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يشكل الضمان االجتماعي أحد صور الحماية االجتماعي التي نصت عليها  
المعاهدات والدساتير الدولية، التي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من 

سواء أكانوا أجراء أو ملحقين باألجراء أيا كان قطاع   الضمان االجتماعي و ذوي حقوقهم
ذلك عن طريق التكفل بجميع األخطار االجتماعي المهنية   النشاط الذي ينتمون إليه و

فالتأمين  . التي تؤدي إلى التقليل أو عدم القدرة على الكسب وأحيانا العجز بصفة نهائية
االجتماعي هو ذلك النظام االقتصادي االجتماعي الذي يقوم بوضعه وتطبيقه الدولة 

والخدمات الطبية لبعض أو جميع  مباشرة، لتؤمن فيه حدا معينا من الموارد والدخول
األفراد في حاالت العوارض والحاجة، مقابل دفعات نقدية تدفع من قبلهم أو لحسابهم من 
قبل أصحاب العمل أو من اإلثنين معا، وقد تساهم الدولة أيضا ماليا، وهو األمر الشائع 

الة عن العمل اآلن، وأهم تلك الحاالت والمخاطر، المرض، العجز، إصابات العمل، البط
 1.والتي يصبح منها مورده غير كاف إلشباع حاجاته الضرورية

 وعأسباب اختيار الموض 

إن تناولنا لموضوع منازعات الضمان االجتماعي جاء إلعتبارات ذاتية وأخرى    
 موضوعية

المنظومة  إن دراسة هذا الموضوع جاء كهدف لمعرفة ما تمتاز به :االعتبارات الذاتية -
القانونية للضمان االجتماعي والتي تعتبر إلى حد الساعة منظومة مهمشة وغير مهتم بها 
سواء من الجانب األكاديمي أي إدراجها كمادة مستقلة بذاتها في برامج كليات الحقوق 
والعلوم اإلدارية والمدارس المتخصصة أو من جانب اهتمام الباحثين والممارسين بها من 

 .يم بحوث ودراسات في هذا المجالخالل تقد

                                                           
أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان اإلجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان  -1

 .5002المطبوعات الجامعية الجزائر 
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قد أصبح الضمان االجتماعي في مختلف األنظمة المقارنة، :  العتبارات الموضوعيةا -
يشكل منظومة قانونية وهيكلية قائمة بذاتها، تحكمها قوانين وأنظمة وآليات خاصة بها، 

مة متميزة في أفرز هذا التوجه نحو استقاللية النظام القانوني للضمان االجتماعي، منظو 
مجال المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام القانوني االجتماعي، وذلك من حيث 
اإلجراءات واآلليات التي بمقتضاها يتم تسوية هذه المنازعات، وكذلك من حيث الهيئات 

 واألجهزة المختصة بمهمة تسويتها

ن المنازعات التي أصبحت ونظرا لألهمية البالغة التي يكتسبها هذا النوع الجديد م   
تحتل مكانا هاما بين مختلف القضايا المعروضة على المحاكم من جهة، ولقلة الدراسات 
والبحوث بشأنه من جهة ثانية، ربما لما تضمنه من صعوبات وتعقيدات وعدم الوضوح 
بسبب تغلب الطابع اإلجرائي والتقني عليها، جاء تناولنا بالبحث لهذا لموضوع سعيا منا 
ولو بصورة مختصرة ومتواضعة لتقريب المفاهيم وتوضيح الغموض الذي يكتنف نصوص 
قانون الضمان االجتماعي، خاصة أن المشرع جعل نظام التسوية الداخلية بصفة عامة 
هي األصل عن طريق مختلف لجان الطعن وذلك تسهياًل لإلجراءات و تحقيقا ألكبر قدر 

لتي تثور بين هيئات الضمان االجتماعي من السرعة في الفصل في المنازعات ا
والمستفيدين من نظام الضمان االجتماعي قبل التفكير في اللجوء أمام الجهات القضائية 

 1. المختصة

  المنهج المتبع في دراسة الموضوع

بمعطيات أنظمة وآليات تسوية هذا النوع الجديد  ومن أجل اإللمام قدر اإلمكان،  
من المنازعات التي أصبحت تحتل مكانا هاما بين مختلف أنواع القضايا المعروضة على 
المحاكم، إلى جانب أنها أصبحت تتنوع بتنوع خصوصيات هذا القطاع الذي كثيرا ما 

                                                           
 .5002هومة، الجزائر بن صاري ياسين، منازعات الضمان اإلجتماعي في التشريع الجزائري، دار  - 1
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ضوع على المنهج يشمل مختلف التأمينات االجتماعية، عمدنا في معالجتنا لهذا المو 
التحليلي الذي حاولت من خالله تحليل النصوص القانونية المتعلقة بتشريع الضمان 
االجتماعي وباألخص النصوص القانونية التي تحكم منازعات الضمان االجتماعي في 

التسوية الداخلية أو القضائية مع الحرص أن يكون عمليا وتطبيقيًا على ضوء ما  إدارة 
عمل القضائي في المحاكم وما كرسه االجتهاد الثابت للمحكمة العليا استقر عليه ال

  باعتبارها هي المرجع األساسي لتقويم أعمال المحاكم واالجتهاد القضائي في البالد

 إشكالية الموضوع

إن عرض مختلف هذه الجوانب القانونية واإلجرائية التي تحكم وتنضم آليات    
تسوية منازعات الضمان االجتماعي ومختلف التعديالت التي طرأت عليها تسمح بالوقوف 
عند إرادة المشرع في جعل نظام التسوية الداخلية لمنازعات الضمان االجتماعي بصفة 

وء أمام القضاء، وذلك لتمكين المؤمن له أو ذوي عامة هي األصل قبل أي تفكير في اللج
  1.حقوقه وهيئات الضمان االجتماعي من تحصيل حقوقهم

من هنا أردنا من وراء تناولنا لهذا الموضوع تبيان الثغرات و النقائص التي  
تغاضى عنها التشريع الجزائري باعتبار أن الطعن المسبق إجباري قبل اللجوء إلى القضاء 

عطاء بعض االقتراحات التي من خاللها أن تزيل بعض للفصل في  المنازعات وا 
ما هي اآلليات  :اإلشكاالت المطروحة في الواقع العملي، فاإلشكالية المطروحة إذاً 

 القانونية لحل منازعات الضمان االجتماعي وما مدى فاعليتها؟ 

 

 
                                                           

، محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة كلية "دروس في المنازعات اإلدارية " سالمي عمور،  -1
 .5002 -5000الحقوق، بن عكنون، الجزائر 
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 خطة دراسة الموضوع

بمنازعات الضمان االجتماعي في لقد جاء تناولنا لموضوع بحثنا المتعلق    
يتناول المبحث األول الوسائل المستعملة لمواجهة المخاطر االجتماعية قبل  : فصلين

ظهور التأمينات االجتماعية بمفهومها الحديث، باإلضافة إلى نشأة وتطور هذا القانون 
 ي الجزائرفي بعض الدول ثم تناولنا في المبحث الثاني نشأة وتطور التأمين االجتماعي ف

في الفصل األول فقد تعرضنا بالدراسة إلى مفهوم منازعات الضمان االجتماعي  .
وخصصنا المبحث األول منه إلى تعريف المنازعات في مجال الضمان االجتماعي، أما 
المبحث الثاني خصص لدراسة أنواع منازعات الضمان االجتماعي وخصص الفصل 

ة إجراءات تسوية منازعات الضمان االجتماعي، الثاني واألخير من هذا البحث لدراس
حيث تناولنا في المبحث األول التسوية الداخلية لمنازعات الضمان االجتماعي، أما 

 المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى التسوية القضائية في مجال الضمان االجتماعي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
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 ماهية المنازعات العامة : المبحث األول 

 :مفهوم المنازعات العامة ومجال تطبيقها: المطلب األول  

و بين هيئات  ،من جهة ذوي حقوقهإن الخالفات التي تنشا بين المؤمن له، آو    
 ذوي حقوقه أوالضمان االجتماعي من جهة أخرى، حول إثبات الحق في التكفل بالمؤمن له 

خر، تشكل أهم اإلشكاالت آأو أي خطر اجتماعي . دث عمل أو مرض مهنيعند وقوع حا
تعريف  إلى األولالتي تتناولها المنازعات العامة، و لتسهيل الدراسة سنتطرق في المبحث 

 .مجال تطبيقها إلىالمنازعات العامة و طبيعتها القانونية و في المبحث الثاني 

 تعريف المنازعات العامة: األول الفرع

المتعلق   32/83/3880المؤرخ في  80-80طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم    
يقصد بالمنازعات العامة للضمان : " بأنهابالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي فتعرف 

الضمان االجتماعي، من لخالفات التي تنشا بين هيئات االجتماعي في مفهوم هذا القانون ا
تطبيق تشريع و تنظيم  المكلفين من جهة  أخرى بمناسبة أو اعيجهة و المؤمن لهم اجتما

 .  1''الضمان االجتماعي

المنازعة العامة تشمل المنازعات  أنمن خالل نص المادة الثالثة السالفة الذكر يتضح      
التي تنشا بين هيئات الضمان االجتماعي و المؤمن لهم اجتماعيا، و كذلك المنازعات بين 

  .أخرىن االجتماعي و المكلفين من جهة هيئات الضما

                                                 

: " المتعلق  بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي فتعرف بأنها 32/83/3880المؤرخ في  80-80القانون رقم  -  1
يقصد بالمنازعات العامة للضمان االجتماعي في مفهوم هذا القانون الخالفات التي تنشا بين هيئات الضمان االجتماعي، من 

 . '' من جهة  أخرى بمناسبة تطبيق تشريع و تنظيم الضمان االجتماعيجهة و المؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين 
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، و تحديدا المادة الثالثة منه التي تعرف المنازعات 51-02و مقارنة بالقانون القديم رقم  
ة للمستفيدين من فات يير المتعلقة بالحالة الطبيالعامة بأنها تلك التي تختص بكل الخال

 .  51-02من قانون  1ا في المادة الضمان االجتماعي و كذا المنازعات التقنية المشار إليه

فما يالحظ أن المشرع الجزائري في القانون القديم استعمل طريقة االستثناء، للداللة على : إذن 
المنازعات العامة، فكل ما يخرج عن إطار الخالفات الخاصة بالحالة الطبية للمستفيدين، أو 

ل فيها لجهات مسبقة قبل اللجوء المنازعات التقنية يعد منازعة عامة، يرجع اختصاص الفص
إلى القضاء، األمر الذي من شانه أن يعرقل المؤمن له أو ذوي حقوقه في الحصول على 
الخدمات، كونهم يجهلون على وجه الدقة طبيعة النزاع الذي يطرحونه و منه الجهة المسبقة 

 . التي ينبغي عليهم التوجه إليها 

أطراف العالقة القانونية الناشئة بمقتضى قوانين كما أن المشرع لم يذكر بصفة كاملة  
الضمان االجتماعي و التي تترتب عنها حقوق و التزامات، يمكن أن تنجم عنها خالفات 

 . متنوعة تدخل ضمن اختصاص المنازعة العامة

المتعلق بمنازعات الضمان  51-02من قانون 1 82إضافة إلى أن المشرع في المادة  
و من جهة أخرى فان التعريف الذي جاءت به  ،المنازعة العامة من جهةي لم يعرف االجتماع
السالف الذكر، تضمن فقط المنازعات التي تنشا بين المؤمن  51-02من قانون رقم  82المادة 

لهم أو ذوي حقوقهم، و بين هيئات الضمان االجتماعي دون أن تتطرق إلى الخالفات التي 
مان االجتماعي، ال سيما فيما يخص زيادات و تحدث بين صاحب العمل و هيئات الض

عقوبات التأخير المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة، و كذا عقوبات التصريح بحادث العمل و 
لتي تكون خارج اآلجال التي تكون خارج اآلجال القانونية، و عقوبات التصريح السنوي لألجور ا

 ... ي المتعلقة بالتحصيل اإلجباري و ييرها كذلك و قرارات هيئة الضمان االجتماع القانونية 
                                                 

المتعلق بمنازعات الضمان االجتماعي لم يعرف المنازعة العامة من جهة، و من جهة  51-02من قانون  82المادة  -  1
 .أخرى
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و من ثمة ال ندري ما الهدف الذي توخاه المشرع الجزائري من استبعاد الخالفات التي  
تنشا بين أرباب  العمل و صندوق الضمان االجتماعي،  بالريم من أن الواقع العملي يؤكد أن 

م لجان الطعن المسبق أو أمام هناك نزاعات مطروحة بشكل مكثف في هذا المجال سواء أما
 1"القضاء

تلك الخالفات التي تحدث : " و قد عرف األستاذ أحمية  سليمان المنازعة العامة بأنها 
بين المؤمن له أو ذوي حقوقه و بين هيئات الضمان االجتماعي، عند وقوع حادث عمل أو 

الشروط المقررة مرض مهني، و ذلك الختالف تقدير هذا الحق سواء من حيث مدى توافر 
لثبوته، أو حول نتيجة خبرة طبية لتقدير العجز الناتج عن الحادث أو المرض، أو حول تكييف 
حادث  فيما إذا كان يدخل ضمن حوادث العمل أم ال؟ أو حول تفسير نص قانوني أو تنظيمي 

زئية من خاص بتحديد الشروط أو الظروف التي ترتب الحق في التكفل أو التغطية التامة أو الج
قبل هيئات الضمان االجتماعي، أو الختالف التقديرات اليومية أو الجزافية للتعويضات الناتجة 
عن حادث عمل أو مرض مهني أو ما إلى ذلك من المسائل الكثيرة و المتنوعة التي يمكن أن 
 تشكل نقطة خالف بين المؤمن له و هيئات الضمان االجتماعي، والتي تستدعي تدخل أجهزة و

 .2هيئات أخرى لتسويتها و إيجاد الحلول المناسبة لذلك

 :أما قانون الضمان االجتماعي الفرنسي فإنه يعرف المنازعات العامة كما يلي  

 « le domaine de contentieux général est très large ; il sétand en principe à 

tous les litiges relatifs an fonctionnement du régime  général, les litiges relatifs au 

rapports entre les organismes de sécurité social, de nature publique ou privée et 

                                                 

طبعة  ،طباعة و النشر و التوزيع منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري دار الكتب العلمية لل: سماتي الطيب - 1
 51 ، ص3،3880

طبعة خاصة بطلبة الكفاءة المهنية  السنة الجامعية ‘ أحمية سليمان قانون المنازعات العمل و الضمان االجتماعي  - 2
3881/3881    . 
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leur  usages contentieux de l’assujettissement du calcul et de recouvrement des 

cotisations des prestations »
 1

.  

  80-80يف الجديد وفقا للقانون رقم و أهم ما جاء به التعر      

إن التعريف الجديد حدد طبيعة الخالفات، التي تكون موضوع المنازعات العامة وهي التي  -5
بالتالي فالمنازعة العامة حسب و . تماعي، و المؤمن لهم اجتماعياتنشا بين هيئات الضمان االج

ريع و تنظيم الضمان االجتماعي، و القانون الجديد هي   تلك المنازعات الناتجة عن تطبيق تش
بطبيعة الحال كل النصوص و المراسيم و األوامر التي تطبقها إدارة الضمان االجتماعي، سواء 

 .االجتماعيعلى المؤمنين االجتماعيين أو المكلفين بالتزامات الضمان 

ئات إن التعريف الجديد أدرج الخالفات التي يمكن أن تحدث بين أرباب العمل، و هي -3
الضمان االجتماعي ال سيما فيما يخص االعتراضات الناجمة عن الزيادات و الغرامات على 
التأخير، و بالتالي فالمشرع تدارك القصور الذي كان يشوب التعريف السابق، وهذا نظرا لكون 

لعمل مع هيئات الضمان االجتماعي أصبحت تشكل جانبا هاما في النزاعات امنازعات أرباب 
 . ة على لجان الطعن السابق المعروض

المنازعة العامة هي تلك الخالفات التي تنشا  أنالتعريف الجديد بالريم من انه  بين  إن -2
بين هيئات الضمان االجتماعي، و المؤمن لهم اجتماعيا من جهة و المكلفين من جهة أخرى، 

وضوع المنازعات بمناسبة تطبيق تشريع  الضمان االجتماعي لكن المشرع لم يحدد بدقة م
بالنسبة للمكلفين بالتزامات  أوالعامة في مجال الضمان االجتماعي سواء بالنسبة للمؤمن لهم، 

 .2الضمان االجتماعي التي قد تنشا عند تطبيق قانون الضمان االجتماعي 

إضافة إلى أن المشرع ايفل عدة منازعات أخرى، قد تثور جراء تطبيق قانون الضمان  
 :من هذه المنازعات نذكراالجتماعي و 

                                                 

1 - Jean – jaques du peyroux- droit de la sécurité sociale, précis Dalloz,6 édition, 1975, p 908 
   51المرجع السابق ص : سماتي الطيب - 2
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دين معه، بموجب هيئات الضمان االجتماعي و المتعاقالخالفات التي قد تثور ما بين  -
مع الصندوق في إطار نظام الدفع من قبل الغير و يتعلق األمر التي تبرمها  االتفاقيات

 .بالمؤسسات االستشفائية و الصيدليات و العيادات الخاصة 

شا بين هيئات الضمان االجتماعي و الهيئات العمومية المستخدمة الخالفات التي قد تن -
 .كالمديريات و اإلدارات العامة عندما يتعلق األمر بالتزاماتها تجاه هيئات الضمان االجتماعي

 .    الخالفات التي قد تقوم ما بين صناديق الضمان االجتماعي و المستخدمين لديها -

ئات الضمان االجتماعي و الموردين الذين تربطهم بهم عقود الخالفات التي تثور ما بين هي -
 .1و خدمات إضافة إلى مختلف العقود التي يبرمها الصندوق بصفته مؤسسة عامة توريد

 .الطبيعة القانونية للمنازعات العامة: الثاني الفرع 

ب معرفة لتحديد الطبيعة القانونية للمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي، يج     
ذا كان ال خالف فيه أطبيعة القرارات التي تصدرها هيئة الضمان االجتماعي،  ن هذه األخيرة وا 

تصدر نوعين هامين من القرارات، والتي من خاللها تظهر بداية المنازعات، سواء بين المؤمن 
ر طبي له و هيئة الضمان االجتماعي أو بين هذه األخيرة و أرباب العمل، فالقرار األول قرا

يتعلق بالحالة الصحية للمؤمن له، و الثاني قرار إداري وهذا األخير هو الذي يهمنا خاصة إذا 
كان موضوعه رفض التكفل إذا كان متعلق بالمؤمن له، أو قرار بتسديد مبالغ مالية سواء 

 .عقوبات أو زيادات التأخير أو التحصيل اإلجباري، إذا كان متعلق برب العمل 

داري الذي تصدره هيئة الضمان االجتماعي السالف بيانه، ال يمكن اعتباره فالقرار اإل 
قرار إداري بالمفهوم المعروف في القانون اإلداري، ذلك أن القرار اإلداري كما عرفه احد الفقهاء 

قرار نهائي له مواصفات القرار اإلداري باعتباره، عمال قانونيا انفراديا صادر بإرادة "على انه 

                                                 

 . 52ص  3881منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري، دار هومة الجزائر طبعة : بن صاري ياسين - 1
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اإلدارية المختصة و بإرادتها المنفردة و ذلك قصد إحداث، أو توليد أثار قانونية عن  السلطة
أي إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز  :طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء حقوق و واجبات قانونية 
 .1"قانونية، وذلك في نطاق مبدأ الشرعية السائدة في الدولة 

طرف األستاذ سالمي عمور جاء فيه على  خر للقرار اإلداري منو في تعريف آ 
عمل قانوني يصدر عن سلطة إدارية أو هيئة لها سلطة إدارية بإرادتها المنفردة له طابع :"انه

 2".تنفيذي و يلحق أذى بذاته

ال يمكن القول أنهما ينطبقان على القرار اإلداري الذي يصدره :من خالل التعريفين  
تنشا منه المنازعة العامة، وهذا بالريم من أن هيئة  صندوق الضمان االجتماعي، والذي

الضمان االجتماعي مؤسسة ذات طابع إداري و تتمتع بالشخصية المعنوية، واالستقالل المالي 
، وذلك لكون أن الغايات  و األهداف التي 332-01وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم رقم 

 ثلوجد من اجلها صندوق الضمان االجتماعي تتم

 55-02من القانون  83حسب ما نصت عليه المادة : أساسا في تغطية المخاطر التالية 
الوفاة، كما أكدت على ذلك  -العجز -الوالدة  -المرض: المتعلق بالتأمينات االجتماعية و هي

ال يمكن استعمال أموال الضمان االجتماعي، ووارداته، "بنصها  55-02من القانون  32المادة 
 " .   ه إال للغايات المحددة في هذا القانون وممتلكات

 مجال تطبيق المنازعات العامة: الثانيالمطلب 

األول، و نظام  فرعالفئات الخاضعة للتأمينات االجتماعية في ال مطلبنتناول في هذا ال 
 .الثاني فرعالتأمينات االجتماعية في ال

                                                 

 21ص  5331رشيد خلوفي، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
المنازعات اإلدارية، محاضرات ملقاة على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ببن عكنون سالمي عمور، دروس في  - 2

3888_3885 
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 .الفئات الخاضعة للتأمينات االجتماعية: األول الفرع 

فئة أصحاب العمل  -فئة العمال األجراء : ثالث فئات رئيسية و هي إلىيمكن تقسيمها  
 .فئة ذوي حقوق المستفيد -و ذوي النشاط المهني المستقل 

 العمال االجراء: أوال

يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال " :02/55من قانون  82و ذلك بنص المادة  
باإلجراء، أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، والنظام الذي سواء كانوا أجراء أو ملحقين 

