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الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع ، كما أتقدم بالشكر الجزيل 
واالمتنان والعرفان العظيم إلى األستاذة الذين تشرفنا بالدراسة عندهم ونخص بالذكر 

التي  تكرمت باإلشراف عمى هذه المذكرة، " عيساني رفيقة " األستاذ الدكتورة 
فادتنا بنصائحها و توجيهاتها القيمة،  فجزاه اهلل عني كل الخير .   وا 

و الشكر الموصول لكل الحاضرين معنا من األساتذة المحترمين أعضاء لجنة 
 . المناقشة ولكل من أعانني في إعداد هذا البحث و لو بكممة طيبة

 
 فـــــــــــــالق فـــــــــــــؤاد 



 

: أىدي ىذا العمل المتواضع إلى

إلى من تطمئن إلييما النفس ..إلى واحة السرور و األمان..     منبع العطف و الحنان

: الرحمنإلى من قال فييما ....و الوجدان، إلى من عجز عن وصفيما المسان

" و اخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا"

.                    إلى الوالدين الكريمين حفظيما اهلل و رعاىما

 /إلى زوجتي حفظيا اهلل ورعاىا وأدام بيننا المودة والمحبة

. إلى من جمعني بيم رحم أمي إلى أخوتي و أخواتي حفظيم اهلل

.                    إلى أساتذتي الكرام الذين رافقوني في مشواري الدراسي

إلى كل من وسعتو ذاكرتي و لم تسعو مذكرتي، إلى كل مسمم وكل آمر بالمعروف وناه عن 
المنكر 

:          قال عمي بن أبي طمب كرم اهلل وجيو

وحضن أمي حتى أروى في التراب ...       فقدان الشباب وفرقة األحباب

           و في األخير أرجو من اهلل أن يجعل عممي ىذا نفعا يستفيد 

.                 منو جميع الطمبة المتربصين والمقبمين عمى التخرج

 .فــــــــــــــــؤاد فــــــــــــــــالق                                       
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  سعى اإلنسان وال يزال منذ العصور القديمة لكفالة بقائو وعيشو، وذلك بضمان الموارد 
الالزمة والكفيمة التي تسمح لو بتحقيق ىذا اليدف الذي كان يقتصر عمى الحياة اليومية فقط 

 .دون أن يتعداه إلى التفكير في المستقبل

 وقد صارع اإلنسان الطبيعية في البداية القتناء الرزق لكن لقناعتو بعدم كفايتيا في توفير 
متطمباتو والتفكير الدائم في التغيير والبحث عمى األفضل األمر الذي ساىم في ظيور فكرة 

العمل أين أصبح بإمكان كل شخص ممارستو سواء ببذل مجيود عضمي مقابل تمقيو األجر، 
 : كما حث ديننا الحنيف عمى العمل ومن أدلة ذلك قولو سبحانو وتعالى

ِقِو  ﴿ :اآلية زأ ُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمن رِّ َض َذُلواًل َفامأ َرأ َليأِو النُّنُشورُ ۖ  ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األأ  1.﴾ َواِِإ

ِمُنوَن َوَسُتَردُّنوَن ِإَلى َعاِلِم الأَغيأِب َوالشََّياَدِة  ﴿ :اآلية َمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكمأ َوَرُسوُلُو َوالأُمؤأ َوُقِل اعأ
2.﴾ َفُيَنبُِّئُكمأ ِبَما ُكنأُتمأ َتعأَمُمونَ 

 

وأداء العمل رىين بالقدرة عمى بذل الجيد الذىني والبدني وىما عرضة لالنتقاص أو الزوال 
بسبب عجز الكمي أو الجزئي أو الموت، نتيجة اإلصابات التي تعترضو أثناء تأدية العمل أو 

بسببو، األمر الذي يجعل العامل في قمق دائم خوفا من تحقق اإلصابة خاصة إن العمل 
 أضحت تسيطر عميو التكنولوجيا الحديثة، وان التقدم العممي والتقني اليوم يكشف في كل مرة 

عن أساليب صناعية جديدة وال يمكن إنكار التطور والتقدم الذي حققتو الدول في عدة مجاالت 
بفضل الثورة الصناعية، إال أنيا جرت في أذياليا العديد من المخاطر التي برزت بشكل كبير 

 .عمى العامل

                                  
 .563، ص15سورة الممك، اآلية رقم - 1
 

.203 ، ص105 سورة التوبة، اآلية - 2 
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وتعتبر األفكار السائدة آنذاك ىذا الوضع خطرا من أخطار المينة يتعين عمى العامل مواجيتو 
 .من خالل األجر الذي يحصل عميو

ولم يكن العامل قادرا عمى ان يطالب رب العمل بالتعويض عن اإلصابات العمل إال إذا استند 
إلى القواعد العامة، ويؤسس دعواه عمى المسؤولية التقصيرية فيكون حينيا ممزم بإثبات الخطأ 
من جانب رب العمل أو إىمالو كما يصعب عمى العامل إثبات خطأ رب العمل إن لم نقل انو 
مستحيل وال يحق لو مطالبة الرب العمل بتعويض األضرار التي قد تحدث لو بسبب إىمالو أو 

 .التعب العامل إذ أثبت الواقع أن معظم اإلصابات تحدث بعد ساعات طويمة من العمل

تستبعد ىذه الحاالت من التعويض لعدم وجود الخطأ من صاحب العمل أو استحالة نسبتو إليو 
وبالتالي يوجد عمال يصابون بأخطار مينية في غياب الحماية المقررة ليم، وقد أدى ىذا األمر 

إلى ىجرة نظرية المسؤولية التقصيرية القائمة عمى أساس إثبات الخطأ ألنيا لم تحقق اليدف 
 .المرجو منيا

وتستند ىذه األخيرة إلى العقد " المسؤولية العقدية"   وكانت سببا في ظيور نظرية جديدة ىي 
الموجود بين العامل ورب العمل الذي يحمل ضمنيا التزام بسالمة العامل، وحدوث الضرر دليل 

عمى أن رب العمل لم يقم بواجبو، فبمجرد عدم تحقق السالمة كنتيجة يمزم رب العمل 
 . بالتعويض

  ولكن عجزت ىذه النظرية عن التكفل بالعامل الذي يعرض لمضرر بسبب إىمالو وبيذا 
أصبحت النظريتان تشتركان في قصور الحماية التي تقدمانيا، وبقاء فئة من العمال المصابين 
بأخطار مينية دون حماية خاصة إذا كانت اإلصابة خطيرة يبعد فييا العامل عن منصبو، وما 

 .  يترتب عمى ذلك من فقدان رزقو
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     وانطالقا من ىذا اىتم الرأي العام العالمي والتشريع في العالم وكذا اإلعالنات الدولية، 
نسانية العامل، ووضع  بتوفير الحماية االجتماعية لمطبقة الشغيمة آخذين بعين االعتبار أدمية واِإ
طرق وقائية تكفل أمنو وسالمتو، وىو األمر الذي دفع بكثير من الدساتير والمواثيق الدولية إلى 

وضع مبادئ عامة في اإلعالنات الدولية، كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن 
'' :  منو عمى أنو22 حيث نصت المادة 10/12/1948الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

لكل إنسان الحق بمستوى من العيش كاف لتأمين الصحة والحياة الالئقة لو ولعائمتو كما لو 
الحق بالضمان في حاالت البطالة، المرض، والعجز، والشيخوخة أو في الحاالت التي يفقد فييا 

 .''وسائل عيشو ألسباب خارجية عن إرادتو 

أن الدول األعضاء تعمن رغبتيا '' :    باإلضافة إلى ما جاء في ديباجة منظمة العمل الدولية
مكافحة : في أن تحقق من ضمن أىداف عديدة األىداف التالية الخاصة بالضمان االجتماعي

البطالة، حماية العمال من األمراض العامة، والمينية والحوادث الناجمة عن العمل، حماية 
 .''األوالد والنساء، تأمين معاشات في حالتي الشيخوخة والعجز

   بالنسبة لمجزائر فإن فكرة الضمان االجتماعي ليست جديدة بل تعود إلى الفترة االستعمارية، 
أين كانت الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا كمستعمرة، وكان ذلك في الفترة الممتدة من سنة 

ن ظير 1962 إلى 1830 ، وبالنظر إلى وضعية الجزائريين خالل ىذه الفترة يمكن القول أنو واِإ
نظام التأمينات االجتماعية، غير أنو ذو تطبيق جزئي وانتقائي ولم يذق الجزائريون طعم 

 .الحماية االجتماعية إال بعد االستقالل

، بدأت القوانين الجزائرية المتعمقة بالضمان االجتماعي تصدر وتم عمى 1962   وبعد سنة 
إثرىا إنشاء الصناديق المكمفة بالضمان االجتماعي إال أنو ما يالحظ عمييا أنيا كانت تعتمد في 
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توزيعيا وتنظيميا عمى قطاعات النشاط عمى غرار نظام االجتماعي الخاص بفئة البحارين 
 .والنظام الخاص بفئة العاممين بسكك الحديدية والنظام الخاص بقطاع الفالحي

 :  صناديق جيوية03 ىيئة لمنظام العام ضمن 15 تم تجميع 1963وفي سنة 

، كما تم إنشاء ( CASOREC، قسنطينة CASORAL، الجزائرCASORANوىران  )   
 :الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي المكمف ب

 .النشاط الصحي واالجتماعي- 

 .الوقاية من األمراض المينية- 

 .اإلعالم العام لممكمفين- 

 .نشأت مدرسة وطنية لمضمان االجتماعي- 

 .إبرام اتفاقيات وطنية مع المؤسسات الصحية- 

 المحدد لتسيير حوادث العمل لصناديق الضمان االجتماعي لجميع 1966وأيضا منشور جوان 
 .األنظمة

، 1976   وبذلك تم االعتراف بالحق في الصحة والحماية االجتماعية في الميثاق الوطني سنة 
إلى جانب قانون عالقات العمل الذي يجعل من التمتع بالضمان االجتماعي، والتقاعد، والوقاية 

، واحترام السالمة البدنية والمعنوية والكرامة، والخدمات 1...الصحية واألمن وطب العمل، الراحة
، من بين أىم الحقوق التي يتمتع بيا العامل، واحترام السالمة البدنية والمعنوية 2االجتماعية 

                                  
، سنة 17رقم.  المتعمق بعالقات العمل المعدل والمتمم، ج21/04/1990 المؤرخ في 90/11 من القانون رقم 05المادة - 1

1990. 
 . السالف الذكر90/11 من القانون رقم 06 المادة  -2
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والكرامة، والخدمات االجتماعية، من بين أىم الحقوق التي يتمتع بيا العامل، بحكم القانون إلى 
، 1976جانب األحكام الواردة في القانون األساسي العام لمعامل في ىذا المجال، وكذا دستور 

 73، 72، 71، 70، 69 في المواد 01-16 المعدل بالقانون 1996، ودستور 1989دستور 
لكل المواطنين الحق في العمل، يضمن القانون في '' :  منو عمى أنو69حيث نص في المادة 

  .1''...أثناء العمل الحق في الحماية واألمن والنظافة 

تم التخمي عن جميع األنظمة السابقة والتوجو إلى فكرة نظام موحد شامل خاص بالضمان 
االجتماعي، يتسم بتوحيد االشتراكات واالمتيازات لصالح كل العمال بجميع فئاتيم، لذلك تعتبر 

 ىي سنة التحول الجذري لنظام الضمان االجتماعي بحيث ظيرت خمسة قوانين 1983سنة 
 :وىي

 . المتعمق بالتأمينات االجتماعية83/11القانون رقم  -1
 . المتعمق بالتقاعد83/12القانون رقم  -2
 . المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية83/13القانون رقم  -3
 . المتعمق بالتزامات المكمفين في مجال الضمان االجتماعي83/14القانون رقم  -4
 .(ممغى) المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 83/15القانون رقم  -5

   وتطبيقا ليذه القوانين تم إنشاء ثالث صناديق لمضمان تشمل جميع الفئات وذلك بموجب 
 2: وىي92/07المرسوم التنفيذي رقم 

  (.CNAS )الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء  -1
                                  

، سنة 14 يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 2016 مارس سنة 06 مؤرخ في 01-16القانون   -1
2016 . 

 المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان االجتماعي 04/01/1992 المؤرخ في 92/07 المرسوم التنفيذي رقم   -2
 .1992، لسنة 02العدد . والتنظيم اإلداري والمالي لمضمان االجتماعي، الجريدة الرسمية
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  (.CNR )الصندوق الوطني لمتقاعد  -2
  (.CASNOS )الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي لغير األجراء  -3
  (.CNAC )الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة  -4

    وسنتناول بالدراسة النظام القانوني لمتعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية في 
الجزائر من خالل ىذا البحث الذي كان الدافع إلى اختياره األىمية العممية ليذا الموضوع في 

معالجة مشكمة الحاجة لدى العامل وكذا من ناحية ثانية كثرة النزاعات التي تثور حول اكتساب 
الحادث أو المرض لمطابع الميني بين المؤمن لو وىيئة الضمان االجتماعي وكذا المستخدم، 

لدرجة أصبحت ىذه المنازعات تحتل مكانا ىاما بين مختمف القضايا المعروضة عمى القضاء 
وتعطيل مصالح المستفيدين مما يفوت عمييم فرص االستفادة من التعويض ىذا من جية، ومن 

جية أخرى فإن اىتمامي وتقديمي ليذا الموضوع نظرا لما لو من فائدة وأىمية في ميدان 
ممارستي لمينة المحاماة من خالل دراستي ليذا الموضوع، والبد من اىتمام أكثر من الباحثين 

واألكاديميين المتخصصين، وكذا عقد ممتقيات وندوات مع ممثمي العمال وأرباب العمل ومختمف 
 .الفاعمين االقتصاديين

   وكان اليدف من الدراسة تسميط الضوء عمى بعض النقاط الغامضة واإلشارة إلى بعض 
النقاط التي أغفميا المشرع الجزائري خاصة في جانبيا اإلجرائي والعممي، وحث المشرع عمى 
زالة إلى حد ما اإلشكاليات المطروحة في  تدارك النقائص الموجودة في التعديالت القادمة واِإ

 .الواقع العممي، فكان من الصعب اإللمام بكل جوانب الموضوع لعدم اتساع ىذا المقام

   وقد عالجنا ىذا الموضوع باالعتماد عمى المنيج التحميمي، كمنيج أساسي ليذه الدراسة 
 08/08مستعينين في بعض األحيان بالمنيج المقارن بما أن الموضوع لو صمة بالقانون رقم 



ةــــــــــــدمـمق  

 

8 
 

، محاولين إعطاء أكثر شمولية تنسجم مع 1المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي
ما تطمح إليو ىذه الدراسة، ولمعرفة ما إذا وفق المشرع في إعطاء الحماية الالزمة لمطبقة 

 .الشغمية

ما هو النظام : ولدراسة ىذا الموضوع يتعين عمينا اإلجابة عمى اإلشكالية التي يثيرىا مضمونيا
 ؟ القانوني للتعويض عن حوادث العمل واألمراض المهنية

 :   ىذه اإلشكاليات سنحاول اإلجابة عنيا وفق الخطة التالية

خصصناه لماىية التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية، حيث قسم : الفصل األول
إلى مبحثين، تم تخصيص المبحث األول مفيوم حوادث العمل واألمراض المينية، والمبحث 
الثاني لنطاق تطبيق قانون حوادث العمل واألمراض المينية، أما الفصل الثاني خصصناه 

لدراسة الحيز القانوني لمنازعات حوادث العمل واألمراض المينية، قسم إلى مبحثين، تم 
تخصيص المبحث األول لمفيوم منازعات حوادث العمل واألمراض المينية، والمبحث الثاني 

ثم نختم ىذا البحث بما وصمت إليو الدراسة . لتسوية منازعات حوادث العمل واألمراض المينية
 .من نتائج واقتراحات

 

                                  
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 23/02/2008 المؤرخ في 08/08القانون رقم - 1

 .2008، سنة 11



      
 

: الفصل األول  
ماهية التعويض عن       

حوادث العمل 
 واألمراض المهنية
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 مواجية المخاطر االجتماعية تتـ بطرؽ تقميدية بمبادرة مف الفرد       فيما مضى كانت
والمجتمع، فاعتمدت عمى االدخار أي حبس الفرد جزء مف دخمو أثناء فترة صحتو ونشاطو، 

ليعيف ىذا الجزء المدخر في التخفيؼ مف آثار المخاطر عند وقوعيا، أو عف طريؽ المساعدة 
االجتماعية بتقديـ يد العوف لمف أصابو الحادث ويكوف في صورة مبمغ نقدي أو خدمات عينية 

ويكوف بدافع الخير واإلحساف، أما التأميف الخاص يعني التعاوف في تحمؿ األخطار 
االجتماعية، ثـ تطورت إلى فكرة التعويض عف طريؽ المسؤولية المدنية طبقا لنظرية الخطأ 

 .الذي يمـز تعويض العامؿ عما لحقو مف ضرر

    لـ تحقؽ ىذه الوسائؿ الحماية الكافية لمعامؿ، ألنو كاف يفرض وجود فائض مف الدخؿ أو 
إثبات فقره وعوزه، وفي غالب األحياف قد ال يوجد مسؤوؿ عف الضرر كالمرض مثال، أو يكوف 
المسؤوؿ معسرا، أو المجوء إلى القضاء وتنفيذ الحكـ الصادر بالتعويض قد يتطمب مدة زمنية 
ومصاريؼ ال تالئـ الفقراء، فتمؾ الصعوبة مكنت رب العمؿ مف اإلفالت مف المسؤولية، وفي 
ظؿ عجز ىذه الوسائؿ في توفير األماف الحقيقي لمعامؿ، كاف لزاما وضع إطار قانوني يحميو 

 .مف المخاطر االجتماعية والبحث عف وسيمة أخرى

ال يمكف تنمية بدوف أف يكوف الغاية منيا ىي اإلنساف وأف يفضؿ شيء ''    وانطالقا مف مبدأ 
 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية 83/13فكاف لقانوف رقـ '' عمى حياة وصحة العماؿ 

الفضؿ في مد نطاؽ الحماية لمعامؿ، وعميو سنتناوؿ في المبحث األوؿ مفيـو حوادث العمؿ 
 .واألمراض المينية، وفي المبحث الثاني نطاؽ تطبيؽ قانوف حوادث العمؿ واألمراض المينية
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 .مفيوم حوادث العمل واألمراض المينية: المبحث األول

    اىتـ المشرع الجزائري كغيره مف مشرعي دوؿ العالـ عمى رعاية الطبقة العاممة بإعداد 
، وأعاد التوازف إلى عالقتيـ بأصحاب العمؿ 83/13منظومة قانونية مف خالؿ القانوف رقـ 

 .ورفع عنيـ الغبف واالضطياد

   فأّمف العامؿ مف الحوادث التي قد تصيبو فتسبب لو العديد مف المشاكؿ وتيدد أمنو 
االقتصادي ذلؾ أنيا تؤدي إلى التوقؼ عف العمؿ لفترة قد تطوؿ أو تقصر، فيتعرض العامؿ 

خالليا إلى فقد دخمو، أما المرض فيتطمب مصاريؼ إضافية لمعالج كأجور األطباء ومصاريؼ 
 .المستشفى وثمف األدوية

   فالحادث والمرض ذو الطابع الميني يشتركاف في سبب العمؿ وظروفو وكذا في حاجة 
المصاب إلى العالج والمساعدة ويختمفاف مف حيث اإلثبات، لذلؾ فإف أغمب القواعد المتعمقة 

بحوادث العمؿ تطبؽ أيضا عمى األمراض المينية، وعميو سنتطرؽ إلى مفيـو حادث العمؿ في 
 .المطمب األوؿ، ومفيـو المرض الميني في المطمب الثاني

 مفيوم حادث العمل: المطمب األول

 عمى تحسيف أوضاع الفئة العاممة 83/131   عمؿ المشرع الجزائري مف خالؿ القانوف رقـ 
بمنحيـ بعض المزايا االجتماعية التي تساعدىـ عمى التخفيؼ مف أضرار الحوادث التي 

يتعرضوف ليا في محيط العمؿ، وذلؾ حماية ليـ اجتماعيا اقتصاديا، وعميو سنتناوؿ في الفرع 

                                       
، لسنة 28 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية المعدؿ والمتمـ، الجريدة الرسمية، العدد 02/07/1983 المؤرخ في 13-83القانوف رقـ -  1

1983. 
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األوؿ تعريؼ حادث العمؿ، وفي الفرع الثاني شروط حادث العمؿ، وفي الفرع الثالث إجراءات 
 .إثبات حادث العمؿ

 تعريف حادث العمل: الفرع األول

   استحوذ مفيـو حادث العمؿ عمى جانب بالغ األىمية مف طرؼ الباحثيف والفقياء والقضاء، 
وكذا الميتميف في مختمؼ الفروع العممية الخاصة، كالعمـو االجتماعية وكذا االقتصادية، 

 1... .اليندسة البشرية

إصابة يتعرض ليا العامؿ مما يؤدي إلى تعطيؿ النشاط '' :    يعرؼ حادث العمؿ عمى أنو
 2.'' المبذوؿ وما يترتب عمى ذلؾ مف خسائر مادية ومعنوية لمعامؿ والمؤسسة عمى حد سواء

 10/09/1956 مف القانوف المتعمؽ بالضماف االجتماعي الصادر بتاريخ 4/5   عرفت المادة 
تعتبر كإصابة عمؿ أيا كاف '' :  إصابة العمؿ كما يمي1958والمعدؿ بالمرسـو الصادر سنة 

سبب حدوثيا، اإلصابة التي تحدث بفعؿ أو بمناسبة العمؿ لكؿ أجير وكؿ مف يعمؿ بأي صفة 
 3.'' أو أي مكاف فيو لدى واحد أو أكثر مف أصحاب األعماؿ أو المشروعات

                                       
دراسة ميدانية "  دوباخ قويدر، دراسة مدة مساىمة األمف الصناعي في الوقاية مف إصابات حوادث العمؿ واألمراض المينية 1

، رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية، جامعة األخوة " بسكرةE ,N,I,C,A,B–بمؤسسة صناعة الكوابؿ 
 .03، ص2009-2008منتوري، قسنطينة، 

 عمى العماؿ C,P,Gدراسة ميدانية بمركب المجارؼ والرافعات "  حديبي سمير، حوادث العمؿ وعالقتيا بالروح المعنوية  2
، رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، -قسنطينة"-المنفذيف بعيف أسمرة

. 32، ص 2008-2009
، المدرسة العميا 17 يحياوي فطيمة، التعويض عف حوادث العمؿ واألمراض المينية، شيادة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة  3

. 10، ص2009-2006لمقضاء، الجزائر، 
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الفعؿ المفاجئ العنيؼ الناشئ عف '' :    كما عرفت محكمة النقض الفرنسية حادث العمؿ بأنو
 1.''سبب خارجي والذي يترتب عميو المساس بجسـ اإلنساف 

   تعددت التعاريؼ التي أخذت بيا التشريعات المقارنة، وتاريخيا يعد القضاء الفرنسي أوؿ مف 
ذا نظرنا إلى الفقو الحديث نجد أف ىناؾ نقاشات حوؿ توافر  أعطى تعريفا لحادث العمؿ، وا 
الشروط المتعمقة بحادث العمؿ وخاصة فيما يخص شرط العنؼ، إذ اتفؽ الفقو عمى اشتراط 
ف كاف يقترف في حاالت كثيرة  عدـ توافر ىذه الصفة وذلؾ عمى أساس أف حصوؿ الحادث وا 

ذا نظرنا إلى بعض األحكاـ نجد إمكانية االستغناء  بالعنؼ، كالسقوط فإف العنؼ ال يقع دائما، وا 
عف ىذا الشرط، ويعتبر الفعؿ حادثا ولو لـ يكف عنيفا كما ىو الحاؿ في اعتبار الضرر حادثا 

إف كاف ناشئا عف لدغة حشرة، وىذا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية حيث طبقت القانوف 
 2.الخاص بالتعويض عف حوادث الشغؿ عمى أفعاؿ ال وجود لعنصر العنؼ فييا

تبنى القانوف الجزائري مبدئيا تعريؼ القضاء الفرنسي لكنو استبعد شرط العنؼ، حيث جاء في 
يعتبر '' :  المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية عمى أنو83/13 مف القانوف رقـ 6المادة 

كحادث عمؿ كؿ حادث انجرت عنو إصابة بدنية ناتجة عف سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في 
 3.''إطار عالقة العمؿ

وما يالحظ عمى ىذه النصوص التشريعية أنيا وضعت إطارا عاما لحادث العمؿ الموجب 
 .لمضماف، مما يشكؿ صعوبة في التكييؼ القانوني مف الناحية العممية

 .شروط حادث العمل: الفرع الثاني

                                       
. 19، ص2010 جابر سالـ عبد الغفار، تنازع القوانيف في مجاؿ حوادث العمؿ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  1
. 10 يحياوي فطيمة، المرجع السابؽ، ص 2
.  المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 6 المادة  3
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 السالفة الذكر أربعة شروط يجب توافرىا في الحادث لكي 06يستخمص مف تعريؼ نص المادة 
شرط فجائية الحادث، شرط خارجية الحادث، شرط جسمانية الضرر : يعتبر حادث عمؿ وىي

 .الالحؽ بالعامؿ المصاب، شرط عالقة العمؿ

 .شرط فجائية الحادث: أوال

   يقصد بشرط الفجائية أف يبدأ الفعؿ وينتيي في فترة وجيزة، وبصورة فجائية ال يمكف تجنبيا، 
والفجائية ىنا ترتبط بالظرؼ الزمني لوقوع الحادث، والفجائية صفة تتعمؽ بالفعؿ ذاتو ال باآلثار 
الناشئة عنو وىو الضرر، ويكفي أف يكوف الفعؿ مباغتا حتى ولو لـ تظير آثاره الضارة إال بعد 
فترة قد تمتد ألسابيع أو شيور، ومثاؿ ذلؾ سقوط العامؿ أثناء العمؿ أو سقوط اآللة عميو قد 
يستغرؽ لحظات، أما ظيور اآلثار الضارة ذلؾ فقد تستغرؽ أياما، وىذا ال ينفي كوف الواقعة 

 1.مفاجئة

وأنيا تمثؿ حادث عمؿ في حيف إذا تراخى الضرر يجب عمى المصاب إثبات عالقة السببية 
 .بيف الفعؿ والضرر مف جية وفجائية الفعؿ مف جية أخرى 

 .شرط خارجية الحادث: ثانيا

   يشترط أف يكوف الفعؿ المنتج لمضرر خارجيا أي أال يكوف إلرادة العامؿ أو لظروفو الداخمية 
 ،2دخؿ في وقوع الحادث.   الخاصة

                                       
لمنصؼ الكشو، نظاـ جبر األضرار في القطاع الخاص والنظاـ المطبؽ في القطاع العاـ، الندوة الوطنية حوؿ دور القاضي في   1

                                                                .29، ص 2005النزاعات المتعمقة بحوادث العمؿ واألمراض المينية، 
، 2010 مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانوف التأميف اإلجتماعي، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  2
 .327ص
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يعتبر كحادث عمؿ كؿ '' :  مف القانوف السالؼ الذكر بقوليا6 وىذا ما نصت عميو المادة 
، والسبب الخارجي ''... حادث انجرت عنو إصابة بدنية ناتجة عف سبب مفاجئ وخارجي 

يمكف أف يطرأ نتيجة أي سبب شريطة أف يكوف قد وقع الحادث خالؿ تأدية المؤمف لو لعممو أو 
أثناء المسافة التي يقطعيا لمذىاب إلى عممو أو اإلياب منو وتكوف الواقعة التي أدت إلى 

الحادث ذات أصؿ خارجي أي أف الضرر الجسماني ناشئ عف سبب خارج التكويف الجسدي 
ويمكف اعتبار وفاة العامؿ بسبب ضربة شمس حادث عمؿ، ألنو . أي معزوؿ عف جسـ العامؿ

كاف يعمؿ تحت جو شديد الحرارة، ذلؾ أف ضربة الشمس ناتجة عف سبب خارجي يمكف تعييف 
مصدره، وبيذا مثال سقوط العامؿ نتيجة ضعفو الطبيعي واعتالؿ صحتو دوف تأثير فعؿ 

، لكف 83/131خارجي، ال يعتبر حادث عمؿ وال تمتد إلييا الحماية القانونية في القانوف رقـ 
ىناؾ إصابات داخمية كإصابة عضالت القمب مثال، تأخذ وقتا لمظيور لدرجة أنو ال يعمـ بيا 

 .المصاب، فيحـر مف التعويضات المقررة في القانوف لصعوبة إثبات صفة الفجائية

أنو في '' :    ويرى األستاذ أحمد محمد محرز في كتابو الخطر في تأميف إصابات العمؿ
الحقيقة إذا ما عمقنا النظر لوجدنا معظـ اإلصابات يرجع حدوثيا إلى أسباب داخمية غير 

 .''ممموسة 

 .شرط جسمانية الضرر الالحق بالعامل المصاب: ثالثا

يعتبر كحادث عمؿ كؿ حادث انجرت عنو إصابة ''  السالفة الذكر بقوليا 6   نصت المادة 
 .'''... بدنية 

   تطرقت ىذه المادة إلى عبارة اإلصابة البدنية ولـ تتطرؽ إلى جسمانية الضرر الالحؽ 
بالعامؿ، ألنو يمكف أف يصاب بحادث عمؿ ولكف الضرر الالحؽ بو ال يكوف جسمانيا وتعرؼ 

                                       
. 13 يحياوي فطيمة، المرجع السابؽ، ص 1
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، كما تضمف 1كؿ مساس بجسـ اإلنساف كالجروح والكسور'' : اإلصابة البدنية عمى أنيا
، أما القضاء الفرنسي اعتبر إصابات التواء 2الدستور الجزائري الحؽ في السالمة الجسدية لمفرد

المفاصؿ أو كسر أو التياب أو احتراؽ أو جرح أو لدغة حشرة أو تمزؽ عضمي أو صدمة 
نفسية حادث عمؿ ألنو يسيؿ الكشؼ عف األسباب الحقيقية ليذا التأثير طالما أف الواقعة التي 

ظير عمى إثرىا التأثير عمى األداء الوظيفي ألحد أعضاء جسـ العامؿ غير مشكوؾ في 
 .تحققيا

ذا ترتب عف الحادث إصابة العامؿ بأضرار مادية أو أدبية فقط كاحتراؽ مالبسو أو فقد نقوده  وا 
واالعتداء عمى كرامة العامؿ أو شرفو أو إىانتو، فإف ىذا الفعؿ ال يعد حادث عمؿ، وبالتالي 

يتـ التعويض عف ىذه األضرار بناء عمى القواعد العامة في المسؤولية المدنية، عمى أف بعض 
 3.الشراح جعموا مف الضرر لجسماني ينطوي تحت الضرر المادي إلى جانب الضرر المالي

