةد اال تةاء

لاػذا مػف  اوتقةػم رأرػو اوطبػم إبداءرقـل اومؤعس بدرا   كؿ اوم ااؿ اومت عق  باومؤ    م  

اولظرجرػ  بػرف اوماػاول اوتةظػرـ لاو ؤ ػات  :سرما رعتمأؤؿ تةظرـ اومؤ    ل  رراا ال رما 

عػادة تهراتهػا ،اوطبر   م ارر  اوبرامج اومت عق  بػاوتؤهرزات اوطبرػ  لبةػاء اوماػاول اوطبرػ  لا 

                                                           
1
 2007 مارل  ة  19 اػ اوملاسؽ وػ 1428 ؤماد  اضلو  عاـ 02 اومؤرخ سم 140-07 اومر ـل اوتةجرذي ر ـ  82زص المع     
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، إة ػاء اراكػؿ طبرػ  أل إو اؤاػا ،بػرامج اوتظػاارات او عمرػ  لاوتقةرػ  ،برامج اوائ  لاو كاف

  ػػ  ل ػػرراا ؤ اومتةظػػرـ رف وػػس اوطبػػم كػػؿ اوتػػدابرر اوتػػم مػػف  ػػعةها تئ ػػومؤكمػػا رقتػػرح ا

ؤ  ػ  او ملمرػ  اال ت ػجاار  لمػدرر ومكػف ومػدرر ارم، كمػا  ال ػرما ماػاول او ػؤج لاول ارػ 

وػػس اوطبػػم ب ػػعف كػػؿ م ػػعو  ذات طػػاب  ومؤؤ  ػػ  او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ  إخطػػار اوما

 أل تكلرةمس ععمم طبم أل

مػف وػس اوطبػم بةػاء ععػ  ا ػتدعاء ومؤرؤتمػ  ا  :اإلطار التنظيمي لممجمس الطبي -12

كةو االؤتمػاع سػم دلرة غرػر عادرػ  بطعػب رمل ، رار و سم دلرة عادر  مرة لائدة كؿ  هررف

مػػا مػػف  ؤ  ػػ  او ملمرػػ  اال ت ػػجاار  وما إمػػا مػػف مػػدرر أغعبرػػ  أعةػػااو لإمػػا مػػف رار ػػو لا 

لرئرر سم كؿ اؤتماع مئةر رقرد سػم  ػؤؿ  ،او ملمر  وعائ  اوؤلارر  ؤ   وما لمدرر

ذا وػـ ، وس اوطبػم إال بئةػلر أغعبرػ  أعةػااوومؤؤتماعات اال تال اغرر اةو  ،خاص لا 

كػػف أف رمل  لاورػػ ومأرػػاـ ا  (8)  وػػس مػػف ؤدرػػد سػػم اوثماةرػػ ومؤركتمػػؿ اوةاػػاب ر ػػتدع  ا

، رةتهم اؤتماع اومؤعػس اوطبػم رتدالؿ أعةاؤم ئرةاذ مهما ركف عدد اضعةاء اوئاةررف

 ةظامو اوداخعم لراادؽ ععرو أثةاء اؤتماعو اضلؿس ب عداد

مف ةجس اومر ـل عع  اةو ر رر كؿ مف اومؤ  ػ  او ملمرػ  اال ت ػجاار   10ةات اوماّدة 

لتػزلداف بهراػ  ا ت ػارر   .لاومؤ    او ملمرػ  وعاػئ  اوؤلاررػ  مؤعػس إدارة لرػدرراا مػدرر

 ػػررر اوخػػاص باومؤ  ػػ  لاػػم بػػذوؾ تخةػػ  وػػةجس ةظػػاـ اوت "وػػس اوطبػػمومؤا  " تػػدع 

 او ملمر  اال ت جاار س
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 ؤمػاد  اضلوػ  عػاـ 02 اومؤرخ سػم 140-07 لتطبرؽ اضئكاـ اومر ـل اوتةجرذي ر ـ     

او ملمرػ  وعاػئ   اومتةػمف إة ػاء اومؤ  ػات ،2007 مػارل  ػة  19 اػ اوملاسؽ وػػ 1428

 س1اوؤلارر 

  در ػمبر  ػة  20  اوملاسػؽ 1431 مئػّرـ عػاـ  3  قػرار لزاري م ػترؾ مػؤرخ سػمؤػاء او

لمةػػػو سػػػاوتةظرـ  رئػػػّدد اوتةظػػػرـ اوػػػداخعم وعمؤ  ػػػات او ملمرػػػ  وعاػػػئ  اوؤلاررػػػ و  2009

اوػػػداخعم وعمؤ  ػػػ  او ملمرػػػ  وعاػػػئ  اوؤلاررػػػ  ركػػػلف تئػػػت  ػػػعط  اومػػػدرر اوػػػذي رعئػػػؽ بػػػو 

ب ػدة  2ةػلاب معئقػرف  04) مكتبم اوتةظػرـ لاالتاػاؿ بخػؤؼ اضماةػ  او امػ  لر ػاعدم أربػ 

 :ملزعرف عع  او كؿ اوتاوم اتبمك

رػػدرراا اومػػدرر اوجرعػػم وعماورػػ  ل اول ػػااؿ رعئقػػو  :المنيريةةة الفرعيةةة لمماليةةة و الوسةةائل*

اواجقػػػػات او ملمرػػ  ل تػػلسرر  إبػراـبئرػػث رقػـل بتةظػػرـ ل ت ػػررر اومرزاةرػػػ  ل  مكتػب اضماةػػ ،

كاسػػػ  االئتراؤػػػات لاوم ػػػتعزمات ل اول ػػػااؿ اومادرػػػ  وعمؤ  ػػػػ  ل اػػػذم اومهػػػاـ ملزعػػػ  ععػػػ  

مكتػػػػػب  ،مكتػػػػػب اواػػػػػجقات او ملمرػػػػػ  ،مكتػػػػػب اومرزاةرػػػػػ  ل اومئا ػػػػػب    مكاتػػػػػب:03ثػػػػػؤث)

 ساواردور  اومركزر  ،اول ااؿ او ام  ل اوهراكؿ

بئرػػث رقػػـل  رػػدرراا اومػػدرر اوجرعػػم وعمػػلارد اوب ػػرر ، :المنيريةةة الفرعيةةة لممةةوارن البشةةرية *

، عمػػاؿ إداررػػرف   ػػبو طبػػم، )أطبػػاء،ؤمرػػ  اض ػػؤؾ اومةتمرػػ  وعمؤ  ػػ  بتةظػػرـ ل ت ػػررر 

م اومهػاـ ل ئعها ل كذا تكػلرف اومػلارد اوب ػرر  ل تطلرراػا ل اػذ ل متاب   اوةزاعات  فمهةرر

 سمكتب اوتكػػػلرف ،اوب رر  ل اومةازعاتمكتب ت ررر اوملارد  : 02ملزع  عع  مكتبرف)

                                                           
4009 مع   سز  88 ه  الم ا   ل  8248  مع ى األ لو عع  04 المخرف    820-09 اللزف ذي رق  م  المرس   44زص المع     1  
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ورئّدد اوتةظرـ اوداخعم وعمؤ  ات او ملمر  وعائ    2009در مبر  ة    20  اوملاسؽ 1431 مئّرـ عاـ  3  اوقرار لزاري م ترؾ مؤرخ سم 

 اوؤلارر 
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رػػدرراا اومػػدرر اوجرعػػم وعماػػاول اواػػئر ، ئرػػث  :المنيريةةة الفرعيةةة لممصةةالا الصةةحية *

رقػـل بتةظػرـ ل متاب ػػ  ل تقرػرـ اوة ػاطات اواػػئر  ل ئ ػاب اوتكػاورؼ ل بػػرامج اول ارػ  مػػف 

 اضمراض اومتةقع  عف طررؽ اومرام ل اوئرلاةات ل اوئرص ععػ  ةظاسػ  اومئػرط ل مكاسئػ 

  03لزعػػػ  ععػػػ  ثػػػؤث )ا سػػػات االؤتماعرػػػ  ل تػػػلسرر اورعارػػػ  اواػػػئر ، ل اػػػذم اومهػػػاـ م

 ،مكتػػػػب اوقبػػػلؿ ل اوت ا ػػػػد ل ئ ػػػػاب اوتكػػػػاورؼ ،مكتػػػػب اول ارػػػػ  ل ةظاسػػػ  اومئػػػػرط مكاتػػػب:

 سمكتب تةظرـ ل متاب  

رػػػدرراا اومػػػدرر  :المنيريةةةة الفرعيةةةة لصةةةيانة التجهيةةةزات الطبيةةةة و التجهيةةةزات المرافقةةةة *

بمتاب ػػ  ل بد ػػ  كػػؿ اوجرعػػم واػػراة  اوتؤهرػػزات اوطبرػػ  ل اوتؤهرػػزات اومراسقػػ ، ئرػػث رقػػـل 

  :02اوتؤهرزات اوطبر  ل اومراسقػػػ  لاوئػرص ععػ  اػراةتها، ل اػذم اومهػاـ ملزعػ  مكتبػرف)

 1مكتب اراة  اوتؤهرزات اومراسق س ،مكتب اراة  اوتؤهرزات اوطبر  -

 المطمب الثاني: التنظيم المالي لممؤسسات العمومية االستشفائية في الجزائر

 طػاب  ذات عملمرػ  مؤ  ػات باعتباراػا ل أةلاعهػا بمختعػؼ اال ت جاار  اومؤ  ات إف     

 اومػاوم ت ػررراا سػم تخةػ  س ةهػا اومػاوم اال ػتقؤؿ ل اوم ةلرػ  باو خاػر  تتمتػ  إداري،

 سػم م ػتقع  بمرزاةرػ  تتمتػ  ؤ عهػا اوػذي اضمػر او ملمرػ ، اومئا ػب  ل اوماورػ   ػاةلف وقلاعػد

 رػتـ  رػلد ل ةؤػراءات اوماورػ  اول ػااؿ مختعػؼ تخةػ  ئرػث اولا ػ ، سػم مقرػدة ل اوظػاار

 ععػ  أل اومرزاةرػ  اعتمػاد ل تئةػرر م ػتل  ععػ  س ػلاء اولاػر ، او ػعط   بػؿ مػف تئدرػداا

 وعمؤ  ػات اومػاوم اوتملرػؿ ععػ  اثػر اوػذي او ػمء متلاؤػدة، دلمػا اولاػار  مرا بتهػا م ػتل 

.اال ت جاار 
2 

                                                           
1
م عام  3  قطاض وظاضي هشتط  هؤضخ في  ز التٌظقين القساذلي للوؤؼؽقات العوىهيقة للظقحة   2009  زيؽورط ؼٌة 20  الوىاف  1431 هحطم يحقسم

 الجىاضية
2
 .94ص  "مر ل سع  ا ار   معل   المخسسعص االسلوفعل   مذ ر  لفرج لحص عز ا " ي  اص سزعل   
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 االستشفائية الجامعيةالتنظيم المالي لممراكز الفرع األول : 

ئدد مدلة  مرزاةر  اومركز اال ت جاام اوؤام م بقرار م ترؾ برف اوػلزرر اومكعػؼ باواػئ  

ائػػػداما  ،لاوػػػلزرر اومكعػػػؼ باوماورػػػ ، لتتةػػػمف مرزاةرػػػ  اومركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م بػػػابرف

 وإلررادات ، لاضخر  وعةجقاتس

إعاةػػات اودلوػ  اومتمثعػػ  سػػم م ػػاامتها سػػم  رعػػم :: تتةػػمف اةرػرادات مػػا راناتةةةةةةةةاإلي أوال :

أعمػػاؿ او ػػؤج لاول ارػػ  لاوبئػػث اوطبػػم لاوتكػػلرف لاوتكجػػؿ بػػاوم لزرف غرػػر اوم ػػتجردرف مػػف 

اةرػػػػرادات اوةاتؤػػػػ  عػػػػف اوت ا ػػػػد مػػػػ  ، إعاةػػػػات اوؤماعػػػػات اومئعرػػػػ  ،اوتعمرةػػػػات االؤتماعرػػػػ 

ف االؤتمػاعررف لوػذلي اوئقػلؽ اراات اوةماف االؤتماعم لاوخاا  باو ؤج اومقدـ وعمؤمةر

، اوتخاراػات اال ت ػجاار  ،لعف اوت ا د م  اوت اةدرات لاومؤ  ػات لمؤ  ػات اوتكػلرف

، اةرػرادات اومختعجػ ، اوهبات لاولاارا اوممةلئػ  سػم إطػار اوت ػرر  لاوتةظػرـ اوم مػلؿ بهمػا

اال تاػػػادر  ت ػػػدردات اوتعمرةػػػات ، اةرػػػرادات لاةعاةػػػات اضخػػػر  اومت عقػػػ  بة ػػػاط اومؤ  ػػػ 

 اوخاا  باضةرار اوؤ در س

 رتةمف باب اوةجقات سرتةمف ما رعم : ات:ةةةةةةةثانيا: النفق

ةجقات اوت ررر: سم مقدمتها اضؤلر اض ا ر  لاوت لرةػات ععػ  اخػتؤؼ أةلاعهػا لاوتػم  -

اوةجقػات اومت عقػ  بػاوتكلرف سػم او عػـل ، تمس اوم تخدمرف بمػا سػرهـ اال ت ػجااررف اوؤػام ررف

، أعمػػػاؿ اوبئػػػث، أعمػػػاؿ او ػػػؤج، ؤ ػػػ  بػػػاومركز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام ماوطبرػػػ  اوتػػػم وهػػػا ع

تةظػػػرـ اوتػػػدرربات لاومعتقرػػػات ، اوت لرةػػػات لاورلاتػػػب اوم ػػػبق  اومقدمػػػ  وعطعبػػػ  لاومترباػػػرف

 اوتكاورؼ اومعئق س، اوت ذر ، اوتم وها عؤ   باومركز اال ت جاام اوؤام م
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اوتكػػاورؼ اوتػػم وهػػا عؤ ػػ  ب ػػرر اومؤ  ػػ  ةػػرلرر   ةجقػػات اوتؤهرػػز: لباػػج  عامػػ  كػػؿ -

1لاام  وتئقرؽ ادسو اوم طرس
 

لكمػػػا رأرةػػػا  ػػػابقا ، رئةػػػر اومػػػدرر او ػػػاـ وعمركػػػز اال ت ػػػجاام اوؤػػػام م م ػػػرلع اومرزاةرػػػ  

لر رةػػو ععػػ  مؤعػػس اةدارة وعمدالوػػ ، لرر ػػعو ب ػػد ذوػػؾ إوػػ  او ػػعط  اولاػػر  وعماػػاد   

 ععروس

جاام اوؤػػام م تم ػػؾ طبقػػا وقلاعػػد اومئا ػػب  او ملمرػػ  لت ػػةد إف ئ ػػابات اومركػػز اال ت ػػ

إدارة اضمػػلاؿ إوػػ  عػػلف مئا ػػب ت رةػػو أل ت تمػػدم اوػػلزارة اومكعجػػ  باوماورػػ ، اػػذا اومئا ػػب 

اوم تمػػػد رم ػػػؾ كػػػذوؾ مئا ػػػب  عامػػػ  لمئا ػػػب  خااػػػ  وعمػػػلاد لاوقػػػرـ لاو ػػػةدات لمئا ػػػب  

مختعجػ ، لكمػا اػل م عػـل سػاف او ػة  تئعرعر  ت مل عع  اوخالص باوتئكـ سػم اوتكػاورؼ او

در مبر مف او ة  اوؤارر ، كما اةو مػف اوممكػف  31اوماور  تبدأ سم ألؿ ؤاةجم لتةتهم سم 

 2مارس مف او ة  اوملاور س 31ف ت تمر اومدسلعات لاضلامر باوارؼ إو  غار  أ

 الفرع الثاني : التنظيم المالي لممؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة 

اومتةػمف  1997در ػمبر  ػة   02اومػؤرخ سػم  97/465ةص اومر ػـل اوتةجرػذي ر ػـ      

تئدرد  لاعد إة اء اومؤ  ات اال ت جاار  اومتخاا  لتةظرمها ل رراا سم اوباب اوثاوػث 

رػػرادات ت ػػبو إوػػ  ئػػد مػػا  ةظػػرـ اومػػاوممةػػو تئػػت عةػػلاف اوت ئرػػث رةق ػػـ بػػدلرم إوػػ  ةجقػػات لا 

 س ت جاار  اوؤام ر  تعؾ اومت عق  باومراكز اال
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 إجراءات تحضير ميزانية المؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة   -أوال

رػػتـ تئدرػػد مدلةػػ  مرزاةرػػ  اومؤ  ػػ  اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  بقػػرار م ػػترؾ بػػرف اوػػلزرر    

اومكعػػؼ باواػػئ  لاوػػلزرر اومكعػػؼ باوماورػػ  رقػػـل اومػػدرر بتئةػػرر اومرزاةرػػ  لر رةػػها ععػػ  

اةدارة وعمدالو  لرر عو إو  اولوم وعمااد   ععرو باػجتو اوؤهػ  اولاػر  ععػ  ذوػؾ مؤعس 

 س1كما رقـل اومدرر كلةو اضمر بارؼ بم ؾ اومئا ب  اةدارر  وإلررادات لاوةجقات

، االعتمػػادات اوم ػػؤع  لاوماػػجاة ل ألامػػر اةرػػرادات لاوتئاػػرؿ ،ت ػػؤؿ مئا ػػب  اةرػػرادات

عػػػػ  االعتمػػػػادات اومخااػػػػ  لاالعتمػػػػادات بػػػػاوتجلرض ت ػػػػؤؿ مئا ػػػػب  ألامػػػػر اواػػػػرؼ مب

لةةرا وخالار  اومؤ  ات اال ت جاار  سقػد ، لاضلامر باودس  اومقبلو  لاضرادة اومتلسرة

ةص اومر ـل عع  اةو رقـل بم ؾ اوئ ابات اوخااػ  باومؤ  ػ  اال ت ػجاار  اومتخااػ  

ئا ػػب ر رةػػو أل ر تمػػدم اوػػلزرر طبقػػا وقلاعػػد اومئا ػػب  او ملمرػػ  لت ػػةد إدارة اضمػػلاؿ إوػػ  م

اومكعػػؼ باوماورػػ  لركػػلف اومئا ػػب او مػػلمم وعمؤ  ػػات اال ت ػػجاار  اومتخااػػ  مئا ػػب 

رار ػػػػػم  لتم ػػػػػؾ اومئا ػػػػػب  او امػػػػػ  لسقػػػػػا وطررقػػػػػ  مئا ػػػػػب  اوقرػػػػػد اومػػػػػزدلج،  كمػػػػػا رم ػػػػػؾ 

اومئا ب اوم تمد مئا ب  عام  لمئا ب  خاا  وعملاد لاوقرـ لاو ػةدات لمئا ػب  تئعرعرػ  

 ػػمل ععػػ  اوخاػػلص بػػاوتئكـ سػػم اوتكػػاورؼ اومختعجػػ   لتؤػػدر اة ػػارة أف او ػػة  اوماورػػ  ت

در ػػػمبر مػػػف او ػػػة   31باوة ػػػب  وعمؤ  ػػػات اال ت ػػػجاار  تبػػػدأ مػػػف ألؿ رةػػػارر لتةتهػػػم سػػػم 

مػارس مػف او ػة   31لمػر اواػرؼ إوػ  غارػ  أاوؤارر  م  إمكاةر  ا تمرارر  اومدسلعات ل 

 اوملاور س
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 النفقات الخاصة بالمؤسسات االستشفائية المتخصصة: و اإليرانات  -ثانيا

 س1تتةمف مرزاةر  اومؤ  ات اال ت جاار  اومتخاا  بابرف باب وإلررادات لباب وعةجقات

إعاةػػػات اودلوػػػ  اومتمثعػػػ  سػػػم م ػػػاامتها سػػػم إعمػػػاؿ اول ارػػػ   لر ػػػتمؿ بػػػاب اةرػػػرادات ععػػػ :

، غرػػػر اوم ػػػتجردرف مػػػف اوتعمرةػػػات االؤتماعرػػػ لاوبئػػػث اوطبػػػم لاوتكػػػلرف لاوتكجػػػؿ بػػػاوم لزرف 

اةررادات اوةاتؤ  عػف اوتقاعػد مػ  اراػات اوةػماف االؤتمػاعم ، إعاةات اوؤماعات اومئعر 

لاوخااػػ  بػػاو ؤج اومقػػدـ وعمػػؤمةرف اؤتماعرػػا لذلي ئقػػل هـ لعػػف اوت ا ػػد مػػ  اوت اةػػدرات 

لاولاػػارا اوممةلئػػ  سػػػم اوهبػػػات ، اوتخاراػػات اال ػػتثةاار ، لاومؤ  ػػات لاراػػات اوتكػػػلرف

اةرػػرادات لاةعاةػػات اضخػػر  ، اةرػػرادات اومختعجػػ ، إطػػار اوت ػػرر  لاوتةظػػرـ اوم مػػلؿ بهمػػا

   ست درد اوتعمرةات اال تاادر  اوخاا  باضةرار اوؤ در ، اومت عق  بة اط اومؤ   

لرر  أي ةجقػ  أخػر  ةػر ، ةجقػات اوتؤهرػز ،ةجقات اوت ررر لر تمؿ باب اوةجقات بدلرم عع :

 لتخة  وةجس ةظاـ اومئا ب  اوخاص باومؤ  ات اوائر  س وتئقرؽ ادسها

التنظةةيم المةةالي لممؤسسةةات العموميةةة االستشةةفائية والمؤسسةةات العموميةةة : الفةةرع الثالةةث

 لمصحة الجوارية

ععػػ  اةػػو رػػتـ تئدرػػد مدلةػػ  مرزاةرػػ   اومؤ  ػػ   07/140ةػػص اومر ػػـل اوتةجرػػذي ر ػػـ      

اومؤ    او ملمر  وعائ  اوؤلارر   بةاء عع   رار لزاري م ػترؾ او ملمر  اال ت جاار  ل 

كمػا ةػص اومر ػـل ععػ  اةػو ت ػتمؿ مرزاةرػ  اػذم  ،برف لزارة اوماور  لاولزارة اومكعج  باوائ 

كمػػػا رقػػػـل اومػػػدرر ب عػػػداد بػػػاب مخاػػػص وإلرػػػرادات لبػػػاب وعةجقػػػات  ،اومؤ  ػػػ  ععػػػ  بػػػابرف
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لر رةػو ععػ  مؤعػس اةدارة وعمدالوػ  لرر ػعو ب داػذ إوػ  او ػعط  اولاػر  رزاةرػ  ومم رلع ا

 س  1وعملاسق  ععرو

أوال: اإليرانات و النفقات الخاصة بالمؤسسة العمومية االستشفائية والمؤسسة العموميةة 

: ر ػػتمؿ اوةظػػػاـ  اومػػاوم وعمؤ  ػػات او ملمرػػػ  اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػػات لمصةةحة الجواريةةةة

ؤلاررػػ  ععػػ  بػػابرف رتمػػثؤف سػػم بػػاب وإلرػػرادات لبػػاب وعةجقػػات لر ػػمؿ او ملمرػػ  وعاػػئ  او

اةرػرادات اوةاتؤػ   ،إعاةات اوؤماعات اومئعرػ  ،إعاةات اودلو  باب اةررادات عع  ما رعم:

قػػػػدـ وعمػػػػؤمف وهػػػػـ ومعػػػػف اوت ا ػػػػد مػػػػ  اراػػػػات اوةػػػػماف االؤتمػػػػاعم سرمػػػػا رخػػػػص او ػػػػؤج ا

ااػػػػات ومخا ،ؤ  ػػػػات لمؤ  ػػػػات اوتكػػػػلرفوما اؤتماعرػػػػا لذلي ئقػػػػل هـ لاوت اةػػػػدرات ل

اومػػػػػلارد اضخػػػػػر  اومرتبطػػػػػ  بة ػػػػػاط  ،تعجػػػػػ ومخاةرػػػػػرادات ا ،اوهبػػػػػات لاولاػػػػػارا ،اال ػػػػػتثةاار 

 ست لرةات اوتعمرةات اال تاادر  عف اضةرار اوؤ در  ،اومؤ   

كؿ اوةجقات اضخػر  اوةػرلرر   ،ةجقات اوتؤهرز ،ةجقات اوت ررر لر تمؿ باب اوةجقات عع :

 سوتئقرؽ ادسها

ؤ  ػات او ملمرػ  وملةظرا وئ ا ر  اوقطاع  ةص اوم رع ععػ  اةػو تم ػؾ مئا ػب  ا      

لر ػةد  ئا ػب  او ملمرػ وماال ت جاار  لاومؤ  ات او ملمر  وعائ  اوؤلارر  ئ ب  لاعػد ا

 2اور سومكعؼ باومتدالؿ اضملاؿ إو  علف مئا ب ر رةو أل ر تمدم اولزرر ا
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ة يستشةةةةفائثانيةةةا : الصةةةةعوبات التةةةةي تواجةةةه النظةةةةام المةةةةالي لممؤسسةةةات العموميةةةةة اإل 

 والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية:

رمكػػػػف ئاػػػػر اواػػػػ لبات اوتػػػػم ر ػػػػاةم مةهػػػػا اوةظػػػػاـ اومػػػػاوم وعمؤ  ػػػػات او ملمرػػػػ        

اال ت ػػجاار  لاومؤ  ػػات او ملمرػػ  وعاػػئ  اوؤلاررػػ  سػػم ثػػؤث ةقػػاط تتمثػػؿ سػػم اػػ لبات 

   ساةلةر  لأخر  تةظرمر  لأخر  سم اوت ررر 

 مةػو تؤ ػؿ اومػاوم اوت ػررر تئكػـ اوتػم اوقػلاةرف طبر ػ تتمثؿ اوا لبات اوقاةلةر   سػم      

اومؤ  ػػ  او ملمرػػ   مػػدرر ئاػػلؿ لؤػػلب ذوػػؾ ععػػ  مثػػاؿ لأب ػػط لمقرػػدا، مئػػدلدا ت ػػرررا

 عةػد اولاػر  او ػعط   بػلؿ ععػ اال ت جاار  أل مدرر اومؤ  ػ  او ملمرػ  وعاػئ  اوؤلاررػ  

أمػا اواػ لبات اوتةظرمرػ   اوقاػل  اوةػرلرة ئاوػ  سم  خر عةلاف مف وؤعتمادات تئلرعو

 لاوةػػػػػماف اودلوػػػػػ  م ػػػػػاام  مػػػػػف اواػػػػػئر  اومؤ  ػػػػػات إرػػػػػراداتتظهػػػػػر مػػػػػف خػػػػػؤؿ كػػػػػلف 

 اعتمػػػػادات تئدرػػػد رخػػػص مػػػا سػػػم اوقػػػرار مركزرػػػ  ربػػػرر اوػػػذي ،او ػػػمء أ ا ػػػا االؤتمػػػاعم