 1".كان يسري عليهم من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق

 .الممارسين لعمل مهني مستقل أجراءفئة الغير : ثانيا

و تشمل هذه الفئة كل من يمارسون أعمالهم بصفة مستقلة، وتظم هذه الفئة مجموعة  
 .اص و هم التجار و ذوي المهن الحرةكبيرة من األشخ

 :ذوي حقوق المستفيد و يقصد بهم: ثالثا

 .ألوالد و األصول المكفولينا .لم يكن يمارس نشاطا مهنيا مأجورا زوج المؤمن له إذا 
 .جانب هذه الفئات نجد فئة الطلبة و العمال المقبولين للتكوين في الخارج إلى

 (ط،خ)نية المؤهلة للطعن المسبق طعن قدمه السيد وفي هذا اإلطار رفضت اللجنة الوط 
-81-80سبق المبلغ بتاريخ في قرار صادر من طرف اللجنة المحلية المؤهلة للطعن الم

طعن في قرار الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء لوالية البيض  إذ .3883

                                                 

يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أو ملحقين باإلجراء، أيا كان : "02/55من قانون  82المادة  -  1
 ".ليهم من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيققطاع النشاط الذي ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري ع
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أن الطاعن ال  بعوقين بسبوالذي رفض التكفل بمصاريف دراجة ذات محرك خاصة بالم
 .1يمارس أي نشاط كما أنه ليس طالبا

 :نظام التأمينات االجتماعية: الثاني الفرع 

المؤرخ  02/55تماعية في قانون االج التأميناتلقد نظم المشرع الجزائري    
و الذي جاء بهدف إنشاء نظام موحد للتأمينات االجتماعية و ذلك لتغطية  83/81/5302:في

 :اآلتيةر المخاط

 .2تشمل اداءات التامين على المرض :  التامين على المرض-5

تشمل التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية و العالجية لصالح : االداءات العينية -ا
 .ذوي حقوقه أوالمؤمن له 

عقلي مثبت طبيا عن مواصلة  أو ،تمنح للعامل الذي يمنعه عجز بدني: االداءات النقدية -ب
 .استئنافه أوله عم

من توقفه عن العمل ثم يدفع له  51وتكون بنصف األجر من اليوم األول إلى اليوم  
سنوات،  2وقد تدوم االستفادة من األداءات  اليومية طوال  ،51األجر كامال ابتداءا من اليوم 

هيئة  كل ذلك حسب الشروط الواردة في القانون مع المراقبة المستمرة للحالة الصحية من طرف
الضمان االجتماعي، ويستحق المؤمن له هذا التعويض بعد إشعار هيئة الضمان االجتماعي، 
رسالها مع إشعار باالستالم، وتكون الوصفة في  وذلك بإيداعه وصفة التوقف عن العمل  وا 

 .   إحداهما لصاحب العمل، والثانية لهيئة للضمان االجتماعي: نسختين

                                                 

 3883/ 111:قضية رقم 3883-81-50محضر مداولة للجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بتاريخ  - 1
 المتعلق بالتأمينات االجتماعية 55-02من قانون  81المادة  - 2
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عن اللجنة المحلية للطعن المسبق، فصل في طعن قدمه وفي هذا اإلطار صدر قرار  
ضد قرار عن صندوق الوطني للتأمينات االجتماعية بالبيض، وقد قررت اللجنة ( ب،م)السيد

 .1يوما 51المحلية قبول الطعن وتعويضه عن عطلة مرضية قدرت ب 

( ت،خ)قد صدر قرار من اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بقبول طعن للسيد و  
، إذ أن 3883-85-81ضد قرار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق  المبلغ له بتاريخ 

األجراء لوالية  ني  للتأمينات االجتماعية للعمالالصندوق الوط الشاكي يعرض بأن مصالح
الموافقة بسبب عدم أخذ  ، البيض رفض تسديد التعويضات العينية المتعلقة بوصفات طبية

 حسب قرار الطبيب المستشار تي بررت طبياالمسبقة وال

حيث أنه من خالل دراسة الملف اتضح أن هذه الوصفات تتعلق بعملية التلقيح االصطناعي  -
 .قبة الطبية موافقتها المسبقةوالذي ال تتكفل به هيئة الضمان االجتماعي إال بعد أن تبدي المرا

خصوصيات هذا العالج  وشرعية الغاية  حيث اعتبر أعضاء اللجنة الوطنية أنه بالنظر إلى -
مصالح متمثلة في اإلنجاب فإنه بإمكان التي يسعى إليها المعنيون من هذا العمل الطبي ال

جراء اإلداري المتمثل في ولو من بعيد ، وهذا بغض النظر عن اإلتأكد من ضرورتها الالوكالة 
الج برر طبيا حسب قرار الطبيب الموافقة المسبقة ، وهذا ما تمكنت منه فعال بدليل أن الع

 .2المستشار

 :تشمل اداءات التامين على الوالدة: التامين على الوالدة -2

 .كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل و الوضع: االداءات العينية -

                                                 

   3883/ 582ضية رقم ق 3883-81-81قرار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق بتاريخ  - 1
 3883/ 111رقم القضية  3883-81-50محضر مداولة للجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بتاريخ  - 2
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االنقطاع  إلىمي للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الوالدة دفع تعويض يو : االداءات النقدية -
من األجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان االجتماعي و   % 588سبة عن العمل بن

، وقد قبلت اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق طعنا (5)أسبوعا 51الضريبة،و ذلك لمدة 
ضد قرار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق الذي أيد قرار صندوق الوطني ( ت،م)للسيدة 

تعويضات النقدية الال األجراء لوالية البيض الذي رفض تسليم للتأمينات االجتماعية للعم
يوما حيث أنه و من  خالل دراسة الملف، وخاصة  30الخاصة بعطلة األمومة المقدرة بـ

عن العمل بسبب اإلجازة المرضية وهو وضع  ائق المرفقة يتضح أن المؤمنة قد انقطعتالوث
 .53011-83-85المؤرخ في  01/31من مرسوم  23المادة  وني وارد في نصقان

في حالة عجز العامل و ذهاب نصف قدرته عن العمل أو الكسب  :التامين على العجز -3
سنوات،  2على األقل، و عند انقضاء المدة التي قدمت خاللها االداءات النقدية للتامين لمدة 
العجز دون  تتولى هيئة الضمان االجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق من باب التامين على

 .باألمرانتظار طلب المعني 

والعجز الذي يستحق التعويض هو الذي يفقد المصاب به عن الكسب بصفة عامة،  
 .وبهذه الصورة تستجيب للهدف الذي تسعى لتحقيقه نظم الضمان اإلجتماعي

 ، من منحة الوفاة فورالمتوفى 2له المؤمنيستهدف إفادة ذوي حقوق : التامين على الوفاة -1
و ال يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشر مرة مبلغ األجر الوطني األدنى  وفاة المؤمن له،

 .3المضمون

                                                 

المتعلق بالتأمينات  02/55المعدل والمتمم للقانون رقم 1/1/5331المؤرخ في  31/51من األمر رقم  55المادة  - 1
 .االجتماعية

 .3883/ 20القضية رقم  3883-82-82لمؤهلة للطعن المسبق بتاريخ محضر مداولة للجنة الوطنية ا - 2
 .المتعلق بالتأمينات االجتماعية 3/1/5302المؤرخ في  02/55من القانون  23المادة  - 3
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-( ك،أ)وفي هذا الصدد قد رفضت اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق طعنا للسيدة  
وق الوطني للتأمينات في قرار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، أيد قرار الصند

بسبب أن السيدة  م لعمال األجراء لوالية باتنة الذي رفض تسديد منحة وفاة األل االجتماعية
حيث أنه ومن خالل دراسة  55-02من قانون  11تستفيد من مورد طبقا ألحكام المادة (  ك،أ)

من قانون  11الملف، إتضح أن الطاعنة ال تتمتع بصفة ذوي الحقوق طبقا ألحكام المادة 
 1 .83/81/5302المؤرخ في  02/55

من قانون  1،1،2:يستفيد منها مدى الحياة األشخاص المذكورين بالمواد :معاشات التقاعد -5
من األمر  2المعدلة بالمادة  1السالف الذكر،و قد حددت شروط هذا الحق بالمادة  02/55
 . 5331يوليو  1: المؤرخ في 31/50

دوق الوطني للمعاشات يؤكد صنالوقد صدر قرار من المحكمة العليا بين جربي باي، و  
 :جاء في حيثيات هذا القرار أن تصفية معاشات التقاعد، يتم بصفة نهائية وأهم ما

معاش  يةتصف أنه أسس قضاءه على أن ،فيه قرار المطعوناللكن حيث يتبين من .... " 
 02/53من قانون  82التقاعد تتم بصفة نهائية وهو عن صواب في ذلك ، ذلك أن المادة 

 .  2 "..ي يستفاد منه مدى الحياة صراحة على أن معاش التقاعد ذو طابع مالي وشخص تنص

فانه يشترط للحصول على المعاش أن تكون نسبة  ،أما فيما يخص العمال يير األجراء 
المؤرخ في  01/21من المرسوم  2بالمائة طبقا للمادة  588العجز الدائم للمؤمن 

حكمة العليا في قرار لها في قضية الصندوق الوطني وهذا ما أكدته الم   83/83/5301
 :، وأهم ما جاء في حيثيات هذا القرار(س -د)للضمان االجتماعي لغير األجراء ضد السيد 

                                                 

 .المتعلق بالتأمينات االجتماعية 3/1/5302المؤرخ في  02/55من القانون  11المادة  - 1
رقم  218813رقم الملف  3881-83-81ي وصندوق الوطني للمعاشات بتاريخ قرار المحكمة العليا بين جربي يا - 2

 .3811الفهرس  
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: حرفيا  2فإن الحق في المعاش ال يكون إال في حالة العجز الكلي وتنص المادة ..........."
ر، الذي يصاب بعجز كلي ونهائي يجعله يخول الحق في معاش العجز للعامل يير األجي'' 

فالمطعون ضده ليس عاجزا بصفة ''  مهمة  أيةيير قادر مطلقا على االستمرارية في ممارسة 
 .1 .........(كلية ونهائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

ذا ترك المتوقي عدة أرامل فإن المعاش يقسم بينهن بالتساوي وهذا ما  ة أكدته المحكم وا 
: والصندوق الوطني للتقاعد وكالة برج بوعريريج ( ق -ب)العليا في  قرار لها بين السيدة 

ف الذي ألزم أنه أسس قضاءه لتأييد الحكم المستأن ،حيث يتبين فعال من القرار المطعون فيه.."
بعدما أصبحت  %11إلى  %21.1معاش المطعون ضدها من الطاعن بمراجعة نسبة  

 02من القانون  21قوق المرحوم نواصرية رابح على خطأ عن أن المادة الوحيدة من ذوي ح
المتعلق بتطبيق  5312 /33/81من قرار  53تجيز تلك المراجعة في حين أن المادة  53/

إذا ترك المرحوم عدة ''  :الخاصة بنظام المعاش بالجزائر تنص صراحة أنه  12/838التعليمة 
ساوي ونهائيا حسب عدد المستفيدات، في الوقت الذي واحدة أرامل، فإن منحة المعاش تقسم بالت

 2 "...........'' منهن على األقل تقدم كل الشروط المطلوبة لالستفادة بمنحة المعاش هذه

و يستفيد منها االجراء المنتمون إلى القطاع االقتصادي،  الذين : معاشات التقاعد المسبق -6
اقتصادي أو تقليص عدد العمال، أو التوقف القانوني يفقدون عملهم بصفة ال إرادية، لسبب 
 السالف الذكر 02/53من القانون رقم   1،  1،  1 :لعمل المستخدم كما هو محدد في المواد

                                                 

بين الصندوق  2801. عن الغرفة االجتماعية القسم األول تحت رقم 82/58/3881قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  - 1
(.س -د)الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء و السيد   

(. ق -ب)بين السيدة   5133عن الغرفة االجتماعية القسم األول  تحت رقم  81/81/3881العليا بتاريخ قرار المحكمة  - 2
 . 223311والصندوق الوطني للتقاعد وكالة برج بوعريريج رقم الملف 
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و يستفيد منها األجراء المنتمون للقطاع االقتصادي،  الذين يفقدون عملهم : منحة البطالة -1
طار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط ما في إإرادية، ألسباب اقتصادية، إبصفة ال
 1المستخدم

 .و تعتبر األكثر وجودا عمليا :مرض مهني أواالداءات الناتجة عن حادث عمل  -8

و هو كل حادث يقع أثناء ممارسة العامل لنشاطه المهني العادي،  و الذي ينجم : حادث العمل
ذي يطرأ بمناسبة قيام العامل خارج الحادث ال ،عملصابة تمس الجسد،  و يعتبر حادث عنه إ

المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم،  طبقا لتعليمات صاحب العمل أو عند مزاولة 
الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل  و أيضا عند ممارسة النتداب سياسي انتخابي أو في 

 2إطار منظمة جماهيرية

ب عنه و يجب التأكد من ي حقوقه أو من ينو أو ذو  و يقوم به المصاب: التصريح بالحادث -
 3ساعة من علمه بالحادث 10أن صاحب العمل قد بلغ وكالة الضمان االجتماعي، في ظرف 

يجب على هيئة الضمان االجتماعي البت في الطابع المهني للحادث في : النظر في الملف -
تقوم بتبليغ الضحية أو و يجب عليها في هذه المدة أن  يوما،  من تاريخ التبليغ، 38ظرف 

ذوي حقوقه عن اعتراضها أو تحفظها، على الطابع المهني للحادث في انتظار جمع العناصر 
التي تسمح لها بأخذ القرار النهائي،  و إذا لم تبد الهيئة اعتراضها فانه يثبت ضمنيا أي يعتبر 

 .4ثابتا

                                                 

دون عملهم المحدث التامين عن البطالة لفائدة االجراء الذين قد يفق 31/55من المرسوم التشريعي  1،  2، 3، 5:المواد - 1
 .بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية 

 .المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنية  02/52: من القانون رقم 53،  0،  1، 1: المواد - 2
 .المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنية 52/  02من القانون رقم  51، 51، 52: المواد - 3
 .نون من نفس القا 51،51،50،53،38: المواد - 4
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ينشأ في الوقت الذي  الحادث الذي'' :حادث العمل على أنه   Laurent Miletويعرف  
يكون فيه العامل تحت إدارة رب العمل، ويتعرض للحادث في الوقت نفسه الذي يكون يتلقى فيه 

 .1''راتبه 

أكدت ( ل،أ)والسيد  بميلهقد صدر قرار من المحكمة العليا بين مدير مؤسسة اإلنجاز و  
وق الضمان فيه أنه يمكن للضحية نفسها أو ذوي حقوقها أن تقوم بتصريح لدى صند

 :ومن بين الحيثيات التي جاءت في القرار 52 -02  من قانون 51إلجتماعي طبقا للمادة ا

تسمح للضحية  5302-81-83المؤرخ في  52-02من قانون  51ذلك أن المادة ..)... 
لك ألربع سنوات ، وفي أن تقوم بهذا التصريح ووضعت أجال محددا بذ ،قهاذوي حقو  أو نفسها

لضحية أو من لهم مصلحة في ذلك القيام بهذا اإلجراء ، فال يمكن تحميل الغير حالة تقاعس ا
مسؤولية القيام بذلك ومنه فالوجه سديد يترتب عنه نقض القرار المطعن فيه دون إحالة عمال 

من قانون االجراءات المدنية، طالما أن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة  313بالمادة 
 .2 ............(ترك من النزاع  ما يتطلب الفصل فيه العليا لم ت

هي كل األمراض الناتجة عن التسمم و النقص و االعتالل و التي يكون : المرض المهني -ب
و المرض المهني هو الذي يكون ناتجا عن 3مصدرها النشاط العادي الممارس من قبل العامل

يكون فيه اللمس ناتج من النشاط الذي  أو الخالصات بشكل ،التأثير المتكرر لبعض المواد
ووصف المشرع األمراض المهنية ضمن جداول  ،يتطلبه العمل المنصوص عليه في عقد العمل

 .4حتى يتمكن العامل من الرجوع إليها و اتخاذها كدليل إثبات على مرضه

                                                 

1 - Jean – jaques du peyroux- droit de la sécurité sociale, précis Dalloz,6 édition, 1975, p 908 
بين  3881-83-81الصادر بتاريخ  3883قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة االجتماعية القسم األول تحت رقم  - 2

 (ل،أ)مؤسسة االنجاز بميله والسيد 
 .المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنية 52/ 02من القانون  12المادة  - 3
 .من نفس القانون  11المادة  - 4
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و يجب التصريح بكل مرض مهني يطلب تعويضه لدى هيئة الضمان االجتماعي في مدة  -
 .1أشهر التي تلي المعاينة الطبية األولى للمرض 2يوما و أقصاها  51ناها أد

             الصادر في  01/31من المرسوم  381لمحكمة العليا حول المادة وفي قرار ل    
التي تنص على أن المؤمن يجب عليه كي يستفيد من التعويضات اليومية  83-5301- 55

ومن  نشاطا مهنيا يخول له الحق في األداءات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض
والحالة هذه ال تتوفر في شخص الطاعن وهو ما وقف عليه قضاة ..)..... :حيثيات هذا القرار

الموضوع، لما عاينوا أن عالقة العمل معلقة بسبب حرمانه من الحرية عمال بما نصت عليه 
، وبقضائهم كما فعلوا  5338-81-35ي الصادر ف 38/55من قانون  81فقرة  11المادة 

ين يكونون قد طبقوا القانون والنعي بخالف ذلك في يير محله لذلك فإن الوجهين يير مؤسس
 .  2 .........(ويترتب عنه رفض الطعن

التي طعنت في حكم ( س)وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية في قضية السيدة     
صندوق الضمان االجتماعي لمنطقة رون، الذي رفض المحكمة االجتماعية التي أيدت قرار 

-80-31بسبب عدم حضورها للمراقبة بتاريخ . عن عطلتها المرضية( س)تعويض السيدة 
ولكن محكمة النقض الفرنسية نقضت القرار على اعتبار أن السيدة ذهبت في عطلة  3881

 .3ها الجديدفي عنوان بهاصندوق لكنهم لم يتصلوا الوتركت عنوانها الجديد لدى 

وفي قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية، نقضت قرارا رفض التكفل بحادث عمل     
في إطار مهمة كلفته بها المؤسسة التي يعمل فيها، و أسست قرارها . لمهندس توفي في الصين

من قانون الضمان االجتماعي الفرنسي، التي تنص على التكفل  85الفقرة 155على المادة 

                                                 

 .من نفس القانون  05المادة  - 1
بين  3881-81-55الصادر بتاريخ  011قرار المحكمة العليا الصادر  عن الغرفة االجتماعية القسم األول تحت رقم  - 2

 ( .ب،ع)اعية والسيد الصندوق الوطني لتأمينات االجتم
 38211/81رقم الملف  3883-80-81قرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الثانية بتاريخ  - 3
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 ،صندوق الضمان االجتماعي وأناء المهمة المسندة إليه إال إذا أثبت صاحب العمل، بالعامل أث
 .1بأن العامل قد خرج عن المهمة المسندة إليه

تجدر اإلشارة إلى أن االلتزامات الواقعة على عاتق المستخدم تتمثل في وجوب و    
مستحقات الضمان  التصريح بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل، التصريح بالعمال،  دفع

االجتماعي، و عدم خرق أحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال الضمان 
 .للمنازعات العامة  االجتماعي، هذه االلتزامات يمكن أن تكون مجاالت 

و بذلك نكون قد انهينا الفصل التمهيدي،  لننتقل إلى لب الموضوع و هو آليات تسوية  
المؤرخ في  80/80ال الضمان االجتماعي طبقا للقانون رقم المنازعات العامة في مج

32/83/3880 . 