 .شرط عالقة العمل: رابعا

الصفة المينية أو الطبيعة المينية '' طرأ في إطار عالقة العمؿ '' يطمؽ غالبية الفقو عمى شرط 
لمحادث، وىذا الشرط يعني عالقة التبعية التي تربط المصاب وصاحب العمؿ أثناء وقوع 
الحادث وذلؾ ميما كانت طبيعة عالقة العمؿ دائمة أو مؤقتة، وعبارة عالقة العمؿ عبارة 

 :واسعة يمكف أف نقسميا إلى قسميف

 :االرتباط العضوي بالعمل-أ

                                       
 قالية فيروز، الحماية القانونية لمعامؿ مف األخطار المينية، رسالة ماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود  1

 .13، ص2012معمري، تيزي وزو، 
. 1996 أكتوبر 16، المؤرخ في 1996 مف دستور 34 المادة  2
. 247، ص2001، دار النشر، الجزائر، "العمؿ المستحؽ التعويض "  عمي فياللي، اإللتزامات  3
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   يعني وجود عالقة عمؿ تربط بيف العامؿ ورب العمؿ، وتظير ىذه العالقة مف الناحية 
 .القانونية في عقد العمؿ والعبرة في تحديد عالقة العمؿ ىي تبعية العامؿ لرب العمؿ

 :وقوع الحادث أثناء العمل أو بمناسبتو-ب

   يعد توافر الرابطة بيف الحادث والعمؿ شرطا ضروريا لكي يتسـ الحادث بأنو حادث عمؿ 
 .يوجب التعويض، ويتوافر الحادث عمى تمؾ الصفة متى وقع أثناء العمؿ أو بمناسبتو

 :وقوع الحادث أثناء العمل-1

   يعتبر العامؿ عمى عالقة بصاحب العمؿ عندما يكوف تحت مسؤوليتو المباشرة خالؿ فترة 
، ويعد الحادث واقعا أثناء تأدية العمؿ إذا وقع في مكاف العمؿ أو زمانو وسنتعرض ليذا 1العمؿ

 .بشيء مف التفصيؿ

 :مكان العمل-

     يعّرؼ مكاف العمؿ بأنو المكاف الذي يباشر فيو العامؿ أو الموظؼ ميامو أو وظيفتو وىو 
، وقد وسع القضاء الفرنسي مف مفيـو مكاف العمؿ 2المكاف الذي حدد بموجب عقد العمؿ

 3.ليشمؿ حجرات تبديؿ المالبس ودورات المياه ومكاف االستراحة ومطعـ المنشأة

 :زمان العمل-

                                       
دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية  ) سيد محمود رمضاف، الوسيط في شرح قانوف العمؿ وقانوف الضماف اإلجتماعي  1

. 541، ص2010، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عماف، (لمحكمتي النقض والتمييز 
 .40، ص2010 رامي نييد صالح، إصابات العمؿ والتعويض عنيا، الطبعة األولى، دار الثقافة، عماف،  2
. 25 سماتي الطيب، حوادث العمؿ واألمراض المينية في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص 3
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   يقصد بو الزماف الذي يتواجد فيو العامؿ تحت سمطة صاحب العمؿ، فإذا كاف العامؿ يؤدس 
عممو في مكاف محدد فإف زماف العمؿ بالنسبة لو يبدأ منذ دخولو لمكاف العمؿ ويمتد إؿ غاية 
خروجو منو، وقد أخذ المشرع الجزائري بمعيار زمف العمؿ الذي يكوف فيو العامؿ مستفيدا مف 

 لكنيا جعمت توافر أحدىما قرينة 83/13 مف القانوف رقـ 9الحماية القانونية طبقا لنص المادة 
 .عمى توافر اآلخر

 :وقوع الحادث بمناسبة العمل-2

   يقصد بيا تبعية العامؿ لصاحب العمؿ عندما يكوف خارج مكاف العمؿ في إطار ميني أثناء 
تأدية مينتو طبقا ألوامر وتعميمات المسؤوؿ، وتمتد الحماية لمعامؿ لتشمؿ اإلصابات التي تمحؽ 
بو بسبب العمؿ ولو لـ تقع في زماف أو مكاف العمؿ طالما قامت عالقة السببية بينيما، فالعمؿ 

ىو الذي ىيأ الظروؼ لوقوع الحادث، ولقد وسع االجتياد القضائي في قبوؿ حادث العمؿ، 
 .وىذا لمصمحة العامؿ المصاب متى توافرت رابطة السببية بيف الحادث والعمؿ

 .إجراءات إثبات حادث العمل: الفرع الثالث

   إف اليدؼ مف الحصوؿ عمى التعويض نتيجة حادث عمؿ يكوف بإتباع مجموعة مف 
اإلجراءات كالقياـ بالتصريح بالحادث وبكيفية إثباتو واحتراـ آجاؿ التصريح، وىذا بيدؼ تمكيف 
ىيئات الضماف االجتماعي مف ممارسة رقابتيا والتأكد مف الطابع الميني لمحادث وكذا الحالة 
الصحية لممؤمف لو، حتى ال يكوف عرضة ألخطار قد تؤدي بو إلى اليالؾ إذا لـ يتـ التكفؿ 
بو، لذا سنتناوؿ في ىذا الفرع إجراءات التصريح بحادث العمؿ، والنظر في الممؼ، ومعاينة 

 :اإلصابة عمى التوالي
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 .إجراءات التصريح بحادث العمل: أوال

 إلى مجموعة مف 83/13   تطرؽ المشرع في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني مف القانوف رقـ 
اإلجراءات لمحصوؿ عمى التعويض منيا ما يقع عمى المصاب، ومنيا ما يقع عمى عاتؽ 

 مف القانوف 13المستخدـ، ومنيا ما يقع عمى عاتؽ ىيئة الضماف االجتماعي، طبقا لممادة 
 : يجب أف يتـ التصريح بحادث العمؿ مف قبؿ'' : المذكور أعاله بقوليا

 ساعة، ماعدا في حاالت قاىرة وال 24المصاب أو مف ناب عنو لصاحب العمؿ في ظرؼ -
 .تحسب أياـ العطؿ

صاحب العمؿ اعتبارا مف تاريخ ورود نبأ الحادث إلى عممو لييئة الضماف االجتماعي في -
 . ساعة، وال تحسب أياـ العطؿ48ظرؼ 

ىيئة الضماف االجتماعي عمى الفور لمفتش العمؿ المشرؼ عمى المؤسسة أو لمموظؼ الذي -
، وسنتناوؿ وفقا ليذه المادة ثالث نقاط أساسية 1'' يمارس صالحياتو بمقتضى تشريع خاص

 :عمى التوالي

 :التصريح بحادث العمل من قبل المصاب-أ

 حؽ المبادرة األولى لممعني باألمر وىو العامؿ المصاب لمقياـ 13/01   منحت المادة 
 ساعة أو ذوو حقوقو أو مف 24بالتصريح فورا بالحادث الذي أصابو لصاحب العمؿ خالؿ 

 ساعة لممؤمف لو 24ينوب عنو إال في حالة القوة القاىرة، وغاية المشرع مف منح ميمة 
مكانية إثباتو، ألف انتظار  لمتصريح بحادث العمؿ لرب العمؿ ىي معاينة الحادث في وقتو وا 

مدة طويمة قد يفوت عمى العامؿ قبوؿ الحادث واالستفادة مف التعويضات المقررة لو في القانوف 

                                       
 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 13 المادة  1
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 ساعة غير كافية لمتصريح بالحادث، فالمشرع لـ يراعي حالة 24، لكف ميمة 83/131رقـ 
 .وظروؼ العامؿ المصاب مف ناحية كبر السف مثال

 :التصريح بالحادث من قبل صاحب العمل-ب

 يبمغ المستخدـ ىيئة الضماف االجتماعي بالحادث ممثمة بمركز 13/2   بتطبيؽ نص المادة 
 ساعة اعتبارا مف تاريخ العمـ بالحادث، وفي 48الدفع المنتسب لو العامؿ المصاب في ظرؼ 

حالة إذا لـ يقـ صاحب العمؿ بالتصريح بحادث العمؿ، يجب أف يتـ التصريح عمى النحو 
 :التالي

 .إما بواسطة المصاب أو ذوي حقوقو-

 .أو بواسطة ممثميو مف النقابة-

 2.أو بواسطة مفتش العمؿ-

ف لـ يكف مف صاحب  فييئة الضماف االجتماعي ممزمة باستالـ التصريح بحادث العمؿ حتى وا 
 3.العمؿ

وال يحؽ لصاحب العمؿ تقدير الحادث، فذلؾ مف صالحيات ىيئة الضماف االجتماعي فيي 
 .المؤىؿ الوحيد لتقدير ذلؾ

 :أمثمة

 15/05/2018حادث طرأ يـو -
                                       

. 48-47 سماتي الطيب، حوادث العمؿ واألمراض المينية في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص 1
.  السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 14 المادة  2
.  السالؼ الذكر83/13 مف االقانوف رقـ 15 المادة  3
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وتـ التصريح بو لمصالح الصندوؽ الضماف االجتماعي مف قبؿ مفتشية العمؿ يـو -
16/06/2019. 

في ىذه الحالة، يتعيف عمى مصالح الصندوؽ قبوؿ التصريح ودفع لممصاب التعويض -
المستحؽ، ويتـ تحويؿ الممؼ بعد ذلؾ لمصمحة المنازعات التي تقـو بدورىا بمالحقة صاحب 

 .العمؿ لعدـ المبادرة بالتصريح بالحادث

   عدـ التصريح بالحادث مف قبؿ صاحب العمؿ لييئة الضماف االجتماعي ػو التصريح بو 
:  والتي تنص عمى أنو83/14 مف القانوف رقـ 26متأخرا سيعرضو لمعقوبات المقررة في المادة 

يترتب عف عدـ التصريح بحادث العمؿ مف قبؿ صاحب العمؿ، كما نص عميو في المادة '' 
 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض 1983 جويمية 02 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 13

 مف األجرة % 20المينية، تحصيؿ غرامة مف قبؿ ىيئة الضماف االجتماعي يساوي مبمغيا 
 1.'' التي يتقاضاىا المصاب كؿ ثالثة أشير

 :أمثمة

 .2018 مارس 12حادث طرأ يـو األربعاء -1

ال تحسب أياـ  ) 2018 مارس 15وتـ التصريح بو مف قبؿ المصاب لصاحب العمؿ يـو -
 .(العطؿ

 .2018 مارس 12حادث طرأ يـو األربعاء - 2

 .2018 مارس 23تـ التصريح بو مف قبؿ المصاب لصاحب العمؿ يـو -

                                       
 المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف اإلجتماعي، المعدؿ 1983 يوليو 02 المؤرخ في 83/14 القانوف رقـ  1

. 1983، سنة 28والمتمـ، الجريدة الرسمية، العدد 
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 .2018 مارس 25يقـو صاحب العمؿ بالتصريح بيذا الحادث لييئة الضماف االجتماعي يـو -

، ىنا يجب عمى ( ساعة48)   في ىذه الحالة تـ احتراـ أجؿ التصريح مف قبؿ صاحب العمؿ 
 .الصندوؽ أف يتأكد مف أف التأخير كاف مف قبؿ المصاب وليس صاحب العمؿ

 .2018 مارس 15حادث طرأ يـو األربعاء  -3

ال تحسب  ) 2018 مارس 18تـ التصريح بو مف قبؿ المصاب لصاحب العمؿ يـو السبت -
 .(أياـ العطؿ 

 .2018 مارس 22يقـو صاحب العمؿ بالتصريح بيذا الحادث لييئة الضماف اإلجتماعي يـو -

 . السالفة الذكر26    في ىذه الحالة تطبؽ عمى صاحب العمؿ أحكاـ المادة 

يترتب عف عدـ التصريح مف '' :  عمى أنو83/14 مف القانوف رقـ 27    كما تنص المادة 
-07-02 المؤرخ في 83/13 مف قانوف 69قبؿ صاحب العمؿ كما نص عميو في المادة 

، المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية دفع غرامة مالية لفائدة ىيئة الضماف 1983
 عف كؿ يـو مف التأخير تحسب عمى األجور المدفوعة خالؿ الثالثة % 0.1االجتماعي قدرىا 

 .أشير الفارطة

 يتضح لنا أنو في حالة تأخر صاحب 83/14 مف القانوف رقـ 27 و26    مف خالؿ المادتيف 
 83/13 مف القانوف رقـ 13/02العمؿ في التصريح بحادث العمؿ وفقا لما حددتو المادة 

 مف 69 ساعة، وعدـ التصريح بالمرض الميني كما نصت عميو المادة 48والمقدرة مدتو بػ 
نفس القانوف لدى ىيئة الضماف االجتماعي ولمفتش العمؿ أو الموظؼ الذي يشغؿ وظائفو 

بمقتضى تشريع خاص، ولممدير الوالئي لمصحة والييئات المكمفة باألمف، يترتب عف كؿ ىذا 
توقيع غرامات مالية مف قبؿ ىيئة الضماف االجتماعي ضد صاحب العمؿ، ىذا األخير لو 
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الحؽ في تقديـ طعف أماـ المجنة الوالئية لمطعف المسبؽ يرمي إلى تخفيض الغرامة أو إلى 
 1.إعفاء كمي منيا إذا كاف طعنو مؤسسا

   يسمـ المستخدـ ورقة بالحادث تتضمف عنواف ىيئة الضماف االجتماعي المكمفة بدفع 
ذ 83/13 مف القانوف رقـ 14التعويضات لممصاب أو ذوو حقوقو كما ورد ذكرىـ في المادة  ، وا 

 2.(المصاب  )لـ يقـ بتسميميا يمكف لييئة الضماف االجتماعي أف تسمميا لممؤمف لو 

 3:التصريح بحادث العمل من قبل ىيئة الضمان االجتماعي-ث

بشكوى إلى  (المصاب  )    في حالة تقاعس رب العمؿ بالتصريح بالحادث يتقدـ العامؿ 
مصمحة مراقبة العمؿ عمى مستوى ىيئة الضماف االجتماعي، والتي يقـو أعوانيا المراقبيف 

المحمفيف بفتح ممؼ لمعامؿ الشاكي، وبعد ذلؾ يقـو بمراقبة أصحاب العمؿ ببرمجة زيارة أو عدة 
زيارات إلى أماكف العمؿ مباشرة لمتأكد مف وقوع حادث العمؿ مف عدمو، بحيث يقـو بإجراء 

استجواب مع العماؿ الذيف حضروا الحادث أو شاىدوا العامؿ المصاب ويقـو في األخير بإعداد 
 4.تقرير بذلؾ

:  عمى أنو15/02/2000   وفي ىذا اإلطار أكدت المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
حيث يظير مف مراجعة وثائؽ الدعوى وحيثيات القرار المطعوف فيو أنو عيف صواب  ... ))

 المتعمقة بضرورة 83/13 مف القانوف رقـ 15، 13،14عدـ احتراـ الطاعف لمقتضيات المواد 

                                       
. 51 سماتي الطيب، حوادث العمؿ واألمراض المينية في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص 1
، الذي يحدد كيفيات تطبيؽ العناويف الثالث والرابع والثامف مف 11/02/1984 المؤرخ في 84/28 مف المرسـو 9/1 المادة  2

، سنة 07 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية، الجريدة الرسمية، العدد 02/07/1983 المؤرخ في 83/13القانوف رقـ 
1984 .

.  المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 13/03 المادة  3
. 53 سماتي الطيب، حوادث العمؿ واألمراض المينية في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص 4
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 ساعة، ومف طرؼ المستخدـ 24التصريح بحادث العمؿ مف طرؼ العامؿ أو ممثمو في ظرؼ 
 ساعة، ثـ إلى ىيئة الضماف االجتماعي إلى 48إلى ىيئة الضماف االجتماعي في ظرؼ 

مفتش العمؿ، وماداـ ىذا اإلجراء وجوبي كاف عمى الطاعف احتراـ ذلؾ، وأف المجمس الذي 
أسس قراره عمى عدـ التصريح بالحادث ىذا كاؼ إلعطاء األساس القانوني السميـ، وبالتالي 

 1(.(القوؿ بسوء تطبيؽ القانوف في غير محمو 

   وتجدر اإلشارة إلى أف ىيئة الضماف االجتماعي في غالب األحياف ترفض التكفؿ بحادث 
العمؿ الذي وقع لمعامؿ بسبب أنو لـ تكف لو صفة المؤمف االجتماعي عند تاريخ الحادث، 
وتؤيدىا في ذلؾ قرارات المجنة الوالئية لمطعف المسبؽ، إال أف المجنة الوطنية في الكثير مف 

 20/02/2007قراراتيا تمغي قرارات المجنة الوالئية لمطعف المسبؽ، كالقرار الصادر بتاريخ 
 الذي ألغى قرار المجنة الوالئية لمطعف المسبؽ الصادر بتاريخ 1186/2006تحت رقـ 

 والتي أيدت قرار الرفض اإلداري الصادر مف طرؼ مصالح الصندوؽ الوطني 06/06/2006
لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء لوالية برج بوعريريج، ىذه األخيرة رفضت االعتراؼ 

 بسبب رفضو مف طرؼ لجنة 05/02/2006والتكفؿ بحادث العمؿ الذي وقع لمعامؿ بتاريخ 
حوادث العمؿ التابعة لصندوؽ الضماف االجتماعي، وذلؾ لكونو لـ يكف مصرحا بو لدى ىيئة 
الضماف االجتماعي، ولـ تكف لو صفة المؤمف االجتماعي عند تاريخ وقوع الحادث، لكف المجنة 

الوطنية لمطعف المسبؽ لـ تؤيد قرار المجنة الوالئية لمطعف المسبؽ أنو حتى ولو كاف ىناؾ 
تحايؿ مف طرؼ بعض المستخدميف الذيف ال يحترموف التزاماتيـ في مجاؿ الضماف االجتماعي 

خاصة منيا التصريح بالعماؿ إال بعد وقوع الحادث فيذا ناتج عف الفراغ القانوني، لكوف أف 
 المتضمف التزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف 02/07/1983 المؤرخ في 83/14القانوف رقـ 

 أياـ لمتصريح بالعماؿ وىذا الوضع استغمو بعض المستخدميف 10االجتماعي يعطي ميمة 
                                       

. ، الغرفة اإلجتماعية، غير منشور1888194، تحت رقـ 15/02/2000 قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ  1
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ليضعوا الصندوؽ أماـ األمر الواقع، ليذه األسباب تقرر المجنة الوطنية لمطعف المسبؽ قبوؿ 
 1.''الطعف 

   أما إذا وقع حادث العمؿ أثناء المسار فإف الجية اإلدارية أو القضائية يستوجب عمييا إرساؿ 
 أياـ ، كما 10نسخة مف المحضر الذي تعده إلى ىيئة الضماف االجتماعي في أجؿ ال يتعدى 

، 2يجب تسميـ نسخة مف المحضر إلى المصاب أو ذو حقوقو أو المنظمة النقابية إف طمبوا ذلؾ
عندما يقحـ الحادث المسؤولية الجنائية '' :  عمى أنو83/13 مف القانوف رقـ 21وتنص المادة 

لمف كاف سببا فيو تحصؿ ىيئة الضماف االجتماعي مف النيابة أو مف القاضي المكمؼ بالممؼ 
 .''تسميـ المستندات الخاصة باإلجراءات الجارية 

 النظر في الممف: ثانيا

   بعد حصوؿ ىيئة الضماف االجتماعي عمى عناصر ممؼ التصريح بالحادث في المرحمة 
األولى، تأتي مرحمة النظر في الممؼ، فيي مطالبة بالبت في الطابع الميني لمحادث أو 

 يوما انطالقا مف تاريخ تبميغو، ويستوجب عمييا في ىذه المدة 20المرض في أجؿ ال يتعدى 
 في 3أف تقـو بتبميغ المصاب أو ذوي حقوقو عف اعتراضيا، أو عف تحفظيا الميني لمحادث

ذا انقضى األجؿ المحدد بعشريف  انتظار جمع العناصر التي تسمح ليا بأخذ القرار النيائي، وا 
يوما ولـ تعترض الييئة عمى الطابع الميني لمحادث يثبت ىذا األخير ضمنيا، ولييئة الضماف 
االجتماعي أىمية إجراء تحقيؽ إداري، وليا أف تقـو بكؿ ما تراه مناسبا مف أجؿ تحديد الطابع 

                                       
 (ب،ج )، بيف المؤمف 1189/2006، تحت رقـ 2007 فبراير 20 قرار المجنة الوطنية لمطعف المسبؽ، الصادر بتاريخ  1

.  لمعماؿ األجراء، وكالة برج بوعريرجاالجتماعيوصندوؽ الضماف 
. المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 20المادة   2  
.  السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 19المادة   3
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الميني لمحادث، كما لصاحب العمؿ أف يقدـ المساعدة الضرورية لألعواف المكمفيف بيذا 
 .التحقيؽ، وىذا غير موجود مف الناحية العممية

   تقـو لجنة حوادث العمؿ واألمراض المينية عمى مستوى الصندوؽ الوطني لمتأمينات 
االجتماعية لمعماؿ األجراء بدور التحقيؽ اإلداري في الطابع الميني لمحادث، بحيث يقـو العوف 
المكمؼ بالتحقيؽ باستدعاء المصاب أو ذوي حقوقو، الشيود وصاحب العمؿ أو ممثميو ليتمقى 
تصريحاتيـ، ويسجؿ في المحضر جميع المعمومات المفيدة وعند انتيائو، يقـو بإحالة تقرير 
التحقيؽ لمجنة حوادث العمؿ واألمراض المينية مع إشعار المصاب أو ذوي حقوقو وصاحب 

العمؿ بيذا اإليداع، حيث يمّكنو مف اإلطالع عمى التقرير مباشرة أو بواسطة وكيؿ، وعمى إثر 
 :النتائج التي توصمت إلييا المجنة تتخذ ىيئة الضماف االجتماعي قرارىا

إما بقبوؿ الطابع الميني لمحادث وتمكيف المصاب أو ذوو حقوقو مف االستفادة مف -أ
 .التعويضات سواء كانت عف العجز المؤقت أو عف العجز الجزئي الدائـ أو الوفاة

ما برفض الطابع الميني لمحادث أي صرؼ المصاب وعدـ استفادتو مف التعويضات -ب وا 
 .83/13المقررة في القانوف رقـ 

 المعاينة الطبية لإلصابة: ثالثا

 كيفية المعاينة الطبية 83/13    يحدد الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف القانوف رقـ 
لإلصابة، حيث يتوجب عمى ىيئة الضماف االجتماعي معاينة اإلصابة البدنية الناتجة عف 

حادث العمؿ، لتتمكف مف اتخاذ قرارىا بشأف ممؼ الحادث المعروض عمييا مف قبؿ الطبيب أو 
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، ويستوجب عميو تحرير شيادتيف عند فحصو (المصاب  )الييئة الطبية التي يختارىا العامؿ 
 1.األوؿ لمحالة، وىي الشيادة الطبية األولية أو الشيادة الوصفية

 :الشيادة الطبية األولية أو شيادة التمديد-أ

   عند الفحص األوؿ الذي يمي وقوع الحادث، يقـو الطبيب المعالج بوصؼ الحالة الصحية 
لممصاب، ويشير إلى احتماؿ حدوث عجز سواء كاف مؤقتا أو دائما عف العمؿ، كما يشير فييا 

 مف القانوف 23المادة )إلى المعاينات التي قد تكتسي أىمية بالنسبة لتحديد مصدر اإلصابة 
، وتؤخذ تصريحات المصاب دوف إبداء أي رأي عمى صحة الوقائع ( المذكور سابقا83/13

، كما يجب أف تتضمف وصؼ ... كاألسباب المحتممة لمحادث أو تاريخ التوقؼ عف العمؿ الخ 
 .شامؿ ودقيؽ عف مختمؼ اإلصابات التي يكشفيا الفحص الطبي مف طرؼ الطبيب المعالج

 :الشيادة الوصفية الثانية-ب

 :يحدد الطبيب المعالج

ذا عاد المصاب إلى حالتو الصحية األصمية : إما الشفاء-1 إذا لـ يكف ىناؾ عجز دائـ، وا 
وجب في ىذه الحالة أف يحدد الطبيب ضمف ىذه الشيادة تاريخ الشفاء وتاريخ استئناؼ العمؿ 

 .إال أف الشفاء ال يستبعد انتكاسة المصاب مف جديد

ما تاريخ االلتئام-2 إذا ما كاف ىناؾ عجز دائـ، يمكف عمى سبيؿ اإلعالـ تحديد نسبة : وا 
العجز الدائـ، وتبقى ىذه الحالة خاضعة لمتقدير، بحيث ال يستبعد معيا تفاقـ اإلصابة وال 

 .االنتكاس، كما تتضمف تاريخ الجبر ونسبة العجز

                                       
 في القانوف الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، االجتماعي تسوية منازعات العمؿ والضماف أليات أحمد سميماف،  1

. 184، ص 2005الجزائر، الطبعة الرابعة، 
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   بعد االنتياء مف مرحمة المعاينة الطبية، يحرر الطبيب المعالج الشيادتيف الطبيتيف السالفتي 
الذكر وتوضع كمتا الشيادتيف في نسختيف، يرسؿ الطبيب األولى عمى الفور إلى ىيئة الضماف 

 83/13 مف القانوف 25االجتماعي ويسمـ النسخة الثانية إلى المصاب وىذا ما أكدتو المادة 
، وتقـو ىيئة الضماف االجتماعي بعرض الشيادتيف عمى المراقبة الطبية          (المكور سابقا

التابعة لييئة الضماف االجتماعي، بحيث يمكف ليذا األخير أف يستدعي  (الطبيب المستشار  )
المصاب وأف يجري عميو فحص ثاني ليتأكد مف مدى تطابؽ الشيادتيف مع حالة المصاب 
الصحية، وتكوف ىيئة الضماف االجتماعي ممزمة بطمب رأي المراقبة الطبية عندما يتسبب 

، ويتـ إثبات حادث العمؿ باعتباره واقعة 1الحادث في عجز العامؿ، سواء كاف دائما أو مؤقتا
 إلى 323طبقا لقواعد القانوف المدني المنصوص عمييا في المواد  مادية بكؿ وسائؿ اإلثبات

، ينصب اإلثبات خصوصا في توافر شروط حادث العمؿ، وتجدر اإلشارة إلى أف 2 منو350
المحكمة العميا رفضت إثبات الحادث بمجرد تصريحات الضحية، كما قضت بعدـ كفاية 

الشيادة الطبية، وألزمت القضاة باألخذ بشيادة الشيود وكذا األخذ بالقرائف متى كانت عمى قدر 
 3.مف القوة

 : السالؼ الذكر فإف القرائف ىي83/13 مف القانوف رقـ 09وحسب المادة 

 .وقوع اإلصابة أو الوفاة في مكاف العمؿ-

 .وقوع اإلصابة أو الوفاة في وقت العمؿ-

                                       
.  السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 26/02 المادة  1
 .44 المتضمف القانوف المدني، الجريدة الرسمية، العدد 20/07/2005 المؤرخ في 05/10 القانوف رقـ  2
، الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية، 3، المجمة القضائية، العدد 25/06/1990قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ  3 

 .121، ص1992
 



  التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينيةيـــــةماه     :الفصل األول
 

29 
 

وقوع اإلصابة أو الوفاة في وقت بعيد عف ظرؼ وقوع الحادث، لكف يجب عدـ اإلسراؼ في -
 .استعماؿ ىذه القرينة بؿ يجب االعتداد بمدة زمنية مقبولة

 .وقوع اإلصابة أو الوفاة أثناء العالج الذي عقب حادث العمؿ-

ما لـ يثبت '' :    لكف المادة جعمت ىذه القرائف بسيطة يجوز إثبات عكسيا بنصيا عمى أنو
 .''... العكس 

 إمكانية دحض ىذه القرينة قانونا إذا رفض ذوو حقوؽ المصاب 11   وقد تضمنت المادة 
إجراء تشريح الجثة المطموبة مف ىيئة الضماف االجتماعي، ما لـ يبادر بإثبات عالقة السببية 

بيف الحادث والوفاة، ولمقاضي السمطة التقديرية في األخذ بمختمؼ القرائف إلثبات حادث العمؿ، 
 09كما يمكنو استخالص قرائف مف الواقع، إضافة إلى اعتماد القرائف القانونية الواردة في المادة 
المذكورة أعاله، كما يجب التأكد مف أنو ال يمكف نفي الصفة المينية لحادث العمؿ لو كاف 

الحادث راجع إلى قوة قاىرة، ولو لـ يتسبب العامؿ في حدوثو، إذ ال داعي لمبحث عف عالقة 
السببية بيف اإلصابة والعمؿ إذا وقع الحادث أثناء العمؿ، أما إذا تعمؽ األمر بحادث وقع 
بمناسبة العمؿ فالبد مف إثبات عالقة السببية بيف الحادث والعمؿ وعبء اإلثبات في ىذه 

 1.الحالة يقع عمى العامؿ

 

 

 

                                       
، 17 عمراني عبد القادر، قواعد المسؤولية في نظاـ حوادث العمؿ، رسالة تخرج المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، الدفعة  1

. 16، ص 2006-2009
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 .مفيوم المرض الميني: المطمب الثاني

   أماـ التكنولوجيا الحديثة التي تستخدـ في مجاؿ اإلنتاج، يجد العامؿ نفسو بيف مطرقة أداء 
عممو وسنداف الخطر المحيط بو، فالعامؿ ىو المتضرر األوؿ مف اآلثار الناتجة عف مينة 

تستمـز استخداـ مواد أو أدوات ضارة، فالتعامؿ مع المواد الخطرة الالزمة لإلنتاج أو العمؿ في 
بيئة غير سميمة يرتب أمراضا مينية تزداد كمما زاد التطور في وسائؿ اإلنتاج أو في المواد 
الالزمة لو وىو ما تكشفو اإلحصائيات التي تقـو بنشرىا المنظمات والمعاىد العممية الميتمة 
بيذا المجاؿ، وأماـ أىمية إيجاد الحماية الكافية لمعماؿ ضد خطر األمراض المينية أدرجيا 

المشرع الفرنسي ضمف نطاؽ الحماية التأمينية لممرة األولى بموجب القانوف الصادر في 
، حيث شممت ىذه األمراض في البداية تمؾ الناتجة عف الرصاص وكذا الزئبؽ، 25/10/1919

، وعميو سنتطرؽ في الفرع األوؿ لتعريؼ 1ثـ توالى إدراج أمراض أخرى في نطاؽ الحماية
المرض الميني، وفي الفرع الثاني النظـ المتبعة لتحديد المرض الميني، وفي الفرع الثالث 

 .إجراءات إثبات المرض الميني

 تعريف المرض الميني: الفرع األول

نما اكتفى بتنظيمو بموجب القانوف رقـ     لـ يعرؼ المشرع الجزائري خطر المرض العادي وا 
 المعدؿ والمتمـ وال يعتبر ىذا عيبا أو تقصيرا مف المشرع باعتبار أف التعريؼ يتواله 83/11
 .الفقو

                                       
 .311 مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابؽ، ص 1
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كؿ مرض غير ناتج عف طارئ عمؿ، ال يمكف اعتباره '' : ويعرؼ المرض العادي عمى أنو
 1.''مرضا مينيا 

 2.''المرض الذي يصيب العامؿ كنتيجة مباشرة لعممو '' : كما يعرؼ المرض الميني عمى أنو

