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 التأمين على المرض في التشريع الجزائري



 بسم هللا الرحمن الرحيم

تَاِء  يالِف قَُرْيش  1 إِيالفِِهْم ِرْحلَةَ الش ِ  " ِِلِ

ْيفِ 2  فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيتِ 3  َوالصَّ

ْن  ن ُجوع  َوآَمنَُهم م ِ ِذي أَْطعََمُهم م ِ
الَّ

 َخْوف  4 " 

 صدق هللا العظيم

( من سورة قريش.1،2،3،4) اآليات  



 إهداء:
 الحمد هلل الذي وفقنا النجاز هذا العمل المتواضع، أما بعد:

:إلى أهدي هذا العمل   

.ني حرفا في هذه الدنيا الفانيةكل من علم  

من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب، الى من حصد األشواك عن دربي  إلى 

 ليمهد لي طريق العلم " أبي , أمي".

من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي "أخي وأختي. إلى  

كل أحبتي و كل من كان لي عونا و سندا. إلى  

كل أفراد عائلتي و كل األحبة و  األصدقاء . إلى  

كل األساتذة الكرام و كل رفاق الدراسة. إلى  

 و أخيرا إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتواضع.

هذا خالصا لوجه هللا ليستفيد منه زمالئنا.أرجوا أن يكون بحثنا   



 شكر و تقدير:
 

و الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى رب العالمين الحمد هلل 

.هللا عليه وسلم  

نشكر هللا على نعمه التي ال تقدر وال تحصى و منها توفيقه تعالى على إتمام هذا 

 العمل.

المؤطر" بن نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان و خالص العرفان و التقدير إلى األستاذ 

عزوز بن صابر" الذي شرفنا بقبوله اإلشراف على هذه المذكرة ، وعلى دعمه و 

 توجيهاته القيمة، جزاه هللا خيرا.

على قبولهم  آيات التقدير و العرفان إلى أساتذتنا المناقشين كما يسرنا أن نوجه أسمى

.مناقشة مذكرتنا  

 فالشكر هلل أوال و آخرا و الحمد هلل.

 

  



 

 

 

 قائمة المختصرات

   
 _ ج.ر _ الجريدة الرسمية. 

 _ ف _  فقرة .

 _ق ا م ا ج _ قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد.

 _ ص _ صفحة.

 _ ط _ الطبعة.

 _ م ق _ المجلة القضائية.

 _ ع _ العدد.

 _ م _ مكرر.
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 على المرض وشروط االستفادة منه التأمٌن أنواع الفصل األول:

تغطي التأمينات االجتماعية عدة أخطار , أىميا المرض وذلك نظرا لتأثير خطر المرض 
جانبين رئيسيين العامل من جية ، نو يؤثر سمبا عمى مى قدرة العامل عمى العمل , حيث أع

قد يمس المرض بالمصمحة الخاصة لمعامل, بحيث جية أخرػ ، بالنسبة لمعامل  واالقتصاد من
يفقد أجره نتيجة توقفو عن العمل ىذا من جية, ومن جية أخرػ قد يصبح العامل في أمس 

الصحية المرتبطة العناية الحاجة و العوز,  وذلك نتيجة لتضخم وزيادة التكاليف الخاصة ب
 بالنسبة لمعامل أو احد أفراد أسرتو, والتي ال يمكن أن يدفعيا في غالب األحيان .بالمرض 

كل مجتمع يحتاج إلى يد عاممة نشيطة وسميمة قادرة عمى اإلنتاج ف أما بالنسبة لالقتصاد
كان المردود والعطاء الكثير لتحقيق التنمية االقتصادية, فكمما كان العامل بصحة جيدة, كمما 

كما تسعى جميع الدول إلى الحفاظ عمى الثروة البشرية, وتوفير  والعطاء أكثر في مجال عممو.
الحماية القانونية الالزمة لمعامل المصاب بخطر المرض, بواسطة قانون التأمينات االجتماعية, 

 وذلك لما يرتبو ىذا األخير من أثار سمبية تعود عمى العامل و المجتمع.

في ىذا الفصل إلى أنواع التأمينات االجتماعية من خالل )المبحث  سنتطرق  وعميو
 األول(، ثم شروط االستفادة منيا من خالل) المبحث الثاني(.
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 المبحث األول: أنواع التأمٌن على المرض.

يتعّرض اإلنسان لعّدة مخاطر، أىّميا المرض، لذلك فإن التأمين االجتماعي يمتد 
يمكن تصنيف التأمين عمى  الخطر، ولحماية المؤمن عميو خالل فترة مرضو.لتغطّية ىذا 

أنواع التأمين عمى  ، وىذا ما سنحاول توضيحو من خالل)المطمب األول(إلى صنفينالمرض 
أنواع التامين عمى المرض من حيث في )المطمب الثاني(  أّماالمرض من حيث مصدره، 

 مّدتو. 

 على المرض من حٌث مصدره.المطلب األول: أنواع التأمٌن 

المرض الذؼ تتقرر بموجبو التأمينات مّيز المشّرع الجزائرؼ بين نوعين من 
وعميو سنتناول التأمين عمى المرض العادؼ في )الفرع األول(و التأمين عمى  االجتماعية،

 المرض ميني في )الفرع الثاني(.

 التأمٌن على المرض العادي: الفرع األول:

الذؼ يغّطي المخاطر التي تنتج عن المرض التأمين التأمين عمى المرض العادؼ ىو 
نما بالتكوين الفيزيولوجي لإلنسان نفسو.  1الذؼ ال يتصل بالعمل وال بظروفو ،وا 

المرض العادؼ ، بل تبنى الفقو تعريفو ،حيث لم يعرف قانون الضمان االجتماعي 
االعتالل الصحي الذؼ يمنع صاحبو من مزاولة : " جالل الدين قريشي بأنو الدكتور عّرفو 

 2."عمل أو ممارسة مينة معينة، ويحدد بالخبرة الطبية إصابةعممو، وال يكون ناشئا عن 

                                                           

سماتً الطٌب ،التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً،وفك المانون الجدٌد،دار الهدى،عٌن 1  

  .32،ص4102مٌلة،الجزائر،
اشار إلٌه الدكتور رحوي فؤاد فً مذكرة الماجستر فً المانون االجتماعً الموسومة : " الراحة والعطلة التعرٌف  2

 . 011ص 4113-4112المانونٌة فً المانون االجتماعً الجزائري جامعة وهران ، السانٌا ، كلٌة الحموق 
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عارض من العوارض المألوفة التي قد "  عمى أنو:عرفو جانب آخر من الفقو كما 
إلى وىناك من ذىب  1."وتيدد أمنو االقتصادؼ ،لفرد فتسبب لو العديد من المشاكلتصيب ا

ىو كل مرض غير ناتج عن طارغ عمل، وال يمكن اعتباره مرضا المرض العادؼ القول بأن 
ىيئة الضمان  إشعاريجب رض موعند وتعرض المؤمن لو ليذا النوع من ال 2مينيا.

 3 يومية ، إاّل  إذا منعتو قّوة  قاىرة.  الحق في تعويضةلو يخول و ، حتى االجتماعي ب
ن يصيب اإلنسان ھالمرض عبارة عن ويمكن استخالص أن المرض العادؼ ىو:"وعميو 

عمى  توؤدؼ إلى فقدان قدر ي. فمودون أن يكون لذلك عالقة بعم ھجة لعارض طرأ عمیينت
ا إلى إجازة مرضية و رعاية ھلفترة قد تطول أو تقصر يحتاج خالل والعمل و من ثم فقد دخم

لمحاجة و  ھا بمفرده مما قد يعرضھقدر عمى التصدؼ ليطبية تستمزم نفقات إضافية قد ال 
 4."الحرمان

 الفرع الثانً: التأمٌن على المرض المهنً

تمك العمل الجسمانية ، التي تنشأ بسبب العمل خالل فترة من  قصد بالمرض المينيي 
المشرع  عرف .5تقصر حسب ظروف العمل أوتطول ال تظير أعراضيا إال بعد مّدة  الّزمن،

عتبر أمراض ت"عمى أنيا 46/11من قانون رقم  26في المادة األمراض المينية الجزائرؼ 
ن، و االعتالل التي تعزػ إلى مصدر أو بتأىيل ميني مينية كل أعراض التسمم، التعف

 6.خاص "
                                                           

ات االجتماعٌة(، دار النهضة العربٌة الماهرة أحمد حسن البرعً،الوجٌز فً المانون االجتماعً)لانون العمل و التأمٌن1  

  .41،ص0554
 

. 404،ص 0554حسٌن عبد اللطٌف حمدان، أحكام الضمان االجتماعً، دار الجامعٌة ، بٌروت،   2 

. 011ص 0ج 4111لسنة   م ج 0554-04-3،الصدر بتارٌخ  023741لرار المحكمة العلٌا، رلم   3  
     ، رسالة دكتوراه الدولة فً المانون الخاص،االجتماعٌةلمضمونة فً لانون التأمٌنات زرارة صالحً الواسعة، المخاطر ا  4

 .014ص   4112.4113ق  جامعة منتوري، لسنطٌنة، كلٌة الحمو
عّجة الجٌاللً ، الوجٌز فً لانون العمل و الحماٌة االجتماعٌة، النظرٌة العامة للمانون االجتماعً فً الجزائر،دار   5

                                                       . 072،ص4111، الجزائر، الخلدونٌة
 14الموافك ل  0217رمضان  40المتعلك بحوادث العمل و األمراض المهنٌة، المؤرخ فً  07/ 47من لانون 27المادة  6

 .   0547لسنة  44"ج.ر" ع ، المعدل و المتمم0547ٌولٌو 
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حددا ودقيقا لألمراض تعريفا م ريف أّن المشّرع الجزائرؼ لم يعطيتضح من ىذا التع
نما تم تحديد قائمة األمراض ذات المصدر الميني المحتمل، وقائمة األشغال التي المينية ، وا 

، وكذا مدة التعّرض لممخاطر المناسبة لكل مّدة األعمال بموجب أن تتسبب فييامن شأنيا 
و القرار  36/11/1531القرار الوزارؼ المشترك المؤّرخ في  وىو ما أشار إليو 1التنظيم.

التي يحتمل أن يكون الذؼ يحدد قائمة األمراض  11/11/1552ي الوزارؼ المؤرخ ف
، تعين ىذه األمراض تحتوؼ  التي . الذؼ يتضمن عّدة جداول لألمراض المينيةمصدرىا مينيا

 2مّدة التكفل بيا و األعمال التي تتسبب فييا.

، بين المرض و طبيعة العمل المؤدػ المرض الميني يستوجب توفر عالقة السببيةإن 
يستثنى من نطاق األمراض المينية تمك األمراض ذلك عن طريق الخبرة ، غير أنو  ويثبت

مع ذلك التكفل بيا يتم في يا غير واردة ضمن القوائم المذكورة، التي وان كانت مينية لكن
الميني المحتمل في  تصنف األمراض المينية ذات المصدر 3التأمين عمى المرض. إطار

و الثانية  لتسمم المرضية الحاّدة و المزمنة ، ظواىر األولى بثالث مجموعات تتعمق ا
    4. اض الناتجة عن وسط أو وضعية خاصةاألمر بالعدوػ الجرثومية ، والثالثة ب

يجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي بدورىا بعد إطالعيا عمى المرض الميني الذؼ 
من  من التصريح فورا إلى مفتش العمل ، واليدف أصاب المؤمن لو عمييا إرسال نسخة

من  األخيرةىيئات الضمان االجتماعي ،ىو تمكين ىذه  إلىالتصريح بالمرض الميني 

                                                           

 14الموافك ل  0217رمضان  40المتعلك بحوادث العمل و األمراض المهنٌة، المؤرخ فً  07/ 47لانون من  22المادة  1 

 .   0547لسنة  44، "ج.ر" ع ، المعدل و المتمم0547ٌولٌو 
  .17، ص4112بن صاري ٌاسٌن ، منازعات الضمان االجتماعً، دار هومة ، بوزرٌعة ، الجزائر، 2
 . 44،ص  4107راض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري ، دار الهدى عٌن مٌلة، الجزائر،  سماتً الطٌب، حوادث العمل واألم  3
ة التً ٌحتمل أن ٌكون مصدرها  0552ماي11من المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً  1المادة  4 الذي ٌحدد لائمة األمراض المهٌن

ٌا   .0552لسنة  02ع ،"ج.ر" مهن
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ال يسقط  اآلجالمن الحالة الصحية لممؤمن لو ،عمما أن عدم احترام  التأكدممارسة رقابتيا و 
 1الحق في الحماية.

 

 حٌث مدّتهالمرض من المطلب الثانً: أنواع التأمٌن على 

يوليو  13وافق ل الم 1016رمضان 31المؤرخ في  46/11قانون  استقراءا ألحكام
التأمين  إلى في ىذا المبحث نتطرق وف ،. سنوعين يقسم المرض من حيث مدتو إلى 1546

مين عمى المرض القصير المدػ من خالل )الفرع األّول(، ثم التأ عمى المرض الطويل المدػ
 من خالل )الفرع الثاني(. 

 

 التأمٌن على المرض الطوٌل المدى :األول  الفرع

الطويل المدػ يمثل استحالة نيائية ، ويعّد سببا النفساخ العقد وفقا لمقواعد  لمرضا 
العامة، والمعيار السائد لممرض الطويل ىو ذلك الذؼ يستطيل لممدة التي تشيع االضطراب 

 الجسيم في تنفيذ العقد،مما يضطر صاحب العمل إحالل عامل أخر محل العامل المريض.

سخ العقد سواء قبل مدتو إذا كان محدد المدة أو بغير ميمة المرض الطويل ينف تحققإذا 
 ، الخاضع لقانون العمل بالنسبة لعقد العمل أما  2إخطار أو تعويض إذا كان غير محدد المّدة.

بمعيار جامد، المدة التي إذا تجاوزىا مرض العامل، كانت مرضا طويال ومن حدد المشرع  فمقد
 .3العقد النفساخثم سببا 

                                                           
  . 12، نفس المرجع ،صبن صاري ٌاسٌن 1
 . 213ص ،4117 االسكندرٌة،دار الجامعة الجدٌدة،  همام دمحم محمود، لانون العمل عمد العمل الفردي ،  2
ٌطو كرٌمة، سوماتٌة خدٌجة ، النظام المانونً للتعوٌض على المرض فً لانون التأمٌنات االجتماعٌة  الجزائري، بن  3

مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر تخصص لانون الضمان  اجتماعً ،جامعة الجٌاللً بونعامة  كلٌة الحموق و العلوم 

 .  15ص  4102/4101السٌاسٌة ، لسم الحموق 
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ويصل إلى مّدة أقصاىا  2ستة اشير الذؼ يتجاوز  ىو المرض المدػ المرض الطويلف      
 لتأمينات االجتماعية،المتعمق با 46/11من قانون  12المادة ما أكدتو  وىو .1سنوات 6ثالث 

رة أعاله طوال فت 11أنو: " تدفع التعويضات المشار إلييا في المادة ى عم حيث جاء فييا
يجوز دفع التعويضة بعطل طويمة األمد ،  إذا تعّمق األمر، سنوات محسوبة( 6أقصاىا ثالث )

من  2تاريخ عن كّل عّمة....." إلىاليومية طوال فترة مّدتيا ثالث سنوات ومحسوبة من تاريخ 
خالل ىذه المادة يتبين لنا أن العطمة المرضية الطويمة المدػ تقدر بثالث سنوات كاممة، ليحال 

 اجتماعيا عمى العجز.بعدىا المؤمن لو 

الذؼ يحدد كيفيات  11/13/1540المؤرخ في  40/33من المرسوم رقم  31حددت المادة 
المتعمق بالتأمينات االجتماعية، العمل الطويمة  46/11تطبيق العنوان الثاني من  القانون رقم 
تجعل ، التي تثبت معاينتيا أنيا 46/11من قانون  31األمد  المنصوص عمييا في المادة 

اض العصبية مر األالسل بجميع أنواعو ،  العامل يستحيل عميو أن يمارس نشاطو الميني، وىي:
فاوؼ  ارتفاع ضغط الدم الدم ، الخراج الممأمراض  األمراض السرطانية ، و النفسية الخطيرة ، 

األمراض العصبية  أمراض الدماغ ، أمراض أمراض القمب و األوعية الدموية ، الخبيث، 
تياب ما حول المفاصل الروماتيزمي ، القراض المراض المفاصل المزمنة االلتيابية ، أالكمى، 

شمل  ن الناتجة عن انسداده أو انحصاره ، حاالت العجز عن التنفس المزمالخمامي المنشور ، 
 3األطفال السابق الحاد.

ئة االجتماعي في اآلجال المحددة، بكل مرض يعترؼ يجب أن تشعر ىيئة الضمان ىي
وفي يومية، أال إذا حالة أسباب قاىرة ، العامل من شأنو أن يخول لو الحق في التعويضة ال

                                                           
 ،  األردن، دار الحامد للنشر،  صابر، نشأة عاللة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري و الممارنبن عزوز بن  1

  .432، ص  0،4100 ط

 0547ٌولٌو  14الموافك ل  0217رمضان  40المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المؤرخ فً  47/00من لانون  02مادة ال2 

  .0547لسنة  44 ع "ج.ر"
الذي ٌحدد كٌفٌات تطبٌك العنوان الثانً من المانون  00/14/0542المؤرخ فً  42/43المرسوم رلم من  40المادة  3

  .0542لسنة  3 ع  "ج ر "،المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة 47/00
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سقوط الحق في التعويضات اليومية  إلىحالة عدم مراعاة ىذا اإلجراء، تترتب عقوبات قد تؤدؼ 
المراقبة بسبب عدم  إجراءن االجتماعي من بالنسبة لممدة التي منعت أثناءىا ىيئة الضما

  1التصريح.

 

  : التأمٌن على المرض القصٌر المدى:الثانًالفرع 

في حالة إصابتو  يدفع صندوق الضمان االجتماعي لممؤمن لو اجتماعيا تعويضات يومية،
أشير،  2يعتبر مرضا القصير المدػ كل مرض ال تتجاوز مدتو بمرض قصير المدػ ، و 

 إلى األمراض التي ال تدخل ضمن األمراض الطويمة المدػ. باإلضافة

اإلصابات والعمل األخرػ غير الطويمة األمد التي يتعرض  يغطي التأمين عمى المرضإن 
( متتاليتان ، وذلك عمى 3فترة مدتيا سنتان)ليا المؤمن لو اجتماعيا، عمى نحو يضمن طوال 

( 611عمة أو عدة عمل مختمفة عمى أن يتقاضى المؤمن لو اجتماعيا أكثر من ثالث مئة )
  2تعويضة يومية خالل كل تمك الفترة. 

إال إذا  يجب عميو إشعار ىيئة الضمان االجتماعي ،بالمرضفي حالة إصابة العامل 
ويجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي تبميغ المستخدم بكل ،  حالت دون ذلك أسباب قاىرة

القرارات المتعمقة بطمبات تعويض العطل المرضية لمعامل بما فييا رأؼ مصالح المراقبة الطبية، 
 3وعند االقتضاء نتائج الخبرة الطبية في اآلجال المحددة

                                                           
 44 ع ،"ج.ر" المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم 0547ٌولٌو4المؤرخ فً  47/00من لانون  04المادة  1

  .0547لسنة 

السالف الذكر. 47/00من لانون  02المادة   2  

.السالف الذكر 47/00لانون  04المادة   3  
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بمرض  إصابتو العامل بمرض طويل المدػ أو إصابةكمتا الحالتين، سواء في حالة  تعتبر
حالة من حاالت تعميق عالقة العمل، مما ينجر عنو توقف عالقة العمل بين قصير المدػ، 

 1العامل و الييئة المستخدمة، ليتكفل بو الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية .

العامل الذؼ تتوافر فيو الشروط القانونية المتطمبة   يستفيد من قانون التأمينات االجتماعية
 ىو  الجتماعيةااليدف من التأمينات  وبما أن  لّما ، وجود عالقة عمل منتظمة، ذلك ومنيال

تحقيق األمن االجتماعي و االقتصادؼ لمخاضعين ألحكامو، فقد وسع المشّرع مظّمة التأمينات 
االجتماعية إلى فئات أخرػ من المجتمع و شبييا بالعمال لغرض االستفادة من مزايا ىذا 

 . المبحث الثاني وىذا ما سنعالجو من فيالقانون، 

 

 دة من أداءات التأمٌن على المرضالمبحث الثانً:شروط االستفا

مكانية االستفادة من مزايا قانون التأمينات إل شروط إلزامية ضبط المشرع الجزائرؼ 
االجتماعية، سنخصص ىذا المبحث لدراسة كيفية اكتساب صفة المؤمن لو اجتماعيا من خالل 

البطاقة االلكترونية )بطاقة الشفاء(وسيمة لالستفادة من التأمين عمى المرض مطمب األول( ثم )ال
   . من خالل )المطمب الثاني(

 اكتساب صفة المؤمن له اجتماعٌا المطلب األول:

يستبدل مصطمح "المؤمن لو " بمصطمح المؤمن لو  14/11من قانون  11طبقا لممادة 
الفرع )  مفيوم لممؤمن لو اجتماعيا في  إعطاء، سنحاول 2القانون اجتماعيا" في كل مواد ىذا 

  األول( و شروط اكتساب صفة المؤمن لو اجتماعيا )الفرع الثاني(.