 . اةؤراءات لبطة اومرزاةر 

 وعتجكرػػر، وعم ػػرر اومؤػػاؿ رتػػرؾ ال ب ػػكؿ م ػػدةاػػذم اومؤ  ػػات  مرزاةرػػات مكلةػػات إف     

 م ػتهعؾ مؤػرد مةػو ؤ عػت سقػد بػاو كس بػؿ  بهػا، رقـل مبادرة ضدة  لال اةبداع، وعتخطرط،

 . اال ػتثمارات تخاراػات غرػاب إوػ  باةةػاس  اػذا االعتمػادات، مئػدلدة ومرزاةرػ  لمةجػذ

 أ ػهر 05 وجتػرة تمتػد اولاػر  او ػعط   بػؿ مػف اومرزاةرػ  اعتمادات مةل س ف اذا عع  زرادة

1اوم رر مهم  لرا ب ر رؽ اوذي اضمر ععرها، لاومااد   تئةرراا برف ما
.   
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 : سم غاوبا تتمثؿأما اوا لبات سم اوت ررر 

 أ ػػاس ععػػ  تلةػػ  لاوتػػم اومرزاةرػػ  تقػػدررات مؤػػاؿ سػػم لاػػ لبات اوتكػػاورؼ، تقرػػرـ اة ػػداـ

 10 ة ػب  إورهػا مةػاسا اومرزاةرػ ، ةجػس ت ػاد اضئراف ب ض سم أةو ئرث تقرربر ، ئ ابات

 اوتقعردرػ  او ػؤؤت ب ػض ععػ  رقػـل لاوػذي اومئا ػبم، اوةظػاـ كجارػ  عػدـ اكػذا ؤزاسرػا %

 اوؤػرد،  ػؤؿ اوكبرػر، اوكتػاب اوؤررػدة، اوكتػاب، اورػلمم، او ػؤؿ اومػداخرؿ،  ػؤؿ : مثػؿ

 اولاػػار ،  ػػعط  مػػ  االتاػػاؿ اة ػػداـ لكػػذا وعم علمػػات، لم اوؤػػ  تة ػػرؽ لؤػػلد عػػدـ لكػػذا

 عػدـ ؤهػ ، مػف: سػم تتمػثؤف اػامترف وظػاارترف م رةػ  اولاار  أف ةؤد اةطار اذا لسم

 او مػؿ سػم اولئػدات وػد  اومتلاؤػدة اوم علمات م رس  أل مرا ب  مف اولاار   عط  إمكاةر 

 م ػالوم طػرؼ مػف وعلاػار  اومقدم  اولثااؽ سم اولثلؽ عدـ أخر ، ؤه  مفل . وها اوج عم

 اومػلاد ا ػتهؤؾ أل ا ػت ماؿ مد  لاول ااؿ، وعة اطات اوتل  ات ؤدالؿ :مثؿ اوم ت جرات

 مػػف اال ت ػػجاار  اومؤ  ػػات اػػذم أف إال  اةلةرػػ  المركزرػػ  لؤػػلد سػػرغـ لععرػو..... اواػردور 

1رةب م كما اور اب  بدلر تقـل ال اوتم اولاار  ور اب  خاة   تكلف أف اومجرلض
. 
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إف لجػػ ا اراػػراد إلػػا الارااػػؽ النػػن ا   ػػ ف اػػف اجػػؿ الننػػ ؿ   ػػا ال ػػ ج        

 ل ػػف لػػملرنـ اػػف مػػذ  الاياػػا الال  ػػا ل ارااػػؽ النػػن ا اماػػي مػػد   ر ػػب   ػػا ال  ػػمـ ليػػم 

الخمضػ  ف ل  ػ جب لػؿ  ن ػا ال  ػرب ااػم مػد  ن ب ارشخمص  ل ض ارضرار ال ي

 ؤدي ليـ إلا راع د  ى مضمئ ا ضد مػذ  الارااػؽ اػف اجػؿ الننػ ؿ   ػا   ػ  ض 

اضػػػػر اػػػػي مػػػػذا الاػػػػ ع اػػػػف الاامز ػػػػمت  انػػػػرؼ ل  ضػػػػما مل اظػػػػرا الف االخ نػػػػمص ل

ث  اظػ ـ ال ػما ف  ػاػف ن- ال  لػمر الاؤسسػمت ال ا ا ػا االس شػةمئ ا  ذلػؾ  1اإلداري 

اؤسسػػمت  ماػػا ذات طػػملع إداريب  مػػذا نسػػب اػػم  ػػاص    ػػي  –رأ اػػم سػػمل م ليػػم  اػػم 

الاراسػػ ـ ال اة ذ ػػا الا ػػررة إلاشػػمئيمب  لخضػػ  يم ليػػذا الاظػػمـ ال ػػما اي ايػػي خمضػػ ا 

ل  ػػما ف ال ػػمـب  لمل ػػملي باػػ ف د ػػم ى الاسػػؤ ل ا الامشػػئا  ػػف  اظ ايػػم أ   ػػف سػػ رمم 

  د ال ما ف اإلداري خ ص ليم ال ضما اإلداري اطل م اي ذلؾ م ا

ف اراػػر     ػػؽ لاامز ػػا إدار ػػا   ػ ف الاػػد ي الا ضػػرر ا يػػم اػػي ال ملػػب أ مػذا ا اػػم  

نمنب الار ز الض  ؼ اي ا اجيا الشخص ال مـ نػمنب الار ػز ال ػ يب  مػذا اػم 

 اف شماي  ن  ب اياا الةرد الاضر ر اي النن ؿ   ا     ض.

 اف اجؿ نن ؿ الاد ي الاضر ر   ا   ػ  ض اػف اشػمط الارااػؽ النػن ا       

اماي مد  ؤسس د  ا    ا ر ف الخطأب  اػي مػذ  النملػا    ػي إمماػا دل ػؿ   ػا  جػ د 

ذ  لػػد  اػػف الامن ػػا الاظر ػػا إف  ا  ػػا إ لػػمت الخطػػأ   ػػد اسػػألا سػػي اب  مػػذا الخطػػأب  اب

إمماػا دل ػؿ   ػا  جػ د   خمنػا اػع امف الاد ي مد ال   ا ف اف الامن ا ال ا  ا اف 

ال طػػػػ رات النمنػػػػ ا اػػػػي اجػػػػمؿ الطػػػػبب  ماػػػػم  ظيػػػػر لػػػػمف ار ػػػػز الاػػػػد ي   ػػػػد ا ػػػػ  

                                                           
1
 ٚاإلكاه٠ااخاٌّل١ٔااخ   اإلعااواتاداٌّزؼاآّ لاابْٔٛ  2008 جوا٠ااو  25اٌّااخهؿ  ااٟ  09-08ِاآ اٌماابْٔٛ هلااُ  803/5ٚاٌّاابكح  800اٌّاابكح  

 . 2008اثو٠ً  23اٌظبكهح  ٟ  21هلُ  ط.ه.
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ض  ةم ا مراا لار ز الاد ي    يب  ل ػف   ػا الػرنـ اػف ذلػؾب اػمف ال ضػما اإلداري 

مد  دخؿ اف اجؿ إ مدة ال  ازف ل ف طراي الاامز ا اإلدار اب  لمل ملي  ا  ف الاػد ي 

نػػ ؿ   ػػػا   ػػ  ض   ػػا أف  ر  ػػػب الاراػػؽ النػػني خطػػػأ لسػػ طب إال ااػػػي اػػف  الن

  ر ػػب    يػػم أضػػرار لملاسػػلا ل اػػر ضب  اػػم أف الةػػرد الػػذي خضػػع ل  ػػ ج اػػي اراػػؽ 

نني مد    ػرض رضػرار د ف أف   ػ ف الاراػؽ مػد ار  ػب خطػأب  ماػم اػمف ال ضػما 

1النظ لمف م ا د ال دالا  ألا أف  ل ا الاضر ر اف د ف     ض.
 

 المبحث األول

 لمؤسسات العمومية االستشفائيةعمى ادعوى المسؤولية اإلدارية 

 با االس شػػػةمئ اال ماػػػ راػػػؽاال   ػػػا اإلدار ػػػا سػػػؤ ل ااال م ػػػمـ  امنػػػر  ػػػ ارإف       

 نػؽ اشػ اي  اػ  ػبر   ً  خػمطراال أسػمس   ػا أ  الخطػأ أسػمس   ا ممئاا  مات س اا

    ذ  ػػي أ   )ر ضاػػال ( ضػػرراال نػػؽ اػػي ار ؿ  ػػفا  ال ػػزاـبال مػػت اةسػػي  اػػيي   مل ػػ

 أاػم بيرا ػاال ذامػ ضػد اإلدار ػا سػؤ ل ااال د ػ ى راػع افي      أ  مما امي   ا  اف أ 

 ال ػػػػمـ راػػػػؽاال  داػػػػي  لػػػػمل    ض   ضػػػػي مضػػػػمئي ن ػػػػـ  ػػػػف اػػػػم   إلػػػػزاـ ايػػػػ  ال ػػػػماي

 .ر ضاال ذايل ضرر افي سلل ام ا ملؿاالس شةمئي 

 ال ماا رااؽاال أضرار  ف اإلدار ا سؤ ل ااال اظر ا اطمؽ اي الد  ى أن مـ  لدراسا

  الجيػػػا الػػػد  ى  أطػػػراؼ ا ضػػػ عإلػػػا  ند ػػػد  لدا ػػػا ال طػػػرؽ  سػػػ  جب باالس شػػػةمئ ا

 .الضر ر ا إجرااا يم  ل مفإلا  ار را ليم خ نااال مضمئ ا

                                                           
1

 –ِغٍاخ اجعزٙابك ٌٍلهاٍابد اٌمب١ٔٛٔاخ ٚاجلزظابك٠خ  -عبِعاخ رٍَّابْ -أ.ك ِواك ثلهاْ ِووي اٌّلعٟ اٌّزؼوه ِٓ ٔشبؽ اٌّوا اك اٌبجاٟ

  37-36ص 07اٌغيائو اٌعلك  –اٌّووي اٌغبِعٟ ٌزبِٕغَذ 
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المطمببا األول: موعببود الببدعوى اإلداريببة عمببى المؤسسببات العموميببة االستشببفائية 

 وأطرافها 

 ال ػمـ راػؽاال ضػد اإلدار ا سؤ ل ااال د  ى راعاي   ضرراال ر ضاال نؽإف       

 اػػػي نػػػؽ  مػػػ   أسمسػػػي نػػػؽ اػػػف اسػػػ اد نػػػؽ  مػػػ ال ػػػ جبي     ػػػ ا ػػػمفاالس شػػػةمئ ا 

 شػر  ااال ػر ال االس شػةمئ ا  ال ماػا رااػؽاال أ اػمؿ ا اجيػا اػيي  اػ  الػدامع الننا

  ا ملػا  أنػ  ا  ن ػدة مضمئ ا دامع  س  ا يم سؤ ل ااال د  ى    لر لذلؾ  الضمرةب

 النمنػؿ الضػرر جلر  م  لا  ن   ي إ  س ا الذي دؼيال الار ضي خ ل اف ل جسد

 .يل

 الفرد األول : موعود الدعوى اإلدارية عمى المؤسسات العمومية االستشفائية

 ل طػػػ ر اياػػػا الطػػػب    ػػػرة الخطػػػما الطل ػػػا ازدادت الػػػد م ى اإلدار ػػػا الارا  ػػػا      

أاػػمـ ال ضػػما اإلداري   ػػا أا ػػمؿ ارطلػػما  الاس شػػة مت ال ا ا ػػاب املػػد  ى   ػػد مػػي 

ال نػؽ لػػملار ض أ  ذ  ػػي جػػراا  1ال سػ  ا ال ما ا ػػا الم ضػػماب النػؽ اػػي جلػػر الضػػرر

الخطػػػأ الطلػػػي أ  الخطػػػأ ال  جػػػيب  ل لػػػمرة أخػػػرى مػػػي ال سػػػ  ا ال ػػػي خ ليػػػم ال ػػػما ف 

اطمللػا لن ػ ؽ اسػ يم  نػرامت  أ اػمؿ اإلدارة ل شخص ل ج ا إلا ال ضػما اإلداري ل 

 أضػػػرت ليػػػم ااػػػف الايػػػـ لملاسػػػلا ل اػػػر ض الاضػػػر ر  ند ػػػد الشػػػخص اإلداري الػػػذي 

 نػػػ ر اػػػي  ػػػ ث  أف راػػػع    ػػػي د ػػػ ا  ن ػػػا ال  ضػػػ ع ن ػػػيب اجلػػػر الضػػػرر  ا ػػػف 

 ن  ؿ:

                                                           
1

 34ص  2004ِى١ل ؽٕبْ , اٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍبج١ت , ِنووح رقوط ِٓ اٌّلهٍخ اٌع١ٍب ٌٍمؼبت , اٌغيائو , 
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ار ؿ أف   ناػػػػػػؿ الا ظػػػػػػؼ يالطل ػػػػػػبت شخنػػػػػػ م الاسػػػػػػؤ ل ا  أس سػػػػػػم   ػػػػػػا الخطػػػػػػأ 

ا ػػػا  أف   ناػػػؿ إدارة الاس شػػػةا الاسػػػؤ ل ا  أس سػػػم   ػػػا ا ػػػرة الخطػػػأ الشخنػػػي  ال م

الارا ي  ال مل ا أف    زع الاسؤ ل ا ل ف الطل ب  الاس شػةا  ل اضػر ر النػؽ اػي أف 

 خ ػػمر لػػ ف الػػد    ف ل ند ػػد االخ نػػمص أي :  راػػع د ػػ ى ال  ػػ  ض ضػػد الا ظػػؼ 

مػما ف الاػداي أ  أف  راػع  124يالطل بت   ػا أسػمس الاسػؤ ل ا الادا ػا طل ػم ل اػمدة 

 ا ضػ ع لػذلؾ  يػدؼ . 1د  ى     ض ضد الاراػؽ   ػا أسػمس الاسػؤ ل ا اإلدار ػا 

 طمللػااالإلػا  باالس شةمئي ال مـ راؽاال   ا  ضرراال ر ضاال مم لمشر  ال ي الد  ى

الػػػد  ى اػػػي  سػػػلب   ا ػػػؿ    ضػػػررب اػػػفي لن ػػػ اػػػم  ػػػف)ال  ػػػ  ض د ػػػ ى( لػػػمل    ض

 راػؽاال ضػدد ػ ى  لراػعي دا ػإخ ؿ الاد ي    ي لان نا اشر  ا ل اد ي  ال ي  

 لػػػذلؾ بي راا ػػػ  نػػػ ف جسػػػد  سػػػ اا   ػػػا النةػػػمظ اػػػي  ا  ػػػاا ال باالس شػػػةمئي ال ػػػمـ

ي ل    ضػي    ػ ف ذلػؾ لػ ال ػ ازف  اب ػمدة النمنؿ االخ  ؿ إن حلا إ دامجم  س ا

 2.ضرر افي لن  ام  ف

  ػػف  خ  ػػؼ ا ضػػ ع  مػػ  )ال  ػػ  ض د ػػ ى(  اإلدار ػػا سػػؤ ل ااال د ػػ ى اا ضػػ ع

 ااػػل جر   ا ملػػؿ مما اػػم  ػػرراال ال  ػػمب  سػػ  ط  مػػ الػػذي الجامئ ػػاب سػػؤ ل ااال ا ضػػ ع

 3.الاند ا

 

 
                                                           

1
 127ص 2009َ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع , عٕبثخ ,ِؾّل اٌظغ١و ثعٍٟ ا١ٌٍٛؾ  ٟ إٌّبىعبد اإلكاه٠خ , كاه اٌعٍٛ 
2
 8002 اجلزايؤر، نمؤ ،ه دار ،)قؤئر لامل اجلزايؤر  قؤئنن (مقئرنؤ  دراسؤ  ،"اجلراحؤ  أخصؤئي  يلطبةؤ  دنةؤ امل سؤولية امل" :ؽوٚىٞ عي اٌال٠ٓ 
 199/200ص

 ٌِٛاٛك عبِعاخ  "١ٕٙاخّاٌ َاخ١ٌٚخّاٌ لابْٔٛ  اٟ وّبعَازاٌ شاٙبكح ١ٌٕاً ِانووح اٌبجاٟ  اٌّغبي  ٟ َزشف١بدّاٌ َِخ١ٌٚخ"ع١ّوٞ  و٠لح   3

 116ص  04/07/2011 اٌغيائو  -ٚىٚ ثز١يٞ ِعّوٞ
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 اإلدارية عمى المؤسسات العمومية االستشفائيةدعوى الالفرد الثاني : أطراف 

ا ػػػا  ػػػ ارت أر ػػػمف الاسػػػؤ ل ا أنػػػلل ار  ػػػب الة ػػػؿ الضػػػمر ا زاػػػم لػػػمل    ض  اػػػم 

أنػػمب الاضػػر ر اػػف ضػػرر  مػػذا لمال جػػم  إلػػا ال ضػػما  اامرسػػا د ػػ ى الاسػػؤ ل ا 

الراا ػػػػا إلػػػػا ال  ػػػػ  ض ال ػػػػي    لػػػػر ال سػػػػ  ا ال ضػػػػمئ ا ال ػػػػي  سػػػػ ط ع  ػػػػف طر  يػػػػػم 

أنػػػملي     ػػػي الاضػػػر ر اػػػف الننػػػ ؿ  ػػػف ن ػػػي اػػػف الاسػػػؤ ؿ  ػػػف الضػػػرر الػػػذي 

سػػا طرؽ إلػػا أطػػراؼ د ػػ ى الاسػػؤ ل اب طملاػػم  ػػمف ا ضػػ ع الػػد  ى مػػ  ال  ػػ  ض 

ا ػػػػ ـ لػػػػذلؾ   ػػػػ  ض الاػػػػد ي    ػػػػي ل اػػػػد ي  اػػػػف  اػػػػا اػػػػمف أطػػػػراؼ الػػػػد  ى ضػػػػد 

الاؤسسػػمت االس شػػةمئ ا ال ماػػا ماػػم الاػػد ي الاضػػر ر  الاػػد ا    ػػي الاسػػؤ ؿ  ػػف 

 الضرر. 

لػػـ  ػػرد أي اػػص مػػما اي اػػي مػػما ف اإلجػػرااات الادا ػػا  ) المعببرور  :المببدعي :أوال

     14   13 اإلدار ػػػا   ػػػرؼ الاػػػد ي لػػػملرنـ اػػػف  ر د انػػػط ل الاػػػد ي اػػػي الاػػػ اد 

ب اػػػع ذلػػػؾ نسػػػب أن ػػػمـ مػػػذا ال ػػػما ف الاػػػد ي مػػػ   1اػػػف ي ؽ.أ .ـ .أ ت 16   15  

           رااػػػػػػع الػػػػػػد  ى إلػػػػػػا ال ضػػػػػػما   ا ػػػػػػف   ر ةػػػػػػي   ػػػػػػا ااػػػػػػي :ذلػػػػػػؾ الشػػػػػػخص الطل  ػػػػػػي

أ  اال  لػػمري الا  ػػدـ إلػػا ال ضػػما اطمللػػم الن ػػـ لػػي لاػػم  د  ػػي اػػي ا اجيػػا شػػخص 

 أخر  د ا الاد ي    ي.

 اي د  ى الارا  ا ضد الارااؽ االس شةمئ ا امف الاػر ض مػ  الشػخص الػذي  لػمدر 

 راػػؽاال ضػػد را  ػػااال ال  ػػ  ض د ػػ ى اػػي د ياػػاللراػػع الػػد  ى أاػػمـ ال ضػػما  مػػ  

الاضر ر م  الشخص الذي  نػؽ لػي أف  طملػب لػمل    ض  ر ضا ال بننيال ال مـ

                                                           
1
٠زؼّٓ لابْٔٛ اإلعاواتاد اٌّل١ٔاخ ٚاإلكاه٠اخ  ط  2008 جوا٠و ٍٕخ  25اٌّٛا ك ٌـ  1429طفو عبَ 18اٌّخهؿ  ٟ  08/09لبْٔٛ هلُ  

 .2008ا و٠ً  23, اٌّخهفخ  ٟ  21.ه علك 
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س اا  مف الضرر أنملي المشػرة أ  ار ػد    ػي اػف ضػرر  ب1 ف الضرر الذي أنملي

أنمب ن ر      ي  جب أف   لت الاد ي ااي نمنب النؽ الذي  مع    ي الضررب 

 أف اػػػف النػػػمؿ لطل  ػػػا اػػػعا  ال ال ند ػػػد ذامػػػ  سػػػ اا أ ػػػمف الضػػػرر امد ػػػم أ  ا ا  ػػػمب 

 .ارن اؿ نسبي      ي امئلالا    ال مـي خ ةلا إ  انرؼ

 ا ل لػا د ػ ا  ل  ػ ف الشػر ط اػف جا ػا  ضػرراال ر ضاػال د ياػال اػي طر   ش ً      

الادا ػا  اإلجػرااات مػما ف اػف2 13 مدةاػال اص اي  ال اردة ال ضماب أامـ ا يم ل ةنؿ

  ػػػمف الػػػذي   ػػػامار شػػػرط نػػػذؼ مػػػد الػػػاص ذامػػػ   نػػػ نابا ال النػػػةا مػػػي   اإلدار ػػػا

459 مدةاػػػال اػػػػص اػػػيي    ػػػ اان نػػػم
 بلػػػػؿ ال ػػػد ـ دا ػػػااال اإلجػػػػرااات مػػػما ف اػػػف 3

  ل سػت الػد  ى إجػرااات النػنا شػرط 66   65 ب 64 مدةاػال اػص نسػب ممػا  لر 

 .الد  ى ال ل ؿ شرط

لػػـ   ػػط الاشػػرع الجزائػػري   ر ػػؼ لشػػرط النػػةا   ػػا الػػرنـ اػػف الػػاص  ة:بببببالصف1 -

   يػػم نػػرانا  شػػرط اػػف شػػر ط راػػع الػػد  ى ال ضػػمئ اب لػػؿ ج  يػػم اػػف الاظػػمـ ال ػػمـ 

 .ن ف أجمز ل  مضي إ مرة الداع لما داايم اف    ما اةسي

 يمػ  ا اػم النػةا   رؼ لأايم الان نا الالمشرة  مرليم آخػر ف لأم  ػا ال  مضػي   

 بي   ػ   ػدىال ا  لرمم أف  فا   الشخني النؽ أ  الذا ي ال ما اي ر زاال لنمنب

       الطلػػػي الضػػػرري    ػػػ  مػػػع الػػػذي  مػػػ النػػػؽ نػػػمنب الطل ػػػا سػػػؤ ل ااال مؿاجػػػ  اػػػي

                                                           
1
ٌٛع١ي  ٟ إٌظو٠خ اٌعبِخ ٌالٌزاياَ , ِظابكه , اإلصجابد , ٚا٢صابه , افٚطابال , اجٔزمابي , اجٔمؼابت, ِٕشا ح ا’ ك عجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ  

 402ص  2004اٌّعبهال , اجٍىٕله٠خ 
2

ج ٠غٛى فٞ شقض اٌزمبػٟ ِب ٌاُ  " :اٌَبثك اإلشبهح إ١ٌٗ عٍٝ ِب 08/09ٍٟ٠ِٓ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ  13 اٌّبكح ذٔظ

 .ٌٗ طفخ ٌٚٗ ِظٍؾخ لبئّخ أٚ ِؾزٍّخ ٠مو٘ب اٌمبْٔٛ رىٓ

 ."٠ض١و اٌمبػٟ رٍمبئ١ب أعلاَ اٌظفخ  ٟ اٌّلعٟ ٚاٌّلعٝ ع١ٍٗ  وّب ٠ض١و رٍمبئ١ب أعلاَ اإلمْ إما ِب اشزًوؽٗ اٌمبْٔٛ
3

ج ٠غٛى فؽال أْ ٠و اع  " :اٌّنوٛه أعالٖ عٍٝ ِب ٠ٍٟ 08/09اٌٍّغٝ ثمبْٔٛ 154 / 66 ِٓ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ 459 اٌّبكح ذٔظ

 ".كعٜٛ أِبَ اٌمؼبت ِب ٌُ ٠ىٓ ؽبئي اٌظفخ ٚأ١ٍ٘خ اٌزمبػٟ ٌٚٗ ِظٍؾخ  ٟ مٌه
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 الضػرر ذامػ  ػمف  سػ اا بننيال ال مـ راؽاالر   س   اظ ـ س ا  ف ام   ضرر أ 

  ا  ػؿ  جػز  أ ي  ام ػ نملػا  اي ر ضاال    ف أف الطل  ي اف ذايل ا ا  مب أ  امد م

ب  اػم   ػ ار النػةا لػدى دائػػف 1النملػا نسػبي     ػ أ ي امئلػ أ ي ذ  ػلػا إ النػةا ذ مػ

 2الاضػػر ر ل اطمللػػا ليػػذا ال  ػػ  ض لمسػػـ اد اػػي  ػػف طر ػػؽ الػػد  ى ن ػػر الالمشػػرة 

  س ط ع الاضر ر أف  ن ؿ ن ي اػي ال  ػ  ض إلػا شػخص أخػرب ا ا  ػؿ مػذا النػؽ 

 إلا الانمؿ لي .