 الذي لـ يعرؼ 83/11 نجد أف المشرع عمى خالؼ القانوف رقـ 83/13وبالرجوع لمقانوف رقـ 
 مف القانوف 63المرض العادي وال حتى متى يعتبر المرض مرضا عاديا، أشار في المادة 

يعتبر كأمراض مينية كؿ أمراض التسمـ والتعفف واالعتالؿ التي تعزى إلى '' :  إلى أنو83/13
 3.''مصدر أو تأىيؿ ميني خاص 

   نالحظ أف المشرع لـ يعرؼ األمراض المينية واكتفى ببياف األمراض التي تأخذ ىذا 
الوصؼ، وبيذا يكوف المشرع قد حذا حذوا التشريعات األخرى، إذ لـ يقد تعريفا لممرض الميني، 

 .وبالرغـ مف ذلؾ ىناؾ بعض المحاوالت لتعريؼ المرض الميني

لكنو اكتفى بتحديد األمراض المينية ذات المصدر الميني المحتمؿ وقائمة األشغاؿ التي قد 
 والقرار 23/10/1975تتسبب فييا بموجب قرارات وزارية، كالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

 المحدد لقائمة األمراض التي يحتمؿ أف يكوف مصدرىا 05/05/1996الوزاري المؤرخ في 
، واألمراض المينية محددة حاليا في 27 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2 و1مينيا وممحقيو 

 مجموعة تتضمف كؿ مادة أو معدف يؤدي إلى مرض ميني، ومف األعماؿ التي مف شأنيا 84
 :أف تسبب األمراض المينية ىي

                                       
نوف الجزائري والقانوف ادراسة مقارنة بيف الؽ ) االجتماعية زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانوف التأمينات  1

. 157، ص 2007-2006، رسالة دكتوراه دولة في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، قسنطينة، (المصري 
. 158 المرجع نفسو، ص  2
.  المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 63 المادة  3
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 .ظواىر التسمـ الحادة والمزمنة: المجموعة األولى-

 .العدوى الجرثومية: المجموعة الثانية

 .األمراض الناتجة عف مصدر أو سبب ميني خاص: المجموعة الثالثة-

المواد   جدوؿ خاص بأمراض ناتجة عف المواد الكيميائية، كما نص في58وخصص المشرع 
 القانوف الجديد المتعمؽ بالصحة في القسـ السادس عمى حماية الصحة في وسط  مف98و 97

 1.العمؿ

 مادة نقية والتي تعطي عف طريؽ 100000كما تحصي السوؽ في الوقت الراىف أكثر مف 
 فقط 2مزجيا المالييف مف الخمطات ذات االستعماؿ الميني والمنزلي وال نجد المواد الكيميائية

في الصناعة الكيميائية التي تنتجيا، ولكف نجدىا أيضا في جميع قطاعات األنشطة التي 
تستعمؿ نظرا لميزاتيا الخاصة، لدى شركات النسيج، المخابر، ورشات البناء واألشغاؿ العمومية 

 .والري، وحدات معالجة المساحات، ورشات الصيانة، شركات النظافة واإلدارات

 .النظم المتبعة في تحديد المرض الميني: الفرع الثاني

   إف تحديد المرض الميني مف أصعب األمور التي يواجييا التشريع سواء في الدوؿ المتقدمة 
أو النامية، لما تحتاج لو مف خبرات عممية ودراسات وأبحاث طويمة خاصة في مجاؿ الطب مف 
أجؿ إثبات العالقة السببية بيف العمؿ والمرض الميني الناشئ عف ممارسة ذلؾ العمؿ، ونظرا 

                                       
، 46 ،ج،ر، العدد 2018 يوليو سنة 02 الموافؽ ؿ 1438 شواؿ عاـ 18 المتعمؽ بالصحة الصادر في 18/11 القانوف  1

. 2018سنة 
 المتضمف تحديد قائمة األشغاؿ التي يكوف العماؿ فييا 09/06/1997 المؤرخ في 97/33 القرار الوزاري المشترؾ رقـ  2

 المتضمف شروط تنظيـ تعميـ 07/12/2002 المؤرخ في 02/427معرضيف بشدة ألخطار مينية، وكذا المرسـو التنفيذي رقـ 
عالميـ وتكوينيـ في ميداف الوقاية مف األخطار المينية، الجريدة الرسمية، العدد   .2002، سنة 82العماؿ وا 
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الختالؼ الدوؿ في طريقة تحديدىا لألمراض المينية يمكننا أف نصنؼ النظـ المتبعة في تغطية 
 .نظاـ التغطية الشاممة، ونظاـ الجداوؿ، والنظاـ المزدوج: األمراض المينية إلى ثالثة نظـ وىي

 .نظام التغطية الشاممة: أوال

   يقـو ىذا النظاـ عمى تعييف ىيئة لمبت في كؿ حالة العتبار المرض مينيا مف عدمو، قد 
تتكوف ىذه الييئة مف أخصائييف أو مف لجنة مشكمة مف عناصر مختمفة أو مكتب إداري 

يساعده خبراء حسبما يحدده قانوف الدولة التي تتبع مثؿ ىذا النظاـ في تحديد األمراض المينية 
، ومف مميزات ىذا النظاـ أنو ذو مجاؿ واسع إذ أنو يغطي كافة األمراض المينية 1بترابطيا

التي تظير عمى سائر المينييف، لكف يعاب عميو كوف عبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ العامؿ 
 .المصاب، وىذا النظاـ قد أخذت بو بعض الدوؿ كاألرجنتيف، أستراليا

 .نظام الجدول: ثانيا

   يتضمف قائمة تشمؿ األمراض المينية عمى وجو التحديد وتقابميا الميف التي مف شأنيا أف 
تسبب ىذه األمراض سواء بالتعرض ليا أو بسبب تداوؿ المواد المستعممة فييا، وقد تختمؼ 
الدوؿ باألخذ بيذا النظاـ بحسب طريقة استعماؿ الجدوؿ، فقد تأخذ بنظاـ الجدوؿ المغمؽ أو 

 :بنظاـ الجدوؿ المفتوح

فنظاـ الجدوؿ المغمؽ تحدد فيو األمراض والميف التي تسببيا الحوادث عمى سبيؿ الحصر -أ
دوف السماح ألي تدخؿ لالجتياد في ىذا المجاؿ، وما يعيب ىذا النظاـ أنو قد يفقد المصاب 

                                       
. 335، ص1976 أحمد محمد محرز، الخطر في إصابات تأميف العمؿ، دار اليناء، القاىرة،  1
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الحؽ في الضماف والتعويض، وىذا إذا ظير مرض جديد بتطور الميف في الدوؿ المتبعة ليذا 
 1.النظاـ

أما نظاـ الجدوؿ المفتوح فإنو يضيؼ في القائمة كؿ مرض جديد ظير وىذا باتخاذ -ب
 83/13 مف القانوف 64إجراءات تشريعية بسيطة، وىذا ما أخذ بو التشريع الجزائري في المادة 

 . جدوال84والتي تحوي عمى 

مما تجدر اإلشارة إليو أف ىذا النظاـ يريح القاضي وأطراؼ النزاع مف عبء اإلثبات نظرا لما 
يتحممو مف قرائف قانونية، وىذا راجع لشمولية ىذا النظاـ ألنو يغطي كافة األمراض المينية التي 

 .تظير بظيور أية مينة تصاحب ىذا المرض

 :ثالثا النظام المزدوج

   ىذا النظاـ يجمع بيف النظاميف السابقيف والغاية منو ىو توسيع الحماية عمى العماؿ لتشمؿ 
كؿ األمراض المينية مع االستئناس بنظاـ الجدوؿ المذكور لكي يستفيد المصابوف باألمراض 
عفائيـ مف تقديـ  المنصوص عمييا في الجدوؿ مف القرينة المقدرة بالنسبة ليذه األمراض وا 
إثبات األصؿ الميني لممرض، وفي حالة عدـ النص عمى المرض الميني في الجدوؿ فإف 
المصاب يتقدـ إلى الطبيب أو األخصائي المعيف مف قبؿ القانوف إلثبات األصؿ الميني 

 2.لإلصابة، وىذا النظاـ أخذت بو كؿ مف السويد والياباف وتركيا

 

 

                                       
 .20-19 يحياوي فطيمة، المرجع السابؽ، ص 1
 .20 يحياوي فطيمة، المرجع السابؽ، ص 2
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 .إجراءات إثبات المرض الميني: الفرع الثالث

   وفقا ألحكاـ التشريع الجزائري يجب أف تتوفر عدد مف الشروط كي تكيؼ اإلصابة بمرض 
 :ميني وىي

 .1أف يكوف اسـ المرض الميني واردا في الجدوؿ-

أف يكوف المؤمف عميو قد عمؿ بصفة فعمية في إحدى الميف التي تؤدي إلى اإلصابة بيذا -
 .المرض

 .أف تظير اإلصابة خالؿ مدة العمؿ، أو خالؿ الفترة القانونية التي حددىا القانوف-

أف تقدـ شيادة طبية تثبت إصابة العامؿ بمرض ميني، عمى غرار إثبات توافر الشروط -
المذكورة، وىناؾ مجموعة مف اإلجراءات ينبغي إتباعيا إلضفاء الصفة المينية لممرض، لذا 

سنتناوؿ في ىذا الفرع إجراءات التصريح بالمرض الميني أوال، ثـ آجاؿ التصريح بالمرض لدى 
رساؿ ىيئة الضماف االجتماعي نسخة مف التصريح إلى  ىيئة الضماف االجتماعي ثانيا، وا 

 :مفتش العمؿ ثالثا وذلؾ كما يمي

 .إجراءات التصريح بالمرض الميني: أوال

تطبؽ القواعد المتعمقة بحوادث العمؿ '' :  عمى أنو83/13 مف القانوف رقـ 70   نصت المادة 
جاء النص صريحا بالنسبة '' ، 2 أدناه72 و71عمى األمراض المينية مع مراعاة المادتيف 

                                       
 المحدد لقائمة األمراض المينية التي يحتمؿ أف يكوف مصدرىا مينيا وممحقيو 05/05/1996 مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 4المادة -  1
ال يمكف التكفؿ باألمراض غير المذكورة في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار وغير ناتجة عف حادث عمؿ وال عف معالجة طبية موصوفة ومتبعة بعد " 2و1

حادث عمؿ، سواء كاف ذلؾ برسـ األمراض المينية أو برسـ حوادث العمؿ حتى ولو ثبت نسبتيا إلى العمؿ ال يمكف التكفؿ بيا إال باسـ التأمينات 
 .االجتماعية

 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية، مرجع السابؽ02/07/1983 المؤرخ في 83/13 القانوف رقـ 70المادة - 2
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إلجراءات التصريح بالمرض الميني، وىو ما سبؽ التطرؽ إليو في الفرع الثالث مف المطمب 
 .األوؿ مف ىذا المبحث

 .آجال التصريح بالمرض الميني لدى ىيئة الضمان االجتماعي: ثانيا

 يوما عمى األقؿ، وثالثة أشير 15   ينحصر أجؿ التصريح بالمرض الميني في مدة أقصاىا 
عمى األكثر، التي تمي المعاينة الطبية األولى لممرض، ويؤخذ التصريح بعيف االعتبار ولو كاف 
مف باب التأمينات االجتماعية، وال يسقط حؽ المؤمف لو عند عدـ احتراـ آجاؿ التصريح بؿ 

 مف القانوف 71لتمكيف ىيئة الضماف االجتماعي مف إجراء مراقبتيا، وىو ما نصت عميو المادة 
 .1 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية83/13

 .إرسال ىيئة الضمان االجتماعي نسخة من التصريح إلى مفتش العمل: ثالثا

   بعدما تتمقى ىيئة الضماف االجتماعي التصريح بالمرض الميني المقدـ مف طرؼ صاحب 
العمؿ، تقـو بإرساؿ نسخة مف ىذا التصريح عمى الفور إلى مفتش العمؿ المختص إقميميا طبقا 

 بعد التأكد مف الحالة الصحية لممؤمف لو عف 83/13 مف القانوف رقـ 71/3لنص المادة 
طريؽ مصمحة المراقبة الطبية مف خالؿ الطبيب المستشار التابع لمصندوؽ، وتقـو ىذه األخيرة 

 :باتخاذ قرارىا

تقـو ىيئة الضماف االجتماعي بتأميف : في حالة قبوؿ الطابع الميني لممرض المصرح بو-أ
كافة الحقوؽ المستحقة، وال يقع عبء اإلثبات عمى العامؿ أو ذوي حقوقو، ألف المشرع تكفؿ 

 .بذلؾ حيف جعمو مفترضا، ولكف قابال إلثبات العكس

                                       
 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية، مرجع السابؽ02/07/1983 المؤرخ في 83/13رقـ  مف القانوف 71المادة -  1
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مف التعويضات المقررة في القانوف رقـ  (المصاب  )ال يستفيد العامؿ : أما حالة الرفض-ب
، ولممؤمف لو المصاب الحؽ في الطعف في قرار ىيئة الضماف االجتماعي أماـ المجنة 83/13

 .المحمية الوالئية ثـ أماـ المجنة الوطنية المؤىمة لمطعف، ثـ أماـ القضاء

   ولكف يمكف القوؿ أف ىذه األعماؿ لـ تحدد عمى سبيؿ الحصر، وبالتالي يمكف لمعامؿ 
المصاب االستفادة مف الحماية متى تمكف مف إثبات أف العمؿ الذي قاـ بو سبب المرض 

الميني المحدد بالجدوؿ، كما لمعامؿ الذي أصيب بمرض ميني ولـ يحدد نشاطو في الجدوؿ، 
 .أف يثبت أف عممو يقتضي منو التعامؿ ببعض المواد التي تسبب المرض
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 .نطاق تطبيق قانون حوادث العمل واألمراض المينية: المبحث الثاني
    إف حوادث العمؿ واألمراض المينية باختالؼ أشكاليا وتفاوت درجة خطورتيا تخمؼ لدى 
العامؿ ضررا فيي مف جية التوقؼ عف العمؿ تفقده حقو في دخمو المعتاد، ومف جية أخرى 

يجد نفسو مضطرا لدفع المصاريؼ الالزمة لمعالج، وانطالقا مف ىذا الضرر الناتج عف حادث 
 جميع شرائح الطبقة الشغيمة إضافة إلى الحوادث التي تقع 83/13العمؿ، فشمؿ القانوف رقـ 

نتيجة تطور وسائؿ اإلنتاج وكرس المشرع بموجبو نظاـ التعويض وحّمؿ المجتمع مسؤولية 
التعويض عمى أساس نظرية مخاطر العمؿ أو المخاطر المينية، كونو يكوف في جميع الحاالت 

 .التي يثبت فييا الحادث أو المرض الطابع الميني
تسير المخاطر المنصوص عمييا '' :  أنو83/13 مف القانوف رقـ 81   فجاء في نص المادة 

في ىذا القانوف عمى يد ىيئات الضماف االجتماعي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكمؼ 
 08، كما أكدت المادة ''بالشؤوف االجتماعية، وتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة بموجب مرسـو

 اختصاص تسيير األداءات العينية والنقدية المتعمقة بحوادث 92/07مف المرسـو التنفيذي رقـ 
 .العمؿ لمصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء

   التعويض ىنا محدد مسبقا مف قبؿ القانوف وبالتالي تستبعد السمطة التقديرية لمقاضي في 
تحديده، فيذا التعويض ال يعادؿ الضرر الالحؽ بالمصاب أو ذوو حقوقو فيو مقدر دوف 
اعتبار لقيمة الضرر الحقيقية، لذا سنتطرؽ في المطمب األوؿ إلى مجاؿ حوادث العمؿ 
 .واألمراض المينية، وفي المطمب الثاني األداءات عف حوادث العمؿ واألمراض المينية
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 .مجال حوادث العمل واألمراض المينية: المطمب األول
انطالقا مف ىذا المبدأ ووعي المشرع بدور العامؿ في تنمية البالد ' القانوف وليد المجتمع    ' 

اقتصاديا واجتماعيا، تبنى روح التكافؿ والتضامف االجتماعي التي تمثؿ أساس ىذا التأميف، 
فكر في ضماف حماية أكثر لمعامؿ مف األخطار العديدة الناتجة عف حوادث العمؿ واألمراض 
المينية، وعميو وسع المشرع الجزائري في دائرة المستفيديف مف التغطية االجتماعية لحوادث 

 التي تنص 83/13 مف القانوف 02العمؿ واألمراض المينية، ويتضح ذلؾ مف خالؿ المادة 
تسري أحكاـ ىذا القانوف في مجاؿ حوادث العمؿ واألمراض المينية التي يتعرض '' : عمى أنو

 .'' ليا العامؿ أيا كاف قطاع النشاط الذي تنتمي إليو 
   كما وسع في دائرة التكفؿ بحوادث العمؿ مف قبؿ ىيئات الضماف االجتماعي بالتوسع في 

حاالت وأسباب ىذه الحوادث، كما وسع في تحديد الشروط التي كثيرا ما يحاوؿ العامؿ 
االستفادة مف التغطية االجتماعية وىذا لمحصوؿ عمى حقوقو في أغمب األحياف، وتنص المادة 

تحدد شروط استفادة األشخاص المشار إلييـ في المادة '' :  مف نفس القانوف أعاله عمى أنو05
 أعاله مف أحكاـ ىذا القانوف، وواجبات صاحب العمؿ وكذا تحديد أسس االشتراكات 04

، وعميو سنتناوؿ في الفرع األوؿ المستفيدوف، وفي الفرع الثاني ''واألداءات بموجب مرسـو 
 .الحوادث المعوض عنيا، وفي الفرع الثالث إحصائيات حوؿ حوادث السقوط مف العمو

 المستفيدون: الفرع األول
 إلى األشخاص الذيف ليـ الحؽ في التعويض عف 83/13   تعرضت بعض مواد القانوف رقـ 

 :حوادث العمؿ، ولكف قبؿ ذلؾ سنعّرؼ مف ىـ المستفيدوف، وىـ
: '' 83/13 مف القانوف رقـ 03، وتنص المادة 1''األشخاص الطبيعيوف الذيف يستمموف المنح '' 

 مف القانوف 6و3يستفيد مف أحكاـ ىذا القانوف كؿ عامؿ مؤمف لو اجتماعيا بمقتضى المادتيف 

                                       
 .10، ص1981 دفتر مصطمحات الضماف االجتماعي، مصمحة اإلعالـ لمضماف االجتماعي، فيفري  1
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 المتعمؽ بالتأمينات 1983 يوليو 2 الموافؽ ؿ 1403 رمضاف 21 المؤرخ في 83/11رقـ 
 .83/11 مف القانوف رقـ 06 و 03االجتماعية، وتحيمنا ىذه المادة إلى المواد 

يستفيد مف أحكاـ ىذا القانوف كؿ العماؿ '' :  عمى أنو83/11 مف القانوف 03   فتنص المادة 
سواء كانوا أجراء أـ ممحقيف باألجراء أيا كاف قطاع النشاط الذي ينتموف إليو والنظاـ الذي كاف 

يسري عمييـ قبؿ تاريخ دخوؿ ىذا القانوف حيز التطبيؽ، وتطبؽ أحكاـ ىذه المادة بموجب 
 .''مرسـو 

ينطوي وجوبا تحت التأمينات االجتماعية '' :  مف نفس القانوف عمى أنو06    ونصت المادة 
لألشخاص الذيف يشتغموف في التراب الوطني أيا كانت جنسيتيـ سواء كانو يعمموف بأية صفة 

مف الصفات، وحيثما كاف لصالح فرد أو جماعة مف أصحاب العمؿ وميما كاف مبمغ أو طبيعة 
، ويعتبر عماال أجراء وفقا ''أجرىـ وشكؿ وطبيعة أو صالحية عقد عمميـ أو عالقتيـ فيو 

كؿ '' :  منو02 مف القانوف المتعمؽ بعالقات العمؿ حسب المادة 11 /90ألحكاـ القانوف رقـ 
األشخاص الذيف يؤدوف عمال يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ والحساب شخص 

 .'' آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص
 التي 85/33 في المادة األولى مف المرسـو رقـ 03   وتجسد التنظيـ الذي نصت عميو المادة 

 :عددت العماؿ المشبييف باألجراء وىـ
 1.عماؿ البيوت-
بصفتيـ خداـ البيوت، السائقيف،  )األشخاص الذيف يستخدميـ الخواص لحسابيـ الخاص - 

 .(الشغاالت، الخياطات، الغساالت والممرضات 
 .الممتينوف الذيف يتمقوف أجرا شيريا يساوي نصؼ األجر الوطني األدنى المضموف أو يفوقو- 

                                       
 الذي يحدد النظاـ الخاص بعالقات العمؿ التي تعني العماؿ في 97/474 مف المرسـو التنفيذي رقـ 02، 03، 10 المواد  1

 .1997، سنة 02، الجريدة الرسمية، رقـ 08/12/1997 الموافؽ 1418 شعباف 08المنزؿ المؤرخ في 
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 .الممثموف والفنانوف- 
 .البحارة والصيادوف بالحصة الذيف يبحروف مع الصياد الرئيس- 
 1.الصيادوف الرؤساء بالحصة المبحروف- 

 مف نفس المرسـو إلى شبو األجراء الذيف يستفيدوف مف األداءات العينية 02   وتطرقت المادة 
 :لحوادث العمؿ واألمراض المينية فقط األشخاص األتي بينيـ

 .حمالوا األمتعة الذيف يستخدموف المحطات، إذا رخصت ليـ المؤسسة بذلؾ -
حراس مواقؼ السيارات التي ال يدفع فييا أجر الوقوؼ إذا رخصت ليـ المصالح المختصة - 

 .بذلؾ
 : فئات أخرى مف األشخاص وىـ83/13 مف القانوف 04   وأضافت المادة 

 .التالميذ الذيف يزاولوف تعميما تقنيا-
عادة التكييؼ-   .المتربصوف في مؤسسات التكويف الميني والتدريب وا 
 .اليتامى التابعيف لمراكز رعاية الشباب، الذيف قد يتعرضوف لحادث عمؿ ممزميف بتأديتو- 
 .السجيف الذي يؤدي عمال أثناء تنفيذه لعقوبة جزائية- 
 .الطمبة- 
األشخاص الذيف يشاركوف في أعماؿ ذات طابع اجتماعي المنصوص عمييا في المادتيف - 
 . أدناه08 و07

 2.   يمكف إتماـ وتحديد قائمة األشخاص المشار إلييـ أعاله بموجب مرسـو
 

                                       
 الذي يحدد قائمة العماؿ المشبييف باألجراء في مجاؿ الضماف 09/02/1985 المؤرخ في 85/33 مف المرسـو 01 المادة  1

، 1992 يوليو 06 المؤرخ في 92/274، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو رقـ 1985، سنة 09اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، رقـ 
 .1992، سنة 52الجريدة الرسمية، رقـ 

 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 04 المادة  2
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 .الحوادث المعوض عنيا: الفرع الثاني

 : الحوادث التالية83/13 يغطي القانوف رقـ 06   باإلضافة إلى نص المادة 
يعتبر كحادث عمؿ الحادث الواقع '' :  عمى أنو83/13 من القانون رقم 07تنص المادة : أوال
 :أثناء
 .القياـ خارج المؤسسة بميمة ذات طابع استثنائي أو دائـ طبقا لتعميمات المستخدـ-
 .ممارسة عيدة إنتخابية، أو بمناسبة ممارستيا- 
 1''.مزاولة الدراسة بانتظاـ خارج ساعات العمؿ- 
يعتبر أيضا كحادث عمؿ، حتى ولو لـ يكف '' :  عمى أنو08جاء في نص المادة : ثانيا

 :المعني باألمر مؤمف لو اجتماعيا، الحادث الذي وقع أثناء
 .النشاطات الرياضية التي تنظميا الييئة المستخدمة-
 2.''القياـ بعمؿ لمصالح العاـ أو إلنقاذ شخص معرض لميالؾ - 

 :مثاؿ
عامؿ تعرض لسقوط أثناء مباراة رياضية تـ تنظيميا مف قبؿ صاحب العمؿ بمناسبة االحتفاؿ *

 .بعيد العماؿ
 .إصابة مواطف شارؾ في ماراتوف تـ تنظيمو مف قبؿ صاحب العمؿ بالتواء في مفصمو* 
ال تدخؿ الحوادث التي تقع خالؿ ممارسة النشاطات الرياضية في إطار الجمعيات الرياضية * 

 .والعمؿ في إطار تطبيؽ ىذه المادة
 :مثاؿ

                                       
 1996 يوليو 06 المؤرخ في 96/19 مف األمر رقـ 02 السالؼ الذكر المعدلة بالمادة 83/13 مف القانوف رقـ 07 المادة  1

 .1996، سنة 42الجريدة الرسمية، العدد 
 . السالؼ الذكر96/19 مف األمر 03 السالؼ الذكر المعدؿ والمتمـ لممادة 83/13 مف القانوف رقـ 08 المادة  2
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إصابة عابر سبيؿ بحروؽ جراء حريؽ عند استجابتو لصوت اإلغاثة وتدخمو إلنقاذ حياة *
 .إنساف

ف لـ يكف مؤمف لو  يستفيد ىذا الفاعؿ مف تعويض في مجاؿ التأميف عمى حوادث العمؿ حتى وا 
 .اجتماعيا

 من القانون 12يعتبر الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة حادث عمل لنص المادة : ثالثا
 .السالف الذكر

   وقد أحسف المشرع صنعا بمد نطاؽ الحماية لمعامؿ شريطة أف يمتـز بالطريؽ والوقت 
الطبيعي وترجع أىمية ذلؾ في حماية العامؿ ضد حوادث الطريؽ التي تزداد عددا وجسامة مع 
تطور وسائؿ النقؿ، لكف يجب أال ينقطع المسار أو ينحرؼ إال إذا كاف ذلؾ بحكـ اإلستعجاؿ 

 .أو الضرورة أو ظرؼ عارض أو ألسباب قاىرة
فاالنقطاع ىو الكؼ عف السير مع بقاء العامؿ عمى المسار الطبيعي، فالمعيار المعتمد ىو -أ

 .معيار زماني
أما االنحراؼ فيو ترؾ الطريؽ الطبيعي وسموؾ طريؽ آخر يستغرؽ وقتا أطوؿ، يجمع بيف -ب

 1.العنصر المكاني والعنصر الزماني معا
 .إحصائيات حول حوادث السقوط من العمو: الفرع الثالث

إف السقوط مف األعمى المؤشر البارز بوضوح في اإلحصائيات المتعمقة بحوادث العمؿ التي 
رتفاعا  تعرؼ تزايدا مستمرا، نتيجة التحوالت الراىنة في مجاؿ البناءات التي عرفت عمو وا 
ممحوظيف في اآلونة األخيرة، لذلؾ يكوف العمؿ بقطاع البناء المصدر الذي يحتؿ الصدارة 

 .لحوادث العمؿ الخطيرة
 

                                       
 .364 مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابؽ، ص 1



  التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينيةيـــــةماه     :الفصل األول
 

44 
 

 .القطاع األكثر عرضة لحوادث السقوط من العمو: أوال
 :تعتبر فروع النشاطات األكثر عرضة لظاىرة السقوط ىي

 %40الميف المتعددة النشاطات بنسبة -أ
 % 60في قطاع البناء واألشغاؿ العمومية والري فتصؿ نسبة الحوادث إلى -ب
 . مف حاالت الوفاة تقع في ورشات البناء%72-ت

 .ضحايا حوادث السقوط من العمو: ثانيا
 :يعد أكبر عدد الضحايا في حوادث السقوط مف العمو ىـ

 %90الرجاؿ بػ -أ
 .العماؿ اليدويوف المتخصصوف أو المينيوف-ب
 منيـ ذوو األقدمية في 3/4، و%78 سنة بنسبة 50 و 25تتراوح أعمار الضحايا بيف -ت

 . سنوات ونصؼ6مناصب عمميـ قد تصؿ إلى أكثر مف سنة وأقؿ مف 
 :وقوع حوادث السقوط من العمو: ثالثا

 : أكثر حوادث السقوط تكوف
عند استعماؿ  %16 منيا تقع في أماكف العمؿ المرتفعة و %17 مف الدرج، بينما %30-أ

 تكوف نتيجة فقداف التوازف %9 تأتي مف السيارات عند توقفيا، و %12الساللـ لمصعود، أما 
 .فوؽ األسقمة

 منيا تحدث إثر العمؿ فوؽ %12 مف الوفيات تكوف عنصرىا األساسي األسقؼ، و %37-ب
 .األسقؼ

 .نتائج السقوط من العمو: رابعا
 :أىـ نتيجة لحادث السقوط مف العمو ىي
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 في الذراع %40 في األرجؿ، %50الكسور المتعددة وجروح أخرى معينة تكوف بنسبة -أ
 .والصدر

 يـو في قطاع البناء واألشغاؿ 75 يـو في مختمؼ القطاعات و بػ 60التوقؼ عف العمؿ -ب
 .العمومية والري

 في قطاع البناء واألشغاؿ العمومية والري، بينما %17.5معدؿ نسبة العجز الدائـ يقدر بػ -ت
 1. في مختمؼ القطاعات األخرى%13ال يتعدى 

 :المطمب الثاني
 .األداءات عن حوادث العمل واألمراض المينية

 قواعد تقدير تعويض كؿ الحوادث التي قد يتعرض ليا العامؿ، 83/13  لقد حدد القانوف رقـ 
التي تؤثر عمى دخمو سمبا، أو تؤدي لزيادة األعباء التي ال يستطيع تحمميا، فيستفيد ىذا األخير 

ينشأ '' :  مف القانوف المذكور أعاله التي تنص عمى أنو27مف األداءات طبقا لنص المادة 
، وتتسبب حوادث العمؿ في عجز ''الحؽ في األداءات أيا كانت طبيعتيا دوف شرط مدة العمؿ 

مؤقت، أو عجز جزئي دائـ أو وفاة، وسنتطرؽ إلى ريع العجز المؤقت في الفرع األوؿ، ريع 
 .العجز الدائـ في الفرع الثاني، والريع المنقوؿ لحادث العمؿ المميت في الفرع الثالث

 .ريع العجز المؤقت: الفرع األول
   يعد عاجزا في نظر المشرع كؿ مف لـ يعد في مقدوره بعد حالة العجز التي أصابتو القياـ 

بعمؿ يمكنو مف الحصوؿ عمى دخؿ يفوؽ الدخؿ الذي كاف يتحصؿ عميو مف عممو قبؿ 

                                       
 نشرية إعالمية حوؿ الوقاية والتأمينات اإلجتماعية، الصادرة عف مديرية الوقاية مف حوادث العمؿ واألمراض المينية لوكالة  1

 .02-01، ص 2009الضماف اإلجتماعي، مطبعة الضماف اإلجتماعي، قسنطينة، 
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إصابتو بالعجز، سواء عند تاريخ العالج الذي تمقاه أو عند تاريخ المعاينة الطبية لمحادث الذي 
 1.أدى إلى عجزه

ىو الفترة المتراوحة مابيف وقوع الحادث وتاريخ الشفاء والتي تجعؿ : فالمقصود بالعجز المؤقت
 .المصاب مضطرا أثناءىا إلى التوقؼ عف العمؿ 