 :التسوية الودية للمنازعات العامة: الثاني ثالمبح

يشكل نظام الضمان االجتماعي أو ما يسمى كذلك التأمينات االجتماعية، جانبا هاما من       
الحديثة على العمال، إذ أن جوانب الحماية االجتماعية، التي تبسطها التشريعات العمالية 

 التعويضات التي تقدمها صناديق الضمان االجتماعي، سواء كانت تعويضات عينية أو نقدية،
 .2تغطي مجمل المخاطر واألعباء االجتماعية للعمال، وتحافظ على تجديد قوة العمل

نازعات إذا ما حدث نزاع بين المؤمن له أو ذوي حقوقه، فان األصل في تسوية هذه الم    
هو التسوية الودية وهذا لتفادي اللجوء إلى القضاء، الذي ال يخدم مصالح المؤمن له سواء كان 
ذلك لطول اإلجراءات أو لألتعاب، و المصاريف التي تقع على عاتقه و الن الضمان 
االجتماعي يعد من بين أهم مظاهر التضامن في الدول بين مختلف شرائح المجتمع، لمواجهة 

                                                 

 35121-33رقم الملف   3885-81-53قرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الثانية بتاريخ  - 1
دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر  -الفردية والجماعيةعالقات العمل  -بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل - 2
   522ص
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التي تهدد األفراد، فانه من يير المنطقي أن تكون استفادة العامل أو الموظف من  المخاطر
ال فان مفهوم التضامن و الهدف  خدمات هيئات الضمان االجتماعي مقترنة بمشاق كبيرة، وا 

 .1الذي أوجدت من اجله ال يجد له مجال

المتعلقة  لذلك فان المشرع قد خول للمؤمن له أو ذوي حقوقه، أن يرفع الخالفات 
المؤرخ  80/80بالمنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبق، بنص المادة الرابعة من القانون 

بمنازعات الضمان االجتماعي، وتعرض هذه الخالفات على  المتعلق  32/83/3880في 
 .لجنتي الطعن المسبق المحلية و الوطنية

وص التشريعية و التنظيمية و و يحكم تنظيم و سير هاتين اللجنتين، مجموعة من النص 
 ،مطلبينسنتولى بالدراسة هاتين اللجنتين المختصتين بالتسوية الداخلية في 

 :اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق: المطلب األول

 83/3880/ 32المؤرخ في  80/80من القانون  1تجد هذه اللجنة مصدرها في المادة     
تنشا ضمن الوكاالت " ان االجتماعي حيث تنص على انه المتعلق بالمنازعات في مجال الضم

 ......." . الوالئية أو الجهوية لهيئات الضمان االجتماعي لجان محلية مؤهلة للطعن المسبق 

لكن هذه المادة اكتفت فقط باإلشارة إلى تأسيس لجنة طعن أولى على مستوى كل هيئة   
لهذه اللجنة و كذا طبيعة القرارات الصادرة دون أن توضح الدور المنوط . للضمان االجتماعي

 5301عن هيئات الضمان االجتماعي موضوع الطعن، و بالرجوع إلى قانون المالية لسنة 
، نجد انه وضح 02/51من قانون  83التي عدلت المادة  538في مادته  01/51تحت رقم 

رارات هيئات الضمان دور لجنة الطعن األولى و بين األطراف التي لها الحق في الطعن في ق
تنشا في كل والية لجنة " من قانون المالية المذكور على انه  538االجتماعي فنصت المادة 

                                                 

 .       13أحمية سليمان المرجع السابق ص  - 1
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طعن أولى تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم و أصحاب العمل على اثر القرارات 
ؤرخ في الم 33/58ثم جاء قانون ......" . المتخذة من قبل هيئات الضمان االجتماعي 

، إلى أن جاء القانون رقم 02/51من القانون  3و الذي بدوره عدل المادة . 55/55/5333
تنشا ضمن "  1المتعلق بالمنازعات العامة في مادته  32/83/3880المؤرخ في  80/80

يحدد " . الوكاالت الوالئية أو الجهوية لهيئات الضمان االجتماعي لجان محلية للطعن المسبق 
و ذلك حتى تتالءم مع أحكام " . ه اللجان و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم تشكيلة هذ

 .53011من قانون المالية لسنة  538المادة 

 :إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق: الفرع األول 

 32/83/3880: المؤرخ في  80/80من بين اإلجراءات الجديدة التي جاء بها القانون رقم    
ات الضمان االجتماعي، إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق سواء أمام اللجنة المتعلق بمنازع

، حيث كان اللجوء إلى اللجنة الوطنية 02/51المحلية أو الوطنية على عكس القانون القديم 
،يير موجود و هذا فيما " أرباب العمل : " من طرف المكلفين بالتزامات الضمان االجتماعي 

لقة بالزيادات و الغرامات على التأخير، بحيث كان هذا النوع من يخص االعتراضات المتع
الطعون يتم تقديمها أمام اللجنة الوالئية للطعن المسبق بصفة ابتدائية و نهائية طبقا للمادة 

 1و بذلك فقد جعلت المادة  02/51الذي يعدل القانون رقم  33/58من القانون رقم  82/81
أمام اللجنة المحلية و الوطنية المؤهلتين للطعن المسبق مسالة ، الطعن 80/80من القانون رقم 

إجبارية قبل اللجوء إلى القضاء، و في هذا الشأن فقد صدر حكم من محكمة باتنة، بتاريخ 
( م.م) بين صندوق الضمان االجتماعي لباتنة و السيد  83/ 3231تحت رقم  81/81/3883

لجأ إلى القضاء، دون أن يقوم بالطعن أمام  الذي( م  -م) قضى برفض الدعوى الن السيد 
المؤرخ في  80/80اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 

 .المتعلق بمنازعات الضمان االجتماعي  32/83/3880
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بين  213851، ملف رقم 81/82/3881كما أن المحكمة العليا في قرار بتاريخ      
، فقد اعتبرت أن االعتراضات أمام (م  -ب ) الوطني للتأمينات االجتماعية و السيد الصندوق 

لجان الطعن المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء إجراء جوهري من النظام العام، و هي مسالة 
 .قانونية تفصل فيها المحكمة العليا 

ر قيد شكلي يجب فالطعن أمام لجان الطعن المسبق و خاصة أمام اللجنة الوطنية، يعتب 
إستفاؤه قبل رفع النزاع أمام الجهات القضائية المختصة، و بالتالي ال يمكن عرض النزاع على 

 . 1هذه األخيرة إال بعد فشل إجراءات التسوية الودية الداخلية على مستوى لجان الطعن

ألن األصل في منازعات الضمان اإلجتماعي هو الطعن الداخلي الذي تتكفل به لجان  
أنشئت بموجب نصوص قانونية، وهي إما أن تكون محلية أو وطنية، وتتولى دراسة الطعون 

وذلك بغرض إيجاد حل ودي يرضي . المسبقة التي يرفعها المؤمن له إجتماعيا أو ذوي حقوقه
رهاق لعاتق المؤمن له، و  الطرفين وتفادي اللجوء إلى القضاء لما فيه من طول اإلجراءات وا 

السالف الذكر، التي جاء فيها أن اللجنة  80/80من القانون رقم  81/83مادة يجب مراعاة ال
المحلية تفصل في االعتراضات بالزيادات على التأخير عند ما يقل مبلغها عن مليون دينار 

من القانون رقم  81/85دج بصفة ابتدائية طبقا لما نصت عليه المادة  5888.888جزائري 
80/80. 

غ االعتراض المتعلق بالزيادات و الغرامات على التأخير مبلغ مليون أما إذا تجاوز مبل 
دج فان الطعن يرفع مباشرة، أمام اللجنة الوطنية، التي تفصل بصفة ابتدائية و  5888.888

، ذلك بغرض التخفيض من حجم االعتراضات 80-80من القانون  5/  53نهائية طبقا للمادة 
النظر إلى ضخامة المبلغ المعترض عليه، فقد ارتأى المشرع المقدمة أمام اللجنة المحلية، و ب
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ألنها : جعله من اختصاص اللجنة الوطنية للفصل في االعتراض بصفة ابتدائية و نهائية 
 .  تتشكل من أعضاء لهم كفاءة و خبرة عالية، و كذلك للفصل في الطعون في اقرب وقت ممكن

ون للطعون المقدمة ضد قرارات هيئات ال يك"  80/80من القانون  08:و تنص المادة 
 ". الضمان االجتماعي اثر موقف 

إذ أن الطعن في القرار الصادر عن هيئة الضمان  02/51وهذا على عكس القانون 
اإلجتماعي أمام لجنة الطعن المسبق يؤدي إلى إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم 

 :1الفصل فيه نهائيا إال في حالتين

 التصريح بالنشاطعدم  -

 .عدم طلب اإلنتساب -

 تشكيل اللجنة المحلية للطعن المسبق: الفرع الثاني

تقوم على معايير جادة الختيار أعضائها، إذ يجب أن  إن تشكيلة هذه اللجنة يجب أن    
 80-80من القانون  1يكون لهم إلمام و معرفة بتشريع الضمان االجتماعي، إذ نصت المادة 

تنشا ضمن الوكاالت الوالئية أو الجهوية لهيئات الضمان " على أن  32/83/3880المؤرخ في 
  :االجتماعي لجان مؤهلة للطعن المسبق تتشكل من 

 .ممثل عن العمال االجراء  -

 .ممثل عن المستخدمين -

                                                 

ر  عن هيئة الضمان اإلجتماعي يتوقف في حالة تقديم االعتراض على القرار الصاد:"  02/51من القانون  55المادة  - 1

 ."تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا
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 .ممثل عن هيئة الضمان االجتماعي  -

 .طبيب -

 .يحدد عدد أعضاء هذه اللجان و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم  -

 5133ذي الحجة عام  31المؤرخ في  80/151و قد صدر المرسوم التنفيذي رقم   
د عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في الذي يحد 31/53/3880الموافق ل 

 .مجال الضمان االجتماعي و تنظيمها و سيرها

يحدد عدد أعضاء اللجان : و نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور أعاله 
 : المحلية للطعن المؤهلة كما يأتي

ر إضافي، تقترحهما المنظمات ممثالن عن العمال األجراء،  احدهما ممثل دائم و األخ -
 .النقابية للعمال األكثر تمثيال على مستوى الوالية

ممثالن عن المستخدمين، احدهما ممثل دائم و األخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية  -
 .للمستخدمين األكثر تمثيال على مستوى الوالية

ل األجراء، أو الصندوق الوطني ممثالن عن الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعما -
للضمان االجتماعي لغير األجراء، أو الصندوق الوطني للتقاعد، أو الصندوق الوطني للتامين 

و ذلك حسب 1عن البطالة، أو الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي
 .الصندوق الذي كان معه المؤمن له في النزاع 

ألحد الصناديق المذكورة أعاله، على حسب النزاع ما عدا في  طبيب تابع للمراقبة الطبية -
حالة ما إذا كان الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي فان الطبيب 

                                                 

المحدد لتشكيلة اللجان المحلية المؤهلة  31/53/3880المؤرخ في   80/151المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .للطعن المسبق
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الممارس على مستوى الوالية المعنية يقترحه مدير الصحة و السكان للوالية، بعد اخذ رأي 
لمحلية للطعن المسبق المؤهلة رئيسا من بين المجلس الجهوي ألدبيات الطب و تنتخب اللجان ا

 .1أعضائها

سنوات قابلة ( 2)و يعين أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة، لمدة ثالث  
للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان االجتماعي، و في حالة انقطاع عهدة احد أعضاء 

فه حسب اإلشكال نفسها للمدة المتبقية من اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة، يتم استخال
 .2العهدة

،  وذلك في المادة 33/58المعدل بموجب القانون رقم  02/51و مقارنة بالقانون  
 .فقد تم حذف ممثل اإلدارة الذي  كان يقترحه الوالي ضمن تشكيلة اللجنة  82/83

لطعن المسبق، كما تم استحداث منصب طبيب ضمن أعضاء اللجنة المحلية المؤهلة ل 
الن ايلب الملفات تتعلق بالتعويضات العينية للتامين على المرض لتغطية مصاريف العالج، 
فالطبيب هو المؤهل لفهم هذه النزاعات و إعطاء رأيه فله دور هام في تنوير أعضاء اللجنة 

تماعي، كما تم حذف أمين اللجنة الذي هو احد أعوان هيئة الضمان االج، التخاذ قرارات سليمة
الذي تكون له الدراية الكافية و الالزمة،  الذي استبدل بممثل عن هيئة الضمان االجتماعي

بمختلف النصوص القانونية و االجتهادات القضائية ،كما تكون له كل المعلومات المتعلقة 
بالملف، و بذلك فهو يستطيع تنوير اللجنة و أعطائها كل ما يلزم التخاذ قرارات دقيقة و 

 .لةشام

 

                                                 

 .من المرسوم السابق الذكر  2المادة  - 1
 .من المرسوم التنفيذي السابق الذكر  1لمادة ا - 2
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 اختصاصات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق: الفرع  الثالث

 .اختصاص اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق كدرجة استئناف  -1

فان اللجنة الوطنية للطعن المسبق تبت في  80/80من القانون رقم  55طبقا للمادة      
 .للطعن المسبق الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المحلية المؤهلة

و من ثم يمكن القول، بان لجنة الطعن الوطنية تعتبر بمثابة درجة ثانية من درجات  
الطعن اإلداري في مجال التسوية الداخلية للمنازعات العامة، و يتمثل أساسا في مراجعة قرارات 

لغائها في حالة عدم تطابقها مع تشريع  لجان الطعن الوالئية، وذلك إما بتأكيد صحتها، أوا 
 .1الضمان االجتماعي

كما أن المشرع أضاف اختصاص آخر للجنة الوطنية للطعن المسبق، لم يكن موجودا     
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، و يتمثل في  02/51في القانون القديم رقم 

تئناف فيما الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة المحلية للطعن المسبق كدرجة اس
يخص االعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون 

دج و هذا أمر جديد أتى به المشرع في القانون المستحدث بعدما  5888.888دينار جزائري 
تفصل في االعتراضات السالف ذكرها بصفة ( سابقا ) كانت اللجنة الوالئية للطعن المسبق 

المعدل و المتمم للقانون السابق رقم  33/58من القانون  82بتدائية و نهائية، طبقا للمادة ا
 .2المتعلق بالمنازعات  02/51

 

                                                 

 . 32المرجع السابق ص : بن صاري ياسين - 1
2
 .المتعلق بالمنازعات  02/51المعدل و المتمم للقانون السابق رقم  33/58من القانون  82مادة  -  
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 .اختصاص الجنة الوطنية لمؤهلة للطعن المسبق كأول و أخر درجة  -2

تختص اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق كأول و أخر درجة في االعتراضات     
علقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المرفوعة من طرف المكلفين بالتزامات الضمان المت

دج،  وهذا 5888.888االجتماعي، مباشرة عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري 
ترفع : "السالف الذكر، و التي جاء فيها انه  80/80من القانون  53/5ما نصت عليه المادة 

المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات االعتراضات 
المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق التي تفصل فيها، بصفة ابتدائية و 

 .نهائية عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري

لجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، فالمشرع من خالل استحداث هذا االختصاص ل  
أراد أن يخفف العبء على اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق في الفصل في االعتراضات 
المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير، عندما يتجاوز مبلغها مليون دينار جزائري حتى يتم 

ة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية، الفصل في اقرب اآلجال ولدراسة هذه الملفات بصفة جدي
الذين يتمتعون بكفاءة عالية في هذا المجال، وهذا حتى يضمن حقوق أرباب العمل و منحهم 
الثقة الكاملة في هيئات الطعن المسبق ال سيما أن الجزائر خاضت معترك االقتصاد الحر و 

ي يتطلب أن ال تكون إن ايلب المستثمرين خواص و يوظفون عددا هاما من العمال األمر الذ
هناك عوائق إجرائية في الفصل في االعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات التي تكون 

 .1دج  58888.88مبالغها باهظة، أي تفوق أو تساوي مليون دينار جزائري 

تطبق أحكام : " 80/80من القانون  53/3و تجدر اإلشارة أن المشرع نص في المادة  
يمكن تخفيض الزيادات و :"على انه  80/80من القانون  1من المادة  1و  2الفقرتين 
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من مبلغها بالنظر إلى ملف  ℅ 18الغرامات على التأخير في حدود نسبة خمسين بالمائة 
 " صاحب العريضة

ال تفرض الزيادات و الغرامات على التأخير، في حالة : " أما الفقرة الرابعة فقد نصت 
 " .قانونا من قبل اللجنة  القوة القاهرة المثبتة

فيفري  32: المؤرخ في 80/80: و من بين االجراءات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 
انه ال  08: المتعلق بالمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي في مادته  رقم  3880

س المادة يكون للطعون المقدمة ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي اثر موقف،على عك
في حالة تقديم االعتراض على القرار الصادر عن "من القانون القديم التي كانت تنص  55

 " .هيئة الضمان االجتماعي يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا 

ام السالف الذكر، فان المبالغ المعترض عليها أم 80/80و بالتالي فطبقا للقانون الجديد رقم 
اللجنة السالفة الذكر يتم تحصيلها من طرف هيئة الضمان االجتماعي بالريم من االعتراض 

 .عليها من المعني باألمر

و في حالة فصل اللجنة الوطنية في الطعن المقدم أمامها باإليجاب، فان رب العمل ال  
ي سيدفعها رب يسترد هذه المبالغ مباشرة، بل يتم خصمها من قيمة االشتراكات الالحقة الت

 .العمل لدى هيئة الضمان االجتماعي

 .تبليغ قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق: الفرع  الرابع

المتعلق بالمنازعات  32/83/3880المؤرخ في  80-80من قانون  51نصت المادة      
للطعن المسبق، تبلغ قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة : " في مجال الضمان االجتماعي على انه

برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان االجتماعي 
 " .أيام من تاريخ صدور قرارها  58بمحضر استالم في اجل 
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المحدد لتشكيلة اللجان  151-80كما نصت المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم     
: في مجال الضمان االجتماعي و تنظيمها و سيرها على انه الوطنية للطعن المسبق المؤهلة

تبلغ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، إلى المؤمن لهم اجتماعيا،و المكلفين "
بواسطة أمانتها، برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم، أو بواسطة أعوان مراقبة الضمان 

أيام من تاريخ قرار اللجان ( 58)ضر استالم في اجل االجتماعي للهيئة المعنية بواسطة مح
 .المذكورة

يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة  
إلى المدير العام لهيئة الضمان االجتماعي المعنية، في اآلجال المنصوص عليها في الفقرة 

 .األولى أعاله

تضح أن المشرع قد نص على وسيلتين قانونيتين لتبليغ قرارات من خالل هاتين المادتين ي
 :اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق و هما

 .رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم -

 .عون مراقبة معتمد للضمان االجتماعي بمحضر استالم -

 .لقرارأما عن األجل من القانوني فقد حدده المشرع بعشرة أيام من تاريخ صدور ا 

: و يعتبر هذا األجل من بين اإلجراءات الجديدة التي جاء بها المشرع، في القانون رقم 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي،   3880فيفري  32: المؤرخ في 80-80

بعدما كان النص القانوني القديم يكتفي بتبليغ قرارات اللجنة الوطنية إلى األطراف المعنية 
 .فحسب
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  .سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق:  المطلب الثاني

تخطر اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة حسب األشكال و اآلجال المنصوص  
المذكور   3880فبراير  32المؤرخ في  80/80من القانون رقم  52عليها في أحكام المادة 

ن االجتماعي المتعلق بالزيادات و أعاله، في مجال االعتراض على قرارات هيئة الضما
 .1(دج 58888.88)يرامات التأخير عندما يكون مبلغها يساوي أو يفوق مليون دينار جزائري 

المذكور أعاله،فان اللجنة الوطنية  80/80من القانون  52و بالرجوع إلى المادة  
إشعار  المؤهلة للطعن المسبق تخطر تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها مع

خمسة ( 51)باالستالم،أو بإيداع عريضة لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في اجل 
عشر يوما، ابتداءا من تاريخ استالم تبليغ قرار اللجنة المحلية المعترض عليه،أو في يضون 

ي أي يوما ابتداءا من تاريخ إخطار اللجنة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعن( 18)ستين 
رد على عريضته كما يجب أن يكون الطعن مكتوبا، و أن يشير إلى أسباب االعتراض على 

 .القرار 

إذن فإجراءات سير اللجنة الوطنية للطعن المسبق، تتم بنفس الكيفية التي يتم بها عمل    
أو اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، حيث يمكن للمؤمنين االجتماعيين أو أصحاب العمل 

مدراء وكاالت هيئات الضمان االجتماعي الطعن ضد القرارات التي تصدرها اللجنة المحلية 
 .للطعن المسبق 

يوما ( 51)و تجتمع اللجان الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية كل خمسة عشر  
( 2/3)و يمكن أن تجتمع في دورة يير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي .باستدعاء من رئيسها 

 .عضائهاأ

                                                 

المحدد التشكيلة و تنظيم و سير اللجان  31/53/3880: المؤرخ في  80/151من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 1
 .الوطنية المؤهلة للطعن المسبق
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تصح اجتماعات اللجان الوطنية بحضور أيلبية أعضائها، و في حالة عدم اكتمال  
النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين في اجل ال 

 .1يوما( 51)يتعدى 

و تبت اللجنة الوطنية للطعن المسبق في االعتراضات التي ترفع أمامها خالل شهر من  
استالم العريضة يسري اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة االستئناف، و يمكن إثبات ذلك عن 

 .2طريق وصل اإليداع أو باالستالم في حالة رفع االستئناف عن طريق رسالة موصى عليها

و تجدر المالحظة أن المشرع أكد على أن الطعن المقدم أمام اللجنة الوطنية المؤهلة  
مكتوبا و أن يشير إلى أسباب االعتراض على القرار، و هذا وفقا لما للطعن المسبق يكون 

السالف الذكر، وبالتالي فالطعن يجب أن  80/80من القانون الجديد  52/3نصت عليه المادة 
يكون مكتوبا بطريقة منظمة و مبنيا على أسانيد مقنعة و مسبب تسبيبا كافيا حتى يتيح 

 .ت اللجنة المحلية و تقدير مدى جدية الطعن المقدم ألعضاء اللجنة بسط رقابتها لقرارا

و تتخذ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة باأليلبية البسيطة من األصوات و في  -
 .حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 

تكون قرارات اللجان محل محاضر يوقعها رئيس اللجنة، و تدون في سجل خاص يرقمه  
  3و يؤشر عليه الرئيس

إلغاء إجراء المصادقة على قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق من طرف الجهة  -
 .الوصية 

                                                 

المحدد التشكيلة و تنظيم و سير اللجان  31/53/3880: المؤرخ في  80/151من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 1
 .الوطنية المؤهلة للطعن المسبق

 .لمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي ا 80/80من القانون  55المادة  - 2
المحدد لتشكيلة و سير و تنظيم اللجنة المؤهلة للطعن  31/53/3880المؤرخ في  80/151من المرسوم  1المادة  - 3

 .المسبق 
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في ظل القانون القديم و لتمكين الوصاية من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق هيئات    
جتماعي، كانت قرارات الضمان االجتماعي للقانون و التشريع المعمول به في مجال الضمان اال

