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مان الض التشريعإجراءات التسوية المنازعات المتعلقة بالتأمين عن العجز في 
 االجتماعي
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مي الحنونة 

 
وصى الله بهمأ خيرا، الى ا

 
اهدي ثمرة هدا العمل الى من ا

التي كأنت منأرة دربي واشعأع قلبي وغمرتني بدفئهأ صغيرا وحبهأ كبيرا 
 رحمك الله واسكنك اعألي جنأنه.

نعم بألراحة والهنأء الذي لم يبخل بشيء
 
ن م الى من سعى وشقأ ال

اجل دفعي في طريق النجأح الذي علمني ان ارتقي سلم الحيأة بحكمة 
 وصبر الى والدي العزيز.

الى من حبهم يجري في عرقي ويلهج بذكرهم فؤادي الى اخوتي شفيق، 
 رانيأ، سيف الدين.

الى الينبوع الذي ال يمل العطأء الى من حأكت سعأدتي بخيوط 
 منسوجة من قلبهأ الى خألتي غألية.

 الغألية دمِت لي مصدر للحنأن والعطف. لى ِجدةا  
الى من سرنأ سويأ ونحن نشق الطريق معأ نحو النجأح واالبداع الى 

 امأل. عوادزميلتي ا
الى من علموني حروفأ من ذهب الى من صأغوا لي من علمهم حروفأ 
سأتذتي 

 
ومن فكرهم منأرة تنير لنأ مسيرة العلم والنجأح الى جميع ا

 رافقوني في مشواري الدراسي والجأمعي.اللذين 
.كل من نسيهم قلمي وحفظتهم ذاكرتيالى 
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دات المعاه عليهاالتأ نصمم   اإلجتماعية ةيالضمممان اتجتماعأ د د رممور الحما يعتبر
 من الضمممممممممان للمسمممممممت يدینإلى إعطاء مكانة خارمممممممة  هدفیالذي  ،الوطنيةالدسمممممممماتير و  الدولية

كان قطاع النشممممممممممما  الذي  ايباألجراء د ملحقينجتماعأ وذوي  قوقهم سمممممممممممواء كانوا دجراء دو إلا
 التقليلى التأ تؤدي إل ةيالمهن اتجتماعيةاألخطار  بجميعالتك ل  طريق وذلك عن ،إليه ینتمون 

 .نهائيةبص ة  العجز انايدو عدم القدرة على الكسب ود 
هو منظومة اقتصمممممادية اجتماعية تسمممممهر الدولة على تطبيقها، وذلك فالتأمين اتجتماعأ 

كل شممممممملتؤمن فيه  دا معينا من الموارد والمدخول والخدمات الطبية لبعض او لجميع اتفراد فأ 
 لونقممديممة، مقممابممل دفعممات نقممديممة تممدفع من قبممل المومن لهم او لحسممممممممممممممابهم من قبممعينيممة  دداءات

 درحاب العمل دو من اتثنين معا.
 قانونيةمنظومة  يشمممممممممكلدرممممممممب  الضمممممممممان اتجتماعأ فأ مختلة األنظمة المقارنة  دلق

بعين  ذتأختنازعية سمممممممهلة  والسمممممممرعة واجراءاتقائمة بذاتها لما يمتاز بخارمممممممية المرونة  وهيكلة
يات وشمممممممممكللجوء الخاضمممممممممعين له الى القضممممممممماء مباشمممممممممرة لما یتطلب ذلك اجات  يت ادلاتعتبار 

 أ.اتجتماعالى الطابع اتجتماعأ الذي یتصة به الضمان  اضافة ،للغاية واجراءات رعبة

منظومة قانونية هامة تسممعى  درممب هنا يمكن القول ان قانون الضمممان اتجتماعأ  ومن
 اتقتصممادية كماو الى اتسممتقيلية بحد ذاتها تعتنأ بها جميع الدول باختيف توجهاتها السممياسممية 

الى  او تودي قد يحل بال رد من مصمممممممائب تعيق  ياته ماومعالجة تامين یهدف الى مواجهة  ان
ن تلك ومن بي د يانا العجز بصمممممممممم ة مؤقتة او  تى نهائيةتقليل او عدم القدرة على الكسممممممممممب و ال

خيل الح اظ مل، البطالة عن العمل...، ذلك من الحماتت والمخاطر، المر،، إرمممممممممممممابات الع
 اتدنى من المتاعب لضمان  ياتهم. واجورهم وضمان الحدعلى رواتبهم 

ومات وخصفان تشمريع الضممان اتجتماعأ نجم عن تطبيقه  دون نزاعات معقدة  وعليه
لمعهود على ا والت ت  الغيرام اقتصمممماد السمممموق ظبعد تبنأ الجزائر ن خصممممتا لها ا يانا  يصممممعب

 اعيا او ارحابالمتعاملين مع الضمان اتجتماعأ سواء المؤمنين اجتم درمب القطاع الخاص 
 اتجتماعأ.هيئات الضمان  ومتنوعة معمنهم فأ نزاعات عدیدة  خواصالعمل تسيما ال
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دمنا بصمممدد المنازعات التأ ت ور و تسممميما المنازعات الطبية فقد كان اسممما  تنظيم  وما
المتعلق" بالرقابة و المنازعات و الغرامات " والتأ  2591ديسمبر  03هذه المنازعات هو قانون 
 11و الممذي عممدل هو اتخر بموجممب المرسممممممممممممموم  2591جويليممة  21تم تعممدیلممه بموجممب قممانون 

. يث اعتبرت هذه النصوص ات كام   2595ینایر  1اتمر المؤرخ فأ  هو تي 2591سبتمبر 
ة المطبقة على جميع اتعتراضممات الخارممة بالضمممان اتجتماعأ باسممت ناء انها اسممتبعدت ماالع

الذي ادى الى التمييز بين المنازعات العامة و المنازعات الخارة  ءالشأبموجب ا كام خارة 
اول قانون فأ الجمهورية الجزائرية المسممممتقلة و هو القانون  ررممممدوبعد اعين اسممممتقيل الجزائر 

المتعلق بتمدید التشمممريع ال رنسمممأ مالم یتعار، مع  2511-21-02المؤرخ فأ  291-11رقم 
عدیل الذي قام بت 2519-30-22الصممممممادر بتاريخ  11-19السممممميادة الوطنية ثم تيه المرسممممموم 

- 91  تحدید شمممممرو  تطبيق القانون رقم منالمتضممممم 2591-32-11مؤرخ فأ ا كام القرار ال
فيمممما یتعلق بقواعمممد المنمممازعمممات و تمممدابير رقمممابمممة  تطبيق  2591-21-03المؤرخ فأ  2130

ور وبعدها اسمممممممتمر تط، التشمممممممريعات الضممممممممان اتجتماعأ بالنسمممممممبة للمهن الحرة الغير ال ي ية
 280-11رقم  وردالقانونأ له من خيل رمم طارمنازعات الضمممان اتجتماعأ الى ان وجد اإل

المتضممممممممممممممن تعويض  وادن العمممل و اتمرا، المهنيممة وهو اول  2511-31-12المؤرخ فأ 
قانون لهذه المنازعات كما انه ميز بين المنازعات العامة و بين المنازعات الطبية التأ تخضمممممممع 

 مةو التأ قام بها المشممممرع فأ منظ لإلرممممي اتلقواعد خارمممة ات ان القانون لم یدم طويي نظرا 
المتعلق  29-80ومن بين همذه القوانين القانون رقم  2580الضمممممممممممممممان اتجتمماعأ فأ سمممممممممممممنمة 

 2581والذي تم تعدیله فأ سمممممممنة  2580-31-31 زعات الضممممممممان اتجتماعأ المؤرخ فأبمنا
 2581المتعلق بقانون المالية لسممممممنة  2581-21-15المؤرخ فأ  29-81بموجب القانون رقم 

المؤرخ فأ  23-55بموجب القانون رقم  2551بعد رمممممدور دسمممممتور  نيةاكما تم تعدیله للمرة ال 
وبعد مرور اك ر من خمسة و عشرون سنة تم الغاء القانون  1338وفأ سنة  22-22-2555
المتعلق  1338-31-10المؤرخ فأ  38-38و رممممممممممدر القانون  السمممممممممابق الذكر 29-80رقم 

 بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ .
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 ال انية منه التأ تنص على وبالخصممممممممموص المادةت حص مواد هذا اتخير  بعد يث انه 
 انه " تشمل المنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ 

 المنازعات العامة. -

 المنازعات الطبية. -

 المنازعات التقنية ذات الطابع الطبأ." -

علقة عات المتوبتحدید المناز یهمنا بالضمممممممبذ  سمممممممب هذه الدراسمممممممة المنازعات الطبية  وما
ان تقع بين هيئات رممممنادیق الضمممممم والنزاعات التأالتأ تشممممكل جزءا هاما من الخيفات بالعجز 

كما انه يغلب عليها  دخرى،من جهة المؤمن له اجتماعيا و  وبين المست يدیناتجتماعأ من جهة 
 من الجانب اتداري او القضائأ. دك رالطابع الطبأ 

 من الدراسة  الهدف

هذا النوع من  تسممممممممممممموية وآليات المعطياتهذا البحث الى ضمممممممممممممرورة اتلمام بكل  یهدف
 المعروضممة على المحاكم، فعر، القضممايادنواع  نيالمنازعات التأ درممبح  تحتل مكانا هاما ب

لمتعلقممة اتسمممممممممممممويممة منممازعممات  وتنظم آليمماتتحكم  واإلجرائيممة التأمختلة هممذه الجوانممب القممانونيممة 
التأ طردت عليها تسممم  بالوقوف عند إرادة المشممرع فأ  لة التعدیيتومخت بالتأمين عن العجز

جعل نظام التسموية الداخلية لمنازعات الضمان اتجتماعأ بص ة عامة هأ األرل قبل الت كير 
 وهيئات الضممممممممممماندو ذوي الحقوق المؤمن له اجتماعيا  وذلك لتمكينفأ اللجوء دمام القضمممممممممماء 

 اتجتماعأ من تحصيل  قوقهم.

فالتسممموية الودية دو الداخلية هأ مر لة سمممابقة للتسممموية القضمممائية دي دن عر،  لتالأوبا
 النزاع على اإلدارة ن سها )هيئة الضمان اتجتماعأ( قبل اللجوء إلى القضاء.
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 الدراسة  اهمية

التسمممموية المنازعات المتعلق بالتامين عن عجز فأ مجال الضمممممان إن تناولنا لموضمممموع  
 تعتبارات ذاتية ودخرى موضوعية.جاء  اتجتماعأ

إن دراسمممممممة هذا الموضممممممموع جاء كهدف لمعرفة ما تمتاز به المنظومة  الذاتية:اتعتبارات 
القانونية للضممممممان اتجتماعأ والتأ لم نتطرق لهذا الموضممممموع فأ التكوين التخصمممممصمممممأ لمهنة 

ارة بها التساؤتت الخية وك رة المقتصمد كمادة دو مييا  مستقل نظرا ألهميته من النا ية العمل
 .عطلة األمومةفأ العطل المرضية و المقتصد بها خارة   ارتباو 

لقد درممممب  الضمممممان اتجتماعأ فأ مختلة األنظمة المقارنة،  الموضمممموعية:اتعتبارات 
رز هذا ، افحكمها قوانين ودنظمة وآليات خارمممممممممةيشمممممممممكل منظومة قانونية وهيكلية قائمة بذاتها ت

اسمتقيلية النظام القانونأ للضمان اتجتماعأ، منظومة متميزة فأ مجال المنازعات التوجه نحو 
عن تطبيق هذا النظام القانونأ اتجتماعأ، وذلك من  يث اإلجراءات واآلليات التأ  نشمممأالتأ ت

بمقتضمممممممممماها یتم تسمممممممممموية هذه المنازعات، وكذلك من  يث الهيئات واألجهزة المختصممممممممممة بمهمة 
ألهمية البالغة التأ يكتسمممممممبها هذا النوع الجدید من المنازعات التأ درمممممممبح  تسمممممممويتها. ونظرا ل

بين مختلة القضممممممممممايا المعروضممممممممممة على المحاكم من جهة، ولقلة الدراسممممممممممات  ماتحتل مكانا ها
والبحون بشممأنه من جهة ثانية، ربما لما تضمممنه من رممعوبات وتعقيدات وعدم الوضممو  بسمممبب 

بصمممممورة  ضممممموع سمممممعيا منا ولوليها، جاء تناولنا بالبحث لهذا لمو تغلب الطابع اإلجرائأ والتقنأ ع
توضممي  الغمو، الذي يكتنة نصممموص قانون الضممممان و  م اهيممتواضمممعة لتقريب المختصممرة و 
 اتجتماعأ.
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 المتبع  المنهج

تم  الدراسممممممممممة وفق منهج تحليلأ للنصمممممممممموص القانونية واألوامر والمراسمممممممممميم المتعلقة  قد
 38-38بتشمممممريع الضممممممان اتجتماعأ ومدى مواكبة التعدیيت القانونية التأ جاءت بمقتضمممممى 

 التالية:المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ وذلك لإلجابة على اإلشكالية 

التسمممممممموية والصممممممممعوبات المترتبة عن عرقلة السممممممممير الحسممممممممن لهده ماهأ طبيعة اجراءات 
 ؟التسوية

 من دجل اإلجابة على هذا التساؤل ارتأینا تقسيم بح نا الى فصلين:

 الودية للمنازعات متعلقة بالتامين عن العجز. تسوية ال صل األول:-
 التسوية القضائية لمنازعات المتعلقة بالتأمين عن العجز. ال صل ال انأ:-

 

وذلك بإتباع الخطة التالية
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 المقدمة. -
 ال صل األول: التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالحالة التأمين عن العجز. -
 المبحث األول: تسوية المنازعات المتعلقة بالتأمين عن العجز عن طريق اعترا، امام -

 اللجنة العجز الوتئية.
 المطلب األول: تشكيل وسير لجنة العجز الوتئية. -
 ال رع األول: تشكيل لجنة العجز الوتئية. -
 ال رع ال انأ: سير لجنة العجز الوتئية. -
 المطلب ال انأ: إجراءات عر، النزاع على اللجنة العجز الوتئية. -
 الوتئية. ال رع األول: ميعاد تقديم الطعن امام لجنة العجز -
 ال رع ال انأ: كيفية ال صل فأ الطعن. -
المبحث ال انأ: اختصارات اللجنة العجز الوتئية واتثار المترتبة عن القرارات  -

 الصادرة عنها.
 المطلب األول: اختصارات اللجنة الوتئية للعجز. -
ال رع األول: اختصارات الجنة الوتئية للعجز فأ المنازعات العجز فأ إطار  -

 مينات اتجتماعية.التأ
ال رع ال انأ: اختصارات اللجنة الوتئية للعجز فأ منازعات الناجمة عن  وادن  -

 العمل دو اتمرا، المهنية.
 ري يات اللجنة الوتئية للعجز ومدى الزامية قرارتها.المطلب ال انأ:  -
 قرارات اللجنة الوتئية للعجز.ال رع اتول:  -
 ية للقرارات الصدر عن اللجنة الوتئية للعجز.ال رع ال انأ: الطبيعة القانون -
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 .تسوية القضائية لمنازعات المتعلقة بالتامين عن العجز :ال صل ال انأ -
 المبحث األول: قواعد اختصاص الجهات القضائية اتجتماعية. -
 المطلب األول: اختصاص المحاكم ال ارلة فأ المواد اتجتماعية. -
 ال ارلة فأ المواد اتجتماعية.ال رع األول: اختصاص المحكمة  -
ال رع ال انأ: تشكيلة المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية ودور القاضأ اتجتماعأ  -

 فأ الدعوى.
 المطلب ال انأ: إجراءات التقاضأ امام المحكمة وطرق الطعن فأ ا كامها. -
 ماعية.ال رع األول: إجراءات رفع الدعوى دمام المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجت -
 ال رع ال انأ: إجراءات التكليف بالحضور دمام المحكمة. -
 المبحث ال انأ: التسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجز. -
المطلب األول: عر، النزاع الطبأ المتعلقة بحالة العجز على الجهة القضائية  -

 المختصة.
 المختصة فأ ظل القانون القدم والجدید.ال رع األول: عر، النزاع على جهة القضائية  -
 ال رع ال انأ: طبيعة القانونية للجنة العجز الوتئية. -
المطلب ال انأ: ري ية المحكمة فأ المواد اتجتماعية فأ دعاوى اإللغاء قرارات  -

 لجان العجز الوتئية.
 ال رع األول:  الة رفع الدعوى من قبل المؤمن له. -
 لدعوى من قبل هيئة الضمان اتجتماعأ.ال رع ال انأ:  الة رفع ا -
الخاتمة. -



التسوية الودية لمنازعات المتعلقة بالحالة 
 عن العجز. التأمين
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 عن العجز. التأمينمنازعات المتعلقة بالحالة لالفصل األول: التسوية الودية ل

لقد سممممممممعى المشممممممممرع الجزائري الى إقامة نظاما خارمممممممما لتسمممممممموية منازعات الضممممممممممان 
أ لعيقة القانونية التقانون العمل، اذ ان ا اتجتماعأ يختلة عن طرق تسمممممممممموية النزعات فأ

هذه  قد ینتج عنها خيفاتبين المؤمن له اجتماعيا او ذوي  قوقه وبين هيئة الضمممممان تنشممممأ 
الخيفات تنجم فأ دغلب األ وال بسمممبب تقدیر نسمممبة العجز او  ول اسمممتحقاق األداء العينأ 

 ية.لتأ تستوجب تدخل الخبرة الطباو النقدي من عدمه، كما تقع بسبب المعينات المرضية ا

ونظرا لك رة همذا النوع من الخيفمات وضمممممممممممممع المشمممممممممممممرع الجزائري مجموعمة من قواعممد 
واإلجراءات ودجهزة خارمممة من دجل تسممموية جميع ات تجاجات واتعتراضمممات التأ تنشمممأ بين 

 ةالمؤمن له اجتماعيا او ذوي  قوقه وهيئة الضممممممممممان اتجتماعأ، وجعل من التسممممممممموية الودي
السمممممبيل الى  لها كأرمممممل عام،  يث ان هذه اإلجراءات يعد دول خطوة تك ل للمؤمن له من 

ية یتم ووطن  قه ذلك من خيل اللجوء الى جهات معينة موجودة على درجتين محلية ءاستي ا
و  38-38الطعن المسممممممممبق دمامها و هذا على ضمممممممموء إجراء دراسممممممممة مقارنة مع القانون رقم 

 من خيل تعر، الى كيفية  ، وذلك80-29القانون 
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عن العجز عن طريق اعتراض امام اللجنة  التأمينالمبحث األول: تسوية المنازعات المتعلقة ب
 العجز الوالئية.