                                                           
  .432بن عزوز بن صابر، نشأت عاللة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري و الممارن، نفس المرجع السابك، ص   1
2

، نشر المعهد الوطنً للعمل الطبعة الثالثة متممة ومعدلةٌة، لانون الضمان االجتماعً،  نصوص تنظٌمٌة و تشرٌع 

 .735،ص4100،
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 : مفهوم المؤمن له اجتماعٌا:األول  الفرع

ويتضح  ، 1يعتبر كل شخص يستفيد من حماية الضمان االجتماعي، مؤمن لو اجتماعيا
ن بالتغطية االجتماعية ، أن األشخاص المعنيي46/11قانون  من 2 إلى 6من خالل المواد من 

و الفئات الخاصة األخرػ ، وسوف نتطرق إلييم من خالل  العمال ومن في حكميم،ىم: 
 العناصر التالية .

 أوال: فئة العمال ومن فً حكمهم

العمل ، وفئة يقصد بيذا العنصر فئة العمال األجراء كما ورد تعريفيم في احكام قانون 
، وفئة العسكريين والممحقين بيم ، وفئة العمال  العمال غير األجراء ، وفئة المشبيين باألجراء
 االجانب، باإلضافة إلى بعض الفئات الخاصة .

 فئة العمال األجراء: -0

" يستفيد من أحكام ىذا القانون  عمى أنو:المشار إليو  64/11من قانون  6 تنص المادة
م ممحقين باألجراء، أيا كان قطاع النشاط الذؼ يعممون فيو كانوا أجراء أ ءسواكل العمال 

  2والنظام الذؼ كان يسرؼ عمييم قبل دخول ىذا القانون حيز التطبيق."

كل األشخاص : " يعتبر عّمال أجراء  51/11من قانون  13نص المادة بالرجوع إلى 
إطار التنظيم ولحساب شخص أخر طبيعي يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في الذين يؤدون عمال 

 3أو معنوؼ عمومي أو خاص ، يدعى المستخدم."

                                                           
 . www.mtess.gov.dz/ar/2/ 43/17/4105  ،05:12للضمان االجتماعً -الوطنٌة  -المولع االلكترونً: السٌاسة 1

.0547لسنة  44 ع ، "ج,ر" المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة،  المعدّل و المتمم 47/00لانون  7المادة   2  

المتعلك بعاللات العمل  40/12/0551الموافك ل  0201رمضان  42المؤرخ فً  51/00من لانون رلم  14المادة 3 

 . 0551لسنة  03 ع  "ج.ر"
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ومنو يتضح أن العامل األجير ىو كل شخص طبيعي أو معني الذؼ يؤدؼ نشاط ميني  
لحساب شخص أخر يدعى المستخدم أو رب العمل تحت إشرافو وتوجييو مقابل أجر ولمدة 

 محدودة أو غير محدودة. 

 ال الغٌر األجراءفئة العم -4

يسرؼ قانون التأمينات االجتماعية عمى األشخاص الطبيعيين أصحاب األعمال و المين 
الحّرة الذين يشتغمون و يمارسون نشاطا لحسابيم الخاص ووفق الشروط المحددة في التنظيم 

كما يسرؼ عمى التجار و الحرفيين و  كان المجال الذؼ يشتغمون فيو.  أيا بوالمعمول 
الصناعيين، كما يشمل أيضا نظام التأمينات االجتماعية أصحاب المين الحّرة كالمحامين 
واألطباء، ويشترط أن تتحقق فييم الشروط القانونية التي تخول ليم الحق في االستفادة من 

المتعمق  46/11من قانون  10أداءات التأمينات االجتماعية. وىذا ما نصت عميو المادة 
 1جتماعية.بالتأمينات اال

 فئة العمال المشبّهٌن بألجراء -7

يستفيد العمال األشخاص المشبيين باألجراء من جميع خدمات التأمينات االجتماعية، وىم 
العمال الذين يباشرون عمميم في المنزل ولو كانوا يممكون كامل األدوات الالزمة لعمميم أو 

يما خدم المنازل، والبوابون، كذلك األشخاص الذين يستخدميم الخواص السجزءا منيا، 
والسائقين و الخادمات و الممرضات ،والمتمينون الذين يتمقون أجرا شيريا يساوؼ نصف األجر 
الوطني األدنى المضمون أو يفوقو، و الذين يمارسون حراسة األطفال في المنازل، و الممثمون 

يعتبر أيضا اطيم الفني. و الفنانين الذين يتمقون مكافآت في شكل أجور أو تعويضات عن نش

                                                           

. 415سماتً الطٌب ،التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً ، نفس  المرجع ،ص   1  
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عماال مشبيين باألجراء البحارة و الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس، و 
 1الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون.

من أجل االستفادة  المشبيين باألجراءلعمال ا 41/66من المرسوم  3المادة  كما أشارت
من خدمات العينية من تأمينات المرض واألمومة وخدمات حوادث العمل و األمراض المينية 

رخصت ليم  إذا، األمتعة الذين يستخدمون في المحطاتحاممو عمى سبيل الحصر وىم  فقط
خصت ليم إذا ر اس مواقف السيارات التي ال يدفع فييا أجر الوقوف حرّ المؤسسة بذلك ، 

من خدمات التأمينات االجتماعية حسب الحالة،  ،يستفيد كل ىؤالء 2صالح المختصة بذلك.الم
 و ذلك تطبيقا لمبدأ الحماية االجتماعية. 

 فئة العسكرٌٌن و الملحقٌن بهم بما فٌهم المستخدمون المدنٌون: -2

نظام التأمينات االجتماعية أيضا العسكريين و الممحقين بيم بما فييم المستخدمون  يشمل
،حيث تنص عمى أن:" تسستمد  46/11من القانون  52، ىذا طبقا لنص المادة المدنيون 

األحكام المتعمقة بالتأمينات االجتماعية و الخاصة بالعسكريين و الممحقين بيم من ىذا 
  3القانون."

 انب الذٌن ٌعملون فً الجزائر:فئة األج -1

القوانين، أؼ تطبيق قوانين الجميورية عمى كافة التراب الوطني، و  إقميميةاستنادا لمبدأ 
و التي جاء  46/11من نفس القانون  2المكرس في مجال التأمينات االجتماعية بموجب المادة 

فييا:" ينطوؼ وجوبا تحت التأمينات االجتماعية األشخاص الذين يشتغمون في التراب الوطني 
أيا كانت جنسيتيم سواء أكانوا يعممون بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو 

                                                           
الذي ٌحدد لائمة العمال المشبهٌن باألجراء فً مجال  15/14/0541المؤرخ فً  41/77من المرسوم رلم  0المادة  1

  . 0541سنة 5 ع "ج،ر"، 0554ٌولٌو  2المؤرخ فً  54/432الضمان االجتماعً المعدل و المتمم بالمرسوم 

السالف الذكر. 41/77المرسوم 4المادة   2  
 44،"ج.ر"  ع المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم 14/13/0547المؤرخ فً  47/00من المانون  52المادة  3

 . 0547لسنة 
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يم أو عالقتيم جماعة من أصحاب العمل، وميما كان مبمغ و طبيعة أو صالحية عقد عمم
كما يمكن لألجنبي أن يستفيد من خدمات التأمينات االجتماعية، بشرط أن يكون مقيما  1فيو."
 2، فقد حقو في االستفادة من تمك الخدمات.جزائر، أما إذا انتيت إقامتو بيابال

 الفئات الخاصة األخرى ثانٌا:

تستفيد من األداءات العينية وىم  عمى فئات أخرػ  46/11من قانون  1نصت المادة 
يستحيل معيا ممارسة أؼ نشاط األشخاص المصابون بإعاقات بدنية أو عقمية  المجاىدون ،

األشخاص غير المؤمن ليم اجتماعيا الدين لدييم دخل يساوؼ أو يقل عن ميني ، الطمبة ، 
اطمين عن األشخاص الع -المحرومين -من المبمغ الشيرؼ األدنى لمعاش التقاعد ℅11

األشخاص الذين ينقطعون عن الخضوع لمضمان االجتماعي بسبب انتياء أو التوقف  -العمل
 عن النشاط. 

 جهم وأوالدهم و القصر و المعوقونفئة المجاهدون و ذوي حقوق الشهداء وأراملهم و أزوا:  0

في  شاركواالذين  األشخاصيستفيد المجاىدون وىم  46/11من القانون  1بموجب المادة 
ثورة التحرير الوطني مشاركة فعمية مستمرة و بدون انقطاع في ىياكل جبية التحرير الوطني 

 1523.3مارس  15و  1510نوفمبر  أولو/أو تحت لوائيا خالل الفترة ما بين 

يستفيد ذوو حقوق الشيداء والمجاىدون وأرامميم و أزواجيم وأوالدىم القصر و كما 
ى مجانية العالج في جميع مؤسسات الدولة بالنسبة الالمعوقون بدون تحديد في السن من 

مجانية ترميم األعضاء االصطناعية مع توفير جميع األمراض و العاىات المصبين بيا ، وكذا 
في التكفل التام من طرف الدولة بالعالج لتي تتطمبيا عاىات عجز المعطوبين ، و الموازم ا

                                                           
 44 ، "ج،ر"  ع المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم 13/0547/ 4المؤرخ فً  47/00من لانون  2المادة  1

 . 0547لسنة

.407المرجع السابك، ص سماتً الطٌب، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً، نفس   2  
سنة    41 ع "ج.ر"، المتعلك بالمجاهد والشهٌد، 0555أبرٌل  11المؤرخ فً  55/13من المانون  1راجع المادة  3

0555 . 
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العالج بالخارج بالنسبة لألمراض المستعصي دنية التابعة ليا ، باإلضافة إلى المحطات المع
 1عالجيا داخل الوطن.

كذلك يتمتع بنفس الحقوق كل األشخاص الذين يستفيدون من المعاشات بموجب التشريع 
الشيداء و ذوؼ حقوق المجاىدين الخاص بالمجاىدين و الذين يتمثمون في ذوؼ حقوق 

وىم أصول الشييد أرممتو أو أراممو،  55/13من القانون  10و  16المواد المحددين بموجب 
 2بناتو وأبناءه وأصول المجاىد ، األرممة أو األرامل الذين يستفيدون من المنح التعويضية . 

يستفيد كذلك بموجب التشريع الخاص بالمجاىدين، الضحايا المدنيون الذين أصيبوا 
الوطني أو بسبب أحداثيا، وذوؼ حقوق الضحايا و أصول القصر بجروح أثناء ثورة التحرير 

و ضحايا المتفجرات الذين أصيبوا بفعل األلغام المتفجرة 3الذين توفوا خالل ىذه األحداث.
 4المتبقية من العيد االستعمارؼ و ذوؼ حقوقيم. 

  األشخاص المصابون بإعاقات بدنٌة أو عقلٌة ٌستحٌل معها ممارسة نشاط مهنً:  4

يستفيد كذلك من األداءات العينية لمتأمينات االجتماعية األشخاص المصابون بإعاقات 
ستفيد بإثبات اإلعاقة بشيادة بدنية أو عقمية يستحيل معيا ممارسة نشاط ميني ، ويمتزم الم

طبية عمى أن تحتفع ىيئة الضمان االجتماعي بحقيا في إجراء الفحوص الالزمة عميو لمتأكد 
 5تقديرىا.منيا و 

 

 

                                                           
  . 0555سنة  41 ع  "ج.ر"، المتعلك بالمجاهد و الشهٌد ، 0555ابرٌل  1المؤرخ فً  55/13من المانون  72المادة  1

.  402الطٌب، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً، نفس المرجع السابك ص سماتً    2  
  0555سنة  41ع  ،"ج.ر"0555ابرٌل 1المؤرخ فً  المتعلك بالمجاهد و الشهٌد  55/13من المانون  74و  70لمواد ا 3

من نفس المانون .  77و 74المواد   4  

.  401الطٌب، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً ، نفس المرجع ص سماتً   5 
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 : فئة الطلبة  7 

يتمتع كذلك الطمبة من اشتراكات الخدمة في التأمينات االجتماعية في باب األداءات 
ما بعد التدرج في المعاىد و الجامعات و العينية فقط الطمبة الذين يزاولون دراستيم التدريجية أو 

المتعمق  46/11 من قانون  1، وقد نصت عمى ىذه الفئة المادة المعاىد المتخصصة 
 1بالتأمينات االجتماعية .

بلغ الشهري من الم ℅11األشخاص غٌر المؤمن لهم اجتماعٌا الذٌن لدٌهم دخل ٌساوي أو ٌقل عن :  2

 األدنى لمعاش التقاعد

لمعاش  عمى أنو :" ال يمكن أن يقل المبمغ السنوؼ  46/13من القانون  12تنص المادة 
 2لألجر الوطني األدنى المضمون."ي السنومن المبمغ  ℅ 31التقاعد عن 

 فئة المحرومٌن::  1

يستفيد ذوؼ حقوق األشخاص الذين ينتمون إلى ىذه الفئة عمى أن يستوفوا اإلجراءات 
القانونية التي تثبت صفتيم كمحرومين وتمنحيم الحق في االستفادة من خدمات التأمينات 

الذؼ يحدد  11/13لك طبقا لممرسوم التنفيذؼ رقم السيما األداءات العينية منيا و ذ االجتماعية
كيفيات الحصول عمى العالج لفائدة األشخاص و الفئات المحرومة غير المؤمن ليم 

 3اجتماعيا.

 فئة األشخاص العاطلٌن عن العمل :  2

يستفيد األشخاص العاطمين عن العمل من الخدمات العينية لمتأمينات االجتماعية من باب 
التأمين عمى المرض و التأمين عمى الوالدة رغم عدم ممارستيم لنشاط ميني، األشخاص 

                                                           
 44 ع ، "ج.ر" المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم 14/13/0547المؤرخ فً  47/00من لانون  1المادة  1

  . 0547لسنة 
2
  .0547سنة  44 ع ،"ج.ر"بالتماعد المعدل و المتمم المتعلك  0547ٌولٌو  14المؤرخ فً  47/04من المانون  02لمادة ا 
، المحدد لكٌفٌات الحصول على عالج لفائدة المحرومٌن غٌر 4110ٌناٌر  40المؤرخ فً  10/04المرسوم التنفٌذي رلم  3

 .  4110سنة  12  ع  المؤمن لهم اجتماعٌا، الجرٌدة الرسمٌة
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العاطمين عن العمل بسبب عجز مثبت فانونا أو حادث مرض ميني يساوؼ نسبة عجز 
 وعمى 1التقاعد المسبق. أو ،لمحالون عمى نظام التقاعدشخاص ا. واأل أو يزيد عنيا℅11

العموم مجموع األشخاص أصحاب المعاشات و الذين يستفيدون من ريوع الضمان االجتماعي 
منقولة بما فييا تمك المستحقة عن حوادث العمل و األمراض سواء كانت ريوع مباشرة أو 

ين التي حددت مجموع المستفيد 46/11قانون من 31و 25المينية و التقاعد، وذلك طبقا لممواد 
داءات العينية لممرض و الوالدة في إطار التأمينات االجتماعية الذين يحق ليم االنتفاع من األ

 .2وذلك عمى سبيل الحصر

 فئة األشخاص الذٌن ٌنقطعون عن الخضوع للضمان االجتماعً بسبب انتهاء أو التوقف عن النشاط::  3

األشخاص الذين ينقطعون عن الخضوع لمضمان  يستفيد مكرر 12حسب المادة 
ويحتفظون بالحق في األداءات العينية االجتماعي بسبب انتياء أو التوقف عن النشاط ،

وىذا يتعمق باألشخاص الذين ال ينتمون إلى فئات المستفيدين من  .لمتأمينات االجتماعية 
و بالرغم من انقطاعيم عن ممارسة معاش أو منحة في مجال الضمان االجتماعي، ذلك أن

نشاطيم و توقف انتسابيم إلى ىيئات الضمان االجتماعي ، إال أن حقيم في االستفادة من 
( شيرا ، وذلك بحسب مدة 13األداءات العينية يستمر طيمة مدة قد تصل إلى اثني عشرة )

 عن النشاط.العمل الفعمية التي قضاىا العامل خالل السنة التي تسبق تاريخ التوقف 

( أشير اذا كان 6يستفيد العامل من الحق في الحفاظ عمى األداءات العينية لمدة ثالث )
( ساعة. كما يستفيد كذلك من خدمات األداءات 311(يوما أو مائتي )61ثالثون ) اشتغلقد 

 (يوما أو21العامل الذؼ يثبت ممارستو الفعمية لنشاط خالل ستون )( أشير 2العينية لمدة ستة)
العامل الذؼ يثبت أنو عمل مدة مائة و عشرون يوما ( ساعة. كذلك يستفيد 011أربعة مائة )

                                                           
  . 0547سنة  44 ع  "ج.ر"المتعلك بالتماعد ، المعدل و المتمم ،  0547ٌواٌو 14المؤرخ فً  47/04لانون  1

. 404سماتً الطٌب، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً ، نفس المرجع السابك ،ص   2  
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( 13( ساعة من الحق في األداءات العينية طيمة مدة اثني عشرة )411( أو ثمانمائة  )131)
 1شيرا التي تمي تاريخ التوقف عن النشاط.

 

 اجتماعٌا: ط اكتساب صفة المؤمن لهوشر: الثانً الفرع 

تتوافر في الشخص صفة المؤمن لو و يسرؼ عميو قانون التأمينات االجتماعية البد حتى 
 46/11من قانون  13حدد المشرع الجزائرؼ من خالل المادة ،  من توافر شروط أساسية

الشروط الواجب توافرىا في العامل، لكي يستفيد من أداءات العينية و التعويضات اليومية 
( 11خمسة عشر ) إما، أن يكون قد عمل ىأشير األول(2)ل الستة لمتأمين عمى المرض خال

التي سبق تاريخ تقديم العالجات، ي ذؼالالفصل الثالثي ساعة عمى األقل ( 111يوما أو مائة )
( ساعة عمى األقل 011مائة ) أربعة( يوما أو 21يطمب تعويض نفقاتيا، أو قد عمل ستين )

 2بق تاريخ تقديم العالجات المطموب تعويضيا.( شيرا التي تس13عشر) نىأثناء االث

من قانون التأمين المصرؼ، أنو الستحقاق  32في المادة  صراحة، أشار المشرع المصرؼ 
( أشير 6العامل لمزايا التأمين ضد خطر المرض يجب أن يكون مشتركا فيو لمدة ثالث )

( اشير متقطعة، بشرط أن يكون الشيران األخيران منفصمين، ويدخل في 2متصمة، أو ستة )
 .يقدميا صاحب العمل عمى نفقتو. حساب ىذه المدة ، مّدة انتفاعو بمزايا العالج التي 

من خالل ىذه المادة يتضح أن المشرع المصرؼ، يقصد األشخاص العاممين في القطاع 
الخاص، ذلك ألنو في الفقرة الثانية من نفس المادة استثنى المؤمن عمييم العاممين بالجياز 

صادية بالقطاع العام، اإلدارؼ لمدولة، و الييئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات االقت

                                                           
، االجتماعٌة ن المعدل و المتمم، المتعلك بالتأمٌنات 14/13/0547المؤرخ فً  47/00مكرر من لانون  12المادة  1

  .0547لسنة  44 ع ر" "ج.
من  05المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدلة و المتممة بالمادة  14/13/0547المؤرخ فً  47/00من لانون  14المادة  2

 . 03/.52أمر رلم 
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وذلك من أجل منع التحايل لالنتفاع بمزايا تأمين 1كما ال تسرؼ شأن أصحاب المعاشات.
، بحيث أن العاممين لدػ الدولة يكون دفع اشتراكيم مؤكدا، من خالل المرض بالقطاع الخاص
شتراك ل. اضافة الى أن الدولة تساىم في بعض القطاعات بجزء من ااقتطاعو من أجرة العام

فان أصحاب العمل و  46/11قانون  33ىذا وحسب المادة 2التأمينات االجتماعية . 
المستفيدين المذكورين سابقا، مجبرين عمى االلتزام بدفع قسط من اشتراك، وذلك من أجل تمويل 

 نفقات التأمينات االجتماعية.