ذا أصيب العامؿ بعجز مؤقت لو الحؽ في أداءات تكوف مف طبيعة ومبمغ مماثميف لألداءات  وا 
المقدمة مف باب التأمينات االجتماعية، مع ضرورة مراعاة قانوف حوادث العمؿ واألمراض 

وبذلؾ فإننا سنتناوؿ كؿ . المينية، وعميو لممصاب الحؽ في أداءات سواء كانت عينية أو نقدية
 .تعويض في بند مستقؿ

 : األداءات العينية: أوال
 2.   إف اليدؼ مف األداءات ىو إعادة التأىيؿ الوظيفي والتكييؼ الميني لمعامؿ

 بأنو تستحؽ الخدمات بعد تاريخ الجبر وطوؿ المدة 84/28 مف المرسـو 02فنصت المادة 
 3.التي تستوجب فييا حالة المصاب في حادث العمؿ أو بمرض ميني مواصمة العالج

 :ويكوف لممريض الحؽ في
اإلمداد باآلالت واألعضاء االصطناعية التي يحتاج إلييا بحكـ عاىتو وفي إصالحيا -

 4.وتجديدىا لو
االستفادة مف عالج خاص قصد إعادة تأىيمو وظيفيا، ويمكف أف يتضمف العالج إقامة -

 .المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة
                                       

 الذي يحدد كيفيات تطبيؽ العنواف الثاني مف القانوف مف 11/02/1984 المؤرخ في 84/27 مف المرسـو رقـ 04 المادة  1
 .1984، سنة 7 المتعمؽ بالتأمينات اإلجتماعية، الجريدة الرسمية، رقـ83/11القانوف رقـ 

 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 29 المادة  2
 الذي يحدد كيفيات تطبيؽ العناويف الثالث والرابع والثامف 1984 فيفري 11 المؤرخ في 84/28 مف المرسـو رقـ 02 المادة  3

 . والمتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13مف القانوف رقـ 
 . السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 30 المادة  4
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 :كما لو الحؽ فيما يمي
 .مصاريؼ إعادة التأىيؿ في حالة ما إذا لـ تتـ داخؿ مؤسسة- 
 .مصاريؼ اإلقامة إذا تمت إعادة التأىيؿ داخؿ المؤسسة- 
 .مصاريؼ التنقؿ- 
التعويضات اليومية إذا لـ يحصؿ الجبر أو في قسط التعويض اليومي يفوؽ مبمغ المناسب - 

لمريع إف حصؿ الجبر وكاف المصاب حائزا عمى ريع عف العجز الدائـ و ىو ما نصت عميو 
 83/13.1 مف القانوف 13المادة 

ولممصاب الذي يصبح عمى أثر الحادث، غير قادر عمى ممارسة مينتو أو ال تتأتى لو إال - 
بعد إعادة تكييؼ الحؽ في تكييفو مينيا داخؿ مؤسسة أو لدى صاحب عمؿ لتمكينو مف تعمـ 

 . مف نفس القانوف أعاله32ممارسة مينة مف اختياره طبقا لنص المادة 
   وفي حالة انتكاس المصاب تدفع ىيئة الضماف االجتماعي األداءات المتعمقة بالعالج، سواء 

 مف القانوف المذكور سالفا عمى 33، كما أكدت المادة 2حدث انقطاع جديد عف العمؿ أـ ال
 مف %100تقدـ األداءات المنصوص عمييا في ىذا القسـ عمى أساس نسبة '' : أنو

 3.'' التعويضات النظامية المعموؿ بيا في مجاؿ التأمينات االجتماعية
 عمى تطبيؽ الفيارس المعموؿ بيا في مجاؿ التأميف 84/28 مف المرسـو 04ونصت المادة 
 . عمى حوادث العمؿ واألمراض المينية مع مراعاة األحكاـ الخاصة4عمى المرض

                                       
 .46 يحياوي فطيمة، المرجع السابؽ، ص 1
 الذي يحدد كيفيات تطبيؽ القوانيف الثالث والرابع والثامف 1984 فيفري 11 المؤرخ في 84/28 مف المرسـو رقـ 03 المادة  2

 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13مف القانوف رقـ 
 . السالؼ الذكر84/28 مف المرسـو رقـ 11/01 المادة  3
 المتعمؽ بالتأمينات اإلجتماعية 02/07/1983 المؤرخ في 83/11 مف القانوف رقـ 60 و59 ىذه الفيارس حددتيا المادة  4

 الذي يحدد كيفيات تطبيؽ العناويف الثالث والرابع والثامف مف القانوف رقـ 11/02/1984 المؤرخ في 84/27والمرسـو رقـ 
 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13
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 .(التعويضية اليومية  )الريع النقدي : ثانيا
 . عمى األداءات النقدية مصطمح التعويضات اليومية83/11    أطمؽ القانوف رقـ 

 بدفع أجرة يـو العمؿ الذي 83/13 مف القانوف رقـ 35يمـز رب العمؿ حسب نص المادة -
 حصؿ فيو الحادث كمية لمعامؿ، أي كانت طريقة دفع األجر

تمنح ىيئة الضماف االجتماعي تعويض يومي لمعامؿ المصاب ابتداء مف اليـو الموالي -
لحادث العمؿ خالؿ كؿ فترات العجز عف العمؿ التي تسبؽ إما الشفاء أو جبر الجرح أو 

 أما إذا حدث التوقؼ عف العمؿ بعد تاريخ الحادث، في حالتي االنتكاس أو االشتداد 1الوفاة،
 مف ىذا القانوف، تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة 62 و58المنصوص عمييما في المادتيف 

 مف 36/02وطبقا لنص المادة . تبرير فقداف األجر ابتداء مف اليـو األوؿ لمتوقؼ عف العمؿ
نفس القانوف تستحؽ  التعويضة اليومية عف كؿ يـو عمؿ أو غيرىا ال يمكف أف تقؿ عف واحد 

مف مبمغ األجر الشيري الذي تقتطع منو اشتراكات الضماف االجتماعي  (1/30 )مف ثالثيف 
، فيكوف األجر المعتمد 83/13 مف القانوف رقـ 37/01 وىذا ما نصت عميو المادة 2والضريبة

في حساب التعويض اليومي مطابقا لألجر اليومي لممنصب المقبوض قبؿ تاريخ ىذا االنقطاع 
 3.الجديد، وذلؾ في حالة انتكاس أو تفاقـ ينجر عنو عجز جديد مؤقت عف العمؿ

   فاألجر الشيري الوطني األدنى المضموف ىو المعتمد في حالة ما إذا كاف الضحية غير 
مؤمف لو اجتماعيا، أي ليس لو منصب عمؿ وخاصة في الحاالت التي ال يشترط فييا ذلؾ 

 4.مثؿ حوادث اإلنقاذ أو النفع العاـ أو تقديـ خدمات لييئة الضماف االجتماعي
                                       

 يوليو 06 المؤرخ في 96/19 رقـ 04 السالؼ الذكر المعدؿ والمتمـ باألمر بالمادة 83/13 مف القانوف رقـ 36/01 المادة  1
 .1996سنة 

 يحدد نسبة اإلشتراؾ في 1994 ماي 26 الموافؽ ؿ1414 ذي الحجة 15 المؤرخ في 94/12 المرسـو التنفيذي رقـ  2
 .1994، سنة 34الضماف اإلجتماعي المعدؿ والمتمـ، الجريدة الرسمية، رقـ 

 . السالؼ الذكر84/28 مف المرسـو رقـ 07 المادة  3
 .78 سماتي الطيب، حوادث العمؿ واألمراض المينية في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص 4
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 .ريع العجز الجزئي الدائم: الفرع الثاني

 96/19 مف األمر 06 المعدلة والمتمة بنص المادة 83/11 مف القانوف 39   حددت المادة 
السالؼ الذكر، يحسب األجر المرجعي باألجر المتوسط الخاضع الشتراكات الضماف 

 شيرا التي 12االجتماعي الذي يتقاضاه الضحية لدى مستخدـ واحد أو عدة مستخدميف خالؿ 
تسبؽ التوقؼ عف العمؿ نتيجة الحادث، وتعّد ىذه القاعدة ممزمة ال يمكف تجاوزىا بأي حاؿ مف 

 حيث 23/04/1990األحواؿ، وقد أكدت عمى ذلؾ المحكمة العميا في قرارىا الصادر في 
نقضت قرار مجمس قضاء سيدي بمعباس العتماده في تقدير التعويض أجر الشيور األخيرة 

 83/13.1 مف القانوف رقـ 39لمعمؿ دوف القاعدة الواردة في المادة 
 12   وفي حالة ما إذا عمؿ المصاب وقت انقطاعو عف العمؿ نتيجة الحادث مدة ال تقؿ عف 

 : مف المرسـو األجر المرجعي كالتالي13شيرا، فقد حددت المادة 
 .أجر منصب عمؿ المصاب إذا عمؿ مدة شير واحد عمى األقؿ-
أجر منصب عمؿ مطابؽ لفئة المينية التي ينتمي إلييا المصاب إذا عمؿ مدة تقؿ عف شير - 
 .واحد

ذا لـ تظير حالة العجز الدائـ ألوؿ مرة، إال بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقميا تكوف   12وا 
شيرا الواجب اعتمادىا في حساب الريع حسب ىذه المادة ىي المدة التي تسبؽ أحد التواريخ 

 :اآلتية حسب طريقة الحساب التي تكوف أنفع لممصاب
 .تاريخ االنقطاع عف العمؿ الناجـ عف الحادث-
 .تاريخ االنقطاع عف العمؿ الناجـ عف االنتكاس أو التفاقـ- 
 .تاريخ التئاـ الجروح- 

                                       
، المجمة القضائية، العدد 241/59، الممؼ رقـ 23/04/1990 قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، الصادر بتاريخ  1

 .153، الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية، ص1991الثاني 
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 .األجر المرجعي مضروبا في نسبة العجز: تساوي مبمغ الريع- 
 1نسبة العجز× األجر المرجعي =      المبمغ

ذا استدعت الحالة الصحية لممؤمف لو االستعانة بشخص آخر لقضاء حاجياتو اليومية     وا 
مف قيمة أجر المنصب، ال يمكف 2 % 40الضرورية، يضاؼ إلى الريع األصمي مبمغ نسبتو 

 دج، 18000أف تقؿ في جميع الحاالت عف المبمغ السنوي األدنى المضاعؼ ألجر الغير بػ 
ذا كاف لممصاب الحؽ في معاش العجز وفقا لقانوف التأمينات االجتماعية، ترفع قيمة الريع  وا 

 مف القانوف السابؽ ذكره لتساوي معاش العجز إذا كاف أقؿ منو، وال 47الممنوح بمقتضى المادة 
 مرة مف مجموع ساعات األجر الوطني 2300يمكف حساب الريع إذا كانت قيمتو تقؿ عف 

 مف القانوف السالؼ الذكر ىيئة الضماف االجتماعي مف 49، ومكنت المادة 3األدنى المضموف
أف تقدـ لممؤمف ليـ تسبيؽ عف أوؿ مستحؽ مف الريع، وذلؾ في انتظار تصفية الممؼ، كما 

، 50يسدد الريع شيريا إلى مستحقو في سكناه عند حموؿ أجؿ استحقاقو طبقا لنص المادة 
، كما تكوف المراجعة الدورية كؿ ثالثة 4ويمكف مراجعة الريع إذا طرأ تغيير عمى حالة المصاب

، وحسب نص 5أشير في السنتيف األوليتيف لتاريخ الشفاء أو جبر الجرح ثـ تكوف مرة كؿ سنة
 إذا توفي المصاب عمى أثر عواقب الحادث يحؽ لذوي حقوقو أف يطالبوا بتحديد 60المادة 

                                       
 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 45 المادة  1
 . السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 46 المادة  2
يحدد األجر الوطني األدنى '' :  األجر الوطني األدنى المضموف بنصيا03/467 مف المرسـو الرئاسي 01 حددت المادة  3

 ساعة في الشير بعشرة أالؼ دينار في 173.33المضموف الموافؽ لمدة عمؿ أسبوعية قدرىا أربعوف ساعة وىو ما يعادؿ 
 .المعدؿ والمتمـ''  دينار لمساعة عمؿ57.70الشير أي ما يعادؿ 

 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 58 المادة  4
 . السالؼ الذكر83/13 القانوف رقـ 59 المادة  5
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، وتمـز ىيئة الضماف االجتماعي في حالة انتكاس المصاب التكفؿ 1جديد لمتعويضات الممنوحة
  عمى أنو ال يمنح أي ريع إذا كانت نسبة العجز المحددة أقؿ مف44بتبعاتو، وأكدت المادة 

 مف 15، وبالرجوع إلى نص المادة 2، لكف يجوز لممصاب المطالبة برأسمالي تمثيمي% 10 
يحدد الرأسمالي الذي يتمثؿ في الريع المنصوص عميو '' :  تنص عمى أنو84/28المرسـو رقـ 
 : المذكور أعاله تبعا لمعناصر التالية13 /83 مف القانوف رقـ 44في المادة 

 :ويحسب الريع عمى أساس ما يمي
األجر الوطني األدنى المضموف المعموؿ بو عند تاريخ منح الرأسماؿ كيفما كاف األجر الذي -

 .قبضو المصاب
 .نسبة العجز المحددة- 
 .السف التي بمغيا المصاب عند تاريخ التئاـ الجرح- 
معامؿ تطابؽ سف المصاب وفقا لمقاييس حددىا القرار الصادر عف الوزير المكمؼ بالضماف -

وفي ىذا الصدد صدر حكـ بتاريخ . 3 ''1984 فبراير 13االجتماعي الصادر بتاريخ 
إلزاـ ىيئة الضماف االجتماعي ممثمة في شخص مديرىا، باعتبار نسبة ...  ''10/04/2014

 .4 ... ''% 65والمقدرة بػ  (ـ .ؾ )العجز الجزئي الدائـ المحددة مف طرؼ الخبير 
 مف المرسـو المذكور أعاله فإف الرأسماؿ الذي يتمثؿ فيو الريع يساوي 16وحسب نص المادة 

 . مضروبا في معامؿ المقابؿ لسف المصاب15المبمغ السنوي لمريع، كما ىو محدد في المادة 
 .المعامؿ المقابؿ لسف المصاب× المبمغ السنوي لمريع =    الرأسماؿ

                                       
 . السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 60 المادة  1
 . السالؼ الذكر83/13 مف القانوف رقـ 44 المادة  2
 يحدد الجدوؿ الذي يتخذ أساس 1984 فبراير 13 الموافؽ ؿ1404 حماد األولى 11 قرار وزير الحماية االجتماعية في  3

 .1984، سنة 07لحساب الرأسماؿ النموذجي لريع حادث العمؿ أو المرض الميني، الجريدة الرسمية، رقـ 
والصندوؽ الوطني  (ـ.ع)، بيف 75610/14، مجمس قضاء الشمؼ، تحت رقـ 10/04/2014 الحكـ الصادر بتاريخ  4

 .لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء، وكالة الشمؼ



  التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينيةيـــــةماه     :الفصل األول
 

52 
 

 مرة 2300 مف نفس المرسـو الحد األعمى لمرأسماؿ الذي يتمثؿ فيو الريع 17   وحددت المادة 
مبمغ ساعة واحدة مف األجر الوطني األدنى المضموف، ولكف إذا وقع حادث جديد أو تفاقمت 

، لو الحؽ في ريع بعد اقتطاع %10حالة المصاب بعجز تكوف نسبتو تساوي أو تزيد عف 
 .83/13 مف رقـ 44/03الرأسماؿ منو طبقا لنص المادة 

 .الريع المنقول لحادث العمل المميت: الفرع الثالث

 :    نتناوؿ في ىذا الفرع منحة الوفاة، ثـ ريع الوفاة لذوو حقوؽ العامؿ المتوفي عمى التوالي
 .منحة الوفاة: أوال

، كما حددتيـ المادة 1   إذا نجت الوفاة عف الحادث تدفع منحة الوفاة إلى ذوي حقوؽ العامؿ
 : وىـ96/17 مف األمر رقـ 30
الزوج المؤمف لو، غير أنو ال يستحؽ االستفادة مف األداءات العينية إذا كاف يمارس نشاطا -

 .مينيا مأجورا
 سنة حسب مفيـو التنظيـ المتعمؽ بالضماف 18األوالد المكفوليف البالغوف أقؿ مف -

 :االجتماعي، يعتبر أيضا أوالد المكفوليف
 سنة والذيف أبـر بشأنيـ عقد تمييف يمنحيـ أجرا يقؿ عف نصؼ 25األوالد البالغوف أقؿ مف -

 .األجر الوطني األدنى المضموف
 سنة والذيف يواصموف دراستيـ، وفي حالة ما إذا بدأ عالج طبيب 21األوالد البالغوف أقؿ مف -

 . ال يعتد بشرط السف قبؿ نياية العالج21قبؿ سف 
األوالد المكفوليف والحواشي مف الدرجة الثالثة المكفوليف مف اإلناث بدوف دخؿ ميما كاف - 

 .سنيـ

                                       
 الذي يعدؿ ويتمـ 1996 سنة، 42، الجريدة الرسمية، رقـ 06/07/1996 المؤرخ في 96/17 مف األمر رقـ 30 المادة  1

 . المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية83/11القانوف رقـ 
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األوالد ميما كاف سنيـ والذيف تعذر عمييـ ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاىة أو مرض - 
 .مزمف
أصوؿ المؤمف لو أو أصوؿ زوجو عندما ال يتجاوز مواردىـ الشخصية المبمغ األدنى لمعاش - 

 1.''التقاعد
   وفي ىذا الصدد صدر قرار عف المجنة المحمية المؤىمة لمطعف المسبؽ بتاريخ 

مقبوؿ طمب التعويض األداءات النقدية الناتجة عف حادث عمؿ  )):  جاء فيو17/02/2015
 مرة مبمغ أخر أجر الشيري في المنصب وال 12 كما يقدر مبمغ منحة الوفاة بػ 2،((مميت 

 قيمة المبمغ الشيري لألجر الوطني 12يجوز في أي حاؿ مف األحواؿ أف يقؿ ىذا المبمغ عف 
األدنى المضموف، ويدفع مبمغ المنحة دفعة واحدة فور وفاة المؤمف لو، كما يستفيد ذوي الحقوؽ 

 يقضي بما 26/12/2010المتوفى بمعاش العجز المتوفى، وفي ىذا السياؽ صدر قرار بتاريخ 
 دج والقوؿ أنو يسري مف تاريخ وفاة 12000مبمغ شيريا قدره  (ع .ب )يدفع لممدعوة '' : يمي

 3 .(... إلى غاية وفاتيا28/09/1995المتوفى في  (ع .ب )إبنيا 
 .ريع الوفاة: ثانيا

 عمى أنو إذا أسفرت الوفاة عف حادث يدفع ريع 83/13 مف القانوف رقـ 53   نصت المادة 
 المحاؿ 83/12 مف القانوف رقـ 34لكؿ واحد مف ذوي حقوؽ الضحية، كما حددتيـ المادة 

 : كما يمي83/13 مف القانوف رقـ 53إلييا بموجب المادة 

                                       
 المتعمؽ بالتأمينات 83/11، الذي يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 02/07/1996 المؤرخ في 96/17 مف األمر 30 المادة  1

 .02/07/1983االجتماعية، المؤرخ في 
والصندوؽ  (ؿ،ف)، بيف 46/2015، تحت رقـ 17/02/2015 قرار المجنة المحمية المؤىمة لمطعف المسبؽ الصادر بتاريخ  2

 .الوطني لتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء لوكالة الشمؼ
 (ـ و ع.ب)، بيف 03596/10 عف مجمس قضاء الشمؼ، القسـ االجتماعيػة تحت رقـ 26/12/2010 قرار الصادر بتاريخ  3

 .(ع.ب )والصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء ووكالة الشمؼ وذوي حقوؽ 
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عندما ال يوجد ولد وال أحد مف األصوؿ، يحدد مبمغ الريع المنقوؿ لمزوج الذي بقي عمى قيد -
 . مف مبمغ ريع اليالؾ% 75الحياة بنسبة 

يحدد مبمغ الريع لمزوج بنسبة  (ولد أو أحد األصوؿ  )عندما يوجد إلى جانب الزوج، ذو حؽ -
 .%30 وذو الحؽ أو ذو الحقوؽ األخرى بػ 50%
، (أوالد أو أصوؿ أو الكؿ معا  )عندما يوجد إلى جانب الزوج إثناف أو أكثر مف ذوي الحقوؽ -

 مف الريع الكمي، ويقسـ بالتساوي ذوي الحقوؽ اآلخروف %50يحدد مبمغ الريع المدفوع لمزوج بػ 
 . الباقية%40بػ 
 مف مبمغ ريع اليالؾ وىذا %90عندما ال يوجد زوج يتقاسـ ذو الحقوؽ اآلخروف ريع يساوي - 

 :ضمف حد أقصى يبمغ بالنسبة لكؿ ذوي حؽ ما يمي
 . مف الريع إذا كاف ذو الحؽ مف أبناءه45%     - 

 . مف الريع إذا كاف ذو الحؽ مف أصولو30%  -
ذا %90   ال يجوز أف يتعدى المبمغ اإلجمالي لمعاشات ذوو الحقوؽ   مف مبمغ ريع اليالؾ، وا 

، وتتـ مراجعة 1''تجاوز مجموع المعاشات ىذه النسبة يجري تخفيض مناسب عمى المعاشات 
، وال 2(وفاة ذوي الحقوؽ أو تجاوز السف القانوني ليـ  )النسب كمما تغير عدد ذوي الحقوؽ 

 3.يجمع ريع ذوي الحقوؽ مع معاش التقاعد المنقوؿ أو يتـ األفضؿ بينيما
 مف 40 إلى 30 إلى القواعد الواردة في المواد 83/13 مف القانوف رقـ 55   أحالتنا المادة 

 : المتعمؽ بالتقاعد وىذه القواعد ىي83/12القانوف رقـ 
وجوب استفادة الزوج مف الريع عمى زواجو الشرعي بالضحية بشرط قياـ الزوجية  -1

  (.83/12 مف القانوف رقـ 32المادة  )الشرعية 
                                       

 .1983، سنة 28 المتعمؽ بالتقاعد، الجريدة الرسمية، رقـ 02/07/1983 المؤرخ في 83/12 مف القانوف رقـ 34 المادة  1
 . السالؼ الذكر83/12 مف القانوف رقـ 35 المادة  2
 . المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 مف القانوف رقـ 53 المادة  3
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 يوما التالية 305ال يجوز المطالبة بالريع إال لألوالد الذيف ولدوا قبؿ الوفات أو خالؿ  -2
 .( مف القانوف السالؼ الذكر 33المادة  )لتاريخ االستفادة عمى األكثر 

 36المادة  )ال تخضع االستفادة مف الريع زوج الضحية أو أحد األصوؿ  بشرط السف  -3
 .(مف القانوف السالؼ الذكر 

 مف 37المادة  )يجوز لألوالد الضحية مف الزوجات السابقات المطالبة بمعاش المنقوؿ  -4
 .(القانوف السالؼ الذكر

 مف القانوف 38المادة  )في حالة تعدد األرامؿ يقسـ المعاش المنقوؿ بينيف بالتساوي  -5
 .(السالؼ الذكر 

المادة  )في حالة ما إذا توفي الزوج يقسـ مبمغ الريع بيف اليتامى المكفوليف بالتساوي  -6
 .( مف القانوف السالؼ الذكر 39

 في حالة تزوج األرممة الثانية يمغى المعاش الممنوح إياىا وينقؿ ويقسـ بالتساوي عمى  -7
 1 (.40المادة  )أطفاؿ المستفيديف مف معاش األيمولة 

وفي حالة وفاة الضحية ولـ يكف متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوي الحقوؽ عمى  -8
 41المادة  )أساس المعاش الذي كاف مف المفترض أف يتحصؿ عميو عند تاريخ وفاتو 

 .(مف القانوف السالؼ الذكر 
يستفيد ذوي الحقوؽ مف المعاشات عند تاريخ الوفاة، وفي حالة عدـ وجود ذوي الحقوؽ  -9

 .( مف القانوف السالؼ الذكر 42المادة  )تدفع ىذه المستحقات إلى ورثة المتوفى 
في حالة وفاة مستفيد مف ريع حادث عمؿ ناجـ عف حادث يستفيد ذوي حقوقو مف ريع -

  (.83/13 مف القانوف رقـ 56المادة  )منقوؿ 

                                       
، الجريدة 1996 يوليو 06، المؤرخ في 96/18 مف القانوف رقـ 16 بالمادة 83/12 مف القانوف رقـ 40 عدلت المادة  1

 .1996، سنة 42الرسمية، العدد 
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يستفيد ذوي حقوؽ العامؿ األجنبي مف التعويض بشرط أف يكونوا مقيميف بالتراب الوطني -
، وفي حالة رحيميـ عف القطر الجزائري ( 83/13 مف القانوف رقـ 57المادة  )وقت الحادث

 مرات المبمغ السنوي لريعيـ، ما لـ يكف 03يتقاضوف منحة بمثابة تعويض إجمالي وقدرىا 
 ىناؾ مبدأ المعاممة بالمثؿ أو اتفاقية دولية صادقت عمييا الجزائر

 (.51 والمادة 57/02المادة  ) 
 تقادم الحقوق-

 سنوات إذا لـ يطالب بيا، لكف 04مدة  (عينية أو نقدية  )   تتقادـ األداءات المستحقة 
 . لـ تحدد تاريخ بداية احتساب مدة التقادـ08/08 مف القانوف رقـ 78/01المادة 

 التي نصت عمى أنو يسري آجاؿ 83/15 مف القانوف رقـ 75   وبالرجوع إلى المادة 
 .التقادـ ابتداءا مف تاريخ وقوع األثر المنشأ لالستفادة مف األداءات

   غير أنو تتقادـ المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز وريع حوادث العمؿ 
 مف 78/02 سنوات إذا لـ يطالب بيا طبقا لنص المادة 5واألمراض المينية في مدة 

 .القانوف المذكور أعاله
ويسري عمى التقادـ أسباب الوقؼ المنصوص عمييا في القانوف المدني، لكف التقادـ يسقط 

الدعوى، دوف أف يسقط الحؽ ويبقى الحؽ بعد التقادـ دوف دعوى تحميو، لكنو مع ذلؾ 
 1.يبقى

وفي نياية ىذا الفصؿ نشير إلى أف المشرع الجزائري أغفؿ حالة إذا ما كاف الضحية مف 
حادث عمؿ مفقود، وبالرجوع إلى نصوص القانوف المدني وقانوف األسرة، فما نصا عميو ال 

 .يتوافؽ مع الطابع االجتماعي لنظاـ حوادث العمؿ

                                       
، 2002، دار اليناء، لبناف، الطبعة الثانية، ''نظرية االلتزاـ ''  عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني  1

 .1168ص 
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   ونظرا ليذا اإلغفاؿ صدر قرار وزاري متعمؽ باالستفادة مف منحة الوفاة ومعاش التقاعد، 
 .1991 جواف 03لذوي حقوؽ الصيادوف المفقوديف في عرض البحر الصادر بتاريخ 

ما مصير ذوي حقوؽ الصيادوف المفقوديف في عرض البحر أثناء : يطرح اإلشكاؿ التالي
 تأدية عمميـ؟

 :ولالستفادة المؤقتة مف منحة الوفاة لمصياديف ومعاش التقاعد تطمب الوثائؽ التالية
 .تقرير حادث الفقداف في الماء مف طرؼ إدارة البحارة -1
 .تصريح حادث العمؿ -2
تعيد مكتوب مف طرؼ ذوو حقوؽ بإعادة المبالغ المستحقة إلى ىيئة الضماف  -3

 . سنوات وشيراف04االجتماعي بعد مضي 
ذا لـ يتـ إحضار شيادة وفاة المفقود في عرض البحر، أو ظيور العامؿ المفقود، يتـ  وا 
تحويؿ الممؼ إلى مصمحة المنازعات، فيذا القرار خاص فقط بالصياديف المفقوديف في 

عرض البحر ال غير، كما طبؽ ىذا القرار مرة واحدة وبقي محؿ تحفظ، لذا ندعوا 
المشرع الجزائري النص عمى حالة المفقود في حالة المفقود في التعديالت القادمة دوف 

 .تخصيص في قانوف حوادث العمؿ
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    خمصنا مف دراستنا ليذا الفصؿ إلى أف المشرع اىتـ بالطبقة الشغمية بوضع نظاـ قانوني 
، لحمايتيا مف األخطار االجتماعية فكاف لزاما عمينا 83/13موحد مف خالؿ القانوف رقـ 

التطرؽ في البداية لتعريؼ حادث العمؿ والمرض الميني، وكذا إجراءات إثباتيما كما لمسنا 
توسع المشرع في مد نطاؽ الحماية إلى أكبر عدد مف المستفيديف ليشمؿ جميع الشرائح 

الناشطة، وكذا تغطيتو لمعظـ الحوادث األكثر شيوعا في وسط العمؿ، ثـ كرس نظاـ التعويض 
وحمؿ بموجبو مسؤولية رب العمؿ ثـ توسع ليصبح فرعا مف الحيطة االجتماعية، عمى أساس 
نظرية مخاطر العمؿ أو المخاطر المينية عندما يكتسي الحادث أو المرض وصؼ الطابع 

 .الميني، سواء سبب عجزا كميا مؤقتا، أو جزئيا دائما أو حتى الوفاة

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 القانوني حيزال

لمنازعات حوادث العمل 
 واألمراض المهنية
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 تطورت فكرة حياة اإلنسان و ظيور مخاطر جديدة تيدده في حياتو و مالو نتيجة تزايد 
المعامالت التجارية و ظيور اآلالت و المعدات الجديدة في ميدان العمل، و ازدياد حاجة 
العمال لمحصول عمى اكبر قدر من الحماية االجتماعية، ونتيجة ذلك عرف نظام الضمان 

االجتماعي تطورا تاريخيا تبعا التساع أو ضيق فكرة المخاطر االجتماعية، و أول بوادره ظيرت 
في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم يظير بشكمو الحديث إال في بداية القرن 

، و لم يبدأ في االنتشار إال في أعقاب 1929العشرين، وذلك اثر األزمة االقتصادية سنة 
الحرب العالمية الثانية، وتجمت الحاجة أكثر مما مضى إلى وضع نظام حماية و ضمان كفيل 
بمواجية كل ما من شأنو المساس بالفرد في كيانو أو مالو، وكذا ضمان استمرارية نشاطو     

 .و الحفاظ عمى حقوقو

فالمخاطر التي يتعرض ليا العامل في المجتمع كثيرة، فيناك المخاطر التي تنشأ عن الظواىر 
الطبيعية كالزالزل والبراكين، وىناك مخاطر تنشأ عن الحياة في جماعة كخطر الحرب، أما 

الخطر السياسي فيو ناتج عن نشاط اقتصادي معين، و ىناك الخطر النقدي الذي يتمثل في 
انخفاض قيمة العممة و الخطر اإلداري الناشئ عن سوء التنظيم، كما أن ىناك مخاطر يتعرض 
ليا اإلنسان مرتبطة باألسرة كزيادة األعباء و انخفاض مستوى معيشة العائمة، ومخاطر أسبابيا 