يوما من تاريخ انعقاد  51اللجنة الوطنية للطعن ترسل إلى السلطة الوصية و ذلك في اجل 
االجتماع للمصادقة عليها  وللسلطة الوصية اجل شهر من تاريخ استالمها ، للنظر في 

 1محاضر مداوالت القرارات

والت اللجنة الوطنية، وفي خالل هذه المدة قد تصادق الجهة الوصية على محضر مدا 
وقد تقوم بإلغائها إذا ماخالفت القانون أو التنظيم أو قد تهدد التوازن المالي للصندوق، وتقوم 

 .اللجنة الوطنية بإعادة إصدار قراراتها بناءا على هذا اإللغاء

ألغي هذا اإلجراء، لكن  بالرجوع إلى المرسوم  80/80:أما في ظل القانون الجديد رقم 
المحدد لتشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق  31/53/3880المؤرخ في  80/151ذي التنفي

منه تنص على  51المؤهلة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيمها و سيرها، فان المادة 
يتعين على رؤساء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقرير عن نشاطها إلى :"انه

  .بغرض اإلعالموذلك " الوزير المكلف 

فالمشرع أراد منح اللجنة الوطنية الصالحية الكاملة في إعطاء القوة التنفيذية للقرارات      
التي تصدرها هذه اللجنة نفسها، دون الرجوع إلى السلطة الوصية، التي يمكن أن تسحب 

ق فيما ذهب إليه موافقتها على القرارات الصادرة عن اللجنة السالفة الذكر، و بالتالي فالمشرع وف
من خالل منح االختصاص للجنة الوطنية للبت نهائيا في النزاع المعروض عليها، إذ كيف 
يعقل أن تقوم السلطة الوصية، بمراقبة قرارات تم االتفاق عليها و الفصل فيمن طرف لجنة 

في شف من روح تشريع الضمان االجتماعي أنها صاحبة الوالية الكاملة للفصل كقانونية، يست
النزاع المعروض عليها ؟ فضال على ان إجراء المصادقة على قرارات اللجنة من الجهة الوصية 

                                                 

ي المتعلق بالمنازعات ف 02/51المعدل للقانون رقم  55/55/5333المؤرخ في  33/58من القانون  53/82المادة  - 1
 .مجال الضمان االجتماعي 



عاملالتسوية الودية للمنازعات ا                                  ولاأل الفصل  
 

36 

 

قد يفرغ من محتواه الهدف المرجو من وراء التسوية اإلدارية الودية للنزاعات القائمة بشان 
تعزيز قرارات الضمان االجتماعي، و بالتالي فالمشرع بإلغائه لهذا اإلجراء ما هو إال تأكيد على 

أعمال لجان الطعن المسبق بنظام قانوني أكثر شمولية أخذا بعين االعتبار جميع أطراف 
 .العالقة القانونية في مجال هذا النوع من المنازعات

 .تشكيلة اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق: الفرع  األول 

المتعلق  32/83/3880المؤرخ في  80/80من القانون رقم  58/831لقد نصت المادة     
بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي أن تشكيلة هذه اللجنة تحدد عن طريق التنظيم، و 

 31الموافق ل 5133ذي الحجة عام  31المؤرخ في  80/151صدر المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان  3880ديسمبر 
 : اعي، و تنظيمها و سيرها و طبقا للمادة الثانية منه فان اللجنة الوطنية تتشكل من االجتم

 .عن الوزير المكلف بالضمان االجتماعي، رئيسا( 5)ممثل  -

ممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضمان االجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس ( 2)ثالثة  -
 .اإلدارة

 .تماعي المعنية يقترحها المدير العام للهيئة المذكورةعن هيئة الضمان االج( 3)ممثالن  -

                                                 
1
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي أن  32/83/3880المؤرخ في  80/80من القانون رقم  58/83المادة  -  

 5133ذي الحجة عام  31المؤرخ في  80/151تشكيلة هذه اللجنة تحدد عن طريق التنظيم، و صدر المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان االجتماعي، و  3880 ديسمبر 31الموافق ل

 : تنظيمها و سيرها و طبقا للمادة الثانية منه فان اللجنة الوطنية تتشكل من 
 .عن الوزير المكلف بالضمان االجتماعي، رئيسا( 5)ممثل  -
 .ان االجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس اإلدارةممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضم( 2)ثالثة  -
 .عن هيئة الضمان االجتماعي المعنية يقترحها المدير العام للهيئة المذكورة( 3)ممثالن  -
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و حسب المادة الثالثة من المرسوم المذكور أعاله فان أعضاء اللجان الوطنية للطعن  
سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان ( 2)المسبق يعينون لمدة ثالث 

اللجان، يتم استخالفه حسب األشكال  االجتماعي، و في حالة انقطاع عضوية احد أعضاء هذه
 .نفسها للمدة المتبقية من العهدة 

المؤرخ  33/58من القانون رقم  1/83و تجدر اإلشارة إلى أن هذه اللجنة حسب المادة  
المتعلق بالمنازعات كانت  02/51مكرر من رقم  3التي عدلت المادة  55/55/5333في 

 : تتشكل من

 .ثالثة ممثلين عن العمال -

 .ثالثة ممثلين عن أصحاب العمل -

 .ممثل واحد من اإلدارة  -

قد ألغى ممثلي  80/151و المرسوم التنفيذي رقم  80/80والمالحظ أن القانون رقم      
 .1العمال و أصحاب العمل، و جاءت التشكيلة مخالفة تماما لما كانت عليه في القانون القديم 

رئيس اللجنة الذي هو ممثل الوزير المكلف بالضمان كما أن القانون الجديد قد حل إشكال 
 55/82/5301االجتماعي ففي ظل القانون القديم، و تحديدا في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

في الفصل الثاني الفرع األول المتعلق بكيفيات تعيين أعضاء لجنة الطعن المسبق الوطنية لم 
 .لى من يتولى رئاسة هذه اللجنة يتعرض في أي مادة من مواده إلى اإلشارة إ

 

                                                 
1
قد ألغى ممثلي العمال و أصحاب العمل، و جاءت التشكيلة مخالفة  80/151و المرسوم التنفيذي رقم  80/80القانون رقم  - 

 .ت عليه في القانون القديمتماما لما كان
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 سير اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق: الفرع الثاني 

( 51)تجتمع اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر     
 .يوما بناءا على استدعاء من رئيسها

( 5/3)من نصف و يمكن أن تجتمع في دورة يير عادية بطلب من رئيسها أو  
 .أعضائها

ال تصح اجتماعات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إال بحضور ايلبيه أعضائها  
أيام و ( 0)و في حالة عدم إكتمال النصاب، تجتمع بعد إستدعاء ثان في اجل ال يتعدى ثمانية 

 1تصح حينئذ، مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  80/80من القانون  1/1و حسب المادة  
ابتداءا من تاريخ استالم االجتماعي انه تلتزم اللجنة باتخاذ قرارها في اجل ثالثين يوما 

 .العريضة

و تتخذ اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة قراراتها باأليلبية البسيطة من األصوات  
 .يس مرجحا و في حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئ

و تكون قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق محل محاضر يوقعها رئيس و أعضاء  
اللجنة و تدون في سجل يرقم و يؤشر عليه من طرف الرئيس، يجب أن تكون هذه القرارات 

 .2مبررة و تشير إلى األحكام التشريعية و التنظيمية التي تستند عليها 

                                                 

 .المحدد تشكيلة اللجان المحلية و سيرها 53/3880 31المؤرخ في  151-80من المرسوم التنفيذي رقم  1: المادة  - 1
 .المحدد تشكيلة اللجان المحلية و سيرها 53/3880 31المؤرخ في  151-80من المرسوم التنفيذي رقم  1: المادة  - 2
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يكون الطعن مكتوبا و مسببا فانه اوجب أن تكون قرار اللجنة  فكما اوجب القانون الجديد أن
 .مبررة 

أما في فرنسا فقد نص قانون الضمان االجتماعي على لجنة الطعن المسبق في المادة  
الضمان االجتماعي  la commission de recoure amiable (CRA)من قانون 513/5

ويجب أن تخطر اللجنة خالل 31/58/5311الفرنسي، وأنشأت هذه اللجنة بموجب قانون 
، بتقديم الطعن إلى رئيس اللجنة في مقرها، 1شهرين من صدور قرار هيئة الضمان االجتماعي

ومن األفضل أن يكون بواسطة رسالة موصى عليها ويمكن للجنة أن تستدعي المؤمن له 
ذا لم يبلغ  الستماعه، ويبلغ القرار الذي يجب أن يكون مسببا إلى المؤمن له  خالل شهر، وا 

خالل هذا األجل فإن الطعن يعتبر مرفوضا، وبذلك يمكن للمؤمن له اللجوء إلى محكمة شؤون 
في أجل  le tribunal des affaires de sécurité social (TASS)الضمان االجتماعي  

 .شهرين سواء من تبليغ القرار، أو ابتداءا من سكوت اللجنة بعد فوات شهر من إيداع الطعن

 وكل قرار للجنة الطعن يوضع تحت مراقبة المدير الجهوي للشؤون االجتماعية والصحية 

 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS). 

وفي حالة ما إذا ألغى المدير قرارا إيجابيا اتخذته اللجنة في صالح المؤمن له، يمكن  
 .محكمة اإلدارية خالل شهرينرفع دعوى بتجاوز السلطة أمام ال

 

 

 

                                                 
1
الضمان االجتماعي الفرنسي، وأنشأت هذه  la commission de recoure amiable (CRA)قانون من 513/5المادة  -  

 ......ويجب أن تخطر اللجنة خالل شهرين من صدور قرار هيئة الضمان االجتماعي31/58/5311اللجنة بموجب قانون 
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 اختصاصات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق:الفرع الثالث 

 :االختصاص المحلي -أ

المتعلق  32/83/3880المؤرخ في  80-80إن المشرع في القانون الجديد رقم  
دال بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، استعمل مصطلح اللجنة المحلية للطعن المسبق ب

في مادته  02/51من لجنة الطعن األولى الذي كان منصوص عليه في القانون القديم رقم 
السادسة، فتغير هذا المصطلح يوجب أن المشرع قصد أن لجان الطعن قد تكون على مستوى 

و يتعلق األمر بالصندوق الوطني " تنشا ضمن الوكاالت الوالئية"كل والية و هو ما عبر عنه و
الجتماعية للعمال االجراء لكون أن كل والية لها وكالة صندوق التأمينات االجتماعية للتأمينات ا

لألجراء، وقد تكون هذه اللجنة على المستوى الجهوي و يتعلق األمر بالصندوق الوطني 
للتأمينات االجتماعية للعمال الغير األجراء و هذا لكون ان كل وكالة جهوية لهذا الصندوق 

من القانون السالف الذكر فان األرجح أن   11و بالتالي فحسب المادة : أكثر تضم واليتين أو 
تكون لجنة والئية خاصة بصندوق التأمينات االجتماعية للعمال االجراء، و لجنة جهوية خاصة 
بصندوق التأمينات للعمال الغير أجراء،  و من هنا يتحدد االختصاص المحلي للجنة المحلية 

بق، والذي يكون نفس االختصاص اإلقليمي لصندوق الضمان االجتماعي المؤهلة للطعن المس
 .2الذي ينتمي إليه

 

 

 

                                                 

 "حلية مؤهلة للطعن المسبق تنشا صمن الوكاالت الوالئية أو الجهوية لهيئات الضمان االجتماعي لجان م" - 1
 03سماتي الطيب المرجع السابق ص  - 2
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 : االختصاص النوعي -ب

تختص اللجنة الوالئية للطعن المسبق في الدراسة و البت في الطعون التي ترفع لها من   
وهذه طرف المؤمن لهم أو من طرف أصحاب العمل ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي، 

األخيرة تتعلق بتقدير ومنح االداءات العينية و االداءات النقدية الممنوحة للمؤمن له أو ذوي 
حقوقه، بمناسبة المرض، أو الوفاة، أو الوالدة، و كذا القرارات المتعلقة بالبت في الطابع المهني 

و المنح لحادث العمل، أو المرض المهني، و كذا المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد 
العائلية، و يستثنى من هذه القاعدة اإلطارات السامية التي تخضع إلى نظام خاص و كذا 

 .  1 العسكريون

المتعلق  32/83/3880المؤرخ في  80-80و قد نصت المادة السابعة من القانون رقم  
ون بمنازعات الضمان االجتماعي، بان اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق تبت في الطع

التي يرفعها المؤمن لهم اجتماعيا و المكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هيئات الضمان 
 .االجتماعي 

و تبت اللجنة أيضا في االعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير عندما  
 ( .دج  5888.888) يقل مبلغها عن مليون دينار جزائري 

 ارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق تبليغ قر : الفرع الرابع 

المتعلق  32/83/3880المؤرخ في  80/80من القانون رقم  83نصت المادة     
تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن : " بالمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي
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مراقبة معتمد للضمان المسبق برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم، أو بواسطة عون 
 " .أيام من تاريخ صدور القرار 58االجتماعي، بمحضر استالم في اجل 

تبلغ قرارات اللجان المحلية : " 151  –80من المرسوم التنفيذي  1كما نصت المادة     
للطعن المسبق المؤهلة إلى المؤمن لهم اجتماعيا و المكلفين بواسطة أمانتها برسالة موصى 

شعار باالستالم أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان االجتماعي للهيئة المعنية،  عليها مع إ
 " . أيام اعتبارا من تاريخ قرار اللجان المذكورة( 58) بواسطة محضر استالم في اجل عشرة

يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلى  -
لضمان االجتماعي المعنية،  في اآلجال المنصوص عليها في الفقرة األولى مدير وكالة هيئة ا

 .1أعاله

من خالل هذين النصين فقد حدد المشرع الوسائل القانونية لتبليغ قرارات اللجنة المحلية  
 : المؤهلة للطعن المسبق و هي

 .رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم -

مان االجتماعي، وذلك لضمان تبليغ قرارات اللجنة إلى بواسطة عون مراقبة معتمد للض -
 .أيام من تاريخ صدور القرار 58أصحابها أما المدة القانونية فقد حددت ب 

أن يتم إرسال نسخة من  80/151من المرسوم التنفيذي  1كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة 
 .القرار إلى مدير وكالة هيئة الضمان االجتماعي المعنية

  

                                                 

و  يلة اللجان المحلية للطعن المسبقالمحدد لتشك 31/53/3880المؤرخ في  151-80من المرسوم التنفيذي رقم 1المادة  -1
 يمها و سيرهاتنظ



 

 

 

الفصل الثاني 
 



 الفصل الثاني                        التسوية القضائية للمنازعات العامة 
 

44 

 

إذا لممممممممأ راف ممممممممل  حممممممممااي الضممممممممنا  إلمممممممم   ممممممممل ف   إ اا  را مممممممم  الحمممممممما ر    مممممممم       
ف مممممف اي مممممل  ممممم   مممممذ   خممممملل الالضمممممأ ال  ارمممممأ  ف الفحضرمممممأ ال ممممم  اار  لاح ممممم  ال  ممممم   

 .الضناعات  اضه ر ك  الالفء إل  الق اء     ا اضفاذ  ذا القر  اإللاائ 

 80-80: ف قممممممم  اخ مممممممن ال إلممممممما   ممممممم  قممممممماضف  اإللمممممممااءات ال  ضرمممممممأ ف اإل اارمممممممأ  
اخا ممممممممممممان الف مممممممممممل  مممممممممممم   ضانعمممممممممممات ال مممممممممممم ا   3880 رفممممممممممما   32ال ممممممممممم ا   مممممممممممم  

ل ممممما اا رمممممن  مممممه  ضانعمممممات ف  مممممذا ض ممممماا  088االلا ممممماع  لاق مممممأ االلا ممممماع   ممممم   ا امممممه 
 .ال  ا  االلا اع     خ ف رأ ال اها اضفا   ق أ الا اع   اخ ن

ال ممممممممممممممم ا   ممممممممممممممم   80-80 ممممممممممممممم  القممممممممممممممماضف  اقمممممممممممممممأ  50 قممممممممممممممم  ض مممممممممممممممت ال ممممممممممممممما       
اكممممممممممف  :  "ال ا امممممممممم   ال ضانعممممممممممات  مممممممممم   لممممممممممال ال مممممممممم ا  االلا مممممممممماع  32/83/3880

ا اممممأ لاح مممم   رهمممما ال   اممممأ  لاح مممم  ال  مممم    ق القمممماااات ال مممما ا  عمممم  الالضممممأ الفحضرممممأ
  مممممماأ ال  ك ممممممأ ال خا ممممممأ ح قمممممما ي كمممممماأ قمممممماضف  اإللممممممااءات ال  ضرممممممأ  مممممم  الممممممل  ل ممممممر  

 08رف ممممما ا اممممم اءا  ممممم  اممممماار  ا مممممارأ ا ارمممممج القمممممااا ال  اممممما  عارمممممه   ف  ممممم  المممممل ( 28)
رف مممما ا اممممم اءا  مممم  اممممماار  ا ممممالأ ال ار مممممأ  ممممم  حمممماي الالضمممممأ الفحضرممممأ ال   امممممأ لاح ممممم  

 .1" ض     ا  عا  عار اهال      إذا لأ راا  ال 

ف ممممممن ذلمممممم  افلمممممم  خل ممممممات رح مممممم  عارهمممممما الاإلممممممارن ف الاض ممممممرأ ال   ممممممفل  ه مممممما  مممممم       
 لممممممممال ال مممممممم ا  االلا مممممممماع  رالممممممممن االخا مممممممممان  رهمممممممما إلمممممممم  الق مممممممماء ال ممممممممم ض    ف 

 .الق اء اإل اا    ف الق اء اللنائ 

                                                 
1
ال ا اممممم   ال ضانعممممممات  ممممم   لممممممال ال مممممم ا   32/83/3880ال ممممم ا   مممممم   80-80 مممممم  القممممماضف  اقممممممأ  50ال ممممما    - 

ال   اممممأ  لاح مممم  ال  مممم    قا اممممأ لاح مممم   رهمممما   مممماأ  اكممممف  القمممماااات ال مممما ا  عمممم  الالضممممأ الفحضرممممأ:  "االلا مممماع 
ف مممما ا امممم اءا  مممم  امممماار  ا ممممارأ ر( 28)ال  ك ممممأ ال خا ممممأ ح قمممما ي كمممماأ قمممماضف  اإللممممااءات ال  ضرممممأ  مممم  الممممل  ل ممممر  

رف مممممما ا امممممم اءا  مممممم  امممممماار  ا ممممممالأ ال ار ممممممأ  مممممم  حمممممماي الالضممممممأ  08ا ارممممممج القممممممااا ال  امممممما  عارممممممه   ف  مممممم  الممممممل 
 ".الفحضرأ ال   اأ لاح   ال      إذا لأ راا  ال  ض     ا  عا  عار اه
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 ف عارمممممه  مممممضاضافل اخا مممممان ال  ك مممممأ الفا ممممماأ  ممممم  الق مممممارا االلا اعرمممممأ   مممممأ 
ضا ممممما  لإلمممممافح ق مممممفل الممممم عفج   مممممأ لممممم فا القا ممممم  اإللا ممممماع   ممممم  ال ضانعمممممأ ال ا مممممأ  

 . أ اخا ان الق اء لاف ل    ال ضانعات ال ا أ    إحاا القاضف  ال اأ

 اختصاص المحكمة االجتماعية للفصل في المنازعات العامة :المبحث األول

 32/83/3880ال ممممممممم ا   ممممممممم   801-80 ممممممممم  القممممممممماضف   50لقممممممممم    المممممممممت ال ممممممممما        
ال ا اممممم   ال ضانعمممممات  ممممم   لمممممال ال ممممم ا  االلا ممممماع    مممممالأ االخا مممممان إلممممم  قممممماضف  
اإللممممممممااءات  ال  ضرممممممممأ ف اإل اارممممممممأ   ممممممممذل   ممممممممض ا  االخا ممممممممان الضممممممممفع  ف ال  امممممممم  

ال ا اممممممم   ممممممماإللااءات  3880 رفمممممما   32ال ممممممم ا   ممممممم    80-80: ح قمممممما لاقممممممماضف  اقممممممأ 
 ال  ضرأ ف اإل اارأ ك ا را  

 :االختصاص النوعي والمحلي: لمطلب األولا

 :االختصاص النوعي: الفرع األول

 مممممممم  قمممممممماضف  اإللممممممممااءات ال  ضرممممممممأ ف اإل اارممممممممأ  ال ضانعممممممممات  088ا مممممممم   ال مممممممما       
الخا مممممم أ للخا ممممممان الضمممممممفع  لاق ممممممأ االلا مممممماع   ف ال ل ممممممم  عامممممم  ضفمممممم  ال ممممممما   

ت ف  مممممم    مممممما ا   ضهمممممما لممممممأ ا مممممما  ق اخا ا مممممما ل رمممممم ا لاق ممممممأ االلا مممممماع  إض مممممما ل  مممممم
ارلا رممممممأ  ممممممر   مممممما  ممممممف فاا   مممممم  الض ممممممفن ال   ممممممفل  همممممما  ف الامممممم  ا ممممممض   ممممممذا الق ممممممأ 

ف الاممممم   ممممم   رضهممممما  2  088اخا مممممان الف مممممل  ممممم  ال ضانعمممممات ال مممممذكفا   ممممم  ال ممممما   
 . ضانعات ال  ا  االلا اع  ف الاقاع  

 .   قاضف  اإللااءات ال  ضرأ ف اإل اارأ  088 رق اضن ال ا   
                                                 

1
 .  ضف  القاضف   عل  80-80   القاضف   50ال ا    -  

    ضإلفاات  غ ا  200إلاح قاضف  اإللااءات ال  ضرأ ف اإل اارأ لا كافا  ا اا  ع   الا  ا  ن  - 2
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 : أ االلا اع  اخا ا ا  اض ا    ال فا  اآلارأ رخان الق" 