 ملة يػماخ نػمؿ اػيي اةسػ    ػما اػف ال مضػي ػر     ال ػمـ الاظػمـ اػف النةا     لر     

 . ام اشرام إل يم سمل م

مػي الةمئػدة  ال ا  ػا الارجػ ة اػف راػع الػد  ى ال ضػمئ ا انػت    يػم  :ةبببالمصمح2 -

اػف ؽ.ا.ـ.ا اسػ  ا ا  لػمرة :ل  لػي انػ نا ممئاػا  ان ا ػا   رمػم ال ػما ف ل  13الادة 

"انػػػ نا لػػػد ف د ػػػ ى ال"  طل ػػػؽ ل م ػػػدة  
اػػػمف الػػػد  ى اإلدار ػػػا ال   لػػػؿ إال إذا  ب3

 يلي مػالمل ػمؿ لج ئي إلػا ال ضػما  مات ل اد ي امئدة امد ا  ا ا  ا  رج مم اف خ 

     ل لػػػ ؿ أسمسػػػم ال مضػػػيي    ػػػ    اػػػد الػػػذي   ػػػمراال   ػػػذلؾ مضػػػمئ ا د ػػػ ى أي رمجػػػ  

 ميػػػػخ ل اػػػػف  سػػػػ ا ال ػػػػي ال ا  ػػػػا الةمئػػػػدة   ر ةيػػػػم  ػػػػفا   أنػػػػ ب الػػػػد  ى راػػػػض أ 

 راػػع اػػفي انػػ ن   ضػػرراال ر ضااػػمل. ل ن   يػػم مضػػمئ ا د ػػ ى راػػع لػػاإ د ياػػال

  ماػؿ   ػ  ض   ػا الننػ ؿ اػي   افاالس شةمئي  ال مـ راؽاال ضد مضمئ ا د  ى

 لن ػـ ػر  ن أنػمب ضػرر افي     ار د أ  المشرةي أنمل ضرر افي لن  مال  ا ملؿ

 .ارممرب ف ل ماجدم ام   مدة ل ايام ممئاا   ما  ج د

                                                           
1
 إٌَخ اٌغبِع١خ اٌغيائو - أٌم١ذ عٍٝ ؽٍجخ صب١ٔخ ِبٍزًو ثغبِعخ لبطلٞ ِوثبػ ثٛهلٍخ "كهًٚ  ٟ اٌَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ" :لشبه ىوو٠بت 

 ) غ١و ِٕشٛهح ( 73  ص 2013 / 2012
2
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ  190ٚ  189ٌّبكح ا 
3
 125  ص 2009 اٌغيائو   كاه ِ٘ٛخ "ا١ٌٍٛؾ  ٟ شوػ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ" :ٔج١ً طمو 
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 ر ضاػػال ذ ي أ  ل  ر ػا  لملاسػػلا. الضػمرة ال ام ػػا ا  جػا  ػػؽان ضػرري لن ػػ اػف   ػؿ

  اػػ ياال الضػػرر  ػػف لػػمل    ض ا    ػػا لػػاار    فد ػػ   راػػع ال اػػمة نملػػا اػػي  ػػايـا 

  ػػمفي أاػػ إ لػػمت نػػمؿ اػػي ) اػػمليال ( مدياػػال ال  ػػ  ض  ال ما ػػا ر ضاػػال  اػػمة لنمد ػػا

.ين م  اييـ    ل
1 

الانػ نا  اف  مما ف ي ا. ـ .ا ت  ػؾ 13 الا ن د لملان نا ال مئاا اي اص الامدة 

ب    ػػ ف ب ا  ػػ ف ال ػػرض اػػف الػػد  ى نام  يػػمال ػػي  سػػ اد إلػػا نػػؽ أ  ار ػػز مػػما اي

ام الانػ نا الان ا ػا   ن ػؽ إذا لػـ   ػع اال  ػدااب  لػـ أ ذلؾ  اد  م ع الضرر ا   م.

  ن ػػؽ لػػذلؾ الضػػرر لنػػمنب النػػؽب  الانػػ نا الان ا ػػا ال ػػي انػػت    يػػم الاػػمدة 

ليدؼ اايم ااع  م ع ضرر ان اؿب أي مػي د ػ ى سملةا الذ ر مي ال ي    ف ا 13

  ممئ ا.

إف شرط الان نا ل س اف الاظمـ ال ػمـب  مػذا اػم  ا ػف أف ا  اسػي اػف خػ ؿ الاػمدة 

السػػملةا الػػذ رب إذ امػػر أف النػػةا  اإلذف اػػف الاظػػمـ ال ػػمـب لا اػػا أف الانػػ نا  13

اةػي نملػا اػم إذا ل ست اف الاظمـ ال ػمـب رايػم لػ   ماػت  ػذلؾ لػاص    يػم نػراناب 

راع الار ض الد  ى ضد الطل ب   ا أسمس أف مامؾ ضػرر ان اػؿ مػد  نػمب لػي 

اػػي الاسػػ  لؿب    ػػر الطل ػػب الػػداع لما ػػداـ الانػػ نا لد ػػي راػػي لػػـ   ػػـ لمال  ػػداا    ػػي 

 لـ   ن ي أي ضرر خمنا  اف الضرر الان اؿ ال    ض  ايب اياػم   ػ د ل  مضػي 

 داي ل ف إذا لـ   ر الطل ب الاسػؤ ؿب اػ   ا ػف إ مر ػي س طا   د ر جد ا الداع اف 

 اف    ما اةسي الف شرط الان نا ل س اف الاظمـ ال مـ.

                                                           
1

 117 - 116 ص اٌّوعع اٌَبثك َِخ١ٌٚخ اٌَّزشف١بد  ٟ اٌّغبي اٌبجٟ  ٞ  و٠لح ١وعّ
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  رؼ ارم  ا لأايم مدرة الشخص   ػا ال نػرؼ  :األهمية كشرط لمباشرة الدعوى3 -

أاػػػمـ ال ضػػػما ل ػػػدامع  ػػػف ن  مػػػي  انػػػملني     لػػػر شػػػرط ارم  ػػػا اػػػف الاظػػػمـ ال ػػػمـ 

ؽ.ا.ـ   459/1 سػػ خ ص ذلػػؾ اػػف  لػػمرة ل ال  جػػ ز رنػػد ل الػػ اردة اػػي اػػص الاػػمدة 

اػػػف ؽ .  13مات اػػػي اػػص الاػػمدة الا  ػػاب  لػػمرة ل ال  جػػ ز ري شػػػخص ل ال ػػي جػػ

 اع   ار شرط ل ػ غ السػف ال ػما اي ل شػخص الطل  ػي  ال ا ػع ل ػ ا  ال    ػا  لػـ  ا.ـ.ا

: مت ال ضػػمئ ا اإلدار ػػااػػمـ الجيػػأب اػػمف ال ا  ػػؿ لانػػماي شػػرط  جػػ لي  1 نجػػر    ػػي 

ال راضػػت  ر ضػػ ي يـ  ؽ.ا .ـ.اد ت  مػػذا  826يالانػػم ـ اإلدار ػػا  اج ػػس الد لػػا ت  اب

ملشخص   ا النػةا  الانػ نا  ج ػؿ اػف ام  ةسر منر الاشرع الشر ط الا    ا ل

 اا داـ ارم  ا داع اف الدا ع لمللط ف    ر  ال مضي اف    ما اةسي.

ذا  مات ال م دة مي  ج ل ي ال ا  ػؿ لانػمـ لملاسػلا لاشػخمص الطل   ػا اػمف الد لػا   اب

ي سػ اا  ماػت اد  ػا أ  اػد ا  ارشخمص الا ا  ا ال ماا ا ةػمة اػف ال ا  ػؿ ال جػ ل

ب     ي امف ال رائض  الاذ رات   مع لمسـ الد لا اف طرؼ اف ذ ر  اي اص    يم

    ال ػػػي جػػػما ا يػػػم :ل اػػػع ارا ػػػمة الانػػػ ص الخمنػػػاب  اػػػدام   ػػػ ف الد لػػػا  828الاػػػمدة 

أ  ال ال ػػػا أ  الل د ػػػػا أ  الاؤسسػػػػمت ال ا ا ػػػػا ذات الطػػػػملع إداري طراػػػػم اػػػػي الػػػػد  ى 

لػ ز رب الػػ ليب رئػ س الاج ػػس الشػػ لي لنػةا اػػد ي أ  اػد ي    يػػمب  ا ػؿ ل اسػػطا ا

الل ػػػػدي   ػػػػا ال ػػػػ اليب  الاا ػػػػؿ ال ػػػػما اي لملاسػػػػلا ل اؤسسػػػػمت ذات النػػػػل ا اإلدار ػػػػا 

 لػؿ د ياػلمل ممػ  اار  ال اجػب الشػر ط اػف   ػدلػـ  الشػرط ذامػ أف سػمل م أ رداػم  اػم  2ل.

 ال   ػا ال ما ا ػا الانػ ص  ؤ ػد  اػم ذامػ   ال  مضػيب إجػرااات النػنا شػرط أنػلل

                                                           
1
اٌّزؼآّ لابْٔٛ  11-84ِآ اٌمابْٔٛ  86ِآ اٌمابْٔٛ اٌّالٟٔ ٚاٌّابكح  40ٍإخ  أظاو اٌّابكح  19اٌوشل ثبٌَٕجخ ٌٍشقض اٌبج١عٟ ) ٍٓ 

 افٍوح اٌّعلي ٚاٌّزُّ 
2
 189-188ص ِوعع ٍبثك ك ثٛؽ١ّلح عببت هللا اٌٛع١ي  ٟ اٌمؼبت اإلكاهٞ )رٕظ١ُ عًّ ٚافزظبص   
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 اػف ممػا  لر   ال ػي  )66ب 65 ب  (64  اإلدار ػا دا ػااال اإلجػرااات مػما ف اػي الػ اردة

 النؽب ل جراا  نن نيم  فا  ل ف  دايمب نمؿ اي    مئ م ال مضي  رمم   ال مـ الاظمـ

 يلاةسػ الػد  ى المشػرة  سػ ط ع ال ل ف   امار ل د ـ   لت مد الد  ى راع اي النؽ رف

 الػذي د ياال أف  ام ال  ـب أ  ليال   أ   مل ني ي ا  ا ب اف لاإ ذلؾ اي  ن مج لؿ

 الػد  ى  ػراض اػ   سػلبب ري  رمم سػ أ اػما مايا ػد  ػـ   ػامار  ماؿ  م   الد  ى راع

 مما اػم ا  ػي  اػف ان ػي نػؿ اػي ال ضػع  نػنل أف لػاإ ر السػ   مػؼ لػؿ  شػطب  ال
    ب 1

الا   ػػػػؽ لن ػػػػ ؽ الارضػػػػا  2002اػػػػمرس  04 مػػػػد جسػػػػد المدئػػػػي مػػػػذ  اػػػػي مػػػػما ف ي 

 .تاي اراسم  اس  ى الاظمـ النني

م  الشخص الذي  راع ضػد  د ػ ى عميه )المسؤول عن العرر :  المدعى –ثانيا  

 الاد ي    ي اي الاسؤ ل ا الطل ا مػ  الاسػؤ ؿ  ػف الضػرر ال نػؽ لملاػد يب  مػد 

ذا  ػػمف   ػػ ف الاػػد ي    ػػي مػػ  الطل ػػب الاخطػػأ أ  الااػػرض أ  انػػد الاسػػم د فب   اب

الطل ػػب  ػػملع لاؤسسػػا  ا ا ػػا اس شػػةمئ ا اػػمف  ػػؿ اػػف الطل ػػب  الاؤسسػػا ال ا ا ػػا 

االس شػػػػةمئ ا اسػػػػؤ ل ف ملػػػػؿ الاػػػػر ض  ا ػػػػم ل  ا ػػػػد الاسػػػػؤ ل ا ال  نػػػػ ر ا ي الطل ػػػػب 

اسؤ ؿ  ف خطئي الشخني  الاؤسسا االس شػةمئ ا لم  لػمر  ا لػ ع  سػمؿ  ػف أ اػمؿ 

  مل ي ت.

 طل ػم :منازعبات المؤسسبات العموميبة االستشبفائية عميبه فبي  المبدعى تحديبد1 -

 الة ػؿ  ػف سػؤ ؿاال الشػخص  مػ ي   ػ د ااػال دا ػاباال سػؤ ل ااال اػي ال ماػا ل   ا د

  ػف اسػؤ ال أ   ػر ن ا ؿ  ف اسؤ ال أ  ي الشخنيا    ف اسؤ ال  مف س اا الضمرب

النػني  ال ػمـ راػؽاال ت نػ  ماؿ أي أ  الطل ب    ف ي     .ينراس  اي الذي الشيا
                                                           

1
 . 74ص  اٌّوعع اٌَبثك  "اإلكاه٠خ كهًٚ  ٟ اٌَّخ١ٌٚخ "لشبه ىوو٠بت  
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 ن ػر  أ  الطل ػب   مػا  ػ ف  اػع يأاػ إال ب1الضػرر إنػداث  ػف لمشػراال سػؤ ؿاال  مػ

  مػ  ػرارخ ذامػ اػ ف يلػ  ف ػمل النػني  ال ػمـ راػؽاال اػي ف ال ػما  ف سػ خدااال اػف

 ذامػ   ـبيأ اػمل ازا لػا أ اػما اايـ  ندر ال ي الضمرة ارا مؿ  ل ا  ف ال ن د سؤ ؿاال

 د ااال  م النني ال مـ راؽاال    ف  لذلؾ  )ج .ـ .ؽ( اف 136 مدةاال لاص  ا 

 ن ػا   طلػماأ الاػ ظة ف ال ػمل  ف لػي اػف أخطػما  ػف الام جػا سؤ ل ااال د  ى اي ي   

 ا اػ ي شػخص  مػ بيا  ػ  ػمف اياػم النػني ال مـ راؽاال رف  ذلؾ ارطلما ن ر اف

 اف  اا ا ا ف أف   ر ب    ػي ن ػ ؽ  ال  مضي   امأ  ؾا  ليالمل م مما امب لي ؼر ا  ً 

 لػذؿ  ػدـ أ   يػم ف  ػف ار  ػب خطػأ  ػؿ  ػف  سػأؿ ن ػث    جػب    ػي ال زااػمتب 

 مػد   ػ ف الاسػؤ ل ا اج ا ػا  مػذا اػي  ل اػر ضب ضػررا ذلػؾ  سػلب ال زاػا ال ام ػا

نملا اج امع الخطأ الشخني اع الخطأ الارا ي اي إنداث الضػرر ل اػر ض    ػذر 

ممـ اي الضػرر اةػي مػذ  النملػا ااسػؤ ل  يـ   ػ ف اسػؤ ل ا اج ا ػا  ند د  ؿ اف س

  ل ست اسؤ ل ا لمل ضماف.

 اػػم   نػػظ أف الاسػػؤ ؿ   ػػا ار  ػػمب الخطػػأ ال   ػػ ف اسػػؤ ال إال  ػػف الضػػرر      

الا  مػع ا ػػطب أاػم ار  ػػب الخطػأ ال  نػػ ري ا  ػ ف اسػػؤ ال  ػف الخطػػأ الا  مػع  ال  ػػر 

ر مف اػػي ال  ػػػ  ض  ػػػف الضػػػرر    ػػـ  ل اياػػػم ا اػػػم  شػػػا  مػػعب املاسػػػؤ ل ا الاج ا ػػػا 

الا  مػػػعب   اةػػػرد ار  ػػػب الخطػػػأ ال  نػػػ ري لملاسػػػؤ ل ا  ػػػف   ػػػ  ض الضػػػرر ال  ػػػر 

الا  مػػػعب لػػػذلؾ ال  ا ػػػف ال ػػػ ؿ لػػػمف   ر ػػػب الاسػػػؤ ل ا ال ضػػػماا ا اػػػي نػػػؿ الاسػػػؤ ل ا 

 راػػؽاال(  اػػ ياال الشػػخص ذامػػ  ػػؿا  الاج ا ػػا  ال ال  ػػس الخػػ  ؼ ار ػػر ل اياػػمب 

  .ال  مضي إجرااات  ؿ اياا  ي ال ما اي   )ننيال ال مـ

                                                           
1
ك اؽّل ؽ١َٓ اٌؾ١بهٞ, اٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍبج١ت  ٟ ػٛت إٌظبَ اٌمابٟٔٛٔ اجهكٔاٟ ٚإٌظابَ اٌمابٟٔٛٔ اٌغيائاوٞ , كاه اٌضمب اخ , عّابْ  

 156ص 2003



 المنازعات المتعمقة بالمؤسسات العمومية االستشفائية الفصل الثاني: 

 

 
72 

 

 ال ػي الػذ ر السػملةا 459 مدةاػال اػص خػ ؼ   ػا :شبرط الصبفة لممبدعى عميبه2 -

 .إ .ؽ( اف 13 / 2مدةاال ا ف بي    د ااال د ف د ياال لدى النةا   اار طتر اش ً 

 ذي   ػا نػةا ذي اػف  راػع الػذلؾ ب1ي    د ااال لدى مم  اار   ذلؾ طتر اش ً ت إ .ـ

 يمػ النػةا رف د ياػال لػد  ى    مئ ػم ال مضػي راضي  ا  ر ب ذلؾ  خ ؼ نةاب

  ػمـ اراػؽ ضػد د  ا  ر ضاال راع ل   اماخملة ي   ج ز ال   ال مـ الاظمـ اف شرط

 .ال  جي ا      الـ  الذي نني

عمبببى الجهبببة القعبببائية المدتصبببة ببببدعوى المسبببؤولية اإلداريبببة المطمبببا الثببباني : 

 المؤسسات العمومية االستشفائية

  د الد  ى ال ضمئ ا ال س  ا ال ما ا ا الم ضما النؽ اي جلػر الضػرر  ال نػؽ      

لػػملار ض أ  ذ  ػػي جػػراا خطػػػأ طلػػي أ    جػػي  نسػػب الانػػ ص ال ما ا ػػا الا    ػػا 

ل اشػػػػما الاؤسسػػػػمت ال ا ا ػػػػا االس شػػػػةمئ ا لم  لمرمػػػػم اؤسسػػػػمت  ا ا ػػػػا ذات طػػػػملع 

اػػف مػػما ف اإلجػػرااات الادا ػػا  800   ا ػػع لملشخنػػ ا الا ا  ػػا   اػػص الاػػمدة  إداري

 اإلدار ا امف الانم ـ اإلدار ػا مػي نػمنلا االخ نػمص الاػ  ي   اإلم  اػي اػي ا ػؿ 

 ػػػا ال ماػػػا اػػػي مػػػذ  الػػػد م ي  ال ػػػي  ػػػاص   ػػػا :ل الانػػػم ـ اإلدار ػػػا مػػػي جيػػػمت ال ال

جػػػا اػػػي ن ػػػـ مملػػػؿ ل سػػػ ئامؼ اػػػي ب  خػػػ ص لملةنػػػؿ اػػػي أ ؿ در الاامز ػػػمت اإلدار ػػػا

جا ػػع ال ضػػم م ال ػػي   ػػ ف الد لػػا أ  ال ال ػػا أ  الل د ػػا أ  إنػػدى الاؤسسػػمت ال ا ا ػػا 

 طرام ا يم .

 

                                                           
1
 ٌتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة.  4880فبراٌر  42الموافق  8240صفر عام  80المؤرخ فً  80/80قانون رقم   
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 في تحديد جهة االدتصاص القعائي  الفرد األول: المعيار المعتمد

ل ند د ام إذا  مف الاػزاع إداري  ػـ ا  اػمد ا  ػر ف مػما ف  جسػدمام ال ضػما اػي      

 مرارا ي   ام ليم الة ي اي   ملم ي  مام الا  مر ال ض ي  الا  مر الامدي.

:  نسػػب مػػذا الا  ػػمر   ػػ ف الاػػزاع إدار ػػمب   رجػػع االخ نػػمص المعيببار الععببوي -1

ا ي إلا ال ضما اإلداريب ا ا  مف اند أطرااي شخنم ا ا  م  مام ا اػا ذلػؾ ارخػذ 

ب  ل سػػ مط ذلػػؾ   ػػا الاؤسسػػمت 1ل ػػ ف اال  لػػمر الجيػػا ال ػػي   ػػ ف طراػػم اػػي الاػػزاع 

ال ا ا ا االس شةمئ ا ال ي ا  رؼ ليم الاشرع اي اراس ـ إاشمئيم لملشخن ا الا ا  ػا  

 لام أايم طرام اي الازاع ايػي لػذلؾ  خضػع ل  ضػما اإلداري.  اػم  ػـ ا  اػمد الا  ػمر 

 –ال ضػػػ ي ل  ا ػػػز لػػػ ف ال اػػػؿ الطلػػػي  ال اػػػؿ ال  جػػػي لن ػػػث   ػػػ ف ال اػػػؿ الطلػػػي 

ال اػؿ الػذي   ػـ  لػي الطل ػب الجػراح أ  الاخػ صب   ػذلؾ  –الا  مر ال ضػ ي  نسب

ال اػػؿ الػػذي   ػػـ  لػػي انػػد ال  ا ػػ فب  ػػملاخ لر  نػػت إشػػراؼ الطل ػػب أ  الاخػػ ص أ  

الجػػراحب    ػػ ف  اػػؿ   جػػي ال اػػؿ الػػذي   ػػـ  لػػي أ ػػ اف آخػػر ف ن ػػر ارشػػخمص 

اسػػػػ اد   ػػػػا نػػػػةا ال ػػػػمئـ  ن ػػػػث أف مػػػػذا الا  ػػػػمر 2السػػػػمل  ف  ملاارضػػػػ ف  ال مل ػػػػا .

لمل اػػػػؿب  مػػػػد ا  اػػػػد    ػػػػي ال ضػػػػما الةراسػػػػي ن ػػػػث  ػػػػرؼ ار اػػػػمؿ ال  ج ػػػػا لأايػػػػم 

                             3ار اػػػػػػػػػػػػػػمؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػـ  ليػػػػػػػػػػػػػػم ن ػػػػػػػػػػػػػػر ارطلػػػػػػػػػػػػػػماب  ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ لا جػػػػػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػػػػػرار

 مػػ  اةػس االج يػػمد الػػذي ا  لػػر ا ػي ار اػػمؿ الطل ػػا   ػػؾ  24/06/1925الاػؤرخ اػػي 

يػػػم ارطلػػػما  الجرانػػػ ف  ار اػػػمؿ ال ػػػي ال  سػػػ ط ع الاسػػػم د ف الطل ػػػ ف ال ػػػي   ػػػـ  ل

ال  ػػمـ ليػػم إال لاراا ػػا المشػػرة اػػف الطل ػػب    ػػا اسػػؤ ل  يب لن ػػث  سػػ ط ع أف   ػػدخؿ 
                                                           

1
 137ك ثٛؽ١ّلح عببت هللا اٌٛع١ي  ٟ اٌمؼبت اإلكاهٞ ِوعع ٍبثك ص 

2
ك ِعٙل اٌؾمٛق, اٌّوواي اٌغابِعٟ ٌزبِٕغَاذ ا ِؾفٛظ عجل اٌمبكه, اٌقب  و ٍبً ٌٍَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ ٌٍّو ك اٌعبَ اٌبجٟ  ,ِغٍخ اجعزٙب 

 108ص  2015اٌغيائو -
3

 30ص  2008ك اؽّل ع١َٝ , َِخ١ٌٚخ اٌَّزشف١بد اٌؾى١ِٛخ , ِٕشٛهاد ؽٍجٟ اٌؾمٛل١خ ,ٌجٕبْ 
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ل ػف مػػذا الا  ػػمر مػد اا  ػػد راػي ن ػػر ا اػع  ن ػػر نػػملل  1اػ را ا اػػم لػ  طػػراا خ ػؿ اػػم 

رار ال ن ػػػػا ليػػػػم ا  جػػػػا أ اػػػػمؿ ل ضػػػػن ا خمنػػػػا اػػػػي النملػػػػا ال ػػػػي   ػػػػ ف ا يػػػػم ارضػػػػ

  ج ا لسػ طا مػمـ ليػم الطل ػب اياػم  نػلل إ لػمت الخطػأ الجسػ ـ اػي جماػب الطل ػب 

 .2اارأ ن لم لاامسلا م ماي ليذ  ار امؿ ال  ج ا اللس طا

:    نػد لػي ان ػ ى ال اػؿ اإلداري أ  الاشػمط اإلداري اػف خػ ؿ المعيار المبادي -2

 ا  مر الامدي اف  انر ف : ند د طل  ا ا ض  ي.      ف ال

 الاشمر ا اي  س  ر اراؽ  ا اي ليدؼ  ن  ؽ ان نا  ماا -

 اس  امؿ اا  مزات الس طا ال ا ا ا. -

ا  اػػػم ان ػػػ ى اشػػػمط إداري اػػػم انػػػد ال انػػػر ف الاػػػذ  ر ف ا  لػػػر الاػػػزاع إدار ػػػم      ػػػي

ايام  ماػت أطرااػي  اا  ػد االخ نػمص ل  مضػي اإلداري أف مػذا الا  ػمر اةضػؿ راػي 

ال  نػػػػـر الاضػػػػر ر جػػػػراا اشػػػػمط إداري مػػػػمـ لػػػػي شػػػػخص خػػػػمص اػػػػف الننػػػػ ؿ   ػػػػا 

 ػػا الا  ػػمر ف ا ػػم اػػي   ػػ  ض.    جػػدر اإلشػػمرة إلػػا أف الاشػػرع الجزائػػري ا  اػػد  

 ند ػػػد الاػػػزاع اإلداري   اػػػم  ػػػـ االسػػػ  ماا لملا  ػػػمر الاػػػمدي اػػػي  ا  ػػػز لػػػ ف ار اػػػمؿ 

الطل ا  ار امؿ ال  ج ا  ذلؾ ل دام  ل ف ض ؼ الا  مر ال ض ي اي ال ا  ز ل ايػم 

ن ػػث لجػػأ ال مضػػي اإلداري الةراسػػي إلػػا ل ػػ رة ا  ػػمر أ  ػػر ام   ػػا ن ػػث ا  لػػر اػػي 

إف  26/06/1959النػػػػػمدر  ػػػػػف اج ػػػػػس الد لػػػػػا الةراسػػػػػي اػػػػػي  ROUZETمػػػػػرار 

ار اػػمؿ الطل ػػا مػػي ار اػػمؿ ال ػػي  ن ػػمج إلػػا اػػؤم ت   ا ػػا  مل ػػا   اطػػ ي   ػػا 

 اػػؿ ا  ػػػد اسػػػل مب  لمل ػػػملي   ػػػ ف االج يػػػمد مػػػد ا  اػػػد الا  ػػػمر ال ضػػػ ي ار ػػػزا   ػػػا 

                                                           
1

 36ص   ٔفَٗ ّوععاٌ "َِخ١ٌٚخ اٌَّزشف١بد اٌؾى١ِٛخ "ك. اؽّل ع١َٝ ,
2
 165ص 2011ك عّٛه ٍالِٟ , اٌٛع١ي  ٟ لبْٔٛ إٌّبىعبد اإلكاه٠خ ,ك.ك.ْ  
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الد لػا  الا جػب مػذا ال ػرار اػمف اج ػس1ا ض ع ال اؿ  ل س   ا الشخص ال مئـ لي 

الةراسػػي  ذمػػب إلػػا   ر ػػر أف الػػمدئ الاسػػؤ ل ا الطل ػػا   ػػـ  لػػ س   ػػا نػػةا الةم ػػؿ 

اام   ا طل  ا ال اؿ ا ض ع الاسؤ ل ا   . 2 اب

 نسػػب مػػذا الا  ػػمر ل ال اػػؿ الطلػػي مػػ  الػػذي   ا ػػز لنػػ  لا جد ػػا    ط ػػب ا راػػا 

ل   ا  ػػا خمنػػا    سػػب ل ػػد دراسػػمت ط   ػػا أاػػم ال اػػؿ ال  جػػي ايػػ  ال اػػؿ ال ػػمدي 

 الخ.الن ف  اظ ؼ   ضا د الجر ح ....