، كمانم  كمل الخيفات 291-80القمانون الملغى رقم  إطمارتجمدر اإلشمممممممممممممارة الى انمه وفأ 
والقرارات الصمادر عن هيئات الضممان اتجتماعأ بمناسبة منازعات الطبية تخضع اجباريا عبر 
مر لة دولية، ات وهأ الخبرة الطبية ثم یتم استئناف قراراتها امام لجنة العجز الوتئية، التأ تنظر 

ت االتمممأمينمممالنممماتجمممة عن  فيهممما كمممدرجمممة ثمممانيمممة ودخيرة، فأ  ين ادا تعلق اتمر بحممماتت العجز
اتجتماعية او  وادن العمل و اتمرا، المهنية فكان  ترفع مباشمممممممممممرة الى لجنة العجز الوتئية 

نص المشمممرع  382-38 الجدید القانون ات انه بصمممدور  التأ تنظر فيها بصممم ة ابتدائية ونهائية،
النوع األولى  لى ان ا اشمممممممار يث ، 283ان المنازعات الطبية نوعان مختل ين طبقا للمادة  على

من المنازعات الطبية تخضممممع الى إجراءات الخبرة الطبية فأ  ين ان نوع ال انية من المنازعات 
الطبية تسوى مباشرة امام لجنة الوتئية المؤهلة وهأ التأ تتعلق بحالة العجز سواء العجز الناتج 

ات اتجتماعية التأمين إيطارعن  مادن عمل او مر، مهنأ او العجز الناتج عن المر، فأ 
من القمانون السمممممممممممممابق المذكر، فمن خيل ممما تقمدم تبين لنما ان الخيفمات ذات الطممابع  02للممادة 

الطبأ، المتعلقة بحالة العجز الجزئأ او الكلأ الناتج عن  ادن عمل او مر، مهنأ، او قبول 
قديم ت تتم ل فأجتمماعية تخضمممممممممممممع الى مر لة دولية ات اتالتمأمينم إيطمارالعجز و مراجعتمه فأ 

اتعترا، اممام لجنمة العجز الوتئيمة الموئلمة قبل اللجوء الى القضممممممممممممماء، وبالتالأ ف أ  الة عدم 
ا ترام إجراءات اللجوء الى لجنة العجز الوتئية ترفض دعوى المومن له شكي ل ساد اإلجراءات، 

رل فأ مجال منازعات الضمان الطممممعن الداخلأ دو التسويمممممة الداخلية تبقمممى همممأ األوذلك تن 

                                                             

، المتعلق بالمنازعات فأ المجال الضمان اتجتماعأ الجريدة الرسمية العدد 31/31/2580المؤرخ فأ  29-80القانون رقم 1
 .39/31/2580، الصادر بتاريخ 18

جريدة رسمية العدد المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ،  1338فبرایر  10، المؤرخ فأ 38-38القانون رقم  2
 .1338 مار  10رادرة بتاريخ ، 22

عن طريق إجراء الخبرة   مسب الحالة، "تممسممموى الخيفمممات المممتمممعمملمممقممة بممالمنمممازعممات الطبية، 38-38من القانون  28المادة  3
 .طمبمقا أل مكمام هذا القانون" لجمان العمجمز الوتئميمة المؤهلمة، إطارالطبية دو فأ 
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ن م تطلبهاتجتماعأ بص ة عاممممممممة وفأ المنازعمممممممممممات الطبيمممممممة علممممممممى وجه الخصوص وذلك لما 
 سرعة فأ ال صل باعتبممممارها تتعلق بالحالمممة الصحيمممة للمؤمن له.  

 
 المطلب األول: تشكيل وسير لجنة العجز الوالئية.

السمممممممممماري م عول تخطر مباشممممممممممرة  38-38لقد درممممممممممبح  لجنة العجز الوتئية وفقا لقانون 
كممدرجممة األولى واألخيرة فأ  مماتت اتعترا، فأ مجممال  وادن العمممل واتمرا، المهنيممة من 
جهممة، و مماتت العجز النمماتجممة عن المر، فأ إطممار القممانون التممأمينممات اتجتممماعيممة من جهممة 

 ممدد وقلص من مجممال تطبيق الخبرة ائري بموجممب هممدا التعممدیممل ان المشمممممممممممممرع الجز  يمث دخرى، 
 .ناف بموجب هدا القانون الطبية، ولم تعد لجنة العجز الوتئية بم ابة جهة استئ

 .الفرع األول: تشكيل لجنة العجز الوالئية

المتعلق بالمنازعات فأ  29-80لجنة العجز الوتئية فأ ظل القانون القديم  ةليتشمممككان  
المؤرخ  100-39من المرسممممممموم التن يذي رقم  31الضممممممممان اتجتماعأ  يث وفقا للمادة مجال 

، الذي يحدد قواعد تعيين دعضاء اللجنة الوتئية للعجز فأ مجال الضمان 13391-22-38فأ 
 اتجتماعأ وكيفيات سيرها، كما یلأ:

 ليما.قمستشار لدى المجلس القضائأ رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائأ المختص ا-
خذ د يحددها الوزير المكلة بالصممممحة بعدطبيب خبير يعينه مدیر رممممحة فأ الوتية من قائمة -

 راي مجلس اخيقيات الطب.
اع اتعوان تممابعين لقطمم بين من هنممييعیتم توزير المكلة بممالضممممممممممممممممان اتجتممماعأ الل عن  مممم-

 اتجتماعأ. ضمانال
 ترا ینتمأ للقطمماع العمومأ بنمماء على اق( عن العمممال اتجراء من بينهممما عممامممل 31ن )يمم ل-

 جراء األك ر تم يي على المستوى الوطنأ.المنظمة النقابية للعمال األ
                                                             

الدي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الوالئية للعجز في مجال الضمان  0220-11-20المؤرخ في  344-20من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  1

 االجتماعي وكيفيات سيرها. 
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عدد  دكبر تضممممممالتأ  الوتئية( عن العمال غير اتجراء، بناء على اقترا  المنظمة 32مم ل )-
 .من المنخرطين فأ النظام غير اتجراء على المستوى الوطنأ

 اللجنة عون له ر ة طبيب مستشار يعينه المدیر العام لهيئة الضمان اتجتماعأ.یتولى دمانة -

المتعلق بالمنازعات الضممممممممان اتجتماعأ تم  38-38ات انه وبصممممممدور قانون الجدید رقم 
"تنشممممممممأ لجنة منه  03ا دان عدة تغيرات فأ تشممممممممكيلة لجنة العجز الوتئية  يث نصمممممممم  المادة 

ن تنظيمها وسمممممممميرها عتحدد تشممممممممكيلة هديه اللجنة و  ،ائها دطباءعجز وتئية مؤهلة، اغلب دعضمممممممم
اذ  ،بحيث ترك المشمرع تحدید تشممكيلة لجنة العجز الوتئية للنصمموص التنظيمية ،1طريق التنظيم"

 1335-31-31فأ  المؤرخ 10-35المرسممممممممممممموم التن يممذي رقم وبمالرجوع الى الممادة األولى من 
التأ تنص على انه "يحدد هذا المرسمموم تشممكيلة لجنة العجز الوتئية المؤهلة فأ مجال الضمممان 

-31المؤرخ فأ 10-35من المرسممموم التن يذي  31من خيل  نص المادة ، 2وتنظيمها وسممميرها
  :دربح  تشكيلة لجنة العجز الوتئية المؤهلة كما یلأ 31-1335

 مم ل عن الوالأ رئيسا.-
وي هخبيران يقتر هما مدیر الصممممحة والسممممكن للوتية، بعد دخذ راي المجلس الج( 31طبيبان )-

 ألدبيات الطب.
( مسممممممتشمممممماران، ینتمأ األول الى رممممممندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال 31بيبان )ط -

ا يقتر هم وينتمأ ال انأ الى رمممممممممممممندوق الوطنأ للضممممممممممممممان اتجتماعأ لغير اتجراء اتجراء
 العامان لهتين الهيئتين.المدیران 

( عن العممممال اتجراء تقتر مممه المنظممممة النقمممابيمممة للعممممال األك ر تم يي على 32مم مممل وا مممد )-
 مستوى الوتية.

( عن العمال غير األجراء، تقتر ه المنظمة النقابية للمستخدمين األك ر تم يي 32مم ل وا د )-
 على مستوى الوتية.

                                                             

 السابق الذكر. 38-38من القانون  03المادة  1
يحدد تشكيلة لجنة العجز الوتية المؤهلة فأ مجال  لذي، ا1335-31-31المؤرخ فأ 10-35 التن يذي من المرسوم 23 مادةال 2

 .1335، لسنة 23ضمان اتجتماعأ وتنظيمها وسيرها، ج ر رقم 
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هلة ان تسممتدعأ كل شممخص مختص من شممأنه ان يسمماعدها فأ يمكن لجنة العجز الوتئية المؤ -
 .1اشغالها

يقابل لجنة العجز فأ التشممممممريع الجزائري لجنة التحكيم الطبأ فأ تجدر اإلشممممممارة الى انه 
التشمممريع المصمممري، التأ تنظر كذلك فأ  الة العجز فقذ، دي يجوز للمؤمن عليه المصممماب او 

هب المشمممممممرع ال رنسمممممممأ الى انشممممممماء ذبينما ، إعادة نظر الجهة الطبية المختصمممممممة المريض طلب
والتأ یتم اسممممممتئناف ا كامها امام المجلس الوطنأ  ،مة منازعات العجزكعليها مح دطلقمحكمة 

 .ثم الطعن بالنقض امام محكمة النقض للعجز والتعري ة لحوادن العمل

نة بين القانون الملغى، والقانون ونسممممممممتخلص مما سممممممممبق، وعن طريق اجراء دراسممممممممة مقار 
زالة إانه تم تغير رئيس اللجنة والدي كان مستشارا للمجلس القضائأ وبذلك تم  الساري الم عول،

لعجز وت عضمممو للجنة ا رائسممماطابع القضمممائأ او الشمممبه القضمممائأ للجنة،  يث لم يعد القاضمممأ 
الوتئية، ويعتبر هدا فأ نظرنا إيجابيا ما دام ان دراسة  الة المصاب او مؤمن له ت تحتاج الى 
راي القانون فيها، بل الى راي تقنأ، وبالتالأ دسممممندت رئاسممممة الجنة الى هيئة إدارية او شممممخص 

بأ لهذه إض اء الطابع الط، للجنةالوالأ مم ل لهده ااداري عام متم ل فأ الوتية، وبالتالأ مم ل 
درب  عدد األطباء اربعة، اثنين من األطباء  اذ ،2اللجنة، على اعتبار ان اغلب دعضائها دطباء

الخبراء باإلضافة الى اثنين من مستشارين الهيئة  يث يعتبر هذا إيجابيا، تن األطباء هم ددرى 
على  ةاتمر بحالة العجز دو عدم القدر  ادا تعلق اجتماعيا مالمؤمن لهبإ الة الصممحية للمرضمممى 

كما ان تعيين مم لأ عن العمال من فطاعات مختل ة یهدف الى ضمممممان  ق الدفاع عن  العمل
 ، وعدم اهمال تم يل شريحة العمال فأ هذه اللجان.3 قوق المؤمنين اتجتماعيين

                                                             

 .السابق الذكر 10-35من ن س المرسوم التن يذي  31المادة  1
عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية فأ تشريع الضمان اتجتماعأ الجزائري، رسال لنيل شهادة الدكتوراه فأ القانون  2

 .12و 13، ر حة 1322-1323اتجتماعأ، السنة الجامعية 
فأ تسيير  التخرجابن بيتيش الذوادي، منازعات الطبية فأ مجال الضمان اتجتماعأ، مذكرة تخرج لنيل شهادة تكوين ما بعد  3

-1333الضمان اتجتماعأ، الدفعة ال انية، المدرسة العليا للضمان اتجتماعأ كلية العلوم اتقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 
1332. 
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 .الثاني: سير لجنة العجز الوالئيةالفرع 

( سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزير 30يعين دعضاء لجنة العجز الوتئية لمدة ثين )
سمممب   يفهخاسمممتالمكلة بالضممممان اتجتماعأ، وفأ  الة انقطاع عضممموية د د دعضمممائها، یتم 

 .1األشكال ن سها للمدة المتبيية من العضوية

اللجنة العجز الوتئية  على انه تجتمع 10-35من المرسمموم  32فقرة 1نصم  المادة كما 
المؤهلمة فأ دورة عماديمة بمقر الوكمالمة الوتئية للصمممممممممممممندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال 

ويمكن ان تجتمع فأ دورة غير عادية  ( فأ الشمهر، باسمتدعاء من رئيسها،2اتجراء مرة وا دة )
العجز الوتئية المؤهلة ، كما تعتبر اجتماعات لجنة دعضممممممممائها 0/1بطلب من رئيسممممممممها او ثل أ 

رممممممحيحة بحضممممممور دغلبية اغضممممممائها وفأ  الة عدم اكتمال النصمممممماب، تصمممممم  اجتماعاتها بعد 
( 29اسمممممتدعاء ثان، مهما يكن عدد األعضممممماء الحاضمممممرين، فأ اجل ت یتعدى خمسمممممة عشمممممر )

 . 2یوما

بسمممممممميطة لبأغلبية ا العجز الوتئية المؤهلةبعد انتهاء من عقد اجتماعها تتخذ قرارات لجنة 
من درمممممموات األعضمممممماء الحاضممممممرين، وفأ  الة تسمممممماوي عدد األرمممممموات يكون رمممممموت الرئيس 
مرجحا، تصممممدر قرارات اللجنة فأ محاضممممر یوقعها رئيس اللجنة وتدون فأ سمممممجل خاص یرقمه 

، كما یتعين على اللجنة ان تبلغ قرارتها الى مؤمن له بواسمممممممممممطة دمانتها 3ويؤشمممممممممممر عليه الرئيس
ع اشممممعار باتسممممتيم دو عن طريق دعوان المراقبة للضمممممان اتجتماعأ برسممممالة مورممممى عليها م

( یوما ابتداء من تاريخ قرار هذه اللجنة، 13للهيئة المعينة بمحضممممر اسممممتيم فأ دجل عشممممرين )
كمما يجمب ان ترسمممممممممممممل لجنمة العجز الوتئية  نسمممممممممممممخة القراراتها الى المدیر الوكالة الوتئية لهيئة 

-35المرسوم التن يذي  من 31فقرة  31وهذا ما نص  عليه المادة  الضمان اتجتماعأ المعنية
104. 

                                                             

 السابق الذكر. 10-35من المرسوم التن يذي  30المادة  1
 من المرسوم التن يذي السابق الذكر. 31المادة   2

 .، السابق الذكر10-35المرسوم التن يذي من  39المادة  3
 من ن س المرسوم. 31فقرة  31المادة  4
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تتولى الوكالة الوتئية لصمممممندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء دمانة لجنة 
كل  على تسخير مقرا وكذا همممميممممئممممة الممممضمممممممممان اتجممممتممممممممماعأ تسهر، فأ المقابل 1العجز الوتئية

 .2ؤهلةلملجممنمممة المممعمممجمممز الممموتئممميممة ا الوسائل الضرورية لسير

یتقاضممممى دعضمممماء اللجنة العجز الوتئية تعويضمممما عن الحضممممور يحدد مبلغه بأل أ دینار 
( دج عن كل جلسمممممممة او اجتماع، اما اتعاب األطباء الخبراء الذین تسمممممممتعين بهم اللجنة 1333)

( دج عن كل خبرة، ويتك ل كي من الصندوق 2933العجز الوتئية بمممممممممممممممم دلة وخمسمائة دینار )
والصممممممممممممندوق الوطنأ للضمممممممممممممان اتجتماعأ لغير  الوطنأ لتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء

 .3األجراء بالن قات واتتعاب، وكدا ن قات سير امانة لجنة العجز الوتئية  سب المل ات المعالجة

العجز الوتئية ضمممن اللجان األخرى  شممارة الى انه ت يمكن تعين دعضمماء لجنةجدر اإلوت
، دي ت يجوز الجمع بين عضمممممممممممموية لجنة 4المكل ة بالمنازعات فأ مجال الضمممممممممممممان اتجتماعأ

العجز الوتئية وعضممموية لجنة الطعن المسمممبق الوتئية )المنازعات العامة( او اللجنة التقنية ذات 
ل ون وكذا األطباء المكجز الوتئية زم دعضممممممممممممماء لجنمة العتالطمابع الطبأ )المنمازعمات التقنيمة(، یل

 .5بالسر المهنأبدراسة المل ات 
 
 
 
 

 

                                                             

 من ن س المرسوم. 31المادة  1
 من ن س المرسوم. 38المادة  2

 ، السابق الذكر.35-10من المرسوم التن يذي  22و 23و 35 ةالماد 3
 .من المرسوم التن يذي، السابق الذكر 21المادة  4
 .من المرسوم التن يذي، السابق الذكر 20المادة  5
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 .لجنة العجز الوالئيةالالمطلب الثاني: إجراءات عرض النزاع على 

 ةالمؤهللجنة العجز الوتئية ال الطعن دمامالى إجراءات  سممممنتطرق من خيل هدا المطلب 
 والتنظيم على النحو اتتأ: 38-38 القانون  وفق ما ینص عليه

 الفرع األول: ميعاد تقديم الطعن امام لجنة العجز الوالئية. 