 إ  ات عقف  ال  ل فالاكفر  ال هض -1

ضهاء عقف  ال  ل  فالاكفر  فالا هر -2  .اضفرذ فا ار  فا 

 . ضانعات إضاخاب  ض ف   ال  ال-3

 .ال ضانعات ال ا اقأ    اا أ ال   الضقا  -4

 .ال ضانعات ال ا اقأ    اا أ    اإل ااب-5

 .اإلجتماعي والتقاعدمنازعات الضمان -6

 .ال ضانعات ال ا اقأ  االافاقات ف االافاقرات الل اعرأ لا  ل-7

: ات ال  ضرمممممأ فاإل اارمممممأ ض مممممت عاممممم     ممممم  قممممماضف  اإللمممممااء 23ك ممممما ا  ال ممممما    
ال  ك مممممأ  ممممم  اللهمممممأ ذات اإلخا مممممان ال ممممماأ فااإلمممممكل  ممممم   ق ممممماأ  ر كممممم     ااإلمممممكل 

 .      قحاب  اخ  أ

الق مممممممارا  ال  مممممممر ا ال  ضرمممممممأ فالالاارمممممممأ فال  ارمممممممأ اف مممممممل ال  ك مممممممأ  ممممممم  ل رمممممممن  
 .فااللا اعرأ فال قاارأ فق ارا إل ف  اي ا  فالا  اخان  ها إقار را

غرممممما  ضمممممه  ممممم  ال  ممممماكأ الاممممم  لمممممأ اضإلممممم   رهممممما ايق ممممماأ  ر قممممم  الق مممممأ ال ممممم ض   مممممف  
 باستثناء القضايا االجتماعيةالذ  رض ا    ل رن الضناعات 

 ممممممم  ق مممممممرأ  3880-80-51لاضمممممممان   اممممممماار  فقممممممم   ممممممم ا قمممممممااا  ممممممم    ك مممممممأ ا 
ق ممممم   اض ممممم اأ الاضمممممان   ممممم  ( أ أ)ال مممممض ف  المممممفحض  لا ممممم ا  االلا ممممماع   ممممم  ال مممممر  

االخا ممممممان   ف ممممممم   الاضمممممممان  ال ا امممممم   ا  رممممممم  ض ممممممم أ ال لممممممن الممممممم ائأ  ممممممم  اخا مممممممان 
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للضمممممممأ ال لمممممممن الفالئرمممممممأ   ف ممممممم   قمممممممااا للضمممممممأ ال لمممممممن قا مممممممل لاح ممممممم   رمممممممه   ممممممماأ الق ممممممماء 
 .ال ا   

لمممممممم ج   اضممممممممأ  3880-83-50ه   فلممممممممب عار ممممممممأ   مممممممملاأ  امممممممماار   رممممممممق  ضمممممممم 
عامممممم    ك ممممممأ الاضممممممان  اضانعمممممما  مممممما را  مممممم  ( أ أ) مممممم ح   ك ممممممأ الاضممممممان  عمممممما  ال ممممممر  

 :االخا ان ضال ا ع 

( الق مممممممأ االلا ممممممماع  )عممممممم  الغا مممممممأ ال  ضرمممممممأ  5000-80-83القمممممممااا ال ممممممما ا  ممممممم   -
-80غاضأ  ممممم  ل لامممم  ق ممممماء   مممماغاضأ المممممذ   لغمممم  ال كمممممأ ال مممما ا عممممم    ك ممممأ   ممممما

ال  مممممما     مممممم  الممممممف  الق ممممممرأ  مممممم  الخ مممممما  عامممممم  اقارمممممما الخ رمممممما  ف رضمممممماا  53-5001
ل ممممممال  ال مممممم ع  ف  ممممممل  مممممم   % 18لخ مممممما ف مممممم   ض مممممم أ ال لممممممن اللنئمممممم  المممممم ائأ  ممممممم

 .ل ر   اح    أ اخا ان ال  ك أ ضفعرا 

-55-80 مممممممم   فالقممممممممااا ال مممممممما ا عمممممممم  الغا ممممممممأ اإل اارممممممممأ ل لامممممممم  ق مممممممماء   مممممممماغاضأ-
الممممممذ   مممممماح   مممممم أ اخا ممممممان اللهممممممأ الق ممممممائرأ اإل اارممممممأ ضفعرمممممما ف    الضممممممنا   3880

 ..   اخا ان اللهات الق ائرأ الاا  أ لاض اأ الق ائ  ال ا   

 

 رمممممممق  ضمممممممه  ضممممممماء عاممممممم  ا مممممممائضاي ال مممممممض ف  المممممممفحض  لا ممممممم ا  االلا ممممممماع     
نا  ذف  حمممممما ن  لغممممممت الغا ممممممأ ال  ضرممممممأ ل لامممممم  ق مممممماء   مممممماغاضأ ال كممممممأ   ا مممممما     الضمممممم

إ اا    مممما    قممممااا ا  رمممم  ض ممممم أ ال لممممن المممم ائأ قا ممممل لاح ممممم   رممممه   مممماأ ال  ك ممممأ ال ارممممما 
-81-83ال ممممممم ا   ممممممم   50-02اقمممممممأ / ممممممم  القممممممماضف   21ح قممممممما ل قا مممممممرات ال ممممممما     

 رممممممق    الضممممممنا  ال ا امممممم   ا  رمممممم  ض مممممم أ ال لممممممن المممممم ائأ  مممممم  اخا ممممممان للمممممما   5002
 50-02ف ممممممما رارهممممممما  ممممممم  القممممممماضف  اقمممممممأ  28 ال لمممممممن الفالئرمممممممأ ح قممممممما ل قا مممممممرات ال ممممممما  
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ال مممممممم ا   مممممممم   58-00ال  ممممممم ل فال مممممممما أ  القمممممممماضف  اقمممممممأ  5002-81-83ال ممممممم ا   مممممممم  
ال ا امممممممممممم    ضانعممممممممممممات ال مممممممممممم ا  االلا مممممممممممماع   فر كمممممممممممم     اكممممممممممممف   55-55-5000

القمممممماااات ال اخممممممذ   مممممم  حمممممماي الالمممممما  الفالئرممممممأ   ممممممل ح مممممم    مممممماأ اللهممممممات الق ممممممائرأ 
ال  مممممم ل فال مممممما أ  50-02 مممممم  القمممممماضف   21ال مممممما   )   الاا  ممممممأ لاض مممممماأ الق ممممممائ  ال مممممما

ف ضمممممممممممه  الضارلمممممممممممأ ال فلمممممممممممف    5000-55-55ال ممممممممممم ا   ممممممممممم   58-00 القممممممممممماضف  اقمممممممممممأ 
لااضمممممممممان   ممممممممم  االخا مممممممممان    ممممممممما    اللهامممممممممر  الق مممممممممائرار   إلممممممممماااا إلممممممممم   قا مممممممممرات 

الممممممذ  ر ممممممر  الهرئممممممأ ال خا ممممممأ لاف ممممممل  مممممم  الضناعممممممات ال ا اقممممممأ  50-02القمممممماضف  اقممممممأ 
فكرفرمممممممات فطلمممممممال إخحممممممماا  مممممممذ  الهرئمممممممأ فحارممممممم  الح ممممممم  ف   اللهامممممممر   ض مممممممب ال لمممممممن 

الق مممممممائرار  ف ف ممممممماه ا   ممممممما   مممممممااا  مممممممه      مممممممضاا اح رممممممم  القممممممماضف  ف الامممممممال  را مممممممر  
 .1الا ار   اض  اأ الاضان     االخا ان فا   حاب ال  ع  

 االختصاص اإلقليمي: الفرع الثاني

  إ ممممممااأ ال قمممممم   ف اضفرممممممذ   مممممم   االخا ممممممان اإلقار مممممم  لاق ممممممأ االلا مممممماع    كمممممما 
  ف  كمممممما  فلممممممف   ممممممفح  ال مممممم ع  عارممممممه إال  مممممم   الممممممأ افقممممممي  ف ا ارمممممم  ال قمممممم  لممممممااء 
 ممممما ق ع مممممل  ف  ممممما   هضممممم    فممممم   مممممذ  ال المممممأ  رالمممممن االخا مممممان إلممممم  ال  ك مممممأ 

 . 2الا  رقن  رها  فح  ال  ع   ف ف ال ا ل    اغاب اي را 

 31ء  ممممم  الاا مممممرأ  لا ممممما     ضممممما    ممممما  ممممم  إال ح  مممممأ  خممممماج  إلممممم  085 ال ممممما    
: ال ا امممم   ا مممممفرأ الضناعمممممات الفا رمممممأ  مممم  ال  مممممل الاممممم  امممممضن 18-08 مممم  القممممماضف  اقمممممأ 

اا مممممن الممممم عفج   ممممماأ ال  ك مممممأ الفاق مممممأ  ممممم   كممممما  اضفرمممممذ علقمممممأ ال  مممممل   ف  ممممم    مممممل "

                                                 
 ر  ال ض ف  الفحض  لا  ا  االلا اع  فال ر   11 اي اقأ  3880-80-51قااا   ك أ الاضان   ااار   - 1
 ( أ أ)
 

 . 208ال الن ال ا   ن ‘ ا اا  ع   الا  ا   - 2
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إقا ممممممأ ال مممممم ع  عارممممممه  ك مممممما ر كمممممم  ا  همممممما لمممممم ج ال  ك ممممممأ الامممممم  اقممممممن  مممممم    ممممممل إقا ممممممأ 
رمممممم   ف اضقحمممممما  علقممممممأ ال  ممممممل عمممممم   مممممما ق ع ممممممل  ف  مممممما  ال مممممم ع  عضمممممم  ا رممممممضلأ ا ا

 . هض 

 ممممم  قممممماضف  اإللمممممااءات ال  ضرمممممأ ف اإل اارمممممأ ال مممممالي  085ف  ممممما   ممممما اه ال ممممما    
ال ا اممممممم   ا مممممممفرأ الضناعمممممممات الفا رمممممممأ  18-08 ممممممم  قممممممماضف   31المممممممذكا  قااضمممممممأ  ال ممممممما   

 . 1   ال  ل ا  ضه قااا  ا ا ع  ال  ك أ ال ارا

ل  مممممماخ أ  ر  ممممممل  مممممم   خااممممممي اي مممممماك  الامممممم  ا  ممممممل رق مممممم    ضممممممه  امممممم  كمممممما  ا 
 رهممممممما ال    مممممممأ   ممممممما  اللهمممممممأ الق مممممممائرأ ال خا مممممممأ  ممممممم   مممممممذ  ال المممممممأ   ممممممم  ال  ك مممممممأ 

 .  كا  إ ااأ عق  ال  ل

 تشكيل المحكمة االجتماعية : الفرع الثالث

   قا  ائر ا ف  اع ر   فراإلكل الق أ االلا اع  ا ت حائاأ ال حل     
  إال    08/81ح قا ل ا رضن عاره اإلارن ال  ل  فال ق ف   اإلارن ال  ل القاضف  اقأ 

    القاضف   0   قاضف  اإللااءات ال  ضرأ فاإل اارأ فال ا    083الفا   ر  ضن ال ا   
ا      اع ( 1) أ    اي ل  ا  أ  80   ع     اع   القا   ف قا لا ا    08/81

   ال  ال ف  اع ا     ال  اخ  ر  فر   اض قا  ال  ك أ    فا   اع  فا      
 لهأ  فت ا افل  فلر   قح ا اإلاا   ف    الأ  ال  ال ف  اع  فا      ال  اخ  ر 

 

 

                                                 
  580ن  5001ل ضأ  5 لاأ ق ائرأ ع   ‘ 30/81/5003:   ا     00‘310: قااا اقأ - 1
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 .1ا اف  اي فات   ضاء ال  افلأ رال   فت الائر 

 إجراءات رفع الدعوى أمام القسم االجتماعي: المطلب الثاني

  ممممممم  ا ممممممماضفاذ حممممممما  الح ممممممم  ال  ممممممم قأ فلف ممممممما ال مممممممالفأ الذكا  مممممممفاءا كممممممما  ذلممممممم   
رف ممممممما ا اممممممم اءا  ممممممم   08 مممممممكفت الالضمممممممأ الفحضرمممممممأ   مممممم  ) قممممممااا   امممممممل  ف قمممممممااا  مممممم ض  

ر كممممم  لاحممممماع     رالممممما إلممممم  الق ممممماء ف  مممممذا   ا مممممن الممممم عفج ( اممممماار  ا مممممالأ ال ار مممممأ
الإلممممممافح ال ض ممممممفن  مممممم  ف ال  مممممم   مممممم  ا اممممممااأ " الق ممممممأ االلا مممممماع " –  مممممماأ ال  ك ممممممأ 

 ممممم  قممممماضف  اإللمممممااءات ال  ضرمممممأ ف اإل اارمممممأ  ممممم   مممممفأ ف   ممممما أ قائ مممممأ  ف  52ال ممممما   
 .  ا اأ رقا ا القاضف  

 ممممم  قممممماضف  اإللمممممااءات ال  ضرمممممأ فاإل اارمممممأ ض مممممت عاممممم      082ك ممممما    ال ممممما    
اا مممممن الممممم عفج   ممممماأ الق مممممأ اإللا ممممماع    ار مممممأ ا ااممممماح  عمممممفج ح قممممما لاقفاعممممم  ال قممممماا  

اإلممممااح  080  مممما  مممم   رممممق امممماار   فل لا ممممأ فالف ممممل  مممم  ال اممممي  مممما  ال مممما   .فضمممماقاض
 :ال اعأ    ضا رار 

رف مممما  مممم  امممماار  ا ممممن المممم عفج  ف ممممف  مممما  50ا  رمممم   فل لا ممممأ  مممم   لممممل  ق مممما   -5
ر ممممممممف  حا  مممممممما إ مممممممما لالرا لا ضانعممممممممأ االلا اعرممممممممأ    لممممممممل  فل لا ممممممممأ  الض مممممممم أ 

 مممممم  قمممممماضف   50قمممممما لا مممممما   رقممممممل عمممممم  عإلممممممار  رف مممممما  اح رلامممممم عاف  ال ا رممممممأ ال 
 اإللااءات ال  ضرأ فاإل اارأ

 . رلب عا  القا      رف ل  رها     قاب اآللال -3
                                                 

1
   عممممممم     ممممممماع    08/81 ممممممم   القممممممماضف   0 ممممممم  قممممممماضف  اإللمممممممااءات ال  ضرمممممممأ فاإل اارمممممممأ فال ممممممما    083ال ممممممما    - 

  ممممممماع ا   مممممم  ال  مممممممال ف  ممممممماع ا   ممممممم  ال  ممممممماخ  ر    ( 1) مممممممأ  مممممم  اي مممممممل  ا  مممممممأ  80القا مممممم  ف قممممممما لا ممممممما   
لهممممأ  ممممفت اممممم افل   فر مممم  اض قمممما  ال  ك ممممأ    ممممفا   مممماع  فا مممم   مممم  ال  ممممال ف  مممماع  فا مممم   مممم  ال  مممماخ  ر 

 .فلر   قح ا اإلاا   ف    الأ ا اف  اي فات   ضاء ال  افلأ رال   فت الائر 
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إ  اإلممممممارن ال مممممم ا  االلا مممممماع   مممممم   طلممممممال قاضفضرممممممأ لا ممممممن المممممم عفج الق ممممممائرأ  
ال مممممم ا   80/80 مممممم  القمممممماضف  اقممممممأ  50  مممممماأ الق ممممممأ االلا مممممماع  ف قمممممم   مممممم  اها ال مممممما   

ال ا امممممممم   ال ضانعممممممممات  مممممممم   لممممممممال ال مممممممم ا  االلا مممممممماع    مممممممم    32/83/3880 : مممممممم 
رف ممممممما  08رف ممممممما    ممممممم  ا مممممممالأ ا ارمممممممج قمممممممااا الالضمممممممأ الفحضرمممممممأ ال  اممممممما  عارمممممممه  ف  28

ا اممممم اءا  ممممم  اممممماار  ا مممممالأ ال ار مممممأ  إذا لمممممأ ا ممممم ا الالضمممممأ الفحضرمممممأ ال   امممممأ لاح ممممم  
 قممممممات  الامممممم  اا  همممممما ال  مممممم   قااا ا ك مممممما ف ممممممن ال إلمممممما  قرمممممم  عامممممم  المممممم عاف  ف ال ل

 رئمممممأ ال ممممم ا  االلا ممممماع   ممممم  الهرئمممممأ ال  ممممماخ  أ ف را  مممممل ذلممممم   ممممم  فلمممممفب إعمممممذاا 
رف مممممممما الاالرممممممممأ ال ممممممممالأ  28 مممممممما ب ال  ممممممممل  ال مممممممم ر   ا ممممممممفرأ ف مممممممم راه  مممممممم   مممممممماي 

ف   مممم  ذلمممم  ر مممم     مممماب ال ر مممما  ال ممممالي الممممذكا الممممذ  رلممممب . ايعممممذاا لاف مممماء  الانا ممممه
 80/80 ممممم  القمممممماضف  اقممممممأ  10ت عارممممممه ال مممممما      اا مممممن  رممممممه الممممم عفج ف  ممممممذا  مممممما ض ممممم

    .1 32/83/3880ال  ا     

ف ممممممم ت طلمممممممال رلمممممممب    اا مممممممن  رهممممممما الممممممم عافج ال ا اقمممممممأ  10ك ممممممما    ال ممممممما      
 ال  مممممممالج ال  ممممممما قأ ف  مممممممذ  اآللمممممممال  ممممممم   ممممممم   اقممممممما أ ا اءات ال ممممممم ا  االلا ممممممماع  ف 

ت الاقاعمممممم  ف  ممممممضفات  الض مممممم أ ل  اإلمممممما 0ف  مممممم   .  ممممممضفات إذا لممممممأ رحالممممممب  همممممما 1 مممممم  
ف  ممممم   مممممذا اإلحممممماا  ممممم ا  كمممممأ . ال لمممممن ف ارمممممن  ممممما ق ال  مممممل ف اي ممممماا  ال هضرمممممأ 

      ك أ ال ار  

 كممممممأ  مممممما   ( ي. ) ممممممر  ال ممممممض ف  الممممممفحض  لا مممممم ا  االلا مممممماع  ف ال ممممممر    
 . 2لاقا  ها( ي. ) عفج ال ر   

 
                                                 

1
 .    32/83/3880ال  ا      80/80   القاضف  اقأ  10ال ا    -  

 ر  ال ض ف  الفحض  لا  ا  اإللا اع  ف .  1120: ا ت اقأ 82/53/3880:  كأ   ك أ ال ار    ااار  - 2
 (   ي)ال ر   
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 ف رض  ممممما  ف مممممف  الممممم عفج عممممما    ممممم  ضحممممما  ال ضانعمممممأ ال ا مممممأ  :موضووووووع الووووودعوى
 مممم  حاممممب إ حممممال القمممماااات ال مممما ا  عمممم  الالضممممأ الفحضرممممأ لاح مممم  ال  مممم     ر مممما را امممم  
  قممممممف  ال  ممممممافر ر   ممممممن إلممممممناأ  رئممممممات ال مممممم ا  االلا مممممماع   مممممما  ا ممممممض  لا مممممم    لهممممممأ 
ال قمممممممممف  ال حالمممممممممب  هممممممممما  ف قممممممممم  اا اممممممممم   اقممممممممم را ف  مممممممممض  اال اءات ال رضرمممممممممأ ف الضق رمممممممممأ 

 ال  ضف أ لا     له 

ا ممممممه إل مممممم ج ال خمممممماحا االلا اعرممممممأ الامممممم  اغحرهمممممما  ف لممممممذف   قفقممممممه   مممممم ب ا  
ف ا ممممممممممم ضها الا  رضمممممممممممات االلا اعرمممممممممممأ   ضا ممممممممممم أ ال ممممممممممما    ف الف ممممممممممما    ف ال لمممممممممممن   ف 

 الفال     ف ال ضانعأ    قااا اإل الأ

عاممممممم  الاقاعممممممم   ف ال مممممممض  ال ائارمممممممأ  ف اال اءات الضاالمممممممأ عممممممم   ممممممما ق ال  مممممممل  ف  
  مممممممممم  ال قممممممممممف  ال ا اقممممممممممأ ال مممممممممما  ال هضمممممممممم   ف ال ضانعممممممممممأ  مممممممممم  إلممممممممممافح ا مممممممممما قا  

  اال اءات الا  ا ض ها  رئأ ال  ا  االلا اع 

 ف ال ضانعمممممممممأ  ر ممممممممما را اممممممممم   االضا ممممممممماب   ف قممممممممم  اا اممممممممم  الممممممممم عفج  ال ل قمممممممممات   
الق مممممائرأ ال ا اقممممممأ  الغاا ممممممات ف النرمممممما ات الامممممم  اقممممم أ إلمممممم  ال  ك ممممممأ  مممممم  ال  مممممماخ أ  

 .1 غا  ا  رل ال  الج ال  ا قأ لهرئات ال  ا  االلا اع  

ف إذا كاضممممممممت حا ممممممممات ال مممممممم    لهممممممممأ  ف ال  ممممممممافر ر   مممممممم  ال مممممممم ا  االلا مممممممماع   
    مممممأ قاضفضممممما  ممممما  ال  ك مممممأ ال خا مممممأ ا مممممالرب لحا مممممااهأ ف   ممممم     ر ممممم   ال كمممممأ 
ضهمممممائ   رلمممممب عاممممم   رئممممممأ ال ممممم ا  االلا ممممماع  اضفرمممممذ ال كممممممأ ف  ممممم   مممممذا ال ممممم    مممممما 