  جسػػد ا ضػػ   ا الا  ػػمر الاػػمديب رنػػـ نػػ  لا  طل  يػػم اػػي نام ػػا الضػػن اب  ذلػػؾ 

الف أ اػػمؿ الطل ػػب لا جػػب مػػذا الا  ػػمرب مػػد  خضػػع ل اسػػؤ ل ا   ػػا أسػػمس الخطػػأ 

الجسػػػػ ـ  اللسػػػػ طب ل ااػػػػم الا  ػػػػمر ال ضػػػػ ي  ػػػػمف  شػػػػ رط الخطػػػػأ الجسػػػػ ـ اػػػػي أ اػػػػمؿ 

    ػػػي اػػػمف ال ضػػػما نمل ػػػم    لػػػر ار اػػػمؿ  3 ػػػب اياػػػم  ماػػػت خط ر يػػػم    ا  يػػػمالطل

الطل ػػػػا أـ   ج ػػػػا نسػػػػب طل   يػػػػم ا  ػػػػ ف أ اػػػػمؿ   ج ػػػػا   ػػػػؾ ار اػػػػمؿ اللسػػػػ طا 

Bénin  الدارجػػػا Courant أاػػػم ار اػػػمؿ الطل ػػػا ا ػػػد   ا ػػػؿ  ب ال ػػػي  ػػػ ـ د ف نػػػ  لا

 الةن نػػمت الا  ػػدة  L’Etablissement du diagnosticاػػ   اػػي   ػػد ـ ال شػػخ ص 

les examens complexes  مػػد طلػػؽ ال ضػػما اإلداري الجزائػػريب الا  ػػمر الاػػمدي 

ل  ا  ز ل ف ال اؿ الطلي  ال اؿ ال  جػي ن ػث جػما اػي إنػدى ن   ػمت مػرار نػمدر 

 ف ال راا اإلدار ا ل ان اا ال   م اي مض ا الاس شةا الجما ي ل ساط اا ضػد ب.ـ 

. ل... ن ث ااي ل ند د  ا  ا ال  ج  لاةي ايم ال مـب ا  س اػف  15/04/1978اي 

                                                           
1

 37ك. اؽّل ع١َٝ , َِخ١ٌٚخ اٌَّزشف١بد اٌؾى١ِٛخ ِوعع ٍبثك ص 
2
طاابكهح عاآ  2004- 01ا ثاٛكاٌٟ ِؾّاال , اٌَّاخ١ٌٚخ اٌبج١ااخ ثا١ٓ اجعزٙاابك اٌمؼاابت اإلكاهٞ ٚاٌمؼابت اٌعاابكٞ , اٌّغٍاخ اٌمؼاابئ١خ اٌعالك  

 22ٌع١ٍب , اٌغيائو ص اٌّؾىّخ ا
3
 72ك هش١ل فٍٛ ٟ , لبْٔٛ اٌَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ ك.َ.ط اٌغيائو ص  
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الضػػػر ري اللنػػػث اػػػم إذا  ػػػمف مػػػمئـ ليػػػذ  ال ا  ػػػا طل ػػػب أـ ااػػػرضب إذ  جػػػب ارخػػػذ 

 1ل  ف اال  لمر طل  ا مذا ال  ج ا ط ل.

 الفرد الثاني: االدتصاص النوعي واالدتصاص اإلقميمي

خ نػػمص لػػد م ي الاسػػؤ ل ا الارا  ػػا ضػػد    لػػر ال ضػػما اإلداري نػػمنب اال      

أطلػػػػما  اػػػػ ظةي الاؤسسػػػػمت ال ا ا ػػػػا االس شػػػػةمئ ا لسػػػػلب ارخطػػػػما الار  لػػػػا أ اػػػػما 

اامرس يـ لاشمطيـب  اليدؼ اف ذلؾ م  ناػؿ اإلدارة   ػا   ط ػا ارخطػما النػمدرة 

جػ ة اف ملؿ  مل  يم لاامسلا م مايـ لاشػمطيـ داخػؿ الارااػؽ ال ا ا ػاب الف ال م ػا الار 

اػػػف ال ضػػػما اإلداري   ػػػؿ مػػػي ضػػػامف نسػػػف سػػػ ر الارااػػػؽ ال ا ا ػػػاب  نام ػػػا الػػػدأ 

أاػػم إذا  ػػمف الخطػػأ الار  ػػب اػػف  2الاشػػر   ا  ااػػع االانػػراؼ اػػي اسػػ  امؿ السػػ طا 

الطل ػػب ااةنػػ   ػػف  ا ػػي داخػػؿ الاراػػؽ االس شػػةمئي ال اػػ ايب امالخ نػػمص  ػػؤ ؿ 

 ػػػػملي ل   ا ػػػػد ال ماػػػػا ل اسػػػػؤ ل ا اػػػػي مػػػػذ  النملػػػػا إلػػػػا ال ضػػػػما ال ػػػػمديب   خضػػػػع لمل

 .3الادا ا

  مػػذا اػػػم ذملػػت إل ػػػي ان اػػػا ال اػػمزع الةراسػػػ ا اػػي نػػػؿ الخػػػ ؼ ال ػػمئـ لػػػ ف ال ضػػػما 

ال ػػمدي  ال ضػػما اإلداري نػػ ؿ االخ نػػمص الاػػ  ي لػػد م ي الاسػػؤ ل ا  ػػف ارخطػػما 

 25/03/1957الطل ػػا ال ػػي   ػػع اػػي اطػػمؽ الاؤسسػػمت ال ا ا ػػا االس شػػةمئ ا  ل ػػمر خ 

 ػػػػف أخطػػػػما ارطلػػػػما ال ػػػػما  ف اػػػػي ن ػػػػث مػػػػررت أف الاظػػػػر اػػػػي الاسػػػػؤ ل ا الامجاػػػػا 

الاس شػػػػة مت ال ا ا ػػػػا  ػػػػؤ ؿ إلػػػػا اخ نػػػػمص ال ضػػػػما اإلداريب  اػػػػم أ ػػػػدت ان اػػػػا 

ن ث مػررت  18/06/1963الا ض لد رمم مذا الا مؼ اف خ ؿ ن ـ نمدر ل مر خ 
                                                           

1
 166ٚهكد اإلشبهح إٌٝ ٘نا اٌمواه  ٟ عّٛه ٍالِٟ ِوعع ٍبثك ص  
2
 66ص  1994ِؾفٛظ ٌعشت , اٌَّخ١ٌٚخ  ٟ اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ , ك٠ٛاْ اٌّبجٛعبد اٌغبِع١خ , اٌغيائو  
3
 90كاه اٌغبِعخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو , اٌمب٘وح ثلْٚ ٍٕخ ٔشو  ص¸١ٌٚخ اٌبج١خ ِؾّل ؽَٓ ِٕظٛه, اٌَّخ 
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ا ػػي أف خطػػأ الطل ػػب ال ماػػؿ اػػي الاس شػػة مت ال ا ا ػػاب  ا ػػف أف    ػػؼ لأاػػي خطػػأ 

 ان ني أ  ارا ي. 

 ػػػرس الاشػػػرع  1 اػػػي الجزائػػػر  اػػػف خػػػ ؿ مػػػما ف اإلجػػػرااات الادا ػػػا  اإلدار ػػػا      

ال اػػػؿ لملا  ػػػمر ال ضػػػ ي  اػػػد  ند ػػػد  ل خ نػػػمص الاػػػ  ي ل انػػػم ـ اإلدار ػػػا ن ػػػث 

   لػػػر مػػػذ  الانػػػم ـ الجيػػػا ال ضػػػمئ ا الاخ نػػػا لملةنػػػؿ اػػػي أ ؿ درجػػػاب لن ػػػـ مملػػػؿ 

ل سػػ ئامؼ اػػي جا ػػع ال ضػػم م ال ػػي   ػػ ف الد لػػا أ  ال ال ػػا أ  الل د ػػا أ  الاؤسسػػمت 

ااػػم  ج ػػؿ اخ نػػمص ال مضػػػي اإلداري 2ا طراػػم ا يػػػم ال ا ا ػػا ذات النػػل ا اإلدار ػػ

 لم  لػػمر أف الخر طػػا النػػن ا اػػي الجزائػػر    ػػ ف اػػف أرل ػػا 3ارمػػ ف لػػأطراؼ الاػػزاع 

أنػػامؼ اػػف الاؤسسػػمت النػػن ا  اػػم رأ اػػم اػػي الةنػػؿ ار ؿ  مػػي   ا ػػع لملشخنػػ ا 

الا ا  ػػػػػا  االسػػػػػ   ؿ الاػػػػػمليب اخ ػػػػػص إلػػػػػا أف االخ نػػػػػمص الاػػػػػ  ي لػػػػػد م ى مػػػػػذ  

اؤسسػػػػػمت  ػػػػػؤ ؿ إلػػػػػا ال ضػػػػػما اإلداري ل ةنػػػػػؿ اػػػػػي الػػػػػد م ى الارا  ػػػػػا اػػػػػف ملػػػػػؿ ال

الا ضػػرر ف اػػف اشػػمطيم الطلػػي لن ػػـ نػػمدر اػػف الانػػم ـ اإلدار ػػا لم  لمرمػػم جيػػمت 

 ممل ػػػا ل سػػػ ئامؼ   ػػػا اسػػػ  ى اج ػػػس 4مضػػػمئ ا ل  ػػػما ف ال ػػػمـ اػػػي الاػػػ اد اإلدار ػػػا 

 .5 دائ م اف ملؿ الانم ـ اإلدار ا الد لاب لم  لمر  جيا اس ئامؼ ال رارات النمدرة ال

                                                           
1
 2008ٍٕخ  ٠21زؼّٓ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ , اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ  اٌعلك   23/2/2008اٌّخهؿ  ٟ  08/09لبْٔٛ  
2
أظااو ٔاض اٌّاابكح  483ص  2009, اٌغيائاو  عجال اٌوؽّاابْ ثوثابهح , شااوػ لابْٔٛ اإلعااواتاد اٌّل١ٔاخ ٚاإلكاه٠ااخ , ِٕشاٛهاد ثغاالاكٞ 

 ِٓ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ . 800
3
 146ِوعع ٍبثك ص شوػ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ ِؾفٛظ ٌشعت  
4

ثزابه٠ـ  37اٌغو٠الح اٌوٍا١ّخ عالك اٌّزعٍاك ثبٌّؾابوُ اإلكاه٠اخ , 30/05/1998اٌّاخهؿ  اٟ  98/02 اٌعؼاٛٞ مابْٔٛاٌاٌّبكح افٌٚٝ ِآ 

01/06/1998. 
5

اٌّزعٍك ثبفزظبطابد ِغٍاٌ اٌلٌٚاخ ٚرٕظ١ّ١اٗ ٚعٍّاٗ اٌغو٠الح  30/05/1998اٌّخهؿ  ٟ  98/01ِٓ اٌمبْٔٛ اٌعؼٛٞ هلُ  10اٌّبكح 

 .01/06/1998ثزبه٠ـ   37اٌو١ٍّخ علك 
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 مػػ  اػػم ذمػػب إل ػػي ال ضػػما اػػي ال د ػػد اػػف مػػرارات اج ػػس الد لػػا ن ػػث اخ ػػص      

اايػػػم أف مػػػػذا ارخ ػػػر أ ػػػػد   ػػػا اخ نمنػػػػي الننػػػري ل اظػػػػر اػػػي د ػػػػم ي اسػػػػؤ ل ا 

 الاؤسسمت النن ا ال ا ا ا  ف اشمطيم الطلي . 

ر اج ػػػس الد لػػػا الجزائػػػري رمػػػـ    ج ػػػا ذلػػػؾ اػػػف خػػػ ؿ  ػػػدة مػػػرارات اايػػػم: مػػػرا     

الةمنؿ اي مض ا:ي ذ ي ن ػ ؽ س.س ت ضػد  06/05/2003الاؤرخ اي  005243

يالار ز االس شػةمئي ل ػ ف  ا شػاتت ن ػث  ػ  خص  مػمئع الاػزاع نػ ؿ   ػرض ممنػر 

لنػػمدث اػػر ر  ػػـ ا  ػػي   ػػا أ ػػر  إلػػا الار ػػز االس شػػةمئي أ ػػف لةضػػت أاةمسػػيم ارخ ػػرة 

ا راػػػع مضػػػ ا أاػػػمـ ال راػػػا اإلدار ػػػا لاج ػػػس مضػػػما  ػػػ ف ااػػػم داػػػع لأمػػػؿ الضػػػن ا إلػػػ

 ا شػػات ل اطمللػػا لػػمل    ضب ن ػػث مضػػت ل ػػدـ االخ نػػمص  ل ػػد اسػػ ئامؼ ال ػػرار 

أاػػػمـ اج ػػػس الد لػػػاب أ ػػػد مػػػذا ارخ ػػػر   ػػػا اخ نمنػػػي لملةنػػػؿ اػػػي ال ضػػػ اب ن ػػػث 

مضػػا ل ل ػػما ال ػػرار الاسػػ أاؼ  ال نػػدي اػػف جد ػػد ل نا ػػؿ الار ػػز االس شػػةمئي ل ػػ ف 

لزااػػي ل  ػػ  ض ذ ي الن ػػ ؽ   ػػا أسػػمس أف ال اػػمة   ا شػات اسػػؤ ل ا  اػػمة الضػػن ا  اب

 1نن ت ا  جا إمامؿ الطل ب الا مل  .

الةمنؿ  25/03/2009الاؤرخ اي  042304خر لاج س الد لا رمـ آ اي مرار      

أ ػػػػػد   ػػػػػا  2اػػػػػي مضػػػػػ ا : ي السػػػػػ دة :ـ.د ت ضػػػػػد يال طػػػػػمع النػػػػػني ل ال ػػػػػا  لسػػػػػا ت

                                                           
1
 اٌغو اخ اٌضبٌضاخ  لؼا١خ : ) مٚٞ ؽماٛق ً.ً  284 ٙاوً هلاُ  06/05/2003ثزابه٠ـ  005243لواه ِغٍاٌ اٌلٌٚاخ اٌغيائاوٞ هلاُ  

 ػل ) اٌّووي اجٍزشفبئٟ ٌع١ٓ رّٛشٕذ   غ١و ِٕشٛه.
2

٠الؽظ أٗ ثوغُ ِٓ اعزّبك فبهؽخ طؾ١خ عل٠الح فاالي رٍاه اٌفزاوح ثزؾ٠ٛاً اٌمبابي اٌظاؾٟ إٌاٝ ِخٍَاخ ع١ِّٛاخ اٍزشافبئ١خ ِٚخٍَاخ 

 إٌٝ أْ اٌمؼبت ِياي ٠عزّل ر١َّخ اٌمببي اٌظؾٟ.  07/140ع١ِّٛخ ٌٍظؾخ اٌغٛاه٠خ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 
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اػػي الاػػزاعب  مضػػا ل  ػػد ؿ ال ػػا ال  ػػ  ض الاطملػػب لػػيب  ج  ػػي  اخ نمنػػي لملةنػػؿ

 .1  امشا اع الضرر الذي لنؽ لملاس أاةا

سػػػ  ر اج ػػػس الد لػػػا   ػػػا اةػػػس الا مػػػؼ نػػػ ف انػػػؿ اػػػي ال د ػػػد اػػػف ال ضػػػم م اب        

الراا ػػػػػا ل  ػػػػػ  ض  ػػػػػف أخطػػػػػما ارطلػػػػػما  الاارضػػػػػ ف ال ػػػػػما  ف لاؤسسػػػػػمت النػػػػػن ا 

الاػؤرخ اػي  048897الا مؿ ال الننر : ال رار رمـ ال ا ا اب اذ ر اايم   ا سل ؿ 

الةمنؿ اػي مضػ ا : يالار ػز االس شػةمئي الجػما ي الػد   رة اة سػات   28/01/2010

ضػػػد ي ذ ي ن ػػػ ؽ الارن اػػػا  ب.ف.ا .  اػػػف ا يػػػـت مضػػػا ل أ  ػػػد ال ػػػرار الاسػػػ أاؼ 

ئي الرااػػي إلػػا الن ػػـ   ػػا الاسػػ أاؼ    يػػم يأ.بت  نػػت اسػػؤ ل ا الار ػػز االس شػػةم

 .2الجما ي لمل    ض  ف ارضرار الامد ا  الا ا  ا ال ن ا لذ ي ن  ؽ الضن ا 

اف خ ؿ مذ  ال رارات   ضل أف ال ضما اإلداري خمنا   ا اس  ى الاجػملس      

 ػػمف اػػي ل ػػض ارن ػػمف ا ػػرددا اػػي ال نػػدي  ب ي ال راػػا االدار ػػا سػػمل م ت ال ضػػمئ ا

الاؤسسػػمت ال ا ا ػػا النػػن ا طراػػم ا يػػم اػػف لملةنػػؿ اػػي ال ضػػم م ال ػػي   ػػ ف إنػػدى 

خ ؿ مضمئي ل دـ االخ نػمص إال أف اج ػس الد لػا أ ػد لمسػ ارار مل لػي الةنػؿ اػي 

 3ا ؿ مذ  ال ضم مب ا رلم لذلؾ  ف ا مؼ ال ضما الجزائري لخن ص مذ  الاسألا.

                                                           
1
اٌغو اخ اٌضبٌضاخ لؼا١خ : ) اٌَا١لح : َ.ك   ػال )  377 ٙاوً هلاُ  25/03/2009ثزابه٠ـ  042304لواه ِغٍاٌ اٌلٌٚاخ اٌغيائاوٞ هلاُ  

 اٌمببي اٌظؾٟ ٌٛج٠خ رجَخ   غ١و ِٕشٛه.
2

اٌفبطً  اٟ لؼا١خ : )اٌّوواي اجٍزشافبئٟ اٌغابِعٟ اٌالوزٛهح   28/01/2010اٌّخهؿ  ٟ  048897لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌغيائوٞ هلُ 

 ٔف١َخ  ػل ) مٚٞ ؽمٛق اٌّوؽِٛخ  ة.ْ.ا .ٚ ِٓ ِعُٙ   غ١و ِٕشٛه.
3

ا عجل اٌوؽّبْ  بٕبٍٟ , اٌَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ ٌّخٍَبد اٌظؾخ اٌع١ِّٛخ عٓ ٔشبؽٙب اٌبجٟ  اٟ اٌغيائاو , كاه اٌغبِعاخ اٌغل٠الح  ٌٍٕشاو 

 137/138ص  2015اٌمب٘وح  
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 اػف مػما ف اإلجػرااات 803أام لملاسلا ل خ نػمص اإلم  اػي ا ػد أنملػت الاػمدة      

 .1اف اةس ال ما ف 38  37الادا ا  اإلدار ا االخ نمص اإلم  اي إلا أن مـ الا اد 

اػػػػف مػػػػما ف اإلجػػػػرااات الادا ػػػػا  اإلدار ػػػػا   ػػػػا ااػػػػي :ل  راػػػػع  39 اػػػػم انػػػػت الاػػػػمدة 

 الد م ى الا    ا لملا اد الال اا أدام  أامـ الجيمت ال ضمئ ا اآل  ا :

ل ضمئ ا ال ي   ع اػي دائػرة اخ نمنػيم اي ا اد الد م ى الاخ  طاب أامـ الجيا ا -1

 ا ر ارا اؿ .

اػػػي اػػػ اد   ػػػ  ض الضػػػرر  ػػػف جام ػػػا أ  جانػػػا أ  اخملةػػػاب أ  ا ػػػؿ   نػػػ ري   -2

 د ػػم ى ارضػػرار النمنػػ ا لة ػػؿ اإلدارةب أاػػمـ الجيػػا ال ضػػمئ ا ال ػػي  مػػع اػػي دائػػرة 

 اخ نمنيم الة ؿ الضمر ...ل.

ا  اإلدار ػػػػػػا  اراػػػػػػر لملاسػػػػػػلا اػػػػػػف مػػػػػػما ف اإلجػػػػػػرااات الادا ػػػػػػ 804 نسػػػػػػات الاػػػػػػمدة 

ل خ نمص اإلم  اي اي الاجمؿ الطلي ل ارااػؽ النػن ا أ ػف انػت   ػا : ل خ اػم 

 راػػػع الػػػد م ى  ج لػػػم أاػػػمـ الانػػػم ـ اإلدار ػػػا اػػػي الاػػػ اد  بأ ػػػ   803رن ػػػمـ الاػػػمدة 

 الال اا أدام : ...

مـ اف ارشخمص اي الامدة الاامز مت الا    ا لملا ظة ف أ  أ  اف الد لا أ  ن ر -4

ال ػػػػػما  ف اػػػػػي الاؤسسػػػػػمت ال ا ا ػػػػػا اإلدار ػػػػػا أاػػػػػمـ الان اػػػػػا ال ػػػػػي   ػػػػػع اػػػػػي دائػػػػػرة 

 اخ نمنيم ا مف ال    ف.

                                                           
1

ِاآ لاابْٔٛ اإلعااواتاد اٌّل١ٔااخ ٚاإلكاه٠ااخ عٍااٝ : " ٠ااخٚي اجفزظاابص اإلل١ٍّااٟ ٌٍغٙااخ اٌمؼاابئ١خ اٌزااٟ ٠مااع  ااٟ كائااوح  37راإض اٌّاابكح 

افزظبطٙب اٌّلعٝ ع١ٍٗ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِٛؽٓ ِعوٚال ,  ١عٛك اجفزظبص ٌٍغٙاخ اٌمؼابئ١خ اٌزاٟ ٠ماع  ١ٙاب وفاو ِاٛؽٓ ٌاٗ , ٚ اٟ ؽبٌاخ 

 اجفزظبص اإلل١ٍّٟ ٌٍغٙخ اٌمؼبئ١خ اٌزٟ ٠مع  ١ٙب اٌّٛؽٓ اٌّقزبه , ِب ٌُ ٠ٕض اٌمبْٔٛ عٍٝ فالال مٌه. افز١به ِٛؽٓ , ٠خٚي 
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اػػي اػػمدة الخػػدامت الطل ػػاب أاػػمـ الان اػػا ال ػػي   ػػع اػػي دائػػرة اخ نمنػػيم ا ػػمف -5

   د ـ الخدامت....ل.

الاؤسسػػػػػمت ال ا ا ػػػػػا  اػػػػػي الطل ػػػػػا ل اامز ػػػػػمت اإلم  اػػػػػي الخ نػػػػػمصي ام    ػػػػػ     

 ال ػػػػمـ راػػػػؽاال ا ػػػػر دائر يػػػػماػػػػي    ػػػػع ال ػػػػي اإلدار ػػػػا الان اػػػػالػػػػا إ  ػػػػؤ ؿ بالنػػػػن ا

  ػػػف  نػػػدد إدار ػػػا  اػػاان ل ػػػؿ اإلم  اػػػي  اإلطػػػمر ال ػػ جب المشػػػرة ا ػػػمف االس شػػةمئي

مػػما ف  اػػف 806 مدةاػػال اػػص اػػي  ػػذلؾي    ػػ اانػػ ص  مػػ اػػم ا ػػؿ ال اظػػ ـ طر ػػؽ

    ػػؽاال 98 / 02 ال ػػما ف اػػفار لػػا  مدةاػػال   ػػذا 1اإلجػػرااات الادا ػػا  اإلدار ػػا 

.اإلدار ا لملانم ـ
2 

اإلداريببببة عمببببى المؤسسببببات العموميببببة  دعببببوىرفبببب   إجببببرا اتالمطمببببا الثالببببث : 

 االستشفائية

 ال ي الطل ا ال ماا رااؽاال أضرار  ف اإلدار ا سؤ ل ااال د  ى  ا  م   جسد     

 اإلجرااات اف جا ا خ ؿ اف إال مما امبي   ا  اف أ   ضرراال ر ضاال مم لمشر 

 الد  ى  ن ؿ إا ما ا  دـلي  لمل م الد  ىب لط ف ايم   بر   ً   ال ي الضر ر اب

 ن ا   لؿ الد  ى أامـ  ال    ض   ا النن ؿ  م   لرا يم اش داال دؼياللا إ

الجيمت ال ضمئ ا اإلدار ا  جب أف  راع الد  ى ل ر ضا ا م ا اف انمـ  اف 

 240ب 169ب   15ب 13ب 12ي  ن  ي   ا الل مامت ال ي انت    يم الا اد

                                                           
1

 بؽّااخ ع١َاابٚٞ , اٌَّااخ١ٌٚخ اإلكاه٠ااخ عاآ أػااواه اٌّوا ااك اٌعبِااخ اٌبج١ااخ , ِاانووح ِبع١َاازبه رقظااض لاابْٔٛ إكاهٞ عبِعااخ لبطاالٞ 

 42ص  2012/2013ِوثبػ ٚهلٍخ ٍٕخ 
2

 11ثزبه٠ـ 37 هلُ اٌو١ٍّخ اٌغو٠لح اإلكاه٠خ ثبٌّؾبوُ اٌّزعٍك30/05/1998ٌـ اٌّٛا ك 1419 طفو 04 ِخهؿ  ٟ 02/98هلُ  اٌمبْٔٛ

/06/1998. 
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إلا  815  17إلا  13اف  ـ الا اد  ال د ـ اف ؽ. ا. ـ 281ب  243 242 241

 1ت اف ؽ .ا.ـ.ا.906إلا  904  827

 مرحمة إيداد العريعة من قبل المدعي  :الفرد األول

 :يم   الضر ر ا الض الط اف جا ا   ا  س  اي أف  جب ال ر ضا إ داع ملؿ

 ال ػي الػد  ى  ) إ .ـ .إ .ؽ(اػف 815 مدةاػال اػص نسػب :فبي شبكل العريعبة  :أوال

 ا  ػػػدانػػػماي  ملػػػؿ اػػػف  ا م ػػػا ا   لػػػا ل ر ضػػػا   ػػػ ف اإلدار ػػػا الان اػػػا أاػػػمـ  راػػػع

   ػػ ف أف  جػػب الد لػػا لاج ػػس  لملاسػػلا الاج ػػسب أاػػمـ ف  لػػ لا ال ف الانػػما لجػػد ؿ

 ملػػػ ؿ  ػػػدـ طمئ ػػػا  نػػػت إجلػػػمريب اإلجػػػراا ذامػػػ   ال   ػػػمب الان اػػػا أاػػػمـ ا  ػػػد الانػػػماي

 ارشػخمص اإلجػراا ذامػ اػف    ةػا  )إ .ـ .إ .ؽ(اػف 827 مدةاػال اػص نسػب الػد  ى

 أ  ال ال ػػا أ  الد لػا يمػ  ال ػي ال ػما فب اةػس اػف 800 مدةاػال اػي ذ  رةاػال  ا  ػااال

 ال ما ػػا الة ػػرة ا ػػط  ا  ةػػت إدار ػػاب نػػل ا ذات ال ا ا ػػا ؤسسػػمتاال إنػػدى أ  الل د ػػا

 ذ راتاػال   ال ػرائض   ػا النملػا نسػب ميػل ال ػما اي ا ػؿاال ل  م ػع مدةاػال اةػس اف