التي يتطمبيا القانون، كأن يقصد باالشتراكات أن تتوافر في المؤمن عميو الشروط األخرػ 
المؤمن عميو من مزايا التأمين عمى يكون من الفئات المستفيدة من ىذا القانون، لكي يستفيد 

المرض، بغض النظر عن سداد االشتراكات من عدمو ، بحيث أن المؤمن لو  ليس ممزما بدفع 
لعمل سواء تعمق االشتراك، بل يقع التزام دفع اشتراكات التأمين عمى المرض عمى صاحب ا

                                                                      3ذلك بحصتو أو بحصة العامل التي يقوم باقتطاعيا من أجره . 
أما في حالة تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماتو لمييئة المكمفة بتقديم األداءات لممؤمن 

من لو، بل يتعين عمى ىيئة الضمان االجتماعي تقديم األداءات ليم ، فال يقع جزاء عمى المؤ 
لممؤمن لو ثم تسترد تعويض مبمغ األداءات المدفوعة من المستخدمين، فال يمكن أن يحرم 

 4حقوقو بسبب خطأ من  المستخدم. العامل من 

يعتبر الحق في العالج حق من حقوق اإلنسان، التي نصت المواثيق و االعالنات 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في ديسمبر  31ة، حيث نصت المادة العالمي
:"  لكل شخص الحق في الحد األدنى من المعيشة يكفل لو المحافظة عمى صحتو و  1503

                                                           

.0531، سنة 35لانون التأمٌن االجتماعً المصري  32المادة   1  
الواسعة، المخاطر المضمونة فً لانون التأمٌنات االجتماعٌة ، رسالة ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً زرارة صالحً  2

  .032ص  4112/4113فً المانون الخاص ، جامعة منتوري، لسنطٌنة، كلٌة الحموق ،
 44،"ج.ر" ع المتمم المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و 14/13/0547المؤرخ فً  47/00من لانون  34المادة  3

  .0547لسنة

.، السالف الذكرالمتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم  47/00لانون  41المادة   4  
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و العالج الطبي و عمى حياة كريمة لعائمتو و خاصة بالنسبة لممأكل و الممبس و المسكن 
ثبت لو الحق في األمان في حالة البطالة أو المرض أو العجز الخدمات االجتماعية الالزمة وي

 أو الشيخوخة، وفي كل الحاالت التي يفقد فييا الدخل الذؼ يعول عميو في معيشتو.

 

  المطلب الثانً: البطاقة االلكترونٌة )بطاقة الشفاء(وسٌلة لالستفادة من التأمٌن على المرض:

 

" تثبت المتعمق بالتأمينات االجتماعية عمى أنو: 46/11مكرر من قانون 12تنص المادة 
صفة المؤمن لو اجتماعيا ببطاقة الكترونية، تحدد تسمية البطاقة االلكترونية و مضمونيا 
واستعماليا وحاالت تجديدىا و تحيينيا وتعويضيا في حالة السرقة أو الضياع عن طريق 

استحدث نظام جديد إلثبات صفة المؤمن من خالل المادة يتبين إن المشرع الجزائرؼ  1التنظيم."
ل من خالل ىذا المطمب ماىية وعميو سنتناو ، عن طريق البطاقة االلكترونية اجتماعيا لو

 (.13(، ثم شروط االستفادة منيا في )الفرع11البطاقة االلكترونية ومضمونيا من خالل ) الفرع

 

 

 

 
                                                           

  المؤرخ فً 47/00الذي ٌعدل وٌتمم المانون  14/4114/ 47المؤرخ فً  14/10مكرر من لانون  12المادة   1

 .4114لسنة  12 ع  "ج.ر"، المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة،14/13/0547
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 : ماهٌة البطاقة االلكترونٌة ومضمونهااألول  الفرع

، ومضمونيا من خالل مفيوم بطاقة الشفاء، وبيان أنواعيا، وأىدافياسوف نتطرق إلى 
 العناصر التالية 

 : مفهوم بطاقة الشفاء  0

يعتبر مشروع نظام الشفاء الطموح الذؼ يعتمد عمى استعمال التكنولوجيات "الدقيقة " 
و يأتي ىذا النظام في إطار العصرنة الشاممة  ،والذؼ ينتج بطاقة ذات شريحة تسمى الشفاء

فيو نظام   .قاريا و عربياالعمل بو باقة في تعتبر الجزائر السلقطاع الضمان االجتماعي، إذ 
ذو انعكاسات ىيكمية  متعددة أبعادلو  .معقد سواء من الناحية التقنية أو العممية أو الوظيفية

  1.عمى سير الصندوق وبيئتو

 بطاقة الشفاءأ :  تعرٌف 

تسمح بالتعرف عمى المؤمن لو و ذوؼ حقوقو  التي بطاقة الكترونيةالالشفاء ىي بطاقة  
وتحتوؼ بطاقة الشفاء عمى معمومات إدارية  2،أثناء استفادتو من خدمات الضمان االجتماعي

ىذه المعمومات مخزنة في الصفيحة االلكترونية، كما   وطبية لممؤمن االجتماعي و ذوؼ حقوقو.
، لكي يتمكن أنيا تتضمن المعمومات الشخصية لممؤمن لو اجتماعيا كاسمو، ولقبو، ورقم التأمين

من خالليا التعرف بصفة المؤمن لو اجتماعيا، وكيفية استعمال البطاقة االلكترونية من طرف 
حول المؤمن لو اجتماعيا ) كالحالة صة وتتضمن كذلك معمومات خا 3ممتيني الصحة.

 . الصحية، المتابعة الطبية، تعويض األدوية، وجميع الفحوصات الطبية(

                                                           

.412سماتً الطٌب، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً، نفس المرجع السابك ص    1 

سا.44:13_  42/17/4105تارٌخ االطالع:   www.elmawtin.dz المولع االلكترونً   2
  

بمغنٌة مذكرة لنٌل  cnac  الضمان االجتماعً بالجزائر دراسة حالة مركزعمارة، تٌلوت سعاد، تسٌٌر صنادٌك  حاج 3

شهادة ماستر، الملحمة الجامعٌة مغنٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة و التسٌٌر والعلوم التجارٌة ، لسم العلوم التجارٌة، تخصص 

 . 011ص4101/4102التصاد مالً نمدي، 

http://www.el/
http://www.el/
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تسمم ىذه البطاقة لممؤمن لو اجتماعيا من طرف ىيئة الضمان االجتماعي التي ينتسب 
ويجب عمى المؤمن لو اجتماعيا أو ذوؼ حقوقو اظيار بطاقة الشفاء عمى مستوػ  1إلييا.

الصيدليات المتعاقدة، األطباء المعالجين ،صانعي زجاج النظارات الطبية، وأيضا خالل كل 
سنوات  5 إلىتصل مدة صالحيتيا بطريقة دقيقة ،  نيا مصممةكما أ 2 إجراء بمركز الدفع.

ميقا أوكتاك ، ذلك يعني أنيا يمكنيا  23مومات بقدرة حجميا المعتحتوؼ عمى قدرة تخزين 
تحميل حجم كبير من المعمومات الخاصة بالمؤمن لو ، كذلك أن بطاقة الشفاء تستجيب 

3لمعايير الجودة العالمية.
 

 "الشفاء" أنواع البطاقة: ب

تمنح  والتي عائمية:بطاقة اللكترونية لممؤمن لو ثالث أنواع يتعمق النوع األول باللمبطاقة ا
، وتحتوؼ عمى المعمومات المتعمقة بالمؤمن لو ن لو اجتماعيا ويضاف لو ذوؼ حقوق لممؤم

وذوؼ حقوقو، وتحمل البطاقة التعميمات لكل المستفيدين، وتحتوؼ عمى المعطيات المرئية 
أم النوع الثاني  4المدونة في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيبة االلكترونية.

لذوؼ الحقوق في حالة ما كان المؤمن  توجو والتي ق الخاصة بالعائمةبطاقة ذوؼ الحقو ب يتعمق 
لو اجتماعيا يعمل بوالية أخرػ و األولياء المنفصمين، أو في حالة تعدد الزيجات، والتي يزيد 

أفراد باإلضافة إلى المؤمن لو، وتحتوؼ عمى المعطيات المرئية المدونة 6عدد ذوؼ الحقوق عن 
ة االلكترونية .  تتمثل المعطيات المرئية في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيب

 المؤمن لو اجتماعيا ، رقم تسجيل  شفاء العائمية أو لذوؼ الحقوق فيالمدونة في مستند بطاقة ال
                                                           

، ٌحدد مضمون  البطالة االلكترونٌة للمؤمن له 4101أبرٌل  04المؤرخ فً  01/002من المرسوم التنفٌذي رلم  2المادة  1

ع  ،"ج.ر" اجتماعٌا و المفاتٌح االلكترونٌة لهٌاكل العالج و مهنًٌ الصحة و شروط تسلٌمها و واستعمالها و تجدٌدها

 .4101لسنة 42
 المؤرخ فً 47/00المانون  الذي ٌعدل وٌتمم 14/4114/ 47المؤرخ فً  14/10من لانون  14 م 2المادة  2

 .4114لسنة  2ع  ،"ج,ر"  المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة 0547/ 14/13 
فدوى سعودي، والع البطالة االلكترونٌة للضمان االجتماعً"الشفاء" فً الجزائر دراسة حالة البطالة بصندوق الوطنً  3

العلوم االلتصادٌة  و  مذكرة لنٌل شهادة ماستر ،جامعة أم البوالً ،كلٌة ، -أم البوالً  -للعمال األجراء   جتماعًاال للضمان

 . 75ص 4107/4102و التسٌٌر ، تخصص تأمٌنات ، التجارٌة

السالف الذكر. 01/002من المرسوم التنفٌذي  17المادة   4  
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ؤمن تاريخ ميالد الم  لقب و اسم المؤمن لو اجتماعيا بالحروف العربية و بالحروف الالتينية ،
( الذؼ يشير إلى طابع Aالعائمي لمبطاقة، أو الحرف)( الذؼ يشير إلى الطابع fالحرف ) لو،

أما النوع  1ذؼ الحق أو ذوؼ الحقوق لممؤمن لو اجتماعيا، الرقم التسمسمي عمى ظير البطاقة.
تمنح ىذه البطاقة في بعض  والتيأؼ الفردية شخصية البطاقة الثالث لبطاقة الشفاء يتعمق بال

اذا كان ؼ يستوجب عميو التردد في العالج ، أو لممؤمن لو مرض مزمن الذ الحاال التي يكون 
المؤمن لو وذوؼ حقوقو مقيمين في مكان غير المكان الذؼ يقيم فيو صاحب البطاقة وذلك 

تحدد نوعية بطاقة  بغرض تسييل العممية دون عناء التنقل في كل مرة يحتاج فييا البطاقة.
 2، حسب الوضعية المينية و العائمية لممؤمن لو.أو لذوؼ الحقوق الشفاء، شخصية 

لصندوق الوطني لمضمان االجتماعي تم اطالق ثالث أنواع من البطاقات من طرف ا
بطاقة الشفاء "فارم" المستعممة عمى مستوػ الصيدليات القتناء الدواء، بطاقة الشفاء"ميد" 

العالج، وبطاقة الشفاء"بيو" المستعممة الموجية لالستخدام لدػ األطباء لالستفادة من مجانية 
و العيون، أطباء الدم، مراكز جراحة القمب وكذا لدػ  عمى مستوػ المخابر، في مراكز تصفية

 3. 3103تم تعميميا في سنة 

 "الشفاء"ج_ أهداف نظام بطاقة 

تبسيط  األداءات المقدمة، وذلك من خالل نظام بطاقة الشفاء إلى تحسين نوعيةييدف 
تحسين  مة و البسيطة، ظالتعويضات المنتيجة في الحصول عمى األداءات ، اإلجراءات المنت

، كما  .اليياكل الصحية أؼ الصيادلة و األطباء و ت فيما بين مقدمي الخدمات الصحيةالعالقا
 ، و إلى التحكم في التسييرعن طريق القوة اإلنتاجية ، والدقة في المراقبةتيدف بطاقة الشفاء 

 مكافحة كل أشكال الغش و التجاوزات.

                                                           
1

االستفادة و االستعمال وتجدٌد المحدد لشروط  4101ابرٌل  04المؤرخ فً  01/002من المرسوم التنفٌذي رلم  2المادة  

 .4101سنة  42 االلكترونٌة للمؤمن له اجتماعٌا "ج.ر" ع  البطالة

.421سماتً الطٌب ، التأمٌنات االجتماعٌة فً مجال الضمان االجتماعً ، نفس المرجع السابك ص   2  

.21س المرجع السابك ص لجزائر، نففدوى سعودي، والع البطالة االلكترونٌة للضمان االجتماعً"الشفاء" فً ا  3  
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التعرف عمى  الجتماعي، بالنسبة لممؤمن لو فيتكمن أىمية البطاقة االلكترونية لمضمان ا
تسييل الحصول عمى حقوقو و تمك المتعمقة بذوؼ  ؤمن لو اجتماعيا و ذوؼ حقوقو ، ىوية الم

الحصول بسرعة عمى التعويضات عن ات التي يقدميا الضمان االجتماعي ، حقوقو، في األداء
ممئ استمارة و تقديم ورقة العالج ، األداءات، دون أن يضطر المعني لتقديم طمب مكتوب أو 

1االستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
 

 _ مضمون بطاقة الشفاء 2

المرسوم من  8حتوؼ بطاقة الشفاء عمى معمومات متعددة و متنوعة، وحسب المادة ت
السالف الذكر فالمعطيات المدرجة في التركيبة االلكترونية لبطاقة الشفاء  01/006 التنفيذؼ
المعطيات المتعمقة باالنتساب ة أو لذؼ الحق أو لذوؼ الحقوق تتمثل تمك المعمومات في العائمي

اجتماعيا الحقوق في األداءات المقدمة لممؤمن لو ؤمن لو اجتماعيا  ، لمضمان االجتماعي لمم
المعطيات ذات الطابع الطبي لممؤمن ضمان االجتماعي و كذا لذوؼ حقوقو ، من طرف ىيئة ال

لو اجتماعيا أو لممستفيد أو لممستفيدين حسب نوع البطاقة العائمية أو لذؼ الحق أو لذوؼ 
المؤمن  إلييامجموع األداءات المقدمة من طرف ىيئة الضمان االجتماعي المنتسب الحقوق ، 

و اجتماعيا صاحب البطاقة و/أو ذوو حقوقو المسجمون في البطاقة. المعطيات المتعمقة ل
  2باستعمال و تأمين البطاقة.

 

 

 

 
                                                           

 https://ar .wikipedia.org /wiki/ المولع االلكترونً:    الشفاء -أهدافه )الجزائر( بطالة 1  
2

، ٌحدد مضمون البطالة االلكترونٌة للمؤمن له 4101أبرٌل  04المؤرخ فً  01/002من المرسوم التنفٌذي  14المادة  

لسنة  42ع  ر".، "جالمفاتٌح االلكترونٌة لهٌاكل العالج و لمهنًٌ الصحة و شروط تسلٌمها و استعمالهااجتماعٌا و 

4101.  

https://ar/
https://ar/
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 : المعطٌات اإلدارٌة 2-1

المعطيات  المشار إليو تتمثل 01/006من المرسوم التنفيذؼ  03المادة بالرجوع إلى 
رية، المدونة في بطاقة الشفاء في رقم التسجيل في الضمان االجتماعي ، لقب و اسم اإلدا

اجتماعيا ، عنوان المؤمن لو اجتماعيا ، جنس تاريخ ميالد المؤمن لو المؤمن لو اجتماعيا ، 
إضافة إلى ذلك، تتضمن بطاقة الشفاء، بالنسبة لكل ذؼ حق، المقب و  ، المؤمن لو اجتماعيا

1خ الميالد و الترتيب و الجنس.االسم و تاري
 

 نتساب الى هٌئة الضمان االجتماعًالمعطٌات المتعلقة باال:  2-2

عمى أن المعطيات المتعمقة المشار إليو  01/006من المرسوم التنفيذؼ  00تنص المادة 
المعمومات حول  ي بطاقة الشفاء تتمثل فيباالنتساب إلى ىيئة الضمان االجتماعي المدونة ف

نظام الضمان االجتماعي و  ينتسب إلييا المؤمن لو اجتماعيا ،  ىيئة الضمان االجتماعي التي
طبيعة األداءات، ونسب تعويضيا التي خدم و مداخيل المؤمن لو اجتماعيا ، الصنف و المست

العالج  تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءاتو اجتماعيا وذوؼ حقوقو الحق فييا ، لممؤمن ل
 لممستفيدين المذكورين أعاله.

 : المعطٌات ذات الطابع الطبً 2-3

و اجتماعيا فصيمة دم المؤمن ل تتضمن بطاقة الشفاء معطيات ذات طابع طبي تتمثل في 
رمز المرض أو األمراض التي تخول الحق في نسبة التعويض  أو صاحب بطاقة الشفاء ،

وعند   011℅لعالج الخاص بكل مرض الذؼ يخول الحق في نسبة تعويض ،  ℅011
ل مرض من األمراض األخرػ المزمنة ،  األدوية المضادة لالستعمال ، رمز االقتضاء ، لك

 بأخرمجموع األداءات المقدمة التي تشمل السيما المعمومات المتعمقة  الطبيب المعالج ، 

                                                           

.السالف الذكر  01/002من المرسوم التنفٌذي  04المادة   1
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العالجات المقدمة مقدم يشير إلى طبيعة العالجات و  خر أداءمز آر كما تتضمن أيضا  .1أداء
رقم الفاتورة المقدم ، مبمغ األداء  و نوعيا المحدد ، عدد و/أو كمية األداءات المقدمة ، 

 .2المتعمقة باألداءات المقدمة

نوع بطاقة الشفاء  تعمال و تأمين بطاقة الشفاء، وىيكذلك تتضمن المعطيات المتعمقة باس
( ،  الرقم التسمسمي لمبطاقة ، رقم طبعة البطاقة حالة A( أو ذوؼ الحقوق )Iفردية ) ( (fالعائمية

الى مختمف فئات المعطيات مفاتيح حماية المعطيات التي تسمح بالوصول صالحية البطاقة ، 
 3الرمز السرؼ.المدرجة ، مفاتيح الترقيم االلكتروني ، 

عن طريق نظام الكتروني يضمن حماية تستعمل ىذه المعطيات المدونة في بطاقة الشفاء 
المعطيات عند قراءتيا و كتابتيا، وذلك طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بيا في 

 مجال الوصول إلى المعطيات حسب مستعمل بطاقة الشفاء.

 

 : شروط االستفادة من بطاقة الشفاء:الفرع الثانً

لكي يستفيد المؤمن لو اجتماعيا من أداءات التأمينات االجتماعية، يجب عميو أن يقدم 
 46/11المن قانون 13مكرر  2البطاقة االلكترونية الى مقدمي العالج، ىذا ما أكدتو المادة 

المتعمق بالتأمينات االجتماعية، و التي جاء فييا:" تقدم البطاقة االلكترونية وجوبا لكل مقدم 
ج أو ىياكل العالج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعالج من أجل الحصول عمى أؼ أداء العال

عالج أو خدمات مرتبطة بالعالج قابمة لمتعويض من قبل الضمان االجتماعي باستثناء حالتي 

                                                           
للمؤمن له ، ٌحدد مضمون البطالة االلكترونٌة 4101أبرٌل 04المؤرخ فً  01/002من المرسوم التنفٌذي رلم  07المادة  1

 .4101لسنة 42 ع لصحة و شروط تسلٌمها و استعمالها،"ج.ر" اجتماعٌا و المفاتٌح االلكترونٌة لهٌاكل العالج و لمهنًٌ ا

السالف الذكر. 01/002من المرسوم التنفٌذي  01المادة   2  

السالف الذكر. 01/002من المرسوم التنفٌذي  02المادة   3  
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 11/112من المرسوم التنفيذؼ  15ىذا ما أكدتو المادة  1االستعجال الطبي و القوة القاىرة."
" يتعين عمى المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديميا لمقدمي العالج أو ليياكل  جاء فييا: يوالت

العالج أو الخدمات المرتبطة بالعالج بالنسبة لكل األداءات المقدمة ليم والتي يتكفل بيا 
 2الضمان االجتماعي .