ان المشممممممرع الجزائري شممممممدد على  نجد ،38/38من القانون  00المادة  نصبالرجوع الى 
مادة ال ا ما هو واضمممممم  من نصذوهضممممممرورة ا ترام ميعاد الطعن باعتباره اجراء شممممممكليا جوهريا 

( یوممما 03فأ اجممل ثيثين )المؤمن لممه اجتممماعيمما "تخطر لجنممة العجز الوتئيممة المؤهلممة من قبممل 
وهنا ني ظ ان ، 1الضممممان اتجتماعأ المعتر، عليه" ابتداء من تاريخ اسمممتيم تبليغ قرار هيئة

م، ت يجوز اتت اق اعتبر ان الميعماد قماعمدة امرة من النظام العا 00المشمممممممممممممرع من خيل الممادة 
كي اما شمممممممممالمؤمن له اجتماعيا ا ترام الميعاد عدم قبول طلب على عدم  يترتبو  على مخال تها

ون اشمممممممتر  ان يكان المشمممممممرع ، وتجدر اإلشمممممممارة الى القانونية لجنة العجز الوتئية ل وات األجال
عليها  موجه برسممالة مورممى بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالجالطعن موجه الى لجنة 

 .2علدى امانة اللجنة مقابل ورل إیدا  هاشعار باتستيم، او بإیداعمع 

 يث دكد القضمممممممممماء انه فأ  الة عدم تقديم تقرير الطبأ من طرف المؤمن له دمام لجنة 
العجز سواء بإیداعه لدى مصال  الصندوق، او بواسطة البريد المضمن فان دعواه ترفض شكي، 

عن محكمة برج بوعريريج، والذي جاء  1331-32-38وهذا ما وضممحه الحكم الصممادر بتاريخ 
ان المدعأ لم يقدم للمحكمة ما ي يد دنه ما ي يد انه قدم لطعن امام لجنة  فيه على دنه "...  يث

، ودنه ت 29-80من القانون رقم  01الوتئية للعجز باإلجراءات و اتشمممكال المنوه عنها بالمادة 
المرفق بالملة قد رفع الى دمانة لجنة  1332-22-22یوجمد مما ي يمد ان اتعترا، المؤرخ فأ 

اعه لدى مصمال  الصمندوق، او بواسطة البريد...، يث انه ولتعلق اتمر بحالة العجز سمواء بإید

                                                             

 ، السابق الذكر.المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ، 38/38من القانون  32فقرة 00 المادة 1
 السابق الذكر.، 38/38من القانون  31فقرة 00 المادة 2
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العجز فان المدعأ لم يقدم ما ي يد عر، النزاع على اللجنة الوتئية للعجز فأ اطار التسممممممممممممموية 
 .1الداخلية وقبل اللجوء الى القضاء، فانه یتعين القضاء بعد قبول الدعوى شكي"

 في الطعن. الفرع الثاني: كيفية الفصل

تبث لجنة العجز الوتئية فأ الطعون المعروضممممممة عليها ضممممممد القرارات هيئات الضمممممممان 
( یوما، ابتداء من تاريخ اسمممممتيمها للطعن او 13اتجتماعأ فأ جانبها الطبأ فأ اجل سمممممتين )

 .2العريضة بإ دى الطريقتين المنصوص عليها قانونا

( یوما ابتداء رمممممدور 13فيكون فأ ميعاد عشمممممرين )اما التبليغ قرار لجنة العجز الوتئية 
برسمممالة مورمممى عليها مع ورمممل اتسمممتيم، او بواسمممطة عون  ذلك اما القرار بإ دى الطريقتين،

 31  المادة كما نصممم، 3مراقبة معتمد لدى هيئة الضممممان اتجتماعأ بواسمممطة محضمممر اسمممتيم
ه يجب ان ترسمممممممممل لجنة ، على ان1335-31-31المؤرخ فأ  10-35 التن يذي المرسممممممممموم من

العجز الوتئية نسمممممممممممممخة من هذه القرارات الى مدیر الوكالة الوتئية لهيئة الضممممممممممممممان اتجتماعأ 
، وهأ 4( یوما من تاريخ رممممدور قرار اللجنة13المعنية فأ ن س اجال التبليغ المقدرة بعشممممرين )

لمتعلق بالمنازعات ا 29-80ن س األجمال والكيفيمات التأ كان  موجودة فأ القانون الملغى رقم 
دعوى امام  ان یرفع المؤمن له اجتماعيا، وهنا يجوز لطاعن 5فأ مجال الضممممممممممممممان اتجتماعأ

 فأ  التين:   ةصالمختالجهة القضائية 

                                                             

م ، م(  ) ، عن محكمة برج بوعريريج القسم اتجتماعأ، بين1331-118، تح  رقم 1331-32-38الحكم الصادر بتاريخ  1
 مدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء، وكالة برج بوعريريج.

، بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأالمتعلق ، 1338-31-10المؤرخ فأ  38-38فقرة األخيرة من قانون  02المادة  2
 السابق الذكر.

 ن س القانون. 38-38قانون  من 01المادة  3
، المحدد لتشكيلة لجنة العجز المؤهلة فأ مجال 1335-31-31المؤرخ فأ  10-35من المرسوم التن يذي  32فقرة  31المادة  4

 الضمان اتجتماعأ وتنظيمها وسيرها، السابق الذكر.
 سابق الذكر.، 10-35ذي التن يمن ن س المرسوم  31فقرة  31المادة و 
 السابق الذكر. 23-55من قانون  20، المعدلة بالمادة السابق الذكر 29-80من القانون الملغى رقم  31فقرة 01المادة  5
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I..لحالة األولى: حالة رفض الصريح للطعن 

ريض ، المالمؤمن له اجتماعيافأ  الة عدم اسمممممممممتجابة قرار لجنة العجز الوتئية لطلبات 
يجوز  ،( یوما13المصمممماب، والذي يعتبر رفضمممما رممممريحا فأ اجال المحددة قانونا بعشممممرين )او 

هنا للمؤمن له ان یرفع دعوى امام جهة قضممممممممممممائية المختصممممممممممممة )المحكمة ال ارمممممممممممملة فأ المواد 
 .1( یوما، ابتداء من تاريخ استيم القرار03اتجتماعية( فأ ميعاد ثيثين)

II. الطعن.الحالة الثانية: حالة سكوت لجنة 

لجنة الوتئية للعجز قرارها فأ الميعاد القانونأ المشممار اليه سممابقا الفأ  الة عدم ارممدار 
( یوما من تاريخ اسمممتيم الطعن بإ دى الطريقتين المنصممموص عليها قانونا، يجوز 13بعشمممرين )

( یوما التأ منحها 13لطاعن التوجه الى القضماء فأ ميعاد يحسب من تاريخ انتهاء مدة ستين )
( یوما لتبليغ القرار، 13القانون للجنة العجز من اجل ارممدار قرارها باإلضممافة الميعاد عشممرين )

یوما تحسب من ( 83( یوما دي ثمانين )13( وعشرين )31عوى فأ ميعاد شهرين )دي ترفع الد
 .13312-30-38، وهذا ما دكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ تاريخ إیداع الطعن

 

 

 

 

 

                                                             

، الغرفة اتجتماعية، القسم األول، بين )ج،م( 001819، تح  رقم 1339-35-31قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  1
 ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة برج بوعريريج.

تجتماعية، القسم ال انأ بين )ب،ن( ، الغرفة ا098012، تح  رقم 1331-30-38قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  2
 ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة برج بوعريريج، غير منشور.
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ان عدم التزام هيئة الضمان اتجتماعأ بواسطة لجنة العجز الوتئية، تجدیر اإلشمارة الى 
فقرة دخيرة  02ضة عليها فأ األجال القانونية، التأ نص  عليها المادة بلبث فأ الطعون المعرو 

، من تاريخ اسممممممممممممتيم للطعن او الطلب، دي بم هوم المخال ة، اذا 1( یوما13مقدرة ب سممممممممممممتين )
ارمدرت قرارها بعد فوات هذا اتجل، يعتبر قرارها باطي وعديم األثر وت يحتج به امام القضماء، 

خارج اتجل القانونية، وبالتالأ فالقرار معيب من  المؤمن له اجتماعيا فصممممل فأ الطعنتم ألنه 
( یوما من 13النا ية اإلجرائية الشممممكلية، كما انها ملزمة كذلك بتبليغ القرار فأ ميعاد عشممممرين )

 تاريخ ردور القرار.

رة الصااااااادلجنة العجز الوالئية واالثار المترتبة عن القرارات اللمبحث الثاني: اختصااااااا ااااااات ا
 عنها.

بعدما تطرقنا فأ المبحث األول من هذا الباب الى مسمممممممممممممألة تنظيم اللجنة الوتئية للعجز 
سمممواء من  يث التعرف على تشمممكيلتها وسممميرها من جهة، والى إجراءات عر، النزاع عليها من 
جهممة دخرى ینبغأ األن التعر، الى اختصممممممممممممممارممممممممممممممات هممده اللجنممة بمماعتبممارهمما الهيئممة المكل ممة 

المرتبذ بالعجز مهما كان  طبيعته سمممممممممممممواء كان ناتجا عن المر، بمختلة  زعات الطبيةبالمنا
انواعممه او نمماتجمما عن  وادن العمممل واتمرا، المهنيممة، والتأ تنظر فيممه طبقمما للقممانون كممأول و 

قبل  كات ورنادیق الضمان اتجتماعأ وذلدخر درجة )بص ة ابتدائية ونهائية(على مستوى هيئ
 .القضائية المختصة اللجوء الى جهات

كما ینبغأ علينا فأ هذا المبحث ان ندر  مسمممالة اتثار المترتبة عن قرار الصمممادر عن 
اللجنة الوتئية للعجز وما مدى الزامية هذا األخير وطبيعته القانونية، لذلك رئينا ان نقسمممممممممممممم هذا 

مطلب ية، اما الالمبحث الى مطلبين، نتناول فأ المطلب األول اختصمممارمممات لجنة العجز الوتئ
 ال انأ فيخصص لدراسة اتثار المترتبة عن الطعن امامها ومدى الزاميته.

                                                             

، المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ، 1338-31-10المؤرخ فأ  38-38من قانون  31فقرة  02المادة  1
( یوما ابتداء من تاريخ استيمها 13السابق الذكر، على ما یلأ: "تب  اللجنة فأ اعتراضات المعروضة عليها فأ اجل ستين )

 العريضة".
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 المطلب األول: اختصا ات اللجنة الوالئية للعجز.
من قانون رقم  02نص المادة  لقد  دد المشممرع رممي يات اللجنة الوتئية للعجز بموجب

  :المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ التأ نص  على ما یلأ 38-38
"تب  لجنة العجز الوتئية المؤهلة فأ الخيفات الناتجة عن قرارات الصادرة عن هيئات الضمان 

  :اتجتماعأ والمتعلق بما یلأ
عن  ممادن عمممل او مر، مهنأ یترتمب عنمه من    مالممة العجز الممدائم الكلأ او الجزئأ النمماتج-

 ريع.

 .1ات اتجتماعية..."التأمين إطارقبول العجز وكذا درج  مراجعة  الة العجز فأ -

غير انه فأ  الة توفر هذه الحاتت دي  اتت العجز الناتج عن  ادن عمل مهنأ فأ 
بممالقرار من طرف هيئمممة إيطممار التممأمينممات اتجتممماعيممة فممان المؤمن لممه اجتممماعيمما بعممد ممما یبلغ 

الضممممممان اتجتماعأ فانه يقدم مباشمممممرة اتعترا، على هذا القرار دمام لجنة العجز دون اللجوء 
 .29-80الى اجراءات الخبرة الطبية كما كان معمول بيه فأ القانون القديم رقم 

والتأ جاء فيها على انه "تخضممممممممممممع  38-38من القانون رقم  25وهذا طبقا لنص المادة 
دعيه للخبرة طبية، باسمممت ناء تلك المنصممموص عليها  21فات المنصممموص عليها فأ المادة الخي

 من هدا القانون. 02فأ المادة 

السمممممممممممممالة المذكر نجمدهما تؤكد على ان لجنة  38-38من القمانون  02بمالرجوع الى الممادة 
متعلقة وال العجز تب  فأ الخيفات الناجمة عن القرارات الصممادرة عن هيئة الضمممان اتجتماعأ

بحممالتأ العجز، سمممممممممممممواء العجز النمماتج عن  ممادن عمممل دو مر، مهنأ، او العجز النمماتج عن 
 .2المر، فأ إطار التأمينات اتجتماعية

                                                             

 .، السابق الذكر1338-31-10فأ  المؤرخ 38-38من قانون  02المادة  1

، 1328األستاذ سماتأ الطبيب، التأمينات اتجتماعية فأ مجال الضمان اتجتماعأ وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر،  2
 .020ص
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 وعليه يمكن ذكر اختصار اختصارات لجنة العجز الوتئية المؤهلة وذلك كما یلأ:

التأمينات  إطارفي اختصاااااااااا اااااااااات الجناة الوالئياة للعجز في المنازعات العجز  :الفرع األول
 .االجتماعية

من القانون رقم  02نتنماول فأ همذا ال رع قبول العجز ومراجعتمه طبقما لما جاءت به المادة 
 20-80المتعلق بالمنازعات، ونضممميف ديضممما  الة انتكاسمممة التأ ینص عليها القانون  38-38

 العمل واتمرا، المهنية.المتعلق بحوادن 

I..قبول العجز 

المتعلق بالتأمينات اتجتماعية، فإن عند انقضممممممممممممممماء  28-80رقم  من القانون  09طبقما للممادة 
المدة التأ قدم  خيلها األداءات النقدية للتأمين على المر، تتولى هيئة الضمممممان اتجتماعأ تلقائيا 

 .1انتظار الطلب من المعنأ باألمر النظر فأ الحقوق من باب التأمين على العجز دون 

فمن خيل هذه المادة فإن فأ  الة انقضماء مدة العطلة المرضمية المتعلقة بعلة من غير العلل 
(، او فأ 22-80من قانون رقم  1فقرة 21( تعويضممممممممممممه )المادة 033الطويلة األمد والمقدرة ب يثمائة )

من القانون  2فقرة 21علل طويلة اتمر )المادة ( سمممممنوات اذا تعلق األمر ب0 الة انقضممممماء فترة ثين )
 (، فإن المؤمن له يحال مباشرة على العجز دون انتظار الطلب منه.22-80رقم 

ف أ هذه الحالة تقوم هيئة الضممان اتجتماعأ بإرمدار قرار طبأ سواء بقبول العجز او 
لك من لصمممممممممندوق وذرفضمممممممممه، وبالتالأ ف أ هذه الحالة يمكن للمؤمن له ان یتعر، على قرار ا

خيل تقديم الطعن مباشرة دمام لجنة العجز الوتئية، والتأ تنظر فأ الملة وتقرر اما المصادقة 
على ردي الطبيب المسممتشممار دو الغاه، وذلك من خيل ما تورممل اليه خبير الذي تعينه فأ هذا 

 .2الشأن

 

                                                             
 المتعلق بالتأمينات االجتماعية. 1804-20-20المؤرخ في  11-04من القانون رقم  40المادة  1
 .413المرجع السابق، صسماتي الطيب،  2
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II..مراجعة حالة العجز 

المتعلق بالتأمينات على دن معاش العجز  22-80من القانون رقم  11لقد نصمممممم  المادة 
يمن  بصممممممممممممم مة مؤقتمة ويمكن دن یراجع إثر  دون تغيير فأ  الة العجز ويلغأ إذا ما ثب  بأن 

 .1%93نسبة قدرة المست يد على العمل ت وق 

وبمالتمالأ فمان دغلمب المؤمنين اتجتماعين عندما یتم تبليغهم بالقرار الطبأ الصمممممممممممممادر عن 
عليه فإنه و  لقاضممأ بمراجعة نسممبة العجز فانهم ت یراضممون بهده المراجعة،الطبيب المسممتشممار وا

السمممممممممممممالة المذكر يمكن تقمديم اعتراضمممممممممممممهم على قرار  38-38من القمانون رقم  02طبقما للممادة 
الصمممندوق، ومن ثمة فإن للجنة العجز رمممي ية دراسمممة الملة من جدید خيل الوسمممائل المتا ة 