  ك ممممممأ ال ارمممممم    ممممممنلناأ ال ممممممض ف  الممممممفحض  لاا  رضممممممات االلا اعرممممممأ لا  ممممممال  ق ممممممت  ممممممه
 ( .  . )اإللااء    ن  ض أ ف ا  ال  عرأ 

                                                 
 . 1003/80ا ت اقأ  51/53/3880: كأ   ك أ ال ار    ااار  - 1
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 .دور القاضي االجتماعي في المنازعة العامة: المطلب الثالث

 :ر ك  إ اان  ذا ال فا    خلل الضقاح اآلارأ     

ضانعمممممممممات ال ممممممممم ا  ض ممممممممماا لا رمممممممممن  :  فا   ممممممممم  الا قممممممممم   ممممممممم  ح ر مممممممممأ ال ضانعمممممممممأ -5
االلا مممممممماع  عمممممممم  غرا مممممممما  مممممممم  المممممممم عافج يضها  ك مممممممما اقضرممممممممأ ف ا قرمممممممم ا ف  مممممممم  اغاممممممممب 
اي رمممممممممما  اامممممممممم اخل اإللممممممممممااءات ف  ممممممممممذا لا امممممممممم   ممممممممممذ  ال ضانعممممممممممات   لممممممممممال  ا مممممممممم    ف 
 مممممممالح ف    ممممممماأ الالممممممما  ال خا مممممممأ  إلممممممم  لاضمممممممب    ع ممممممماا  اح رممممممم  اإلمممممممارن ف اض مممممممرأ 

: ال مممممم ا   مممممم  80/80قمممممماضف  اقممممممأ  مممممم  ال 82ال مممممم ا  االلا مممممماع  الممممممفاا    مممممم  ال مممممما   
ال ا اممممممم   ال ضانعمممممممات  ممممممم   لمممممممال ال ممممممم ا  االلا اع  ع ممممممماا  فا ممممممم أ  32/83/3880

ف غرمممممما   مممممم      هممممممل را امممممم  اي مممممما  اح رمممممم  اإلممممممارن ف اض ممممممرأ ال مممممم ا  االلا ممممممماع  
عاممممممم  ال كافمممممممر   الانا مممممممات ال ممممممم ا  االلا ممممممماع  ف ال ممممممم  ضر  االلا ممممممماعرر    أ ر اممممممم  

ال مممممممذكفار   ضفا   ممممممما ل مممممممل ع ارمممممممأ ا  رممممممم  ح ر مممممممأ إلممممممم   إلمممممممخان طخمممممممار   ممممممم  غرممممممما 
الضممممممنا    ممممممالأ  مممممم  أ  لكمممممم   ممممممذا ال ر فمممممم  القا مممممم   مممممم  الا قمممممم   مممممم  ضممممممف  ف ح ر ممممممأ 

 الضنا  ال حافح   ا ه  

 :ال  ا  ر  ذل  رااب   ااا  ا أ ضذكا  ضها 

 . ا  ر  القا   ال خان -

 .ا  ر   ااكن ايحااي ف  فاهأ    ال عفج -

ف ا  رمممممم  ح ر ممممممأ  رلممممممب    را ممممممن إلرهمممممما االعامممممماا ا  رمممممم  لهممممممأ الح مممممم  الامممممم   -
ال ضانعمممممأ  ف الممممم فا االرلممممما   المممممذ  قممممم  را  مممممه  ممممم  ذلممممم   ممممم  ال  مممممائل القاضفضرمممممأ الها مممممأ 
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الاممممم  اكممممم ت عارهممممما الاهممممما ات ال  ك مممممأ ال ارممممما ال  عممممم أ الا ررمممممن  مممممر  ال ضانعمممممأ ال ا مممممأ 
 . 1ف ال ضانعأ الح رأ ر ا  ق ا  ال ف ف  لاضق 

 : دور القاضي االجتماعي في التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوى  -2

رلممممب عامممم  القا مممم     را كمممم   مممم  ا ممممافاء القرمممم  الممممذ  ف مممم ه ال إلمممما  ف الممممذ   
 ممممممم  القممممممماضف   81رلمممممممب ا ااا مممممممه ق مممممممل ا مممممممن ال عفج ف مممممممذا  ممممممما ض مممممممت عارمممممممه ال ممممممما   

اا ممممممممممن : "ال ا امممممممممم    ضانعممممممممممات ال مممممممممم ا  االلا مممممممممماع  ف الامممممممممم  لمممممممممماء  رهمممممممممما  80/80
لخل ممممممات ال ا اقمممممممأ  ال ضانعمممممممات ال ا ممممممأ   ممممممماأ للممممممما  الح مممممم  ال  ممممممم   ق مممممممل    ح ممممممم  ا

 ".  اأ اللهات الق ائرأ 

رف مممممما  28ك مممممما رلممممممب ا اممممممااأ اآللممممممال ال ا اقممممممأ  ا ممممممن المممممم عفج ف ال ا  اممممممأ  مممممم   مممممم      
رف مممممما ا امممممم اءا  مممممم   08 مممممم  امممممماار  ا ممممممارأ ا ارممممممج القممممممااا ال  امممممما  عارممممممه  ف  مممممم  الممممممل 

 ممممم  الالضمممممأ الفحضرمممممأ ال   امممممأ لاح ممممم  ال  ممممم    إذا لمممممأ رااقممممم  اممممماار  ا مممممالأ ال ار مممممأ 
:  ممممممممم  القممممممممماضف  اقمممممممممأ 50ال  ضممممممممم     ا  عاممممممممم  عار ممممممممماه ف ذا ف قممممممممما لمممممممممضن ال ممممممممما   

 .ال ا ا   ال ضانعات     لال ال  ا  االلا اع   80/80

ك مممما    القمممماضف   مممما  قرممممم  طخمممما عامممم  ا ممممن الممممم عاف  ف ال ل قممممات  مممم  ق مممممل     
   مممم   ا مممماب ال  ممممل ف را  ممممل  مممم  فلممممفب إعممممذاا  مممما ب  رئممممات ال مممم ا  االلا مممماع

رف ممممممممما الاالرمممممممممأ ال مممممممممالأ اإلضمممممممممذاا لاف ممممممممماء  28ال  مممممممممل  ا مممممممممفرأ ف ممممممممم راه  ممممممممم   ممممممممماي 
ق مممممممل الالمممممممفء إلممممممم  اح رممممممم  اإللمممممممااءات ال ض مممممممفن .  الانا اامممممممه  ف  عفامممممممه إلممممممم  ذلممممممم 

ال مممممممالي المممممممذكا  ف كمممممممذا ق مممممممل ا مممممممن     80/80 ممممممم  القممممممماضف   10عارهممممممما  ممممممم  ال ممممممما   
 مممممم   5 قمممممما   10  ممممممأ  مممممم   ممممممذا اإلحمممممماا  ف ممممممذا  مممممما ض ممممممت عارممممممه ال مممممما    عممممممفج  ف  اا
ف   مممممممم  اضاهمممممممماء  ممممممممذا ال ر مممممممما  ر كمممممممم  ا ممممممممن المممممممم عفج الق ممممممممائرأ . 80/80القمممممممماضف  اقممممممممأ

                                                 
 .50203 اي اقأ  51/82/3888الغا أ االلا اعرأ  ااار   –قااا ال  ك أ ال ارا  - 1
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لا حال ممممممممأ   قممممممممف   رئممممممممأ ال مممممممم ا  االلا مممممممماع   ممممممممن ا اممممممممااأ ال مممممممم   القاضفضرممممممممأ ال قمممممممماا  
 1لمممممل ا ممممما قاقهاال ممممما قا  اال اءات ف إال كممممما    لهممممما ال كمممممأ   ممممم أ الق مممممفل الضق ممممماء ا

سوووولطة القاضوووووي االجتموووواعي فوووووي التحقووووق مووووون طبيعووووة الحوووووادث أو المووووور  و  -3
 .الفصل في موضوع المنازعة

ر  مممممممق القا ممممممم   ممممممم  خممممممملل  فاا  ال امممممممي   ممممممم   ل  مممممممات ف  مممممممافي ال ممممممما ق  ف    
ال مممما  الممممذ    ممممرب  ممممه ال ا ممممل  ف ممممف غرمممما  اممممنأ   مممما رق  ممممه ايحممممااي  مممم   لمممم   ف 

الممممم عفج ف ال  مممممق  ممممم    ممممماض ات  الاا مممممأ  ممممم  اقممممم را   لممممأ  فلممممه   ممممما    مممممل لمممممه ال مممماحأ
ال امممممممي  فلمممممممه  ممممممم   مممممممذا الإلممممممم      رلممممممما  ا قرقممممممما  ممممممم  اي ممممممما   ف    ر ممممممما ر     مممممممل 
الخ مممممممما  ف االخا ممممممممان لر مممممممماك ل ل ممممممممن اي لممممممممأ ف القمممممممماائ  ف لممممممممه  مممممممم  ذلمممممممم  ال مممممممماحأ 
الاق رارممممممأ الكا اممممممأ  فعضمممممم  ذلمممممم  ر قمممممم  الاقارمممممما الممممممذ  ر مممممم   الخ رمممممما  لمممممما  عض مممممما  مممممم  

ا اإل  ممممات  مممم  المممم عفج  فال رقرمممم  القا ممممم  ف اقمممم را ضاائلممممه  مممم  ال مممماحات الاممممم  عضا مممم
ر ممممممممماقل  هممممممممما قا ممممممممم  ال ف مممممممممف   فكمممممممممذل  الإلممممممممم   إذا   ممممممممما  مممممممممنلااء ا قرممممممممم   ممممممممم ض  
 ا مممممماخلن الفاقممممممن  مممممم   إلممممممها   الإلممممممهف   ممممممف  مممممم  ايع ممممممال  ال خفلممممممأ لاقا مممممم   ف  

 .   رانأ   را  االر ه لإلها   عا   خاج

  ك ممممأ الممممضقن ال  ممممارأ   مممم  قممممااا لهمممما  ممممفل فاق ممممأ ف  مممم   ممممذا ال مممم    قممممات  
ف ل ممممما كممممما  اقممممم را  قمممممفال الإلمممممهف  ف ا ممممماخلن : " ....إ  مممممات  ممممما ت ع مممممل  ممممما راممممم   

. الفاقممممن  ضهمممما  ممممف  مممما ا مممماقل  ممممه   ك ممممأ ال ف ممممف  ف ال  مممماحا  آلخمممما عارهمممما  مممم  ذلمممم 
إال    اخممممممماا  ااممممممم  ايقمممممممفال إلممممممم  غرممممممما  ممممممما رممممممم    إلرهممممممما  ممممممم لفلها ف كاضمممممممت   ك مممممممأ 

 مممممممممف  قممممممممم  اح  ضمممممممممت إلممممممممم   قمممممممممفال إلمممممممممهف  ال ح مممممممممف   ممممممممم  أ  ف ا اخا مممممممممت    ال ف 

                                                 
 .ال ا ا   ال ضانعات     لال ال  ا  االلا اع  80/80   القاضف  10ال ا    - 1
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ال مممما ق فقممممن   ضممممماء ال  ممممل ف   ممممم  ه  مممما  الض مممم   همممممذا الفلممممه  ال ر ممممم ف    ركممممف  لممممم ال 
 . 1"  ف فعرا    اق را ال لرل  ف  ف ال رلفن   اااه   اأ   ك أ الضقن 

إطوووووار اختصووووواص القضووووواء للفصووووول فوووووي المنازعوووووات العاموووووة فوووووي : المبحوووووث الثووووواني
 القانون العام 

  :اختصاص القضاء المدني: المطلب األول 

ال ممممممممممممم ا   ممممممممممممم   80/80 ممممممممممممم  القممممممممممممماضف   2 قممممممممممممما   00لقممممممممممممم  خفلمممممممممممممت ال ممممممممممممما     
. ال ا امممممممممم   ال ضانعممممممممممات ال ا ممممممممممأ  مممممممممم   لممممممممممال ال مممممممممم ا  االلا مممممممممماع  32/83/3880

لا ممممممم    لمممممممه  ف ذف   قفقمممممممه الالمممممممفء إلممممممم  الق ممممممماء ال ممممممم ض  لا  مممممممفل عاممممممم  ا مممممممفر  
 مممممن  عمممممفج  ممممم   ااكمممممب الخحممممم   مممممفاء كممممما  اب ال  مممممل  ف الغرممممما  ف اك راممممم  ف ذلممممم   ا 

ذلمممم   مممم   الممممأ عمممم أ كفارممممأ الا ممممفر  الممممذ  ا ض ممممه لممممه  رئممممأ ال مممم ا  االلا مممماع  الامممم  
قا مممممممت  ا ممممممم ر  الا فر مممممممات الضاالمممممممأ عممممممم  ال ممممممما ق المممممممذ    ممممممما ه  ممممممم  لمممممممااء الخحممممممم  

 .ال ااكب  فاء    حاي الغرا  ف    اب ال  ل 

عرمممممما  ف ذف   قفقممممممه  حال ممممممأ الغرمممممما   ف ال  مممممماخ أ ك مممممما ر مممممم  لا مممممم    لممممممه الا ا 
ف  ممممممممذا  مممممممما  15ف  18 ا فر ممممممممات إ مممممممما رأ  مممممممم  ال مممممممماالت ال ممممممممذكفا   مممممممم  ال مممممممما ار  

ر كمممممممم  : " ال ممممممممالي الممممممممذكا  ض ممممممممها  80/80 مممممممم  القمممممممماضف   13ض ممممممممت عارممممممممه ال مممممممما   
لا مممممممممم    لممممممممممه الا اعرمممممممممما  ف ذف   قفقممممممممممه  حال ممممممممممأ الغرمممممممممما  ف ال  مممممممممماخ أ  ا فر ممممممممممات 

 .2 عل   15ف  18ال ذكفا     ال ا ار  إ ا رأ    ال االت 

                                                 
 - اا الكااب ال  رق -اللنء ال ا ن -ق اء الضق      ضانعات ال  ل فالا  رضات االلا اعرأ -ع  ت الهفاا  - 1

   021ن  5001 ضأ 
2
ر ك  لا     له الا اعرا  ف ذف   قفقه  حال أ الغرا  ف  : "ال الي الذكا  ض ها  80/80   القاضف   13ال ا    -  

 ...ال  اخ أ  ا فر ات إ ا رأ
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 ." را ر  عا  ال  ع  إ خال  رئأ ال  ا  االلا اع     الخ ف أ  

 قممممم  ا ممممم  ت عممممم   15خحممممم  الغرممممما   ممممما ال ممممما    : ممممم  18فال المممممأ ال مممممذكفا   ممممم  ال ممممما   
خحمممم  ال  مممماخ أ  ف اا  ممممه ك مممما    القمممماضف   قمممما الممممف   رئممممأ ال مممم ا  اإللا مممماع  عامممم  

 الغرا  ف ال  اخ أ 

 :الفرع األول خطأ الغير أو المستخدم

رق مممم   خحمممم  الغرمممما ذلمممم  الا مممماي  ف الف ممممل ال مممماا الضمممماا   :حالووووة خطووووأ الغيوووور -5
 ف غرممممما  ا  ممممم  رقمممممفأ  مممممه إلمممممخن غرممممما  ممممما ب عممممم   مممممفء اقممممم را  ف إ  مممممال ع ممممم   

فرا اممممممممم   ف مممممممممف   عمممممممممفج ال ممممممممم    لمممممممممه  ف ذف   قفقمممممممممه   حال مممممممممأ . ال  مممممممممل  ف    امممممممممه
ال ا ممممممم ب  ممممممم  ال ممممممماا  ا فر مممممممات إ مممممممما رأ حال ممممممما    الا فر مممممممات ال  ضف مممممممأ  مممممممم  

فر ممممممض  . حمممممماي  رئممممممأ ال مممممم ا  اإللا مممممماع  ال اغحمممممم  إال ض مممممم أ   مممممم     مممممم  ال مممممماا
 .قاضف  ال اأالا فر  اإل ا     ب قفاع  ال

ال مممممذكفا   عمممممل   نضممممممه را مممممر  عاممممم  ال ممممم ع     رممممم خل  رئممممممأ  13فح قممممما لا ممممما    
 1. ال  ا  اإللا اع     الخ ف أ

إذا ا مممم ب ال  مممماخ أ  خحئممممه غرمممما ال  ممممذفا  :حالووووة خطووووا المسووووتخدم أو تابعوووو  -2
ر مممممافر    ف ال  ممممم    اف خحممممم  اا  مممممه  ممممم  ال ممممماا المممممذ  ل ممممم   مممممال     لمممممه الا اعرممممما 

ال  ممممممماب  ف ذف   قفقمممممممه  ممممممم  اي اءات الفالمممممممب  ض هممممممما  ممممممم  حممممممماي  رئمممممممأ ال ممممممم ا  
اإللا ممممماع  ح قممممما لقممممماضف   مممممفا ق ال  مممممل فاي ممممماا  ال هضرمممممأ  ف ممممم  ضفممممم  الفقمممممت  ممممم  
 مممممممممم  ال  مممممممممماب  ف ذف   قفقممممممممممه  ال حال ممممممممممأ  الا فر ممممممممممات اإل مممممممممما رأ ف قمممممممممما لقفاعمممممممممم  

فر    مممممب قفاعممممم  القممممماضف  فذلممممم   ممممم عفج   ضرمممممأ   مممممارأ لا حال مممممأ  ا ممممم. القممممماضف  ال ممممماأ

                                                 
 . ال ذكفا   عل   نضه را ر  عا  ال  ع     ر خل  رئأ ال  ا  اإللا اع     الخ ف أ 13 ا    -  1
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ال ممممممماأ لا  ممممممم فلرأ ال  ضرمممممممأ  قممممممم ا ال ممممممماا المممممممذ  لمممممممأ ر مممممممف    فلمممممممب خممممممم  ات اممممممم  ر  
عضمممممم  ا رض ممممممب الخحمممممم   ال  مممممم   إلمممممم  ال  مممممماخ أ  فر كمممممم     ا  مممممم  .  ممممممفا ق ال  ممممممل

ركممممممف  : "الامممممم  امممممضن مممممم  القممممماضف  ال ممممم ض   520  ممممم فلرأ  مممممذا ايخرمممممما   مممممب ال ممممما   
اا  مممممه  ف امممممه ال ممممماا  اممممم  كممممما  فاق ممممما  ضمممممه  ال ا مممممف    ممممم فال عممممم  ال ممممماا المممممذ  ر   مممممه

فاا قمممممم  علقممممممأ الا  رممممممأ فلممممممف لممممممأ  ف رفاممممممه   ف   مممممم  ها   ف   ضا مممممم اها مممممم   الممممممأ ا  رممممممأ 
 . "رك  ال ا ف   اا    اخاراا اا  ه  ا  كا   ذا ايخرا ر  ل ل  اب ال ا ف 

ك ممممممما رممممممم فل االخا مممممممان لاق ممممممماء ال ممممممم ض  لاف مممممممل  ممممممم  الممممممم عاف  الاممممممم  را  هممممممما     
ال مممممممم    لممممممممه الا اعرمممممممما  ف ذف   قفقممممممممه  لا  ممممممممفل عامممممممم  الا ممممممممفر  عمممممممم  اي ممممممممااا 
الضاالمممممممأ عممممممم  عممممممم أ امممممممف را  ممممممما ب ال  مممممممل ف  مممممممائل ال  ارمممممممأ ف الفقارمممممممأ ف اي ممممممم  ف 

 مممممم   31إلمممممم   85ال مممممم أ  مممممم    مممممماك  ال  ل ف ممممممذا ف قمممممما ل مممممما لمممممماءت  ممممممه ال ممممممفا   مممممم  
ف اي مممممممممممممم  ف ال مممممممممممممم أ  مممممممممممممم    مممممممممممممماك  ال ا امممممممممممممم   الفقارممممممممممممممأ  80/81القمممممممممممممماضف  اقممممممممممممممأ 

فلا  مممممممفل عامممممممم  الا مممممممفر  ال ضا ممممممممب   مممممممفاء  ممممممم   مممممممما ب ال  مممممممل  ف  مممممممم  .ال  مممممممل
 مممممض ف  ال ممممم ا  االلا مممممماع  رلمممممب إ  ممممممات علقمممممأ ال  ممممممل ف مممممذا  مممممما  ك امممممه ال  ك ممممممأ 

فقممممم  لممممماء ( أ -أ)ف(     - )ف مممممر  ال مممممر  ( ح-ت)ال ارممممما  ممممم  قمممممااا لهممممما  مممممر  ال مممممر   
 مممم   ممممر  ر مممماضا   مممم  فقممممائن المممم عفج الامممم   فا  مممما :).... مممم    مممم   ر رممممات  ممممذا القممممااا

القمممممااا ال ح مممممف   رمممممه  ممممما  علقمممممأ ال  مممممل الاممممم  ا  مممممت  ل رمممممن الف مممممائل قائ مممممأ  ف امممممم  
 إلممممها   ع ممممل فر قمممم  عامممم  الق مممما  ا  رمممم    مممم فلرأ ال ا مممم ب  مممم  الخحمممم  ال مممم    إلمممم  

 . 1( الف ا 

                                                 
 ر   3880ا ت اقأ  ع  الغا أ االلا اعرأ الق أ ايفل 80/80/3880قااا ال  ك أ ال ارا ال ا ا  ااار   - 1