 

 

                                                           
المؤرخ فً  00./47الذي ٌعدل و ٌتمم المانون رلم  47/14/4114المؤرخ فً  14/10من لانون  14 م 12المادة  1

 .4114لسنة  12ع ، "ج.ر"المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة 14/13/0547
2
الذي ٌحدد مضمون البطالة االلكترونٌة لهٌاكل  04/12/4101المؤرخ فً  01/002من المرسوم التنفٌذي  05المادة  

 .4101 لسنة 42ع  "ر.،"جلصحة و شروط تسلٌمها و استعمالها و تجدٌدهاالعالج و لمهنًٌ ا



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

29 
 

 

 الفصل الثانً: أداءات التأمٌن على المرض والمنازعات المتعلمة بها 

إن التأمين عمى المرض يتيح لممؤمن ليم ولذوي حقوقيم، مواجية المصاريف العالجية 
التي تتطمبيا حالتيم الصحية، كذلك يخول ىذا النوع من التأمين لممستفيد من التأمين، الحق 

الرعاية الطبية، كمالو الحق الكامل في تعويض يحل محل األجر في االستفادة من العالج و 
رغم أن خطر المرض غير مرتبط  الذي قد يفقده نتيجة توقفو عن العمل بسبب المرض.

تطمب حمايتو ضد بالمينة وال ينتج عن عمل، إال أن أثاره عمى العامل تكون وخيمة، مما ي
رض بتوفير لممريض وسائل الوقاية و لذلك يقوم التأمين عمى الم،  مفاعيل ىذا الخطر

ضو يالعالج باإلضافة إلى التعويضات النقدية في حالة توقفو عن العمل بسبب المرض، لتعو 
مد المشرع الجزائري مضمة التأمين عمى المرض لكافة عن دخمو الذي فقده نتيجة لذلك ، لذا 

 ية.فئات العمال وأسرىم، وىو ما ينعش سوق الخدمات الطبية و الدوائ

، حول الحالة نزاع طبي،  بين ىيئة الضمان االجتماعي و المؤمن لوينشب  يمكن أن
أحكام  ،الصحية ليذا األخير، لذلك وضع المشرع الجزائري أحكام خاصة بيذا الخصوص

خاصة باإلجراءات التي يستمزم مراعاتيا عند وقوع النزاع الطبي، لحماية كل طرف، وذلك 
المتعمق بالمنازعات الطبية في  23/02/2008المؤرخ في  08/08من خالل قانون رقم 

أداءات التأمين عمى المرض من خالل  إلىمجال الضمان االجتماعي. وعميو سنتطرق 
لمنازعات الخاصة بالتأمين عمى المرض من خالل ) المبحث ا إلى)المبحث األول( ثم 

 الثاني(.
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 المبحث األول:أداءات التأمٌن عن المرض

تمنح عدة حقوق لممؤمن لو اجتماعيا من التأمين عمى المرض، منيا ماىو عيني يتعمق 
اجتماعيا وذوي بالتكفل بمصاريف العناية الطبية و الوقائية و العالجية لصالح المؤمن لو 

ىو نقدي يتمثل في منح تعويضة يومية لمعامل األجير الذي يضطر إلى  حقوقو، ومنيا ما
األداءات  إلىمن خالل ىذا المبحث سنتطرق  1 التوقف مؤقتا عن عمل بسبب المرض.

االستفادة منيا في )المطمب األول( ثم األداءات النقدية في ) المطمب  إجراءاتالعينية و 
 الثاني(.

 لعٌنٌة وإجراءات االستفادة منهاالمطلب األول:األداءات ا

المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم  83/11من القانون  08المادة نصت 
عمى أنو:) تشمل األداءات العينية لمتأمين  2011يونيو  05المؤرخ في  11/08بالقانون رقم 

اآلتية: _الطبية_ الجراحية_ االستشفاء_ عمى المرض عمى الخصوص تغطية المصاريف 
مما سبق ذكره ،  األعمال الطبية لمتشخيص و العالج بما فييا الفحوص البيولوجية ....(
ثم إلى إجراءات  سنتطرق في ىذا المطمب إلى مفيوم األداءات العينية في )الفرع األول(،

 االستفادة منيا في )الفرع الثاني(.

 األداءات العٌنٌةع األول: مفهوم الفر

سوف نتطرق إلى جميع األداءات العينية التي جاء بيا قانون من خالل ىذا الفرع 
والذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني  84/27، وأيضا الوردة في المرسوم رقم 83/11

 القضاء في أحكامو. حتى التي أقرىا أو 83/11من القانون رقم 

                                                           
 ع  ،"ج.ر" المتعلك بالتأمٌنات االجتماعٌة المعل و المتمم 02/07/1983المؤرخ فً  83/11من لانون  77المادة   1

 .1983لسنة  28

 



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

31 
 

 العالجيةغطية المصاريف الطبية و _ ت1

 و المستمزمات العالجية المختمفة التيية تقديم الخدمات عاية الطب  يقصد بالعالج و الر  
يتطمبيا مرض المؤمن لو اجتماعيا، بحيث يتم التكفل بمصاريف العناية الطبية و العالجية 
و الوقائية لممستفيد من التأمين، وذلك من خالل تغطية الخدمات التي يؤدييا ليم األطباء 
في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويشترط لتعويض مصاريف العالج من طرف ىيئة 
الضمان االجتماعي لممؤمن لو قبوليا من طرف الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان 

 االجتماعي،وىذا من أجل تسديد مصاريفيا.
كمي أو ويمكن لييئة الضمان االجتماعي أن تحتفظ لنفسيا بحق التأجيل الدفع ال  

الجزئي بغية القيام بالمراجعة الالزمة، ويجب أن ترد المصاريف خالل الخمسة عشر يوما 
 1الموالية لتاريخ إيداع ورقة المرض و إرساليا ما لم يوجد مانع مثبت لألسباب.

   _ تغطية المصاريف الجراحية2

أو معقدة، المصاريف الجراحية كل أنواع الجراحة سواء كانت الجراحة بسيطة شمل ت  
أي العمميات الجراحية بكل أنواعيا، ومنو فمممؤمن لو الحق في االستفادة من التعويض عن 

 2المصاريف الناجمة عن الجراحة.

 _ تغطية مصاريف االستشفاء3

بتعويض مصاريف اإلقامة، والعالج، واألدوية، يقوم صندوق الضمان االجتماعي 
 المريض في حالة مكوثو في المستشفى، سواءواإلطعام...، التي يحتاج ليا المؤمن لو 

 حالتو الصحية أو لضرورة العناية المركزة قصد إجراء عممية جراحية. لتدىور
                                                           

الثاني من  المحدد لكيفيات تطبيق العنوان 11/02/1984المؤرخ في  84/27من مرسوم رقم  1فقرة  6المادة  1
  .1984لسنة 07ع ، "ج.ر" المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم 83/11القانون رقم 

المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم  02/07/1983المؤرخ في  83/11من قانون  2فقرة 8المادة  2
  . 1983 لسنة 28ع  ،"ج.ر" 2011يونيو  05المؤرخ في  11/08بالقانون رقم 
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 جزافيا سعر يوم من 22/01/0811ولقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 عيادات الخاصة و تعريفة ما يعوضو الضمانالفي  اإلطعاماالستشفاء وخدمات الفندقة 

 1االجتماعي.

 _ مصاريف األعمال الطبية لمتشخيص و العالج بما فييا الفحوص البيولوجية:4

وتتمثل األعمال الطبية لمتشخيص في الرعاية الطبية وتقديم الخدمات و المستمزمات  
 تغطية الخدمات التي  إلى باإلضافةالعالجية المختمفة التي يحتاجيا المؤمن لو المريض، 

قاموا بعالج المؤمن لو، ومنو فان  إذاقاموا بالتشخيص و الممرضون  إذايؤدييا لو األطباء 
كل مصاريف العالج و التشخيص يعوض مصاريفيا لممؤمن لو إذا استفاد منيا، باإلضافة 

 .2إلى المصاريف الفحوص البيولوجية بجميع أنواعيا و مستوياتيا

  األدوية(:_ المصاريف الصيدالنية)تعويض 5

تعتبر المنتجات الصيدالنية من بين المستمزمات الطبية و الوقائية و العالجية في 
نفس الوقت، تكون ىذه المنتجات الصيدالنية محررة ضمن وصفة طبية، يمنحيا الطبيب 

 المعالج لممؤمن عند معاينتو.

ن لو تشمل ىذه الوصفة كل األدوية التي يحتاجيا المريض لشفائو، ويقوم المؤم
اجتماعيا بدفع مبمغ المصاريف ويطمب التعويض من الصندوق الضمان االجتماعي 

و الصندوق  4 ،℅11يتم تعويض المنتجات الصيدالنية بنسبة أقصاىا . 3المختص إقميميا
                                                           

الذي يحدد جزافيا سعر يوم من االستشفاء و خدمات  22/10/1988من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1المادة  1
  .1988لسنة  44،"ج.ر"  ع الفندقة و اإلطعام في العيادات الخاصة و تعريفة ما يعوضو الضمان االجتماعي

.81نفس المرجع السابق، ص 2018الضمان االجتماعي، سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال   2  
 42 ع  ،"ج,ر"83/11الذي يعدل و يتمم القانون رقم  1996يوليو 06المؤرخ في  96/17من األمر  26المادة  3

  .1969لسنة 
المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  18مادة ال 4

 .1984لسنة  7ع  ،"ج.ر" 83/11
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من األمر  21طبقا لممادة المراقبة الطبية ، وذلك  لو الصالحية في إحالة ىذه الوصفة إلى
المؤمنين  إخضاعوالتي جاء فييا: ) يمكن لصناديق الضمان االجتماعي أن تقرر  89/01

ليم لفحص طبي، مع تحمميا المصاريف، كما يمكنيا أن تخضع المؤمنين ليم لمراقبة 
بذلك يستطيع ىذا األخير أن يصدر قرار طبي يقضي بالرفض، ،  1طبية بواسطة ممثمييا.(

ء عمى أساس عدم تطابق الحالة الصحية لممؤمن لو مع الوصفة الطبية المقدمة من سوا
شروط وكيفيات تقديم طرفو و المحددة من طرف طبيبو المعالج، أو سواء عدم تطابق 

لصاق القسيمة المتعمقة بالمنتجات الصيدالنية عمى ظير الوصفة الطبية. وىذا طبقا لما  وا 
  10/12/0889.2ترك المؤرخ في نص عميو القرار الوزاري المش

  _ األجيزة م األعضاء االصطناعية:6

 السالف الذكر، فان ىذه التغطية تشمل 10/21من المرسوم رقم  11حسب المادة 
مصاريف األجيزة، مصاريف شراء األجيزة التبديمية والجبارية وتركيبيا و إصالحيا و 

التوابع الضرورية لعمل ىذه األجيزة، تجديدىا، كذلك تشمل رد وسائل الربط وغير ذلك من 
 3ويكون ذلك وفقا لمشروط التقنية المنصوص عمييا في التنظيم المعمول بو.

تقوم ىيئة الضمان االجتماعي برد ىذه المصاريف بشرط أن تكون ىناك موافقة قبمية 
من المرسوم رقم  11صريحة من قبل صندوق الضمان االجتماعي، ىذا ما أكدتو المادة 

غير أنو ال يمكن أن ترد أية مصاريف خاصة باألجيزة و األعضاء . 4السابق الذكر 10/21
بناء  ما لم تقبل ىيئة الضمان االجتماعي التكفل بيا مقدما ،ذات األىمية الكبرى  ،البديمة

                                                           
،"نفس المرجع 83/11الذي يعدل و يتمم القانون رقم  1996يوليو  06المؤرخ في  96/17من األمر  28المادة  1

  السابق.
الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و إلصاق  04/02/1996من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة  2

  .1996لسنة  84ع ،"ج.ر" الصيدالنيةالقسيمة عمى المنتجات 
السابق الذكر. 11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  8المادة   3  
لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون  المحدد11/02/1984المؤرخ  في  84/27من المرسوم رقم  7المادة  4

  .1984لسنة 7 ع ، "ج.ر" 83/11
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كما يجوز لييئة الضمان االجتماعي أن  1الذي يقدمو المؤمن لو.  عمى بيان تقديري لممبمغ
تقوم بأي مراقبة تقنية تراىا مفيدة قبل البت في أمر التكفل أو رد المصاريف لشراء أي جياز 
أو عضو بديل، أو تركيبو أو إصالحو، أو تجديده، كما يمكنيا التحقق من كون الجياز 

لمشروط التقنية المقررة في المختار يالئم عطب المؤمن لو أو عجزه، كذلك االحترام المزود 
كان ىذا الجياز غير صالح لالستعمال وغير  إذا إالالتنظيم.وال يوافق عمى تجديد أي جياز 

بيع المشرع منع  2، أو كانت التغيرات الحاصمة في حالة المؤمن لو تبرر ذلك.لإلصالحقابل 
نيا يفقد المؤمن لو الحق األجيزة و توابعيا وال التنازل عنيا، و في حالة بيعيا أو التنازل ع

 10/21.3من المرسوم  00ت بو المادة و ىذا ما جاء في تجديدىا

 _ إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء و إعادة التأىيل الميني:7 

في حالة وقوع حادث لممؤمن لو اجتماعيا أو إصابتو بمرض ينتج عنو ضعف أو   
الحالتين المجوء إلى عممية التأىيل الوظيفي قصور في احد أعضائو، فيتطمب األمر في كمتا 

لمعضو المصاب و تدريبو حتى يشفى ويصبح بحالة جيدة، وىذه العممية تتطمب مصاريف لكل 
 08حصة خاصة بيذه العممية، ومنو فالمشرع الجزائري أورد تغطية ىذه المصاريف في المادة 

يحق لممؤمن لو اجتماعيا تعويض المتعمق بالتأمينات االجتماعية، بحيث  83/11من القانون 
وذلك لتخفيف  المصاريف الناتجة عن إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء و إعادة التأىيل الميني.

 4العبء عمى المؤمن لو اجتماعيا، و ضمان الرعاية الصحية الالزمة لمعضو المصاب.
 
 

                                                           

.سالف الذكرال 11/02/1984المؤرخ في 84/27من المرسوم  09المادة   1  
السالف الذكر. 11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  10المادة   2  
السالف الذكر. 11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  11المادة   3  
عدل و المتمم المتعمق بالتأمينات االجتماعية، الم 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  08المادة  4

 ,1983لسنة  28 ع ، "ج.ر" 2011يونيو 05المؤرخ في  11/08بالقانون 
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  تعويض مصاريف النظارات الطبية:_8

أنو جاء في  إالعمى ىذا النوع من التغطية،  83/11من قانون  08/9نصت المادة 
عمى أنو:" ال ترد مصاريف  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  12المادة 

بعد استشارة الطبيب  إالالنظارات الخاصة بعدسات البصر المصيقة أو العدسات الممونة 
من نفس المرسوم عمى  13المادة نصت كما  1المستشار لدى ىيئة الضمان االجتماعي." 

أنو:" ال ترد مصاريف إطار النظارات أو تجديد عدساتيا الضائمة أو المتدىورة قبل مرور 
ن المشرع مرور مدة زمنية ىذا لكي يضم2خمسة أعوام عمى الوصفة األخيرة المتعمقة بيا."

لزام المستفيد  أن قيمة  إلى شارةاإليجب  من العناية و المحافظة عمى النظارات.معقولة وا 
 1983.3سنة التعويضات المقدرة لمصاريف شراء النظارات الطبية ضئيمة جدا ولم تتغير منذ 

 _ تعويض مصاريف عالج األسنان واستخالفيا و الجبارة الفكية و الوجيية :9

بالرغم من أن عالج األسنان واستخالفيا ,الجبارة الفكية و الوجيية تعتبر من 
التي اعتاد عمييا المؤمنين االجتماعيين، إال أنيا قد تكمف المؤمن لو المصاريف الطبية 

اجتماعيا مبالغ كبيرة باىظة، لذلك أقر المشرع الجزائري تعويض ليذا النوع من المصاريف، 
من  08حيث جعميا تعوض من طرف صندوق الضمان االجتماعي، وىذا وفقا لنص المادة 

حيث جاء فييا:"  83/11من قانون  11ل المادة ، و نظم تعويضيا من خال83/11القانون 
ال تشمل مصاريف األسنان االصطناعية سوى األجيزة الوظيفية أو العالجية أو تمك 

 4الضرورية لممارسة بعض المين. وتحدد المين عن طريق التنظيم."

                                                           
  .نفس المرجع السابق 11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  12المادة  1
 نفس المرجع السابق. 11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  13المادة  2

.89،  المرجع السابق ص 2018مجال الضمان االجتماعي، سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في   3  
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم بالقانون  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  11المادة  4

  .1983لسنة 28ع  ، "ج.ر"  2011يونيو 5المؤرخ في  11/08رقم 
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_ تعويض مصاريف العالجات بالمياه المعدنية أو المتخصصة المرتبطة باألمراض أو 10
   :ابات التي تعتري المريضاإلص

المتعمق  18/00من قانون  11/01نصت عمى ىذا النوع من األداءات العينية المادة 
المؤرخ في  10/21من المرسوم رقم  00بالتأمينات االجتماعية، لكن بالرجوع إلى المادة 

فنجد أن نفقات العالج بمياه الحمامات المعدنية أو العالج المتخصص الذي  00/12/0810
نفقات الرعاية الطبية و العالج و اإلقامة في مؤسسات العالج التي يصف الطبيب، تشمل 

ارة الصحة، كما تشمل مصاريف النقل، ويحدد نوع العالج بمياه الحمامات تعتمدىا وز 
المعدنية أو العالج المتخصص الذي يمكن أن تتكفل بو ىيئات الضمان االجتماعي، وكذا 
مبمغ مصاريف الرعاية الطبية، و العالج و اإلقامة، في اتفاقيات تبرم بين ىيئة الضمان 

ي الفقرة السابقة، مع تحمل المؤمن لو النفقات العالج االجتماعي و المؤسسات المذكورة ف
 1من التعريفات المحددة. ℅21بمياه الحمامات المعدنية بنسبة 

السالف الذكر، يجب أن توجو طمبات  10/21من المرسوم  09/0وحسب المادة 
ىيئة الضمان االجتماعي قبل  إلىالعالج بمياه الحمامات المعدنية أو العالج المتخصص 

ىذا العالج باستثناء العالج المتخصص و  إلجراءين عمى األقل من التاريخ المقرر شير 
  التي تتطمبيا وضعية المريض. االستعجاليةالحاالت 

 وتعتبر عدم إجابة ىيئة الضمان االجتماعي في أخر الشير الذي يمي تاريخ اإلشعار
فيسمح لممؤمن لو أن ففي ىذه الحالة   باالستالم المردود إلى المؤمن لو، رفضا لمطمب،

المقرر في إطار التشريع الخاص بمنازعات الضمان االجتماعي، وىذا  يباشر إجراء الطعن
 2السالفة الذكر. 09حسب ما نصت عميو الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من  11/02/1984 المؤرخ في 84/27من المرسوم رقم  14المادة 1 
  .1984لسنة  7، "ج.ر" العدد المتعمق بالتأمينات االجتماعي 83/11القانون 

الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  16المادة  2
  .1984لسنة  7 ،"ج،ر"  ع ماعيالمتعمق بالتأمينات االجت 83/11القانون 
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بالتالي فان رفض الطمب من ىيئة الضمان االجتماعي، يجعل لممؤمن لو إمكانية  و
عمى القرار الطبي الذي يقضي بالرفض، من أجل تعين طبيب خبير محايد، ىذا طبقا  االعتراض

 .1المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 11/11من القانون  08لما جاءت بو المادة 
 20و  01ويجب اإلشارة إلى أن مدة العالج بمياه الحمامات المعدنية تتراوح بين 

لمتخصص بوصفة طبية، وال ترد مصاريف العالج بالمياه يوم، وتحدد مدة العالج ا
بشرط استفاء مدة العالج، غير  إالالحمامات المعدنية أو العالج المتخصص وال يتكفل بيا 

كان سبب  إذاتزم بيا متوافق عمى رد المصاريف الم إنأنو يمكن لييئة الضمان االجتماعي 
 2انقطاع العالج يبرر عذرا قاىرا أو سبب طبي أقره الطبيب المستشار.