ة المعتر، فأ اتسممممممممت ادة من العجز دم ت، وهذا باعتماد على لها فأ هذا المجال والقول بأ يي
 خبرة المختصين فأ هذا المجال الذین یبدون ردیهم الطبأ  ول الحالة الصحية للمؤمن له.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 المتعلق بالتأمينات االجتماعية. 1804-20-20المؤرخ في  11-04من القانون رقم  33المادة  1
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III..حالة انتكاس المصاب 

المتعلق بحوادن العمممل واتمرا،  20-80من المممادة القممانون رقم  11نصمممممممممممممم  المممادة 
كا  المصماب الذي يصمب  فأ  اجة ماسة الى العيج الطبأ سوء نجم عن المهنية دنه عند انت

ذلمممك عجز مؤقممم  جيمممد دم ت، تبممم  هيئمممة الضمممممممممممممممممان اتجتمممماعأ فأ دمر التك مممل فأ تبعمممات 
 .1اتنتكا 

وبممالتممالأ فممإن اتنتكمما  سمممممممممممممواء كممان فأ  ممالممة المر، العممادي )دي فأ إطممار التممأمينممات 
واتمرا، المهنية(، فإن قبول مرهون بموافقة الطبيب اتجتمماعيمة( او )فأ إطمار  وادن العمل 

المسمممممتشمممممار التابع للصمممممندوق وهو الذي يقدر تبريره من عدمه، وفأ  الة األخيرة فالمصممممماب دن 
يعتر، على القرار الطبأ الصادر عن طبيب المستشار دمام لجنة العجز الوتئية، والتأ تدر  

 خول لها.الملة تقرر قبول دو رفضه وفق الصي يات الم

أو عن حوادث العمل ة ماختصاااااا اااااات اللجنة الوالئية للعجز في منازعات الناج :لفرع الثانيا
 .االمراض المهنية

العجز بصمممممممم ة عامة هو عدم قدرة على العمل فهو  الة تصمممممممميب اتنسممممممممان فأ سمممممممميمته 
الجسمممممدية هذا العجز قد يكون بسمممممبب  ادن عمل او مر، مهنأ م اجط طرد فأ نطاق عيقة 
العمل، وتجدر اإلشمممارة الى ان المشممممرع الجزائري اسمممتعمل مصممممطلحين مختل ين باللغة ال رنسممممية 

، اما فأ قانون الضمان L’incapacitéالعمل استعمل مصطل   للتعبير عن العجز، ف أ قانون 
هو األنسممممممب  L’incapacité، ويبدوا ان مصمممممطل  L’invaliditéاتجتماعأ وظة مصمممممطل  

 .2ألنه يعنأ عدم القدرة الصحية والجسدية وتعنأ كذلك عدم الك اءة والقدرة المهنية

                                                             
 المتعلق بحوادث العمل واالمراض المهنية. 1804-20-20المؤرخ في  14-04من القانون رقم  20المادة  1
 .00، ص 0222-1888زائري، مذكرة ماجستير،بن عزوز صابر، انتهاء عالقة العمل الفردية في التشريع الج 2
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 1مل العجز الكلأ المؤق وباعتبار دن العجز الناتج عن  ادن عمل دو مر، مهنأ يشممممممم
 ، وكذا تاريخ الجبر الذي يعتبر مرجلة ال ارلة بينهما، وكذا تاريخ الش اء.2والعجز الجزئأ الدائم

I..العجز الكلي المؤقت 

عن العمل بسممممممبب  ادن عمل او  له يقصممممممد به ال ترة توقة المؤمن العجز الكلأ المؤق 
تسمى بالتعويضات اليومية  3يمكنه اتست ادة من ريع نسبأ یتناسب مع العجز ادا ،مر، مهنأ

، 4عن العمل والتأ تسممممممبق اما الشمممممم اء التام وكذا جبر الجرو  والتأ تمن  خيل كل فترة العجز
وفأ  ممالممة عممدم قبول مممدة العجز الكلأ المؤقمم  دو رفض العجز كلممه فممإنممه يحق للمؤمن لممه دن 

 نة العجز الوتئية للنظر فأ ملة طعنه.يعتر، مباشرة دمام الج

II..تحديد تاريخ الشفاء 

يمكن للجنة العجز بعد دراسمممممممممممتها ليعترا، المقدم لها من طرف المؤمن له اجتماعيا ان تعين 
ة قدرة نسممممممب او ان دون تغير فأ  الة عجز، بدقة الحالة الصممممممحية لهذا األخير، فاذا تبين لها 

وهو ما يعنأ الش اء التام ف أ هذه الحالة يكن للجنة العجز ان  ⁒93المست يد على العمل ت وق 
 تصدر قرار يحدد تاريخ الش اء.

 

 

 

 

                                                             
 ، السابق الذكر.1804-20-20المتعلق بالتأمينات االجتماعية المؤرخ في  11-04من القانون  00المادة  1
 من نفس القانون. 40المادة  2

 ، السابق الذكر.20-80من القانون  08المادة  3
 علق بحوادث العمل واالمراض المهنية.المت 1804-20-20في  14-04من القانون رقم  42المادة  4
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III. .تحديد تاريخ الجبر لجروح 

فان تاريخ الجبر هو التاريخ الذي تصممممممب  فيه  11-81من المرسمممممموم  2فقرة 38طبقا للمادة 
، وبالتالأ 1ا بص ة ملموسةالحالة الصحية للمصاب نهائية او مستقرة، بحيث ت یرجى تغييره

فتاريخ الجبر يعنأ انتقال من مر لة تقاضممممأ اتداءات عن العجز الكلأ المؤق  الى مر لة 
العجز الجزئأ الدائم، اذ ان تاريخ الجبر يحدد من قبل لجنة العجز وذلك بعد توفر الشممممرو  

 والمعایر الطبية لذلك.

IV..العجز الجزئي الدائم 

الجبر يمكن للمصاب ان يقدم لمصال  الصندوق الضمان اتجتماعأ بعدما یتم تحدید تاريخ 
شهادة طبية ت ب  نسبة عجزه، ف أ  الة قيام هذا األخير برفض النسبة كليا او جزئيا قيمكن 
للمؤمن له المصمممممممماب ان یتقدم باتعترا، على هذا القرار الطبأ مباشممممممممرة امام لجنة العجز 

 لطبيب المستشار دو تعدله دو تلغيه.والتأ تقرر اما المصادقة على قرار ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 14-04الدي يحدد كيفيات تطبيق العنوانين الثالث و الرابع و الثامن من القانون رقم  1803-20-11المؤرخ في  03-03من المرسوم  20المادة  1

 المتعلق بالحوادث العمل و االمراض المهنية. 1804-20-20المؤرخ في 
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 المطلب الثاني:  الحيات اللجنة الوالئية للعجز وطبيعة قرارات  ادرة عنها.

على انه " تتخذ لجنة العجز الوتئية المؤهلة  38-38من القانون رقم  01نصمممممممممممم  المادة 
تقوم بكل تحر  ان كل التدابير تسيما تعيين خبير وف  المريض وطلب فحوص تكميلية ويمكنها

، وعليه فان لجنة العجز بما لها من رمممي يات واسمممعة يمكن لها ان تصمممدر عدة 1تراه ضمممروريا"
 :2دنواع من قرارات نوجزها كما يأتأ

 .قرارات اللجنة الوالئية للعجزالفرع االول: 

I.عدم قبول الطلب شكال. 

قبل رفع اتعترا، دمام ويكون ذلك فأ  الة لجوء المؤمن له الى رفع دعوى دمام القضمممممممماء 
 1339-31-28لجنة العجز الوتئية، وم ال ذلك قرار لجنة العجز الوتئية الصمممممادر بتاريخ 

والذي رفض طلب المعتر، شممممكي، وذلك لكون طلب المعنأ باألمر قد جاء مخال ا لما هو 
 .293-80وما بعدها فأ قانون  21منصوص عليه فأ المادة 

II.ة العجز.تعيين خبير طبي لتحديد نسب 

يمكن للجنمة العجز إذا مما ردت دن الملة المعرو، عليهمما دنمه تم إجراء للمعنأ بماألمر عممدة 
خبرات طبيمة، وظهرت دنها متناقضمممممممممممممة، او المعنأ بأمر يعانأ من مر، خطير دو مر، 
مزمن ودن  مالته الصمممممممممممممحية دائما فأ ت اقم، فان لجنة العجز الوتئية عادة ما تعين له خبير 

من القانون رقم  01وتحدید نسمبة عجزه، وهذا ما هو مسمتشة من نص المادة طبأ ل حصمه 
السمممممممممممممالة المذكر، والتأ جاء فيها على انه " تتخذ لجنة العجز الوتئية المؤهلة كل  38-38

 التدابير تسيما تعيين خبير وفحص المريض".

                                                             

 المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ. 1338-31-10المؤرخ فأ  38-38من قانون  01المادة  1
األستاذ سماتأ الطبيب، التأمينات اتجتماعية فأ مجال الضمان اتجتماعأ وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر،  2

 .029، ر حة 1328
، عن والية برج بوعريريج، بين ) ب ، م ( ضد مدير الصندوق الوطني 20-21تحت رقم  0220-20-10يخ الصادر بتار قرار لجنة العجز الوالئية 3

 للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء وكالة برج بوعريريج.
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III..المصادقة على الخبرة 

 دن هذاو قرار يقضممممأ بتعين خبير طبأ، فأ  الة ما إذا قام  لجنة العجز الوتئية بإرممممدار 
المسمممممممممند اليه وقام بتحرير تقرير طبأ، فان المؤمن له عادة ما یلجأ مرة ثانية الى األخير دنجز المهمة 

برة او طلب تعين خبير دخر فأ  الة لجنة العجز الوتئية بطلب یتضممممممممممن اما المصمممممممممادقة على الخ
 عدم رضاه بالخبرة محل الترجيع.

، والذي جاء فيه على 1331-30-11وفأ هذا اإلطار ردر قرار عن لجنة الوتئية بتاريخ 
و خلص فيهما الى ان المعنيمة بماألمر مؤهلة تسمممممممممممممتئناف  يمث ان الخبير دنجز خبرتمه انمه "... 

تقممدممم  المعنيممة بمماألمر بطن دمممام لجنممة العجز  1331-22-21عملهمما،  يممث انممه بتمماريخ 
تم فحص المؤمنمة اتجتممماعيمة   ) ز ، ق( من  1331-31-12يخ الوتئيمة،  يمث انمه بتمار 

، العمل اسمممممممتئنافالمؤمنة اتجتماعية عليها وخلص فيها الى دن طرف الخبير الذي انجز خبرته 
برة... الموضممموع المصمممادقة على الخوعليه قررت اللجنة فأ الشمممكل قبول الرجوع بعد الخبرة وفأ 

 .1عليها استئناف عملها"وعليه القول بأن المؤمنة ) ز ، ق (

IV. .رفض الطلب لعدم التأسيس 

ما ردت دن اعترا، المعنأ باألمر غير مؤسممس فإنها تقضمممأ  إذايمكن للجنة العجز الوتئية 
دبرز و كان المعنأ اسمت اد بنسمبة عجز تتيءم مع  الته الصحية  إذابرفض الطلب، ت سميما 

درممميب بكسمممر على مسمممتوى درمممابع اليدین دو الرجلين، ذلك دن  إذاعلى ذلك  الة ما  م ال
 نسبة العجز فأ هذه الحالة تمن  وفق جدول مخصص لهذا الغر،.

 

 

 

                                                             
ي للتأمينات االجتماعية ، عن والية برج بوعريريج، بين ) ز ، ق ( و مدير الصندوق الوطن0220-24-00قرار لجنة العجز الوالئية، الصادر بتاريخ  1

 للعمال االجراء و كالة برج بوعريريج.
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 عن اللجنة الوالئية للعجز. ةدر االفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الص

ات ، المتعلق بالمنازع1338-31-10المؤرخ فأ  38-38من القانون  25نص  المادة 
"تسمممممموى الخيفات المتعلقة بالمنازعات الطبية،  سممممممب مجال الضمممممممان اتجتماعأ على انه فأ 

لجمممان العجز الوتئيمممة طبقممما أل كمممام همممذا  إطمممارالحمممالمممة عن طريق اجراء الخبرة الطبيمممة او فأ 
نسمممممممممممممتنتج انممه تبممد على المؤمن لممه اجتممماعيمما إذا دراد  25، فمن خيل نص المممادة  1القممانون"

اتعترا، على قرار هيئة الضممممممممممان اتجتماعأ )المتعلق بحالة العجز(، ان یلجأ مباشمممممممممرة الى 
اللجنممة الوتئيممة للعجز بمماعتبممارهمما الممدرجممة األولى و األخيرة من التسمممممممممممممويممة اإلداريممة )الممداخليممة( 

ية، كإجراء شمممممممممممممكلأ جوهري من النظام العام قبل التوجه الى الجهة القضمممممممممممممائية للمنازعات الطب
المختصممممة، وات رفضمممم  دعوى الطاعن او المؤمن له اجتماعيا شممممكي لعدم ا ترام طرق الطعن 

 امام اللجنة الوتئية للعجز.

I..طبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية للعجز 

عن اللجنة العجز الوتئية باعتبارها الدرجة األولى و األخيرة للتسوية ان القرارات الصادرة 
الودية للمنازعات الطبية المتعلقة بالحالة العجز، المرتبذ بالمر، او الحادن العمل و 

اتمرا، مهنية ت تتسم بالطابع القضائأ، بل هأ لجان إدارية بحسب تشكيلها، باعتبار انه یتم 
الى ر تهم ال نية، وبالتالأ تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الجنة تعيين دعضائها بالنظر 

قرارات اإلدارية داخلية رادرة من مرفق عام ذات طابع اجتماعأ ) رنادیق الضمان 
اتجتماعأ(، وبالتالأ ت ترقى قرارتها الى قرارات إدارية بم هوم القانون اإلداري، ألنها قابلة 

تم ل فأ المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية ) القسم للطعن اما القضاء العادي الم
 .2اتجتماعأ( وهذا ما ذهب ليه ال قه و القضاء المصري 

 

                                                             

السابق ، المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ 1338 فبرایر 10 المؤرخ فأ ،38-38من القانون  25المادة  1
 الذكر.

 .020صفحة  نبيل محمد عبد اللطيف، نظام التأمين االجتماعي في مصر تشريعا وتطبيقا، طبعة الثالثة، 2
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، كمممانمم  كمممل 291-80فأ إطمممار القممانون الملغى رقم انمممه  فمن خيل ممما تقمممدم تبين لنمما
ع منازعات الطبية تخضبخصوص الخيفات والقرارات الصمادر عن هيئات الضممان اتجتماعأ 

الخبرة الطبيمة ثم یتم اسمممممممممممممتئنماف قراراتهما اممام لجنمة العجز الوتئيمة، التأ تنظر فيها الى اجبماريما 
كمدرجمة ثمانيمة ودخيرة، فأ  ين ادا تعلق اتمر بحماتت العجز النماتجة عن التأمينات اتجتماعية 

ر ة العجز الوتئية التأ تنظاو  وادن العمل و اتمرا، المهنية فكان  ترفع مباشمممممممممممممرة الى لجن
للمادة فأ نص المشممممممرع  38-38فيها بصمممممم ة ابتدائية ونهائية، ات انه بصممممممدور القانون الجدید 

 ان الخيفات ذات الطابع الطبأ، المتعلقة بحيثعلى ان المنازعات الطبية نوعان مختل ين 282
و قبول العجز و بحمممالمممة العجز الجزئأ او الكلأ النممماتج عن  مممادن عممممل او مر، مهنأ، ا

مراجعتمه فأ إيطار التأمينات اتجتماعية تخضمممممممممممممع الى مر لة دولية تتم ل فأ تقديم اتعترا، 
امممام لجنممة العجز الوتئيممة الموئلممة قبممل اللجوء الى القضمممممممممممممماء، وبممالتممالأ ف أ  ممالممة عممدم ا ترام 

، وذلك جراءاتإجراءات اللجوء الى لجنة العجز الوتئية ترفض دعوى المومن له شمكي ل ساد اإل
تن الطممممممممعن الداخلأ دو التسويممممممممممممممممة الداخلية تبقممممممممممممى هممممممممممممأ األرل فأ مجال منازعات الضمان 

 .اتجتماعأ بص ة عامممة وفأ المنازعمممات الطبيممة علممى وجه الخصوص 

                                                             

، المتعلق بالمنازعات فأ المجال الضمان اتجتماعأ الجريدة الرسمية العدد 31/31/2580المؤرخ فأ  29-80القانون رقم 1
 .39/31/2580، الصادر بتاريخ 18

عن طريق إجراء الخبرة  الحالة، مسب  "تممسممموى الخيفمممات المممتمممعمملمممقممة بممالمنمممازعممات الطبية، 38-38من القانون  28المادة  2
 طمبمقا أل مكمام هذا القانون". الطبية دو فأ إطار لجمان العمجمز الوتئميمة المؤهلمة،

 



قة المتعل المنازعاتتسوية القضائية ال
 بالتامين عن العجز.
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 .تسوية القضائية لمنازعات المتعلقة بالتامين عن العجز :الفصل الثاني

 األرل فأ  ل منازعات الضمانلقد  رص المشرع على ان تكون التسوية الودية هأ 
اتجتماعأ وذلك لما یتطلبه هدا النوع من المنازعات من سرعة ال صل ت اديا لطول إجراءات 
التقاضأ المختل ة، يحث تطرقنا فأ ال صل األول من هذه المذكرة الى دراسة التسوية الودية 

عجز بواسطة لجنة الللمنازعات المتعلقة بالتأمين عن العجز فأ مجال الضمان اتجتماعأ 
 .381-38الوتئية ودهم اتختصاراتها وهذا فأ إيطار القانون 

كما تطرقنا الى اهم اإلشكاتت القانونية التأ ت ار  ول مسألة التسوية الودية لهده 
المنازعات، بالمقارنة مع التشريعات اخر خارتا كالتشريع ال رنسأ والمصري، وذلك من 

لمنازعات الطبية تمكن المؤمن له دو المست يد من  ماية اجل ورول الى تسوية ودية 
القانونية واجتماعية م لى، للح اظ على  قوقه فأ الطعن اإلداري دمام هيئات ورنادیق 

 الضمان اتجتماعأ، بعيدا عن التعقيد وطول اتجراءات.
اما ال صل ال انأ من هذه المذكرة، فسوف نتطرق فيه الى التسوية القضائية للمنازعات 
متعلقة بالتامين عن العجز عن طرق اختصاص الجهات القضاء العادية بواسطة المحكمة 

 ال ارلة فأ المواد اتجتماعية )القسم اتجتماعأ(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ. 1338-31-10المؤرخ فأ  38-38نون القا 1
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ية راءات الواجب اتباعها فأ تسو وعليه فمن خيل هدا ال صل سنتعر، الى كل اإلج
المنازعات متعلقة بالتامين عن العجز، من یوم رفع الدعوى الى  ين ردور  كم نهائأ 
 ائز على  جية الشأء المقضأ فيه والقابل للتن يذ، وهدا وبالرجوع الى القواعد العامة 

اإلجراءات القضائية،  باعتباره الشريعة العامة 531-38اإلجراءات المتم لة فأ القانون 
-38المؤرخ فأ  291-11ررا ة ا كام القانون القديم المتم ل فأ اتمر  والدي دلغى

 المتمم.راءات المدنية المعدل و ، المتضمن قانون اإلج31-2511
 

الى القوانين المكملة له )كقوانين التنظيم القضائأ، التقسيم القضائأ، ناهيك  ةباإلضاف
الخارة فأ جانبها المتعلق باإلجراءات كقانون العمل وقانون منازعات عن التقيد بالقوانين 

فيما -قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية-ان اتجتماعأ الدي يقيد القانون المشتركمالض
 یتعار، بينهما بأعمال قاعدة "الخاص يقيد العام".