فيزيولوجية كالشيخوخة و المرض، وكذا المخاطر المينية التي تصيب الطبقة الشغيمة نتيجة 
حادث أو مرض ذو طابع ميني ناتج عن بيئة وظروف العمل، و التي لم تحترم فييا أدنى 

 .شروط الحماية

وعميو عمد المشرع الجزائري إلى تأمين العامل من األخطار االجتماعية عن طريق القانون رقم 
 المتعمق بالضمان االجتماعي، الذي استدرك عدة ثغرات و 83/15 الممغي لمقانون رقم 08/08

حدد بدقة آليات فض المنازعات سواء كانت تسوية داخمية أو قضائية، والقضاء المختص 
بحسب طبيعة المنازعة و أطرافيا، وسنتناول في المبحث األول مفيوم المنازعات المتعمقة 

بحوادث العمل و األمراض المينية، و المبحث الثاني تسوية المنازعات المتعمقة بحوادث العمل 
 . و األمراض المينية
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 :المبحث األول

 مفهوم المنازعات المتعمقة بحوادث العمل و األمراض المهنية

      حتى يتمكن العامل من مواجية المخاطر االجتماعية أصبح من الضروري إيجاد نظام 
قانوني يعمل عمى الموازنة بين تمك األخطار االجتماعية و األعباء التي يتحمميا في مواجيتيا 
و الذي تجسد في نظام الضمان االجتماعي بوجو عام باعتباره يشمل كل المخاطر االجتماعية، 
فيو نظام يشمل حوادث العمل واألمراض المينية وما يترتب عنيا من حقوق، فالخالفات التي 
يثيرىا تطبيق ىذا القانون عديدة و متنوعة بتنوع المخاطر التي تغطييا و الحاالت التي يتكفل 
بيا فيي منازعات تختمف في تعريفيا و مجاالتيا عن تمك المتعمقة بعالقات العمل الفردية      
والجماعية فيي أكثر تعقيدا، فيذا القانون نظم طبيعة المنازعات ومجاالتيا، فقسميا إلى ثالثة 

 تشمل المنازعات في مجال الضمان 08/08 من القانون 02أنواع، كما نصت المادة 
المنازعات العامة، المنازعات الطبية، المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، وعميو : االجتماعي

سنتناول في المطمب األول تعريف المنازعات المتعمقة بحوادث العمل واألمراض المينية، وفي 
 :المطمب الثاني مجال المنازعات المتعمقة بحوادث العمل واألمراض المينية كما يمي

 .تعريف المنازعات: المطمب األول

العالقة التي تنشا بين ىيئات الضمان االجتماعي و المؤمن ليم من جية، ىذه الييئات و 
المستخدمين من جية أخرى ترتب حقوقا و التزامات تنتج عنيا آثار قانونية قد تؤدي إلى 

خالفات ذات طبيعة عامة أو طبيعة طبية أو تقنية ذات طابع طبي وينفرد كل منيا بمفيوم 
خاص يتسع ليشمل مجال خاص بو يدخل في نطاقو، وسنتناول في الفرع األول المنازعات 

العامة، وفي الفرع الثاني المنازعات الطبية، و في الفرع الثالث المنازعات التقنية ذات الطابع 
 : الطبي كما يمي

 .المنازعات العامة: الفرع األول

   عّرف المشرع الجزائري صراحة المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي في القانون 
يقصد بالمنازعات العامة لمضمان االجتماعي في مفيوم :"  بما يمي03 في المادة 08/08رقم 
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ىذا القانون، الخالفات التي تنشا بين ىيئات الضمان االجتماعي من جية و المؤمن ليم 
 .اجتماعيا أو المكمفين من جية أخرى بمناسبة تطبيق تشريع و تنظيم الضمان االجتماعي

تمك الخالفات التي تنشا بين : "   كما يعرف األستاذ أحمية سميمان المنازعات العامة عمى أنيا
المصاب أو ذوي حقوقو حول تكييف الحادث أو حول شروط التكفل بيذا الحادث و غير ذلك 

 .1"من الخالفات التي تدخل ضمن تمك المنازعات

 المنازعات الطبية: الفرع الثاني

النزاع الطبي ىو اختالف يقوم بين المؤمن لو و ىيئة الضمان االجتماعي حول الحالة الصحية 
 .2والطبية لممصاب بناء عمى تقدير كل من الطبيب المعالج و الطبيب المستشار

   أما مصطمح الحالة الطبية تقني يتطمب رأي تقني أو خبرة طبية يتم إجراؤىا بطمب من 
 .3المؤمن ليم والذي يطمبيا من الصندوق حسب إجراءات خاصة

يقصد : " من القانون المذكور أعاله المنازعات الطبية عمى أنيا17   ىذا و عرفت المادة 
بالمنازعات الطبية في مفيوم ىذا القانون، الخالفات المتعمقة بالحالة الصحية لممستفيدين من 
الضمان االجتماعي، السيما المرض والقدرة عمى العمل والحالة الصحية لممريض والتشخيص 

 .4"والعالج وكذا كل الوصفات الطبية األخرى

المنازعات : "   كما يعرف سماتي الطيب المنازعات الطبية بالنظر لمممارسة العممية بما يمي
الطبية ىي كل خالف بين المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو وىيئات الضمان االجتماعي، 
والتي يكون موضوعيا رفض قرار طبي صادر عن الطبيب المستشار يتعمق أساسا بالحالة 

الصحية لممؤمن لو اجتماعيا، سواء كانت متعمقة بالعجز الناتج عن المرض أو حادث عمل أو 
مرض ميني، أو سواء كانت متعمقة بالوالدة أو تحديد سبب الوفاة و كل أنواع العالج و 

                                                      
.63، ص 2002أحمٌة سلٌمان، قانون منازعات العمل و الضمان االجتماعً، دار الخلدونٌة، الجزائر، -

1
  

.44، ص 2004،(ط.د)بن صاري ٌاسٌن، منازعات الضمان االجتماعً فً التشرٌع الجزائري، دار هومة، الجزائر،-
2
  

3
، ص 2005عجة الجٌاللً، الوجٌز فً قانون العمل و الحماٌة االجتماعٌة، النظرٌة العامة للقانون االجتماعً فً الجزائر، دار الخلدونٌة، الجزائر، - 

145.  
4

تخص المنازعات الطبٌة بكل الخالفات المتعلقة بالحالة الطبٌة :"  ترى على انه83/15 من القانون القدٌم رقم 4و بالرجوع إلى نص المادة -

 ."للمستفٌدٌن من الضمان االجتماعً و كذلك لذوي حقوقهم

  .120، ص 2008عبد الرحمن خلٌفً، الوجٌز فً منازعات العمل و الضمان االجتماعً، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : انظر
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الوصفات الطبية التي تم رفضيا من قبل الطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي، و 
 ."كذلك تمك المتعمقة بإجراءات و نتائج و آثار الخبرة الطبية

 .المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي: الفرع الثالث

لم يقدم المشرع الجزائري أي تعريف دقيق و شامل لممنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في 
 .مجال الضمان االجتماعي شانو في ذلك شان المنازعات األخرى ذات الطابع العام أو الطبي

يقصد بالمنازعات التقنية ذات الطابع :"  من القانون المذكور أعاله عمى انو 38نصت المادة 
الطبي في مفيوم ىذا القانون الخالفات التي تنشا بين ىيئات الضمان االجتماعي و مقدمي 

العالج و الخدمات المتعمقة بالنشاط الميني  لألطباء و الصيادلة، و جراحي األسنان و 
 ."المساعدين الطبيين و المتعمقة بطبيعة العالج و اإلقامة في المستشفى أو في العيادة

   إن اقتصار المشرع عمى ربط المنازعة التقنية بجميع النشاطات الطبية التي ليا عالقة 
بالضمان االجتماعي دون تقديم توضيح آخر ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعطي تعريفا 

صريحا وواضحا من شانو أن يحدد المنازعة التقنية عن غيرىا من المنازعات األخرى في مجال 
الضمان االجتماعي، فالمشرع عرف المنازعات بالنظر إلى موضوعيا عندما خصيا بالنشاط 

 .الميني

    وعميو يمكن القول أن ىذا التعريف الذي جاء بو المشرع ارتكز عمى النصوص التقنية 
 المتضمن مدونة أخالقيات 06/07/1992 المؤرخ في 92/276والسيما المرسوم التنفيذي رقم 

، و يمكن 1 منو57 و المادة 36 إلى 24 و من المادة 20 إلى 11الطب خاصة المواد 
تمك األفعال المعاقب عمييا :" استخالص تعريف المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي بأنيا

المتمثمة في جميع األخطاء، و التجاوزات المرتكبة أثناء ممارسة األطباء، الجراحين، وأطباء 
األسنان و الصيادلة لمياميم و التي تشكل خرقا لممبادئ، و القواعد و األعراف المعمول بيا 

في المينة و من جية أخرى يدخل استنادا إلى نفس المدونة المذكورة ضمن األخطاء الممنوعة 
عمى سائر األطباء باختالف تخصصاتيم في ذلك الخبراء الذين تتم االستعانة بيم في مجال 
الضمان االجتماعي أي عمل ميما كانت طبيعتو والذي من شانو أن يحقق امتيازا غير مبرر 

                                                      
1
  .08/07/1992، بتارٌخ 52العدد .  المتضمن مدونة أخالقٌات الطب، الجرٌدة الرسمٌة06/07/1992 المؤرخ فً 92/276المرسوم التنفٌذي رقم - 
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أو قبول أي عمولة أو امتياز مادي مقابل عمل طبي ميما كان نوعو، ومن ثم فان سائر 
الممارسات المرتبطة بالنشاط الطبي وىي بطبيعة الحال ممارسات مينية يقوم بيا األطباء يجب 
من جية أن تكون مشروعة وال تتنافى مع مبادئ أخالقيات المينة كما يجب من جية أخرى أن 

ال تعرض مصالح الضمان االجتماعي ألي ضرر مالي وذلك لحمميا عمى دفع نفقات غير 
مبررة و غير مستحقة نتيجة خطأ، أو تجاوز أو غش من قبل األطباء و الخبراء المتدخمين في 

 .المجال الطبي الناتج عن منازعات الضمان االجتماعي

تمك المنازعات   التي تثور :"     ومن الناحية العممية يمكن تعريف المنازعة التقنية عمى أنيا
ما بين الصناديق و األطباء بمختمف تخصصاتيم حول بعض الوصفات الطبية المقدمة 

لممؤمنين و كثيرا ما يرتبط ىذا النزاع بحاالت الغش أو التعسف الصادرة عن األطباء و الذي 
 .1"ينتج عنو ضرر مالي لمصندوق يصعب عمى ىذا األخير استرجاعو

 مجال تطبيق المنازعات: المطمب الثاني

    إذا كان من الصعب تحديد مفيوم دقيق لممنازعات فان األمر أصعب بدرجة كبيرة في 
تحديد مجال تطبيقيا، وىذا لسببين رئيسيين، األول ألن المشرع وسع من دائرة المؤمنين 
اجتماعيا لتشمل شريحة ىامة من المجتمع الجزائري، والثاني التوسع في دائرة المؤمنين 

اجتماعيا لتشمل شريحة ىامة من المجتمع الجزائري،و الثالث التوسع في فكرة التكفل باألخطار 
 و االجتماعية ألن ىذه األخيرة أصبحت أكثر استجابة إلى الحاجيات االجتماعية 2المينية

واالقتصادية ألفراد الجماعة، حيث أصبح في فرنسا لكل شخص تضرر معنويا من حادث عمل 
 .3أصاب قريبو أن يالحق صاحب العمل قضائيا استنادا إلى مبدأ المسؤولية المدنية

 .المنازعات العامة: الفرع األول

المنازعات العامة ىي : "عرف األستاذ سماتي الطيب المنازعات العامة بالنظر لمجاالت تطبيقيا
كل خالف يحدث بين المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو و ىيئات الضمان االجتماعي والتي 

                                                      
1
-Filali Ali,op,cit,P62.  

.14ٌاسٌن صاري، المرجع السابق، ص -
2
  

3
ٌحق لكل شخص تضرر مادٌا و معنوٌا و عاطفٌا من :" جاء فٌه على انه 1990لقد صدر فً هذا اإلطار قرار عن محكمة النقض الفرنسٌة سنة - 

  ".حادث عمل أصاب قرٌبه ٌمكن له مالحقة صاحب العمل استنادا لمبدأ المسؤولٌة المدنٌة
 .20سماتً الطٌب، المنازعات العامة فً مجال الضمان االجتماعً على ضوء القانون الجدٌد، المرجع السابق،ص : انظر
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يكون موضوعيا رفض قرار إداري صادر عن ىذه األخيرة يتعمق أساسا في الحصول عمى 
األداءات العينية أو النقدية الناتجة عن األخطار االجتماعية كالمرض أو الوالدة أو العجز أو 
الوفاة أو إثبات الطابع الميني لحادث العمل، أو الخالفات التي تقع بين أرباب العمل وىيئات 

الضمان االجتماعي كالزيادات وعقوبات التأخير المتعمقة بتحصيل المبالغ المستحقة و كذا 
التصريح بحادث العمل خارج اآلجال أو الخالفات التي تقع بين المؤمن و صاحب العمل حول 

، وتنقسم المنازعات العامة من "إثبات الحق في الضرر الناتج عن خطأ صاحب العمل أو الغير
حيث مجاليا إلى المنازعات المتعمقة بحقوق المؤمن ليم أو ذوي حقوقيم، و المنازعات الناجمة 

 .عن عدم تنفيذ التزامات المستخدمين تجاه ىيئة الضمان االجتماعي

 :المنازعات العامة المتعمقة بحقوق المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم: أوال

تشمل ىذه المنازعات حاالت تامين عمى المرض و العجز، األمومة، الوفاة و التقاعد    
وحاالت التكفل بالمؤمن لو وذوي حقوقو عند وقوع حادث عمل أو مرض ميني، و ىي بدورىا 

. مين االجتماعي ومجال التغطية من حوادث العمل واألمراض المينيةأمجال الت: تتعمق بمجالين

ييمنا ىو مجال التغطية من حوادث العمل و األمراض المينية، ولقد وسع المشرع من  وما   
دائرة التكفل بحوادث العمل و األمراض المينية من قبل ىيئة الضمان االجتماعي حماية العمال 
و ذلك عن طريق التوسع في حاالت و أسباب ىذه الحوادث و األمراض من جية، و في دائرة 

األشخاص و الفئات التي يشمميا و يغطييا ىذا التكفل من جية ثانية، وفي أدوات ووسائل 
. 1اإلثبات و التحقق من جية ثالثة

و تنصب المنازعة ىنا حول مينية الحادث من عدميا و المسألة تتعمق باإلثبات في إجراءات -أ
. التبميغ عن الحادث و التصريح بو طبقا لإلجراءات المنصوص عمييا قانونا

 

 

                                                      
.18أحمٌة سلٌمان، آلٌات تسوٌة منازعات العمل و الضمان االجتماعً فً القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-

1
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و نفس األمر يطرح بالنسبة لممرض الميني فالنزاعات تتعمق بعدم احترام الشروط - ب
واإلجراءات التي يستوجب عمى المصاب و صاحب العمل و ىيئات الضمان االجتماعي  

. 1مراعاتيا عند وقوع مرض ميني، وذلك حماية لحقوق كل طرف

: المنازعات الناجمة عن عدم تنفيذ التزامات المستخدمين تجاه الضمان االجتماعي:ثانيا

يمتزم أصحاب العمل ميما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليو أن يقوموا اتجاه المستخدمون 
عدة التزامات ىي التصريح بالنشاط، التصريح بالعمال، دفع االشتراكات، التصريح باألجور، 

: التصريح بحوادث العمل واألمراض المينية و ىذا ما ييمنا

يؤدي عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب : التصريح بحادث العمل أو المرض الميني
، وكذا عدم التصريح بالمرض 83/13 من القانون رقم 13/2العمل طبقا لما نصت عميو المادة

 من نفس القانون يترتب عميو توقيع غرامات مالية من قبل ىيئة 69الميني طبقا لنص المادة 
الضمان االجتماعي ضد المستخدم، ىذا األخير الذي لو الحق في تقديم طعن أمام المجنة 

الى إعفاءه كميا منيا إذا كان أو الوالئية لمطعن المسبق يرمي من خاللو إلى تخفيض الغرامة 
. 2طعنو مؤسس

. المنازعات الطبية:  الفرع الثاني

تشمل المنازعات الطبية كل الخالفات التي قد تثور ما بين المؤمن ليم و ىيئات الضمان االجتماعي     
حول نتائج المعاينات الطبية أو وصف تكييف األضرار الناجمة عن حوادث العمل واألمراض المينية ويمكن 

. حصر مجاليا في المنازعات الطبية المتعمقة بحادث العمل و المنازعات الطبية المتعمقة بالمرض الميني

. المنازعات الطبية المتعمقة بحادث عمل: أوال

: توجد خمسة أنواع من المنازعات الطبية في الضمان االجتماعي في حالة حادث عمل وىي 

: عن العجز الكمي المؤقتت المنازعات الطبية المتعمقة باألداءا- أ
                                                      

1
من المقرر قانونا انه ٌجب تبلٌغ :"، جاء فٌه167320، الملف رقم 18/12/1998قرار المحكمة العلٌا، الغرفة االجتماعٌة ب، الصادر تارٌخ -

 ساعة و لما ثبت فً قضٌة الحال أن الحكم المطعون فٌه لما اعتبر إٌداع الشهادات الطبٌة لدى هٌئة الضمان 48المؤسسة بكل غٌاب فً ظرف 

وما تؤكد صحة تصرٌح العامل بأنه بلغ رئٌسه بالعطلة المرضٌة أو قد ...االجتماعً ال ٌعفً العامل من تبلٌغ صاحب العمل بها فً اآلجال القانونٌة
وكان على الحكم أن ٌعتبر التبلٌغ بالتعلٌل صحٌحا إذ ٌجوز ...أودع فً مكتب الصندوق نسخة من الشهادات المرضٌة المسلمة به من طبٌب العٌون

  .105، ص 2000، المجلة القضائٌة، العدد األول، سنة"االكتفاء بإعالم الصندوق
. المتعلق بالتزامات المكلفٌن فً مجال الضمان االجتماع02/07/1983ً المؤرخ فً 83/14 من القانون رقم 26المادة -

2
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   إن قبول مدة العجز المؤقت مرتبط بموافقة الطبٌب المستشار التابع لصندوق الضمان 
االجتماعً، وعادة ما ٌظهر النزاع الطبً فً هذا المجال من خالل قٌام الطبٌب المعالج بتمدٌد 

 يحظى ىذا التمديد بموافقة الطبيب المستشار عند أنمدة العجز المؤقت لممؤمن لو دون 
خضوع المؤمن لو لممراقبة الطبية، وبالتالي صدور قرار رفض تمديد العطل المتعمقة باالستفادة 

 .1من مدة العجز المؤقت يجعل المصاب في حالة نزاع طبي مع صندوق الضمان االجتماعي

: المنازعات الطبية  المتعمقة بتحديد تاريخ الجبر- ب

    إن المؤمن لو المصاب ال يمكن لو االنتقال من مرحمة االستفادة من أداءات العجز المؤقت 
، و ىذا التاريخ لو أىميتو 2إلى االستفادة من أداءات العجز الدائم إال بعد تحديد تاريخ الجبر

القصوى في مجال حوادث العمل، إذ انو كثيرا ما تحدث نزاعات طبية في ىذا المجال، حيث 
نجد أن الطبيب المعالج لممصاب عادة ما يمنحو مدة طويمة لمعجز المؤقت، في حين نجد ان 
الطبيب المستشار بعد المراقبة يرفض تمديد مدة االستفادة من العجز المؤقت و بالتالي يحدد 

الن االستفادة تكون )تاريخ الجبر، و ىذا األمر ال يرغب بو الكثير من المؤمن ليم اجتماعيا
، و ىذا ما يجعميم (% 100 ثم تنخفض إذا كانت نسبة العجز اقل من %100بنسبة 

يعترضون عمى القرار و يكون ىذا بداية إجراءات المنازعات الطبية مع صندوق الضمان 
. االجتماعي

 :المنازعات الطبية المتعمقة باألداءات عن العجز الجزئي الدائم-ت

   إن قبول مبمغ الريع المتعمق باألداءات عن العجز الدائم مرىون بقبول نسبة العجز عن 
العمل من طرف الطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي، وغالبا ما ينشأ النزاع 
الطبي في ىذا المجال من خالل تقديم المؤمن لو شيادة نسبة عجز محددة من قبل طبيبو 
المعالج لمطبيب المستشار دون أن تحظى ىذه النسبة بالموافقة أو يقوم بتخفيضيا بحجة 

المبالغة فييا، وبالتالي صدور قرار طبي إما برفض اعتماد نسبة العجز أو بتخفيضيا، وىذا ما 
حدوث المنازعات الطبية المتعمقة )يجعل المصاب في خالف مع صندوق الضمان االجتماعي 

 .(باألداءات عن العجز الجزئي الدائم
                                                      

.76، ص 2010سماتً الطٌب، المنازعات الطبٌة و التقنٌة فً مجال الضمان االجتماعً على ضوء القانون الجدٌد، دار الهدى، الجزائر، - 
1
  

2
 83/13 الذي ٌحدد كٌفٌات تطبٌق العناوٌن الثالث و الرابع و الثامن من القانون رقم 11/02/1984 المؤرخ فً 84/28 من المرسوم رقم 06المادة - 

  . و المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنٌة المعدل و المتمم02/07/1983المؤرخ 
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 :المنازعات الطبية المتعمقة بمراجعة العجز-ث

   نجد أن اغمب المؤمنين ليم المصابين بعدما يتم تحديد نسبة العجز من طرف الطبيب 
المستشار ال يقبمون مراجعة تمك النسبة بعد االستفادة من الريع المحسوب عمى أساسيا، األمر 

وصندوق الضمان  (المصابين)الذي يؤدي دائما إلى نشوب نزاعات طبية بين المؤمن ليم 
 .االجتماعي

 :المنازعات الطبية المتعمقة بحالة انتكاس المصاب-ج

   إن قبول أو رفض حالة االنتكاس لممصاب مرتبط بقرار الطبيب المستشار لييئة الضمان 
االجتماعي، و في حالة الرفض فان لممؤمن المصاب االعتراض عمى القرار الطبي المتعمق 

 المتعمق 08/08 من القانون رقم 31بحالة االنتكاس أمام لجنة العجز الوالئية طبقا لنص المادة 
 .بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، و ىذا في حالة غياب النص الصريح عمى ذلك

 :المنازعات الطبية المتعمقة بالمرض المهني: ثانيا

اليدف المقصود من وراء التصريح بالمرض الميني إلى ىيئات الضمان االجتماعي ىو    
تمكين ىذه األخيرة من بسط رقابتيا من خالل التأكد من الحالة الصحية لممؤمن لو، و مدى 

بحيث يمكن لييئة الضمان االجتماعي عن طريق الطبيب  أحقيتو في االستفادة من األداءات،
المستشار أن تصدر قرارا طبيا يقضي برفض التكفل باألداءات المتعمقة بالمرض الميني، و 

 72 و 71 من القانون رقم 70المتمثمة أساسا في أداءات العجز الجزئي الدائم، و طبقا لممادة 
 يثور نزاع طبي بين ىيئات الضمان االجتماعي و المصاب و أنمن نفس القانون، و يمكن 

. ىي نفس النزاعات الطبية المتعمقة بحادث العمل الذي تطرقنا إلييا سابقا

. المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي:الفرع الثالث

لم يعرف قانون الضمان االجتماعي مجال المنازعات التقنية المتمثمة في الخطأ الميني،    
التجاوزات و الغش المرتكب من قبل األطباء، إفشاء السر الميني، و لم يتطرق لمفيوميا و ال 
لمضمونيا، لذلك يتعين الرجوع لمدونة أخالقيات مينة الطب التي يتضمنيا المرسوم التنفيذي 

 عمى مجموعة من 57 إلى 06 إذ نصت المادة من 06/07/1992 المؤرخ في 92/276رقم 
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، 1المبادئ التي تعد مخالفتيا وعدم مراعاتيا أخطاء أو تجاوزات تعرض مرتكبيا لعقوبات تأديبية
 من المرسوم 12 و 11إال أن المشرع تدارك ىذا اإلغفال باإلشارة في المرسوم التنفيذي رقم 

 المتضمن تحديد شروط سير المراقبة الطبية بالسر الميني و ال بد 07/05/2005المؤرخ في 
 من 10عميو مراعاة أخالقيات و أدبيات الطب في عالقتو مع الممارسين، وكما نصت المادة 

ذات المرسوم عمى ضرورة أخطار المجنة التقنية ذات الطابع الطبي بكل حالة تعسف أو تجاوز 
. أو غش أو تصريحات مزيفة تتم معاينتيا بمناسبة المراقبة الطبية

 النظر في جميع المخالفات الناتجة عن ممارسة النشاط الطبي 08/08   واخضع القانون رقم 
إلى المجنة التقنية ذات الطابع الطبي، غير أن مدونة أخالقيات الطب أخضعت النظر في ىذه 

المخالفات الختصاص الجيات التأديبية التابعة لمجمس أخالقيات الطب أو الختصاص 
الجيات القضائية المدنية و الجزائية، أو الختصاص المجنة التأديبية لممؤسسة التي ينتمي إلييا 
المتيم مع عدم إمكانية الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة ولمخطأ ذاتو، طبقا لنص المادة 

. 92/276 من المرسوم رقم 211

 أن المجنة التقنية تبت في النزاعات 04/235 من المرسوم التنفيذي رقم 07 وتنص المادة   
الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية ذات الصمة بالضمان االجتماعي ال سيما في الحاالت 

: التالية

  الوصفات أو الشيادات أو الوثائق األخرى التي يحتمل فييا التعسف، أو الغش أو
المجاممة والتي يعدىا ميني في الصحة لمحصول عمى امتيازات اجتماعية غير مبررة 
لفائدة المؤمن ليم اجتماعيا، أو ذوو حقوقيم في مجال االستفادة من األداءات التي 

 .تقدميا ىيئات الضمان االجتماعي
  عدم احترام أو تجاوز الميام القانونية و التنظيمية لمصالح المراقبة الطبية لصناديق

 .الضمان االجتماعي تجاه المؤمن ليم اجتماعيا أو ذوو حقوقيم

                                                      
 

1
 :االمر الذي جعل القضاء الفرنسً ٌضٌف هذا النوع من المنازعات تحت نوع-

« Les contentieux dixiplinaire des praticiens ou contentieux du contrôle technique »Jaque Audinet,sécurité 
sociale,L’imprimerie central,Annaba ,1974,P.163. 
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  التأىيل الميني لألطباء و جراحي األسنان و القابالت و الصيادلة فيما يخص الوصفات
أو ممارسة بعض األعمال التقنية ذات الصمة بتكفل الضمان االجتماعي بالعالج 

 1.الصحي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1

 الذي ٌحدد تشكٌلة اللجنة التقنٌة ذات الطابع الطبً و صالحٌاتها و كٌفٌات 09/2004 المؤرخ فً 04/235 من المرسوم التنفٌذي رقم07المادة -

  .سٌرها
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لمنازعات حوادث العمل و األمراض ل  اإلدارية والقضائيةتسوية ال:المبحث الثاني
.  المهنية               

وىيكمية      لقد أصبح الضمان االجتماعي في مختمف األنظمة المقارنة، بشكل منظومة قانونية
قائمة بذاتيا، تحكميا قوانين و أنظمة و آليات خاصة بيا، مستقمة إلى حد بعيد عن المنظومة 
التي تخضع ليا عالقات العمل الفردية و الجماعية، مما أدى إلى ظيور أنظمة قانونية متميزة 
في مجال المنازعات التي تثور بين المؤمن ليم و ىيئات الضمان االجتماعي بسبب االعتراض 
عمى قرارات ىذه األخيرة سواء كان في مجال المنازعات العامة أو الطبية أو التقنية ذات الطابع 
الطبي، فيظير تأثير ىذا النظام من حيث اإلجراءات و اآلليات التي تتم بمقتضاىا تسوية ىذه 

النزاعات، وكذلك من حيث الييئات واألجيزة المختصة بالتكفل بكافة مخاطر العمل، 
خضاعيا إلجراءات التسوية بيياكمو ونظمو ، ولذا سنتناول في ىذا المبحث التسوية الداخمية 1وا 

. في المطمب األول، ثم التسوية القضائية في المطمب الثاني
. (الداخمية)اإلدارية التسوية  :المطمب األول

   تسييال إلجراءات فض المنازعات في مجال الضمان االجتماعي بصفة عامة، جعل المشرع 
الجزائري من نظام التسوية الداخمية األصل في السعي إلى حميا، وعدم المجوء إلى الجيات 

القضائية المختصة إال بعد استنفاذ ىذه التسوية، ليذا الغرض ثم إنشاء أجيزة داخمية لمفصل في 
جميع االعتراضات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي، وعدم إتباع 

 وعميو سنتناول في ىذا المطمب 2إجراءات التسوية الداخمية يترتب عميو عدم القبول شكال،
. المنازعات العامة في الفرع األول، أما المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في الفرع الثالث

 
                                                      

أحمد سميمان، ممخص محاضرات قانون منازعات العمل و الضمان االجتماعي، مطبوعة خاصة بقسم الكفاءة المينية -  1
  .36، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 2008/2009لممحاماة، 

.156بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص - 2  
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. المنازعة العامة: الفرع األول
ترفع الخالفات المتعمقة بالمنازعات :" عمى انو08/08 من القانون رقم 04   نصت المادة 

، يتضح من 1العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجيات القضائية
نص المادة المذكورة أن إجراءات السنوية الداخمية قيد شكمي عمى رفع الدعوى و يترتب عمى 

 فبراير 17تخمفو عدم قبوليا شكال وىو ما يستخمص من قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 
 الذي قضى بإلغاء حكم المحكمة لعدم احترام اإلجراءات الشكمية السابقة عن المجوء إلى 1992
 الذي انتيى إلى نقض و إبطال قرار 04/07/2007، و القرار الصادر بتاريخ 2القضاء

كان :" ...المجمس و بدون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف، إذ جاء في حيثياتو
عمى المطعون ضده أن يطرح أمره عمى لجنة الطعن المسبق، ألنو ال يمكن طرح النزاع مباشرة 

" 3...أمام القضاء
 تضمن نفس الحكم بقضائو نقض و إبطال 05/03/2008    كما أن القرار الصادر بتاريخ 

القرار المطعون فيو الصادر عمى المجمس بدون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف 
إذ ال يمكن طرح النزاع مباشرة إمام القضاء، و بالتالي تكون دعوى "...بحيث جاء في حيثياتو
 4..."الطاعنين سابقة ألوانيا

باإلضافة إلى أن العمل القضائي استقر عمى تطبيق ىذه األحكام كما ىو ثابت من خالل 
 و الذي قضى بعدم 26/11/2008الحكم الصادر عن القسم االجتماعي لمحكمة وىران بتاريخ 

. 5قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بإتباع إجراءات التسوية الداخمية لممنازعة العامة

                                                      

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 04المادة - 1  
.  وما يمييا134،المجمة القضائية لممحكمة العميا، الجزء الثاني، ص 17/02/1992قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ - 2  
.2279 تحت رقم04/07/2007القرار الصادر عن الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا بتاريخ - 3  
.01087/08، تحت رقم 05/03/2008القرار الصادر بتاريخ - 4  

. 5722/08، تحت رقم 26/11/2008الحكم الصادر عن القسم االجتماعي، لمحكمة وىران، -5
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   وفي إطار التسوية الداخمية قام المشرع بإنشاء لجنتين لمطعن المسبق تتمثل األولى في 
المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق تنشا عمى مستوى كل والية، و ىي مكمفة قانونا باستقبال 

سائر الطعون و االعتراضات المسبقة ضد قرارات ىيئات الضمان االجتماعي كدرجة أولى، 
وتتمثل الثانية في المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن موجودة لدى كل ىيئة لمضمان االجتماعي 

مقرىا في الجزائر العاصمة و ىي ال تتمتع بصالحيات استقبال سائر الطعون باالستئناف ضد 
القرارات الصادرة عن المجان الوالئية، إال ما استثنى بنص القانون كدرجة ثانية و ىذا ما أكدتو 

: يرفع الطعن المسبق:" بقوليا انو05المادة 
 ابتدائيا أمام المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق. 
  أمام المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق، في حالة االعتراض عمى قرارات المجنة

 ".المحمية لمطعن
وعميو فإننا سنتطرق في ىذا الفرع إلى المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، أوال، المجنة 

. الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق ثانيا
. المجنة المحمية المؤهمة لمطعن المسبق: أوال

تنشا ضمن الوكاالت الوالئية أو :" عمى انو 08/08 من القانون رقم 06      نصت المادة 
" 1...الجيوية لييئات الضمان االجتماعي لجان محمية مؤىمة لمطعن المسبق تتشكل من 

يالحظ من خالل النص أن المشرع اكتفى باإلشارة فقط إلى تأسيس لجنة طعن أولى عمى 
مستوى كل ىيئة لمضمان االجتماعي دون أن توضح الدور المنوط بيذه المجنة، و كذا طبيعة 

، و بالرجوع إلى قانون 2القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي موضوع الطعن
 من قانون رقم 09 التي عدلت المادة 120 في مادتو 86/15 تحت رقم 1986المالية لسنة 

                                                      

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 6المادة - 1  
.71،72سماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص - 2  
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 و بّين األطراف التي ليا الحق في الطعن في 1 حدد المشرع دور لجنة الطعن األولى83/15
نو أ من قانون المالية المذكور عمى 120قرارات ىيئات الضمان االجتماعي فنصت المادة 

تنشأ في كل والية لجنة طعن أولى تتولى البث في الطعون التي يرفعيا المؤمن ليم  "
، ثم جاء 2"وأصحاب العمل عمى أكثر القرارات المتخذة من قبل ىيئات الضمان االجتماعي

 من القانون رقم 09 و الذي بدوره عدل المادة 11/11/1999 المؤرخ في 99/10قانون 
 المتعمق 23/02/2008 المؤرخ في 08/08، إلى أن جاء القانون الجديد رقم 83/153

تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو :"  منو، و التي جاء فييا أنو06بالمنازعات في المادة 
الجيوية لييئات الضمان االجتماعي لجان محمية لمطعن المسبق، يحدد تشكيمة ىذه المجان 

 من قانون 120، و ذلك حتى تتالءم مع أحكام المادة " و تنظيميا و سيرىا عن طريق التنظيم
. 1986المالية لسنة 

   وباعتبارىا كجية أولى لمطعن، تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو الجيوية لييئات الضمان 
: االجتماعي، لجان محمية مؤىمة لمطعن المسبق تتشكل من

 ممثل عن العمال األجراء. 
 ممثل عن المستخدمين. 
 ممثل عن ىيئة الضمان االجتماعي. 
 طبيب. 