 :تعويض مصاريف النقل الصحي أو أي وسيمة أخرى عندما تستمزم حالة المريض ذلك_ 11

يخول لممؤمن لو اجتماعيا حق االستفادة من خدمات النقل الصحي سواء بسيارة 
ويستفيد أيضا من اإلسعاف التابعة لمستشفى عمومي أو خاص، أو بأية وسيمة نقل أخرى، 

المؤمن لو بمرض يجعمو عاجزا عن  إصابةالتكفل بمصاريف التنقل لمرافقو، في حاالت 
، أو في حالة استدعائو من طرف ىيئة إقامتوالتنقل أو عندما يستحيل تقديم العالج في بمدية 

خبرة طبية، أو االستفادة  إجراءمراقبة طبية، أو  إلىالضمان االجتماعي من أجل الخضوع 
كمى. كما يمكن أن من نشاط صحي منظم كالخضوع لنظام تصفية الدم بالنسبة ألمراض ال

ذوي حقوق المؤمن لو اجتماعيا عند االقتضاء، مع مراعاة الموافقة  إلىيمتد ىذا التكفل 
المسبقة لييئة الضمان االجتماعي، و األخذ في الحسبان المسافة ما بين المسكن المؤمن لو 

   3ممستفيد.فيو العالجات وكذا الحالة الصحية لاجتماعيا أو ذوي حقوقو، و المكان الذي تقدم 

                                                           
 11ع  ،"ج.ر"المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  19المادة  1

  .2008لسنة 
  السالف الذكر. 11/02/1984المؤرخ في  27/ 84من المرسوم رقم  17و  15المادة  2

المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم  02/07/1987المؤرخ في  83/11من القانون  09/2المادة  3
 .1984لسنة  28ع  ، "ج.ر" 2011يونيو 5المؤرخ في  11/08بالقانون رقم 
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التسعيرة التي تتخذىا صناديق الضمان االجتماعي لتسديد مصاريف النقل  وتحدد
 00/12/0881.1بسيارة اإلسعاف بموجب القرار المؤرخ في 

 تعويض مصاريف األداءات المرتبطة بالتخطيط العائمي:_ 12

الحق في التعويض عن جميع النفقات  ،لممؤمن لو اجتماعيا المشرع الجزائري  يخول
 2الحمل.منع ، أي كل األعمال الطبية و المنتجات المتعمقة بالمتعمقة بالتخطيط العائمي

 _ تعويض مصاريف العالج بالخارج:13

 إالاألصل أن ىيئات الضمان االجتماعي ال تتكفل بتغطية نفقات العالج  بالخارج، 
المؤقتة لممستفيد من التأمين بالخارج اإلقامة تعمق األمر بعالجات طارئة خالل  إذاأنو 

كحالة عطل مدفوعة األجر أو تربصات أو ميمات قصيرة المدى، فانو يتم التكفل 
ى المرض، عمى أن تحتفظ بالمصاريف المنفقة ضمن الشروط المطبقة في باب التأمين عم

 .يام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراىا ضرورية لذلكىيئة الضمان االجتماعي بحقيا في الق

، المؤمن لو تتطمب إقامة دائمة بالخارج أو دراسة إال أنو إذا كانت طبيعة عمل   
فان األداءات المستحقة ليم من باب التأمين عمى المرض و األمومة تتكفل بيا ىيئات 

زائري لمضمان االجتماعي بما الضمان االجتماعي، باعتبارىم ممحقين إجباريا بالنظام الج
 3فييا التأمينات االجتماعية.

_ االستفادة من بطاقة العالج المجاني الخاصة باألمراض المزمنة) كرس ىذا 14
 الحق القضاء في عدة أحكامو(:

                                                           
الذي يحدد التسعيرة  التي تتخذىا صناديق الضمان االجتماعي  11/02/1997من القرار المؤرخ في  02المادة  1

  أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارة اإلسعاف.
183زرارة صالحي الواسعة، نفس المرجع السابق ص..  2  
. 95، نفس المرجع ص  2018سماتي الطيب ، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي،   3  
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و متشعبة ألنيا مرتبطة ببعضيا البعض، من  إن األمراض المزمنة عديدة و متنوعة
من القانون  21حيث اآلثار، وفي ىذا الصدد نص المشرع الجزائري من خالل المادة 

، وحددت المادة 1عمى أنو:" تحدد قائمة العمل الطويمة األمد عن طريق التنظيم" 18/00
يا تجعل العامل الطويمة األمد،وىي التي تثبت معاينتيا أن 10/21من المرسوم رقم  20

األمراض العصبية و -2السل بجميع أنواعو،-0، وىي : يمارس نشاطو الميني أنيستحيل 
_ارتفاع ضغط 9الخراج الممفاوي -5أمراض الدم-0األمراض السرطانية-8النفسية الخطيرة

العضمية -8...اآلتية_ األمراض العصبية 1أمراض القمب و األوعية الدموية-1الدم الخبيث
أمراض المفاصل  -02أمراض الكمى-00أمراض الدماغ-01...اآلتيةة العضمية أو العصبي
القراض الخمامي -00التياب ما حول المفاصل الروماتيزمي-08...اآلتيةالمزمنة 
شمل -09حاالت العجز عن التنفس المزمن الناتج عن انسداد أو انحصار-05المنشور

 2الحاد.األطفال السابق 

رغم من أنيا لم تذكر في القائمة، إال أن أعراضيا تكون كما توجد بعض األمراض بال
ضمن ىذه األمراض مثل عممية استئصال الغدة الدرقية يؤدي إلى مرض القمب المذكور 

 من الرسوم السالف الذكر. 20في المادة 

المتعمق 18/00لذلك عمى المشرع الجزائري في التعديالت القادمة المتعمقة بالقانون 
ذكر أعراض  بإضافةمنو  20أن يعدل المادة  10/21و المرسوم تماعية تأمينات االجبال

من  20و التي تكون ضمن األمراض المنصوص عمييا في الماد  أثارىابعض األمراض و 
 3 .10/21المرسوم رقم 

                                                           
، االجتماعية، المعدل و المتمم، المتعمق بالتأمينات 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  20المادة  1

  .1983لسنة  28 ع"ج.ر" 
الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  21المادة  2

 .1984لسنة  7،"ج.ر" ع  المتعمق بالتأمينات االجتماعية 11/ 83القانون 
.101، 97ص  2018الضمان االجتماعي،  سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال  3  
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 األداءات العينية:االستفادة من  شروط الفرع الثاني:

سنتطرق  يجب توفر عدة شروط،لالستفادة المؤمن لو اجتماعيا من األداءات العينية 
 الييا من خالل العناصر التالية.

  توصف العالجات من قبل طبيب أو شخص مؤىل: _أن1

العينية بمختمف لكي يستفيد المؤمن لو من تعويض المصاريف الناجمة عن األداءات 
 ، والمتمثمة أساسا في التكفل بمصاريف العناية الطبية و الوقائية أنواعيا

ن توصف ىذه أ، يجب 1سواء لصالح المؤمن لو أو لصالح ذوي حقوقو و العالجية
  2.العالجات من طرف طبيب أو أي شخص مؤىل لذلك

يمكن لمطبيب أن يكون عاما أو خاصا بمرض أو عدة أمراض، أما الشخص المؤىل 
ىو كل من خول لو القانون القيام بوصف العالجات في شكل وصفة طبية، مثل شخص 

  3مؤىل بإجراء تحاليل طبية. 

 :_إرسال الممف الطبي إلى ىيئة الضمان االجتماعي2

جتماعي خالل مدة ال تتجاوز ثالث يكون إرسال الممف الطبي إلى ىيئة الضمان اال
كان األمر يتعمق بعالج طبي مستمر وغير منقطع  إذا( أشير لمعمل الطبي األول، أما 8)

العالج  إلنياءأشير التالية  (8)ففي ىذه الحالة يجب تقديم الممف الطبي خالل الثالث

                                                           
،"ج.ر المتعمق بالتأمينات االجتماعية ، المعدل و المتمم 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  7المادة  1

  .1984لسنة  28"العدد 
  .السالف الذكر  83/11من القانون  10المادة  2

.102االجتماعي، المرجع نفسو صسماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان   3  



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

41 
 

مراقبتيا الطبية و اليدف من ذلك قيام ىيئة الضمان االجتماعي بممارسة ،  1بصفة نيائية
 عمى المؤمن لو وعمى الممف الطبي الذي تقدم بو.

 هٌئة الضمان االجتماعً بممارسة المرالبة الطبٌة: قيام_ 3

تتم المراقبة الطبية عن طريق تقديم أراء حول الوصفات و األعمال الطبية المتعمقة 
مل مع األخذ بعين بالحالة الصحية لممستفيدين من الضمان االجتماعي أو قدرتيم عمى الع

الطبية و حقوقيم في االستفادة من األداءات في مجال التأمينات  االعتبار التبريرات
 2االجتماعية. 

بواسطة كما يجب أن تتم ىذه المراقبة الطبية عمى يد ىيئات الضمان االجتماعي 
وفي  نو ىذه الييئة،المستشار التابع لمصندوق أو أي ممارس طبي يعنيو ذلك تعي   الطبيب

 3الحالة األخيرة، تكون المصاريف المتعمقة بالفحص الطبي عمى عاتق الييئة المعينة.

وفي حالة عدم استيفاء إجراءات المراقبة المذكورة سابقا، تترتب عقوبات قد تؤدي إلى 
سقوط الحق في األداءات لممؤمن لو اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العالج أو 

عالج لمبالغ األداءات الواجب تقديميا لممؤمن لو اجتماعيا عندما الخدمات المرتبطة بال
تكون ىذه اإلجراءات عمى عاتقو، بالنسبة لمفترة التي استحال فعال خالليا عمى ىيئة 

 4الضمان االجتماعي ممارسة مراقبتيا باستثناء الحالة القاىرة.

                                                           
  .11/08المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم بالقانون  02/07/1983المؤرخ في 83/11من القانون  13المادة  1
 ،الذي يحدد شروط  سير المراقبة لممؤمن ليم اجتماعيا 07/05/2005المؤرخ في  05/171من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2

  .2005لسنة  33"ج.ر " ع 
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم بالقانون  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  64المادة  3

  . 1983لسنة  28"ج.ر" ع 11/08
 83/11من القانون  13/2التي عدلت المادة  2011يونيو5المؤرخ في  11/08من القانون رقم  07المادة  4

 . 2011ع  لسنة  3،"ج.ر" دالمتعمق بالتأمينات االجتماعية
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عن طريق  االجتماعي،ويتم الخضوع لممراقبة الطبية عمى مستوى ىيئات الضمان 
ذامباشرة لممؤمن لو اجتماعيا مقابل وصل استالم،  إمااستدعاء تسميم    ،تعذر ذلك وا 

باالستالم عمى أن يتجدد االستدعاء مرة  اإلشعاريرسل بواسطة البريد المضمون مع 
 .1يوما في حالة عدم الرد 05واحدة بعد 

 

الذي ٌسبك ( ساعة على األلل أثناء الفصل الثالثً 177ٌوم أو) 15مدة ل_ شرط العمل 4

  تارٌخ تمدٌم العالج:

المتعمق بالتأمينات االجتماعية فان المؤمن  18/00من القانون رقم  52حسب المادة 
لو اجتماعيا ال يمكن أن يستفيد من أداءات التأمينات العينية، ولو توفرت فيو الشروط 

( ساعة عمى 011( يوما أو مائة )05ذا لم يكن قد عمل إما خمسة عشر)السالفة الذكر إ
 األقل أثناء الفصل الثالثي الذي يسبق تاريخ تقديم العالجات المطموب تعويضيا.

ما ( ساعة عمى األقل أثناء 400( يوما أ أربعمائة)60أن يكون قد عمل مدة ستين ) وا 
 2عالجات المطموب تعويضيا.( شيرا التي تسبق تاريخ تقديم ال12االثنى عشر)

لذلك فالعامل الذي يعمل يوما واحدا أو اثنين، ال يخول لو الحق في األداءات العينية، 
 حتى لو توفرت فيو الشروط السابقة، وذلك لتخمف شرط مدة العمل . 

 

  ب الثانً: األداءات النمدٌةلالمط

أمين االجتماعي الحق في األداءات ينشأ لممستفيد من الضمان االجتماعي في باب الت
النقدية مقابل العطل المرضية التي تحصل عمييا بموافقة ىيئة الضمان االجتماعي، نتيجة 

                                                           
 السالف الذكر. 07/05/2005المؤرخ في  05/171من االمرسوم التنفيذي رقم  08المادة   1
، "ج.ر" المتعمق بالتأمينات االجتماعية، المعّدل و المتمم 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  52المادة  2

  .1983لسنة  28ع 



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

43 
 

لعجز بدني أو عقمي يمنعو من مواصمة عممو أو استئنافو، و بالتالي لمعامل تعويضة عن 
لى مفيوم األداءات األجر الذي كان يتقاضاه وفقده. وعميو فمن خالل ىذا المطمب سنتطرق ا

 من األداءات النقدية في )الفرع الثاني(. االستفادةالنقدية في ) الفرع األول( ثم شروط 

 

 الفرع األول:مفهوم األداءات النمدٌة:

حيث أنو: " األداءات   عمى األداءات النقدية،83/11من القانون   07/2نصت المادة 
األجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عممو النقدية: منح التعويضة اليومية لمعامل 

 بسبب المرض."
من نفس القانون أكدت ذلك، حيث نصت عمى أن:" لمعامل الذي  14/1كما أن المادة 

يمنعو عجز بدني أو عقمي مثبت طبيا عن مواصمة عممو أو استئنافو، الحق في تعويضة 
 1يومية."

نفس القانون بين نوعين من العطل من  16ويفرق المشرع الجزائري من خالل المادة 
 المرضية، فالنوع األول يتعمق بالعطل المرضية الطويمة المدى، وذلك بقولو:" بعمل طويمة

األمد"، والنوع الثاني فيتعمق بالعطل المرضية القصيرة المدى، من خالل قولو: " بعمل من 
 األمد."غير العمل الطويمة 

الثانية، وىو العطمة المرضية العادية، التي ال تتجاوز لكنو أضاف نوعا ثالثا في الفقرة 
( يوم، بحيث يستفيد منيا العمال المؤمنين، كأن تكون لبضعة أيام، أشير، 300ثالثة مئة )

أو شيرين بشرط ان ال تتجاوز ثالثة مئة يوم، ومنو فاألداءات النقدية تختمف باختالف 
 2.السبب و العمة التي أصابت المؤمن لو اجتماعيا

                                                           
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  14و  7المادتين  1

 .1983لسنة  28،"ج.ر" ع المتمم
.120نفس المرجع السابق ص  2018سماتي الطيب التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي،   2  



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

44 
 

 ٌوم(:377)ألل من  _ العطلة المرضٌة العادٌة1

 تجاءالمرضية، بل  ىذا النوع من العطل ىينص صراحة عمإن المشرع الجزائري لم 
فان كل عطمة مرضية ال تتجاوز ثالثة  ،83/11من القانون  16بصفة ضمنية في المادة 

اجتماعيا، بسبب عجز ( يوم تعتبر عطمة مرضية عادية، يستفيد منيا المؤمن لو 300مائة)
بدني أو عقمي أصابو ومنعو عن مواصمة عممو اليومي لدى صاحب العمل. وىذا ما 

المتعمق بالتأمينات االجتماعية، حيث تنص عمى 11/ 83من القانون  14تضمنتو المادة 
أنو: " لمعامل األجير الذي يمنعو عجز بدني أو عقمي مثبت طبيا عن مواصمة عممو أو 

 1"ق في تعويضة يومية تقدر كما يمي:...استئنافو الح

ومنو يخول لممؤمن لو اجتماعيا الحق في االستفادة من تعويضة يومية عن كل يوم 
عطمة مرضية سواء كانت بسبب عجز بدني أو عقمي، ويشترط أن تكون ىذه العطمة 

 المرضية مبررة من طرف الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي. 

، بشرط رشيو عدة  أو عدة أيام، شير أو أن تكون ىذه العطل المرضية من يومويمكن 
ألن ذلك يدخل ضمن العطل القصيرة المدى، وأن  يوم (300) ثالثة مائة أن ال تصل إلى

  2تكون مبررة من طرف الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي.

اليوم إلى من اليوم األول وفيما يتعمق بطريقة حساب قيمة التعويضة اليومية، فتكون 
من األجر  ℅50، يكون عمى أساس نسبة ( الموالي لمتوقف عن العمل15الخامس عشر)

اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان و الضريبة.
3

 

                                                           
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم بالقانون  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  14المادة  1

  .1983لسنة 28، "ج.ر" ع  11/08
.121المرجع نفسو، ص  2018سماتي الطيب التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي،   2  
 ،نفس المرجع السابق. 02/07/1983المؤرخ في  .83/11من القانون  14/2،1المادة  3
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عمى ( فما فوق، 16اليوم السادس عشر)ويكون حساب قيمة التعويضة اليومية من 
من القانون  14/3،1وىذا طبقا لما أقرتو المادة من األجر اليومي.  ℅100بنسبة  أساس
 1المتعمق بالتأمينات االجتماعية. 83/11

وفي حالة دخول المؤمن لو اجتماعيا إلى المستشفى، فتكون التعويضة بنسبة 
كذلك في حالة إصابة المؤمن لو بمرض طويل من اليوم األول من توقفو عن العمل، ℅100

المدى، فان قيمة التعويضة اليومية تحسب من اليوم األول فما فوق، وتكون عمى أساس 
 2من األجر الشيري.℅100

 :( ٌوم377التً تساوي) _ العطلة المرضٌة المصٌرة المدى2

القانون من  16/2نص المشرع الجزائري عمى ىذا النوع من العطل من خالل المادة 
تعمق األمر بعمل من غير العمل الطويمة األمد، تدفع  إذاحيث جاء فييا عمى أنو:"  83/11

التعويضة اليومية عمى نحو يضمن طوال فترة ما مدتيا سنتان متتاليتان، يتقاضى فييا 
 3العامل ثالث مائة تعويضة يومية عمى األكثر و ذلك عمى عمة أو عدة عمل."

يتضح أن العطمة القصيرة المدى ىي العطمة التي قيمتيا تساوي من خالل ىذه المادة 
د المؤمن لو اجتماعيا من ىذه العطل خالل مدة ستفي( يوم، عمى أن ي300ثالث مائة )

(، ويجب أن تكون ىذه العطل المرضية مبررة من طرف الطبيب المستشار التابع 2سنتين)
عن العمل الطويمة المدى التي حددتيا  لييئة الضمان االجتماعي، وأن ال يكون المرض ناجم

 .84/27من المرسوم رقم  21المادة 

                                                           
  .السابق، نفس المرجع 02/07/1983المؤرخ في 11/ 83انون من الق14/3،1المادة  1
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتمم  02/07/1983المؤرخ في 11/ 83من القانون  1، 14/4المادة  2

  .1983لسنة 28، "ج.ر" ع 11/08بالقانون 
  .نفس المرجع السابق 02/07/1983في المؤرخ 11/ 83من القانون  83/11من القانون رقم  16/2المادة  3
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عندما يوم خالل سنتين، و  300رضية تقدر بيستفيد المؤمن لو اجتماعيا من عطمة م
تنقضي المدة التي قدمت خالليا األداءات النقدية لمتأمين عمى المرض، تتولى ىيئة الضمان 

 1ق من باب التأمين عمى العجز، دون انتظار الطمب من المعني.االجتماعي تمقائيا النظر في الحقو 

 _العطلة المرضٌة الطوٌلة المدى:3

( سنوات كاممة، ىذا حسب ما 3تقدر مدة العطمة المرضية الطويمة المدى بثالث )
المتعمق بالتأمينات االجتماعية، ثم يحال بعدىا  83/11من القانون  16نصت عميو المادة 

 2اجتماعيا عمى العجز.المؤمن لو 

ويتوقف قبول مدة ثالث سنوات أو عدمو، عمى قبول ىيئة الضمان االجتماعي عن 
طريق ىيئة الرقابة الطبية ة التي يمثميا الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان 

 االجتماعي.

أن العطمة المرضية الطويمة المدى، الممنوحة من قبل الطبيب  إلى اإلشارةوتجدر 
لكي الج ال يمكن أن تكون جممة واحدة أي لمدة ثالث سنوات،بل تمنح مجزئة. وىذا المع

خضاعو لكل  تتمكن ىيئة الضمان االجتماعي من مراقبة الحالة الصحية لممؤمن لو، وا 
كانت  إذاالفحوصات الطبية ، ليتم تحديد العالج الذي يتعين عمى المعني باألمر تمقيو 

 3وذلك بالتعاون مع الطبيب المعالج.العالجات تؤدى بدون انقطاع، 

وقد فصل القضاء في مثل ىذا النوع من العطل المرضية الطويمة المدى، مثال قرار 
والذي جاء  03/10/1998الصادر عن الغرفة االجتماعية لمجمس قضاء سطيف بتاريخ 

                                                           

. نفس المرجع السابق 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  35المادة   1  
، "ج.ر " المتممالمتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  16المادة  2

 . 1983لسنة  28ع 
.نفس المرجع السابق 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  19المادة   3  
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لزامعمى العطمة المرضية طويمة األمد،  إحالتوفيو عمى أنو:" ... حيث طمب المستأنف   وا 
 دج عن دعوى التعسف. 50000المستأنف عميو بأن يدفع لو تعويض مقداره 

حيث ثبت من خالل مستندات القضية بأن المستأنف و المستأنف عميو اتفقا سويا عمى 
تعيين الخبير بودالي رشيد، ومنح لو ىذا األخير عطمة مرضية طويمة األمد لمدة ثالث 

لنتائج الخبرة الطبية التي أبداىا اتخاذ القرار المطابق سنوات. وعميو فان المستأنف ممزم ب
الطبيب الخبير، وكمى الطرفين ممزمان بنتائج الخبرة.. لذا فان اإلجراءات التي قام بيا 
المستأنف كانت منافية لمقانون ويتعين استبعادىا و التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيو و 

عطمة مرضية وفقا لنتائج الخبرة التي أنجزىا الفصل من جديد بإحالة المستأنف عمى ال
   1الطبيب الخبير..." 