هات جتتضمن التسوية القضائية لمنازعات متعلقة بالتامين معرفة اختصاص ال
القضائية اتجتماعية دوت، وبيان المسائل المتعلقة باتختصاص وتشكيلة المحكمة وشرو  
رفع الدعوى امامها مع بيان نوعية ات كام الصادرة عنها وطرق الطعن فيها طبقا لقانون 

 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .اإلداريةالمدنية ومتضمن قانون اإلجراءات ال 0220-20-00المؤرخ في  28-20القانون  1
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 االجتماعية.المبحث األول: قواعد اختصاص الجهات القضائية 

 1338-31-10المؤرخ فأ  38-38بالرجوع الى القانون الساري الم عول رقم 
المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ یتبن لنا ان اللجوء الى اللجنة الوتئية 
للعجز مستقي تماما عن اللجوء للخبرة الطبية،  يث ان طلب الخبرة الطبية يختص بكل 

باست ناء متعلق بحالة العجز او الريع الناتج عن  وادن العمل و اتمرا، الخيفات الطبية 
المهنية، والتأ ترفع مباشرة كدرجة األولى و دخيرة امام اللجنة الوتئية للعجز، بدون المرور 
على الخبرة طبية وهدا ما سعى اليه مشرع من اجل تبسيذ اإلجراءات ولكأ ت تأخذ وق  

للطاعن ان یلجأ الى القضاء العادي عن طريق الجهات القضائية طويل، وعليه فانه يمكن 
اتجتماعية بواسطة محاكم الدرجة األولى، ال ارلة فأ المواد اتجتماعية )القسم 
اتجتماعأ( على مستوى المحكمة اتبتدائية، ولهدا يجب تحدید اهم القواعد اتختصاص 

 أ ا كامها بص ة عامة، لدلك سيتموتشكيلتها وشرو  رفع الدعوى امامها وطرق الطعن ف
تقسيم هدا المبحث الى مطلبين األول نبين فيه اختصاص المحكمة ال ارلة فأ المواد 

 اتجتماعية، اما ال انأ فنبين فيه إجراءات التقاضأ امامها وطرق الطعن فأ ا كامها.
 المطلب األول: اختصاص المحاكم الفا لة في المواد االجتماعية.

تحدید اختصاص المحاكم اتجتماعية فأ مختلة التشريعات من المسائل  تعتبر مسألة
ألساسية، كما انه يتعين عند رفع الدعوى معرفة المحكمة التي يرفع لها االختصاص في العامة وا

النظر والفصل فيها حيث ان االختصاص او كما يطق عليه "والية القضاء" هي سلطة الممنوحة لجهة 
، غير ان هدا االختصاص يحدد بموجب القانون االجراءات المدنية و 1النزعقضائية ما للنظر في 

، وباعتبار اننا بصدد دراسة المنازعات خا ة منازعات 0220-20-02المؤرخ في  21-20اإلدارية 
متعلقة بالتامين عن العجز والتي هي من المنازعات طبية فسنحدد كل المسائل المتعلقة باالختصاص 

و إقليميا و جزاء مخالفة قواعد االختصاص ثم التشكيلة الخا ة بالمحكمة في سواء كان نوعيا 
المسائل االجتماعية، وعليه قسمنا هدا المطلب الى فرعين الفرع األول خصص لدراسة كل من 

و النوعي و الفرع الثاني خصص لدراسة مسالة تشكيلة المحكمة الفا لة في  ياختصاص اإلقليم
 وط رفع الدعوى امامها.المواد االجتماعية وشر 

 
                                                             

 .38، ص1332طاهر  سين، الوسيذ فأ شر  قانون اإلجراءات المدنية، دار ريحانة، الجزائر،  1
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 الفرع األول: اختصاص المحكمة الفا لة في المواد االجتماعية. 
السلطة الممنو ة لجهة قضائية ما للنظر اد هو توزيع على انه يعرف اتختصاص 

العمل القضائأ بين الجهات القضائية المختل ة فأ الدولة وبين الجهات فيما بينها،  يث 
یؤدي فقدان هده السلطة الى عدم اتختصاص، وبما ان المنازعات الضمان اتجتماعأ 

متع المؤمن لهم ورنادیق تت بص ة عامة و المنازعات الطبية بص ة خارة التأ يقع بين
بطبيعة خارة، فأخضعها المشرع لقواعد القانون الخاص وعامة وبالتالأ فيختصاص فأ 
مجال منازعات الضمان اتجتماعأ ینعقد للجهات القضائية العادية، وباألخص المحاكم 

لكي من  كال ارلة فأ المواد اتجتماعية، اد يعتبر قانون اإلجراءات المدنية القانون المشتر 
اإلجراءات القضائية العادية و اإلجراءات القضائية اإلدارية، وهدا ما نص  عليه المادة 
األولى منه تطبيق د كام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة امام الجهات القضائية العادية 

 و الجهات القضائية اإلدارية. 
ن، المطلب الى فرعي ولكأ نتعرف على اختصاص هده المحكمة، قمنا بتقسيم هدا

يخصص ال رع األول ليختصاص النوعأ واإلقليمأ، وخصص ال رع ال انأ للتعرف على 
 تشكيلة الجهة القضائية اتجتماعية )القسم اتجتماعأ(.

 
 االختصاص النوعي للقسم االجتماعي.-

يقصد به تحدید درجة الجهة القضائية المختصة لنظر فأ نزاع معين بحسب نوعه، 
ان منازعات الضمان اتجتماعأ بص ة عامة، والمنازعات الطبية بص ة خارة،  وما دام

هأ من المنازعات العادية التأ تعود تختصاص القضاء العادي وظيفيا، تبد من معرفة 
الجهة القضائية المختصة نوعيا بالنظر فأ المنازعات الطبية ضمن الجهات القضائية 

لمحكمة العليا(، وتتم ل الوظي ة األساسية لقواعد ا-المجلس القضائأ-العادية )المحكمة
 .1اتختصاص النوعأ فأ توزيع القضايا على مختلة درجات الجهة القضائية

ان جميع القرارات الصادرة عن لجنة العجز الوتئية على مستوى رنادیق وهيئات 
الضمان اتجتماعية فيما يخص  الة العجز، يمكن الطعن فيها امام الجهة القضائية 

                                                             

 .112، ص 2550بوشير محند دمقران، النظام القضائأ الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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فالمحكمة هأ الجهة  1اتجتماعية فأ األجال والمواعيد القانونية التأ  ددها المشرع
ت صل فأ جميع القضايا مهما كان نوعها، تسيما ، و 2القضائية ذات اتختصاص العام

المدنية و التجارية و البحرية و اتجتماعية و العقارية وقضايا شؤون اتسرة ات ما است نى 
من قانون اإلجراءات المدنية  0و  2فقرة  01المشرع بنص خاص وهدا ما دشرت اليه المادة 

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الملغى  من القانون  32واإلدارية، والتأ تقابلها المادة 
 المعدل و المتمم. 2511جوان  38المؤرخ فأ  291-11الصادر باألمر 

 
 تمن القانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجدید المنازعا 933 يث  ددت المادة 

 الخاضعة تختصاص النوعأ للقسم اتجتماعأ وهأ 
 هين.اثبات عقود العمل والتكوين والتم-
 تن يذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين.-
 منازعات انتخاب مندوبأ العمال.-
 المنازعات المتعلقة بممارسة  ق اتضراب.-
 منازعات الضمان اتجتماعأ والتقاعد.-
 .3المنازعات المتعلقة باتت اقيات واتت اقيات الجماعية للعمل-

دعيه ان المشرع الجزائري لم يقم باستحدان  933وما یي ظ على نص المادة 
اختصاص جدید للقسم اتجتماعأ، اما بجمع ما هو وارد فأ النصوص المعمولة بها فأ 

 تشريع العمل والضمان اتجتماعأ والتقاعد.
ومنه یتض  لنا ان اختصاص القسم اتجتماعأ بالنظر الى هذه المنازعات 

عأ ي صل فأ القضايا الوارد على سبيل الحصر اختصاص مانع، يعنأ ان القاضأ اتجتما
من القانون ا ج م ا وما عدا ذلك في يختص بنظره، اما  933المنصوص عليها فأ المادة 

المعنى ال انأ المنازعات يختص بها فقذ القسم اتجتماعأ دون غيره من اقسام المحكمة 

                                                             

 السابق الدكر. 38-38من القانون رقم  09المادة  1
 ق ا م ا. 32ف01المادة  2
 من القانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابق الذكر. 93المادة  3
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كمة شكيلة المتميزة للمحويرجع ذلك الى طبيعة المنازعات المعروضة عليه وانطيقا من ت
 اتجتماعية.

 االختصاص االقليمي للقسم االجتماعي.-
المتعلق بالمنازعات فأ  1338-31-10المؤرخ فأ  38-38بالرجوع الى قانون 

 مجال الضمان اتجتماعأ نجد ان مشرع لم ینص على اختصاص اقلمأ خاص سواء اذا
تعلق اتمر بالمنازعات العامة او المنازعات الطبية، وعليه تبد من الرجوع بغية تطبيق 

 .1منه 01القواعد العامة المقررة فأ قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  يث نص  المادة 
"یؤول اتختصاص اتقليمأ للجهة القضائية التأ يقع فأ دائرة اختصارها موطن المدعى 

لم يكن له موطن معروف فيعود اتختصاص للجهة القضائية التأ يقع فيها اخر عليه، وان 
موطن له، وفأ  الة اختيار موطن، یؤول اتختصاص اتقليمأ للجهة القضائية التأ يقع 

 فيها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خيف ذلك".
ة فأ المواد سال ة الذكر، تنظر محكمة ال ارل 01ومنه وعمي بنص المادة 

اتجتماعية )القسم اتجتماعأ( فأ نزاعات التأ يكون موضوعها المنازعات الضمان 
اتجتماعأ بص ة عامة و المنازعات الطبية بص ة خارة اذا كان فأ دائرة اختصارها 
موطن المدعى عليه او اخر موطن له او الموطن المختار،  يث ان قاعدة العامة فأ 

اتقليمأ هأ قاعدة "موطن المدعى عليه" و كمة من هده القاعدة تقرير قواعد اتختصاص 
هو ان المدعأ يسعى دائما الى المدعأ عليه فأ اقرب المحاكم الى مواطنه وهذا تماشيا 
مع الم ل الدي يقول بان " الذین مطلوب وليس محمول" كما ان هده القاعدة تؤكد ان ادلة 

ى )المدعأ( قد توجد بدائرة اختصاص محكمة اثبات او جزء منها التأ تدعم رافع الدعو 
 المدعأ عليه. 

 
 
 
 

                                                             

 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السابق الذكر.35-38من القانون  01المادة  1
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد ان  01وبالنظر ديضا الى نص المادة 
المشرع دشار انه فأ  الة عدم وجود موطن معروف للمدعأ عليه یؤول اتختصاص للجهة 

 القضائية التأ كان فيها اخر موطن له.
ختيار الموطن، فيؤول اتختصاص اتقليمأ القضائأ التأ يقع فيها دما فأ  الة ا

الموطن المختار، ويقصد بهذا األخير الموطن الخاص لتن يذ تصرف قانونأ معين، وم ال 
،  يث تجدر إشارة الى ان 1ذلك ان يقوم المعنأ بختيار مكتب المحامأ مواطنا مختار له

لحة األطراف وهأ متعلق بالنظام العام اذ ت قواعد اتختصاص اتقليمأ قواعد مكملة لمص
يمكن للقاضأ ان ی ير هذا اتختصاص من تلقاء ن سه ات ان اثاره الخصوم قبل ان دفع 

من القانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، وهذا  11فأ الموضوع ، وهدا ما دكدته المادة 
 فأ الموضوع، او دفع بعدم"يجب اثارة الدفع بعدم اتختصاص اإلقليمأ، قبل دي دفاع 

 القبول".
 

الفرع الثاني: تشكيلة المحكمة الفا لة في المواد االجتماعية ودور القاضي االجتماعي 
 في الدعوى.

سنتطرق فأ هدا ال رع الى تشكيلة المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية التأ تختلة 
 المحكمة الوا دة، كما نستعر،اختيفا جوهريا على باقأ تشكييت األقسام األخرى داخل 

 اهم الشرو  العامة لرفع الدعوى امامها.
 

I..تشكيلة المحكمة الفا لة في المواد االجتماعية 
تشكيلة ال ارلة فأ المواد اتجتماعأ هأ ن سها التشكيلة تجدر اإلشارة الى ان و 

المقررة قانونا بالنسبة لمنازعات العمل ومنازعات الضمان اتجتماعأ وت سيما المنازعات 
الطبية بما فأ ذلك منازعات المتعلقة بالتأمين عن العجز إذ ان القسم اتجتماعأ على 

 الدعاوي.  مستوى المحاكم هو المختص بالنظر فأ م ل هذه

                                                             

 .820الى  201محمد  سنين، الوجيز فأ نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ص  1
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والمتعلق بتسيير  2511جوان  38المؤرخ فأ  212-11 يث انا بموجب القرار 
المجالس القضائية والمحاكم، قسم  المحكمة الى اقسام يحددها وزير العدل، ومن بين هذه 

نوفمبر  21المؤرخ فأ  118-19األقسام القسم اتجتماعأ، وذلك تطبيقا األ كام اتمر 
، ات نه 1ظيم القضائأ، والدي سمأ انداك بقانون اإلري  القضائأ، المتعلق بالتن2519

والمتعلق  1339جويلية  21المؤرخ فأ  39/22تم الغاء هذا اتمر بالقانون العضوي 
 بالتنظيم القضائأ.