 220000اقأ ال اي ( أ -أ)ف(   - )ف ر  ال ر  ( ح-ت)ال ر   
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  ال مممممم   مممممم  ا مممممماا ا  ال  ممممممالج الامممممم     اهمممممما عامممممم  فلهرئممممممأ ال مممممم ا  اإللا مممممماع 
 مممممممم رل الا ممممممممفر  لا مممممممم    لممممممممه الا اعرمممممممما  ف ذف   قفقممممممممه  ممممممممفاء  مممممممم  الغرمممممممما  ف  مممممممم  

 .ال  اخ أ

 

 رجوع هيئة الضمان اإلجتماعي على المستخدم أو الغير: الفرع الثاني

 مم  القمماضف    18ح قمما لا مما   : رجوووع هيئووة الضوومان اإلجتموواعي علووى الغيوور -1
  ضانعمممممممممات ال ممممممممم ا  اإللا ممممممممماع   نضمممممممممه رلمممممممممب عاممممممممم   رئمممممممممأ  ال ا اممممممممم  80/80اقمممممممممأ 

ح قممممممما ي كممممممماأ القممممممماضف  ال ممممممماأ  الالمممممممف  عاممممممم  الغرممممممما ال ا ممممممم ب  ال ممممممم ا  اإللا ممممممماع  
 خحئممممه  مممم  ال مممماا الممممذ  ل مممم   ممممال     لممممه الا اعرمممما  لا ممممفر  ال  ممممالج الامممم     اهمممما 

 . ف الا  عارها    ا   ها لهذا ايخرا

  ال لقمممممممممأ الاممممممممم  اممممممممما ح اب ال  ممممممممممل فالغرممممممممما  مممممممممف كمممممممممل إلمممممممممخن  لض ممممممممم  عممممممممم 
 ال  ممممافا   ممممنذا كاضمممممت اإل مممما أ  ف ال مممماا ضارلمممممأ   ممممل الغرمممما  همممممف  اممممنأ  مممممالا فر  
الاك راممممم  لا  مممممافا ف قممممما لقفاعممممم  ال  ممممم فلرأ ال  ضرمممممأ   ك ممممما  مممممف  امممممنأ  ر ممممما  ا مممممفر  

ذا كاضمممممممممت ال  ممممممممم فلرأ .  رئمممممممممأ ال ممممممممم ا  اإللا ممممممممماع  ع ممممممممما    امممممممممه  ممممممممم  ا فر مممممممممات فا 
ر  كال  ممممماخ أ  ف ال ممممم    لمممممه إلا اعرممممما   مممممل رلمممممفن لهرئمممممأ  إلمممممااكأ  مممممن  إلمممممخان طخممممما 

ال ممممم ا  اإللا ممممماع  الالمممممف  عاممممم  الغرممممما إال  ممممم   ممممم ف    ممممم فلراه  قمممممح ع مممممل    كممممماأ 
 .1ال ذكفا  عل  80/80   القاضف  اقأ  10ال ا   

 ممممم   15ح قممممما لا ممممما    :رجووووووع هيئوووووة الضووووومان اإلجتمووووواعي علوووووى المسوووووتخدم -2
ضانعممممممممات ال مممممممم ا  اإللا مممممممماع   نضممممممممه ر كمممممممم  لهرئممممممممأ ال ا امممممممم     80/80القمممممممماضف  اقممممممممأ 

                                                 
 .ال ذكفا  عل  80/80   القاضف  اقأ  10ال ا    - 1
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ال ممممممممم ا  اإللا اع  ح قممممممممما ي كممممممممماأ القممممممممماضف  ال ممممممممماأ الالف  عاممممممممم  ال  ممممممممماخ أ المممممممممذ  
ا مممممم ب  خحئممممممه غرمممممما ال  ممممممذفا  ف ال  مممممم    ف خحمممممم  اا  ممممممه  مممممم  ال مممممماا الممممممذ  ل مممممم  
 ممممال     لمممممه الا اعرممممما  لا مممممفر  ال  مممممالج الامممم     اهممممما  ف الاممممم  عارهممممما    اممممم   ها لهمممممذا 

 .ايخرا

ذا كاضمممممممت    ممممممم فلرأ اي مممممممااا الاممممممم  ل قمممممممت  مممممممال     لمممممممه إلا اعرممممممما  إلمممممممااكأ  مممممممر   فا 
الغرمممممممما فال  مممممممماخ أ  ر كمممممممم  لهرئممممممممأ ال مممممممم ا  اإللا مممممممماع     االممممممممن عامممممممم    مممممممم   ا  ف 

 .كاره ا  ا ا ضر 

ك مممممما رلممممممفن لهرئممممممات ال مممممم ا  االلا مممممماع     االمممممما إلمممممم  ال  مممممماكأ الفا مممممماأ  مممممم        
 ممممممممممم  ال كافمممممممممممر   االلانا مممممممممممات ال ممممممممممم ا   ال مممممممممممفا  ال  ضرمممممممممممأ  لا مممممممممممن  عممممممممممماف  ق مممممممممممائرأ

 .االلا اع  ف الاا رأ إل  ا  رل ال  الج ال  ا قأ

: ال مممممالي المممممذكا 80/80 ممممم  القممممماضف  اقمممممأ  00ف  مممممذا  ممممما ض مممممت عارمممممه ال ممممما    
ال ا ضمممممن إلمممممااءات الا  مممممرل ال ض مممممفن عارهممممما  ممممم   مممممذا القممممماضف    رئمممممات ال ممممم ا  " 

الممممممفء إلمممممم  ا ممممممن المممممم عافج   مممممماأ االلا مممممماع    مممممم  إ مممممماضفاذ حمممممما  الا  ممممممرل الل مممممما  ال
اللهممممممممات الق ممممممممائرأ ال خا ممممممممأ ف الامممممممم ا را اال اراحرممممممممأ ف حمممممممما  الاضفرممممممممذ الممممممممفاا    مممممممم  

 .1"القاضف  ال اأ 

ك ممممما رخممممممفل القمممممماضف  لهرئممممممأ ال ممممم ا  اإللا مممممماع  ا  ممممممرل المممممم رف  فال  مممممما قات  
عممممم  حارممممم  ال  ك مممممأ الفا ممممماأ  ممممم  ال مممممفا  اإل ممممما لالرأ عممممم  حارممممم    ممممما اي اء ح قممممما 

                                                 

1
ال ا ضمممممن إلممممممااءات الا  مممممرل ال ض مممممفن عارهممممما  مممممم  : " ال مممممالي المممممذكا 80/80 ممممم  القممممماضف  اقممممممأ  00ال ممممما    - 

 رئمممممات ال ممممم ا  االلا ممممماع    ممممم  إ ممممماضفاذ حممممما  الا  مممممرل الل ممممما  الالمممممفء إلممممم  ا مممممن الممممم عافج   ممممماأ   مممممذا القممممماضف  
 "اللهات الق ائرأ ال خا أ ف الا ا را اال اراحرأ ف حا  الاضفرذ الفاا      القاضف  ال اأ 
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  ال ا ممممأ ال ض ممممفن عارهمممما  مممم  قمممماضف  اإللممممااءات ال  ضرممممأ فاإل اارممممأ  مممم  ال مممما   لاقفاعمممم
 .   ركف  ال ر     الضقف  -: ف   إلافح    280

  ا ت  الكاا أ – 

  ال اي اء – 

 .   ر  ال ق اا – 

فرا مممممر  عاممممم   رئمممممأ ال ممممم ا  اإللا ممممماع  ال ائضمممممأ اقممممم رأ ل رمممممن الف مممممائ  ال   امممممأ  
 : لذل  ف  

 . ال ر كإلي اف را   -

الا ممممممممار   الضإلمممممممماح الإلممممممممها   ف الف مممممممما   ف ال ممممممممضف   عامممممممم  اعا مممممممماا      ممممممممل  -
 . ذ  الا ار ات ا ا ا إقااا    ال كاي    رفضراه الا  الهرئأ ال ائضأ

 . 1   ركف  ال    ف ال ر   ال اي اء   ر  ال ق اا -

ك مممممممممما ر كمممممممممم  لهرئممممممممممأ ال مممممممممم ا  اإللا مممممممممماع  الالممممممممممفء إلمممممممممم  ائممممممممممر  ال  ك مممممممممممأ   
 مممممم   001 مممممم اا   مممممما   لممممممن  مممممما لا مممممم ر  لمممممم ج الغرمممممما ع ممممممل  ال مممممما   ال خا ممممممأ ال ا

 .قاضف  اإللااءات ال  ضرأ فاإل اارأ

 اختصاص القضاء اإلداري: المطلب الثاني

                                                 
لل ا  إ ال ااقرات اللهفرأ  ر   رئات ال  ا  اإللا اع  فقحا  ال  الأ  فل الا  رل ا -ت -ف -ن -1

 .50ن  5000للإلاااكات    عكضف  
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ال ا امممممم   ال ضانعممممممات  مممممم   80/80 مممممم  القمممممماضف  اقممممممأ  50لقمممممم  ض ممممممت ال مممممما      
  لال ال  ا  االلا اع  عا  اضه

ل مممممممت  ممممممم  الخل مممممممات الاممممممم  اضإلممممممما  مممممممر  اخمممممممان اللهمممممممات الق مممممممائرأ اإل اارمممممممأ  ممممممم  ا" 
ال    ممممممات ف اإل ااات ال  ف رممممممأ   ممممممفاها  رئممممممات   مممممماخ  أ ف  ممممممر   رئممممممات ال مممممم ا  

 " .االلا اع  

 مممممم  خمممممملل  ممممممذا الممممممضن را مممممم     الخل ممممممات الامممممم  اممممممضلأ  ممممممر  اإل ااات ال  ف رممممممأ ف 
ال ل فعممممممممممممات ال  ارممممممممممممأ   ممممممممممممفاها  رئممممممممممممات   مممممممممممماخ  أ  ف  ممممممممممممر   رئممممممممممممات ال مممممممممممم ا  

اا ال لقمممممممأ القاضفضرمممممممأ القائ مممممممأ  رمممممممضهأ ف ال قممممممماا    فلمممممممب اإلمممممممارن االلا ممممممماع    ممممممم  إحممممممم
ال مممممممم ا  االلا مممممممماع   اا امممممممم   ل رممممممممن االلانا ممممممممات الفاق ممممممممأ عامممممممم  عمممممممماا  ايإلممممممممخان 
ال  ضفرممممممأ ال ا ممممممأ ال ممممممذكفا   عممممممل    ممممممفاها   رئممممممات   مممممماخ  أ ف  كافممممممأ قاضفضمممممما  اضفرممممممذ 

 :الانا ااها ال ا  اأ    

  راقا مممممما ا ال ف فممممممف  لمممممم رها  ال مممممم    الا ممممممار ات  ممممممايلفا ف ال اا ممممممات الامممممم 
لهممممممممممممأ الا اعرمممممممممممما   ف الا ممممممممممممار   ضإلمممممممممممماح الإلممممممممممممخن ال  ضممممممممممممف  ال مممممممممممماأ ف الا ممممممممممممار  

 .  ال ف فر      الل قر  أ ل ج ال  ا  االلا اع 

 ممممممممم  : ف   مممممممممن ال  مممممممممالج ال  ممممممممما قأ لهرئمممممممممات ال ممممممممم ا  االلا ممممممممماع  ال ا  امممممممممأ   
ا عممممم  الممممم  ن  ف لمممممذل   ممممما  االإلممممماااكات ف الغاا مممممات ف النرممممما ات ال ااا مممممأ عممممم  الاممممم خر

كمممممل إخممممملل  همممممذ  االلانا مممممات قممممم  اضلممممما عضمممممه خل مممممات اخمممممان  الف مممممل  رهممممما ال  ممممماكأ 
اإل اارمممممأ اح رقممممما لقممممماضف  ال ممممم ا  االلا ممممماع   ك ممممما    ضمممممن ال ممممما   ال مممممذكفا   عمممممل  ال 

 مممممم  قمممممماضف  اإللممممممااءات ال  ضرممممممأ ف اإل اارممممممأ  ذلمممممم     088را مممممماا   ممممممن ضممممممن ال مممممما   
  رممممماا ال  ممممممف  لا  رممممم  اخا مممممان الق ممممماء اإل اا  ف   ضمممممم  ال إلممممما  اعا ممممم  عاممممم  ال

ذلمممممممم     كممممممممل ضممممممممنا  ر مممممممم ق  ممممممممر  ايحممممممممااي ال اضانعممممممممأ ال ممممممممذكفا   عل  ر ا مممممممما  مممممممم  
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اخا مممممممممان الغا مممممممممأ اإل اارمممممممممأ  ال لمممممممممال  الق مممممممممائرأ عاممممممممم    ممممممممما      مممممممممذ  ايخرممممممممما  
 .1اخان  الف ل ا ا ائرا   كأ قا ل لل ائضاي   اأ  لا  ال فلأ

 ممممم  قممممماضف   082إلخا مممممان اإلقار ممممم   قممممم    المممممت ال ممممما     ممممما  ر ممممما رخمممممن ا  
 ممممممم   مممممممذا القممممممماضف  إذ رممممممم فل  20ف  21اإللمممممممااءات ال  ضرمممممممأ فاإل اارمممممممأ إلممممممم  ال ممممممما ار  

اإلخا مممممممان اإلقار ممممممم  لالهمممممممأ الق مممممممائرأ الاممممممم  رقمممممممن  ممممممم   ائممممممما  اخا ا مممممممها  مممممممفح  
لالهممممممممأ     ر ممممممممف  اإلخا ممممممممان2ال مممممممم ع  عارممممممممه  فا   لممممممممأ ركمممممممم  لممممممممه  ممممممممفح    ممممممممافي

الق ممممممممائرأ الامممممممم   رقممممممممن  رهمممممممما طخمممممممما  ممممممممفح  لممممممممه  ف مممممممم   الممممممممأ اخارمممممممماا  ممممممممفح  رمممممممم فل 
اإلخا مممممان لالهمممممأ الق مممممائرأ الاممممم  رقمممممن  رهممممما ال مممممفح  ال خاممممماا   مممممالأ رمممممضن القممممماضف  
عامممممم  خمممممملي ذلمممممم   ف مممممم   الممممممأ ا مممممم   ال مممممم ع  عاممممممرهأ  رمممممم فل اإلخا ممممممان اإلقار مممممم  

 .  ألالهأ الق ائرأ الا  رقن     ائا  اخا ا ها  فح     

ف   ممممم  إلغممممماء الغممممماي اإل اارمممممأ اللهفرمممممأ اكمممممف  الغممممماي ال  ارمممممأ  ر ممممما   خا مممممأ  
 .  الف ل    الق ارا الا  اكف  الفالرأ حا ا  رها 

ف ر كمممممم  كممممممذل     اخممممممان الغمممممماي اإل اارممممممأ ال  ارممممممأ  الف ممممممل  مممممم  ال ضانعممممممات  
 ف رممممممممأ ال ا اقممممممممأ  ال  مممممممم فلرأ ال  ضرممممممممأ لا فلممممممممأ  ف الفالرممممممممأ  ف ال ا رممممممممأ  فال    ممممممممات ال 

ذات ال ممممم غأ اإل اارمممممأ ف الاا رمممممأ إلممممم  حامممممب الا مممممفر  عممممم  اي مممممااا الاممممم  ر كممممم     
 . ا   ها  ذ  ايخرا  لهرئات ال  ا  االلا اع  ضارلأ ل  أ اضفرذ الانا ااها 

                                                 
1
ذل     ال إلا  اعا   عا  ال  راا ال  ف  لا  ر      قاضف  اإللااءات ال  ضرأ ف اإل اارأ  088ال ا    -  

اخا ان الق اء اإل اا  ف   ض  ذل     كل ضنا  ر  ق  ر  ايحااي ال اضانعأ ال ذكفا   عل  ر ا ا    
اخا ان الغا أ اإل اارأ  ال لال  الق ائرأ عا    ا      ذ  ايخرا  اخان  الف ل ا ا ائرا   كأ قا ل لل ائضاي 

 .  ال فلأ  اأ  لا
2
    ذا القاضف  إذ ر فل اإلخا ان اإلقار   لالهأ الق ائرأ الا  رقن     ائا  اخا ا ها  20ف  21ال ا ار   -  

 ......... فح  ال  ع  عاره  فا   لأ رك  له  فح    افي
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فالممممم ا اإلإلممممماا  إلمممممم     اإلخا مممممان الضممممممفع  فال  اممممم  لا  مممممماكأ اإل اارمممممأ  مممممم   
اأ الق مممماء اللنائمممم  ف امممم  كاضمممما كممممذل  الض مممماأ ال مممماأ  ف  مممما  ممممذل   إلمممم ه اإلخا ممممان   مممم

رلمممممفن لاقا ممممم  إ ااامممممه ااقائرممممما  ك ممممما لاخ مممممفأ إ ممممماا  الممممم  ن   ممممم أ اإلخا مممممان  ممممم     
 ممممم  قممممماضف  اإللمممممااءات ال  ضرمممممأ  081ف مممممذا ح قممممما لا ممممما   .  ا امممممأ كاضمممممت عارهممممما الممممم عفج

اإلخا مممممممممان اإلقار ممممممممم  ف اإلخا مممممممممان الضمممممممممفع  لا  ممممممممماكأ :" الاممممممممم  امممممممممضن.فاإل اارمممممممممأ
 .ض اأ ال اأاإل اارأ    ال

رلممممفن إ مممماا  المممم  ن   مممم أ اإلخا ممممان  مممم    مممم  الخ ممممفأ  مممم   رممممأ  ا اممممأ كاضممممت عارهمممما 
 ."رلب إ اااه ااقائرا    حاي القا  . ال عفج

 اختصاص القضاء الجزائي: المطلب الثالث

 32/83/3880:ال مممممم ا   ممممممم  80/80 مممممم  قمممممماضف  اقمممممممأ  03 ممممممالالف  إلمممممم  ال ممممممما        
 ف  " : ل ممممم ا  االلا ممممماع   نضهممممما ض مممممت عاممممم  اضمممممهال ا اممممم   ال ضانعمممممات  ممممم   لمممممال ا

 إلمممممها إلممممم  ( 0)اإلخممممملل  اي كممممماأ الاإلمممممار رأ ال   مممممفل  هممممما ر اقمممممب ال ممممم    ممممم   ممممماأ 
إلممممم   ئمممممأ  لمممممي  رضممممماا (  ا  08.888)ف  غاا مممممأ  ممممم  خ  مممممر   لمممممي  رضممممماا ( 3) مممممضار 

كمممممممممممل إلمممممممممممخن عممممممممممما  خمممممممممممم  ات  ف ق اهممممممممممما  ف قممممممممممم  ها  غمممممممممممما  (  ا  588.888) 
 .1"   ا قأ لفائ اه  ف لفائ   الغرا  ال  فل عا  ا اءات غرا

 .  هذ  ال ا   ذكات ال خالفات الا  رااك ها ال     له الا اعرا   

                                                 
1
االلا اع  ال ا ا   ال ضانعات     لال ال  ا   32/83/3880:ال  ا     80/80   قاضف  اقأ  03ال ا    -  

( 3) إلها إل   ضار ( 0) ف  اإلخلل  اي كاأ الاإلار رأ ال   فل  ها ر اقب ال        اأ :  " نضها ض ت عا  اضه
كل إلخن عا  خ  ات (  ا  588.888) إل   ئأ  لي  رضاا (  ا  08.888)ف  غاا أ    خ  ر   لي  رضاا 

 " .أ لفائ اه  ف لفائ   الغرا  ف ق اها  ف ق  ها  غا  ال  فل عا  ا اءات غرا   ا ق



 الفصل الثاني                        التسوية القضائية للمنازعات العامة 
 

65 

 

ال مممممممالي المممممممذكا  نضهممممممما ا اقمممممممب  80-80 ممممممم  القممممممماضف  اقمممممممأ  02ك ممممممما    ال ممممممما    
 كمممممل إلمممممخن   لممممم   ا مممممار ات كاذ مممممأ ق ممممم    مممممفله  ف   مممممفل الغرممممما عاممممم  ا اءات
 ف ا فر ممممممات غرممممممما   ممممممما قأ  ممممممم   رئمممممممأ ال ممممممم ا  االلا ممممممماع  ف ذلممممممم   مممممممال     ممممممم  

(  ا 28.888)ف  غاا ممممممأ  مممممم   ل ممممممر   لممممممي  رضمممممماا ( 3) إلممممممها إلمممممم   ممممممضار ( 0) مممممماأ 
 ( .  ا588.888)إل   ئأ  لي  رضاا لنائا  

ف ر كمممممممم  لمممممممم    الا مممممممما ات ال ا اقممممممممأ  ال مممممممم ا  االلا مممممممماع  ف الامممممممم  امممممممم خل  
   ا خمممممذ  ض ممممم  طخممممما لاإلمممممكل    ممممماال رلا هممممما القممممماضف  ف   ممممم  إحممممماا ال ضانعمممممات ال ا مممممأ

ر اقممممب عارهمممما لنائرمممما  ف الامممم  ر كمممم  لكممممل  مممم  ا مممماا   مممم ب اامممم  اي  ممممال    را  مممم  
كحمممممممماي  مممممممم ض  لا حال ممممممممأ  ممممممممال قف  ال  ضرممممممممأ ف الا فر ممممممممات ال  مممممممما قأ ح قمممممممما لا مممممممما   

 مممممم   81/51ف   ممممممال ذلمممممم   مممممما ضممممممن عارممممممه قمممممماضف  اقممممممأ   1  مممممم  القمممممماضف  ال مممممم ض  531
ف الامممممم   قممممممات   ارممممممأ لنائرممممممأ ل ممممممال   رئممممممات ال مممممم ا  االلا مممممماع    مممممم   15 ا اممممممه 