المتعمق بالتأمينات االجتماعية، انو  83/11من قانون  16/3و يالحظ حسب المادة 
إذا استفاد المؤمن لو من مدة سنتين ثم استأنف العمل من جديد، فينا يعاود من جديد حساب 

 2اف العمل مدة سنة كاممة غير منقوصة.مدة ثمث سنوات، شرط أن يمر عمى استئن

 

 الفرع الثانً: إجراءات االستفادة من األداءات النمدٌة

 من األداءات النقدية للتأمين على المرض يجب:لكي يستفيد المؤمن له

 _ضرورة إشعار هٌئة الضمان االجتماعً:1

العطمة المرضية لدى ىيئة الضمان االجتماعي  إيداعيجب عمى المؤمن لو اجتماعيا، 
 1في األجل المحدد في التنظيم. التي يعوض أماميا،

                                                           
، عن مجمس قضاء سطيف، الغرفة االجتماعية ، بين )ب،أ( و مدير الصندوق 03/10/1998القرار الصادر بتاريخ  1

  وعريريج.الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء، وكالة برج ب
المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل و  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  16/3المادة  2

  .1983لسنة  28،"ج.ر" ع المتمم
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وذلك يكون خالل يومين اثنين، ال يدخل ضمنيا اليوم المحدد لمتوقف عن العمل، وىذا 
بقوليا:" يساوي األجل  13/02/1984ما أكدتو الفقرة األولى من القرار الصادر في 

المتعمق  83/11من القانون  18بالتوقف عن العمل المقرر في المادة  المضروب لمتصريح
 2بالتأمينات االجتماعية، يومي عمل غير مشمول فييما اليوم المحدد لمتوقف عن العمل."

ويتم التصريح بإيداع المؤمن لو أو ممثمو وصفة التوقف عن العمل، لدى ىيئة 
   3االجتماعي أو إرساليا إلييا.

سقوط الحق في  إلىمراعاة أجل إيداع العطمة المرضية يؤدي  وفي حالة عدم
إجراء التعويضات اليومية، بالنسبة لممدة التي منعت أثناءىا ىيئة الضمان االجتماعي من 

    4المراقبة بسبب التصريح.
كما يجب تبميغ المستخدم بكل القرارات المتعمقة بطمب تعويض العطمة المرضية، وىذا 

 2011يوليو  5المؤرخ في   11/08المعدلة بموجب القانون رقم  18/3 ما أكدتو المادة
بقوليا:" يجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي تبميغ المستخدم  83/11الذي يعدل القانون رقم 

بكل القرارات المتعمقة بطمبات تعويض العطل المرضية بما فييا رأي مصالح المراقبة الطبية 
  .لطبية في اآلجال المحددة عن طريق التنظيموعند االقتضاء نتائج الخبرة ا

 فً األجر:ضرورة اثباث المؤمن له فً تارٌخ معاٌنة المرٌض، نشاطا مهنٌا ٌخول له الحك _2

لقد اشترط المشرع الجزائري لالستفادة من التعوضات اليومية،  أن يكون المؤمن لو 
كان بطال وال يمارس أي نشاط ميني،  فإذايمارس نشاطا مأجورا في تاريخ معاينة المرض، 

                                                                                                                                                                                     
، المتعمق بالتأمينات االجتماعية 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  83/11من القانون  18المادة  1

  .السالف الذكر
الذي يحدد األجل المضروب لمتصريح بالعطل المرضية لدى ىيئة  13/02/1984األولى من القرار الصادر في الفقرة  2

  .1984اسنة  7،"ج.ر" ع الضمان االجتماعي
السالف الذكر.13/02/1984من القرار الصادر في   2/  1المادة   3  
، بالتأمينات االجتماعية المعدل و المتممالمتعمق  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  18/2المادة  4

  .1983لسنة  28"ج.ر" ع 
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ال يسدد اشتراكات الضمان االجتماعي، فميس لو الحق في االستفادة من خدمات  أي
 1الضمان االجتماعي خاصة التعويض عن العطل المرضية.

 _ ضرورة إثبات ممدم طلب العطلة المرضٌة صفة المؤمن له اجتماعٌا:3

العطمة المرضية، يجب عميو اثبات صفة المؤمن المؤمن لو اجتماعيا من يستفيد  لكي
 84/27من المرسوم  24لو اجتماعيا، بتقديم األوراق االثباتية وىذا حسب ما أقرتو المادة 

 83/11من القانون  03ويتماشى شرط صفة المؤمن لو اجتماعيا مع مضمون المادة 
القانون كل العمال سواء أكانوا المتعمق بالتأمينات االجتماعية، بقوليا:" يستفيد من أحكام ىذا 

أجراء أم ممحقين باألجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليو، و النظام الذي كان يسري 
2عمييم قبل دخول ىذا القانون حيز التنفيذ."

  

 _الشروط المتعلمة بوصفة االنمطاع عن العمل بسبب المرض:4

حالة االنقطاع عن العمل بسبب  عمى أنو:" في 84/27من المرسوم  25تنص المادة 
 المرض، يجب أن تشمل وصفة االنقطاع عن العمل بصورة واضحة عمى ما يأتي:

 اسم المؤمن لو و لقبو ورقم تسجيمو التسمسمي و مدة العجز عن العمل المحتممة، -
اسم الطبيب األمر باالنقطاع عن العمل ولقبو ورتبتو وتخصصو وعنوانو الميني وتاريخ  -

الطبي الذي أجراه عمى المؤمن لو، ومالحظة تبين عن االقتضاء أن األمر الفحص 
 3يتعمق بتمديد مدة االنقطاع عن العمل."

                                                           
الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم  20المادة  1

  .1984لسنة  7، "ج.ر" ع  المتعمق بالتأمينات االجتماعية 83/11

، "ج.ر" المتعمق بالتأمينات االجتماعية، المعدل و المتمم 02/07/1983في  المؤرخ 83/11من القانون  03المادة  2
 .1983لسنة  28ع 

  .لسالف الذكرا 11/02/1984المؤرخ في  84/27وم من المرس 25المادة   3
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باإلضافة إلى الشروط السابقة، التي نص عمييا المشرع الجزائري، يشترط كذلك أن     
تكون وصفة االنقطاع عن العمل بسبب المرض مطابقة لما نصت عميو المادة السالفة 

   الذكر، ذلك لكي يستفيد المؤمن لو اجتماعيا من العطل المرضية.

 :_ الشروط الخاصة بالتعوٌضة5   

تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل، عمى أن ال تتجاوز واحد عمى ستين 
( حسب ابحالة، من األجر الشيري الخاضع 1/30( أو واحد عمى ثالثين)1/60)

من القانون  15و الضريبة، ىذا حسب ما أقرتو المادة لالشتراكات الضمان االجتماعي 
المتعمق بالتأمينات االجتماعية. ذلك أنو يقسم األجر الخاضع لالشتراك عمى  83/11

( يوما، ومنو نجد قيمة التعويضة اليومية التي يستفيد منيا 60( يوم أو ستين)30ثالثين)
 . 1المؤمن لو اجتماعيا

طور األجر، فيي ترفع حسب تطور األجر الخاضع كما تخضع التعويضة اليومية لت
الشتراكات العامل من نفس الفئة المينية التي ينتمي إلييا العامل المعني باألمر، ذلك حتى 

 .2ال يحرم من تطور األجر

أقل من ناتج المبمغ  ℅100أيضا يجب أن يكون مبمغ التعويضة اليومية بنسبة 
أن تكون قيمة التعويضة اليومية أقل من ناتج ، فال يمكن 3الصافي لمعدل ساعات العمل

المبمغ الصافي لمعدل ساعات العمل لألجر الوطني األدنى المضمون في الحجم الساعي 
 .اليومي، وجعل المشرع الجزائري الحد األدنى لمبمغ التعويضة ال يمكن النزول عنو

                                                           
،"ج.ر" المتعمق بالتأمينات االجتماعية، المعدل و المتمم 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  15المادة  1

  .1983لسنة  28 ع 
.السالف الذكر 02/07/1983المؤرخ في 83/11من القانون  21المادة   2  
.السالف الذكر 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  22المادة   3  
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االجتماعية، أن المتعمق بالتأمينات  83/11من القانون  25كما يشترط حسب المادة 
( ساعة، بالنسبة لستة أشير لالستفادة من التعويضات 100يوم أو ) 15يكون العمل لمدة 

( ساعة، بالنسبة لما بعد ستة 400( يوم أو )60، أو أن يكون العمل لمدة ستين )اليومية
   .1أشير من التعويضات

 

 ازعات الخاصة بالتأمٌن على المرضالمبحث الثانً:المن

المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي  08/08من القانون  02ة تنص الماد
عمى أنو:"تشمل المنازعات في مجال الضمان االجتماعي: _ المنازعات العامة،_ المنازعات 

   2الطبية،_ المنازعات التقنية ذات طابع الطبي."

ذلك يشير إلى أن ىناك ثالث أنواع من المنازعات في مجال الضمان االجتماعي، 
 والمتمثمة في المنازعات العامة، المنازعات التقنية ذات طابع طبي، ومنازعات طبية. 

طبيعة المنازعات الخاصة بالتأمين عمى المرض من  إلىالتطرق  من ىنا ارتأيناو 
ائية لمنازعات التأمين عمى المرض من خالل خالل)المبحث األول( ثم التسوية القض

 )المبحث الثاني(.

 

 

 
                                                           

، المتعمق بالتأمينات االجتماعية، المعدل و المتمم 02/07/1983المؤرخ في 11/ 83من القانون  52المادة   1
  .1983سنة ل 28"ج.ر" ع 

المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان  23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  02المادة   2
  . 2008لسنة  11،"ج.ر" ع االجتماعي
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   ازعات الخاصة بالتأمٌن على المرض.المطلب األول: طبٌعة المن

لقد نظم المشرع الجزائري تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي في 
جراءات تسويتيا" ،  الفصل الثاني من الباب األول المعنون" بمنازعات الضمان االجتماعي وا 

المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي. وعميو  08/08وذلك في القانون رقم 
ل( إلى تكييف منازعات التأمين عمى المرض ضمن المنازعات سنتطرق في )الفرع األو 

 لمنازعات التأمين عمى المرض من خالل )الفرع الثاني(. اإلداريةالعامة، ثم التسوية 

 الفرع األول: تكٌف منازعات التأمٌن على المرض ضمن المنازعات العامة.

نما إن  افترض بعض النزاعات المشرع الجزائري لم يعرف المنازعات العامة صراحة، وا 
و ادخميا في خانة المنازعات الطبية وأخرى أضفى عمييا طابع المنازعات التقنية، ثم قرر 

 .1أن كل ما يخرج عن دائرة ىاتين الطائفتين يدخل في إطار المنازعات العامة

فانو:" يقصد بالمنازعات العامة  08/08من القانون رقم  03المادة  نص وحسب
ي في مفيوم ىذا القانون الخالفات التي تنشأ بين ىيئات الضمان لمضمان االجتماع

االجتماعي من جية، و المؤمن ليم اجتماعيا أو المكمفين من جية أخرى، بمناسبة تطبيق 
 2تشريع وتنظيم الضمان االجتماعي ."

ومنو يتبين أن ىذا التعريف جاء عاما، حيث أنو لم يوضح ماىي المنازعات العامة، 
رافيا، وما ىي الخالفات المتنوعة، بينما يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا وما ىي أط

 لمفكرة المعرفة.

                                                           

.12بن صاري ياسين، منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري، نفس المرجع السابق ، ص   1  
، المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون رقم  03المادة  2

  .2008لسنة  11"ج.ر" ع 
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لذلك فان ىذا التعريف تضمن فقط الخالفات التي تنشب بين المؤمن ليم أو ذوي 
حقوقيم ، وىيئات الضمان االجتماعي ، وأقصى الخالفات التي تحدث بين أصحاب العمل 

 ي و بين المؤمن ليم وصاحب العمل.وىيئات الضمان االجتماع
د صنفين من المنازعات العامة في و جالنص السالف الذكر يتضح لنا و ومن خالل 

مجال الضمان االجتماعي، وىي المنازعات العامة المتعمقة بحقوق المؤمن ليم و ذوي 
و المنازعات العامة الناجمة عن عدم تنفيذ التزامات المستخدمين اتجاه ىيئة  حقوقيم،

 وكل من ىذين الصنفين تتفرع عنو عدة منازعات.الضمان االجتماعي. 
وفيما يتعمق بالمنازعات العامة المتعمقة بحقوق المؤمن ليم أو ذوي حقوقيم، فيي كثيرة 

 يصعب حصرىا، نذكر منيا: 
و  7/2المتعمقة بالتأمين عمى المرض، المنظمة بموجب المادة_المنازعات العامة 

 .المتعمق بالتأمينات االجتماعية 83/11وما يمييا من القانون  14المادة 

_ المنازعات العامة المتعلقة باألداءات العينية للتأمين على المرض، المنظمة بموجب 

االجتماعية.المتعلق بالتأمينات  18/00من القانون  11المادة 
1

 

التعريف  ولعل التعريف األنسب لممنازعة العامة في مجال الضمان االجتماعي، ىو
" المنازعات العامة ىي كل خالف يحدث بين الذي جاء بو القاضي سماتي الطيب بقولو: 

المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو، وىيئات الضمان االجتماعي و التي يكون موضوعيا 
قرار رفض إداري صادر عن ىذه األخيرة، يتعمق أساسا بالحصول عمى األداءات العينية أو 

عجز، أو الوفاة أو إثبات النقدية الناتجة عن األخطار االجتماعية كالمرض، الوالدة، أو ال
الطابع الميني لحادث العمل، أو الخالفات التي تقع بين أرباب العمل و ىيئات الضمان 
االجتماعي كالزيادات و عقوبات التأخير المتعمقة بتحصيل المبالغ المستحقة و كذا التصريح 

                                                           
، 2013حمدي باشا عمر.، القضاء االجتماعي، منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، دار ىومة، الجزائر، الطبعة  1

  .012،018ص
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حول إثبات  بحادث العمل خارج اآلجال، أو الخالفات التي تقع بين المؤمن، وصاحب العمل
 1الحق في الضرر الناتج عن خطأ صاحب العمل أو الغير." 

ولمعالجة ىذه النزاعات ضبط المشرع قواعد إجرائية تنظم سير المنازعات العامة سواء 
 فييا و اآلجال المحددة ليا.من حيث التسوية اإلدارية الداخمية و الجيات المختصة بالنظر 

 

 لمنازعات التأمٌن على المرض الفرع الثانً: التسوٌة اإلدارٌة

في مجال منازعات الضمان االجتماعي بصفة عامة، جعل المشرع  لإلجراءاتتسييال 
 إلىحميا و تفادي المجوء  إلىاألصل في السعي  ،الجزائري من نظام التسوية الداخمية

في تم إنشاء أجيزة داخمية لمفصل استثناء، ليذا الغرض  إالالجيات القضائية المختصة، 
جميع االعتراضات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي في مجال 
المنازعات العامة، و تعتبر إجراءات التسوية الداخمية قيد شكمي يترتب عمى تخمفو عدم قبول 

 2الدعوى القضائية شكال.

المجنة   يالمخول ليا صالحية تسوية المنازعات العامة، ف اإلداريةوتتمثل األجيزة 
لمطعن المسبق المتواجدة عمى مستوى كل والية، وىي مكمفة قانونا باستقبال سائر  لمحميةا

الطعون و االعتراضات المسبقة ضد قرارات ىيئات الضمان االجتماعي كدرجة أولى، أما 
الجياز الثاني فانو يتعمق بالمجنة الوطنية لمطعن و ىي التي تتمتع بصالحيات استقبال سائر 

 3لمطعن. المحمية القرارات الصادرة عن المجان طعون باالستئناف ضد ال

 
                                                           

، نفس المرجع  2018االجتماعي وفق القانون الجديد،  سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان 1
  .278السابق ،ص 

 11/11/1999المؤرخ في  99/10المعدلة بالقانون  21/07/1983المؤرخ في  83/15من القانون  6المادة  2
  المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي.

.15الجزائري، نفس المرجع السابق ، ص بن صاري ياسين، منازعات الضمان االجتماعي في التشريع   3  
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 اللجنة المحلٌة المؤهلة للطعن المسبك: العام علىعرض النزاع  _1

أن اجراءات الطعن المسبق أصبحت ضرورية أمام المجنة المحمية أو الوطنية 
 .1، قبل أي طعن أمام الجيات القضائيةالمؤىمتين لمطعن المسبق

 تشكٌلة اللجنة المحلٌة للطعن المسبك:ا_ 

 فان المجنة المحمية لمطعن المسبق تتشكل من: 08/08من القانون  06المادة نص حسب ف
_ ممثل عن العمال األجراء_ ممثل عن ىيئة الضمان االجتماعي_ ممثل عن 

 .2المستخدمين_ و طبيب
أعضاء المجان المحمية عدد  08/415من المرسوم التنفيذي رقم  02كما حددت المادة 

لمطعن المسبق و المؤىمة حسب نوع صندوق الضمان االجتماعي، حيث أن تشكيمة أعضاء 
ممثالن  2المجنة المحمية لمطعن المسبق الخاصة بالصندوق الوطني لمعمال األجراء تتكون من: _

ينات ممثالن عن الصندوق الوطني لمتأم 2ممثالن عن المستخدمين_  2عن العمال األجراء_
االجتماعية لمعمال األجراء التابعين لموكالة الوالئية المعنية_ طبيب تابع لممراقبة الطبية لمصندوق 

 الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء لموكالة الوالئية المعنية.