 
لقد اقر المشرع الجزائري فأ القانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ان یتشكل القسم 

يسا ومساعدین طبقا لما نص تح  طائلة البطين  يث نص  اتجتماعأ من قا، رئ
من القانون اإلجراءات المدنية اإلدارية "یتشكل القسم اتجتماعأ، تح  طائلة  931المادة 

البطالن، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل"، ويالحظ ان المشرع لم يقم 
م عمال أم مستخدمين، حيث تعقد المحكمة الفا لة في بتحديد نوعية المساعدين هل هم قضاة ا

المواد االجتماعية برئاسة قاض يعاونه ويساعده مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين 
على األقل في حالة غيابهم يتم تعويضهم بالمساعدين االحتياطين، واذا تعدر ذلك يتم تعويضهم بقاض 

، اما فيما يخص كيفيات، وطرق و شروط انتخاب المساعدين او بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة
فأنها تخضع لنفس الطرق و الشروط المقررة ألعضاء مكاتب المصالحة، طبقا األحكام المرسوم 

المتضمن كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين و  9119أوت  92، المؤرخ في 072-19التنفيذي 
اإلشارة الى انه في حالة عدم مراعات التشكيلة ، وتجب 2أعضاء المصالحة المعدلة و المتممة

الجماعية للمحكمة الفا لة في المواد االجتماعية فإنه االحكام الصادرة عن قضاة الموضوع تعتبر 
 من القانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية سابقة الذكر. 220باطلة وعديمة األثر وذلك وفق المادة 

 
 

                                                             

 . 231، ص 2551محمد ابراهيمأ، الوجيز فأ اإلجراءات المدنية، الجزء األول، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
-31-31المؤرخ فأ  188-51، معدل ومتمم لمرسوم التن يذي رقم 2552دوت  23المؤرخ  110-52المرسوم التن يذي  2

 .2551لسنة  99جريدة رسمية رقم  2551
، ص 1330منازعات العمل ال ردية والجماعية فأ ظل اإلري ات اتقتصادية فأ الجزائر، دار هومة الجزائر،  راشد واض ،

 .01الى  00
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II. ى.دور القاضي االجتماعي في الدعو 
تعتبر مساوة من المبادئ العامة للتقاضأ اذ يست يد الخصوم اثناء سير الخصومة من 
فرص متكافئة لعر، طلباتهم ووسائل دفاعهم، ويلتزم القاضأ بمبدد الوجاهية، وي صل فأ 
الدعاوى المعروضة امامه فأ اجال معقولة ويمكن للقاضأ اجراء الصل  بين الطرفين 

 .1مة فأ ايه مادة كان األطراف اثناء سير الخصو 
وتعتبر الجلسة علنية، مالم تمس العلنية بالنظام العام او األداب العامة او  رمة 

 .2اتسرة وتتم المناقشة والمرافعات باللغة العربية
یتم تحدید موضوع النزاع باتدعاءات التأ تقدمها الخصوم فأ عريضة افتتا ية 
للدعوى ومذكرات الرد، غير انه يمكن تعدیله بناء على تقديم طلبات عارضة، اذا كان  
هده الطلبات مرتبطة بالدعاءات اترلية، وهنا تحدد قيمة النزاع بالطلبات اترلية و 

 .3او المقارة القضائية اإلضافية و بالطلبات المقابلة
 

ت يجوز للقاضأ ان یؤسس  كمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات، 
وقائع التأ ، التولكن يجوز له ان يأخذ بعين اتعتبار من بين عنارر المناقشات والمرافعا

 .4مدثيرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا عليها ادعاءاته
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 من ق إ م د. 1 المادةو  1، 0، 1فقرة  30المادتين  1
 ق ا م ا. 30-38و  31المادة  2
 ق ا م ا. 0و م 1، 2فقرة  19المادتين  3
 ق ا م ا. 11المادة  4
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III. .سلطات القاضي 
للقاضأ ان يأمر فأ الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات یراها يمكن 

ضرورية لحل النزاع كما يجوز له ان يأمر ش هيا بإ ضار دي وثيقة لن س الغر، وان يأمر 
، كما يكيف القاضأ الوقائع 1تلقائيا باتخاذ دي اجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا

ل فأ ف القانونأ الصحي ، دون التقيد بتكييف الخصوم وي صوالتصرفات محل النزاع بالتكي
، ويجوز له ان يأمر بإرجاع الوثائق المبلغة 2النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه

 .3للخصوم تح  طائلة غرامة التهدیدية عند الحاجة الى ذلك
 

 احكامها.إجراءات التقاضي امام المحكمة وطرق الطعن في  المطلب الثاني:
بعد ما تعرضنا فأ المطلب األول لمسألة اختصاص المحكمة )القسم اتجتماعأ( 
على مستوى محكمة الدرجة اتولى، كما بينا دور القاضأ الدعوى امام هدا القسم، سنتعر، 
فأ هذا المطلب الى إجراءات التقاضأ امام المحكمة بص ة عامة، على اعتبار ان القسم 

قسام المحكمة من جهة، وعدم وجود مبدد تخصص المحاكم من جهة اتجتماعأ قسم من ا
دخرى، وفأ هذا سنتعر، الى مسألة كيفية رفع الدعوى فأ ال رع األول وإجراءات التكليف 

 بالحضور امام المحكمة )القسم اتجتماعأ( فأ ال رع ال انأ.
 

 االجتماعية.الفرع األول: إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الفا لة في المواد 
اإلشارة الى ان المشرع الجزائري لم یتطرق الى كيفية رفع الدعوى دمام القسم تجدر 

اتجتماعأ فأ ا كام وقوانين ضمان اتجتماعأ، انما ترك ذلك الى قانون اإلجراءات 
، وبالتالأ 4المدنية واإلدارية، باعتبار الشريعة العامة اإلجراءات القضائية العادية واإلدارية

إن المشرع دخضع إجراءات التقاضأ دمام المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية ف
إلجراءات المحددة فأ القانون اإلجراءات المعمول به فأ مختلة القضايا المنية والتجارية 

                                                             

 ق ا م ا. 18و  11المادة  1
 ق ا م ا. 15المادة  2
 ق ا م ا. 03المادة  3
 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابق الذكر. 35-38من قانون  32المادة  4
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من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية وذلك  0و  01/2،عمي بأ كام المادة 1واتجتماعية
وقضاء الضمان اتجتماعأ )القسم اتجتماعأ(، يعتبر جزءا من لكون قضاء العمل 

 المنظومة القضائية العامة.
 

وعليه نص المشرع فأ قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ضمن ال صل ال انأ، 
المعنون فأ "القسم اتجتماعأ" القسم الرابع" فأ رفع الدعوى امام القسم اتجتماعأ" فأ 

 :أا یلمنه على م 930المادة 
 امام القسم اتجتماعأ بعريضة افتتا  دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا". رفع الدعوى " ت

ومنه ومن خيل استقراء نص هذه المادة، یتض  لنا جليا ان رفع الدعوى دما القسم 
اتجتماعأ للمحكمة، ت یتسم بقواعد خارة، بل يجب الرجوع الى القواعد العامة المقررة 

 اإلجراءات المدنية واإلدارية، والتأ قام المشرع بإ التها اليها.فأ قانون 
 

I..عريضة افتتاح الدعوى 
یتم رفع الدعوى امام المحكمة بص ة عامة، ودمام المحكمة ال ارلة فأ المواد 

، 2اتجتماعية )القسم اتجتماعأ( بص ة خارة، بواسطة عريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة
بعدد من النسخ يساوي عدد  3بل المدعأ دو وكيله او محاميهتودع اما امانة الضبذ من ق

األطراف بخيف ما ذهب اليه المشرع ال رنسأ، الدي اسند هذا النوع من المنازعات الى 
ا (، ثم اتستئناف امTCCجهة قضائية مستقلة، يطلق عليها محكمة منازعات العجز )

 .محكمة النقض والطعن بالنقض امامالمجلس الوطنأ للعجز والتعري ة، 

 

                                                             

ع السابق، جد مية سليمان، التنظيم القانونأ لعيقات العمل فأ التشريع الجزائري، عيقة العمل ال ردية، الجزء األول، المر  1
 .010ص

 ق ا م ا. 21المادة  2
لسنة  31، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر رقم 2552-32-38المؤرخ فأ  31-52من القانون  2فقرة  1و 1المادتين  3

2552. 
 18 ، یتضمن الموافقة على النظام الداخلأ لمهنة المحاماة، ج ر2559-35-31من القانون الوزاري المؤرخ فأ  12والمادة 

 . 2559لسنة 
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II..بيانات عريضة افتتاح الدعوى 

 :1يجب ان تتضمن العريضة اتفتتا ية للدعوى البيانات اتتية
الجهة القضائية التأ ترفع امامها الدعوى، وهنا يجب اإلشارة الى انه فأ إيطار الدعوى -2

اعأ الضمان اتجتم المرفوعة من قبل المؤمن لهم او المست يدین، ضد رنادیق و هيئات
، ودعاوى المنازعات الطبية خارة، يجب ص منازعات الضمان اتجتماعأ عامةفيما يخ

ان ترفع امام المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية )القسم اتجتماعأ(، ألنه و است ناء 
من القاعدة العامة، فان هدا القسم یتمتع باستقيلية مطلقة وليس  نسبية وفأ مواجهة 

 ألقسام األخرى، وبالتالأ فاختصاص القسم اتجتماعأ نوعأ من النظام العاما
 موطنه.المؤمن له و  المدعأ()اسم ولقب -1
 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فان لم يكن موطن معلوم، فأخر موطن له.-0
اإلشمارة الى تسممية وطبيعة الشمخص المعنوي، ومقر اتجتماعأ ور ة مم له القانونأ -1

)رمممممممممممممنادیق  وهنا يمكن ان یرفع المؤمن له دعواه على الشمممممممممممممخص المعنوي  او اتت ماقأ،
وهيئات الضممممممان اتجتماعأ(، وهنا تبد ان يحدد تسممممممية هدا الصمممممندوق، وم ال ذلك فأ 

ماعية اتجتدعاوى المنازعات الطبية ترفع الدعوى م ي امام الصمممممممندوق الوطنأ للتأمينات 
 مال اتجراء.الصندوق الوطنأ للضمان اتجتماعأ للع او
 عر، موجز للوقائع والطلبات او الرسائل التأ تؤسس عليها الدعاوي.-9
 اإلشارة عند اتقتضاء، الى المستندات والوثائق المؤدية للدعوى.-1
من  29وجزاء عدم ذكر البيانات یؤدي الى عدم قبول الدعوى شكي طبقا أل كام المادة -1

 .2قانون اإلجراءات المدنية واتدارية
 
 
 

                                                             

 ق ا م ا. 29المادة  1
–قبولها  –من شركة دون دكر اسمها وبيناتها  دعوى -جوهرية"إجراءات  2551لسنة  1المحكمة العليا، المجلة القضائية رقم  2

 خطأ فأ تطبيق".
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III..تسجيل الدعوي 

تقيد العريضة  ات فأ سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان دسماء ودلقاب 
الخصوم ورقم القضية وتاريخ دول جلسة، ويسجل دمين الضبذ رقم القضية وتاريخ دول 
جلسة على نسخ العريضة اتفتتا ية، وتسلم للمدعأ بغر، تبليغها رسميا للخصوم، وت 

دفع الرسوم المحددة قانونا )والموجودة فأ قانون المالية(، مالم ینص  تقيد العريضة ات بعد
القانون على خيف ذلك، وي صل رئيس الجهة القضائية فأ كل نزاع يعر، عليه  ول 

 .1دفع الرسوم بأمر غير قابل للطعن
IV..تقديم الوثائق 

دعاتهم إليجب إیداع األوراق والمستندات والوثائق التأ يستند اليها الخصوم، دعما 
بأمانة ضبذ الجهة القضائية، بأرولها او نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة ألرل وتبلغ 
للخصم، غير انه يجوز للقاضأ قبول نسخ عادية منها عند اتقتضاء ومنها يمكن تبلغ تلك 

 .2األوراق والسندات او الوثائق لباقأ الخصوم، فأ شكل نسخ
ا سابقا الى دمين الضبذ لجردها والتأشير عليه يقدم الخصوم المستندات المشار اليها

قبل ایداعها بملة القضية تح  طائلة الرفض، ويتم إیداع بأمانة الضبذ مقابل ورل 
 استيم.

یتبادل الخصوم المستندات المودعة بأمانة الضبذ، دثناء الجلسة دو خارجها بواسطة 
 يأمر ش اهيا بإبيغ كلدمين الضبذ، ويمكن للقاضأ بناء على طلب د د الخصوم، ان 

 وثيقة عرض  عليه وثب  عدم ابيغها للخصم اتخر، ويحدد دجل وكيفية ذلك اإلبيغ.
 
 
 
 

                                                             

 ق ا م ا. 1و 2فقرة 21و 21المادة  1
 ق ا م ا. 11الى  11المواد من  2



التسوية القضائية لمنازعات المتعلقة بالتامين عن العجز لثاني: الفصل ا  

 47  
 

 
يمكن للقاضأ دن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم یتم ابيغها خيل األجال وبالكيفية 

ا من بالتأ  ددها القانون، ويسهر على سير الخصومة ويمن  األجال ويتخذ ما یراه مناس
 إجراءات.

يجب ان یتم عر، اإلجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية 
تح  طائلة عدم القبول، ويجب ان تقدم الوثائق والمستندات بالغة العربية مصحوبة بترجمة 
رسمية الى هذه اللغة تح  طائلة عدم القبول، كما ان األرل فأ اإلجراءات التقاضأ ان 

 .1كتوبةتكون م
 

 الفرع الثاني: إجراءات التكليف بالحضور أمام المحكمة.
بعد ان یتم قيد العريضة اتفتتا ية لدى كتابة ضبذ المحكمة )دمانة ضبذ القسم 
اتجتماعأ( وفقا إلجراءات التأ ذكرناها سابقا، يأتأ دور تبليغ هذه العريضة رسميا الى 

قانون اإلجراءات المدنية والتأ يطلق عليها من  1فقرة  21الخصوم كما نص  على المادة 
ارطي  إجراءات "التكليف بالحضور" والتأ يقوم المحضر القضائأ او الضابذ العمومأ 

من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائأ  21، وعليه نص  المادة 2)دعوان القضاء(
 على ما یلأ: " یتولى المحضر القضائأ:

ن عينات التأ تنص عليها القوانين والتنظيمات مالم يحدد القانو تبليغ العقود والسندات واإل-
 طريقة دخرى للتبليغ".

 
 
 
 

                                                             

 ق ا م ا. 5 و م 1و 2فقرة  38المادتين  1
 21ج ر رقم  المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائأ، 31-31-13المؤرخ فأ  30-31من القانون  2فقرة 21المادة  2

 .15ص ،1331مار  38المؤرخة فأ 
 .010ومحمد ابراهيمأ، الوجيز فأ اإلجراءات المدنية، الجزء األول، المرجع السابق ص
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I..بيانات التكليف بالحضور 
 :1يجب ان یتضمن التكليف بالحضور البيانات اتتية

 اسم ولقب المحضر القضائأ وعنوانه المهنأ وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمأ وساعته.-2
 اسم ولقب المدعأ وموطنه.-1
 اسم ولقب الشخص المكلة بالحضور وموطنه.-0
 تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره اتجتماعأ، ور ة مم له القانونأ دو اتت اقأ.-1
 تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها.-9
II..بيانات محضر التكليف بالحضور 

يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائأ الدي يحرر محضرا یتضمن 
 التالية: البيانات

 اسم ولقب المحضر القضائأ وعنوانه المهنأ وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمأ وساعته. -2
 اسم ولقب المدعأ وموطنه. -1
اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وادا تعلق اتمر بشخص معنوي يشار الى تسميته  -0

 ومقره اتجتماعأ واسم ولقب ور ة الشخص المبلغ له. وطبيعته
ته، مع بيان لهوي ةله على المحضر له، واإلشارة الى طبيعة الوثيقة الم بتتوقيع المبلغ  -1

 رقمها، وتاريخ ردورها.
تسليم التكليف بالحضور الى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة اتفتتا ية مؤشر عليها  -9

 من امين الضبذ.
و رفض ااإلشارة فأ المحضر الى رفض اتستيم التكليف بالحضور واستحالة تسليمه،  -1

 التوقيع عليه.
 وضع بصمة المبلغ له فأ  الة استحالة التوقيع على المحضر. -1
تنبيه المدعأ عليه بأنه فأ  الة عدم امت اله للتكليف بالحضور، سيصدر  كم ضده، بناء  -8

 .2على ما قدمه المدعأ من عنارر

                                                             

 ق ا م إ. 28المادة  1
 م إ.ق إ  25المادة  2
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م او هيحضر الخصوم فأ التاريخ المحدد فأ التكليف بالحضور شخصيا او بواسطة محامي
 .1وكيئهم

III..ميعاد تسليم التكليف بالحضور 
( یوما على األقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، 13يجب ا ترام دجل عشرون )

والتاريخ المحدد ألول جلسة، ما لم ینص القانون على خيف ذلك، وتمدد هذه األجال دما 
كان الشخص المكلة بالحضور مييما  ( دشهر اذا30جميع الجهات القضائية الى ثيثة )

( یوما اجراء شكليا وليس جوهريا، بالتالأ ت يجوز للقاضأ 13بالخارج، ويعتبر عشرين )
 رفض الدعوى شكي لعذم ا ترام هذه األجال.

IV..التبليغ الرسمي ألحكام والقرارات الصادرة في المواد االجتماعية 
 في احتساب األجال.-

عليها فأ القانون اإلجراءات المدنية واإلدارية كاملة، تحتسب كل األجال المنصوص 
 ما عدا یوم التبليغ ويوم انقضاء األجال، وهنا تحتسب ديام العطل فأ من  األجال.

تعتبر ديام عطلة ديام األعياد الرسمية وديام الرا ة األسبوعية طبقا للنصوص القانونية 
يس بيوم عمل كليا او جزئيا يمدد األجال التأ تؤكدها، و اذا كان اليوم األخير من اتجل ل

 .2الى دول یوم عمل موالأ
 كيفية التبليغ الرسمي.-

من قانون اإلجراءات  32فقرة  131نص المشرع على التبليغ الرسمأ فأ المادة 
 المدنية واإلدارية والدي نص على ما یلأ:

 قضائأ".ال"يقصد بالتبليغ الرسمأ، التبليغ الدي یتم بموجب محضر يعده المحضر 
ويمكن ان یتعلق التبليغ الرسمأ بعقد قضائأ او عقد غير قضائأ او امر او  كم او 

 قرار.
 