                                                      
، 1999، 1987بمحودي عبمة،سير المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي ال سيما عمى ضوء التعديالت لسنة -1

مذكرة تخرج لنيل تكوين ما بعد التدرج المتخصص في سير الضمان االجتماعي، المدرسة العميا لمضمان االجتماعي باالشتراك 
  .16، ص 2001/2002مع كمية العموم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

.1986 المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/1986 المؤرخ في 86/15 من القانون رقم 120المادة - 2  
 المتعمق 83/15 و يتم و يعدل القانون رقم11/11/1999 المؤرخ في 99/10 من القانون رقم 03نصت المادة - 3

تنشأ في كل والية لجنة طعن مسبق تتولى البث في الطعون التي يرفعيا المؤمن :"بالمنازعات في الضمان االجتماعي عمى انو
  .ليم و أصحاب العمل عمى اثر القرارات المتخذة من قبل ىيئات الضمان االجتماعي
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 و ىذا التنظيم جاء 1   يحدد عدد أعضاء ىذه المجان و تنظيميا و سيرىا عن طريق التنظيم،
 منو تشكيل وعضوية 02 بحيث حدد بموجب نص المادة 08/415بو المرسوم التنفيذي رقم 

أعضاء المجان لمطعن المسبق المؤىمة في مجال الضمان االجتماعي بعنوان كل صندوق من 
،فيذا المرسوم انشأ لكل صندوق لجنة محمية مؤىمة لمطعن 2صناديق الضمان االجتماعي

المسبق مستقمة و ىذا من شأنو تحسين أداء المجنة عمى مستوى كل صندوق سواء من القيام 
بالميام أو سرعة الفصل في النزاعات المعروضة عمى كل لجنة، فالمشرع أراد إضفاء نوع من 
الصرامة و الجدية فيما يخص تقييم دور لجان الطعن المسبق، الن التسوية الودية لمنزاعات 

. 3العامة ىي األصل فتحسين أداء المجان من شانو تفعيل دورىا
تبث المجنة :" بما يمي7/1تختص المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق حسب نص المادة 

المحمية المؤىمة لمطعن المسبق في الطعون التي يرفعيا المؤمن ليم اجتماعيا و المكمفون ضد 
، يتضح من المادة أن ميمة ووظيفة "4القرارات التي تتخذىا مصالح ىيئات الضمان االجتماعي

ىذه المجنة ىي الدراسة الطعون التي ترفع ليا من طرف المؤمن ليم أو المكمفين حول القرارات 
التي تتخذىا بشأنيم ىيئات الضمان االجتماعي، السيما في مجال األداءات العينية و النقدية 
المستحقة لممؤمن ليم أو ذوو حقوقيم بمناسبة المرض، الوالدة، الوفاة، المنح العائمية، وكذا 

القرارات المتعمقة بالبث في الطابع الميني لحادث العمل أو المرض الميني، و يستثنى من ىذه 
. 5الطعون المتعمقة ببعض اإلطارات السامية التي تخضع إلى نظام خاص و كذا العسكريون

تبث المجنة أيضا في االعتراضات المتعمقة بالزيادات  :" عمى ما يمي7      كما تنص المادة 

                                                      

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 06المادة - 1  
 يحدد أعضاء المجان المحمية لمطعن المسبق المؤىمة في مجال 24/12/2008 المؤرخ في 08/415المرسوم التنفيذي رقم - 2

  .2009 جانفي 6الضمان االجتماعي و تنظيميا و سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد األول، الصادر بتاريخ 
 يحدد أعضاء المجان المحمية لمطعن المسبق المؤىمة في مجال 24/12/2008 المؤرخ في 08/415المرسوم التنفيذي رقم - 3

  .2009 جانفي 6الضمان االجتماعي و تنظيميا و سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد األول، الصادر بتاريخ 
.78سماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص - 4  
. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/12/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 7/1المادة- 5  
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، تنخفض ( دج1.000.000)و الغرامات عمى التأخير عندما يقل مبمغيا عن مميون دينار
 من مبمغيا، بالنظر إلى ممف صاحب العريضة %50الزيادات و الغرامات عمى التأخير بسبة 

. 1"المبرر، التفرض الزيادات والغرامات التأخير، في حالة القوة القاىرة المثبتة قانونيا من المجنة
 يوما التي 30ويفرض القانون عمى المجنة وجوب البث في الطعن المعروض عمييا خالل ميمة 

. يوما التي تمي استالميا عريضة الطعن
     أما عن إجراءات الطعن في قرارات ىيئات الضمان االجتماعي أمام المجنة المحمية 

، وذلك في حالة عرض الطعن من قبل المعني 08المؤىمة لمطعن المسبق طبقا لنص المادة 
باألمر، أما برسالة موصى عمييا أو بطمب عادي، تودع لدى أمانة المجنة مع وجوب اإلشعار 

 يوما من تاريخ إشعار المعني 15باالستالم أو اإليداع في كال الحالتين و ذلك خالل مدة 
باألمر بالقرار محل الطعن، مع اإلشارة إلى وجوب أن يكون الطعن مكتوبا متضمنا أسباب 
االعتراض و إال وقع تحت طائمة عدم القبول، وتحسب آجال الطعن كاممة و عدم احتراميا 

. يترتب عميو عدم قبول إجراءات الطعن لفوات األجل القانوني
 مؤيدا لمحكم الصادر عن محكمة وىران  27/05/2007    جاء القرار الصادر بتاريخ 

و القاضي بعدم قبول الدعوى شكال بدعوى أن المستأنف وجو رسالة الطعن إلى صندوق 
التأمينات االجتماعية بدال من أن يوجييا إلى لجنة الطعن المسبق، عمى ان تكون قرارات 

، محل محاضر يوقعيا رئيس و أعضاء المجنة تدون 2المجان المحمية المؤىمة لمطعن المسبق
في سجل برقم ويؤشر عميو من طرف الرئيس مع اإلشارة إلى إجبارية أن تكون القرارات المتخذة 

من طرف المجان مبررة ومسببة و تشير إلى األحكام التشريعية و التنظيمية التي تستند عمييا 
 08/415 من المرسوم رقم 6/2مع التزام أعضاءىا بالسر الميني، ىذا ما نصت عميو المادة 

                                                      
ذيب عبد السالم، المنازعات في الضمان االجتماعي، المجمة القضائية، العدد الثاني، الصادر عن قسم المستندات و النشر - 1

  .15، ص 1996لممحكمة العميا، الجزائر، 
. من مجمس قضاء وىران2444/67 تحت رقم 27/05/2007القرار الصادر بتاريخ - 2  
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يجب أن تكون ىذه القرارات مبررة و تشير إلى األحكام التشريعية و التنظيمية التي :"...عمى انو
 1."تستند إلييا
قرارات المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق برسالة :"  عمى أن 9وتنص المادة         

موصى عمييا مع إشعار باالستالم، أو بواسطة عون مراقبة معتمد لمضمان االجتماعي، 
 من 07، كما نصت المادة "2 أيام من تاريخ صدور القرار10بمحضر استالم في اجل 

تبمغ قرارات المجان المحمية لطعن المسبق المؤىمة إلى المؤمن :" عمى انو08/415المرسوم رقم 
ليم اجتماعيا و المكمفين بواسطة أعوان المراقبة لمضمان االجتماعي لمييئة المعنية، بواسطة 

. 3" أيام اعتبارا من تاريخ قرار المجان المذكورة10محضر استالم في 
 المذكورتين أعاله يتضح أن المشرع حدد وسائل تبميغ قرارات 09،07من خالل المادتين      

المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق إلى المؤمن ليم اجتماعيا أو أرباب العمل، كما نصت 
صراحة عمى تبميغ قرارات المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق بوسائل قانونية حتى يضمن 

. تسميم قرارات المجنة إلى أصحابيا خالل مدة محددة تقدر بعشرة أيام
: المجنة الوطنية المؤهمة لمطعن المسبق:ثانيا

 المتعمق بالمنازعات 83/15 مكرر من القانون رقم 09      عّدل المشرع الجزائري المادة 
، بحيث نص في 1986 المتعمق بقانون المالية لسنة 86/15المستحدثة بموجب القانون رقم 

تنشا ضمن كل ىيئة لمضمان االجتماعي لجنة :" عمى انو08/08 من القانون رقم 10/1المادة 
، وبالتالي ىذه المادة جاءت عامة وشاممة أي تعتبر المجنة "وطنية مؤىمة لمطعن المسبق

الوطنية كدرجة ثانية لمطعن المسبق في جميع االعتراضات عمى القرارات الصادرة عن المجنة 

                                                      
 المتضمن تحديد أعضاء المجان المحمية لمطعن 24/12/2008 المؤرخ في 08/415 من المرسوم التنفيذي رقم 6/2المادة -1

  .المسبق المؤىمة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيميا و سيرىا
. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي08/08 من القانون 9المادة - 2  
 يحدد أعضاء المجان المحمية لمطعن المسبق المؤىمة في 24/12/2008 المؤرخ في 08/415 من المرسوم رقم 7المادة - 3

  .06/01/2009مجال الضمان االجتماعي وتنظيميا و سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد األول، الصادر في 
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 و التي جاء 08/08 من القانون رقم 05المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، وىذا ما أكدتو المادة 
يرفع الطعن المسبق أمام المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق في حالة االعتراض عمى :"فييا

تنشأ ضمن كل ىيئة :" عمى انو10، ىذا و نصت المادة "قرارات المجنة المحمية لمطعن
لمضمان االجتماعي لجنة وطنية مؤىمة لمطعن المسبق تحدد تشكيمة ىذه المجنة و تنظيميا و 

 حدد بموجب 08/416،ىذا التنظيم تجسد في المرسوم التنفيذي رقم 1"سيرىا عن طريق التنظيم
 منو تشكيل و عضوية أعضاء المجنة الوطنية لمطعن المسبق المؤىمة في مجال 02المادة 

: الضمان االجتماعي عمى النحو التالي
  واحد عن الوزير المكمف بالضمان االجتماعي (01)ممثل. 
 ممثمين عن مجمس إدارة ىيئة الضمان االجتماعي المعنية يقترحيم رئيس  (03)ثالثة

 .مجمس اإلدارة
 

 عن ىيئة الضمان االجتماعي المعينة يقترحيا المدير العام لمييئة  (02)ممثالن
 2.المذكورة
تخطر المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق :"  من القانون المذكور أعاله13   فتنص المادة 

تحت طائمة عدم القبول برسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالم،أو بإيداع عريضة لدى 
أمانة المجنة مقابل تسميم وصل إيداع في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استالم تبميغ 

 يوما ابتداء من تاريخ أخطار المجنة 60قرار المجنة المحمية المعترض عميو، أو غضون 
". المحمية المؤىمة لمطعن المسبق إذا لم يتمقى المعني أي رد عمى عريضتو

تخطر المجنة الوطنية :"  بقوليا08/416 من المرسوم التنفيذي رقم 04   وىذا ما أكدتو المادة 
 من 13لمطعن المسبق المؤىمة حسب األشكال و اآلجال المنصوص عمييا في أحكام المادة 

                                                      

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 10المادة - 1  
 يحدد تشكيمة المجان الوطنية لمطعن المسبق 24/12/2008 المؤرخ في 08/416 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة -2

  .المؤىمة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيميا و سيرىا
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 و المذكور أعاله، في مجال االعتراض عمى 23/02/2008 المؤرخ في 08/08القانون رقم 
قرارات ىيئة الضمان االجتماعي المتعمق بالزيادات و غرامات التأخير عندما يكون مبمغيا 

، و فيما يخص اختصاص المجنة الوطنية 1( دج1.000.000)يساوي أو يفوق مميون دينارا
تبث المجنة :" انو08/08 من القانون رقم 11المؤىمة لمطعن المسبق جاء في نص المادة 

الوطنية لمطعن المسبق في الطعون المرفوعة ضد قرارات المجان المحمية المؤىمة لمطعن 
 2".المسبق

   تختص المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق بالنظر في جميع الطعون باالستئناف 
المرفوعة ضد قرارات المجان المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، ومنو يمكن القول بأنيا درجة 

ثانية من درجات الطعن اإلداري في مجال التسوية الداخمية لممنازعات العامة، و يتمثل أساسا 
في مراجعة قرارات لجان الطعن الوالئية وذلك إما لتأكيد صحتيا أو إللغائيا في حالة عدم 

 من القانون 12/1، ماعدا ما استثناه المشرع فالمادة 3تطابقيا مع تشريع الضمان االجتماعي
ترفع االعتراضات المتعمقة بالزيادات و الغرامات عمى :" التي تنص عمى انو08/08رقم 

التأخير المنصوص عمييا في مجال التزامات المكمفين مباشرة أمام المجنة الوطنية المؤىمة 
لمطعن المسبق،التي تفصل فييا بصفة ابتدائية و نيائية عندما يساوي مبمغيا أو يفوق مميون 

. 4(دج1.000.000)دينارا
أراد المشرع باستحداث ىذا االختصاص أن يخفف العبء عمى المجنة المحمية المؤىمة لمطعن 

المسبق، نظرا لثقل المسؤولية التي كانت ممقاة عمى عاتق أعضاء ىذه المجنة، ومن جية 
أخرى حتى يتم الفصل في االعتراض في اقرب اآلجال أمام المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن 

                                                      
 يحدد تشكيمة المجان الوطنية لمطعن المسبق المؤىمة في 24/12/2008 المؤرخ في 08/416 من المرسوم رقم 04المادة - 1

  .مجال الضمان االجتماعي و تنظيميا و سيرىا
. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 11المادة - 2  
.23بن صاري ياسين، المرجع، ص - 3  
. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 11المادة - 4  
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 من المادة 4 و 3تطبق أحكام الفقرتين :" فنصت عمى12المسبق، أما الفقرة الثانية من المادة 
، و تجدر اإلشارة انو ليس " أعاله عمى االعتراضات المنصوص عمييا في ىذه المادة07

و ىذا ما نصت عميو " اثر موقف" لمطعون المقدمة ضد قرارات ىيئات الضمان االجتماعي
 . 08/08 من القانون رقم 80/1المادة 

 عمى أن يمزم أعضاء المجان 08/416 من المرسوم التنفيذي رقم 13   ونصت المادة 
. الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق بالسر الميني

تبمغ قرارات المجنة الوطنية المؤىمة :"  عمى انو08/08 من القانون رقم 14   فنصت المادة 
لمطعن المسبق برسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد 

،وكما جاء في "لمضمان االجتماعي بمحضر استالم في اجل عشرة أيام من تاريخ صدور قرارىا
تبمغ قرارات المجان الوطنية :" عمى انو08/416 من المرسوم التنفيذي رقم 07نص المادة 

لمطعن المسبق المؤىمة، إلى المؤمن ليم اجتماعيا و المكمفين بواسطة أمانتيا برسالة موصى 
أيام من تاريخ قرار  (10)عمييا مع إشعار باالستالم أو بواسطة محضر استالم في اجل عشرة

". المجان المذكورة
 حدد المشرع وسائل تبميغ قرار المجنة الوطنية 07 و 14من خالل المادتين المذكورتين     

وذلك بوسيمتين ىامتين، تتمثل األولى في التبميغ عن طريق رسالة موصى عمييا مع اإلشعار 
باالستالم و ذلك بواسطة أمانة المجنة، و الوسيمة الثانية بواسطة عون مراقبة معتمد لدى ىيئة 

. 1 أيام من تاريخ صدور القرار10الضمان االجتماعي بواسطة محضر استالم في اجل 
تكون قرارات المجان محل :" انو08/416 من المرسوم التنفيذي رقم 6/2   وجاء في المادة

، وبيذا منح "محاضر يوقعيا رئيس المجنة وتدون في سجل خاصة يوقعو و يؤشر عميو الرئيس
المشرع اختصاص التوقيع لرئيس المجنة دون باقي األعضاء، أما عن تسبيب قرارات المجنة 

 المتضمن 08/415 من المرسوم التنفيذي رقم 6/2الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق نجد المادة 

                                                      

.109سماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص - 1  
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تحديد أعضاء المجان الحمية المؤىمة لمطعن المسبق نص عمى تسبيب قرارات المجنة، غير أن 
.  لم ينص عمى تسبب قرار المجنة الوطنية08/416المرسوم التنفيذي رقم 

. المنازعات الطبية: الفرع الثاني
النزاعات التي تنشأ بين ىيئة الضمان االجتماعي و المؤمن ليم ال سيما منيا المتعمقة    

بالمرض و القدرة عمى العمل و الحالة الصحية لممريض و التشخيص و العالج، و ىي 
 عمى سبيل المثال ال الحصر، وىو ما 08/08 من القانون رقم 17الحاالت الواردة في المادة 

و الواردة في ذات المادة و التي تفيد " وكذا كل الوصفات الطبية األخرى"يستخمص من عبارة 
بان كل الحاالت المرضية لممستفيد من التامين بالمفيوم الواسع لممرض تدخل في إطار 

المنازعات الطبية، فالخالفات المتعمقة بالحالة الطبية لممستفيدين من الضمان االجتماعي يجب 
أن تتم تسويتيا في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية، وتعتبر ىذه اإلجراءات ىي األصل 
في المنازعات الطبية و الخبرة القضائية ىي االستثناء ال تمجا إلييا المحكمة إال في حاالت 

. 1خاصة
فمن خالل دراسة األحكام الخاصة بيذا النوع من النزاعات الواردة في الباب الثالث من     

جرائين لتسوية ىذه النزاعات تتكفل بيما ىيئتين ا يتضح أن ىناك 08/08القانون رقم 
. متكاممتين ىما الخبرة الطبية و لجان تقدير العجز

 
 
 
 
 

                                                      

جعيجعي عبد المالك، منازعات الضمان االجتماعي و تسويتيا في التشريع الجزائري، مذكرة نياية التكوين المتخصص -
.47، ص 2001-2000لمقضاة في قانون العمل و الضمان االجتماعي، المعيد الوطني لمعمل، الدفعة األولى، الجزائر،  1  
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. تسوية المنازعات الطبية عن طريق المجوء إلى الخبرة الطبية: أوال
تعتبر الخبرة الطبية و المجوء إلييا بمثابة تحكيم طبي تخصص لتقديم الوصف و التحديد     

الدقيق لألضرار أو العجز الناتج عن الحادث أو المرض محل النزاع و كإجراء أولي لتسوية 
. 1النزاع الطبي داخميا، بشكل أداة قانونية ال يمكن تجاوزىا

وذلك في حالة االحتجاج ضد القرارات الطبية الصادرة عن ىيئة الضمان االجتماعي،      
و التي تتخذ بناء عمى رأي الطبيب المستشار باستثناء حاالت العجز الناتجة عن حادث العمل 

أو المرض الميني ومراجعة نسبة العجز حيث في ىذه الحالة يكون االعتراض أمام لجنة 
العجز الوالئية المؤىمة مباشرة دون المجوء إال إجراءات الخبرة الطبية و ىذا عمال بنص المادة 

 التي 83/15 من القانون رقم 17 و ذلك بعد تعديل المادة 08/08 من القانون رقم 31
 حيث نصت ىذه 2اعتبرت جميع الخالفات ذات طابع طبي تخضع إلجراءات الخبرة الطبية

المادة عمى انو تخضع وجوبا جميع الخالفات ذات الطابع الطبي وذلك في مرحمة أولية 
 المؤرخ في 08/08إلجراءات الخبرة الطبية الواردة تحديدا في ىذا الباب فالقانون الجزائري رقم 

 اعتبر أن حالة العجز الدائم أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو المرض 23/02/2008
الميني و حاالت العجز الناتجة عن المرض مراجعتيا يجب أن تخضع إلى تقديم اعتراض 

لدى لجنة العجز الوالئية المؤىمة، وسوف نتطرق إلى المقصود بالخبرة لغة و اصطالحا ثم إلى 
. المقصود بالخبير لغة و اصطالحا

: الخبرة-أ
. من الخبر أي التنبؤ :لغة-1

                                                      

 الذي رتب عمى رفض طمب 2000 مارس 14 المؤرخ في 193923انظر في ىذا الشأن قرار المحكمة العميا تحت رقم -
إجراء الخبرة الطبية نقض الحكم الذي استبعد ىذا اإلجراء القانوني، مما يعني الخمط و عدم التمييز بين المنازعة العامة و 

.172، ص 2001 لسنة 1المنازعة الطبية، المجمة القضائية، العدد  1  
. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 83/15 من القانون رقم 17المادة - 2  
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ىي طريق من طرق اإلثبات يتم المجوء إلييا إذا اقتضى األمر لكشف الدليل أو : اصطالحا-2
. 1تقرير أدلة قائمة

: الخبير- ب
 .ىو العالم بالشيء :لغة-1
: اصطالحا-2
الخبير ىو كل شخص لو دراية بمسألة خاصة من المسائل وىو غير موظف بالمحكمة    

فيمجأ إلى الخبرة، كمما قامت في الدعوى مسألة يتطمب حميا معمومات خاصة، مثال كتحديد  
و تقدير نسبة العجز، أو بسبب الوفاة ويجب أن ينصرف تقدير الخبرة إلى الوقائع فقط ليعطي 

رأيو فييا طالما انو لم يطمب منو غير ذلك، و األصل في الخبرة ىو حل النقاط الغامضة  
، فمؤدى ذلك أن الخبرة ال تكون إلى تكممة ضرورية لخبرة القاضي ال 2و توضيحيا لمقاضي

. 3في المجال الذي يجيمو، لذلك يقال أن الخبراء مساعدون لمقضاة
 من القانون رقم 04لم يضف المشرع أي جديد عمى التعريف القديم الذي نصت عميو المادة 

، و الغريب في األمر "وعوضو بالحالة الصحية" بل غّير فقط مصطمح الحالة الطبية83/15
ىو حذف مصطمح في غاية األىمية يتمثل في ذوو الحقوق في التعريف الجديد بالرغم من أن 

المستفيدين من الضمان االجتماعي ليسوا دائما من يباشرون بأنفسيم إجراءات القيام 
باالعتراض عمى قرارات الصندوق، بل في غالب األحيان يباشر االعتراض ذوو حقوقيم، وذلك 

 4.في حالة وفاة المستفيدين

                                                      

.102يحي بن لعمي، الخبرة في الطب الشرعي، عمار قرفي، دون رقم الطبعة، الجزائر، دون سنة، ص- 1  
.03، ص 2008بورويس العرج، المسؤولية الجنائية لألطباء، الممتقى الوطني حول مسؤولية الطبيب، الجزائر، أفريل - 2  
.217-216، ص2006محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في مجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، -  3  

سماتي الطيب، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، دار اليدى، الجزائر، -4
  .17، ص 2013
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وتباشر إجراءات الخبرة الطبية بمقتضى طمب يتقدم بو المؤمن لو إلى ىيئات الضمان 
االجتماعي بعد إشعاره بالقرار الطبي المتخذ بشان حالتو الصحية من طرف الطبيب 

 الذي يعتبر إجراءا جوىريًا أواًل لمقيام بإجراء الخبرة الطبية، وثانيا 2 و ىو التبميغ1المستشار
لتمكين المؤمن لو من القيام بأي إجراء قضائي في حالة اعتراض المؤمن ليم عمى قرار ىيئة 

 يمنح لو مدة خمسة عشر يوما  لتقديم طمب إجراء خبرة طبية أمام نفس 3الضمان االجتماعي
ىيئة الضمان االجتماعي، ويكون ىذا الطمب كتابة و أن يوجو إما عن طريق رسالة موصى 

مع توضيح موضوع االعتراض و اسم و عنوان الطبيب 4عمييا باإلشعار مع وصل استالم 
المعالج، كما يمكن لمطبيب المعالج نفسو أن يتقدم بطمب الخبرة الطبية لفائدة المريض مع 
اإلشارة ىنا انو يستوجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبية 

 يوما 15 أيام، ا وان ينتيي منيا في ظرف 07بمجرد ما يرد إلييا طمب المؤمن ليم في ظرف 
. بعد استالميا نتائج الخبرة

 باتفاق بين المؤمن ليم و ىيئة الضمان 5   وينص القانون عمى وجوب تعيين الخبير
االجتماعي من ضمن القائمة التي يتم إعدادىا من قبل وزارة الصحة و الوزارة المكمفة 

                                                      
أن :"، جاء في حيثياتو119321، بالغرفة االجتماعية، تحت رقم 20/12/1994القرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 1

  ".عدم ثبوت تبميغ المعني باألمر بصفة رسمية بقرار الييئة يبقى حقو قائما في المطالبة بإجراء الخبرة
 إشعار المعني و تبميغو شخصيا بقرار الطبيب المستشار وفق 08/08 من القانون رقم 20يقصد بالتبميغ في مفيوم المادة -2

  .القواعد المقررة لبدء سريان الميمة المحددة لتقديم طمب إجراء الخبرة
 الذي نقضت بمقتضاه القرار الصادر عن مجمس قضاء 20/12/1994 المؤرخ في 119821قرار المحكمة العميا، رقم - 3

جيجل خرقو ليذا االجراء القانوني، راجع نفس القرار و حيثياتو في المجمة القضائية الصادرة عن المحكمة العميا، العدد األول، 
  . و ما يمييا169، ص 1996

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 20المادة - 4  
تعتبر المحكمة العميا أن عدم احترام إجراءات تعيين الخبير بمثابة خرق قاعدة جوىرية في اإلجراءات بحيث جاء في - 5

يتم اختيار الطبيب الخبير باالتفاق بين المؤمن لو و ىيئة الضمان االجتماعي من قائمة تعدىا :حيثيات احد القرارات ما يمي
الوزارة المكمفة بالصحة و في حالة ما إذا لم يحصل ىذا االتفاق بين الخبير من قبل مدير الصحة بالوالية من نفس القائمة 

المذكورة أعاله، و أن الطبيب الخبير عين من قبل صندوق الضمان االجتماعي و ىذا بدون استشارة أو موافقة العارض و ىذا 
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، فتقوم ىيئة الضمان 1بالضمان االجتماعي بعد االستشارة الممزمة لمجمس أخالقيات الطب
االجتماعي باالقتراح كتابيا عمى المؤمن ليم ثالثة أطباء خبراء عمى األقل من بين قائمة 

األطباء المعدة من طرف الوزارتين المذكورتين سمفا، و إال أصبحت ىيئات الضمان 
االجتماعي ممزمة برأي الطبيب المعالج في المقابل يتعين عمى المؤمن ليم اجتماعيا بقبول أو 

 أيام، وبفوات ىذا األجل يمزم المؤمن لو بقبول الطبيب 8رفض األطباء المقترحين في اجل 
 2.الخبير المعين تمقائيا

   بعد تعيين الطبيب الخبير سواء باالتفاق أو بالتعيين، يقوم ىذا األخير باستدعاء  
 الممزم باالستجابة و إال سقط حقو في إجراء الخبرة إذا كان الغياب غير مبرر، ىذا 3المريض

من اجل إجراء الفحوص و المعاينات الالزمة لتكوين رأيو و إصدار استشارتو المكونة لقرار 
الخبرة، ىذا القرار الذي يتوصل إليو الخبير بعد أن وفرت بشأنو مجموعة من المراجع  
و الوثائق التي مكنتو من انجاز ميمتو و ال سيما رأي الطبيب المعالج، ورأي الطبيب 