أما تشكيمة أعضاء المجنة المحمية لمطعن المسبق الخاصة بالصندوق الوطني لمضمان 
 غير األجراء فتتمثل في:االجتماعي لم

ممثالن  2ممثالن عن مستخدمي القطاع الخاص_  2_ممثالن عن العمال األجراء 2_ 
طبيب تابع لممراقبة الطبية  1عن الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي لمغير األجراء _ 

 .1لمصندوق الوطني لمضمان االجتماعي لمغير األجراء لموكالة الجيوية المعنية

                                                           
،"ج.ر" المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  4المادة   1
  .2008لسنة  11ع 
السالف الذكر. 08/08من القانون  6المادة   2  
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( سنوات قابمة 3ممارسة أعضاء المجنة المحمية لمطعن المسبق لمياميم ثالث )وتكون مدة 
 .2لمتجديد بقرار من الوزير المكمف بالضمان االجتماعي

خالفو وفي حالة انقطاع عيدة أحد أعضاء المجان المحمية لمطعن المسبق المؤىمة، يتم است
 .3حسب األشكال نفسيا لممدة المتبقية من العيدة

 اجراءات سٌر اللجنة المحلٌة للطعن المسبك:ب_ 

( يوما 15تجتمع المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر)
ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطمب من الرئيس أو 4بناء عمى استدعاء من رئيسيا،

لمطعن المسبق المؤىمة اال ، وال تصح اجتماعات المجان المحمية 5أعضائيا 2/3بطمب نصف 
بحضور أغمبية أعضائيا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع بعد استدعاء ثان في أجل ال 

وتتخذ المجنة  6(أيام، وتصح مداوالتيا حينئذ ميما يكن عدد أعضائيا الحاضرين،8يتعدى ثمانية)
ي حالة تساوي عدد األصوات المحمية لمطعن المسبق قراراتيا باألغمبية البسيطة من األصوات، وف

 .7يكون صوت الرئيس مرجحا
وتبث المجنة الوالئية لمطعن المسبق في االعتراضات التي ترفع أماميا خالل شير من 

 .8استالم العريضة
 

                                                                                                                                                                                     
المتضمن تحديد أعضاء المجان المحمية  24/12/2008المؤرخ في  08/415من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

  .2009لسنة  1،"ج.ر" ع لمطعن  المسبق المؤىمة في مجال الضمان االجتماعي وتنظيميا و سيرىا
السالف الذكر. 08/415من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   2  
  .سالف الذكرال 08/415من المرسوم التنفيذي رقم  4/2المادة  3

السالف الذكر.  08/415من المرسوم التنفيذي رقم  5/1المادة  4  
السالف الذكر.  08/415من المرسوم التنفيذي رقم  5/2المادة  5  
السالف الذكر. 08/415من المرسوم التنفيذي رقم  5/3المادة  6  
السالف الذكر. 08/415من المرسوم التنفيذي رقم  6/1المادة    7  

، المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08/08القانون من  7/5المادة  8
  .2008لسنة  11"ج.ر" ع 
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 إجراءات وآجال الطعن أمام اللجنة المحلٌة المؤهلة للطعن المسبك: _ج

الطعن أمام المجنة الوالئية لمطعن المسبق، في عرض الطعن من قبل  إجراءاتتتمخص 
ماباالستالم،  اإلشعاربواسطة رسالة موصى عمييا مع  إماالمعني باألمر،  بواسطة عريضة  وا 

( يوم بعد 15، وذلك خالل أجل خمسة عشر )اإليداعتودع لدى أمانة المجنة مقبل تسمم وصل 
 .1تبميغ القرار المعترض عميو

حتسب آجال الطعن كاممة، و يترتب عمى عدم احتراميا، عدم قبول إجراءات الطعن وت
 . 2لفوات األجل القانوني

المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، تختص في الدراسة و البت في الطعون التي  أنكما 
ىيئات الضمان  ترفع ليا من طرف المؤمن ليم أو من طرف أصحاب العمل ضد قرارات

االجتماعي، وىذه األخيرة تتعمق بتقدير ومنح األداءات العينية و األداءات النقدية الممنوحة 
 .3لممؤمن لو أو ذوي حقوقو بمناسبة المرض أو الوفاة أو الوالدة

 د_ إجراءات تبلٌغ لرارات اللجنة المحلٌة المؤهلة للطعن المسبك:

 لمطعن المسبق إلى المؤمن ليم اجتماعيا و المكمفين بواسطة يتم تبميغ قرارات المجان المحمية   
 (10أعوان المراقبة لمضمان االجتماعي لمييئة المعنية، بواسطة محضر استالم في أجل عشرة)

 .4أيام اعتبارا من تاريخ قرار المجان المذكورة

 

                                                           

السالف الذكر. 08/08من القانون  8المادة   1  
.188حمدي باشا عمر.، القضاء االجتماعي، منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، نفس المرجع السابق، ص    2  

سالم ذيب ، المنازعات في الضمان االجتماعي، المجمة القضائية العدد الثاني الصادرة عن قسم المستندات و عبد ال 3
  .15، ص 1996النشر لممحكمة العميا، الجزائر ،

المتضمن تحديد أعضاء المجان المحمية لمطعن  24/12/2008المؤرخ في  08/415من المرسوم رقم  7المادة  4
  .2009لسنة  1، "ج.ر" ع جال الضمان االجتماعي وتنظيميا و سيرىاالمسبق المؤىمة في م
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 نة الوطنٌة المؤهلة للطعن المسبك_ عرض النزاع العام على اللج 2

المتعمق بقانون المالية، بوجود  86/15من القانون  121و 120تقضي أحكام المادتين 
مستويين لمطعن، بحيث أنيا ترمي إلى دعم تسوية المنازعات العامة في إطار لجان الطعن 

 المسبق الوالئية و الوطنية، وذلك لحل الخالفات دون المجوء في المرحمة األولى إلى القضاء. 

ت الطعن أمام ىذه المجان بالبساطة و الوضوح، باإلضافة إلى دورىا في وتتميز إجراءا
  .1تقريب المؤمنين االجتماعيين من ىيئة الضمان االجتماعي

السالف الذكر، عمى أنو:" تنشأ ضمن كل ىيئة  08/08من القانون  10تنص المادة 
 2ضمان اجتماعي لجنة وطنية مؤىمة لمطعن المسبق."

لمعني باألمر _ المؤمن لو اجتماعيا_ عمى قرار من لجنة الطعن لكن في حالة حصول ا
والتي استجابت لطمبو لكن صندوق الضمان االجتماعي رفض التكفل بعطمتو المرضية، فينا ال 

 3.ضرورة لمجنة الوطنية لمطعن المسبق

 من:السالف الذكر  08/416من القانون  02تتشكل المجنة الوطنية لمطعن المسبق حسب المادة 

ثالث ممثمين عن مجمس إدارة ىيئة 3ممثل عن الوزير المكمف بالضمان االجتماعي_  1_ 
 ممثالن عن ىيئة الضمان االجتماعي. 2الضمان االجتماعي _ 

 يتولى أمانة كل لجنة وطنية لمطعن المسبق، ىيئة الضمان االجتماعي المنشأة ضمنيا. 

( سنوات قابمة لمتجديد 3المسبق، ثالث )وتكون مدة عضوية أعضاء المجان الوطنية لمطعن 
 بقرار من الوزير المكمف بالضمان االجتماعي.

                                                           
  .284نفس المرجع السابق ص  2018سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد ، 1
،"ج.ر" االجتماعي المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  10المادة  2

  .2008لسنة  11ع 
  .286نفس المرجع السابق ص  2018سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد ، 3
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وفي حالة انقطاع عضوية أحد المجان الوطنية لمطعن المسبق يتم استخالفو حسب اإلشكال 
 1نفسيا لممدة المتبقية من العيدة.

خرى المكمفة كما اليمكن تعيين أعضاء المجان الوطنية لمطعن المسبق ضمن المجان األ
 2بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي.

 وتعد ىذه المجنة الدرجة الثانية لمطعن في القرارات الصادرة عن المجنة المحمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن إجراءات الطعن أمام المجنة الوطنية لمطعن المسبق ىي نفسيا 
  3المحمية لمطعن المسبق .اإلجراءات و اآلجال المنصوص عمييا بالنسبة لمجنة 

حيث يمكن لممؤمنين اجتماعيا أو أصحاب العمل الطعن ضد القرارات التي تصدرىا  المجنة 
التي يساوي مبمغيا أو يفوق  المحمية لمطعن، باستثناء  القرارات المتعمقة بغرامات وعقوبات التأخير
الوطنية لمطعن أو تفصل فييا مميون دينار جزائري، حيث يتم الطعن فييا مباشرة أمام المجنة 

 . 4بصفة ابتدائية و نيائية

السالف الذكر تنص  08/416من المرسوم التنفيذي  04وفي ىذا اإلطار فان المادة   
 . 5عمى أنو تخطر المجنة الوطنية

                                                           
  .287ص   ،نفس المرجع السابق ب،سماتي الطي 1
المتضمن تحديد تشكيمة المجان الوطنية  24/12/2008المؤرخ في 08/416من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  2

  .2009لسنة  1،"ج.ر" ع لمطعن المسبق في مجال الضمان االجتماعي وتنظيميا و سيرىا
.189حمدي باشا عمر.، القضاء االجتماعي، منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، نفس المرجع السابق، ص  3  
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  .2008لسنة  11"ج.ر" ع االجتماعي
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( يوم 15وتعقد المجان الوطنية لمطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر) 
 2/3ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطمب من رئيسيا أو ثمثيباستدعاء من رئيسيا، 

 .1أعضائيا

وتصح اجتماعات المجان الوطنية لمطعن المسبق بحضور أغمبية أعضائيا، وفي حالة   
عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتيا بعد استدعاء ثان ميما يكن عدد األعضاء الحاضرين، 

 .2( يوما15في أجل خمسة عشر)
ذ قراراتيا باألغمبية البسيطة من األصوات، وفي حالة تساوي عدد األصوات يرجح وتتخ

صوت الرئيس، كما تكون قرارات المجان محل محضر يوقعيا رئيس المجنة وتدون في سجل 
 .3خاص يرقمو ويؤشر عميو الرئيس

 4وتبث ىذه المجنة في االعتراضات التي ترفع أماميا خالل شير من استالم العريضة،
يسري اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة االستئناف،  ويمكن إثبات ذلك عن طريق وصل 

عمييا، أو عن  اإليداع أو اإلشعار باالستالم في حالة رفع االستئناف عن طريق رسالة موصى
وذلك في أجل خمسة عشر يوما  اإليداععريضة لدى أمانة المجنة مقابل تسميم وصل  إيداعطريق 

( يوما 30، أو في غضون ستين )تبميغ قرار المجنة المحمية المعترض عميو يخمن تار  ابتداء، 
 .5ابتداء من تاريخ إخطار المجنة المحمية لمطعن المسبق إذا لم يتمق المعني أي رد عمى عريضتو

إلى كما أكد المشرع الجزائري عمى أن الطعن المقدم يجب أن يكون مكتوبا وأن يشير 
  .6القرارأسباب االعتراض غمى ىذا 

                                                           
 السالف الذكر. 24/12/2008المؤرخ في 08/416من المرسوم التنفيذي رقم  5/1،2المادة  1

السالف الذكر.  08/416من المرسوم التنفيذي رقم  5/3المادة   2  
السالف الذكر.  08/416من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   3  
 ق بالمنازعات في مجال الضمانالمتعم 23/02/2008مؤرخ في ال08/08من القانون  11/5المادة   4

  .2008لسنة  11ع ،"ج.ر" االجتماعي

 .نفس المرجع السابق 78 /78من القانون  13/1المادة   5

السالف الذكر. 08/08من القانون  13/2المادة   6  
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 إذالطعن أماميا فيي نفسيا أمام المجنة المحمية لطعن المسبق،   وآجال إجراءاتأما عن 
العريضة  إيداع، أو بواسطة باالستالم إشعارمع  عمييابواسطة رسالة موصى  إماالمجنة تخطر 

يوم بعد تبميغ القرار المعترض عميو ،  15، وذلك خالل إيداعلدى أمانة المجنة مقابل تسمم وصل 
لم يتمق المعني  إذاالمجنة المحمية لمطعن المسبق  إخطار تاريخمن  ابتداءأو في غضون شيرين 
 .1أي لرد عمى عريضتو

 

 ائٌة لمنازعات التأمٌن على المرضالمطلب الثانً: التسوٌة المض

نازعات األطراف من خالل التسوية الداخمية لمميرضي ودي حل  إلىفي حالة عدم التوصل 
العامة، عن طريق المجنة المحمية و الوطنية المؤىمتين لمطعن المسبق، فان الطريق الوحيد لحل 

المجوء إلى القضاء. فمن خالل ىذا المطمب نتناول الجية القضائية المختصة لمنظر في النزاع ىو 
ام الخاصة بمنازعات التأمين عمى المرض من خالل) النزاع في )الفرع األول( ثم طبيعة األحك

 الفرع الثاني(.

 

 المتبعة أمامها اإلجراءاتالفرع األول: الجهة المضائٌة المختصة للنظر فً النزاع و 

 

 اختصاص محكمة موطن المدعى علٌه للفصل فً المنازعات العامة: 1 

المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي  08/08من القانون  15تنص المادة    
عمى أنو: " تكون القرارات الصادرة عن المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق قابمة لمطعن فييا 

( يوما ابتداء 30أمام المحكمة المختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية في أجل ثالثين )

                                                           

السالف الذكر.08/08من القانون  13المادة   1  
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( يوم ابتداء من تاريخ  استالم 60اريخ تسميم تبميغ القرار المعترض عميو، أو في أجل ستين)من ت
 1العريضة من طرف  المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق إذا لم يتمق  المعني أي رد عمى عريضتو."

يتضح من خالل ىذا النص أن الطعن في القرارات الصادرة عن المجنة الوطنية المؤىمة 
 اإلجراءات المدنية. طعن المسبق تكون أمام المحكمة المختصة وفقا لما نصت عميو أحكام قانون لم

تنص عمى أنو "  500/6وعميو فبرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية، نجد أن المادة 
منازعات الضمان االجتماعي   -6يختص القسم االجتماعي اختصاصا مانعا في المواد اآلتية:...

 2التقاعد."و 

ومنو فان كل قسم اجتماعي عمى مستوى كل محكمة، مختص بالمنازعات العامة في مجال 
 الضمان االجتماعي، ىذا بالنسبة لالختصاص النوعي.

أما االختصاص اإلقميمي فيؤول إلى الجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطن 
 . 3المدعى عميو

دائما يكون صندوق الضمان ففي المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي 
 االجتماعي مدعى عميو، سواء كان رافع الدعوى مؤمن اجتماعي أو رب عمل.

فالدعاوى المتعمقة بالمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي ترفع أمام محكمة موطن 
 .الكائن في مقره في كل واليةالمدعى عميو " صندوق الضمان االجتماعي أو صندوق التقاعد 

مع األخذ بعين االعتبار الدعاوى المرفوعة ضد صندوق الضمان االجتماعي لمعمال غير 
كان المدعى عميو يقيم في الوالية التي يتواجد  إذامام محكمة موطن المقر الجيوي األجراء، ترفع أ
 بيا ىذا المقر.

                                                           
،"ج.ر" االجتماعي المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008المؤرخ في 08/78من القانون  15المادة  1
  .2008لسنة  11 ع
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون  500/6المادة  2

 .2008لسنة  21" ج.ر" ع ، الجديد
  سالف الذكر.ال 08/09من القانون  37لمادة ا 3
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في الواليات التي ال توجد بيا مديريات وأمام  محكمة موطن المقر الفرعي لمصندوق 
جيوية، ذلك لكون أن لكل مقر فرعي تفويض خاص لمتقاضي أمام  الجيات القضائية باسم المقر 

 .1لمصندوق الوطني لمضمان االجتماعي الجيوي 

 االجتماعٌة: المختصة فً السائل اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة_ 2

يشترط لقبول الدعوى شكال أن تكون مستوفاة لجميع األوضاع القانونية المقررة لقبول جميع 
ترفع  ، كما يشترط أن2أنواع الدعاوى شكال، وذلك من خالل توفر شرطي الصفة و المصمحة.

الدعاوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو 
 .3وكيمو أو محاميو، بعدد النسخ يساوي عدد األطراف

 -كما يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى شروط وىي:

لقب و اسم و -اسم ولقب المدعي و موطنو -الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى 
اإلشارة إلى تسمية و طبيعة  –موطن المدعى عميو فان لم يكن لو موطن معموم فاخر موطن لو 

عرض موجز لموقائع و الطمبات و  -الشخص المعنوي و مقره االجتماعي و صفة ممثمو القانوني
اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة  -الوسائل التي تؤسس عمييا الدعوى 

 .4لمدعوى 

                                                           
  .291نفس المرجع السابق ص   2018التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد ،سماتي الطيب  1

السالف الذكر.08/09من القانون 13المادة   2  
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  25/02/2008المؤرخ في 09 /08من القانون  14المادة  3

  .2008لسنة  21،"ج.ر" ع الجديد
السالف الذكر. 08/09من القانون  15المادة   4  



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

64 
 

( يوم عمى األقل من تاريخ تسميم 20باإلضافة إلى وجوب توفر شرط احترام عشرين )
و يجب إرفاق العريضة االفتتاحية بنسخة من  1التكميف بالحضور و التاريخ المحدد ألول جمسة.

 قرار ىيئة الضمان االجتماعي المطعون فيو.

لرفع الدعوى القضائية أمام القسم كما أن تشريع الضمان االجتماعي يحدد أجال قانونية 
يوم بعد استالم تبميغ قرار المجنة الوطنية المعترض  30االجتماعي بالمحكمة، وقد حددت بمدة 

يوم ابتداء من تاريخ استالم العريضة إذا لم تصدر المجنة الوطنية  60عميو، أو في غضون 
 .  2لمطعن المسبق قرارىا

لدعاوى المتعمقة بالمبالغ المستحقة، وىذه اآلجال ىي كما يوجد أجال يجب أن ترفع فييا ا
سنوات  5، ومدة 3سنوات إذا لم يطالب بيا 4مدة تقادم أداءات الضمان االجتماعي، وىي مدة 

جميع  مراعاةبالنسبة لمعاشات التقاعد و العجز وريع حادث العمل و األمراض المينية ،فيجب 
ينتج عنو دفع بعدم قبول الدعوى لعدم احترام  ءاتاإلجراىذه الشروط، وفي حالة أي خرق ليذه 

 .4المقررة ليا اآلجال و اإلجراءات

 

 خاصة بمنازعات التأمٌن على المرضالفرع الثانً: طبٌعة األحكام ال

بعد أن تناولنا إجراءات التقاضي أمام المحكمة االجتماعية، وفقا لإلجراءات المنصوص 
عمييا، سوف نتطرق في ىذا الفرع إلى األحكام الصادرة عن المحكمة االجتماعية في قضايا 

حيث تعتبر أحكاما ابتدائية صادرة من محاكم الدرجة األولى،  منازعات الضمان االجتماعي، 

                                                           

السالف الذكر.08/09من القانون  16/3المادة   1  
، المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  15المادة  2

 . 2008لسنة 11"ج.ر" العدد
الذكر.السالف  08/08من القانون   78المادة   3  
  .293ص نفس المرجع السابق  2018سماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد ، 4



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

65 
 

طرق الطعن أو المراجعة، طبقا لمقواعد المقررة في قانون اإلجراءات المدنية و  حيث أنيا تقبل
 :إلى. وتقسم طرق الطعن 1اإلدارية

 _ طرق طعن عادية.
 _ طرق طعن غير عادية.

 

 _ طرق الطعن العادٌة:0

مبدأ المشرع الجزائري تبنى الطعن في الحكم يرفع ممن صدر في حقو، كما أن 
والذي يعتبر خاصية من خصائص نظام التقاضي الجزائري، كما  2التقاضي عمى درجتين،

، حيث وردت في ىذا المجال المواد أن المشرع الجزائري وضع أحكام خاصة بالنسبة لمطعن
قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، وىي تتعمق بطرق الطعن العادية)  347إلى  327من 

 المعارضة ، االستئناف(.

ميو يستطيع أن يطعن في الحكم فور صدوره، دون انتظار تبميغو، ومنو فان المحكوم ع
فالبد من احترام القيد الزمني الذي فرضو القانون، ويترتب عمى عدم مراعاتو، سقوط الحق 

 .3أو سقوط ممارسة الحق في الطعن

 ا_ المعارضة:

( قانون اإلجراءات المدنية و 331_327نظميا المشرع الجزائري من خالل المواد )
ىي طريق طعن عادية، فتحيا المشرع لممطالبة بمراجعة الحكم الذي صدر في اإلدارية،  و 

                                                           
لسنة  21ا م ا ج "ج.ر" ع  يتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  33/1المادة   1

2008.  

لسنة  21ا م ا ج ،"ج.ر" ع  يتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  06المادة    2
2008.  

السالف الذكر.08/09من القانون رقم  322المادة   3  
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غياب الخصم الذي يستعمميا، ويرجع الحكم أمام الجية القضائية التي فصمت فيو أول مرة، 
وتوجو  .1وة القانون وال يمكن حرمان من تغيب عنو إال بنص صريحوذلك يعني انو مفتوح بق

المعارضة ضد الحكم الصادر غيابيا، و الحكم الغيابي، وتكون كذلك األوامر الصادرة غيابيا 
 .2في أخر درجة قابمة لممعارضة أمام نفس الجية التي أصدرتو

حا يراقبو القاضي ا تبميغا صحية ترفع خالل أجل شير، بعد تبميغيكما أن المعارض
كما ترفع المعارضة ضد األحكام و القرارات القضائية في شكل عريضة افتتاح  ،3وجوبا

الدعوى، وتبمغ رسميا إلى كل الخصوم وأن تكون مصحوبة تحت طائمة عدم قبوليا شكال 
كما يجب أن يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا  ،4بنسخة من الحكم المطعون فيو

 .5في مواجية جميع الخصوم، وىو غير قابل لممعارضة من جديد

 ب_ االستئناف:

  6ىو طريق الطعن العادي، ييدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة
ويعرض االستئناف عمى المجمس القضائي حسب قواعد االختصاص، حيث يسمح بالنظر 
في الخصومة لممرة الثانية، لتصحيح األخطاء القانونية التي قد يقع فييا القاضي االبتدائي 
من حيث تطبيق القاعدة القانونية المالئمة، وكذلك لوجود سبب من أسباب عدم القبول أو 

 . 7إلييامى الوقائع المسند ع إثباتلعدم تقديم 

                                                           
  .257،ص2012عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد ، الطبع الثالثة، موفم لمنشر، الجزائر،  1

السالف الذكر.08/09من القانون رقم  328المادة   2  
لسنة  2ا م ا ج ،"ج.ر"  ع يتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في 09 /08من القانون رقم 329المادة  3

2008.  
السالف الذكر. 08/09من القانون  330المادة   4  
السالف الذكر. 08/09من القانون  331المادة   5  

السالف الذكر. 08/09 من القانون  332المادة  6  
.261عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد، نفس المرجع السابق ص   7  
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بحيث أنو ال ستئناف، قواعد لالالمشرع  وضع 347الى  332من خالل المواد من و 
حرمان أي خصم من المجوء إلى طريق الطعن باالستئناف، إال إذا كان الحكم الصادر  يمكن

منعو ىو في حقو ىو بنص القانون، من األحكام التي ال تقبل، فقابمية االستئناف ىي مبدأ و 
 االستثناء.