 

                                                             

 ق إ م إ. 13المادة  1
 ق إ م إ. 139المادة  2
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يجوز التبليغ الرسمأ للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التن يذية بتسليم نسخة 

 منها الى المطلوب تبليغه دینما وجد، ما لم ینص القانون على خيف ذلك.
قضائأ بالتبليغ الرسمأ بناء على طلب الشخص المعنأ او مم له يقوم المحضر ال

القانونأ او اتت اقأ، ويحرر بشأنه محضرا فأ عدد من النسخ بعدد األشخاص الذین یتم 
 تبليغهم رسميا، ت يعد التبليغ الرسمأ ولو بدون تح ظ قبوت بالحكم.

الموطن  ادا تم فأ يكون التبليغ الرسمأ رحيحا الى الشخص الدي يييم فأ الخارج
 .1الذي اختاره فأ الجزائر

 
 خصائص محضر التبليغ.-

 :2يجب ان یتضمن محضر التبليغ الرسمأ فأ درله ونسخة البيانات اتتية
 اسم ولقب المحضر القضائأ وعنوانه المهنأ وتوقيعه و ختمه.-2
 تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.-1
 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.-0
إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تدكر تسميته وطبيعته و مقره اتجتماعأ ور ة -1

 مم له القانونأ دو اتت اقأ.
اسم ولقب وموطن الشخص الدي تلقى التبليغ، وذا تعلق اتمر بشخص معنوي يشار -9

الى طبيعته وتسميته ومقره اتجتماعأ واسم ولقب ور ة الشخص الدي تلقى التبليغ 
 الرسمأ.

توقيع الشخص الدي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التأ ت ب  هويته ورقمها وتاريخ -1
 إردارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.

 اإلشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمأ الى المبلغ له.-1
 
 

                                                             

 ق ا م ا. 131ادة الم 1
 ق إ م إ. 131المادة  2
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 جزاء مخالفة بيانات التبليغ.-

 .1 ة البيانات هو البطين ولكن بشر  ان ی ار قل دي دفع فأ موضوعجزاء مخال
 الزامية التبليغ الشخصي.-

وهنا يجب ان یتم التبليغ الرسمأ شخصيا، اما بالنسبة للشخص المعنوي، فيعتبر 
سلم المحضر الى مم له القانونأ او اتت اقأ، او ألي شخص یتم  التبليغ شخصيا، اذا

تعيينه لهدا الغر،، وفأ  الة التصفية یوجد الى المص أ، اما بالنسبة ألشخاص اإلدارية، 
 .2فيتم التبليغ بمقره الى المم ل المعين لهذا الغر،

 حالة وجود وكالة.-
 .3للوكيل تعد رحيحةإذا عين د د الخصوم وكيي، فان التبليغات الرسمية 

 استحالة التبليغ الرسمي.-
 عند استحالة التبليغ الرسمأ شخصيا للمطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد رحيحا اذا تم:

 بموطنه األرلأ.-د
 الى د د افراد عائلته المييمين معه. -ب
 فأ موطنه المختار.-ت
)البطين  لباإلبطايجب ان یتمتع الشخص الميلغ له باألهلية، وات كان التبليغ قابي -ن

 .4النسبأ(
 رفض المبلغ له تسليمه المحضر.-

المطلوب تبليغه رسميا، استيم محضر التبليغ الرسمأ او رفض  اذا رفض الشخص
 التوقيع عليه دو رفض وضع بصمته:

 یدون ذلك المحضر الدي يحرر المحضر القضائأ.-د

                                                             

 فقرة دخيرة ق ا م ا. 131المادة  1
 ق ا م ا. 138المادة  2
 ق ا م ا. 135المادة  3
 ق ا م ا. 123المادة  4
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ويعتبر التبليغ  1باتستيمترسل له نسخة من التبليغ الرسمأ برسالة مضمنة مع اشعار -ب
 فأ هذه الحالة بم ابة شخصأ، ويحسب اتجل من تاريخ ختم البريد.

 .2حالة عدم وجود موطن معروف للشخص المبلغ له-
ذه الحالة يحرر المحضر القضائأ محضرا يضمنه اإلجراءات التأ قام بها، فأ ه

لدية( التأ المحكمة و مقر الب ويتم التبليغ الرسمأ بتعليق نسخة منه بلو ة اإلعينات ) مقر
 كان له بها دخر مواطن.

رفض األشخاص، الذین لهم ر ة تلقأ التبليغ الرسمأ، استيم محضر التبليغ  اذا
يحرر المحضر القضائأ محضرا يضمنه اإلجراءات التأ قام بها، ويتم التبليغ بتعليق نسخة 

 منه بلو ة اإلعينات )مقر المحكمة و مقر البلدية( التأ كان له بها اخر موطن له.
لرسمأ برسالة مضمنة مع اتشعار باتستيم الى ويرسل إضافة الى ذلك التبليغ ا

 دخر مواطن له.
ی ب  اترسال المضمون والتعليق، بختم إدارة البريد او تأشيرة رئيس المجلس البلدي 

 او موظة المؤهل لذلك، دو تأشيرة رئيس دمناء الضبذ  سب الحالة.
، يجب ان ینشر ( دج933.333إذا كان  قيمة اتلتزام یتجاوز خمسمائة دلة دینار )

مضمون عقد التبليغ الرسمأ فأ جريدة یومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التأ يقع 
فيها مكان التبليغ وعلى ن قة الطالب، ويعتبر التبليغ الرسمأ بهده الطريقة بم ابة التبليغ 

 الرسمأ.
 وتجدر اإلشارة الى انه اذا كان الشخص المبلغ محبوسا فأ مؤسسة عقابية، يكون 

 .3التبليغ رحيحا اذا تم بمكان  بسه
كما یتم تبليغ الشخص الدي له موطن فأ الخارج وفق اإلجراءات المنصوص عليها 
فأ اتت اقيات القضائية، وفأ  الة انعدام اتت اقية القضائية، یتم ارسال التبليغ بالطرق 

 الدبلوماسية.

                                                             

 ق ا م ا. 122المادة  1
 ق ا م ا. 121المادة  2
 ق ا م ا. 120المادة  3
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امنة أ قبل الساعة ال كما انه ت يجوز للمحضر القضائأ ان يقوم بأي تبليغ رسم
( مساء و ت ديام العطل، ات فأ  الة الضرورة وبعد اذن 38( ربا ا وت بعد ال امنة )38)

 من القاضأ.
 للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجز. المبحث الثاني: التسوية القضائية

المعدلة  29-80من القانون رقم  03دنشأت اللجنة الوتئية للعجز بموجب المادة 
المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ،  23-55من القانون رقم  23بالمادة 

وذلك على مستوى كل وتية  يث یوجد على مستوى كل جهاز لل صل فأ الطعون 
واتعتراضات المقدمة ضد هيئات الضمان اتجتماعأ المتعلقة بحالة العجز الناجم عن 

 .1المر، او  ادن العمل
 
 ة.القضائية المختص الجهةعلى الطبي المتعلقة بحالة العجز  عرض النزاع لب األول:المط

وفأ هذا السياق سنتطرق الى كيفية عر، النزاع على هيئات القضائية المختصة فأ 
 ال رع األول، ثم الطبيعة القانونية للجنة العجز الوتئية فأ ال رع ال انأ.

 
 قضائية المختصة في ظل القانون القدم والجديد.الفرع األول: عرض النزاع على جهة ال

ترفع اتعتراضات على القرارات المتعلقة بحالة العجز الى اللجنة الوتئية للعجز للب  
فيها قبل اللجوء الى القضاء، طالما ان التسوية الداخلية هأ األرل العام، ويقوم برفع 

 كون سببها ال عل الضاردعوى المسؤولية المضرور ذوي  قوقه ضد مسبب المر،، وي
المطلوب تعويضه دو الواقعة التأ تولد عنها الحق فأ التعويض، دما موضوعها فهو 
المطالبة بالتعويض لجبر الضرر، تن التعويض الذي دخده من هيئة الضمان اتجتماعأ 

 .2لم يكن كافيا
 
 

                                                             

 السابق الذكر. 35-38من القانون  091المادة  1
بن يطو كريمة، سوماتية خديجة، النظام القانونأ للتعويض على المر، فأ القانون التأمينات اتجتماعية الجزائري، مذكرة  2

لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الضمان اتجتماعأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجيلأ بونعامة، خميس مليانة 
 .15و 18، ص ر 1321
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لقانون اوفيما یلأ نميز بين عر، النزاع على الجهة القضائية المختصة فأ ظل 
 .38-38، وفأ ظل قانون الجدید 29-80القديم رقم 

 
I.في ظل القانون القديم 

تم تطبيقه فأ مر لة دولى قبل تظهر عليه  29-80یي ظ ان القانون القديم رقم 
، ليهتدي بعد ذلك الى 23-55نقائص  اول المشرع سدها من خيل تعدیله بالقانون رقم 

 محله. 38-38إ يل القانون رقم 
 

 .92-02الجهة القضائية المختصة في ظل القانون رقم -
المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان  29-80من القانون  01لقد نص  المادة  

اتجتماعأ على انه " يجوز اتعترا، على قرارات اللجان المختصة بحاتت العجز لدى 
 .1المجلس األعلى للقضاء

ان رياغته تبدوا غير دقيقة، وذلك  من خيل اتمعان النظر فأ هذا النص یتض 
من خيل عبارة الطعن الواردة فيه التأ ت تحسم بوضو  وبص ة نهائية مسألة اتختصاص، 

 وما إذا كان یتعلق بالقضاء اإلداري او العادي.
ونظرا لكون قرار لجنة العجز ليس قرارا إداريا، على اعتبار انها ت تتمتع بأساليب 

غأ من اعمالها تحقيق مصلحة عامة، كما انها ت تصدر قرارتها بإرادتها السلطة العامة وت تب
المن ردة، بل تنحصر مهامها فأ تبيان سبب وطبيعة المر، او اإلرابة، وتحدید تاريخ 
الش اء او الجبر، وهأ كلها دمور تقنية طبية بعيدة عن اعمال اإلدارة، ومن جهة دخرى ليس 

دسها قاضأ برتبة مستشار ما دام انها ت تدخل ضمن لها  جة قضائية  تى وان كان یتر 
 التنظيم القضائأ.

 
 
 

                                                             

 ، یتعلق بمنازعات الضمان اتجتماعأ، مرجع سابق.2580-31-31، مؤرخ فأ 29-80قانون من  01المادة  1
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كما دن عبارة مجلس األعلى للقضاء فأ غير محلها لكون دن المجلس األعلى للقضاء 
ت يعتبر جهة قضائية، والتأ ت يمكن ان يقدم دمامها الطعن فأ قرارات لجنة العجز الوتئية، 

للقضاء جهة مهمتها النظر فأ األمور المهنية للقضاء، وبالتالأ باعتبار ان المجلس األعلى 
 فان المشرع كان يقصد من هده العبارة المجلس األعلى دو المحكمة العليا  اليا.

 
فمن خيل اطيع على عدة ا كام رادرة من عدة محاكم على مستوى الوطن یتبن 

ائية دة فأ مقر المجالس القضان المقصود بالجهات القضائية المختصة هأ المحاكم المنعق
عن محكمة المدية والذي جاء  1331-30-31كما هو الحال فأ الحكم الصادر بتاريخ 

عن محكمة المدية  1339-32-21فيه "  يث ان المرجع استصدر  كما قضائيا بتاريخ 
التأ دردرت  كما بإلغاء قرار اللجنة الوتئية المختصة و بتعين الخبير )م ، ع( من دجل 

 .1حص المرجع على مستوى مناطق اإلرابة وتحدید نسبة العجز الجزئأ الدائم"ف
 

الذي قام من خيله المشرع الجزائري بتعدیل القانون  23-55لكن بصدور القانون 
من  21بعد تعدیلها بموجب المادة  29-80من القانون رقم  01ارب  المادة  80-29

عن فأ قرارات الجان المختصة بحاتت تنص على انه: "يجوز الط 23-55القانون رقم 
يحث یي ظ هنا ان المشرع بدت من إزالة الغمو،  ،العجز دما الجهات القضائية المختصة"

المتعلقة  29-80فأ رياغتها األولى بموجب القانون رقم  01الذي كان يكتنة المادة 
د قرارات ترفع ضبمسألة اختصاص القضاء اإلدارية دو العادي فأ ال صل فأ الدعاوي التأ 

اللجان الوتئية للعجز، بحيث قام المشرع بتعدیل نص هذه المادة بالتوسيع من عمق ال جوة 
 باستعمال عبارة "الجهات القضائية المختصة" دون تقديم توضي  او شر  إضافأ.

 
 
 
 

                                                             

، بين )ف ، م( ومدیر الصندوق 1331-30-31بتاريخ  23الحكم الصادر عن محكمة المدية، القسم اتجتماعأ، تح  رقم  1
 الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة المدية.
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جعل المقصود  29-80من القانون  01وت شك ان التعدیل الدي طرد على المادة 

ائية المختصة بال صل فأ القرارات التأ تصدرها لجان العجز هأ المحاكم بالجهات القض
المنعقدة فأ مقر المجالس القضائية، وبالتالأ وفأ ضوء ما سبق ذكره ترفع اتعتراضات 
المتعلقة بالقرارات الصادرة عن لجنة العجز الوتئية فأ اغلب محاكم البيد دمام المحكمة 

، وهذا ما دكده الحكم الصادر عن محكمة 1ليه اجتهادها القضائأالعليا، وهذا وفقا ما ستقر ع
الدي جاء فيه على انه "  يث ان طبقا  1331-31-18بتاريخ  1915تلمسان تح  رقم 

فانه يجوز الطعن فأ  29-80المعدل للقانون رقم  23-55من القانون  21أل كام المادة 
ي مما یتعين معه عدم قبول دفع المدعأ قرارات لجنة العجز دمام المحكمة ولم تحدد لذلك دج

 .2عليه"
 

II. 20-20الجهة القضائية المختصة في ظل القانون الجديد. 
على  38-38من القانون  09النزاع الطبأ المتعلق بحالة العجز نص  عليه المادة 

 النحو التالأ :"تكون قرارات لجنة العجز الوتئية المؤهلة قابلة للطعن دما الجهات القضائية
( یوما ابتداء من تاريخ استيم تبليغ القرار"، وبالتالأ ما 03المختصة فأ دجل ثيثين )

يمكن مي ظته هنا هو ان المشرع ابقى على عبارة " الجهات القضائية المختصة" ولم 
يضة دي جدید من هذه النا ية، ما عدا المهلة التأ تم تحدیدها ب يثين یوما تحسب ابتداء 

م تبليغ القرار، وعليه دكد ررا ة انه يجب على الِمؤمن له بعد ما یتم تبليغه من تاريخ استي
 یوما. 03بقرار اللجنة ان يقوم بالطعن دمام المحكمة العليا خيل 

 
 
 
 

                                                             

 .218لمنازعات الطبية والتقنية فأ مجال الضمان اتجتماعأ على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص سماتأ الطبيب، ا 1
عن محكمة تلمسان، قسم اتجتماعأ بين )م ، ع( ومدیر الصندوق  1915تح  رقم  1331-31-18الحكم الصادر بتاريخ  2

 الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة تلمسان.
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الدي  111128لكن المحكمة العليا خال   هذا المبدد  سبما یتض  من القرار رقم 
 النقض ضد قرار لجنة العجز المؤرخ فأجاء فيه: "من ال اب  فأ قضية الحال ان الطعن ب

 10-35، وكذا المرسوم التن يذي رقم 38-38، وبعد ردور القانون 23-39-1335
الدي دعاد تشكيل لجنة العجز الوتئية المؤهلة فأ مجال الضمان اتجتماعأ المؤرخ فأ 

لجنة ل،  يث كان قرارات اللجنة دما المحكمة العليا على دسا  دنه یترد  ا31-31-1335
 21المعدل بالمادة  29-80من القانون القديم  01قاضأ برتبة مستشار  سب نص المادة 

الدي  10-35، واعتماد على التغير الدي  صل بموجب المرسوم 23-55 من القانون 
دعاد تشكيل اللجنة، دربح  قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن دمام األقسام اتجتماعية فأ 

 .1تصة وفقا لقواعد اتختصاص المحددة قانوناالجهات القضائية المخ
 
 الفرع الثاني: طبيعة القانونية للجنة العجز الوالئية. 

یندرج اختصاص لجنة العجز الوتئية فأ إيطار محاوتت التسوية الودية التأ يجب 
ان تسبق عر، النزاع على القضاء، وهو ما ینزع عنها دي ربغة قضائية كما انها ت تعد 

 ارية فأ نظر القانون الدي انشأها مما يجعل منها لجنة ذات طابع خاص.لجنة إد
I..لجنة العجز الوالئية ليست جهة قضائية 

ت تدخل لحنة العجز الوتئية ضمن التنظيم القضائأ، فهأ ليس  جهة قضائية وهدا 
بالرغم من انها یتردسها قاضأ برتبة مستشار بالمجلس القضائأ، إضافة ان مهامها تنحصر 
فأ دمور تقنية بحتة تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن له وبالضبذ  الة العجز وما ینتج 

 .2عنها
 
 
 
 

                                                             

، قضية )ق،ع( ضد / مدیر رندوق 1322-31-31، مؤرخ فأ 111128المحكمة العليا، الغرفة اتجتماعية، قرار رقم قرار  1
 الضمان التأمينات اتجتماعية لألجراء وكالة بومردا  )غير منشور(.