 .سايم ل   دايم ال ي

 انػػ صاال الل ماػػمت اػػف جا ػػا   ػػا الشػػ   ا الامن ػػا اػػف ال ر ضػػا  شػػاؿ أف   جػػب

 :يم   ؽ.اـ.ا. 15 مدةاال اص اي    يم

 .الد  ى إل يم را  ااال ال ضمئ ا الجيا ذ ر  -

سػػػـي  ا طاػػػي  ظ ة ػػػ أ ي  ايا ػػػ د ياػػػال  ل ػػػب إسػػػـ  -             ي ايا ػػػي  ل لػػػي   ػػػا  اػػػف  اب

 .ي ا طاي  نة ي  ظ ة  أ 

                                                           
1
 804مرجع سابق ص  اإلداريد بوحمٌدة عطاء هللا الوجٌز فً القضاء  
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 الشػػػخص  طل  ػػػاي  سػػػا  لػػػا إ ر  شػػػ أف أيي    ػػػ د ااػػػال  اػػػ طف  ل ػػػب إسػػػـ -

 .ال ما اياا  ي  نةا    ا ر   ا ياال

 .الد  ى    يم  ؤسس ال ي  ال سمئؿ  الط لمت ل  ممئع ا جز  رض  -

 .ل د  ى ؤ دةاال  ال  مئؽ س اداتااللا إ االم ضما  اد اإلشمرة  -

 خػػمص سػػجؿ اػػي ممم ػػد ا ملػػؿ ال ضػػمئ ا الرسػػـ  داػػع اػػع الضػػلط   ملػػا لػػدى  ػػ دع  ػػـ

 إ ػػداع   لػػت  نػػ  ل اػػد ي الضػػلط ف أاػػ   سػػ ـ ام  ػػاباال الػػد م ى ضػػاف  جػػد ل يم

.ال ر ضا
 1 

 ":اآل ػي الانػ    ػا )إ.ـ.إ .ؽ( اػف 829 مدةاػال اػص جػما  :الدعوىأجل رف   :ثانيا

ت أشػيرب  سػري اػف  ػمر خ ال ل  ػا  (4 نػدد أجػؿ الط ػف أاػمـ الان اػا اإلدار ػا لأرل ػا

الشخنػػػػي لاسػػػػخا اػػػػف ال ػػػػرار اإلداري الةػػػػرديب أ  اػػػػف  ػػػػمر خ اشػػػػر ال ػػػػػرار اإلداري 

 ."الجام ي أ  ال اظ اي

ي    ػػ انػػ صاال   ػػمداال  طل ػػؽ  ػػفا  ؿي مػػاةسػػ طػػرح  السػػؤاؿ مدةاػػال ذ مػػ مػػرااة ل ػػد

  شخني؟ نؽ ا ض  يم  ال ي ال    ض د  ى   ا )أشير 4 ( مدةاال ذ م اي

 مما ا ػػا إدار ػػا أ اػػمؿ أ   ماػػا مما ا ػػا را ػػزال     ػػؽ ال د ػػ ى يمػػ ال  ػػ  ض د ػػ ى

  ػ ف  الن ػ ؽ د ػم ى اػف د ػ ى يمػ لػؿ اإلل ػماب د ػ ى اػي  اػم اسػ  رارلا إ ج ن م

  ا  ػػػداال لػػػاةس  ػػػر لط ال  ػػػ  ض د ػػػ ى لػػػأف اػػػمل  ؿ لػػػذا ليػػػمب    ػػػؽاال النػػػؽ  جػػػ دل

                                                           
1
 804ص  نفسهمرجع  اإلداريبوحمٌدة عطاء هللا الوجٌز فً القضاء  
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 اػػػ  الضػػػنم مب ن ػػػ ؽ   ػػػا ال  ػػػدي اػػػف اػػػ عي ا ػػػ اإلل ػػػماب لػػػد  ى ر لطػػػااال ة ر ال نػػػ

 .1 ر جداال ن   مداال ليذا ار لمطيم  لرر ام   جد

 نسػػب ذلػػؾ    ػػ ف دةباػػال ط  ػػؿ أ  ا  سػػط أ  ر منػػ ل  ػػمدـ ضػػع خ مػػد لػػذلؾ ايػػي

ي   ل  ػ الضػرر  مػ ع  ػمر خ اػف ذلػؾ    ػ ف بيلػ د ااػال النػؽ لطل  ا ال مضي   د ر

 .يا  شما أ 

 اػػد ر مضػػ ا اػػي 31/01/2000ل ػػمر خي لػػ مػػرار اػػي الد لػػا  ػػسي اجلػػجػػما  اػػم ذامػػ  

 ن   ػػمت اػػي جػػما مااػػ   امطاػػاب سػػ  امف لػػف ضػػدـ اسػػ  مال  شػػ   ةمرة النػػني ال طػػمع

 ...اي الداع ار ؿ الا   ؽ ل  مدـ الد  ى ... اف ن ث الا ض ع  ":ال رار ذام

 1966 ن ث أاي  سػ خ ص اػف أ راؽ الا ػؼ لػأف ال ا  ػا الجران ػا مػد  اػت اػي سػاا

ب ن ػػث أايػػم نر ػػت مػػذ  الػػد  ى  1995  أف مػػذ  الػػد  ى لػػـ  راػػع إال خػػ ؿ سػػاا

 اػػدام ا  شػػةت اآلالـ لسػػلب  جػػ د اإللػػرة ال ػػي اسػػ ت اػػي لطػػف الاسػػ أاؼ    يػػم ل ػػد 

ال ا  ا الجران اب  لمل ملي ا   ا ف لأف    ف   مدـ رف الد  ى را ػت  اػد ا  شػمؼ 

."راآلالـب  لمل ملي  نلل الراع ن ر جدي   ال ي أف ال  ؤخذ ل  ف اال  لم
2

 

 النملػاب ذ مػ اػي الد  ىي ل ضع خ أف  فا  الذي ال  مدـ ادةلا إ  شرلـ  ال رار ايذا

ف     ػمدـ ال  ػ  ض د ػ ى أف   ػا 133 يامد  اي اص 05/10داياال ال ما ف  مف  اب

 ا  لػر الػذي السػملؽ ال ػراري لػ أخػذ اػم   ػس  مػ   الضػرر  مػ ع اػف سػاا 15 ر راػل

                                                           
1
 79ص ِوعع ٍبثك : " كهًٚ  ٟ اٌَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ " لشبه ىوو٠بت 
2
 240-239ص  2002كاه ِ٘ٛخ اٌغيائو  1ؽ١َٓ ثٓ اٌش١ـ اس ٠ٍِٛب: )) إٌّزمٝ  ٟ لؼبت ِغٌٍ اٌلٌٚخ    ط 
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 رف ل ضػػن ا ارسػػ ـ  مػ  ػػرارخ ذامػ   الضػػررب ا  شػػمؼ  ػمر خ اػػف  سػري ال  ػػمدـ اػدة

 .ل  د زاف ل د إال    شؼ  ال   ع مد الضرر
1

 

  ػفا  ال أشػير 4  مػ  الػذي 829 مدةاال اص اي ال ارد   مدالا أف ال  ؿ  فا ي     

 .ال    ض د  ى ايي  طل  

  مػ الػذي د ياػال ملػؿ اػف  داػااال االا  من ػا ال ر ضػا اػ ف  ض   ااال الامن ا اف  

 اػػػف  رجػػػ  ال ػػػي الط لػػػمت  ػػػؿ  شػػػاؿ يمػػػ بي  ػػػا  اػػػف أ  ي ػػػذ   أ   ضػػػرراال ر ضاػػػال

 .ي    د ااال   ا الن ـ ال ضما

 مرحمة تحعير ممف قعية الدعوى  :الثاني الفرد

 أف ال مضػي  رأى  ضػ   اا ال الشػ   ا الل ماػمت  ػؿ   ػا ال ر ضػا ان  اا  ل د     

 الان اػػا رئػػ س اػػف الن ػػـ  شػػ   ا ف    ػػ  ػػ ـي اأاػػ ل ػػدب    ػػمدـلػػـ  الػػد  ى راػػع ا  ػػمد

 ال شػ   ا رئػ س ف     ارمؿب   ا مضمة    ا اف   ااا ال 844 ل امدة طل م اإلدار ا

 ممل ػػا لج  يػػم الػػد  ى إ ػػدادي ايا ػػ الػػذي  )ا ػػرر اس شػػمر(  ػػرراال ال ضػػ  لػػد ر 

  الػذيي    ػ ل اػد ا ال ر ضػا ل ل  ػا لدا ػا   ػـ  ن ػث ا   لػاب آجػمؿ اػي ا يم ل ةنؿ

  ػػػف  لػػػمرة يمػػػ  ال ػػػي  ارسػػػما د الػػػرد اػػػذ رات     ػػػا باالس شػػػةمئي ال ػػػمـ راػػػؽاال  مػػػ

 االس شػػةمئي ال ػػمـ راػػؽاال   ػػا  ػػرراال ال ضػػ   اػػذر  أجػػؿ اػػي   ػػدـ  ال ػػي دا  ػػمتب

 ل ػػدـ ا    ػػا لػػاار   ا ضػػ   اب أ  شػػ   ا إجرائ ػػا داػػ ع   ػػ ف  ال ػػي الدراسػػاب نسػػب

  ملػػػداع ا ضػػػ  يمب اػػػي ل ةنػػػؿ النمجػػػا د ف إايمئيػػػم منػػػد الػػػد  ى إجػػػرااات نػػػنا

    نػػػػد لمل  ػػػػمدـب لما ضػػػػمئيم أ  الػػػػد  ى لسػػػػ  ط أ  الػػػػلط ف أ  االخ نػػػػمص ل ػػػػدـ

                                                           
1
 80لشبه ىوو٠بت" كهًٚ  ٟ اٌَّخ١ٌٚخ اإلكاه٠خ " ِوعع ٍبثك ص 
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 ل نػػػد الػػػد  ى ا ضػػػ ع   ػػػا ي   ػػػ د ااػػالي    لػػػ اػػػم  ضػػػ  ياال الػػػداع أي لمل ػػماي

  ػأف د يباػال نػؽ  اةػي أي د ياال ط لمت  أس س  ل دـ  ملداع ب1ا ض  يم راض

 أر مايػم أنػد لػأف  ػد ي إذ ذا يػمب سػؤ ل ااال م ػمـ ل ػدـ االس شػةمئي ال ػمـ راػؽاال  ز ـ

.ا  ار ر ن
2 

 ل ػػػد ل ػػ ـ  ػػػرراال ال ضػػ  إشػػراؼ نػػػت  الضػػلط أاماػػػا لػػدى ذ راتاػػال ذ مػػػ   ػػد ـ ل ػػد

 الطل ػػػػا ال ضػػػػم م اػػػػي ل ػػػػف ذلػػػػؾب    ضػػػػي  ػػػػمف إذا ال ن   ػػػػمت ل ا  ػػػػمت ال  ػػػػمـ ذلػػػػؾب

 ن ػػـلػػا إ ل نػػؿ رن ػػاباال ذ مػػ   ػػا ر اػػ ال ملػػب اػػي ا ايػػم   ػػدةاال الةا ػػا لطل   يػػم

 الػذي ل ضػرر  ملػؿاال ال  ػ  ض   ػا النن ؿ  م   طمؼاال آخر اي   مدؿ اانؼ

    ػػؼ ال  ػػ  ض   ػػد ر  ػػ ـ  ا ػػا   ػػؼ  ػػف ا سػػماؿ  ج  اػػم اػػم ذامػػ   ر ضالػػمل ألنػػؽ

 . اي الن م  ساج ب ام  م   بي  ز     ـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 200ص ِوعع ٍبثك "اٌغواؽخاٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍبج١ت أفظبئٟ " :ؽوٚىٞ عي اٌل٠ٓ
2
ع١بشٟ وو٠ّخ " اٌؼوه  ٟ اٌّغبي اٌبجٟ ِنووح ١ًٌٕ شٙبكح ِبع١َازبه  اٟ لابْٔٛ اٌَّاخ١ٌٚخ ا١ٌّٕٙاخ " عبِعاخ ٌِٛاٛك ِعّاوٞ ثز١ايٞ  

 102-101ص 2011اٌغيائو  -ٚىٚ
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 المبحث الثاني

 ممؤسسات العمومية االستشفائيةبة عمى  دعوى اإلدارية لالنتائج المترت

 لػػذلؾ اػػمف  طل ػػؽ الالػػمدئ   ػػع   ػػا  ػػم ؽ الضػػن ا إ لػػمت الخطػػأ الػػذي  د  ػػي       

ال ماػا اػػي ال ػػما ف  ػػؤدي إلػػا اػػف  ػػد ي أف اػػم أنػػملي اػػف ضػػرر  ػػمف الة ػػؿ الضػػمر 

مػػ  السػػلب اػػي ند  ػػي أف   لػػت ذلػػؾب  ل ػػدمم  ػػ ـ اراملػػا اػػدى  ن ػػؽ الضػػرر   ػػ اار 

ال  مػػا السػػلل ا ل    ضػػي  اػػم أنػػمليب  الخطػػأ الطلػػي   اػػي ا ػػ   سػػ  جب ال  ػػ  ض 

اماػػي  اجػػب اإل لػػمتب اػػ ذا أراد إ ػػمرة اسػػؤ ل ا الارااػػؽ النػػن ا لاػػف النػػؽ لػػي الضػػرر 

 النن ؿ   ػا ال  ػ  ض سػ اا أ ػمف الاػد ي الاضػر ر أ  اػف  اػ ب  اػي اػي نملػا 

 ام ػػػػػيب   ط ػػػػػب ااػػػػػي إ لػػػػػمت   ػػػػػب أ  ا ػػػػػص اػػػػػي  اظػػػػػ ـ أ  سػػػػػ ا  سػػػػػ  ر الاؤسسػػػػػا 

   .االس شةمئ ا

 الستشفائيةا موميةالمطما األول : إثبات عناصر المسؤولية في المؤسسات الع

اػػػي الاجػػػمؿ الطلػػػيب   ػػػ ف اػػػف النػػػ ب إلػػػراز  لدمػػػا أنػػػؿ ل ػػػض ارضػػػرار إذ أف 

الضػػن ا ال  نػػؿ إلػػا الا   اػػمت ال ػػي  ا ايػػم اػػف جاػػع الضػػر ر ا إل لػػمت الخطػػأب 

اةي نمالت    رة  ضطر ا يم ال ضما ال ج ا إلػا أمػؿ الخلػرة ل  أ ػد اػف  مػ ع الخطػأ 

ب ا ػي لن ػث  جػب أف   ػ ار مػرائف  اضػنا ارالطػػا الطلػي اػف  داػي  الطػرؼ الا سػل

السلل ا ال   ـ  اي النمالت ال ي  ش ر ا يم   مر ر الخلراا إلا النةا االن امل ػا ااػم 

ال   ةػػي ل اػػد ي  ػػرض الاػزاع   ػػا الان اػػا لػػ ن ـ  ج ػؿ اياػػا الضػػن ا  سػ رة إذ 

 أر ػمف إ لػمتؾ لؿ     ف    ي ملؿ ذلػ بال ن ا لي ارضرارلي لمل    ض  ف اخ  ؼ 

   .ارر مف اامرسا الان اا رممل يم   ا   اار مذ   بالاسؤ ل ا
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لػر ف  اراػرالاسػؤ ل ا سػ اا    ػؽ  أر ػمف  ا ع الان اا لس طا ال ن  ؽ اف م مـ  ام 

 ال  ما السلل ا. أ الضرر  أ الخطأ 

إف اإل لػػػمت اػػػي الاجػػػمؿ الطلػػػي    سػػػي أما ػػػا لمل ػػػا  الػػػع اػػػف   مػػػؼ ا  جػػػا الػػػد  ى 

   ػػيب    ج ػػا أ  ػػر أما ػػا اإل لػػمت اػػف خػػ ؿ ال طل  ػػمت ال ضػػمئ ا الا    ػػا لػػد م ى 

ب ن ػػػث ج ػػػؿ اج ػػػس الد لػػػا االس شػػػةمئ ا ال ا ا ػػػا اػػػي الجزائػػػراسػػػؤ ل ا الاؤسسػػػمت 

الةنػػؿ اػػي الػػد  ى  نام ػػا ن ػػ ؽ الا ضػػرر ف اػػف الاشػػمط الطلػػي ليػػذ  الاؤسسػػمتب 

الخطػػأ   الضػػرر   ال  مػػا السػػلل ا اػػر لط لاػػدى إ لػػمت  امنػػر مػػذ  الاسػػؤ ل ا اػػف 

النػػػمدر ل ػػػمر خ  048785 أ ػػػد   ػػػا ذلػػػؾ اػػػي ال د ػػػد اػػػف مرارا ػػػي اايػػػم ال ػػػرار رمػػػـ 

الةمنؿ اي مض ا ي الار ػز االس شػةمئي الجػما ي لػملل  رة ضػد يد ع  28/01/2010

ااػػػي ال   جػػػد ماػػػمؾ اػػػم   لػػػت  جػػػ د خطػػػأ طلػػػي اػػػف طػػػرؼ ي  ت  الػػػذي اػػػص لػػػمل  ؿ

 ف إل ػما ال ػرار الاسػ أاؼ  الةنػؿ اػف جد ػد لػراض الػد  ى ل ػدـ الاس أاؼب اام    ػ

الةمنػؿ  25/03/2009ل ػمر خ  042304.  أ د   ػا ذلػؾ اػي ال ػرار رمػـ 1ال أس ست

ن ػػػث نػػػرح لػػػمل  ؿ  باػػػي مضػػػ ا السػػػ دة يـ.دت ضػػػد ي ال طػػػمع النػػػني ل ال ػػػا  لسػػػات

ل ػػػما ال ػػػرار  ػػػـ مػػػرر إ بين ػػػث أف الضػػػرر  ملػػػت  مػػػد ندد ػػػي   دد ػػػي الخلػػػرة الااجػػػزةت

الاس أاؼ ال مضي لراض الد  ى ل دـ ال أس س ب  الةنؿ اف جد د لػ لزاـ الاسػ أاؼ 

رنـ اػػػف أما ػػػا اإل لػػػمت اػػػي مل لػػػب 2   ػػػي  مػػػ  ال طػػػمع النػػػني ل  ػػػ  ض الضػػػن ا 

د م ي اؤسسمت النػنا ال ا ا ػا إلػا ااػي ال  ػزاؿ    رضػي نػ  لمت اخ  ةػا  نػ ؿ 

 د ف  ن   ي اي ل ض ارن مف.
                                                           

1
زشافبئٟ اٌغابِعٟ ثابٌج٠ٛوح   , لؼ١خ ) اٌّوواي اجٍ 41 ٙوً  28/01/2010اٌّخهؿ ة  048785لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌغيائوٞ هلُ  

 ػل )ك.ي  غ١و ِٕشٛه

 
2
اٌغو اخ اٌضبٌضاخ لؼا١خ )َ.ك  ػال) اٌمبابي اٌظاؾٟ  377 ٙاوً  25/03/2009ثزابه٠ـ  042304لواه ِغٍاٌ اٌلٌٚاخ اٌغيائاوٞ هلاُ   

 ٌٛج٠خ رجَخ  غ١و ِٕشٛه.
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  ركن الدطأ إثبات :األولالفرد 

 باشػػػمط الاس شػػػةا أ  ػػػمف الضػػػرر ال نػػػؽ لػػػملار ض انػػػدر   اػػػؿ الطل ػػػب  إذا    

  ػدـ دلػ    أف   ػي  إذ بخطػأ الاسػؤ ؿ إ لمتا جب    ي ل ي  ننؿ   ا ال    ض 

الةا ا الاس  رة اػي  لان ؿاخملةا  أ  ب يم ف الطل ب اي لذؿ ال ام ا أ  إمامؿ  ا 

خطػأ  إ لػمتا   ػي  بلن ي ضرر لسلب خضػ  ي ل  ػ ج اػي الاس شػةا إذا أام بالاياا

اج ػػػػػػس الد لػػػػػػا الةراسػػػػػػي اػػػػػػي مػػػػػػرار  النػػػػػػمدر اػػػػػػي  أ ػػػػػػد  مػػػػػػذا اػػػػػػم  ارخ ػػػػػػربمػػػػػػذا 

07/12/1977.1 

نسػػػب  اإلداري أ ل  مضػػػي الاػػػداي  اردلػػػا خضػػػع   ػػػد ر مػػػذ  اػػػي ال ضػػػما الانػػػري 

 ال رمملػػػا    ػػػي اػػػف ان اػػػا  اردلػػػا سػػػ  ؿ ممضػػػي الا ضػػػ ع اػػػي   ػػػد ر  إذ ب2ارنػػػ اؿ

اج ػػس الد لػػا نسػػب طل  ػػا الاػػزاع ا اػػم   لػػت اػػف ال مػػمئع الامد ػػا ال ػػي  أ  بالػػا ض

  3اة ي. أ ر ف الخطأ  إل لمتمدايم الاد ي 
 

 ا  لػػمر  خطػػأ  بل ػػف  اػػد  ند ػػد ممضػػي الا ضػػ ع ل  نػػؼ ال ػػما اي لسػػ  ؾ الطل ػػب 

ال ن ػػؽ  أ  بلرجػػؿ الا  ػػمدت لسػػلب اانرااػػي  ػػف سػػ  ؾ الا  ػػمد ي الخػػر ج  ػػف سػػ  ؾ ا

 د اف الاسمئؿ ال ما ا ا ال ػي  خضػع ا يػم   باف  نؼ الة ؿ الذي ممـ لي الاس شةا

                                                           
1
ىاٟ ٠ؾظاً اٌشاقض عٍاٝ رعا٠ٛغ عآ لؼاٝ ِغٍاٌ اٌلٌٚاخ اٌفؤَاٟ أاٗ : ٠زٛعات عٍاٝ اٌّاو٠غ  اٟ َِزشافٝ افِاواع إٌفَا١خ ٌ 

اٌقبا  اٌبجاٟ ٚ اٌقبا  افػواه اٌزٟ رظ١جٗ وٕز١غخ ٌّٕؾٗ لله ِٓ اٌؾو٠خ أْ ٠ضجاذ فبا  ٘انا اٌَّزشافٝ ....  ٔماال عآ :ؽَا١ٓ ؽاب٘وٞ 

 . 61ص  2002اٌعالعٟ  ٟ اٌَّزشف١بد اٌعبِخ كاه ِ٘ٛخ اٌغيائو ؽجعخ 
2
 237ص   2004مبهٔخ , اٌّخٍَخ اٌؾل٠ضخ ٌٍىزبة , ؽواثٌٍ ؽجعخ اٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍبج١ت , كهاٍخ ِك ؽالي عغبط   

3
شاجٗ اٌعمااٛك  –ِؾّاال طاجوٞ اٌَاعلٞ  شااوػ اٌمابْٔٛ اٌّاالٟٔ اٌغيائاوٞ , ِظابكه اجٌزااياَ اٌٛالعاخ اٌمب١ٔٛٔااخ ) اٌعّاً غ١او اٌّشااوٚي   

 5.لؼاذ ِؾىّاخ اٌإمغ اٌّظاو٠خ ثزابه٠ـ 151ص  2004ٚاٌمبْٔٛ   اٌغيت اٌضبٟٔ , اٌبجعخ اٌضب١ٔخ , كاه اٌٙلٜ , عا١ٓ ١ٍٍِاخ , اٌغيائاو 

ثش ْ علَ فؼٛي ِؾىّخ اٌّٛػٛي إٌٝ هلبثخ ِؾىّخ إٌمغ  ١ّب ٠قض اٌٛلبئع اٌّبك٠خ إٌاٝ أاٗ : ) ِزاٝ وابْ اٌؾىاُ لال  1957ك٠َّجو 

بْٔٛ ,  ابْ ج ٠ىاْٛ اٍزمو عٍٝ ٔفٟ اٌَّخ١ٌٚخ اٌزمظ١و٠خ ثٕبت عٍٝ أٍجبة ٍبئغخ اٍزقٍظزٙب ٔز١غخ ٌفُٙ ٍا١ٍُ ٌٍٛالاع ٚربج١اك طاؾ١ؼ ٌٍما

 صّخ ِؾً ٌٍٕعٟ ع١ٍٗ  ٟ مٌه .  
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 أفلا اػا  ارنػ اؿباج ػس الد لػا لنسػب  أ ممضي الا ض ع لرمملػا ان اػا الػا ض 

 .1 ندؽ    يم  نؼ الخطأ أف    ؼ مذ  ال ممئع     ةم مما ا م اف ن ث 

ذا ب سػ ر أ جس ـ  با  اد ب  نري أ  مؿ مذا الخطأ   دي  مػؿ مػ     نػ را ػمف   اب

ن ػر مملػؿ لػذلؾ  ػؿ مػذ  الاسػػمئؿ  أـال  ػػس  إل لػمتاة ػرض  مملػؿ  أـ اإل لػمت اجػب 

 خضػػع لرمملػػا ال ضػػما.  اػػي مػػذا النػػدد مضػػت الان اػػا ال   ػػم اػػي نرا يػػم  ال ما ا ػػا

 لأاػػػيلػػمف     ػػػؼ الة ػػػؿ الاؤسػػس    ػػػي ط ػػب ال  ػػػ  ض  29/10/1977اػػػي  اإلدار ػػا

لرمملػا اج ػس  اإلدار ػا   د اػف الاسػمئؿ ال ػي  خضػع ليػم مضػما ال راػا ب ال  أـخطأ 

 .2الد لا 

 ند د  نػؼ الخطػأ   ػد اػف الاسػمئؿ ال ما ا ػا  أفال ضما الجزائري اس  ر   ا   اي

  س الد لا .اج أ ال ي  خضع لرمملا الان اا ال   م 

 لنػػث ا ػػر  ػػدـ  ب اػػم  ػػدخؿ اػػي اسػػمئؿ ال ػػما ف   ػػد ر ال انػػر الا اػػ ي اػػي الخطػػأ

 ا ػػػا   ػػػ ف الا  ػػػدي  بال ا  ػػػز اػػػي  ػػػدـ م ػػػمـ الخطػػػأ  ارسػػػلمب ارخػػػرى اػػػي اا دااػػػي

اج ػػس الد لػػا  أ  ال   ػػمان اػػا الا خضػػع جا ػػع اسػػمئؿ الخطػػأ لرمملػػا  ب3اسػػؤ ال  اػػي

 باػػػم   ل ػػػي ان اػػػا الا ضػػػ ع اػػػف  مػػػمئع امد ػػػا اػػػي مػػػذا النػػػدد إال ارنػػػ اؿبنسػػػب 

ال  جب   ا ممضي الا ض ع اس خ ص الخطأ اف  ممئع  مل ا  ذ رمم اي الن ػـ    اب

                                                           
1
ثبْ رى١١ف ٚلبئع اٌزمظا١و اٌضبثزاخ ث ٔٙاب فبا  ٠قؼاع ٌولبثاخ ِؾىّاخ اٌإمغ  1937ك٠َّجو  16لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ ثزبه٠ـ   