و يكون  ، 1كما أن األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير قابمة لالستئناف   
األمر عمى عريضة قابال لالستئناف في حالة عدم استجابة القاضي لمطمب، وتكون األوامر 

 .2االستعجالية الصادرة في أول درجة قابمة لالستئناف

الخصومة أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة، يحق لكل من كان طرفا في كما 
، كما يحق لألشخاص الذين تم تمثيميم عمى مستوى الدرجة األولى  شريطة توافر المصمحة

 .3، بسبب نقص األىمية، ممارسة االستئناف إذا زال سبب ذلك

يرفع االستئناف في أجل شير إذا وقع التبميغ شخصيا، وفي أجل شيرين إذا تم في و 
. فقد ميز المشرع الجزائري بين حالة التبميغ الشخصي وحالة 4ن الحقيقي أو المختارالموط

 التبميغ الصحيح، ومنح من لم يبمغ رسميا أجال إضافيا لممارسة حقو في الطعن.

 يوم. 15أما فيما يتعمق برفع االستئناف في األوامر االستعجالية فقد حدد في أجل 

عريضة االستئناف بنصوص قانونية واردة في قانون المشرع الجزائري ضبط كما أن 
 (.542الى539اإلجراءات المدنية و اإلدارية وىي من )
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 _ طرق الطعن غٌر العادٌة:2

ال تفتح طرق الطعن غير العادية إال في حاالت استثنائية محددة قانونا، واستعماليا ال 
لقانون عمى عقاب كل من يوقف تنفيذ الحكم ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك وينص ا

يتعسف في استعمال طرق الطعن ىذه، فضال عن التعويضات المطالب بيا من طرف 
 الخصم، فسوف نتطرق إلى ىذه الطرق القانونية لمطعن حسب القانون الجديد.

 :ا_ الطعن بالنمض

يقتصر عمى ما قضى بو قاضي الموضوع دون الحمول محمو، وتراقب الحل الذي 
كان  إذاثيرىا الطاعن أو التي تثيرىا تمقائيا لمقول عمى ضوء أوجو الطعن التي يأعطاه لمنزاع 

 ما قضى بو مطابقا لمقانون.

يوجد شروط الطعن بالنقض، وتتعمق باألحكام القابمة لمطعن بالنقض، و األشخاص 
 الطعن بالنقض. جالالذين يمكنيم الطعن بالنقض، و أ

ن، فان دور المحكمة العميا الدستوري ىو توحيد ففي ما يتعمق باألحكام القابمة لمطع_
تطبيق القاعدة القانونية، ومنو يتبين أن المحكمة العميا ليست درجة ثالثة لمتقاضي، و الطعن 
بالنقض يشكل طعن غير عادي، وعميو فان الطعن يفتح ضد األحكام و القرارات الصادرة 

طعن في ذات الوقت بالتماس إعادة كما اليقبل ال. 1في أخر درجة و الفاصمة في الموضوع
 .2النظر في األحكام و القرارات المطعون فييا بالنقض

أما فيما يتعمق باألشخاص الذين يمكنيم الطعن بالنقض، فيجوز ىذا الطعن لمن كان 
، و الخصوم في الدعوى، و المدخمون و 3خصما أو ممثال في الدعوى ولذوي الحقوق 
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مارسوا اعتراض الغير الخارج  إذاالمتدخمون في الخصام، ويمكن أن يصبح الغير خصوما 
 عن الخصومة. 

كما يجب عمى الخصم أن يثبت مصمحتو في الطعن في الحكم أو القرار المنتقد، 
 .  1وتمتعو باألىمية القانونية، وتتطمب نفس الشروط في من وجو ضده الطعن بالنقض

اآلجال، فان الطعن بالنقض يرفع حسب األشكال المبينة في و فيما يخص الشكل و 
 الباب الثالث من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد.

وقد حدد المشرع الجزائري أجل الطعن بالنقض بشيرين من تاريخ التبميغ الشخصي 
 والقرار و إذا صدر الحكم أ ،2تم التبميغ لمموطن الحقيقي أو المختار إذاوثالثة أشير 

بعد انقضاء األجل المقرر لممعارضة و  إال اآلجالتنطمق ، ال لالمطعون فيو غيابيا
أجل  إلىأجل المعارضة  إضافةمعنى ذلك أن من صدر الحكم غيابيا ضده يستفيد من 

 .3الطعن بالنقض

 ب_ اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة:

مصالحيم، فانو من حقيم كذلك ان لمغير الحق في التدخل في خصومة تعني ك إذا
 االدعاء بعد صدور الحكم لممحافظة عمى مصالحيم.

فيجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لألشخاص الذين لم يكونوا أطرافا وال 
 .4ممثمين في الدعوى، وتتوفر فييم المصمحة ولو كانت معنوية، و األىمية

                                                           

.282عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد، نفس المرجع السابق ص  1  
لسنة  21ا م ا ج  "ج.ر" ع يتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  354المادة 2

2008.  

السالف الذكر. 08/09من القانون 355المادة   3  
السالف الذكر.08/09من القانون رقم 381المادة   4  



 لمتعلقة بهاالفصل الثاني: أداءات التأمين على المرض و المنازعات ا
 

70 
 

الحكم أن يكون قد فصل في الحقوق كما أنو ال يشترط حدوث الضرر، وال يشترط في 
 .و االلتزامات المعترض، بل يكفي أن تكون المصمحة محتممة

، ام القابمة لالعتراض ىي األحكام و األوامر و القرارات الفاصمة في النزاعكو األح
  .1األوامر االستعجالية الفاصمة في النزاع و أحكام التحكيم إلى باإلضافة

ج عن الخصومة وفقا األشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم يرفع اعتراض الغير الخار 
أمام الجية القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيو، ويجوز الفصل فيو من طرف نفس 

، كما يجب أن يكون االعتراض مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبمغ لدى أمانة الضبط القضاة
  .2يساوي الحد األقصى من الغرامة

( سنة، يبدأ حسابيا من تاريخ 15االعتراض يبقى قائما لمدة خمسة عشر)كما أن حق 
(، عندما يتم 2صدوره، ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك، وىذا األجل يحدد بشيرين )

التبميغ الرسمي لمحكم إلى الغير، ويسري ىذا األجل من تاريخ التبميغ الرسمي الذي يشار فيو 
 . 3مارسة اعتراض الغير الخرج عن الخصومةإلى ذلك األجل و إلى الحق في م

 

 ج_ الطعن بالتماس إعادة النظر:

يعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر طريق طعن غير عاد، بحيث يرجع بمقتضاه 
المحكوم عميو أمام القاضي الذي فصل في النزاع ، اللتماس منو تعديل حكمو الذي يزعم أنو 

السالف الذكر إلى مراجعة األمر الستعجالي  08/09قانون  390صدر خطأ، وتنص المادة 
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الموضوع، و الحائز لقوة الشيء المقضي بو، وىو ما يؤكد  أو الحكم أو القرار الفاصل في
 . 1أنيا تمس بطابع النيائي لألحكام إذالطابع الغير عادي لمطعن، 

كما ييدف التماس إعادة النظر في الحكم، ليفصل فيو من جديد من حيث الوقائع و القانون، 
 يحيطو بشروط صارمة.متى حاز قوة الشيء المقضي بو، وىو ما جعل المشرع الجزائري 

و يرفع التماس إعادة النظر في أجل شيرين، يبدأ سريانو من تاريخ ثبوت تزوير شيادة 
 .2شاىد، أو تاريخ اكتشاف وثيقة محتجزة

كما يجب أن ترفق العريضة بوصل إيداع كفالة بأمانة ضبط الجية القضائية، ال تقل   
 .3 عن الحد األقصى لمغرامة

النظر أمان الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو  ويرفع التماس إعادة 
 .4األمر الممتمس فيو، وفقا لألشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء الخصوم
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  اتمةـــــــالخ

في الختام نستخمص مما توصمنا إليو في بحثنا، أن المشرع الجزائري كّرس نظاما  
خاصا لمتأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي،  لمواجية األخطار التي تمحق 
بالمؤمن لو اجتماعيا، و أىميا المرض، الذي كان محل دراستنا، وىذا من أجل التوسيع في 

المستفيدين من التأمينات االجتماعية، بغية توفير الحماية عمى أكبر عدد من مجال 
األشخاص، وتغطية كافة الفئات، لضمان حماية كاممة و شاممة، فضال تسييل اإلجراءات 

 لالستفادة من األداءات.

إن رعاية العامل من الناحية الطبية، تعد أىم المجاالت التي ييتم بيا الضمان 
يث أنو يخول لممؤمن لو اجتماعيا المصاب بالمرض الحق في االستفادة من االجتماعي، ح

األداءات العينية و األداءات النقدية، ىذا بالنسبة لمعمال األجراء و الممحقين بيم، كما يستفيد 
ذوي حقوقو من األداءات العينية، باإلضافة إلى الفئات التي خول  ليا المشرع الحق في 

التأمين عمى المرض مع ضرورة خضوعيا لمشروط المنصوص عمييا االستفادة من مزايا 
قانونا.  كما تطرقنا أيضا إلى المنازعات التي قد تثور حول تقدير التعويضات، ونسب 
العجز، و الحالة الصحية لممؤمن لو اجتماعيا أو ذوي الحقوق، وذلك نظرا لمعالقة القائمة 

ية، و ىيئات الضمان االجتماعي من جية بين المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو من ج
 أخرى.

تبين من خالل بحثنا أن المشرع الجزائري كرس نظاما خاصا لتسوية ىذا النوع من 
المنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ذلك لحماية المستفيدين من الضمان االجتماعي 

حالة  النزاع من  بصفة عامة و المؤمن لو اجتماعيا بصفة خاصة، فيّسر لو اإلجراءات في
خالل عرض ىذا النزاع عمى المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، و المجنة الوطنية 
المؤىمة لمطعن المسبق في المنازعات العامة، ويعتبر االستئناف في قرارات المجنة المحمية 
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لك المؤىمة لمطعن المسبق أمام المجنة الوطنية لمطعن المسبق قيد عمى إلى القضاء ، وذ
، لذلك فاألصل ىو التسوية الداخمية لمنزاعات وفي  لتخفيف العبء ، وتفادي كثرة النزاعات

 حالة عدم وجود حل يرضي الطرفين، فيمجأ إلى التسوية القضائية.

رغم أن التسوية الداخمية ىي األصل، إال أن لمقضاء دور ىام، وذلك يتبن من خالل 
سب نوع المنازعات، بتطبيق أحكام القانون العام المجوء إلى الجيات القضائية المختصة ح
 باإلضافة إلى قوانين الضمان االجتماعي.

وعمى ضوء ما سبق، فإننا نرى أن المشرع الجزائري قد تغاضى عن بعض النقاط التي 
 من الضروري التطرق إلييا في القوانين السابقة، وذلك من خالل:

المتعمق بالتأمينات  38/22القانون  من 12_عمى المشرع الجزائري تعديل المادة  
االجتماعية، بإضافة ذكر أعراض بعض األمراض الخطيرة، وأثارىا غير المذكورة ضمن 

 . 38/12( المنصوص عمييا في المرسوم رقم 21األمراض الستة عشر)

_ إصدار قانون يتالءم مع المصاريف التي تنفقيا العيادات الخاصة، ذلك ألن  
ن طرف العيادات الخاصة ىي مبالغ باىظة بالنسبة لممؤمن لو اجتماعيا، األسعار المطبقة م

 وىذا نظرا النعدام مراقبة الجيات الوصية.

أينا طرحيا وفي األخير حاولنا من خالل بحثنا ىذا إبداء بعض التوصيات التي ارت
 :والتي تتمثل فيما يمي

القيام بحمالت تحسيسية لممستفيدين من مزايا الضمان االجتماعي، وذلك لتحسيسيم  _
 بأىميتو ، وتحفيزىم عمى االنتساب لمضمان االجتماعي.
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تنظيم دورات وندوات ولقاءات،لمتنسيق  بين ىيئات الضمان االجتماعي، و الييئات _ 
ب، المحامين األطباء التي تتعامل معيا بصفة دائمة  مثل العدالة ، مصمحة الضرائ

 الصيادلة ...

_ تخفيف عبء التنقل عمى المنخرطين بييئات الضمان االجتماعي في المناطق  
 النائية، من خالل إنشاء شبابيك متخصصة بيذه المناطق  .

ضرورة فتح المجال أمام الباحثين و القانونيين المتخصصين ، والذين تتوافر فييم -
  بالمدرسة العميا لمضمان االجتماعي.الشروط المطموبة لاللتحاق 
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2009 . 

تحديد تشكيمة المتضمن  24/12/2008المؤرخ في  08/416المرسوم التنفيذي رقم _17
 1رقم "ج.ر"  ،المجان الوطنية لمطعن المسبق في مجال الضمان االجتماعي وتنظيمها و سيرها

 . 2009لسنة 
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يحدد مضمون البطاقة  18/04/2010المؤرخ في  10/116المرسوم التنفيذي رقم _ 18
لصحة و شروط االلكترونية لممؤمن له اجتماعيا و المفاتيح االلكترونية لهياكل العالج ومهنيي ا

 .2010لسنة  26رقم، "ج.ر" استعمالها و تجديدها
 

 ج_ القرارات الوزارية:
الذي يحدد األجل المضروب لمتصريح بالعطل  13/02/1984القرار الصادر في _ 19

 .1984لسنة  07، "ج.ر " العدد المرضية لدى هيئة الضمان االجتماعي
الذي يحدد جزافيا سعر يوم من  22/10/1988القرار الوزاري المشترك المؤرخ في _ 21

االستشفاء وخدمات الفندقة و اإلطعام في العيادات الخاصة  وتعريف ما يعوضه الضمان 
 .1988لسنة  44، "ج.ر" العدد االجتماعي

الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم  04/02/1996القرار الوزاري المشترك المؤرخ في _21
لصاق القسيمة عمى المنتجا  .1996لسنة  84"ج,ر" رقم ت الصيدالنيةوا 

قائمة األمراض المهنية التي  يحدد 05/05/1996القرار الوزاري المشترك المؤرخ في _22
 .1996لسنة  16، "ج.ر" رقم يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا

الذي يحدد التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان  11/02/1997القرار المؤرخ في _ 23
 أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارة اإلسعاف.االجتماعي 

 االجتهادات القضائية: -نياثا
، مجمس قضاء سطيف، الغرفة االجتماعية، بين 03/10/1998القرار الصادر بتاريخ  _24

 )أ، ب( ومدير صندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء، وكالة برج بوعريريج.
 المجمة القضائية 07/12/1998الصادر بتاريخ  167320 قرار المحكمة العميا رقم _25

 .1ج 2000لسنة 
   الكتب:_  ثاثال
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 العامة:لكتب أ_ ا
، الوجيز في القانون االجتماعي )قانون العمل و التأمينات أحمد حسن البرعي_26

 .1992االجتماعية(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
االجتماعي ، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ، منازعات الضمان _ بن صاري ياسين27

2004.  
 1992، أحكام الضمان االجتماعي، دار الجامعية، بيروت،حسن عبد المطيف حمدان-28
، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد، _ سماتي الطيب29

 .2018دار الهدى، عين ميمة، الجزائر، 
، نصوص تنظيمية و تشريعية، الطبعة الثالثة متممة و معدل، االجتماعيقانون الضمان _31

 .2011نشر المعهد الوطني لمعمل، سنة 
 

 صة:صخمتال كتبب_ ال
نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارن، ، دار  بن عزوز بن صابر، _ 31

 . 2011الطبعة األولى،  األردن حامد لمنشر،
، القضاء االجتماعي منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، دار _ حمدي باشا عمر 32

 2013هومة، الجزائر، 
، حوادث العمل و األمراض المهنية في التشريع الجزائري، دار الهدى، _ سماتي الطيب33

 2013عين ميمة، الجزائر، 
اعية، النظرية العامة لمقانون ، الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتم_ عجة الجياللي34

 2005االجتماعي في الجزائر، دار الخمدونية، الجزائر،
الجديد، الطبعة الثالثة، موفم  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءات، قانون _ عبد السالم ذيب 35

 .2012لمنشر، الجزائر 
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 االسكندرية،، قانون العمل عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة،_ همام دمحم محمود36
2003. 

 الرسائل الجامعية و المذكرات: – لثاثا
 :ها_ رسائل الدكتورا

، "المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية الجزائري"، _ زرارة صالحي الواسعة37
رسالة دكتورا الدولة في القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، كمية الحقوق 

2006/2007. 
 الماستر:ب_مذكرات 

النظام القانوني لمتعويض عمى المرض في قانون "، _ بن يطو كريمة، سوماتية خديجة38
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الضمان "التأمينات االجتماعية الجزائري 

بونعامة، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، االجتماعي، جامعة الجياللي 
2014/2015. 

، "تسيير صناديق الضمان االجتماعي بالجزائر، دراسة حالة  _ حاج عمارة، تيموت سعاد39
 المركز  cnacبمغنية"، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ، الممحقة الجامعية مغنية، 

كمية العموم االقتصادية و التسيير و العموم التجارية، قسم العموم التجارية، تخصص اقتصاد .  
 .2015/2016نقدي،مالي 
 مذكرة  ،" الراحة و العطمة المرضية القانونية في القانون االجتماعي الجزائري"،_ رحوي فؤاد41

جامعة وهران، سانية، كمية الحقوق  الماجستر في القانون االجتماعي الموسومةلنيل شهادة 
2006/2007. 

، واقع البطاقة االلكترونية لمضمان االجتماعي)الشفاء( في الجزائر"، دراسة _ فدوى سعودي41
حالة البطاقة االلكترونية بالصندوق الوطني لمضمان االجتماعي لمعمال االجراء، أم البواقي"، 
مذكرة لنيل شهادة ماستر جامعة أم البواقي، كمية العموم االقتصادية و التجاريةو التسيير، 

2013/2014 . 
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     الدوريات و المقاالت: -ارابع
،" المنازعات في الضمان االجتماعي"، المجمة القضائية، العدد الثاني، _ عبد السالم ذيب42

 .1996الصادرة عن قسم المستندات و النشر لممحكمة العميا، الجزائر، 
 المواقع االلكترونية: -خامسا

www/mtess/gov.dz/ar:2/ لمضمان االجتماعي -الوطنية-السياسةالموقع االلكتروني: _43
19:04، 27/03/2019،تاريخ اإلطالع   

 .22:07، 24/03/2019، تاريخ االطالع: www .elmawtin.dzالموقع االلكتروني: _44
  . /https:ar.wikipedia/org/wikiالشفاء –بطاقة -)الجزائر(-أهدافه_ 45
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 شكر و تقدير
 10  ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم

  10  الفصل األول: أنواع التأمين عمى المرض وشروط االستفادة منو
 10 المبحث األول: أنواع التأمين عمى المرض

 10 المطمب األول: أنواع التأمين عمى المرض من حيث مصدره
 10 الفرع األول: التأمين عمى المرض العادي
 10 الفرع الثاني: التأمين عمى المرض الميني

 10 المطمب الثاني: أنواع التأمين عمى المرض من حيث مّدتو
 10 الفرع األول : التأمين عمى المرض الطويل المدى
 01 الفرع الثاني: التأمين عمى المرض القصير المدى

 00 االستفادة من أداءات التأمين عمى المرضشروط  المبحث الثاني:
  00 المطمب األول: اكتساب صفة المؤمن لو اجتماعيا

 02 الفرع األول : مفيوم المؤمن لو اجتماعيا
 09 الفرع الثاني: شروط اكتساب صفة المؤمن لو اجتماعيا

 20 التأمين عمى المرضالمطمب الثاني: البطاقة االلكترونية )بطاقة الشفاء(وسيمة لالستفادة من 
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 22 الفرع الثاني: شروط االستفادة من بطاقة الشفاء
 29 الفصل الثاني: أداءات التأمين عمى المرض والمنازعات المتعمقة بيا

 01 المبحث األول:أداءات التأمين عن المرض
جراءات االستفادة منياالمطمب األول:األداءات العينية   01 وا 

 0103... الفرع األول: مفيوم األداءات العينية
 01 الفرع الثاني: شروط االستفادة من األداءات العينية

 00 المطمب الثاني: األداءات النقدية
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 61 الفرع األول: الجية القضائية المختصة لمنظر في النزاع و اإلجراءات المتبعة أماميا

 64 الفرع الثاني: طبيعة األحكام الخاصة بمنازعات التأمين عمى المرض
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