المستشار و ممخص المسائل موضوع الخالف كذلك الغرض المحدد لميمة الخبير أي الغاية 
أو اليدف من إجراء الخبرة التي تطمب منو إجراؤىا ىيئة الضمان االجتماعي و التي ال يمكن 
أن يتعداىا، وعند انتياء الطبيب الخبير من إجراء الخبرة يقوم بإعداد تقرير طبي يدرج ضمنو 
سائر النتائج المتوصل إلييا حول حالة المصاب ونسبة العجز الالئق بو مع اطالع كل من 

                                                                                                                                                                           

، 188822 من نفس القانون، القرار الصادر عن المحكمة العميا، القسم الثاني، رقم 21التصرف مخالف لمضمون المادة 
  15/02/2000بتاريخ 

. المتضمن مدونة أخالقيات الطبيب06/07/1992 المؤرخ في 92/296المرسوم التنفيذي رقم - 1  
. السالف الذكر08/08 من القانون رقم 21/22/23المواد - 2  

حيث يتبين فعال من القرار المطعون فيو أن قضاة المجمس سببوا قضائيم بان :"لقد أكدت المحكمة العميا في ىذا اإلطار أنو-3
إجراء الخبرة الطبية ال يتطمب حضور الصندوق في حيث إخطار الخصم بأيام و ساعات و إجراء الخبرة وجوبي عمال بالمادة 

 من قانون اإلجراءات المدنية لتمكين الطرف الخصم لتقديم مالحظاتو و حرمانو من ىذا الحق يمس بمصمحتو و يكون 53
خرقا لنص آمر يستوجب تطبيقو بصفة عامة في جميع حاالت الخبرة القانونية، قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ 

، الغرفة االجتماعية، القسم األول بين الصندوق الوطنية لمتأمينات االجتماعية لمعمال 350196، تحت رقم 09/11/2009
  .(ت،ع)األجراء ووكالة الجزائر مع 
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 يوما من تاريخ استالمو 15المؤمن ليم و ىيئة الضمان االجتماعي بيذه النتائج في ظرف 
الممف المعد من طرف ىيئة الضمان االجتماعي عمى أن تكون الخبرة معممة ومسببة، ذلك أنيا 

من المسائل التقنية التي تستمزم الدقة و الوضوح في النتائج المتوصل إلييا طالما أن ىذه 
. النتائج ممزمة لمطرفين المؤمن ليم و ىيئة الضمان االجتماعي

: فحسن سير إجراءات الخبرة الطبية مرىون عمى
 الدراسة العممية و القانونية ليذا الطبيب الخبير، دون تحيز لطرف أو آلخر. 
  ،االلتزام بأخالقيات الطب و باألخص تمك التي تتعمق بعدم إفشاء أسرار المينة الطبية

ال يكون قد ارتكب خطأ  فعمى الطبيب أن يكتم كل ما اطمع عميو أثناء تأدية ميامو، وا 
، وفي ىذه الحالة 92/296 من المرسوم رقم 49إفشاء السر الميني طبقا لنص المادة 

 1.يقع تحت طائمة الجزاءات التأديبية و الجنائية و المدنية
حتى تتسم الخبرة الطبية بقرينة قاطعة غير قابمة إلثبات العكس يجب أن تكون نتائج 

، عمى ىيئة الضمان االجتماعي اتخاذ 2الخبرة كاممة و دقيقة و غير مشوبة بأي لبس
 نص 07/06/2003قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية، حيث أن القرار الصادر بتاريخ 

ال يمكن لممدعي عميو صندوق الضمان االجتماعي أن يتخذ قرارا يخالف :"عمى انو
نتائج الخبرة الطبية المنجزة دون وجود أي سبب يبرر ذلك مع أن نتائج الخبرة الطبية 

 83/15 من القانون رقم 25،24أصبحت ممزمة لطرفي الدعوى عمال بنص المادتين 

                                                      
نصر الدين ماروك، المسؤولية الجنائية لمطبيب عن إفشاء سر المينة، بحث مقدم في اليوم الدراسي حول القانون الطبي، -1

  .29، غير منشور، ص 08/12/1995بومرداس يوم 
الذوادي ابن بتيش، المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي، مذكرة تخرج لنيل تكوين ما بعد التدرج المتخصص في -

تسيير الضمان االجتماعي، الدفعة الثانية، المدرسة العميا لمضمان االجتماعي باالشتراك مع كمية العموم االقتصادية و التسيير، 
.21، ص 2003-2002جامعة الجزائر،  2  
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وبالتالي استجابة المحكمة لطمب المدعي المتعمق بإلزام المدعى عميو باعتماد نتائج 
". 1الخبرة المنجزة من طرف الخبير

وبالتالي فان كل القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي و المخالفة     
لنتائج الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير تم إلغاؤىا من طرف المحاكم باعتبار أن 
نتائج الخبرة ممزمة لطرفي النزاع، و المجالس أكدت ىذا المبدأ كما ىو الشأن بالنسبة 

صندوق 'أن المستأنف عميو :"، الذي جاء فيو03/10/1998لمقرار الصادر بتاريخ 
ممزم باتخاذ القرارات المطبقة عمى نتائج الخبرة الطبية التي أبداىا ' الضمان االجتماعي

". 2الطبيب الخبير
أما فيما يخص األتعاب المستحقة لألطباء الخبراء جراء قياميم بأعمال الخبرة تكون 

عمى نفقة ىيئة الضمان االجتماعي، وذلك وفقا لمتعريفات و األسعار المحدد من طرف 
. 3ىيئة الضمان االجتماعي وتحت مسؤوليتيا

إال إذا اثبت الطبيب الخبير أن طمب المؤمن لو غير مؤسس، وفي ىذه الحالة تكون 
. تكاليف األتعاب عمى حساب المؤمن

: تسوية المنازعات الطبية عن طريق المجوء إلى لجنة العجز الوالئية المؤهمة:ثانيا
 لجنة عجز والئية مؤىمة 08/08 من القانون رقم 30   أنشأ المشرع بموجب المادة 

متواجدة عمى مستوى كل والية، كجياز لمفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات 
الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي المتعمقة بحاالت العجز الناجم عن مرض 

                                                      

و  (ا.ب) مجمس قضاء سطيف، الغرفة االجتماعية، بين 15/8911، تحت رقم 03/10/1998القرار الصادر بتاريخ -
.الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء 1  

و مديري الصندوق  (م.ح)، عن محكمة برج بوعريريج، بين07/2003 تحت رقم 07/06/2003الحكم الصادر بتاريخ - 2
  الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء، وكالة برج بوعريريج

، الذي يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة لتسيير األعمال 12/11/1985، المؤرخ في 85/283المرسوم التنفيذي رقم -3
، المؤرخ في 47المينية التي يمارسيا األطباء، الصيادلة، وجراحوا األسنان و مساعدي األطباء، الجريدة الرسمية، رقم 

13/11/1985.  
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ميني أو حادث عمل و المتخذة طبقا لنتائج الخبرة الطبية باعتبارىا جية طعن و ذلك 
في إطار التسوية الداخمية لممنازعات الطبية، و لجنة العجز المؤىمة مكمفة كذلك بتحديد 
نسبة و طبيعة المرض أو اإلصابات، و تاريخ الشفاء أو الجبر، حالة العجز المؤىمة 

ونسبتو، ذلك أن االعتراضات عمى القرارات المتعمقة بحاالت العجز يجب أن ترفع إلى 
لجنة العجز الوالئية المؤىمة لمبث فييا قبل المجوء إلى القضاء طالما أن الطعن الداخمي 

أي التسوية الداخمية تبقى ىي األصل في مجال المنازعات بصفة عامة و في 
المنازعات الطبية بصفة خاصة، ذلك لما تتطمبو من سرعة في الفصل باعتبارىا تتعمق 

. م1بالحالة الصحية لممؤمن لو
، أنشأت لجنة عجز والئية مؤىمة 08/08 من القانون رقم 30    و بالرجوع إلى نص المادة 

اغمب أعضائيا أطباء، و تحدد تشكيمة ىذه المجنة و تنظيميا و سيرىا عن طريق التنظيم، 
 الذي يحدد 07/02/2009 المؤرخ في 09/73وىذا التنظيم تجسد في المرسوم التنفيذي رقم 

. تشكيمة لجنة العجز الوالئية المؤىمة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيميا وسيرىا
  وفيما يخص اختصاص لجنة العجز الوالئية، تبث لجنة العجز الوالئية المؤىمة في 

االعتراضات عمى الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ىيئة الضمان االجتماعي 
المتعمقة بإعداد تقرير نسب و طبيعة المرض أو اإلصابات المحتج بيا من طرف المؤمن، 

تاريخ الشفاء أو الجبر، حالة العجز و نسبتو، وعميو تعد في حقيقة األمر المجنة الوالئية لمعجز 
جياز خبرة و مراقبة ثانية لرأي الطبيب المعالج و الطبيب المستشار لييئة الضمان االجتماعي 

و كذلك تقدير الخبرة التي أعدىا الطبيب الخبير حول نسبة العجز، كما منح المشرع المجنة 
. إمكانية االستفادة بأية خبرة أو تخصص خارج أعضائيا

                                                      
باديس كشيدة، المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان االجتماعي، رسالة ماجيستير في العموم -1

. 92، ص 2010-2009القانونية، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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   كما يمكن لممؤمن ليم أن يباشروا إجراءات الطعن ضد قرار ىيئة الضمان االجتماعي أمام 
 يوما ابتداء من 30لجنة العجز الوالئية المؤىمة بتقديم االعتراض إلى أمانة المجنة في ظرف 

تاريخ إشعارىم بالقرار بتقديم طمب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج، موجو برسالة موصى 
عمييا مع إشعار باالستالم أو بإيداع الطمب لدى أمانة المجنة مقابل وصل إيداع، ثم يبمغ أمين 

 يوما ابتداء من تاريخ صدوره برسالة موصى عمييا 20المجنة األطراف المعنية لقرارىا في اجل 
مع إشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد لمضمان االجتماعي بمحضر استالم، وذلك 

 1.حتى يتسنى ليم الطعن فيو أمام الجيات القضائية المختصة
. المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي: الفرع الثالث

أنشأ المشرع الجزائري لجنة أسند إلييا ميمة النظر في مختمف االحتجاجات التي تثور بشأن 
تقصير األطباء و الخبراء المتدخمين في إطار النشاط الطبي أثناء ممارسة مياميم المتعمقة 
بفحص المؤمن لو اجتماعيا يطمق عمييا تسمية المجنة التقنية ذات الطابع الطبي طبقا لنص 

:  من القانون المذكور أعاله تتشكل بالتساوي من39المادة 
 أطباء تابعين لموزارة المكمفين بالصحة. 
 أطباء من ىيئة الضمان االجتماعي. 
 أطباء من مجمس أخالقيات الطب. 

   تبث ابتدائيا ونيائيا في كل الخالفات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي ليا عالقة 
، وىذه المجنة 2بالضمان االجتماعي وتترتب عمييا نفقات إضافية لييئة الضمان االجتماعي

مؤىمة باتخاذ كل تدبير يسمح ليا بإثبات الوقائع، ال سيما تعيين خبير أو عدة خبراء و القيام 
 3.بكل تحقيق تراه ضروريا بما في ذلك سماع الممارس المعني

                                                      

 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 35-34-33-32-31المواد -
.االجتماعي 1  

. السالف الذكر08/08 من القانون رقم 40المادة - 2  
. السالف الذكر08/08 من القانون رقم 41المادة - 3  
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 من القانون المذكور أعاله 42   كما ألزم المشرع ىيئات الضمان االجتماعي بموجب المادة 
إخطار المجنة التقنية ذات الطابع الطبي بكل التجاوزات المرتكبة خالل الستة أشير الموالية 

. الكتشافيا، عمى إال ينقضي اجل سنتين من تاريخ دفع مصاريف األداءات محل الخالف
   وتبمغ قرارات المجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلى ىيئة الضمان االجتماعي و إلى الوزير 

 1.المكمف بالصحة و إلى المجمس الوطني ألخالقيات الطب
 

. القضائيةعن طريق المجوء التسوية  :المطمب الثاني
    لقد سبق و أن اشرنا أن التسوية الداخمية ىي األصل في معالجة المنازعات المتعمقة 

بحوادث العمل و األمراض المينية، لما تتطمبو من سرعة لمبث فييا و تسويتيا تفاديا لطول 
إجراءات التقاضي عبر مختمف درجاتو، خاصة و أن األمر يتعمق بالحالة الصحية لممؤمن ليم 

اجتماعيا ومن في كفالتيم و بذوو حقوقيم و في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي أطراف 
النزاع فان الطريق الوحيد لحل النزاع كدرجة ثانية، ىو المجوء إلى القضاء لتسوية الخالفات 
بصفة نيائية، وسوف نعالج في الفرع األول المنازعات العامة، وفي الفرع الثاني المنازعات 

الطبية، أما الفرع الثالث فسنعالج المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، و في الفرع الرابع شروط 
. قبول الدعوى و العقوبات

. المنازعات العامة: الفرع األول
   في حالة عدم نجاح طرف التسوية الداخمية يبقى باب القضاء مفتوحا النزاع و بالرغم من أن 
القاعدة العامة في االختصاص القضائي تؤول لممحاكم المدنية أنيا المختصة بالفصل في جميع 

القضايا ذات الطابع المدني، إال أن المشرع استثناء عن ىذه القاعدة قد اخضع المنازعات 
العامة الخاصة بالضمان االجتماعي نظرا لطابعيا المتميز إلى اختصاص المحاكم الفاصمة في 

                                                      

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 43المادة - 1  
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القضايا االجتماعية و ىذا نظرا لما تتميز بو منازعات الضمان االجتماعي من خصوصية 
 1.تجعميا تنفرد بقسم اجتماعي متخصص

. المحكمة المختصة في المواد االجتماعية: أوال
   تختص المحكمة الفاصمة في المواد االجتماعية في كل الدعاوى المرتبطة بقرارات لجنتي 

 08/08 من القانون رقم 15الطعن المسبق المؤىمة المحمية و الوطنية، وىذا حسب نص المادة 
فتكون القرارات الصادرة عن المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق قابمة لمطعن فييا أمام 

المحكمة المختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية في اجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ 
 يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة من 60تسميم و تبميغ القرار المعترض عميو، أو في أجل 

طرف المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق إذا لم يتمقى المعني أي رد عمى عريضتو، و يتعمق 
موضوع الدعاوى في نطاق المنازعات العامة و التي تؤول النظر فييا المحاكم االجتماعية التي 
نصت عمى تقدير منح العجز، األداءات العينية أو النقدية المستحقة لممؤمن ليم أو ذوو حقوقو 

عند تعرضو لخطر من المخاطر االجتماعية التي تعطييا التأمينات االجتماعية كالمرض، 
الوفاة، العجز، الوالدة، التقاعد، حوادث العمل و األمراض المينية و ذلك كمو في اطار 

. االعتراضات التي قد تحدث بين المؤمن ليم وىيئات الضمان االجتماعي
: االختصاص النوعي-أ

 عمى أن تكون القرارات الصادرة عن المجنة 08/08 من القانون رقم 15   لقد أحالت المادة 
المؤىمة لمطعن المسبق قابمة لمطعن فييا أمام المحكمة المختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات 

 المتعمق 08/09 من القانون رقم 500المدنية و اإلدارية، وبالرجوع إلى األحكام نجد أن المادة 
بقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية تنص عمى أن يختص القسم االجتماعي اختصاصا مانعا 
فيما يخص منازعات الضمان االجتماعي و التقاعد، كما أن الطعن في القرارات الصادرة عن 

                                                      

سماتي الطيب، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص -
116. 1  
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المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق يكون أمام المحكمة المختصة وفق ما نصت عميو أحكام 
. قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

: االختصاص المحمي- ب
   لم ينص المشرع الجزائري عمى االختصاص المحمي لمنازعات الضمان االجتماعي بما فييا 

 المتعمق 08/08المنازعات العامة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أو في القانون رقم 
بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، لذلك ينبغي تطبيق القواعد العامة المقررة في قانون 

 منو، فوفقا ليذه المادة ينعقد االختصاص 37اإلجراءات المدنية و اإلدارية و ال سيما المادة 
. لمجية القضائية التي تقع في دائرة موطن المدعى عميو أو محا إقامتو

: المحكمة المختصة في إطار القانون العام:ثانيا
   األصل في والية الفصل في المنازعات العامة تنعقد لممحاكم الفاصمة في المواد االجتماعية 
إال أن ىناك عمى سبيل االستثناء بعض المنازعات بحكم طبيعتيا يعود اختصاص الفصل فييا 

. إلى القضاء المدني، اإلداري و حتى الجزائي
: اختصاص القضاء المدني-أ

   إذا تسبب رب العمل أو الغير في حادث أو مرض ميني،أمكن لييئة الضمان االجتماعي 
ولمضحية أو ذوي حقوقو أن يرفعوا دعوى ضدىم لطمب استرداد المبالغ المدفوعة من الييئة أو 

المطالبة بالتعويضات التكميمية، وتكون ىذه الدعوى أمام القضاء المدني وعمى المصاب أو 
 القانون العام، ضد صاحب العمل أو الغير ان إطارذوي حقوقو الذين يرفعون الدعوى في 

يدخموا ىيئة الضمان االجتماعي في الخصام،كما خول ليم المشرع التدخل في الدعوى 
. المرفوعة من طرف ىيئة الضمان االجتماعي ضد الغير أو المستخدم

: اختصاص القضاء الجزائي-   ب
   يمكن لبعض التصرفات المتعمقة بالضمان االجتماعي و التي تدخل في إطار المنازعة 

العامة أن تأخذ منحى آخر تشكل أفعال يجرميا القانون و يعاقب عمييا جزئيا، و التي يمكن 
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لكل من ضرر بسببيا أن يؤسس طرفا مدنيا لممطالبة بالحقوق المدنية و التعويضات المستحقة 
 من القانون المدني لذلك خول القانون لييئات الضمان االجتماعي الحق في 124طبقا لممادة 

المجوء إلى المحاكم الجزائية في بعض المخالفات المنصوص عمييا في تشريع الضمان 
: االجتماعي و ىي

. 1اإلخالل بااللتزامات الواقعة عمى عاتق المكمفين في مجال الضمان االجتماعي-
 2.إفشاء السر الميني من طرف األعوان المراقبين-
. عدم تنفيذ العقوبات المالية التي توقعيا ىيئات الضمان االجتماعي عمى أصحاب العمل-

عرض خدمات أو قبوليا و ىي مخالفة لألحكام المعمول بيا في مجال الضمان االجتماعي، -
الغش أو اإلدالء بتصريحات مزيفة تخول لو أو لغيره من أداءات ال يستحقونيا جريمة إصدار 
شيك بدون رصيد المرتكبة من صاحب العمل، ة يجوز في ىذه الحاالت لألطراف المتضررة 
من ىذه المخالفات أن يتأسسوا كأطراف مدنية لممطالبة بحقوقيم المدنية طبقا لنص المادة 

.  من القانون المدني124
: اختصاص القضاء اإلداري-ت

 عمى اختصاص الجيات القضائية اإلدارية في الفصل 08/08 من القانون 26   تنص المادة 
 من قانون 800في المنازعات العامة، فالمشرع اخذ بالمعيار العضوي المكرس في المادة 

اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ومن ثم يسند االختصاص إلى المحاكم اإلدارية لمفصل ابتدائيا 
بقرار قابل لالستئناف أمام مجمس الدولة في جميع القضايا أيًا كانت طبيعتيا و التي تكون 

الدولة أو الواليات أو البمديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية طرفا فييا 
باعتبارىا ىيئات مستخدمة و مكمفة قانونا بتنفيذ التزاماتيا المقررة بموجب قانون الضمان 

                                                      
، المتعمق بالتزامات المكمفين في مجال الضمان االجتماعي و 02/02/1983، المؤرخ في 83/14 من القانون 32المادة -1

  . المتضمن قانون العقوبات02/08/2011 المؤرخ في 11/14 من القانون رقم 183كذا المادة 
. المتعمق بحوادث العمل و األمراض المينية02/07/1983 المؤرخ في 83/13 من القانون رقم 41المادة - 2  
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االجتماعي، كالتصريح بالنشاط أو بالعمال أو باألجور، دفع المبالغ الخاصة باالشتراكات و كذا 
. الغرامات و الزيادات المترتبة عمى التأخير

    إن القضاء اإلداري يختص بالنظر في جميع القضايا التي يكون موضوعيا إلغاء قرار من 
لتجاوز (الوزارة المكمفة بالضمان االجتماعي)القرارات المركزية التي تصدرىا السمطة الوصية 

. السمطة
. المنازعات الطبية: الفرع الثاني

   وضع المشرع أجيزة و آليات داخمية و حدد سريان أعماليا تحديدا دقيقا، كما ربط أعماليا 
بآجال مضبوطة تحقيقا ألكبر قدر من السرعة في الفصل حتى أنو جعل من الخبرة الطبية 
قرارا فاصال في الموضوع المنازع فيو بصفة نيائية يمزم بنتائجيا طرفي النزاع المؤمن ليم و 
ىيئة الضمان االجتماعي، لكن مع كل ذلك قد يحدث و أن ال توقف آليات التسوية الداخمية 

المنازعة الطبية سواء عن طريق الخبرة الطبية العجز أو لجنة العجز الوالئية المؤىمة في 
تحقيق الغرض المرجو منيا إال و ىو وضع حل نيائي ليذا النزاع استجابة لمطرفين و 
اقتناعيما بما وصمت إليو التسوية الداخمية و في ىذه ال يبقى أماميا سوى االنتقال إلى 

 1.المرحمة الموالية لفض النزاع أال و ىو نظام التسوية القضائية
. والية المحاكم االجتماعية الفاصمة في المنازعة الطبية: أوال

 عمى أن لكل ذوي مصمحة مؤمن ليم كان أم 08/08 من القانون رقم 19   نصت المادة 
ىيئة الضمان االجتماعي المجوء إلى المحكمة المختصة بالقضايا االجتماعية لرفع دعوى 

: بخصوص
   المجوء إلى الخبرة القضائية في حالة استحالة الخبرة الطبية وفق النص القانوني المذكور في 

فقرتو الثالثة، وفيما عدا ىذه الحالة الواردة عمى سبيل الحصر، فان الطرفين ممزمين نيائيا 
بنتائج الخبرة الطبية التي تعد بمثابة جية طعن تستأنف أماميا قرارات ىيئات الضمان 

                                                      

.113باديس كشيدة، المرجع السابق، ص - 1  
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االجتماعي التي تتخذ بناء عمى رأي الطبيب المستشار لمييئة و ذلك عند معاينة الحالة 
الصحية لممؤمن ليم و يعتبر قرار الخبرة الطبية فاصال في موضوع النزاع بصفة نيائية 

. باستثناء حاالت العجز
. الطعن القضائي في قرار المجنة الوالئية لمعجز: ثانيا

   يكون االعتراض عمى القرار الذي تصدره ىيئة الضمان االجتماعي المتعمق بحالة العجز 
الناتج عن مرض أو حادث عمل، أو تاريخ الشفاء أو الجبر أو حالة العجز و نسبتو تعود 

، و ال ترفع أمام 08/08 من القانون رقم 31الختصاص لجنة العجز المؤىمة طبقا لنص المادة 
المحكمة الفاصمة في المواد االجتماعية إذا لم تستوفي القيد الشكمي في عرض النزاع أمام لجنة 
العجز الوالئية المؤىمة، كما تكون قرارات لجنة العجز الوالئية المؤىمة قابمة لمطعن أمام الجيات 
القضائية المختصة في اجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ استالم تبميغ القرار حسب نص المادة 

.  من القانون السالف الذكر35
. المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي:الفرع الثالث

   ال يقتصر النشاط الطبي الذي يتم من طرف المتدخمين في إطار منازعات الضمان 
االجتماعي عمى تمك العقوبات المسمطة في إطار الدعاوى التأديبية، و إنما المسؤولية عن 
األفعال المرتكبة من طرف األطباء و الخبراء بمختمف تخصصاتيم قد تذىب إلى ابعد من 
ذلك في حالة ثبوت قياميم باألفعال المنصوص عمييا بموجب مدونة أخالقيات الطب و 
. المتمثمة في الخطأ و الغش أو التجاوز، لذا سنتناول اختصاص المحاكم ثم طرق الطعن

. اختصاص المحاكم الفاصمة في المنازعات التقنية: أوال
قيام مسؤولية الطبيب أو الخبير المتدخل في إطار النشاط الطبي المتعمق بمنازعات 
الضمان االجتماعي يمكن أن تترتب عميو دعوى مدنية كما يمكن أن يتعمق األمر 

 1.بدعوى جزائية

                                                      

.114باديس كشيدة، المرجع السابق، ص - 1  
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: اختصاص المحاكم المدنية-أ
، 1   أجاز القانون لييئة الضمان االجتماعي المجوء إلى المحاكم المدنية المختصة

إلثبات المخالفات التي يرتكبيا األطباء أو جراحو األسنان أو الصيادلة أو القابالت 
بمناسبة تأدية نشاطاتيم الطبية و ذلك إلثبات المسؤولية المدنية القائمة عمى الخطأ، 

.  من القانون المدني133 إلى 124الضرر،و العالقة السببية طبقا لممواد من 
   ينعقد االختصاص لممحاكم المدنية بالنظر في المنازعات التقنية عند قيام المسؤولية 

 ذات الصمة بالضمان االجتماعي ميما كان 2المدنية لممارسين األنشطة الطبية
اختصاصيم و انتماؤىم لمقطاع العام أو الخاص، عندما يدعون لتقديم رأييم التقني و 
الفني بمناسبة منازعة قائمة بين ىيئة الضمان االجتماعي و المؤمن ليم، أي قائمة 

 عمى الخطأ، الضرر، 
. و العالقة المسببة طبقا لقواعد القانون المدني

 

: اختصاص المحاكم الجزائية- ب
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان " من قانون العقوبات عمى 226    تنص المادة 

أو مالحظ صحي أو قابمة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاىة أو عن 
 سبب الوفاة، وذلك أثناء تأدية أعمالو و طبيعتو 

و بغرض محاباة ألحد األشخاص يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى ثالث سنوات ما لم 
، كما "134 إلى 126يكّون الفعل إحدى الجرائم األشد المنصوص عمييا في المواد من 

 من نفس القانون عمى أن الموظف الذي يأمر بتسميم إحدى 223/3تقضي المادة 

                                                      

.109، ص 09/03/1999، الصادر بتاريخ 174431المجمة القضائية، العدد األول، الممف رقم - 1  
 تتجمى أىمية الممارسين لمنشاط ذات الصمة بالضمان االجتماعي من حيث أنيم يحددون الحالة الصحية أو العجز الالحق  2

بالمؤمن ليم، إما بسبب المرض أو حادث عمل أو مرض ميني، ومن ثمة فإن أي خطأ أو غش أو تجاوز يغير من حقيقة 
. الواقع ويمكن أن يترتب خسائر مالية في ذمة ىيئات الضمان االجتماعي

 .115باديس كشيدة، المرجع السابق، ص: أنظر
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 منيا الشيادات التي تسمميا مصالح الصحة العمومية 222الوثائق المعينة في المادة 
إلى شخص يعمم أنو الحق لو فييا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة 

 دينار ما لم يكّون الفعل إحدى الجرائم األشد المنصوص 15.000 إلى 1.500من 
 من نفس القانون، كما يجوز أن يحكم عميو 134 إلى 126عمييا في المواد من 

 من قانون العقوبات و ذلك 14بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
. من سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر

كما تختمف ىذه العقوبات الجزائية باختالف القطاع التابع لو الطبيب، فإذا كان تابعا 
 من قانون العقوبات، أما إذا كان 323/3لمقطاع العمومي يعد كموظف طبقا لممادة 

 من قانون العقوبات، وعميو 226يمارس نشاطو لحسابو الخاص فانو يخضع لممادة 
يمكن لييئة الضمان االجتماعي مقاضاة األشخاص المنوه إلييم سالفا أمام المحاكم 
الجزائية في حالة قيام ىؤالء بخطأ أو غش أو تجاوز ترتب عنو دفع أداءات غير 

مستحقة لممؤمن ليم، و في حالة قيام المسؤولية الجزائية أمكن لييئة الضمان 
. االجتماعي التأسيس كطرف مدني لممطالبة بالتعويضات المدنية

 المخالفات التي يرتكبيا األطباء و الممارسون لمنشاط الطبي ذات الصمة    إن
بالضمان االجتماعي تتعمق في مجمميا بميمة الطب، و تبعا لذلك فان ىناك أخطاء 

: تتردد كثيرا في األوساط الطبية بصورة كبيرة، ومنيا
. تزوير الشيادات الطبية-
. إفشاء السر الميني-
. عدم الكشف عن كل ما يحصل إلى عممو تفصيميا-
. عدم الكشف عمى سر الفحوص ألي فرد خارج الجية المسندة ليا الميمة-
. التقيد بالمعمومات التي وصمت إليو في إطار الميمة الطبية المسندة لو-
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 المتعمق بحماية الصحة 85/05 من القانون رقم 206/4وىذا ما نصت عميو المدة    
:" و ترقيتيا المعدل و المتمم

ال يمزم الطبيب أو جراح األسنان أو الصيدلي سواء كان مطموبا من القضاء أو خبيرا 
إال بالمعاينات المتعمقة فقط ...وال يمكن اإلدالء في تقريره...لديو بكتمان السر الميني

". باألسئمة المطروحة
: طرق الطعن في األحكام الفاصمة في المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي:ثانيا
إن الحكم القضائي الصادر عن المحاكم المختصة يكون كغيره من األحكام الصادرة    

في باقي المنازعات أي أن الطرف الذي صدر الحكم ضده بإمكانو الطعن فيو بما 
. يخول لو القانون ذلك، سواء كان الحكم مدنيا أو جزائيا

 :طرق الطعن في األحكام المدنية - أ
يخضع الحكم الصادر عن المحاكم المدنية المثبت لممسؤولية المدنية لمطبيب أو الخبير أو القابمة أو 
الصيدلي وكل ممارس لمنشاط الطبي الذي لو عالقة بالضمان االجتماعي إلى طرق الطعن العادية 
و ىي المعارضة و االستئناف، وتكون المعارضة بالنسبة لألحكام الغيابية وفقا لمقتضيات المادة 

.  و ما يمييا من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية327
 من 336أما إذا وصف الحكم االبتدائي فانو يبقى االستئناف كطريق لمطعن فيو و ذلك وفقا لممادة 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية التي تنص عمى أن يحدد اجل الطعن باالستئناف بشير واحدا 
ابتداء من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم إلى الشخص ذاتو كما يجوز لألطراف المجوء إلى طرق 

الطعن غير العادية و المتمثمة في االعتراض غير الخارج عن الخصومة  
 من قانون 350، 349، 313وفقا لنصوص المواد .و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض

اإلجراءات المدنية و اإلدارية، وال تخضع الوقائع المادية التي تثبتيا محكمة الموضوع لرقابة 
المحكمة العميا، إذ تختص ىذه األخيرة بمراقبة التكييف القانوني الصحيح لموقائع التي يستخمص 
منيا الخطأ أن كان تقصيريا أو عقديا، متعمد، مفترض أو واجب اإلثبات، كما ال تشمل العالقة 