   اٌّوعع اٌَبثك. عٓ ِؾّل طجوٞ اٌَعلٞ ٔمال
2
 62ٔمال عٓ  ؽ١َٓ ؽب٘وٞ ص  29/10/1977لواه اٌغو خ اإلكاه٠خ ثبٌّؾىّخ اٌع١ٍب  ٟ  

3
اٍزمود ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ عٍٝ أْ رؾمك ؽظٛي اٌفعً وٚ اٌزاون , أٚ عالَ ؽظاٌٛٗ , ٠عال ِآ افِاٛه اٌٛالع١اخ اٌزاٟ رالفً  اٟ   

اٌَّابئً ٍٍبخ لبػٟ اٌّٛػاٛي , ٚج ٠قؼاع ٌولبثاخ ِؾىّاخ اٌإمغ , إج أْ ٚطاف اٌفعاً أٚ اٌزاون ث ٔاٗ فبا  أٚ غ١او فبا  , ٠عال ِآ 

اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٠قؼع  ١ٙب لبػاٟ اٌّٛػاٛي ٌولبثاخ ِؾىّاخ اٌإمغ , ٚ٘انا ِاب أوالٖ اٌؾىاُ اٌظابكه ِآ ِؾىّاخ اٌإمغ اٌّظاو٠خ ثزابه٠ـ 

. ِٕشااٛه  ااٟ وزاابة ١ِٕااو ه٠اابع ؽٕااب   اٌَّااخ١ٌٚخ اٌّل١ٔااخ ٌ ؽجاابت  ٚاٌغااواؽ١ٓ  ااٟ ػااٛت اٌفمااٗ ٚاٌمؼاابت اٌفؤَااٟ  20/05/1965

 .608ص   2008ِعٟ اجٍىٕله٠خٚاٌّظوٞ , كاه اٌفىو اٌغب
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ا ػػد اس خ نػػت الان اػػا ال   ػػم اػػي نرا يػػم  ب1 ػػمف الن ػػـ لػػمط  ل نػػ ر اػػي ال سػػل ب

 بلخطػأ اػف ال مػمئعالسملؼ الذ ر ا 29/10/1977اي ال رار النمدر ل مر خ   اإلدار ا

  ػػػػػ ف خطػػػػػأ جسػػػػػ ام  ؤسػػػػػس اسػػػػػؤ ل ا  اإلماػػػػػمؿ إفن ػػػػػث  رد اػػػػػي ن   ػػػػػمت الن ػػػػػـ 

 اإلنػػملا  ةػػف ا ػػمف  إلػػا أدىالاس شػػةا  ذلػػؾ لسػػلب  ػػرؾ الاػػر ض د ف  ػػ ج ااػػم 

 .2 ل ر  د 

 العالقة السببية و العرر  إثبات :الفرد الثاني

لػػذا   ػػع   ػػا  اإل لػػمتبالضػػرر  ام ػػا امد ػػا  ا ػػف ا م ا يػػم ل ماػػا طػػرؽ     لػػر      

 ذلػؾ طل ػم لػاص  تالضرر طل م ل م ػدة ي الل اػا   ػا اػف اد ػا إ لمتالاد ي  با 

لا اػػا   ػػع  ػػبا  3اػػف يؽ .ـ. جت  323اػػف ي ؽ.ـ.ؼت  الاػػمدة  1315/1الاػػمد  ف 

اا  ػػي ال ػػما اي  أ  بةل ػػي   ػػا م ػػد الن ػػم إذا الضػػرر   ػػا الاػػر ض الاضػػر ر إ لػػمت

   . ر  ي اي نملا  ام ي أ  ارم  اب   ر ي  مرض اف   ارض  أ  ب مف ممنر إذا

الف ن ملػػػػي  اةػػػػي  بالاس شػػػػةا أ  4 مػػػػذا سػػػػ اا  ػػػػمف انػػػػدر الضػػػػرر خطػػػػأ الطل ػػػػب 

 ام ااي   خضع س طا   ػد ر الضػرر الطلػي ل  مضػي  اسؤ ل ا ار  ب الة ؿ الضمر.

نػػدث ل اػػر ض  اػػم إف  ػػر  أفالاػػداي نسػػب ارنػػ اؿ ا  مضػػي الا ضػػ ع  أ اإلداري 

اسػػػ خ ص  أف إذ بال  أـ ػػػمف اػػػف جػػػراا  ػػػدخؿ الطل ػػػب   اػػػف     ػػػي الخداػػػا الطل ػػػا 

لا اػا ال  باة ي اف الاسمئؿ ال مع ال ي  سػ  ؿ ليػم ممضػي الا ضػ ع أ  ل ت الضرر 

                                                           
1
عٍاٝ أاٗ : ٠غات عٍاٝ اٌّؾىّاخ عٕال  21/05/1936عبت  ١ٗ لؼذ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ ثزبه٠ـ  152ِؾّل طجوٞ اٌَعلٞ  ص   

ب ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌمل٠ُ ٚإج وبْ ؽىّٙا 151اٌمؼبت ثبٌزع٠ٛغ ... إْ رضجذ  ٟ ؽىّٙب أهوبْ اٌقب  اٌَّزٛعت ٌٍزع٠ٛغ ربج١مب ٌٍّبكح 

 ثبؽال ٌمظٛه  ٟ أٍجبثٗ.
2
 63ص ِوعع ٍبثكؽ١َٓ ؽب٘وٞ اٌقب  اٌبجٟ ٚ اٌقب  اٌعالعٟ  ٟ اٌَّزشف١بد اٌعبِخ   

3
اٌّزؼاآّ اٌماابْٔٛ اٌّاالٟٔ اٌغيائااوٞ اٌّعاالي  1975ٍااجزّجو  26اٌّٛا ااك  1395هِؼاابْ عاابَ  20اٌّااخهؿ  ااٟ  75/58افِااو هلااُ   

 ٚاٌّزُّ.
4
ص  2006فعّاابي اٌبج١ااخ ٚاٌغواؽ١ااخ كاه اٌّبجٛعاابد اٌغبِع١ااخ , اجٍااىٕله٠خ , ؽجعااخ ِْٛ  هػااب اٌّااو٠غ عاآ ا عجاال اٌىااو٠ُ ِاا  

333/334 
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الا ضػػ ع اػػف  مػػػمئع اج ػػس الد لػػا   ػػا اػػم   ػػرر  ممضػػي  أ رمملػػا لان اػػا الػػا ض 

الطل ػب اػي  إماػمؿلػ  ةف لسػلب  أنػ بالاضػر ر  أفمػرر  ا ذا بامد ا لشمف الضرر

 ػػدـ اراملػػا الاس شػػةا لسػػمؽ الاػػر ض الا سػػ رة الػػذي    ػػا  أ  ب ػػدـ  اظ ػػؼ الجػػرح

اج س الد لػا   ػا نػنا مػذ  ال مػمئع اػي  أ ال  ج لد ي ا      ب لان اا الا ض 

اج ػس الد لػا  أ .  خضع ال    ؼ ال ما اي ليذ  ال ممئع لرمملا ان اا الا ض  1ذا يم

     اػػػف ن ػػػث طل   ػػػي مػػػؿ مػػػ  ضػػػرر ان ػػػؽ  باػػػف ن ػػػث  ةم  يػػػم ل  ػػػ  ف ر ػػػف الضػػػرر

 اػػف ن ػػث ا  ػػي مػػؿ مػػ   بن ػػر ا  مػػع أ ا  مػػع  بن ػػر المشػػر أ المشػػر  بان اػػؿ أ 

اػػػف اسػػػمئؿ  أ ضػػػم   لػػػر  اػػػم  باػػػف اسػػػمئؿ ال ػػػما ف أايػػػم إذا اػػػ ي  أ ضػػػرر اػػػمدي 

ال ػػػػما ف   سػػػػ ـ ال  ػػػػ  ض   ػػػػا الاسػػػػؤ ل ف اػػػػي نملػػػػا   ػػػػددمـ لملاسػػػػلا ال ػػػػي   جليػػػػم 

  ػد ر م اػػا ال  ػ  ض     ػػ ف طر  ػا دا ػػي ايػي اػػف الاسػمئؿ ال ػػي  ػػدخؿ  أاػػم بال ػما ف

 أف  جػػب  باج ػػس الد لػػا  أ . 2 ال  خضػػع لرمملػػا ان اػا الػػا ض باػي اطػػمؽ ال مػػمئع

ال بل نؽ لملاد ي ذ ر الن ـ الضرر ا  3ا  لر ال سل ب ممنرا.  اب

  ػػػع   ػػػا  ػػػم ؽ الاػػػر ض الاضػػػر ر  ا ػػػم ل   ا ػػػد ال ماػػػا  ػػػبا إ لػػػمت ال  مػػػا   اػػػم

ف  طل ػؽ مػذ  أالسلل ا ل ف خطأ الطل ب أ  اشمط الاس شةا  الضرر ال نؽ ليب إال 

ال م دة اجمؿ  ا يم اند دب إذ ااي ا ا ا لت الاضر ر  م ع الخطأ أ      ي الخداػا 

 االس شػػةمئي  لػػ ت الضػػرر  ة ػػرض أف الضػػرر مػػد اشػػأ  ػػف الخطػػأ أ  اشػػمط الاراػػؽ 

   ػػػا الاسػػػػؤ ؿ إ لػػػػمت أف الضػػػرر مػػػػد اشػػػػأ  ػػػف سػػػػلب أجالػػػػي ال  ػػػد لػػػػي ا ػػػػيب    ػػػػد 

                                                           
1
ثابْ اٍازقالص صجااٛد  31/12/1970ؽ١ااش لؼاذ ِؾىّاخ اٌإمغ اٌّظااو٠خ ثزابه٠ـ  152ِؾّال طااجوٞ اٌَاعلٞ ِوعاع ٍابثك ص   

 ٌنٞ افن ثٗ  ٟ ؽىّٗ ِمجٛج لبٔٛٔب .اٌؼوه أٚ ٔف١ٗ ِٓ اٌَّبئً اٌٛالع اٌزٟ ٠َزمً ثٙب لبػٟ اٌّٛػٛي ِب كاَ اٌل١ًٌ ا
2
ٍٍببْ ِظبكه اجٌزياَ  ٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اجهكٟٔ , كهاٍخ ِمبهٔخ ثبٌفمٗ اإلٍالِٟ , كاه اٌضمب اخ ٌٍٕشاو ٚاٌزٛى٠اع عّابْ اجهكْ  أٔٛه   

  351ص  2007ؽجعخ 
3
اٌفؤَٟ ٚاٌّظاوٞ  كاه اٌفىاو اٌغابِعٟ اجٍاىٕله٠خ ٌ ؽجبت ٚاٌغواؽ١ٓ  ٟ ػٛت اٌفمٗ ٚاٌمؼبت  اٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ١ِٕو ه٠بع ؽٕب   

 .1932ك٠َّجو  22ٚ٘ٛ ِب أولرٗ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ ثزبه٠ـ   611ص  2008
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أ  اشػمط الاس شػةا  الضػرر اػف اسػمئؿ ال امػع  اس خ ص   ما السػلل ا لػ ف الخطػأ

  ػػدرمم ممضػػي الا ضػػ ع  ال رمملػػا لان اػػا الػػا ض أ  اج ػػس الد لػػا    ػػي ا اػػم  ل اػػي 

        .  سػػػػػ ةمد اايػػػػم م ػػػػػمـ   مػػػػا السػػػػػلل ا لػػػػ ف الخطػػػػػأ أ  اشػػػػمط الاس شػػػػػةا 1اػػػػف ال مػػػػمئع

  ػذا  ند ػد السػلب   الضررب ن ر أف ال    ؼ ال ما اي ليذ  ال ممئعب   ند د  ةم  يم 

ارجالػػي الػػذي   ر ػػب    ػػي اا ةػػما مػػذ  ال  مػػاب  شػػر ط  ػػ اار ال ػػ ة ال ػػممرة  النػػمدث 

الةجػػمئيب  ا ػػر ا ػػؿ الاضػػر ر  ال  ػػر اػػي  ند ػػد اسػػؤ ل ا الاػػد ي    ػػي  ن ػػـ   ػػدد 

ارسػػػلمبب  اػػػم   ر ػػػب   ػػػا   ممػػػب ارضػػػرارب اجا  يػػػم اػػػف اسػػػمئؿ ال ػػػما ف  خضػػػع 

   اج س الد لا نسب ارن اؿ .أ 2لرمملا ان اا الا ض

مػد    سػر   ػا ال مضػي  دور الدبرة في إثببات عناصبر المسبؤولية :الفرد الثالث:  

الاػػػػداي أ  اإلداري اسػػػػ خ ص خطػػػػأ الطل ػػػػب  اػػػػد م ماػػػػي لمر اػػػػمؿ الةا ػػػػا أ  خطػػػػأ 

الاس شةا  اد   د ـ خدام ي لارضم ب لذا  جب    ي االس  ماا لملخل ر لدراسا النملػا 

ب  اػػع ذلػػؾ ايػػ  نػػر اػػي ارخػػذ ل  ر ػػػر  أـ الب إذا 3   ػػدـ لشػػأايم   ر ػػر باػػزاعانػػؿ ال

نػػػ ب   ػػػا ال مضػػػي اسػػػ خ ص خطػػػأ الاسػػػؤ ؿب  نام ػػػا لن ػػػ ؽ الاضػػػر ر    ػػػي 

االس  ماا لملخلرة اي اجمؿ الطب لشمف الاػزاع الا ػر ض أاماػي   ال ن ػؽ اػف  لػ ت 

ا الخل ػرب ال ػي  جػب أف الخطأ اي جماب الاسؤ ؿب      ف   ا ال مضػي  ند ػد اياػ

 اننر اي   د ر الاسمئؿ الةا ا اللن اب د ف ارخطما الظػممرة ال اضػناب   ا ػف أف 

 س   ف أ ضم لملخل ر ل  أ د اف  ج د ال  ما السلل ا ل ف  امة الار ض أ اػما ال ا  ػا 

                                                           
1
ثابْ اٍازقالص عاللاخ  31/12/1974. عبت  ١اٗ لؼاذ ِؾىّاخ اٌإمغ اٌّظاو٠خ ثزابه٠ـ 142ٍبثك ص  عِؾّل طج١و اٌَعلٞ ِوع  

اٌٛالع اٌزٟ ٠مله٘ب لبػٟ اٌّٛػٛي ٚج هلبثاخ ع١ٍاٗ  اٟ مٌاه ٌّؾىّاخ اٌإمغ اج ثبٌماله اٌانٞ ٍجج١خ ث١ٓ اٌقب  ٚاٌؼوه ٘ٛ ِٓ اٌَّبئً 

 ٠ىْٛ  ١ٗ اٍزقالص غ١و ٍبئغ.
2
 .325ِوعع ٍبثك ص , كهاٍخ ِمبهٔخ ثبٌفمٗ اإلٍالِٟ  افهكِٟٔظبكه اجٌزياَ  ٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٍٍببْ  أٔٛه  

3
 238صِوعع ٍبثك ؽالي عغبط اٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍبج١ت , كهاٍخ ِمبهٔخ ,   
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الجران ػػػاب   ػػػا ا ػػػر   مػػػؼ م لػػػي ا  جػػػا  ػػػدـ م ػػػمـ الطل ػػػب لػػػملةنص الل  لػػػ جي ملػػػؿ 

 .1ا   دـ  ج د ارد  ا الخمنا لمل  ج لمل  مدة الطل ا ال ا  

 اننر د ر الخل ر اي اطمل ا أ اػمؿ الطل ػب اػي الاةػمم ـ ال  ا ػاب إذ   ػـ  ل ةسػ ر 

 .الاياا  ارن ؿ ال  ا ا ال مل ا ار امؿ الةا ا ل طل ب  ادى اطمل  يم ل  ا د

أ  اإلداريب  ذلػؾ الن اػمؿ  اي الايم ا  خضع أ امؿ الخل ر ل  ػد ر ال مضػي الاػداي 

  مطةي اع زا  يب   أ ر  ل ماؿ الزاملاب ااػم  ج ػؿ خلر ػي ن ػر جد ػاب  ل  ػد ر سػ  ؾ 

الطل ػػػب اػػػي   ػػػؾ الظػػػر ؼب  ل ػػػ ف الخلػػػرة ا يػػػ دة ليػػػم لاطلػػػماب اأنػػػلنت الانػػػم ـ 

  ن ةظ لاةسيم لمالس ا مجمت.

ااػػي ن ػػر ا ػػـز   لػػملرنـ اػػف  جػػ ب اسػػ  ماا ال مضػػي لػػملخل ر اػػي ل ػػض النػػمالت إال

ل  لػػمع اػػم جػػما اػػي   ر ػػر ب ل ػػف  اػػدام   ػػـ  ال مضػػي لا ػػؿ   ر ػػر الخل ػػر اػػف الاجػػمؿ 

اماػػػػي   ػػػػدخؿ ب الةاػػػػي إلػػػػا الاجػػػػمؿ ال ػػػػما ايب  مػػػػ  اػػػػم  ػػػػدخؿ اػػػػي نػػػػا ـ اخ نمنػػػػي

 امنػػر أخػػرى   جػػب اال  ػػداد ليػػم   ػػا الاسػػ  ى ال ػػما ايب  أي  ةسػػ ر أخػػر لنر ػػا 

اػػػف شػػماي أف  ػػؤدي إلػػا اخػػ  ط ال امػػع لمل ػػػما ف  ال مضػػي اػػي ا اجيػػا   ر ػػر الخل ػػر

ا  ػػا الاسػػ  ى الةاػػي  ل ػػ ف ال مضػػي ن ػػر اخػػ صب اػػمف اخ نػػمص الخل ػػر اللػػد أف 

 ةػػػػرض اةسػػػػي أاػػػػم   ػػػػا الاسػػػػ  ى ال ػػػػما ايب اماػػػػي  سػػػػ رد اخ نػػػػمص ال مضػػػػي  ماػػػػؿ 

ا مل  ػػيب لن ػػث  نػػلل   ر ػػر الخل ػػر انػػد ال امنػػر الخمنػػا ضػػاف اجاػػ ع ال امنػػر 

.مػػػذا مػػػ  ا  ضػػػا ال  ا ػػػد ال ماػػػاب  ال   جػػػد أي 2   يػػػم ال مضػػػي ن اػػػي ال ػػػي  ؤسػػػس

سلب ااط ي  لرر الخر ج    يم اي اجمؿ الخلرة الطل ا.   ا ع ال مضػي لملنر ػا اػي 
                                                           

1
 394ؽالي عغبط اٌّوعع ٔفَٗ  ص   

2
ِٓ لبْٔٛ اإلعواتاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ رٕض عٍٝ ِاب ٠ٍاٟ : ٠ّىآ ٌٍمبػاٟ أْ ٠خٍاٌ ؽىّاٗ عٍاٝ ٔزابئظ  144اٌفموح افٌٚٝ ِٓ اٌّبكح   

 اٌقجوح .
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ارخذ ل  ر ر الخل رب ا د  أخذ ل  ر ر    ي أ  جزا اايب  ام  نػؽ لػي أف  ػراض ط ػب 

     ف خل ر د ف أف  ش ؿ ذلؾ اخملةا ل  ما ف.

ب   اػػم  نػػؽ لػػي أ ضػػم  ػػدـ ارخػػذ لػػيب  مػػذا اػػم أ د ػػي 1مػػذا اػػم أ ػػد  ال ضػػما الةراسػػي 

 .1936امي  16ت ل مر خ  Douaiان اا ي د  ي 

 ام لي النر ا اي اخملةا ام جما اي   ر ر الخلػرة لنػملل الاػد ي    ػيب إذا اػم  لػ ف 

لػػػزاـ الاػػػد ي     ػػػي لػػػداع اػػػف ظػػػر ؼ الػػػد  ى اػػػم  ػػػد   إلػػػا  ػػػدـ ارخػػػذ لػػػمل  ر رب  اب

 .2ال    ض

 خ مر ال مضي ل ف   مر ر الخلػرااب  ا ػي أف  أخػذ لػرأي خل ػر د ف أخػرب   اػم لػي  م ا

أف  جػػـز لاػػم لػػـ  جػػـز لػػي الخل ػػر اػػي   ر ػػر ب   لػػي أ ضػػم أف  ا ػػدب خل ػػرا  ػػرجل الػػرأي 

الةاي ال اجب ارخػذ لػي  اػدام  خ  ػؼ الخلػراا اػي الػرأيب  ا ػا  اجػي ال مضػي اسػألا 

 3ي أف   خذ ام  را  اامسلم اف ال سمئؿ ل ن   يم.اا اب ا 

التعبببببوي  عمبببببى المسبببببؤولية اإلداريبببببة لممؤسسبببببات العموميبببببة : نيالمطمبببببا الثبببببا

 االستشفائية

  اػػف ارما ػػا ال   اػػا اػػي ال ةرمػػا لػػ ف الخطػػأ الشخنػػي  الخطػػأ الارا ػػي اػػي نػػ  لا 

املاضر ر إذا ممضا اإلدارة ال  ا اي إ لمت اسؤ ل  يم  مػذا اػم  إ لمت الخطأ الارا ي

الا ضػػاف ال ػػما ف ارسمسػػي ل  ظ ةػػا  06/03اػػف اراػػر رمػػـ  31انػػت    ػػي الاػػمدة 

                                                           
1
ٌَّزشافٝ اٌقابص عآ افبابت اٌبج١ات َِٚابعل٠ٗ كهاٍاخ رؾ١ٍ١ٍاخ جرغب٘ابد اٌفماٗ ٚاٌمؼابت اٌّظاو١٠ٓ اؽّال ِؾّاٛك ٍاعل َِاخ١ٌٚخ ا  

 619ص  2007ٚاٌفو١١َٔٓ اٌبجعخ اٌضب١ٔخ , كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ , اٌمب٘وح 

2
 600ِوعع ٍبثك ص  ٌَّخ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌ ؽجبت ٚاٌغواؽ١ٓ  ٟ ػٛت اٌفمٗ ٚاٌمؼبت اٌفؤَٟ ٚاٌّظوٞا١ِٕو ه٠بع ؽٕب   

3
 117ص ِوعع ٍبثك عجبشٟ وو٠ّخ اٌؼوه  ٟ اٌّغبي اٌبجٟ   
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ن ػػث جػػما ا يػػم : اػػ ذا   ػػرض الا ظػػؼ لا مل ػػا مضػػمئ ا اػػف ال  ػػر لسػػلب  1ال ا ا ػػا

 ا اػي إل يػم أف  نا ػي خطأ اي الخداا  جب   ا الاؤسسػا آ  اإلدارة ال ا ا ػا ال ػي 

اف ال   لػمت الادا ػا ال ػي  سػ ط    ػي اػم لػـ  اسػب إلػا مػذا الا ظػؼ خطػأ شخنػي 

   لر ااةن   ف الايمـ الا   ا لي ت امف اإلدارة  سػ ط ع اةػي اسػؤ ل  يم إذا أمماػت 

  الػػدل ؿ   ػػا أف الخطػػأ شخنػػي اػػمل    ض  سػػ  ا ال ضػػما   ػػا انػػ  الضػػرر ال امػػع 

 ااػم ال شػؾ ا ػي أف الاسػ نؽ ار ؿ ل   ػ  ض مػ  الاضػر ر اةسػي أ  ال خة ؼ اايب 

ب إضػػػػػماا إلػػػػػا أشػػػػػخمص آخػػػػػر ف   لػػػػػت ليػػػػػـ النػػػػػؽ اػػػػػي الننػػػػػ ؿ   ػػػػػا   ػػػػػ  ضب  

 ل ان اػػػا السػػػ طا ال  د ر ػػػا اػػػي   ػػػد ر ال  ػػػ  ضب أاػػػم ال ضػػػما الةراسػػػي ا ػػػد مضػػػت 

ان اػػػا الػػػا ض اػػػي إنػػػدى أن مايػػػم مم ػػػدة  ماػػػاب  مػػػي ضػػػر رة إسػػػامد الخطػػػأ إلػػػا 

سػػؤ ؿ إلا ما ػػا إلزااػػي ل  ػػ  ض الضػػرر الػػذي  اشػػأ  ػػف ا  ػػي لػػؿ ن ػػا  ػػف اجػػرد الا

إماملي   دـ  لنر  ب  اف مػذ  ال م ػدة  سػري   ػا جا ػع الاػمس اياػم  ماػت ارا ػزمـ 

اػػػف د ف اسػػػ  اما  اف ارطلػػػما ا اػػػم     ػػػؽ لػػػذلؾ خمضػػػ  ف ل  ػػػما ف ال ػػػمـ    ػػػر  اػػػف 

 الامس .

جزاا الاسؤ ل ا     ف    ام اللنث  ف اةيػـ   ااط مم اف دراسا ال    ض الذي م  

 ال    ض  الشخص الاس نؽ ل    ض    د ر ال    ض.

 

 

 

                                                           
1
 زؼّٓ اٌمبْٔٛ اجٍبٍٟ اٌعبَ ٌٍٛظ١فخ اٌع١ِّٛخاٌّ 06/03اجِو هلُ   
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 الفرد األول : مفهوم التعوي  

ضػػػرر لنػػػؽ لشػػػخص سػػػ اا  ػػػمف ضػػػرر جسػػػاماي أ  امد ػػػم أ  ا ا  ػػػم ب  مػػػ  إنػػػ ح

ل ضن ا اف اجؿ     ضػيم  ػف الضػرر   ل لمرة أخرى م   لمرة  ف ال ا املي  اال

ب أ  لا اػػػا أخػػػر مػػػ   سػػػ  ا ال ضػػػما إلػػػا إزالػػػا الضػػػرر أ  ال خة ػػػؼ اػػػف 1نػػػمدث أ 

اػػف  132 مػػد انػػت الاػػمدة  2 طأ ػػيب  مػػ  جػػزاا الػػذي   ر ػػب   ػػا م ػػمـ الاسػػؤ ل ا .