 فالهمممممممأ ال كافمممممممر   ممممممم   لمممممممال ال ممممممم ا  االلا ممممممماع  ف ذلممممممم   ممممممم   المممممممأ عممممممم أ ف ممممممماء 
  ممممممم اب ال  مممممممل  الانا مممممممااهأ ال ض مممممممفن عارهممممممما قاضفضممممممما  ف كمممممممذل   المممممممأ عممممممم أ اضفرمممممممذ 

 .رأ الا  افق ها عارهأ  رئات ال  ا  االلا اع ال قف ات ال ال

ال ا اممممممممم   02/51 ممممممممم  القممممممممماضف  اقمممممممممأ  15ف  مممممممممذا  ممممممممما ض مممممممممت عارمممممممممه ال ممممممممما    
 33 الانا ممممممات ال كافممممممر   مممممم   لممممممال ال مممممم ا  االلا مممممماع  ف ال   لممممممأ   فلممممممب ال مممممما   

  ك ممممممما ر كمممممم    اق مممممممأ  ا ممممممماب 58/55/3881ال ممممممم ا   مممممم   51-81 مممممم  القممممممماضف  اقممممممأ 
   غرمممممما  مممممم  ق ممممممح اإلممممممااا  ال ا ممممممل ف  ممممممذا  مممممما ض ممممممت عارممممممه ال  ممممممل الممممممذر  ر الممممممنف 

 مممممم  القمممممماضف  اقممممممأ  32ال   لممممممأ   فلممممممب ال مممممما    51-02 مممممم  القمممممماضف  اقممممممأ  13ال مممممما   
 . 58/55/3881ال  ا      81/51

                                                 
 .20ال الن ال ا   ن:     اا  را ر  - 1
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ك ممممما خمممممفل القممممماضف  كمممممذل  لهرئمممممأ ال ممممم ا  االلا ممممماع   ال ممممم   ممممم  الالمممممفء إلممممم   
 ا  ممممممم  اإلمممممممارن ال ممممممم ا ال  ممممممماكأ اللنائرمممممممأ  ممممممم    ممممممم  ال خالفمممممممات ال ض مممممممفن عارهممممممم

إ إلممممممماء ال ممممممما ال هضممممممم   ممممممم    1االلا ممممممماع   ف ضمممممممذكا  ضهممممممما ايع مممممممال ال  رقمممممممأ لا ااق مممممممأ
 . 2حاي ايعفا  ال ااق ر 

 ممممم  قممممماضف  ال قف مممممات   ممممم  قممممماأ  انفرممممما  333ك ممممما ر اقمممممب لنائرممممما ح قممممما لا ممممما    
 . إلها ات  ف  ف ائ  ح رأ  ا اقأ  ال  ا  االلا اع 

 مممممممممر  ال ااك مممممممممأ  ممممممممم   ممممممممما ب ال  مممممممممل ف فلار مممممممممأ إ ممممممممم اا إلمممممممممر   ممممممممم ف  ا    
 ممممممممممم  قممممممممممماضف  ال قف مممممممممممات  رلمممممممممممفن لهرئمممممممممممأ ال ممممممممممم ا   211ال  اقمممممممممممب عارهممممممممممما  ال ممممممممممما   

االلا مممممممماع   مممممممم  الممممممممل ا  ممممممممرل   مممممممما قااها اعا مممممممما  إ مممممممما حارقممممممممأ إلممممممممااء الاكارممممممممي 
 كممممممماا  ممممممم  قممممممماضف   221ال  اإلممممممما لا  مممممممفا   ممممممماأ ال  ك مممممممأ اللنائرمممممممأ  ح قممممممما ل ممممممما   

اء الإلممممممممكفج ال  مممممممم ف أ  ا عمممممممماء  مممممممم ض    مممممممماأ االلممممممممااءات اللنائرممممممممأ  ف  اخارمممممممماا إلمممممممما 
 مممممم  قمممممماضف  اإللممممممااءات اللنائرممممممأ ف  ممممممذا  مممممما ذ  ممممممت  13قا مممممم  الا قرمممممم  ح قمممممما لا مممممما   

 . 3إلره   ك أ الضق  الفاض رأ 

  مممممما ال قف ممممممات اللنائرممممممأ الامممممم  ضممممممن عارهمممممما ال إلمممممما  ف ال ا اقممممممأ  مممممماللاائأ الامممممم   
ا ال إلمممممممما   مممممممم  رااك همممممممما الغرمممممممما  مممممممم   لممممممممال ال مممممممم ا  االلا مممممممماع    قمممممممم  ضممممممممن عارهمممممممم

                                                 
قاضف   502ال ا ا   الانا ات ال كافر      لال ال  ا  االلا اع  ف ال ا    51- 02   قاضف   23ال ا    - 1

 ال قف ات
 .   قاضف  ال قف ات 283ال ا   الذكا ف ال ا    51-02   القاضف   21ال ا    - 2

3 - YAVIER PRETOT – OP .CIT-PAGE 217  
«  par ailleurs ; le défaut de paiement dans les délais des cotisations de sécurité sociale étau érigé eu 
infraction pénale ;l’organisme de recouvrement peut porter par vois de citation directe ou de 
constitution de partie civil, le différent devant les juridictions répressives, l’action en recouvrement 
obéit ; dans cette vypothèse ; aux règles popes de l’action civile» ( cass.,crime,25/04/1976) 
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ال ممممممممالي الممممممممذكا   قمممممممم  ض ممممممممت ال مممممممما    80-80 مممممممم  القمممممممماضف  اقممممممممأ  00ف01ال مممممممما ار  
( 0) ف  اإلخممممممممملل  اي كممممممممماأ الاإلمممممممممار رأ ال   مممممممممفل  هممممممممما ر اقمممممممممب  مممممممممال     ممممممممم : "01

إلمممممم  (  ا588.888)إلممممممهاا  ف  غاا ممممممأ  مممممم   ئممممممأ  لممممممي( 50) إلممممممها إلمممممم    اضرممممممأ عإلمممممما
رممممممممب  ف  ممممممممر ل   ف كممممممممل ح (  ا308888) ممممممممائار  ف خ  ممممممممر   لممممممممي  رضمممممممماا لنائمممممممما 

 ".لااح   ضا   ف قا اأ ف ي ع  ا ال الأ ال  رأ لا  افر  عا  غرا  قرقاها

 ف  اإلخممممممملل : "  ممممممم  ضفممممممم  القممممممماضف   قممممممم  ض مممممممت عاممممممم  اضمممممممه  00  ممممممما ال ممممممما    
 إلمممممممممها إلممممممممم  ( 0) اي كممممممممماأ الاإلمممممممممار رأ ال   مممممممممفل  هممممممممما  ر اقمممممممممب  مممممممممال     ممممممممم   ممممممممماأ

إلممممم   ل  ائمممممأ  لمممممي  رضممممماا (  ا588.888)ف  غاا مممممأ  ممممم   ئمممممأ  لمممممي  رضممممماا ( 3) مممممضار 
  كمممممممل إلمممممممخن  مممممممافل الاممممممم  را  ف ا ممممممما  ممممممم   ف مممممممراأ   كضمممممممأ (  ا288.888)لنائممممممما  

 1" .عا     كا  إلا  ا     ا ق ع ل ق   إخفاء  ف اغررا ال قرقأ

ال ا اممممممممممم   ال ضانعمممممممممممات  ممممممممممم   لمممممممممممال  80/80 ممممممممممم  القممممممممممماضف   05  ممممممممممما ال ممممممممممما    
لفممممممأ   كمممممماأ  ممممممذا القمممممماضف  ال مممممم ا  االلا مممممماع   نضهمممممما اممممممضن عامممممم     رمممممماأ   ارضممممممأ  خا

 ممممم  ق مممممل  فاإلممممم  ال  مممممل  ف  عمممممفا  ال ااق مممممأ ال  ا ممممم ر  لممممم ج ال ممممم ا  االلا ممممماع   ف 
 .كذا كل عف     ل ح قا لااإلارن ف الاض رأ ال   فل  ه ا

 :مخطط للمنازعات العامة في القانونين الجزائري والفرنسي: المطلب الرابع 
       : للمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي طبقا للقانون الجزائري مخطط"

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  23/82/2880""المؤرخ في 80-80
 "االجتماعي

                                                 
1
 ف  اإلخلل  اي كاأ الاإلار رأ ال   فل  ها  ر اقب  ال    : "    ضف  القاضف   ق  ض ت عا  اضه  00ال ا    -  

إل   ل  ائأ  لي  رضاا لنائا  (  ا588.888)ف  غاا أ     ئأ  لي  رضاا ( 3) إلها إل   ضار ( 0)    اأ
 ا     ف راأ   كضأ عا     كا  إلا  ا     ا ق ع ل ق   إخفاء   كل إلخن  افل الا  را  ف ا(  ا288.888)

 " . ف اغررا ال قرقأ
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 رف ا    ااار  ا الأ ا ارج القااا ال  اا  عاره  50                          

  
         
 

 رفأ ا ا اءا    إخحاا 08                      رفأ    ااار  ا الأ                       50
 الالضأ ال  ارأ ال   اأ                          قااا الالضأ ال  ارأ                      ا ارج

 ال                  لاح   ال  اا  عاره                                         
 
   

                
 رف ا ا ا اءا    ااار  ا الأ  08                                       رف ا ا ا اء    ااار   28

 ال ار أ    حاي الالضأ                               ا الأ ا ارج القااا ال  اا         
 الفحضرأ                                عاره                                 

 
 ا ائضاي خلل إلهار  إذا اأ الا ارج الا              ا ائضاي خلل إلها    الا ارج الإلخ   

 ال فح  ال قرق   ف ال خااا 
 
 
 

 إلها إذا اأ الا ارج           الح    الضق  خلل إلهار     ااار    82الح    الضق  خلل 
 الا    لاقااا إلخ را                الا ارج    الا       ال فح  ال قرق   ف ال خااا   

 

 الالضممممممأ ال  ارمممممممممأ ال   امممممممأ لاح مممممممم  ال   ممممممممم 
  كممممفت الالضمممممممأ قااا   اج خلل عإلا   راأ

 الالضممممأ الفحضرمممممأ ال   امممممممأ لاح ممممم  ال   ممممممم 
  كممممممممممفت الالضممممممممممأ ممممممممممممممممجقممممممممممااا   اممم

 قرار هيئة الضمان االجتماعي

 المحكمــــــــــة

 القســــــــم االجتماعـــــــــــــي

 المجلـــــــــس القضائــــــــــــــي

 الغرفــــــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــــة

 المحكمـــــــــــــة العليـــــــــــــــا

 الغرفــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة
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هو تجاوز النقائص التي  38/51إن الهدف الذي توخاه المشرع  من الغاء القانون رقم       
والتي من أهمها ، طول االجرءات وكثرة المواعيد، واالجال وتعقيدها وتضاربها  كانت تشوبه 

وعدم دقتها، كما أن االهداف التي سطرها المشرع لم تتحقق من تفعيل لدور اللجان في حل 
ت، دون اللجوء الى القضاء، وهذا حماية لحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم، وتسهيل المنازعا

 .االجراءات عليهم، في الحصول على مستحقاتهم، من أداءات وتعويضات

لم يعد يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية  38/51كما أن القانون رقم     
يع أرباب العمل الخواص والتسهيالت الممنوحة وتشج. خاصة بعد التخلي عن النهج االشتراكي

كما أن المشرع الجزائري اراد ان . لهم ألجل تشجيع االستثمار وجلب رؤوس األموال األجنبية
يقترب أكثر من المعايير الدولية وما جاءت به منظمة العمل الدولية، من مبادئ في مجال 

عي، خاصة منها مبدأ إستقاللية الجهة الطعن في القرارات الصادرة من هيئات الضمان االجتما
التي تصدر القرار عن الجهة الفاصلة في الطعن بحيث ال يمكن أن تكون االدارة هي الخصم 

 . والحكم في أن واحد

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي،  38/51إن تغيير القانون رقم     
جاء من خالله المشرع بتعديالت  38/83/3883المؤرخ في  83/83واستبداله بالقانون رقم 

جوهرية ومميزة، تتعلق أساسا بتحديد اختصاص لجان الطعن المسبق،  في القضايا المتعلقة  
ا تقليص أجال الطعن للمطالبين به، فضال عن تقليص يادات والغرامات على التأخير، وكذبالز 

نة مع ما كان الحال عليه في أجال الفصل في الطعون المقدمة أمام لجان الطعن المسبق مقار 
، بل أكثر من ذلك فقد فرض القانون الجديد تبليغ قرارات لجان 38/51القانون القديم رقم 

أيام من تاريخ صدور القرار المعترض عليه، سواء برسالة موصى  58الطعن المسبق خالل 
اعي وهذا من عليها مع إشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان االجتم
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شأنه تفادي التعطيل الذي كان سائدا فيما سبق وبالتالي إعطاء لهذا النوع من المنازعات أكثر 
 .فعالية تتماشى مع ما تقتضيه متطلبات المجتمع

أنه كرس  38/83/3883المؤرخ في . 83/83وما يالحظ على القانون الجديد رقم      
دارية للمنازعات العامة في مجال الضمان وحافظ على النظام األولي لحل للتسوية اإل

اإلجتماعي، ويتجلى ذلك في إنشاء أجهزة داخلية للفصل في جميع االعتراضات المقدمة ضد 
 ،القرارات الصادرة عن هيئات الضمان اإلجتماعي، بحيث يرفع النزاع أمامها كجهة طعن أولي

مؤهلة للطعن المسبق حاليا المتواجدة وتتمثل هذه األجهزة في اللجنة الوالئية سابقا والمحلية ال
واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق والتي تملك صالحية الفصل في  ،على مستوى كل والية

الطعون ضد القرارات الصادرة عن اللجان المحلية، وكان يندرج إنشاء هذه اللجان حين صدور 
بالمنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي وكذا القانون الجديد رقم  المتعلق 38/51قانون 

في إطار تسهيل اإلجراءات سواء  بالنسبة للمؤمن أو  38/83/3883المؤرخ في  83/83
صاحب العمل وفق إجراءات بسيطة وسهلة وضمن مواعيد وآجال محددة تؤدي حتما إلى 

الفات بصفة ودية وتحاشي اللجوء إلى وذلك ألجل تسوية الخ. اإلسراع في الفصل في النزاع
 .  القضاء وتعقيداته

المحددين لتشكيلة اللجنة المحلية  83/554و  83/551كما ان المرسومين التنفيذيين  
من تشكيلة هذه اللجان إلعطائها فعالية وديناميكية  قد غيرا والوطنية المؤهلتين للطعن المسبق،

ها، وذلك بإدخال أعضاء لهم الخبرة والدراية الالزمة أكثر في معالجة الملفات المطروحة أمام
    .  بالمشاكل المطروحة

فيما يخص االعتراضات المتعلقة  83/83كما أن المشرع في القانون الجديد  رقم  
بالزيادات والغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين فإنه نص على 

نة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق التي تفصل فيها بصفة ابتدائية أن  ترفع مباشرة أمام اللج
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وذلك (. دج 5888.888)ونهائية عندما يساوي مبلغ االعتراض أو يفوق مليون دينار جزائري 
بغرض التخفيف على اللجنة المحلية وبالنظر كذلك إلى ضخامة المبلغ وخبرة وتجربة أعضاء 

 .اللجنة الوطنية

ن على المشرع أن يجعل من بعض القرارات التي تصدرها اللجنة وفي هذا الصدد كا 
المحلية ابتدائية نهائية ألن المبالغ المطالب بها ضئيلة كمبالغ الوصفات الطبية مثال،  لضمان 

 .السرعة والفعالية في عمل اللجنة المحلية

 83/83 وبالرغم من اإلجراءات الجديدة التي جاء بها المشرع في القانون الجديد رقم 
والتي نثمنها فانه ينتظره عمل جبار للقيام به ألن المؤمن له سواء كان عامال أو موظفا أصبح 
اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى قدر كبير من الحماية والتضامن في مجال 
الضمان اإلجتماعي، ذلك أن الظروف الحالية وخاصة مانتج من آثار سلبية على المجتمع 

عداد الجزائري م ن إنتهاج الدولة نهج االقتصاد الحر والذي تبنته الجزائر دون توفر شروطه وا 
وتحضير لمواجهة عواقب وسلبيات هذا النظام، سواء بوضع منظومة قانونية كفيلة بحماية 
الطبقات الضعيفة في المجتمع وخاصة منهم العمال البسطاء، أو وضع قواعد وآليات أكثر 

لمواجهة عدم وفاء المستخدمين وخاصة منهم الخواص بواجباتهم صرامة فيما يخص التصدي 
تجاه العمال من حيث تسديد االشتراكات لدى هيئات الضمان اإلجتماعي والتصريح بانتسابهم 
لدى هذه الجهات في اآلجال القانونية لذا يجب على المشرع أن يواكب تطور المجتمع الجزائري 

 .   بما يخدم مصلحة العامل  ورب العمل 
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 :باللغة العربية : أوال
أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان اإلجتماعي في القانون  -1

 .5002الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
بن صاري ياسين، منازعات الضمان اإلجتماعي في التشريع الجزائري، دار هومة،  -5

 .5002الجزائر 
، دار "عالقات العمل الفردية والجماعية " جيز في شرح قانون العمل، بشيرهدفي، الو  -3

 .ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر بدون سنة نشر
شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، منشورات " بربارة عبد الرحمان،: الدكتور  -2

 . 5002بغدادي طبعة 
وعات الجامعية، الجزائر، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطب"رشيد خلوفي،  -2

1222. 
، محاضرات ألقيت على طلبة "دروس في المنازعات اإلدارية " سالمي عمور،  -6

 .5001 -5000الكفاءة المهنية للمحاماة كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر 
سماتي الطيب، منازعات الضمان اإلجتماعي في التشريع الجزائري، الطبعة األولى  -7

 . علمية للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكتب ال5002
ذيب عبد السالم، قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية، دار القصبة للنشر،  -2

 .5003الجزائر 
عصمت الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات االجتماعية، دار  -2

 .1227الكتب، بدون مكان النشر، 
 :البحوث والدراسات

لتأمينات االجتماعية، الملتقيات الجهوية بين هيئات الضمان الصندوق الوطني ل -1
 .1222بن عكنون . اإلجتماعي وقطاع العدالة حول التحصيل الجبري لإلشتراكات
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 :باللغة الفرنسية: ثانيا
 

1- Jean- jacque duperoux « droit de sécurité sociale » Dalloz 12eme 
Edition -1993 
2-Laurent Milet « droit social- actualité jurisprudentielle n 718 juillet- 
aout 2007 
 3- Xavier pretot « la tutelle de l’état sur les organismes de sécurité 
sociale- n11 novembre 1987 

 النصــــــــوص القـــــــــانونية
 :القوانين - 1

المتعلق بالمنازعات في مجال  05/07/1223المؤرخ في  23/12القانون رقم  -1
 .الضمان اإلجتماعي المعدل والمتمم

 .المتعلق بالتأمينات االجتماعية 05/07/1223المؤرخ في  23/11القانون رقم   -5
 .المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم 05/07/1223المؤرخ في  23/15القانون رقم  -3
المتعلق بحوادث العمل واألمراض  05/07/1223المؤرخ في  23/13القانون رقم  -2

 المهنية المعدل 
 .والمتمم

المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال  05/07/1223المؤرخ في  23/12القانون رقم  -2
 .الضمان اإلجتماعي المعدل والمتمم

المتضمن قانون المالية لسنة  52/07/1226المؤرخ في  26/12القانون رقم  -6
1226. 
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المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  06/11/1220المؤرخ في  20/02القانون رقم  -7
 .العمل

 23/12المعدل والمتمم للقانون رقم  1222/ 11/11المؤرخ في  22/10القانون رقم  -2
 .المتعلق في المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي

منازعات في مجال المتعلق بال 5002/ 05/ 53المؤرخ في  02/02القانون رقم  -2
 .الضمان اإلجتماعي

المتعلق باإلجراءات المدنية  53/05/5002المؤرخ في  02/02القانون رقم  -10
 واإلدارية  

 :المراسيم - 2
المتعلق بالوضع القانوني  02/01/1225المؤرخ في  25/07المرسوم التنفيذي رقم  -1

ج ر . إلجتماعيلصناديق الضمان اإلجتماعي والتنظيم المالي واإلداري للضمان ا
 ,1225سنة  05العدد 
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 المذكرة مــلخص

 
هو تجاوز النقائص التي كانت تشوبه   38/51إن الهدف الذي توخاه المشرع  من الغاء القانون رقم       

والتي من أهمها ، طول االجرءات وكثرة المواعيد، واالجال وتعقيدها وتضاربها وعدم دقتها، كما أن 

من تفعيل لدور اللجان في حل المنازعات، دون اللجوء الى االهداف التي سطرها المشرع لم تتحقق 

القضاء، وهذا حماية لحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم، وتسهيل االجراءات عليهم، في الحصول على 

 .مستحقاتهم، من أداءات وتعويضات

صة بعد لم يعد يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية خا 38/51كما أن القانون رقم        

وتشجيع أرباب العمل الخواص والتسهيالت الممنوحة لهم ألجل تشجيع . التخلي عن النهج االشتراكي

كما أن المشرع الجزائري اراد ان يقترب أكثر من المعايير . االستثمار وجلب رؤوس األموال األجنبية

قرارات الصادرة من هيئات الدولية وما جاءت به منظمة العمل الدولية، من مبادئ في مجال الطعن في ال

الضمان االجتماعي، خاصة منها مبدأ إستقاللية الجهة التي تصدر القرار عن الجهة الفاصلة في الطعن 

 . بحيث ال يمكن أن تكون االدارة هي الخصم والحكم في أن واحد

 
 المنازعات العامة /2 تسوية آليات / 5:الكلمات المفتاحية

  مجال الضمان اإلجتماعي في  /8                     
 