.  السببية بين الخطأ و الضرر مراقبة المحكمة العميا
. طرق الطعن في األحكام الجزائية-ب
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في المعارضة إذا صدر  الجزائية لطرق الطعن العادية و المتمثمة يخضع الحكم الصادر عن المحاكم    
 . من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية953الحكم غيابيا طبقا لنص المادة 

 من قانون اإلجراءات المدنية و 949و االستئناف في حالة صدوره حضوريا طبقا لنص المادة 
اإلدارية كما يمكن لمطرف اعتماد الطريق غير العادية لمطعن و المتمثمة في الطعن بالنقض و 

 969-946إلى طمب إعادة النظر و غير الخارج عن الخصومة، و ذلك بموجب أحكام المواد 
. من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

. شروط قبول الدعوى و العقوبات: الفرع الرابع

يقصد بالدعوى المطالبة باستفادة حق أو حمايتو و ىي وسيمة مشروعة لمتعبير عن الرغبة    
في الدفاع عن الحق، تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى، ثم تكميف الخصم بالحضور في 

، أما العقوبات  أوالالزمان و المكان المحددين، لذا سنتناول في ىذا المطمب شروط قبول الدعوى
. ثانيا

: شروط قبول الدعوى: أوال

 بعنصري الصفة و المصمحة لقبول الدعوى، وأحال عنصر 08/109اكتفى القانون الجديد 
اإلذن إلى تدخل القاضي فيما لو اشترطو القانون بينما اعتبر األىمية مسألة موضوعية أدرجيا 

.ضمن الدفع بالبطالن، لذا سنتناول كّل في بند مستقل  

:الصفة و المصمحة  

:الصفة-1   

.      الصفة ىي الحق في المطالبة أمام القضاء تتوفر لدى طرفّي الخصومة األصميين

                                                      

 21، الجريدة الرسمية، العدد اإلدارية المدنية و اإلجراءات المتضمن قانون 25/02/2008 المؤرخ في 08/09القانون رقم -
.2008لسنة  1  
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قد يستحيل عمى صاحب الصفة في الدعوى مباشرتيا شخصيا بسبب : الصفة لدى المدعي-
عذر مشروع، في ىذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيمو في اإلجراءات كأن يحضر 

.المحامي نيابة عن المدعي  

ال تصّح الدعوى إال إذا رفعت من ذي صفة عمى ذي صفة، : الصفة لدى المدعي عميو-
.فيشترط قيام عنصر الصفة لدى المدعى عميو و إن تعددوا  

:المصمحة -2  

   المصمحة ىي المنفعة التي يحققيا صاحب المطالبة القضائية وقت المجوء إلى القضاء، ىذه 
المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى، واليدف من تحريكيا فال دعوى من دون مصمحة تنزييا 
لمقضاء عند االنشغال بدعوى ال فائدة عممية منيا كدعوى غير منتجة، والتكريس المستقر عميو 

 13و أضاف المشرع ضمن المادة .فقيا و قضاء بشأن المصمحة و الستدراك الفراغ القانوني
 من قانون اإلجراءات المدنية تشير إلى توفر 459من نفس القانون عبارة ىي في المادة 

.عنصر المصمحة سواء كانت قائمة أو محتممة يقرىا القانون  

تكون المصمحة قائمة حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني، فيكون : المصمحة القائمة-
الغرض من الدعوى حماية ىذا الحق أو المركز القانوني من العدوان عميو أو التعويض ما لحق 

.بو من ضرر  

:األهمية-ت  

 من القانون 40   يقصد بأىمية التقاضي أىمية أداء لدى الشخص الطبيعي طبقا لممادة 
المدني، أما بالنسبة إلى األشخاص االعتبارية فيتمتعون بأىمية التقاضي عمال بالمادة من نفس 
القانون، وقد أصاب المشرع حينما استبعد األىمية من دائرة شروط قبول الدعوى ألسباب عدة 
منيا أن األىمية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى و قد يغيب أو ينقطع أثناء سير 

.الخصومة  
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  .العقوبات:ثانيا

: تفرض ىيئة الضمان االجتماعي عقوبات في الحاالت التالية

.في حالة الغش-  

.التبميغ الكاذب-  

.أداء أعمال مخالفة لألحكام المعمول بيا في مجال الضمان االجتماعي-  

.في حالة إثبات غش أو تجاوز من طرف المجنة التقنية-  

في حالة تعرض طبيعة الحالة الطبية لممستفيد لتغيير من طرف الطبيب،جراح األسنان،أو -
.القابمة أو الصيدلي  

.كل من يؤثر أو يحاول أن يؤثر عمى شاىد عمل قصد تزييف الحقيقة-  

  .تدفع مبالغ الغرامات لييئة الضمان االجتماعي التي كانت محل األضرار-

يحق لممؤمن لو أو لذوي حقوقو طمب التعويضات عن األضرار الناتجة عن التأخير في تصفية -
معاشات التقاعد أو ريع حادث عمل أو عجز في دفع األداءات المستحقة قانونا في إطار 

.القانون العام  

تكون الغرامات و الزيادات مستقمة عن العقوبات األخرى المسمطة بمقتضى قانون العقوبات أو -
1.غيره من القوانين  

   حوصمة ىذا الفصل تكمن في أّن نظام حوادث العمل و األمراض المينية يعتبر األسموب 
األمثل حاليا لمواجية مختمف المخاطر،و ييدف إلى معالجة و مواجية ما قد يحل بالفرد من 
مصائب تعيق حياتو و ذلك باإلنقاص من موارده أو انقطاعو عن العمل ألسباب فيزيولوجية 

ىذا التوافق اليادف إلى حماية الفرد من المخاطر االجتماعية و بين .كالمرض،العجز،و الوفاة

                                                      
1
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون رقم 86 و82،83،84،85المواد - 

    .االجتماعي
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عممية تقديم خدماتو، قد تنشأ خالفات بين ىيئة الضمان االجتماعي و المؤمن لو، سواء كانت 
خالفات ذات طابع إداري كالمنازعات العامة أو ذات طابع طبي كالمنازعات الطبية أو 

المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، وكحل ليذه الخالفات يتم تسويتيا سواء بالطرق الداخمية 
.أو القضائية  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال تاخةم
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  المتعمق بحوادث 83/13 من دراستنا لموضوع ىذا البحث إلى أن القانون رقم      خمصنا
العمل واألمراض المينية كان وليد المجتمع، أخذ المشرع فيو بعين االعتبار ظروف الطبقة 

وأن اليد العاممة العميمة تساوي ''الشغيمة خاصة وأنيا الركيزة األساسية في اقتصاد أي بمد 
، فنقول بأن ىذا القانون قد وضع حد لمخوف و القمق لدى الطبقة الشغيمة ووفر ''مجتمعا عميال

نوعا من الحماية الالزمة ليذه الطبقة، ويمكن الجزم أن ىيئة الضمان االجتماعي أصبح ليا أثرا 
 .مباشرا في التقميل من أضرار الجسمانية التي تمحق بالعامل 

     تعرفنا في الفصل األول عمى ماىية حوادث العمل و المرض الميني و إجراءات إثباتيما 
كما لمسنا توسع المشرع في شمل أكبر عدد من المستفيدين من الطبقة الشغيمة ، وكذا مّد 

نطاق الحماية ليغطي أكثر الحوادث شيوعا في الوسط الميني ، فيستفيد العامل المصاب من 
أداءات تخصص ليا ىيئة الضمان االجتماعي ميزانية معدة من قبل تجمع من االشتراكات التي 

 .تدفع من قبل العمال ،ىذه األداءات كتعويض عن العجز المؤقت أو العجز الدائم أو الوفاة 
       أما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى الحيز القانوني لممنازعات المتعمقة بحوادث العمل 

 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 08/08واألمراض المينية من خالل القانون رقم 
 (الداخمية)االجتماعي، من مفيوم و مجاالت تطبيق ىذه المنازعات ،ثم طرق التسوية اإلدارية 

فمم يجعل المشرع من ىذه التسوية مجرد آليات بديمة عن التسوية القضائية ، بل جعل الكثير 
منيا إجراءات أولية إجبارية قبل المجوء إلى القضاء ،لقد تم االعتناء بالمنظومة القانونية لطرق 
تسوية المنازعات غير أنيا لم تحقق نتائج عمى المستوى العممي و الميداني، فمازالت غير قادرة 

 .عمى تحقيق األىداف المرجوة  منيا 

      ىذا القانون الذي اعتبره البعض ضرورة حتمية ألنو جبر األضرار الناجمة عن حوادث 
العمل واألمراض المينية ،فكان متناغما مع التطور الذي شيدتو الجزائر اقتصاديا واجتماعيا 

 .وقانونيا
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 :و لذلك توصمنا من خالل تطبيق ىذا القانون إلى عدة نتائج تبرز أساسا عمى مستوى
 .  شموليتو الصريحة لشرائح شغيمة لم تكن مشمولة بالتغطية -1
 . جدوال مكن من فض عديد الصعوبات القانونية84وضع  -2
 .(الطريق)حمل القانون نضام التعويض عن حوادث السير  -3
كان المشرع حريصا باإلحاطة بالمرض الميني و أسبابو فيو قد أوجب عمى صاحب  -4

 العمل الذي يستعمل مواد أو أساليب تتسبب في حصول األمراض المينية أن يصرح 
 بذلك إلى إدارة الصندوق الوطني لمتأمينات لمعمال األجراء                                          

 :غير أن المشرع في ىذا القانون أغفل بعض النقاط منيا
  ساعة لتصريح العامل بالحادث لرب العمل فيي جد قصيرة، 24 فيما يخص مدة  -1

فعمى المشرع أن يراعي ظروف العامل، وجيل معظم العمال لمقواعد القانونية في ىذا 
 .المجال

 أيام لتصريح المستخدم بعمالو، مما يمكن رب العمل من التممص 10فيما يخص ميمة  -2
 .من المسائمة

 عمى المشرع وضع قوانين صارمة لتماطل أعوان ىيئة الضمان االجتماعي بالنظر في  -3
 .الطمبات مما يؤدي الى التقادم حقوق العمال في التعويض

في ما يتعمق بقائمة األمراض المينية يستحسن مواكبة التطور اليائل التكنولوجي  -4
دراج أمراض أخرى مع اشراك متخصصين في مختمف الميادين لتحيين  والصناعي وا 

 .القوائم المتعمقة باألمراض المينية
 الحرص عمى اتخاذ اإلجراءات الوقاية وحفظ سالمة العمال وذلك بالحرص عمى نوعية  -5

العمل، وتكيف الفحص الطبي عمى العمال، والقيام ببرامج تكوينية تخص الوقاية الصحية 
 .واألمنية
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فيما يتعمق بمنظومة الضمان االجتماعي وخاصة الخالفات التي تثور بشأن وسائل  -6
 .التعويض من حيث تسييل اإلجراءات وتبسيطيا عمى العمال

فيما يخص وسائل التبميغ اإلداري لمقرارات الطبية لممؤمن لو كتعيين الخبير كونو كان  -7
 .محل استغالل  من طرف ىذا االخير واالحتجاج بعدم التبميغ

وضع شروط لمتسجيل في قائمة الخبراء، كاشتراط المستوى العممي والخبرة المينية  -8
 .والتخصص

 أيام لتبميغ  ىيئة الضمان االجتماعي المؤمن لو من أجل إجراء الخبرة 08 فيما يخص ميمة  -9
 .الطبية وىذا وجب رفع المدة و تبميغو عن طريق المحضر القضائي

 .ضرورة األخذ بعين االعتبار الخبرة والكفاءة، الختيار أعضاء لجنة العجز الوالئية -10
 .ضرورة  تحديد مجاالت المنازعات التقنية ذات الطابع  الطبي -11
ضرورة توافق النصوص المتعمقة بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي وأحكام مدونة  -12

 .أخالقيات الطب
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 :المراجع بالمغة العربية:أوال
 :الكتب-     أ

 . القرآن الكريم -1
 :الكتب العامة .1

، الطبعة الثانية، "نظرية االلتزام"أحمد عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني-1
 .2002دار اليناء، لبنان، 

النظرية العامة لمقانون "الجياللي عجة، الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتماعية-2
 .2005، دار الخمدونية، الجزائر، "االجتماعي في الجزائر

 .2001،دار النشر،الجزائر،"العمل المستحق التعويض"عمي فياللي،االلتزامات -3
مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمين االجتماعي،الطبعة األولى،منشورات الحمي -4

 .2010الحقوقية،بيروت،
 :الكتب الخاصة .2

 .1976أحمد محمد محرز،الخطر في اصابات تامين العمل،دار اليناء، القاىرة،- 1
الطيب سماتي، حوادث العمل و االمراض المينية في التشريع الجزائري، دار اليدى، -2

 .2010الجزائر، 
الطيب سماتي، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء -3

 .2010القانون الجديد، دار اليدى، الجزائر، 
الطيب سماتي، المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديد، -4

 .2010دار اليدى، الجزائر، 
دراسة "رمضان سيد محمود، الوسيط في شرح قانون العمل و قانون الضمان االجتماعي -5

، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عمان، "مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمة النقض و التمييز
2010. 
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سميمان أحمية، قانون منازعات العمل و الضمان االجتماعي، دار الخمدونية، -6
 .2002الجزائر،

سميمان أحمية، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزائري، -7
 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

صالح رامي نييد، إصابات العمل و التعويض عنيا، الطبعة األولى، دار -8
 .2010الثقافة،عمان،

عبد الغفار جابر سالم، تنازع القوانين في مجال حوادث العمل، دار الجامعة الجديدة، -9
 .2010االسكندرية، 

عبد الرحمان خميفي، الوجيز في منازعات العمل و الضمان االجتماعي، دار العموم، -10
 .2008الجزائر، 

محمد حسن قاسم، اثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، -11
2006. 

ياسين بن صاري، منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري، دار ىومة، -12
 .2004الجزائر،

 .يحي بن لعمي، الخبرة في الطب الشرعي، عمار قرفي، الجزائر، بدون تاريخ النشر-13
 :الرسائل و المذكرات-ب

دراسة مقارنة "الواسعة زرارة صالحي، المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية-1
، رسالة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كمية "بين القانون الجزائري و القانون المصري

 .2007-2006الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
باديس كشيدة، المخاطر المضمونة واليات فض المنازعات في مجال الضمان االجتماعي، -2

رسالة ماجيستير في العموم القانونية، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة الحاج 
 .2010-2009لخضر،باتنة،
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دراسة ميدانية بمركب المجارف و "سمير حديبي، حوادث العمل و عالقتيا بالروح المعنوية -3
، رسالة ماجيستير،كمية العموم اإلنسانية و " عمى العمال المنفذين بعين أسمرةC-P-Gالرافعات 

 .2009-2008العموم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة،
عبد القادر عمراني، قواعد المسؤولية في نظام حوادث العمل، رسالة تخرج المدرسة العميا -4

 .2007-2006،الجزائر، 17لمقضاء، الدفعة 
فطيمة يحياوي، التعويض عن حوادث العمل و األمراض المينية، رسالة المدرسة العميا -5

 .2009-2006، 17لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر،الدفعة 
فيروز قالية، الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينية، رسالة ماجيستير، كمية -6

،جامعة مولود معمري، تيزي "مدرسة الدكتوراه القانون األساسي و العموم السياسية"الحقوق
 .2012وزو،
قويدر دوباخ، دراسة مدى مساىمة األمن الصناعي في الوقاية من إصابات حوادث العمل -7

، رسالة "بسكرةE-N-I-C-A-Bدراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل "و األمراض المينية 
ماجيستير، كمية العموم االنسانية و العموم االجتماعية، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة 

2008-2009. 
محمد كوال، النظام القانوني لمنازعات الضمان االجتماعي، رسالة المعيد الوطني لمقضاء، -8

 .2006، الجزائر، 14الدفعة 
الذوادي ابن بتيش، المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي، مذكرة تخرج لنيل ما -9

، المدرسة العميا لمضمان 2بعد التدرج المتخصص في تسيير الضمان االجتماعي، الدفعة 
 .2002االجتماعي، كمية العموم االقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر، 

عبد المالك جعيجعي، منازعات الضمان االجتماعي و تسويتيا في التشريع الجزائري، -10
مذكرة نياية التكوين المتخصص لمقضاة في قانون العمل و الضمان االجتماعي، المعيد 

 .2001، 2000الوطني لمعمل، الدفعة االولى، الجزائر، 
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عبمة بمحودي، سير المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي ال سيما عمى ضوء -11
، مذكرة تخرج لنيل تكوين ما بعد التدرج 1999 و 1987التعديالت التشريعية لسنة 

المتخصص في سير الضمان االجتماعي، المدرسة العميا لمضمان االجتماعي، كمية العموم 
 .2002-2001االقتصادية، جامعة الجزائر، 

 :النصوص القانونية-ت
: الدساتير

. 1996، سنة 21، الجريدة الرسمية، العدد 10/1996 /16 المؤرخ في 1996دستور -

: القوانين-

 المتعمق بالتأمينات اإلجتماعية المعدل 02/07/1983 المؤرخ في 83/11القانون رقم - 1
. 1983، سنة 28والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتعمق بالتقاعد المعدل والمتتمم، الجريدة 02/07/1983 المؤرخ في 83/12القانون رقم - 2
. 1983، سنة 28الرسمية، العدد 

 المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية 02/07/1983 المؤرخ في 83/13القانون رقم - 3
. 1983، سنة 28المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعمق بالتزامات المكمفين في مجال 02/07/1983 المؤرخ في 83/14القانون رقم - 4
. 1983، سنة 28الضمان اإلجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 02/07/1983 المؤرخ في 83/15القانون رقم - 5
. 1983، سنة 25اإلجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 
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 المتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية، 29/12/1986 المؤرخ في 86/15القانون رقم - 6
، 10/11/2004 المؤرخ في 17/04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1986، سنة 55العدد 

. 2004، سنة 72الجريدة الرسمية، العدد 

 المتعمق بعالقات العمل المعدل والمتمم، 21/04/1990 المؤرخ في 90/11القانون رقم - 8
. 1990، سنة 17الجريدة الرسمية، العدد 

، 1996، سنة 42، الجريدة الرسمية، رقم 06/07/1996 المؤرخ في 96/18القانون رقم - 9
. 1983، سنة 28 المتعمق بالتقاعد، الجريدة الرسمية، العدد 83/12المعدل لمقانون رقم 

، سنة 80، الجريدة الرسمية، العدد 11/11/1999 المؤرخ في 99/10القانون رقم - 10
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 83/15، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1999

. 1983، سنة 25اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن القانون المدني، المعدل 20/06/2005 المؤرخ في 05/10القانون رقم - 11
. 2005، سنة 44والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008 المؤرخ في 08/08القانون رقم - 12
. 2008، سنة 11اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 25/02/2008 المؤرخ في 08/09القانون رقم - 13
. 2008، سنة 11واإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 02/08/2011 المؤرخ في 11/14القانون رقم - 14
. 2011، سنة 44الرسمية، العدد 
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 المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة 06/03/2016 المؤرخ في 16/01القانون - 15
  .2016، سنة 14الرسمية، العدد 

 ،المتعمق بقانون الصحة، الجريدة الرسمية، 2018 يوليو 02 المؤرخ في 18/11القانون - 16
  .2018، سنة 46العدد 

: األوامر-

 المتعمق 83/11 المعدل والمتمم لمقانون رقم 06/07/1996 المؤرخ في 96/17األمر رقم - 1
. 1996، سنة 42بالتأمينات اإلجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتعمق 83/13 المعدل والمتمم لمقانون رقم 06/07/1996 المؤرخ في 96/19األمر رقم - 2
. 1996، سنة 42بحوادث العمل واألمراض المينية، الجريدة الرسمية، العدد 

: المراسيم التنفيذية-

 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني 11/02/1984 المؤرخ في 84/27المرسوم رقم - 1
، سنة 07 المتعمق بالتأمينات اإلجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 83/11من القانون رقم 

1984 .

 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين 11/02/1984 المؤرخ في 84/28المرسوم رقم - 2
 المتعمق بحوادث 02/07/1983 المؤرخ في 83/13الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 

. 1984، سنة 07العمل وتاألمراض المينية، الجريدة الرسمية، العدد 

 الذي يحدد المبمغ األدنى لمزيادة غير 11/02/1984 المؤرخ في 84/29المرسوم رقم - 3
، 07المنصوص عمييا في تشريع الضمان اإلجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

1984 .
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 الذي يحدد قائمة العمال المشبيين 09/02/1985 المؤرخ في 85/33المرسوم رقم - 4
، المعدل 1985، سنة 09باألجراء في مجال الضمان اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 

، سنة 52، الجريدة الرسمية، العدد 06/07/1992 المؤرخ في 92/274والمتمم بالمرسوم رقم 
1992 .

 الذي يتضمن كيفيات إعداد المدونة 12/11/1985 المؤرخ في 85/283المرسوم رقم - 5
لتسيير األعمال المينية التي يمارسيا األطباء، الصيادلة، جراحوا األسنان ومساعدي األطباء، 

.  1985، سنة 47الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن الوضع القانوني 04/01/1992 المؤرخ في 92/07المرسوم التنفيذي رقم - 6
لصناديق الضمان اإلجتماعي والتنظيم اإلداري والمالي لمضمان اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، 

. 1992، سنة 02العدد 

 المتضمن مدونة أخالقيات 06/07/1992 المؤرخ في 92/276المرسوم التنفيذي رقم - 7
. 1992، سنة 52الطب، الجريدة الرسمية، العدد 

 يحدد نسبة اإلشتراك في 26/05/1994 المؤرخ في 94/12المرسوم التنفيذي رقم - 8
. 1994، سنة 34الضمان اإلجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمسة، العدد 

 الذي يحدد النظام الخاص 08/12/1997 المؤرخ في 97/474المرسوم التنفيذي رقم - 9
. 1997، سنة 82بعالقات العمل التي تعني العمال في المنزل، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن شروط تنظيم تعميم 07/12/2002 المؤرخ في 02/427المرسوم التنفيذي رقم - 10
عالميم وتكوينيم في ميدان الوقاية من األخطار المينية، الجريدة الرسمية، العدد  ، 82العمال وا 

. 2002سنة 
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 الذي يحدد شروط الخاصة 01/12/2003 المؤرخ في 03/452المرسوم التنفيذي رقم - 11
 . 2003، سنة 74المتعمقة بنقل المواد الخطيرة عبر الطرقات، الجريدة الرسمية، العدد 

 الذي يحدد تشكيمة المجنة 2004 المؤرخ في سبتمبر 04/235المرسوم التنفيذي رقم - 12
. التقنية ذات الطابع الطبي وصالاحياتيا وكيفيات سيرىا

 الذي يحدد أعضاء المجان 24/12/2008 المؤرخ في 08/415المرسوم التنفيذي رقم - 13
المحمية لمطعن المسبق المؤىمى في مجال الضمان اإلجتماعي وتنظيميا وسيرىا، الجريدة 

 2009الرسمية العدد األول سنة 

 المتضمن تحديد تشكيمة 24/12/2008 المؤرخ في 08/416المرسوم التنفيذي رقم - 14
المجان الوطنية لمطعن المسبق المؤىمة في مجال الضمان اإلجتماعي وتنظيميا وسيرىا، الجريدة 

 . 2009الرسمية، العدد األول، سنة 

 المتضمن تحديد تشكيمة لجنة 07/02/2009 المؤرخ في 09/73المرسوم التنفيذي رقم - 15
. العجز الوالئية المؤىمة في مجال الضمان اإلجتماعي وتنظيميا وسيرىا 

: القرارات -

: القرارات الوزارية- 

 يحدد الجدول الذي يتخذ أساسا 13/02/1984قرار وزير الحماية اإلجتماعية المؤرخ في - 1
، 07لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض الميني، الجريدة الرسمية، العدد 

. 1984سنة 

 يحدد قائمة األمراض التي يحتمل أن 05/05/1996القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 2
 . 2 و 1يكون مصدرىا مينيا وممحقيو 
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 المتضمن تحديد قائمة 09/06/1997 المؤرخ في 97/33القرار الوزاري المشترك رقم - 3
. األشغال التي يكون العمال فييا معرضين بشدة لألخطار المينية

: قرارات المحكمة العميا-

: قرارات المحكمة العميا غير المنشورة- 

، الغرفة 188194، تحت رقم 15/02/2000قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 
. اإلجتماعية، القسم الثاني، غير منشور

:  قرارات المحكمة العميا المنشورة- 

. 241/59، تحت رقم 23/04/1990قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 1

.  25/06/1990قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 2

 . 17/02/1992قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ  - 3

 . 119321، تحت رقم 20/12/1994قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 4

 . 119821، تحت رقم 20/12/1994قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 5

، الغرفة 167320، تحت رقم 18/12/1998قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 6
. اإلجتماعية

، الغرفة 188822، تححت رقم 15/02/2000قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 7
. اإلجتماعية، القسم الثاني

 . 193923، تحت رقم 14/03/2000قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 8
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، الغرفة 2279، تحت رقم 04/07/2007قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 09
. اإلجتماعية

 . 08/01087، تحت رقم 05/03/2008قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 10

، الغرفة 96/350، تحت رقم 09/11/2009قرار المحكمة العميا، الصادر بتاريخ - 11
اإلجتماعية، القسم األول، بين الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء وكالة 

. (ع.ت)الجزائر، و 

. 1990قرار محكمة النقض الفرنسية، الصادر بتاريخ - 12

: قرارات المجالس القضائية-

، الغرفة 15/9811، تحت رقم 03/10/1998قرار مجمس قضاء الشمف، الصادر بتاريخ - 1
ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء وكالة  (أ.ب )اإلجتماعية، بين 

. الشمف

 . 2444/67، تحت رقم 27/05/2007قرار مجمس قضاء وىران، الصادر بتاريخ - 2

، 03596/10، تحت رقم 26/12/2010قرار مجمس قضاء الشمف، الصادر بتاريخ - 3
ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال  (ع و م. ب )القسم اإلجتماعي، بين 

. (ب م  )األجراء وكالة الشمف وذوو حقوق 

: قرارات المجان الوطنية والمحمية المؤهمة لمطعن المسبق-

، تحت رقم 20/02/2007قرار المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق، الصادر بتاريخ - 1
ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء  (ج.ب)، بين 1189/2006

. وكالة برج بوعريريج 
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، تحت رقم 15/01/2007قرار المجنة الوالئية لمطعن المسبق، الصادر بتاريخ - 2
والصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء وكالة برج  (أ.ب )، بين 2006/52
. بوعريرج

، تحت رقم 17/02/2015قرار المجنة المحمية المؤىمة لمطعن المسبق، الصادر بتاريخ - 3
ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء وكالة  (ن.ل )، بين 2015/46
. الشمف

: األحكام القضائية- ث

 ، محكمة برج بوعريرج بين 2003/07، تحت رقم 07/06/2003الحكم الصادر بتاريخ -1

. ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء وكالة برج بوعريرج  (م.ح )

، محكمة وىران، القسم 08/5722، تحت رقم 26/11/2008الحكم الصادر بتاريخ - 2
. اإلجتماعي

، مجمس قضاء الشمف، 14/75610، تحت رقم 10/04/2014الحكم الصادر بتاريخ - 3
ومدير الصندوق الوطني لمتأميننات اإلجتماعية لمعمال األجراء  (م.ع )القسم اإلجتماعي، بين 

. وكالة الشمف

: الوثائق- ج

نشرية إخبارية حول الوقاية من الخطر الكيميائي، الصادرة عن مصمحة الوقاية من حوادث -1
العمل واألمراض المينية لوكالة الضمان اإلجتماعي، مطبعة الضمان اإلجتماعي، الجزائر، 

. 2015أفريل 



 قائمة المراجع

 

119 
 

نشرية إعالمية حول الوقاية والتأمينات اإلجتماعية، الصادرة عن مديرية الوقاية من حوادث - 2
العمل واألمراض المينية لوكالة الضمان اإلجتماعي، مطبعة الضمان اإلجتماعي، قسنطينة، 

2009 .

 المتعمق 03/08/2008ع، المؤرخ في .ح.إ.ت/آ/ م11/2008وثيقة إجراء العمل رقم - 3
. بإجراءات التصريح بحوادث العمل 

:  التوصيات- ح

.  الصادرة عن مؤتمر العدل الدولي1944 سنة 67التوصية رقم -1

: المحاضرات- خ

، مطبوعة االجتماعيأحمية سميمان، ممخص محاضرات قانون منازعات العمل والضمان -1
. 2008/2009خاصة بقسم الكفاءة المينية لممحاماة، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 :دفاترال- د

. 1981، االجتماعي، مصمحة اإلعالم لمضمان االجتماعيدفتر مصطمحات الضمان -1

دفتر التأمين عن حوادث العمل واألمراض المينية، مطبوعات الصندوق الوطني لمتأمينات - 2
. 2002 لمعمال األجراء، مديرية الدراسات اإلحصائية والتنظيم، الجزائر، االجتماعية

:  القضائيةالمجالت- ذ

. ، الصادرة عن الديوان الوطني لألشغال التربوية1991المجمة القضائية، العدد الثاني، سنة -1

، الصادرة عن الديوان الوطني لألشغال 1992المجمة القضائية، العدد الثالث، سنة - 2
. التربوية
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. 1994المجمة القضائية، العدد الثاني، سنة - 3

. 1996المجمة القضائية، العدد األول، سنة - 4

. 09/03/1999المجمة القضائية، العدد األول، الصادرة بتاريخ - 5

. 2000المجمة القضائية، العدد األول، سنة - 6

. 2001المجمة القضائية، العدد األول، سنة - 7

، العدد االجتماعيعبد السالم ذيب، المنازعات في مجال الضمان ، المجمة القضائية- 8
 . 1996الثاني، الصادرة عن قسم المستندات والنشر، المحكمة العميا، الجزائر، 

: الممتقيات واألعمال الدراسية-ر

 في التشريع الجزائري ومشاكمو االجتماعيةالطيب سماتي، اإلطار القانوني لمتأمينات -1
العممية، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافمي والتأمين التقميدي بين األسس النظرية والتجربة 

 . 2011التطبيقية، 

العرج بورويس، المسؤولية الجنائية لألطباء، الممتقى الوطني حول مسؤولية الطبيب، أفريل - 2
2008 .

المنصف الكشو، نظام جبر األضرار في القطاع الخاص والنظام المطبيق في القطاع - 3
العام، الندوة الوطنية حول دور القاضي في النزاعات المتعمقة بحوادث العمل واألمراض 

. 2005المينية، صفاقس، 

نصر الدين ماروك، المسؤولية الجنائية لمطبيب عن إفشاء سر المينة، بحث مقدم في اليوم - 4
. ، غير منشور18/12/1995الدراسي حول القانون الطبي، بومرداس، 
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: المراجع بالمغة الفرنسية: ثالثا

-Les études :  

1-Ali Filali, les contentieux de la ssécurite sociale, revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques et sociales N : 98/04, Alger, 1998. 
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