اػػػف ال ػػػما ف الاػػػداي الانػػػري  الاػػػمدة  171ال ػػػما ف الاػػػداي الجزائػػػري الا مل ػػػا ل اػػػمدة 

ل مضػي طر  ػا ال  ػ  ض : ي   ػ ف ااداي سػ ري ااػي  172اداي  رامي  الامدة  209

م ار لػػم ب  ػػب   نػػل أف   ػػ ف ال  ػػ  ض ا سػػطم  اػػم  نػػل أف   ػػ ف إراد ل ػػم ل ظػػر ؼ

  ج ز اػي مػم  ف النػمل  ف ل  مضػي ب  ل ػم ل ظػر ؼ  لاػما   ػا ط ػب الاضػر ر لػمف 

 ػػػأار ل  ػػػمدة النملػػػا إلػػػا اػػػم  ماػػػت    ػػػي ب أ  أف  ن ػػػـ  ذلػػػؾ   ػػػا سػػػل ؿ ال  ػػػ  ض 

 مامت   نؿ لمل اػؿ ن ػر اشػر ع  اػف خػ ؿ اػص الاػمدة اسػ ا   أف لأداا ل ض اإل

 .3ال    ض  ا ف أف    ف   ا م أ  لا ملؿ ا دي أ  ن ر ا دي

   لر أاضؿ الطرؽ راي  ؤدي إلا إن ح الضػرر إنػ نم  التعوي   العيني :-أ 

مف  ماػػم ل  ػػمدة النملػػا لاػػم  ماػػت    ػػي اػػف ملػػؿب     ػػ ف   ػػا ال مضػػي أف  ن ػػـ إذا  ػػ

اا اػػم  لاػػما   ػػا ط ػػب الاػػر ض الا ضػػررب  ذلػػؾ  ػػأف  ػػأار ل ػػ ج الاضػػر ر   ػػا 

اة ا الطل ب أ  الاس شةا أي الاسػؤ ؿ   ػا الضػرر  مػد ال   ر ػب ال  ػ  ض ال  اػي 

اي اطمؽ الضرر الجسػدي  الضػرر الا اػ ي إذ ال   ػ ف ذلػؾ اا اػم اػ   ا ػف إ ػمدة 
                                                           

1
ص  1998اثزَبَ غواَ , اٌّظبٍؾبد اٌمب١ٔٛٔاخ  اٟ اٌزشاو٠ع اٌغيائاوٞ , لابًِٛ ثابٌغز١ٓ اٌعوث١اخ ٚاٌفؤَا١خ , لظاو اٌىزابة , اٌج١ٍالح   

155 
2
 .136ص  1981اٌعبِوٞ , رع٠ٛغ اٌؼوه  ٟ اٌَّخ١ٌٚخ اٌزمظ١و٠خ , ِٕشٛهاد ٚاٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ ثغلاك ,  ٍعلْٚ  

3
عدد خاص  4882ا.د محً الدٌن جمال أثار المسؤولٌة الطبٌة مجلة االجتهاد للدراسات القانونٌة واالقتصادٌة العدد السابع جانفً   

 الجزائر– ببعض اعمال ملتقى المسؤولٌة الطبٌة تمانغست
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ي ب لا اػػػػا ال  ا ػػػػف انػػػػ  اآلالـ الن ػػػػمة لاػػػػف اػػػػمت أ  إ ػػػػمدة رجػػػػؿ لاػػػػف ل ػػػػرت رج ػػػػ

الجسد ا  الا ا  ا ال ي  ماممم الار ض   ذلؾ أم ي  انل   اػي نملػا  ام ػي ب إال ااػي 

ؽ.ـ.جت اػػمف ال  ػػ  ض ال  اػػي اػػي ال شػػر ع  181,180,164 اػػؽ انػػ ص الاػػ اد ي 

الجزائػػري  ل ػػا جػػمئزا  سػػمئ م اػػي  ػػؿ النػػ ر ال ػػي ال  اػػس ا يػػم ال اة ػػذ نر ػػا الاػػد ف 

 ا ب إال ااػػػي  جػػػدر اإلشػػػمرة  ال ا  ػػػي إلػػػا نر ػػػا ال مضػػػي ن ػػػر اط  ػػػا ل ن ػػػـ الشخنػػػ

 : مي 1لمل    ض   ا م ب لؿ    دمم ل ض الشر ط الا    ا لملاجمؿ الطلي 

ال  ا ف ال ج ا إل ي اي ل ض نمالت الضرر الجسػاماي  اردلػي  مال  ػداا   ػا   -

 الشرؼ  اال  لمر.

أف   ػ ف اا اػم لن ػث ال   ػ ف اسػ ن   لملاسػلا لاخذ لمل    ض ال  اػي   شػ رط  -

ل اػػد ف  لػػ  اسػػ نملا اسػػل ا ب  ػػملارض الاةػػمجأ ل طل ػػب اماػػي  نػػ ؿ ل اػػي  لػػ ف م ماػػي 

 ل اة ذ  ا ي أ  االل زاـ ال امع    ي .

إذا  ػػػػمف اػػػػي ال  ػػػػ  ض ال  اػػػػي إرمػػػػمؽ ل اػػػػد ف ب لن ػػػػث  جػػػػم ز الضػػػػرر ال نػػػػؽ  -

 ذ ال  اي .لملاد ف ا  انؿ ا ي ل ن ـ لمل اة 

  ضػػمؼ إلػػا مػػذا ااػػي  ا ػػف إجلػػمر الاػػد ف ي الاراػػؽ النػػني ال اػػ اي ت   ػػا  اة ػػذ 

ال زااػػي جلػػرا ي ل اسػػطا اإل ػػرا ت إال ااػػي  ل ػػا مػػذا ارخ ػػر اة ػػدا لشػػرط  ػػدـ الاسػػمس 

لنر ػػا الاػػد ف الشخنػػ ا  ال   ػػ ف مػػذا إال اػػي نملػػا ال ػػي   ػػ ف ا يػػم االل ػػزاـ  انػػب 

 ا امع  ف  اؿ  شخص الاد ف انؿ ا  لمر .  ا ال  مـ ل اؿ أ  اال

                                                           
1
 2علٔبْ اثوا١ُ٘ ٍوؽبْ , ٚٔٛهٞ ؽّل فبؽو , شاوػ اٌمابْٔٛ اٌّالٟٔ , ِظابكه اٌؾماٛق اٌشقظا١خ , كاه اٌضمب اخ ٌٍٕشاو ٚاٌزٛى٠اع , ؽ  

 .467ص2004, اجهكْ
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ل ػػف اظػػرا إلػػا أف ال  ػػ  ض ال  اػػي  لػػد  أاػػرا  سػػ را اػػي اجػػمؿ الاسػػؤ ل ا الطل ػػا ب  

 امف ال ملب أف    ف ال    ض لا ملؿ  لنةا خمنا اي ن رة ا د ا.

مػػػد   ػػػ ف ا ػػػد م أ  ن ػػػر ا ػػػدي  مػػػ  أ  ػػػر الطػػػرؽ ال  ػػػ  ض ا التعبببوي  بمقاببببل :  

الضرر الا ر ب   ا ال اػؿ ن ػر الاشػر ع ب  ارنػؿ اػي ال  ػ  ض ا ئاا إلن ح 

الا ػػػدي أف   ػػػ ف ال  ػػػم ا  اػػػم   طػػػا دا ػػػا  انػػػدة ل اضػػػر ر ب آ  إ ػػػرادا ار لػػػم لاػػػدى 

الن مة ب  الاسألا اي ذلؾ راج ا إلا   د ر ال مضي ب ا رى ال مضي   س ط ال    ض 

ى الن ػمة إذا  ر ػب   ػا ن ا  شةا الار ض الاضر ر  مػد  ن ػـ لػي لػ  راد ار ػب اػد

مػػػػذ  اإلنػػػػملا  جػػػػز     ػػػػم أ  جزئ ػػػػم  ػػػػف ال اػػػػؿ  جػػػػزا دائاػػػػم ب   جػػػػ ز الن ػػػػـ   ػػػػا 

ب.  ال  ػ  ض الا ػدي ارنػؿ ا ػي أف   ػ ف 1الاسؤ ؿ ل  ػد ـ  ػما ف لضػامف ال اػما لػي 

دا ػػا  انػػدة ب إال ااػػي  جػػ ز أف  ػػداع أمسػػمطم ب أ  إ ػػرادا ار لػػم لاػػدة ا  اػػا أ  لاػػدى 

اػػف ال ػػما ف الاػػداي  182ب أف ال   جػػم ز ال  ػػ  ض طل ػػم لػػاص الاػػمدة الن ػػمة ب   جػػ

 الجزائري الضرر ال نؽ .

 مد طلؽ ال ضما الجزائري ب ال  ػ  ض  ػف ارخطػما الطل ػا اػي  ػدة اامسػلمت ن ػث 

درار  اػػف ا ػػي ضػػد  لػػا  ذلػػؾ اػػي مضػػ ا ال طػػمع النػػني لػػأمضػػا لػػذلؾ اج ػػس الد

لاسػػػؤ ل ا الاس شػػػةا  اانػػػي     ضػػػم ل ضػػػن ا  19/04/1999رم ػػػاب ل ػػػمر خ  ز ماػػػا

جػػػراا الضػػػرر الػػػذي لنػػػؽ ليػػػم اػػػف جػػػراا ال ا  ػػػمت الجران ػػػا ال ػػػي   رضػػػت ليػػػم اػػػي 

ن ػػػػث أمماػػػػت السػػػػ دة رم ػػػػا  الاس شػػػػةا اػػػػف طػػػػرؼ ارطلػػػػما الػػػػذ ف ار  لػػػػ ا أخطػػػػما ب

ت ليػػم  ا   ػػػمف درار يال طػػمع النػػني ااػػم ذاؾت ل ضػػع نا يػػم  ل ػػد أجر ػػلاس شػػةا أ

جران  مف أ اما ال الدة  ام   ا ػت ا ل د يػم المشػرة ل ػد  الد يػم ب  ا  جػا ل  ػؾ ال ا  ػا 
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 .370,ص   ِوعع ٍبثك  أٛه اٌٍَببْ ٚ اٌّٛعي  ٟ ٔظو٠خ اجٌزياَ ) ِظبكه اجٌزياَ  



 المنازعات المتعمقة بالمؤسسات العمومية االستشفائية الفصل الثاني: 

 

 
100 

 

الجران ػػا أنػػ لت ل ممػػا اسػػ د اا  الا ا  ػػا اػػي ال  ػػـ ب ااج ػػس الد لػػا أسػػس أن  ػػا 

الضػػن ا اػػي ال  ػػ  ض   ػػا أسػػمس ار  ػػمب  ػػدة أخطػػما طل ػػا  الاؤد ػػا إلػػا ضػػرر ف 

 د اا الا ا  ػػا اػػػي ال  ػػػـ لاػػدى الن ػػػمة   اػػػمة الطة ػػا ل ػػػد  الد يػػػم  ماػػم : ال ممػػػا الاسػػػ

 المشرة.

 لتعوي االفرد الثاني: الشدص المستحق 

ل   ػػ  ض مػػ  الاضػػر ر المشػػرة اػػف أخطػػما ارطلػػما الاسػػ نؽ  ار ؿ   لػػر الشػػخص 

املشخص الذي أن ب لضػرر  نػلل لػي النػؽ اػي الننػ ؿ   ػا ال  ػ  ض   ن ػث 

          ػػػػػػ ض الاضػػػػػػر ر   ػػػػػػا ارضػػػػػػرار الامد ػػػػػػا سػػػػػػ اا  ا  ػػػػػػت اػػػػػػي ال جػػػػػػز الجسػػػػػػاماي 

أ   ممػػػػا....ب  اػػػػم   ػػػػ ض  ػػػػف ارضػػػػرار الا ا  ػػػػا الام جػػػػا  ػػػػف إ ػػػػ ف اإلنػػػػملا 

شػػؾ اػػي  ػػأ ر ن ػػمة الاضػػر ر ال مئ  ػػا  االج ام  ػػا جػػراا مػػذا الضػػرر لملضػػررب اػػ  

النمنؿ ب إلا ما ا   رضي ل زؿ اج ام ي ب  مجر اسري لسػلب الضػرر الاػم    ػف 

إال إف الاضػػر ر لػػ س الاسػػ نؽ  نػػد  ل   ػػ  ض اػػ ذا  ماػػت ا  جػػا  1ارخطػػما الطل ػػا

ر ليػػـ النػػؽ اػػي اإلنػػملا لملضػػرر مػػي ال اػػمة ب اياػػمؾ ا ضػػرر ف لشػػ ؿ ن ػػر المشػػ

ال    ض ا ؿ الز ج أ  الز جا ال ي أن لت أ  أن ب جراا ارخطما الطل ا  نػمب 

لضػػػرر   ا ػػػؿ اػػػي  ػػػدـ اامرسػػػا الن ػػػمة ارسػػػر ا لشػػػ ؿ ا  ػػػمد ب  ػػػذلؾ ار الد الػػػذ ف 

أنػػ ب  الػػدمـ ا ػػد   ن يػػـ ضػػرر المشػػر ب  لمل ػػملي ليػػـ النػػؽ اػػي راػػع د ػػ ى   ػػا 

الاطمللػػا لػػمل    ض  ػػف الضػػرر الاػػمدي لة ػػدمـ  الا سػػلب اػػي الضػػررب ا جػػ ز ل ر ػػا

خػػ ؿ لنػػؽ اػػملي  ملػػت ليػػـب  ا ػػ  يـ ال ن ػػد راػػي   ػػد ا  ػػداا   ػػا ن يػػـ اػػي الاة ػػا  اب
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, ص  2001, كاه ِىزجاخ ؽبِال ٌٍٕشاو ٚاٌزٛى٠اع عّابْ  01رمل٠و ِجٍغ اٌزعا٠ٛغ ٚؽماٛق اٌّاخِٓ اٌّزورجاخ ك عاٗ , ؽ  ف١ًٍ ِظبفٝ ,  

164. 
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   ػػع   ػػا ال ر ػػا إ لػػمت أف الا ػػ اي  ػػمف مػػ  الا  ػػؿ ال ن ػػد   ماػػت ليػػـ انػػ نا اػػي 

 1ل مئي ن م  لة دااي أنلل ليـ النؽ اي ال    ض .

   لمشػػر مػػذا النػػؽ لسػػلب  ام ػػي خ ةػػي ال ػػـ سػػ اا  ػػمف  ار ػػم لػػيب  لا اػا أخػػر  جػػ ز إف 

أ  ا نا لي لننا اف اجا ع أا اليب أ  اف أن ؿ إل ي نؽ ال  ػ  ض إذا لػـ   جػد 

اص  ااع ن الا مذا النػؽب أ  أف  نػؿ انػؿ الػدائف لػي لسػلب  ام ػي اػمل    ض ليػذا 

 الدائف يالاضر رت.

 189 ؽ الد  ى ن ر الالمشرة طل م ل اػمدة   ج ز المشرة مذا النؽ اف دائاي  ف طر 

 اف يؽ ـ ج ت.

 ل ر ػػا الاضػػر ر النػػؽ اػػي اطمللػػا الاسػػؤ ؿ لاػػم  ػػمف لاػػ ر يـ اػػف نػػؽ لػػمل    ضب 

 اا  ؿ ليـ مذا النؽ لسػلب الا ػراثب   سػ  ي  بدخؿ اي ذاا ا ر يـ الامل ا ملؿ ا  ي

ـ  راع ا ا  مف مػذا اي ذلؾ أف    ف مد راع الا رث د  ى الاطمللا ليذا النؽ أ  ل

الضػػرر امد ػػم أ  جسػػ ام سػػ اا ا ةػػؽ الاػػ رث اػػع الاسػػؤ ؿ  ػػف إنػػداث الضػػرر أـ لػػـ 

  ش رط أف    ف مذا النؽ اي ال    ض   ػا الضػرر الاػمدي أ  الجسػدي مػد  ب  ةؽ

 .2اشم ا    دخؿ اي ذاا الا رث ملؿ ال ام ي

ال ر ػا  لػ  سػ ت الاػ رث  اي النملا ال ػي   ػ ف ا يػم الضػرر ا ا  ػم اماػي  ا  ػؿ إلػا 

 ف الاطمللا ليب  ال  ا ف ا  لػمر سػ   ي  ػف مػذا النػؽ  اػمزال ااػيب     لػر السػ  ت 

 اي مذ  النملا س   م ا لسم  ا م لا  ض مت ال ما ف الجزائري .
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ِظااو  2طااجوٞ ِؾّاٛك اٌواعاٟ , هػااب اٌَا١ل اٌعابؽٟ , اٌٍّٛااٛعخ إٌّٛمع١اخ  اٟ شااوػ لؼاب٠ب اٌزع٠ٛؼابد ٚاٌَّااخ١ٌٚخ اٌّل١ٔاخ ط  

 .385/ 384ٌٍٍّٛٛعبد اٌمب١ٔٛٔخ , عبثل٠ٓ , ك.ً.ْ ص 
2
 .246, ص  1988عٍٟ عٍٟ ١ٍٍّبْ , إٌظو٠خ اٌعبِخ ٌالٌزياَ  ٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ , كاه اٌّبجٛعبد اٌغبِع١خ , اٌغيائو   
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أاػػم ال  ػػ  ض  ػػف الضػػرر الار ػػد ب  الة ػػؿ الخػػمطأ ا ػػي  ا ػػف أف  نػػ ب أ  ػػر اػػف 

ا الندد ل ػدر  ػدد الاطػملل ف لػمل    ضب  مػذا شخص لضرر ا   دد الد م ى اي مذ

الضػػرر ال  خ نػػر  م  ػػي   ػػا أمػػمرب الاضػػر ر لػػؿ  ا ػػف أف  شػػاؿ  ػػؿ اػػف لن ػػي 

ضػػػرر ان ػػػؽ ا  جػػػا ال ام ػػػا الضػػػمرةب  اػػػف أا  ػػػا ال  ػػػ  ض  ػػػف الضػػػرر الار ػػػد اػػػم 

أنػػػدر ي الانػػػم ـ الةراسػػػ ا ا  جػػػا الضػػػرر الػػػذي   نػػػؽ الز جػػػا ا  جػػػا ا ػػػداف ز جيػػػم 

 جاس ا .ل در ي ال

                      الفببببببببببرد الثالببببببببببث : سببببببببببمطة القاعببببببببببي فببببببببببي تقببببببببببدير التعببببببببببوي  ومنحببببببببببه

ز ػػػػػد  ػػػػػف الضػػػػػرر  ال   ػػػػػؿ  اػػػػػي    ػػػػػد ر ارنػػػػػؿ أف ال  ػػػػػ  ض ل ػػػػػدر الضػػػػػرر اػػػػػ   

ال  ػػ  ض  ػػف الضػػرر ا ػػر ؾ ل  مضػػي ب اماػػي   ػػد اػػف الاسػػمئؿ ال ام  ػػا ال ػػي  سػػ  ؿ 

 ل  د رمم .

مما ا ػػػػم ل ضػػػػرر  ال ػػػػي  جػػػػب أف   ػػػػدخؿ اػػػػي نسػػػػمب أاػػػػم    ػػػػ ف ال امنػػػػر الا  اػػػػا 

ال  ػػػ  ضب ا  ػػػد اػػػػف الاسػػػمئؿ ال ما ا ػػػا ال ػػػػي  يػػػ اف    يػػػم اج ػػػػس الد لػػػا الف مػػػػذا 

ال   ػػػػ ف اػػػػف ملػػػػؿ ال    ػػػػؼ ال ػػػػما اي ل  امػػػػع ب  اػػػػم  جػػػػب   ػػػػا ال مضػػػػي  اػػػػد ن اػػػػي 

لػػػمل    ض ل ػػػمف  ػػػؿ  انػػػر الضػػػرر الػػػذي مضػػػي اػػػف اج ػػػي لػػػمل    ض ن ػػػا   ػػػ ف 

ل  دالػػا  اانػػةم   را ػػي الظػػر ؼ  الا لسػػاب  نملػػا الانػػمب الجسػػا ا    ػػد ر  امػػرب

 .1 النن اب  الة   اب  الايا اب  الامل ا

                                                           
1
ؽب٘وٞ ؽَا١ٓ , اٌقبا  اٌبجاٟ ٚاٌقبا  اٌعالعاٟ  اٟ اٌَّزشاف١بد اٌعبِاخ , ) كهاٍاخ ِمبهٔاخ  اٌغيائاو ,  ؤَاب , كاه ِ٘ٛاخ , اٌغيائاو   

 . 66/67, ص  2004
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إال أف ماػػػمؾ نػػػ  لمت    ػػػرض ال ضػػػمة  اػػػد   ػػػد رمـ ل   ػػػ  ض ب  مػػػذ  النػػػ  لمت 

   د إلا أنؿ الضرر ال ي مد  لدأ  ـ  سػ  رؽ ا  امليػم زااػم ااػم  ضػع ال مضػي اػي 

 ب  اي مذ  النملا   جم ال مضي إلا   د ر ال    ض ل ندى الطرم  ف : ن رة اف أار 

الطر  ػػا ار لػػا  مػػي أف   ػػد ر الان اػػا ال  ػػ  ض لطر  ػػا شػػما ا لن ػػث   ػػ ض  ػػؿ 

ارضرار د ف  ةرما ل ف الضرر الامدي  اردلي ب اال ا ال    ض الذي  ن ػـ لػي مػ  

ل ضػرر ال اجػب ال  ػ  ض ب  ا ملؿ  ؿ مػذا ب لنػ رة شػما ا أي  ػدـ إ طػما  ةمنػ ؿ

 لمل ملي  ند د الال ا الذي   امسب اع  ؿ الضرر اػف مػذ  ارضػرار ب لػؿ ال  ػ  ض 

   1 ندد  ف  ؿ ارسلمب ال ي أدت إلا اإلضرار  لن رة اخ  ةا .

أام الطر  ا ال ما ا أف  ندر الان اا ن ايم لمل    ض لطر  ػا  ةنػ   ا انػددة اػمف 

الس جملا ليم    ؾ ال ي  ػـ اسػ ل مدممب    ػد مػذ  الطر  ػا اطملب الاضر ر ال ي   ـ ا

ار  ػػػر ا ةممػػػم اػػػع ال دالػػػا إذ   ػػػ ف ال  ػػػ  ض اسػػػم  م ل ضػػػررب  ليػػػذ  الطر  ػػػا  لػػػ ف 

ؾ   ػ ف الاضػر ر   ػا الان اا أام مل ؿ ال    ض  ف الضرر الاػمدي  اردلػي  ذلػ

ضػػرار الامجاػػا  ػػف ب  اػػم أف مػػذ  الطر  ػػا    لػػر اراضػػؿ اػػي اجػػمؿ ارل اػػا اػػف أاػػر 

ال جػػمرب الطل ػػاب إذ اػػف خ ليػػم   ػػرؼ اػػم إذا  ماػػت الان اػػا مػػد   ضػػ ي  ػػف جا ػػع 

ارضرار ال ي إنمل ي أـ أايم ان ةظت لن ي اي ال  ػ  ض  ػف ارضػرار الامد ػا د ف 

 .  2الا ا  ا ب أـ  جمم ت مذ ف الا   ف  مل ت ال    ض  ف الضرر الا  ي الخمص

       ل  ػػػػ  ض    ػػػػ ف إال   ػػػػا الضػػػػرر الان ػػػػؽ اػػػػي النػػػػمؿ  اػػػػف الا ػػػػر ؼ أف   ػػػػد ر ا

أ  الاسػػػ  لؿب أاػػػم إذا  ػػػمف الضػػػرر ا   ػػػرا  ال  ا ػػػف    ػػػ ف اػػػدا     ػػػ ف ايمئ ػػػم  مػػػت 

                                                           
1
 .374ص  2004, اجىهؽ١خ , اجٍىٕله٠خ  01, اٌّىزت اٌغبِعٟ اٌؾل٠ش , ؽ 3أٛه ؽٍجخ , اٌّبٛي  ٟ شوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ط  

2
, اجرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌٍمؼبت اٌى٠ٛزٟ  ٟ ِغبي اٌزع٠ٛغ إٌبشئخ عٓ اٌعّاً غ١او اٌّشاوٚي , ثؾاش ِٕشاٛه  ؽَبَ اٌل٠ٓ وبًِ اج٘ٛأٟ  

 .169, ص 1978,  01 ٟ ِغٍخ اٌؾمٛق ٚاٌشو٠عخ , اٌعلك 
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الاطػػػؽ لػػػملن ـ ا   مضػػػي أف  نػػػ ةظ ل اضػػػر ر لػػػملنؽ إف  طملػػػب خػػػ ؿ اػػػدة ل  ػػػمدة 

 ال   ػػػرات الاظػػػر اػػػي   ػػػد ر ال  ػػػ  ضب اػػػع ارا ػػػمة ال   ػػػرات   طػػػ ر ارانػػػؿ الضػػػرر 

 االم نمد ا  ز مدة ارس مر     ةا ال  ج .

 ام أف مامؾ   ااػؿ أخػرى  ػؤ ر اػي مػرار الان اػا لػمل    ض   ند ػد ا ػدار     ا ػؿ 

اػػػػي درجػػػػا الخطػػػػأب لا اػػػػا   اػػػػم زادت جسػػػػماا الخطػػػػأ الار  ػػػػبب اػػػػمف نجػػػػـ  ا ػػػػدار 

 ارضرار الام جا  ز دب  اف  ـ ا دار ال    ض  ر ةع.

 النػن ا الاؤسسػمت لسػ ر الااظاػا ال  ا ػد لػأف ا نػظ بال ػماي  خ نػا ل ةنػؿ 

 مذ  لأف ال  ؿ  ا ف مام  اف .اإلداري الطملع ارخ رة ليذ  نرانا أف  اص ال ا ا اب

 ليػذ  ال ما ا ػا الطل  ػا اػ ف آخػر  لا اػا .ال ػمـ أشػخمص ال ػما ف اػف مػي الاؤسسػمت

 ار اػمؿ اػف الاضػر ر    ايػم ال ي ا ع الد م ى لا راا لام  سال ال ي مي الاؤسسمت

 الػد م ى ليػذ  االخ نػمص اػ ف     ػيب. ال    ضػمت   ػا ننػ لي سػل ؿ اػي الطل ػا

 ال ػمـ الاراػؽ لاظػمـ   ػرؼ اػم لملضػلط  مػذا اإلداريب ال مضػي إلػا  ماػا   م ػدة  رجع

1اإلداري ال ػما ف اػي
        ل ن  ػؽ ال ػمـ الشػخص ا ػي    ػؼ ن ػث .ال    ػدي لاةي اػي  

   ػا  اطلػؽ ارا ػمرب مػذ  إف. ال ضػ ي الا  ػمر  اػؽ ال ماػا الانػ نا إشػلمع   

  اػع . ماػا انػ نا  ػؤدي  ماػا أشػخمص أايػم اػمداـ ال ا ا ػاب الاؤسسػمت النػن ا

 رف اظػرا الاجػمؿب مػذا اػي اا ػف ب اػم رئ اػم سػمل م الا  ػمر الاػمدي  طل ػؽ اػ ف ذلػؾ

 ال ػي الجيػا طل  ػا ل ػ ف اال  لػمر ارخذ  دـ م  الامدي الا  مر    ي   ـ  الذي الالدأ

                                                           
1
 1979 اٌضب١ٔخ  اٌبجعخ اٌغبِع١خ  اٌّبجٛعبد ك٠ٛاْ طبط١ال   عوة ِؾّل روعّخ (اإلكاه٠خ اٌّخٍَبد  ٟ ِؾبػواد   ِؾ١ٛ أؽّل 

 430 . ص
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ااػم ب1ال اػؿ أدت    ػ ف ا جيػم أف  جػب الػذي الاشػمط طل  ػا إلػا الاظػر  جػ ب  اب

  .ال مـ ل نملل

 اجما ا خ ؿ الدأ اف  ظير ال مااب الان نا أجؿ اف ل اؿ ال  مـ أي اليدؼب مذا إف

 الاؤسسػمت اشػمط طل  ػا اػع  اماػم  اطلػؽ الػذي   الاراػؽب  ؤد يػم ال ػي الخػدامت

 سلؿ  ا خمذ الطليب ال  ج إدارة   ا أسمسم  ر  ز ايا يم أف امداـ النن ا ال ا ا اب

 الػدأ أسػمس   ػا  ذلػؾ الاج اػع أاػراد نػنا نام ػا أجػؿ اػف ضػد اراػراضب ال مم ػا

 2.الخدامت اجما ا

 اػف الامن ػا سػ اا ال ا ا ػاب النػن ا ل اؤسسػمت اإلداري الطػملع  ةسػ ر  م ػذا  ا ػف 

    اإلداريب ال ػما ف اػي الا ػر ا ف  ال ضػ ي الاػمدي الا  ػمر ف لا جػب  ذلػؾ الاظر ػاب
 الاؤسسػمت  ا ػز اػم اػ ف ذلػؾب إلػا لمإلضػماا   االجرائ ػاب   ال ا  ػا اػف الامن ػا أ 

 الا ا  ػا لملشخنػ ا   ا ػع3 أايػم الػذ رب مػ  سػمل ا الانػ ص  اػؽ ال ا ا ػا النػن ا

 ار اػمؿ اػف ل اػر ض الاضػر ر  ا ػف لػذلؾ  طل  ػم   .اسػ  ؿ اػملي  لاظػمـ ال ماػاب

 .4ل اطمللا لمل    ضمت اإلداري ال ضما أامـ الي ئمت مذ  المشرة  امزع أف الطل اب
                                                           

1 Bernard BOMICIR , L’hôpital , Documentation française , 15 /10/1998 ,p.23. 

 
 أفوٜ عٙخ ِٚٓ .إ١ٌٗ اإلشبهح ٍجمذ وّب َٔج١ب اٌعالط ِغب١ٔخ ِجلأ عٓ رقٍٝ اٌغيائوٞ اٌمبْٔٛ أْ إٌٝ إٌببق ٘نا  ٟ اإلشبهح رغله  2

 ث ْ ٠عزجو اٌفؤَٟ اٌفمٗ ثعغ ععً ِب ٘نا .اٌع١ِّٛخ اجٍزشفبئ١خ ٌٍّواوي إٌّظُ اٌفؤَٟ اٌمبْٔٛ ونٌه عو ٙب اٌٛػع١خ ٔفٌ  إْ

 إٌٝ ِؾبي ج ١ٍخكٞ اٌَٛق  ٌمٛاعل ثبٌَٕجخ عبهٞ ِب٘ٛ ؽَت عٍٝ اٌعبِخ اٌَّزشف١بد  ٟ اٌعالط ِظبه٠ف  ٟ رمو٠ت اٌّشوي ِؾبٌٚخ

 :عٓ ِ فٛم . طٕبعٟ ٚ رغبهٞ ؽبثع ماد عبِخ ِو ك إٌٝ ع١ِّٛخ ِٓ ِوا ك اٌّوا ك ٘نٖ ٔظبَ رغ١١و

Paul BENKIMOUN. Michel DELBERCHE, La rentabilité imposée à l’hôpital, LE MONDE, 
n°18999, 23/2/2006, p.21. 

 2004 عبٔفٟ  فٟ .اٌفؤَٟ ِٛٔزب٠ٓ ِعٙل : ِضً اٌزغ١واد ِٓ إٌٛي ٘نا ِضً رشغ١ع ٔؾٛ رزغٗ اٌزٟ اٌغّع١بد ِٓ ٕ٘بن مٌه ِٓ أوضو ثً

 .اٌوثؼ ٘لال ٌٙب ٠ىْٛ أْ كْٚ ِٓ  مؾ  اٌزٕظ١ُ ؽ١ش ِٓ فبطخ ١٘ئبد إٌٝ اٌع١ِّٛخ اٌظؾ١خ اٌّوا ك رؾ٠ًٛ إِىب١ٔخ اٌّعٙل ٘نا الزوػ

 اٌجشو٠خ ٌٍّٛاهك ثبٌَٕجخ  ّضال .اإلكاهٞ اٌمبْٔٛ لٛاعل ِع ِمبهٔخ ٌٍٚٙٛخ ِوٚٔخ أوضو لٛاعل ِٓ رَزف١ل ١ٍغعٍٙب مٌه أْ اعزجبه عٍٝ

 ِبعلا  ٟ اٌىفبتاد ثبٔزمبت ٌٗ ٠َّؼ ِب ٘نا ٚ اٌعمٛك  ٔظبَ ٚ ك ثبٌَّزقل١ِٓ اٌبوػ ٘نا ِضً  ٟ اٌعبَ ٠َزع١ٓ اٌَّزشفٝ أْ ٠ّىٓ

 صبثزخ هٚارت ٌُٙ اٌن٠ٓ افؽجبت

1 - Bernard KITOURS, Soigner l’hôpital (pour l’autonomie au quotidien), Erès, 1994, 
p.108. 
2 - Didier TRUCHET, Etablissement public du système de santé ,A.J.D.A., n°8, 
27/2/2006,p.405. 
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 الخاتمة:

 ذا  العمنميو  الصويي  المؤسسوع  مون مجمنعو  مون العمونم  الصوي  القطوعع يتكونن      

 األسوع  هوذا عمو  ن المعليو  ععدسوتقللي  كوذا ن المعننيو  ععلشخصوي  تتمتو  الطوعع اادااي، 

العمنمي اف االانل ايتشكلاعم اشوكلاهويماييوجانجواافو ا عمو ا لمصي  فعدطعياالتنظيم 

صوولفاالمستشووهيع ايتي سووهعانريووياالصووي االووذ،ايووتماتعينوو ا الهوويمانرايااالصووي انالسووكعنانال

نجوواامايييوو االصووي انالسووكعنا ووماا84مووناطوويياياووي االانلوو انعموو امسووتننان يووع االوونطن

 عناسوطت  الوذ، النييوا الجهوعراتعوا انجاافو ااألخيوياالمؤسسوع االعمنميو اا ستشوهعاي انهو

 نظوعم أل، الهقوي، العمونا يعتعوي فهون المجتو  األفوياا الصويي  الخوامع  عتقوايم الانلو  تقونم

 .اليععي االصيي   نناع كعف  تنفيي عم  لقايت  نذلك صي  

 العمول نمكوعن العول،  لتمقو  لممويي  ععلنسوع  المهضول المكوعن  هو ؤسسو اا ستشوهعاي فعلم

 اليضوعيي  الناجهو  يعتعوي كموع األخوين  ا ستشوهعاي  الععممو  القونن نعوعي  لمطعيو المهضولا

 .لمعما نادجتمعع  نالعمم  تقاماالصي  تعير الت 

ذا  ينصاعمي  مع يس  ادااي، الطعع  ذا  العمنمي  المؤسسع  من المستشه  ميفق كعن نال

تطونياا عيفو  يوا العمنميو  المؤسسوع  هوذ  فونن المستشوهيع   سويي ن عتنظويم الخوعص القوعننن

 معقواا ن مختمهو  عجنانو  تميور  عمو  ريوعاا الطعيو  العمونم نتطوني يتمعشو  نمسوتميا ممينظوع

 خصنصويتهع عسوع  يصوع  اليوع   ععو  فو  مأسعني  ن مختمه   ضيايا تسع   ناييتمل

 عتعوعي نع المستشوه   ن إليو   ادشوعيا تجواي موع لكوناالطعو  العمول عوين ن العليو اعينهوع تيايوا
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 شوخص خولل مون إ   جمو  مون  نشو  الوذ، يوؤا،االروي   ن عمقواني  لوي  معننيوع شخصوع

ااا النشوعطع   هوذ  عكول لمقيوعم المستشوه  إاايا تسوتعيناعو  الوذ، العشوي، الجهوعر ذلوك طعيعو  

ا .تنفي   ن األخييااهذ  عم  الذ، األهم الشيط يعتعي الذ، ن

 مونامختموي  طعوع  يضوم نمتخصوص كهوؤ طوعيم  جول مون طعامو   مونا  الانلو  فتخسوي

 المنضوم االصويي  عتنظويم الجرااييو  القعنننيو  النصونص يعمو  لقوا الطعيو   التخصصوع 

 إن .عايواا نتنظيميو  يعنننيو  نصونص عمنجو  نطعيعتهوع  مؤسسعت  امهعم نتيايا العمنم  

 فو  ن الميضو   صوعل  فو  ناجعععوع  الهيعكول هوذ  توؤا،ا ن عمو   كوا  النصونص هوذ 

ا .تيييتهع ن الصي  يمعي  يعننن من اعتاا ايعنننع مياا هن كمع المجتم    فياا كل صعل 

اااااااا النيعايو  التوااعيي مجمنعو ا نهوع عمو االعمنميو  الصوي  الجرااوي، المشويع عويي لقوا ن

ااا نالجمععو اصوي الهيا  عمو  الميعفظو  تسوتهاي التو  ا جتمععيو  ن التيعنيو  ن العلجيو  ن

االصويي  المؤسسوع اتكونن  ن عمو  المشويع يويص ذلوك  تيقيوق سوعيل فو  ن اتيواي هع ن

 مون 67 الموعاا نوص مو  تمعشويع العول،  مجعنيو  يونفي الوذ، األسعسو  ادطوعي العمونم  

 موع نفو  العمنميو   الصوي  هيعكول جميو  مسوتنن عمو  نمتمسوهع  ن يجو  نالتو االاسوتني 

ا.العل،ا عمعل كل يخص

مجمنعو ا فهو   العمنميو  الصوي  إطوعي فو  تنشوط العمنميو   الصويي  المؤسسو  فونن هكذا نا

 ااخول المنجوناا التأهيول إعوعاا ن ا ستشوهع   ن العول، ن التشوخيص  ن النيعيو   هيعكول مون

ااااا الخوامع   متعوااا العيوعاا  ن مستشوهيع  مون تتكونن الهيعكول هوذ  إن االوااايا نهو اإيمويم
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 عمو  الميايعو  مياكور ن األمنمو  امياكور ن العول،  ن الهيوص يععع  ن المياكراالصيي   ن

 .اليانا مستنن

  ن إل  ادشعيا السكعناتجاي ن الصي  نرايا نصعي  تي  تعمل عمنمي  صيي  منشأا نكل

 نمعاام ااتسيييهعانمهعمهع االصيي   الهيعكل هذ  تنظيم كيهي  عتيايا المختص هن المشيع 

 14 الموعاا لونصاتطعيقوع تنظيميو  نصونص إلو  ييتوع، التشوييعي   النصونص هوذ  تطعيوق  ن

 موع منهوع نصونص  عواااالمجوعل هوذا فو  صواي  فقواا تيييتهوع  ن الصوي  يمعيو  يوعننن مون

جع اعم السوعنانريوياعف ااطعياالنهن اععلمنضم االصيي انهناماتعايم  معتم نمنهع الر 

 .المنص ف اهذاا الصي اف ايسعلت االمهتني الممتهن االصي اعنااتعيين 

نفوو االمجووعلاالقضووعا انمووناخووللامووعاسووعقانخمووصاالوو ااناالقضووع اا ااي،ايووينافصووم اا

ف االعاياامناالقضعيع المايسعيياالتشيي افيموعايتعموقاععلتسومي االقعنننيو االصوييي المهيعكولا

الصوووويي االعمنميوووو  اييووووجاانايعنلوووو االهصوووولافوووو االقضووووعيعاالتوووو ااعتمووووا افيهووووعاتسووووميع ا

نصو اعميهوعاالمياسويماالتنهيذيو  ايعوااخييوعالقناعواايوعنننالمؤسسع اعمنمي اغيياتمكاالتو ا

ا جيا ا االماني انا اايي  افو االنيو االوذ،اكوعناموناالمهوين ااناتويف اهوذ االواععننا

مووناييووجاالشووكلامووناجهوو  انمووناجهوو ااخووينافووعنامسووعل اتنهيووذاالقوويايا االهعصووم افوو ام وولا

 اتموووكاالتووو ااعتمووواافيهوووعاهوووذ االقضوووعيعاموووناشوووعن اانايطووويفاالعايوووااموووناا شوووكع   اخعصووو

ااااااااامجمووووو االانلووووو اتسووووومي اغعمضووووو المؤسسوووووع اصووووويي اعمنميووووو ايصوووووع اتعنيمهوووووع اكتسووووومي ا

ا)االقطععاالصي االجعمع ا(.اا
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ااانه اكعلتعل :امجمنع امناالتنصيع انف اا خييانخمصاال 

   لكو انالعشويي   عايو مال ععدمكعنيوع  الطعيو  الععمو  يافوقمال الانلو  ترنيواضوينيااا -

ا.ععتقهعاعم  سؤنلي مال من لمتخهيي ذييع  نقصهع تعتعي

 هذ  مستنن عم  لممععايا مجعل نضمعن التسييي  ف  دستقللي   ك ي من  -

 .ميسنم  نتعاج مقععل معقنل عنتهعق لمسمعف المؤسسع 

جعوووولامهموووو اتسووووييياالمؤسسووووع االعمنميوووو اا ستشووووهعاي اموووونااختصووووعصاا ااييوووونا -

 مكننين.ا

الهيااناطلع اعم امهوعماالمؤسسوع االعمنميو اا ستشوهعاي انانيانشياالنع الانا -

 كلاناياا.

اضينيااا يتكعكاعانلاالمتقام انذلكاعهت امجعلاتكنيناممتهن االصي . -

تكووونينايضوووعاافووو امجوووعلاالصوووي انضوووينياااطلعهوووماعمووو االتسوووميع االصوووييي اا -

يكووعمانتهووعا،الممؤسسووع اا ستشووهعاي انفووقامياسوويماانشووعاهعايصوواااعتمعاهووعافوو ااأل

اخطع االيعلي االشعاع اف االتسميع .األ
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 م:ـــمراسيالن و ــــقوانيال

المتعمق باختصاصات مجمس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  98/01رقم  القانون العضوي  -01
 01/06/1998بتاريخ   37وتنظيميه وعممه الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58رقم  ألمرا  -02
 القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.

 1984يونيو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11رقم  قانون  -03
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم.

المتعمق بالمحاكم اإلدارية, الجريدة الرسمية  30/05/1998المؤرخ في  98/02رقم  قانون  -04
  .01/06/1998بتاريخ  37عدد

،   2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  06/03رقم  األمر  -05
 .العام لموظيفة العمومية األساسيتضمن القانون ي

المتضمن  2008فبراير  25 الموافق 1429صفر عام  18 المؤرخ في 09-08رقم القانون   -06
 .واإلداريةالمدنية   اإلجراءاتقانون 

 11هـ الموافق لـ  1406جمادى الثانية عام  02المؤرخ في  25-86رقم  المرسوم التنفيذي  -07
 06يتضمن القانون األساسي النموذجي لممراكز االستشفائية الجامعية ج ر العدد  1986فيفري 

 .1986فيفري  12الصادرة في 
المحدد لشروط إنجاز العيادات  18/10/1988المؤرخ في  88/204رقم  التنفيذي المرسوم  -08

المؤرخ في  92/380صة وفتحها وعممها المعدل والمتمم بالمرسومين التنفيذيين رقم الخا
، بين القواعد التي يخضع لها إنجاز 6/02/2002المؤرخ في  02/69و 13/10/1992

 .العيادات الخاصة وفتحها وعممها
المتضمن القانون األساسي الخاص  27/4/1991المؤرخ في 106/ 91رقم  المرسوم التنفيذي -09

الممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي ب
 16/10/2002المؤرخ في  02/338
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 03/03/1996هـ الموافق لـ  1416شوال  14المؤرخ في  96/92رقم  المرسوم التنفيذي -10
 06ة في الصادر  16المتعمق  بالتكوين و تحسين األداء لمموظفين .الجريدة الرسمية العدد 

 1996مارس 
 1997ديسمبر  02هـ الموافق لـ 1418شعبان  2المؤرخ في  467-97رقم  المرسوم التنفيذي -11

الصادرة في  81المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم وتسيير المراكز االستشفائية الجامعية  ج ر العدد 
  1997ديسمبر  10

لقواعد إنشاء المؤسسات  المحدد12/1997/ 02المؤرخ في 465/ 97رقم  المرسوم التنفيذي -12
 االستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،

المحدد لقواعد إنشاء القطاعات  02/12/1997المؤرخ في  97/466رقم  المرسوم التنفيذي  -13
 الصحية وتنظيمها وسيرها

أكتوبر سنة  19 الموافق 1420رجب عام  09 المؤرخ في236/ 99 المرسوم التنفيذي  -14
جمادى  26المؤرخ في  85/05من القانون رقم  201يق المادة يحدد كيفيات تطب 1999

والمتعمق بحماية الصحة وترقيتها المعدل  1985فبراير سنة  16الموافق  1405األولى عام 
 والمتمم.

المتضمن إنشاء وتنظيم وسير  19/5/2007المؤرخ في 07/140رقم  المرسوم التنفيذي -15
 العمومية لمصحة الجوارية المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات

الذي يحدد المقاييس التقنية والصحية 22/10/1988المؤرخ في  المشترك القرار الوزاري  -16
 .لمعيادات الخاصة وشروط عممها

ابريل سنة  26الموافق ل  1418ذي الحجة عام  29المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك -17
 الذي يحدد التنظيم الداخمي لممؤسسات العمومية االستشفائية المتخصصة 1998

المحدد لمهيكل التنظيمي لممراكز  1998افريل  26المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك -18
هـ الموافق لـ 1419صفر  12بتاريخ  الصادرة 39االستشفائية الجامعية الجريدة الرسمية العدد 

   1998جوان  7
  2009  ديسمبر سنة 20  الموافق 1431 محّرم عام  3  مؤرخ في القرار وزاري مشترك  -19

 يحّدد التنظيم الداخمي لممؤسسات العمومية االستشفائية
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 2012يناير سنة  15هـ الموافق لـ 1433صفر عام  21المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك -20
يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية 

 وتصنيفها
المتعمقة بالتكوين المتواصل لعمال  18/02/1998المؤرخة في  002رقم  التعميمة الوزارية -21

  .الصحة

 ة:ــــة ومتخصصـــكتب عام

قاموس بالغتين العربية  ، المصطمحات القانونية في التشريع الجزائري ،ابتسام غرام  -01
 1998البميدة  ،قصر الكتاب ،والفرنسية

 ديوان صاصيال(، عرب محمد ترجمة (اإلدارية المؤسسات في محاضرات ،محيو أحمدد/   -02
  1979  الثانية، الطبعة الجامعية، المطبوعات

 األردنيالمسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظام القانوني  ،احمد حسين الحياريد/   -03
 . 2003عمان ، دار الثقافة ،والنظام القانوني الجزائري

لبنان ، منشورات حمبي الحقوقية ،مسؤولية المستشفيات الحكومية ،احمد عيسى /د  -04
2008. 

الطبيب ومساعديه دراسة  أخطاءمسؤولية المستشفى الخاص عن  ،احمد محمود سعد  -05
 ،دار النهضة العربية ،تحميمية التجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين الطبعة الثانية

 2007القاهرة 
،  01ط ،المكتب الجامعي الحديث ،3المطول في شرح القانون المدني ج ،طمبة أنور  -06

 2004االسكندرية  ،االزرطية
 ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،األردنيقانون المدني مصادر االلتزام في ال ،أنور سمطان  -07

 2007طبعة  األردندار الثقافة لمنشر والتوزيع عمان 
االتجاهات الحديثة لمقضاء الكويتي في مجال التعويض  ،حسام الدين كامل االهواني  -08

 .01بحث منشور في مجمة الحقوق والشريعة العدد ،الناشئة عن العمل غير المشروع
دار هومة الجزائر  1ج " المنتقى في قضاء مجمس الدولة "  بن الشيخ اث مموياحسين   -09

2002. 
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الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفيات العامة دار هومة الجزائر  ،حسين طاهري  -10
 .2002طبعة 

) دراسة مقارنة(  ،الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفيات العامة ،طاهري حسين  -11
 2004الجزائر  ،دار هومة ،فرنسا ، الجزائر

دار مكتبة  ، 01ط  ،تقدير مبمغ التعويض وحقوق المؤمن المترتبة دفعه  ،خميل مصطفى  -12
 2001حامد لمنشر والتوزيع عمان 

 قانون المسؤولية اإلدارية د.م.ج الجزائر ،رشيد خموفي /د  -13
ة ماسًتر بجامعة ألقيت عمى طمبة ثاني ،"دروس في المسؤولية اإلدارية" زكرياء قشار  -14

 2013 / 2012 الجزائر،السنة الجامعية-قاصدي مرباح بورقمة 
القاهرة مطبعة جامعة عين شمس  07الطبعة  ،مبادئ اإلدارة العامة، سميمان الطماوي /د  -15

1987 
منشورات والبحوث القانونية  ،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،سعدون العامري  -16

 1981 ،بغداد
الموسوعة النموذجية في شرح قضايا  ،رضا السيد العاطي ،محمود الراعيصبري   -17

 د.س.ن ،عابدين ،مصر لمموسوعات القانونية 2التعويضات والمسؤولية المدنية ج
 ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية لمطبيب ،طالل عجاج  -18

   2004طرابمس طبعة 
الجزائر ، منشورات بغدادي  ،شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،عبد الرحمان بربارة -19

2009 
 ،واآلثار ،اإلثبات ،مصادر ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،عبد الرزاق السنهوري /د  -20

 2004االسكندرية  ،منشأة المعارف، االنقضاء ،االنتقال ،األوصاف
رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية دار المطبوعات  ،عبد الكريم مؤمون  -21

 .2006طبعة  ، االسكندرية ،الجامعية
مصادر الحقوق  ،شرح القانون المدني ،ونوري حمد خاطر ،عدنان ابراهيم سرحان  -22

 2004 ،األردن 2ط ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الشخصية
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 قانون(مقارنة دراسة ،"الجراحة أخصائي لمطبيب المدنية المسؤولية" عز الدين حروزي  -23
   2008الجزائر،  هومة، دار ،)والمقارن الجزائري

) تنظيم عمل و اختصاص ( دار  اإلداريالوجيز في القضاء  عطاء اهلل بوحميدة،/ د  -24
 محينة منقحة و 2014هومة الطبعة الثالثة 

دار المطبوعات  ،لجزائريالنظرية العامة لاللتزام في القانون المدني ا ،عمي عمي سميمان  -25
 1988الجزائر  ،الجامعية

 2011الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية ,د.د.ن  ،عمور سالمي /د  -26
 في شهادة الماجستر لنيل مذكرة الطبي، المجال في المستشفيات مسؤولية" فريدة عميري  -27

 .04/07/2011 الجزائر، -وزو بتيزي مولود معمري جامعة ،"المهنية المسؤولية قانون
مجمة ، الخطأ كأساس لممسؤولية اإلدارية لممرفق العام الطبي ،محفوظ عبد القادر  -28

 2015الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست  ،االجتهاد معهد الحقوق
الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية، المسؤولية في القانون اإلداري ،محفوظ لعشب  -29

1994.  
المجمة  ،المسؤولية الطبية بين االجتهاد القضاء اإلداري والقضاء العادي ،محمد بودالي /ا -30

 الجزائر ،صادرة عن المحكمة العميا 2004- 01القضائية العدد 
القاهرة بدون سنة  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر، المسؤولية الطبية ،محمد حسن منصور  -31

 نشر 
، عنابة  ،دار العموم لمنشر والتوزيع، الوسيط في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي   -32

2009 .  
مصادر االلتزام الواقعة القانونية )  ،شرح القانون المدني الجزائري  ،محمد صبري السعدي  -33

 ،دار الهدى ،الطبعة الثانية ،شبه العقود والقانون ( الجزء الثاني –العمل غير المشروع 
 .2004الجزائر  ،عين مميمة

 -جامعة تممسان -مركز المدعي المتضرر من نشاط المرافق الطبي، مراد بدران /أ.د  -34
الجزائر  –المركز الجامعي لتامنغست  –مجمة االجتهاد لمدراسات القانونية واالقتصادية 

 . 07العدد 
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المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء الفقه والقضاء الفرنسي  ،منير رياض حنا  -35
 . 2008االسكندرية  والمصري، دار الفكر الجامعي

 الجزائر، هومة، دار ،"الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية" نبيل صقر  -36
2009 . 

المستشفيات العمومية في الجزائر، دار الكتامة لمكتاب الجزائر  إدارة نور الدين حروش /د  -37
  2008ديسمبر 

 :ةـــكتب أجنبي

01- Bernard BOMICIR , L’hôpital , Documentation française , 15 /10/1998 

02 -  Bernard KITOURS, Soigner l’hôpital (pour l’autonomie au quotidien), 
Erès, 1994, 
03- Didier TRUCHET, Etablissement public du système de santé ,A.J.D.A., 
n°8, 27/2/2006  
04- Projet de décret portant création organisation et fonctionnement des 
circonscriptions sanitaires 

05- Paul BENKIMOUN. Michel DELBERCHE, La rentabilité imposée à 
l’hôpital, LE MONDE, n°18999, 23/2/2006 

 مذكـــــرات:

 ،الجزائر ،مقضاءمذكرة تخرج من المدرسة العميا ل ،المسؤولية المدنية لمطبيب ،حنان مكيد  -01
2004. 

 –المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماجيستار  ،رفيقة عيساني  -02
 .2007/2008السنة الجامعية  –تممسان  –جامعة أبو بكر بمقايد  –قانون عام 

ومالية إدارة تحت عنوان "لنيل درجة الماجيستار فرع إدارة ومالية مذكرة تخرج  ،سناء زيدات  -03
 .2001/2002المؤسسات االستشفائية "، السنة الجامعية 

مذكرة ماجيستار ، المسؤولية اإلدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، فاطمة عيساوي  -04
   2012/2013تخصص قانون إداري جامعة قاصدي مرباح ورقمة سنة 



 المراجع و المصادر

 
118 

 في رماجستال شهادة لنيل مذكرة الطبي، المجال في ستشفياتمال مسؤولية" ،عميري فريدة  -05
 .2011 الجزائر، -وزو بتيزي معمري مولود جامعة ،"هنيةمال سؤوليةمال قانون

" الضرر في المجال الطبي مذكرة لنيل شهادة ماجيستار في قانون  ،كريمة عياشي  -06
 .2011الجزائر  -المسؤولية المهنية " جامعة مولود معمري بتيزي وزو
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