 .215سماتأ الطبيب مرجع السابق ص  2
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II..لجنة العجز الوالئية ليست جهة إدارية 

ت تعتبر لجنة العجز الوتئية جهة إدارية على اعتبار انها ت تتمتع بأساليب السلطة 
الوتية او البلدية او دي مؤسسة عمومية ذات العامة لكونها ت تنتمأ الى دجهزة الدولة او 

الطابع اإلداري، كما ان األعضاء فأ هده اللجنة ت ینتمون الى دي جهة إدارية، والقرارات 
 التأ تصدرها ليس  قرارات إدارية، وكدلك دعمالها ت تحقق المصلحة العامة.

 
III..لجنة العجز الوالئية ذات طابع خاص 

من خيل ما سبق یتبين ان لجنة العجز الوتئية ت تعتبر جهة قضائية، وت جهة 
إدارية، وليس  لجنة تقنية، وبالتالأ فأ لجنة ذات طابع خاص دكل اليها المشرع الجزائري 
مهمة تسوية المنازعات المتعلقة بحاتت العجز، وذلك فأ اطار تقدیر العجز و نسبته، 

عن  ادن عمل او مر، مهنأ دو ناتج عن مر، فأ اطار  سواء كان هذا العجز ناتج
 .1التأمينات اتجتماعية

المطلب الثاني:  الحية المحكمة في المواد االجتماعية في دعاوى اإللغاء قرارات لجان 
 العجز الوالئية.

دما  اتت العجز الناجمة عن التأمينات اتجتماعية او  وادن العمل واتمرا، 
 2ختصاص لجان العجز الوتئية التأ تنظر فيها بص ة ابتدائية ونهائيةالمهنية، فهأ من ا

-80للخبرة الطبية كمر لة دولية كما كان عليه الحال فأ القانون الملغى رقم  ءدون اللجو 
 .3الذكرالمتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ السابق  29

 
 
 
 

                                                             

 .213ن س المرجع السابق ص  1
 السابق الذكر. ،38/38من القانون  25/2المادة  2
 .23-55من القانون  23، السابق الذكر، معدلة بالمادة 29-80من القانون الملغى  03مادة ال 3
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رار لجنة العجز الوتئية دما الجهة دجاز القانون للمؤمن له دو المؤمن الطعن فأ ق

 القضائية المختصة. 
 

 وهنا نكون بصدد  التين لرفع الدعوى:
  الة رفع الدعوى من قبل المؤمن له.-
  الة رفع الدعوى من قبل هيئة الضمان اتجتماعأ.-

ماهأ الجهة القضائية المختصة بالنظر فأ دعاوى الغاء قرارات لجان العجز التأ 
 الجزائري؟ يقصدها الشرع

المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان  29-80لقد كان القانون الملغى رقم 
، يخضع جميع قرارات لجان العجز الوتئية للطعن 2555اتجتماعأ قبل تعدیله فأ سنة 

بالنقض دمام الغرفة اتجتماعية بالمحكمة العليا، فأربح  هذه القرارات تخضع لرقابة 
بالنقض، ات ان هذا لم یدم طويي،  يث عدل   المحكمة العليا عن طريق دوجه الطعن

، والتأ نص  على انه يجوز الطعن فأ قرارات لجان العجز امام الجهات  011المادة 
 القضائية المختصة.

، لم تحل مشكلة اتختصاص القضائأ 01بموجب هدا تعدیل الدي طرد على المادة ف
ة ومن دهمها هل الجهة القضائية المختص مما دثار دسئلة وإشكاتت ك يرة من النا ية العملية،

 التأ قصدها المشرع هأ المحكمة العليا؟ ام هأ المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية؟
لقد زاد هدا التعدیل من  دة اختيف ال قه والقضاء ت سير نص هذه المادة، فردى 

ن عض اتخر االبعض ان الجهة القضائية المختصة هأ المحكمة العليا، بينما ردى الب
الجهة القضائية المختصة هأ المحكمة ال ارلة فأ المواد اتجتماعية، ونحن نميل مع هذا 
الراي، تن نية المشرع وق  وضع النص كان  تهدف الى سحب اتختصاص من المحكمة 
العليا لما له من عيوب اجرائية واسناده الى قضاة الدرجة األولى )المحكمة ال ارلة فأ 

جتماعية(،  تى یتسنى للطاعن الظ ر بدرجتأ التقاضأ قبل اللجوء الى المحكمة المواد ات
 العليا عن طريق الطعن بالنقض.

                                                             
 .، السابق الذكر10-04من القانون الملغى  40المادة  1
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ان هذا التضارب ددى فأ النهاية الى تناقض ات كام القضائية، فأك ر المحاكم 
اتجتماعية كان  تعلن عدم اختصارها النوعأ للنظر فأ منازعات الغام قرارات لجان 

باعتبار انها و سب اجتهادها من اختصاص المحكمة العليا، بينما ردت بعض  العجز،
المحاكم ان هذه الدعوي من اختصارها، على اعتبار ان هدا التعدیل كان التعدیل كان 
یهدف الى ارجاع هذه المنازعات الى محاكم الدرجة األولى ال ارلة فأ المواد اتجتماعية، 

اي، وهذا كان كله فأ غياب اجتهاد قضائأ مو د من قبل ونحن كنا نميل ونؤمن بهذا الر 
اعلى قمة فأ هرم النظام القضائأ العادي وهأ المحكمة العليا، الى ان جاء القانون رقم 

المتعلق بالمنازعات فأ الضمان اتجتماعأ الساري  38-31-31المؤرخ فأ  38-38
ذلك ة القضائية المختصة، و الم عول، و الذي وقع فأ ن س اإلشكالية وهأ عدم تحيد الجه

بالنص على ما یلأ: " تكون قرارات لجان العجز الوتئية المؤهلة قابلة للطن اما الجهات 
 ".1القضائية المختصة

الساري الم عول، نجد ان المشرع  38-38من القانون  09ومن خيل نص المادة 
انية، بل وتئية للمرة ال لم يحدد الجهة القضائية المختصة للنظر فأ قرارات لجان العجز ال

، 35-38تم تحدید هذا اتختصاص ت قا بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 
بالتالأ زال هذا الغمو، دخير بموجب نص المادة اره الشريعة العامة اإلجراءات، و باعتب
 مواد منازعاتمنه، التأ نص  على اتختصاص المانع للقسم اتجتماعأ فأ  933-1

 .2التقاعدالضمان اتجتماعأ و 
وخيرة الوقول دن الجهة القضائية المختصة للنظر فأ منازعات الضمان 
اتجتماعأ بص ة عامة، والمنازعات الطبية بص ة خارة هأ المحكمة ال ارلة فأ المواد 
اتجتماعية، وهذا ما يظهر من خيل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وبالتالأ وضع 

 النص  دا للتضارب بين الجهات القضائية المختل ة فأ القضاء العادي.هذا 
 
 

                                                             

 ، القانون السابق.38-38من القانون  09المادة  1
 ق ا م ا . 31فقرة  933المادة  2
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 الفرع األول: حالة رفع الدعوى من قبل المؤمن له.

يمكن للمؤمن له ان يعتر، على قرارات لجنة العجز الوتئية امام الجهة القضائية 
ادة ص المالمختصة، اذا لم تكن هذه القرارات فأ رالحه، وهذا ما یتجلى ررا ة من ن

 السابق الذكر، والتأ نص  على ما یلأ:  38/38من القانون  09
 "تكون قرارات لجنة العجز الوتئية قابلة للطعن دمام الجهات القضائية المختصة"

دي ان فأ  الة قيام المؤمن له برفع دعوى إلغاء قرار لجنة الوتئية ت صل فأ ذلك 
م اتجتماعأ(، اذ يجب ان تتوافر فأ الدعوى محكمة ال ارلة فأ مواد اتجتماعية ) القس

 شرو  عامة و شرو  خارة.
 الشروط العامة لرفع الدعوى.-

 يث ان توفر فأ المؤمن له ر ة واتهلية والمصلحة من اجل رفع الدعوى الغاء 
قرار لجنة العجز الوتئية دمام القسم اتجتماعأ على مستوى رندوق الضمان اتجتماعأ، 

، غير انه كان على اإلداريةاإلجراءات المدنية و من قانون  20/2لمادة وهذا وفق نص ا
المشرع ان يضيف الى نص المادة اتهلية كونها شر  دساسأ لرفع الدعوى وذلك وفق 

والمادة  933والمادة  31شطر  8فقرة  13والمادة  31و 32فقرة  01ا كام نص المادة 
ريضة بقرار هيئة الضمان اتجتماعأ المنازع منة ن س القانون، مع ارفاق الع 31فقرة  932
 فيه.

 
 الشروط الخا ة لرفع الدعوى.-

بإضافة الى الشرو  العامة نص المشرع الجزائري على ضرورة توفر بعض الشرو  الخارة 
 الجوهرية لقبول الدعوى وهذا ما سنتطرق اليه من خيل هدا العنوان.
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 االجتماعي.شرط وجود قرار  ادر عن هيئة الضمان -
خضع له والمؤمن ت نبما ان جميع الخيفات الطبية المتعلقة بحالة العجز بين المؤم

لمتابعة هيئة الضمان اتجتماعأ عن طريق مصلحة الرقابة الطبية، فان هيئة الضمان 
اتجتماعأ ملزمة بإردار قرار ذو طابع طبأ بناء على ردي الطبيب المستشار للهيئة دو 

 مالمجلس الطبأ التابع، وهنا ت يجوز للمؤمن له دن يطعن دما لجنة العجز الوتئية ما لم یت
 تبليغه بقرار الصندوق.

 وجود قرار  ادر من قبل العجز الوالئية.شرط -
تبث لجنة العجز الوتئية فأ كل الخيفات الناتجة عن القرارات الصادرة عن هيئات 

 لأ:ی االضمان اتجتماعأ والمتعلقة بم
عجز الدائم، الكلأ او الجزئأ الناتج عن  ادن عمل او مر، مهنأ یترتب  الة ال

ن  ريع، قبول العجز، وكذا درجة ومراجعة  الة العجز فأ إطار التأمينات عنه م
 يث تجدر اإلشارة الى ان اللجوء الى لجنة العجز الوتئية اجراء شكلأ جوهري  ،اتجتماعية

من النظام العام تبد من قيام به قبل اللجوء الى الجهة القضائية اتجتماعية وهدا وفق نص 
المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ السابق  38-38 من القانون  09المادة 

الذكر،  يث شدد المشرع من خيل هده المادة على ضرورة المرور على التسوية اإلدارية 
 دوت قبل اللجوء الى القضاء اتجتماعأ.

 الميعاد القانوني لرفع الدعوى.
ام المحكمة المختصة من قبل المؤمن يجوز رفع دعوى اإللغاء قرارات لجان العجز الوتئية دم

( یوما تبدد من تاريخ تبليغ القرار من قبل لجنة العجز، على مستوى 03له فأ دجل ثيثين )
، وفأ  الة لم يحترم دجال رفع دعوى من قبل المؤمن له فان 1هيئة الضمان اتجتماعأ

ام النظام العدعواه سترفض شكي دون التطرق الى الموضوع على دسا  ان الميعاد من 
 فأ رفع الدعوى.

 
 

                                                             

 ، السابق الذكر.38-38القانون رقم من  09المادة  1
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 الفرع الثاني: حالة رفع الدعوى من قبل هيئة الضمان االجتماعي.
فان فأ  الة ما ادا  1من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 20المادة أل كام  وفقا

رفع  هيئة ضمان اتجتماعأ على المؤمن له دعوى إلغاء قرار لجنة العجز الوتئية، وكان  
هذه الدعوى فأ رال  المؤمن له وليس فأ رالحها، ترفض الدعوى ات إذا توفرت فأ 
المدعأ )الهيئة( الص ة ودهلية التقاضأ والمصلحة، اذ يجب ان یتمتع المدعأ )هيئة 

ان اتجتماعأ( بالص ة اتزمة لرفع الدعوى، دي ان یتمتع باألهلية القانونية للتقاضأ الضم
 وان ی ب  وجود مصلحة إلقامة الدعوى.

كما ان هيئة الضمان اتجتماعأ تتمتع باألهلية التقاضأ باعتبارها  ائزة على 
ية القضائ الشخصية المعنوية او القانونية، ويم ل المدیر العام الصندوق دمام الجهات

المختل ة، ويجوز دن ي و، تح  مسؤوليته بعض سلطاته الى دعوان من الصندوق، كما 
، 2يجوز له ان یوكل اعوانا من الصندوق تم يله امام المحاكم وفأ اعمال الحياة المدنية

لذلك فإن المدیر العام یوفض ري ية تم يله دمام الجهات القضائية ألعوان اإلدارات دي 
اتت المحلية و الجهوية ، على دسا  ان وكاتت رنادیق الضمان اتجتماعأ مدراء الوك

 32فقرة  31ت تتمتع بالشخصية القانونية وت اتستقيل المالية، وهذا ما دشارت اليه المادة 
، المتضمن الوضع القانونأ لصنادیق الضمان اتجتماعأ و التنظيم 31-51من المرسوم 

 .3اتجتماعأاإلداري و المالأ للضمان 
ومن جهة دخرى، يجب على كل مدعأ )هيئة الضمان اتجتماعأ( دن یبرر وجود 
مصلحة شخصية له، لحل النزاع الذي یرفعه دمام القاضأ، وهذه هأ القاعدة التقليدية )ت 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية سابقة  20دعوى بدون مصلحة( التأ كرستها المادة 
 .كرالذ

                                                             

المتضمن اإلجراءات المدنية واإلدارية "ت يجوز ألي شخص، التقاضأ مالم تكن له ر ة،  35-38من قانون رقم  20المادة  1
 وله مصلحة قائمة دو محتملة يقرها القانون".

 بق الذكر.، السا2551ینایر  31المؤرخ فأ  31-51من المرسوم التن يذي رقم  10المادة  2
، "ت تتمتع وكاتت الصنادیق بالشخصية 2551ینایر  31المؤرخ فأ  31-51من المرسوم التن يذي رقم  2فقرة  31المادة  3

المعنوية وت باستقيل المالية، وتوضع سلطة دعوان اإلدارة الذین يمكن دن ي و، لهم المدیر العام للصندوق والعون المكلة 
 من سلطاتهما وذلك تح  مسؤوليتهما".بالعمليات المالية جزءا 
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نستخلص من خيل دراستنا لموضوع منازعات الضمان اتجتماعأ دن المشرع الجزائري 

الضمان اتجتماعأ من  يث هدفها  ماية المست يدین من نظام خاص بالمنازعات الطبية  دقر
راءات دليات و إج المشرع الجزائري  خيل وضعمن طريقة وكيفية تسويتها، ويظهر ذلك جليا 

خارة لحلها، والتأ تعكس ذلك إرادته فأ جعل التسوية الداخلية هأ األرل قبل اللجوء الى 
هذا ما اتها و القضاء فحاول وضع تشريع خاص بالضمان اتجتماعأ وجعله منظومة قائمة بحد ذ

معدلة  ور قوانينفأ طريقة وضع مجموعة من القوانين الخارة به، خارة بصد ما نلمسهيظهر 
من قبل الذي لم يحقق األهداف المنتظرة التأ سطرت له  2580الصادرة فأ  و متممة للقانون 

المشرع لتمكين المؤمن له دو ذوي  قوقه من الحصول على مستحقاتهم من دداءات الضمان 
 1338في ري  10المؤرخ فأ  38-38، كان دخرها قانون جتماعأ فأ اطار التسوية الداخليةات

من دجل تجاوز  29-80المتعلق بالمنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ الذي دلغى القانون 
، فأتى بتعدیيت جوهرية و مميزة مس  جميع تشوبهالغمو، والنقائص العدید التأ كان  

 .ما يخدم مصلحة العامل و رب العملطور المجتمع الجزائري بتواكب ت المنازعات
ما نستش ه من خيل هذه الدراسة دن المشرع درر دن تكون التسوية الداخلية دو الودية لكل 
هذه المنازعات هأ األرل بجعلها اجراء وجوبأ قبل رفع الدعوى القضائية، فكان  الحكمة من 

دو اعترا، دمام اللجان المختصة فأ التسوية  سب ذلك هو لبساطة وسهولة إجراءات الطعن 
كل منازعة، عكس اإلجراءات دمام القضاء التأ عادة ما تكون طويلة باإلضافة الى ك رة المواعيد 
واآلجال وتعقيدها وعدم دقتها التأ تؤدي الى استمرار النزاع لمدة طويلة من الزمن وهذا ما یتنافى 

فيها المتضرر هو المؤمن له اجتماعيا الذي يكون فأ دمس  مع موضوع هذه الدعاوى والتأ يكون 
الحاجة للحماية اتجتماعية بالتك ل بحالته الصحية خارة هذا من جهة، ومن جهة دخرى سعى 
المشرع الى التخفيف على القضاء من  جم المنازعات الم ارة عليه فأ هذا المجال وذلك بجعل 

 تكون ات بعد فشل التسوية الداخلية.التسوية القضائية هأ اتست ناء و التأ 
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المؤرخ فأ  38-38واستبداله بالقانون  29-80والمي ظ دنه بالرغم من الغاء القانون 
ساهم  جزئيا فأ القضاء على بعض النقائص  الذي جاء بتعدیيت مميزة  10-31-1338

كذا دجال الطعن و  آجال والتأ تتعلق دساسا بتحدید اختصاص لجان الطعن المؤهلة وكذا تقليص
ال صل فأ الطعون المقدمة دمام لجان الطعن المسبق ات انه من النا ية الواقعية نجد عدة 

جو يساعد على تكريس الهدف المر ت رعوبات وتعقيدات، بسبب وجود ثغرات فيه اتمر الذي 
ات انه تبقى على المشرع مهمة كبيرة فأ إزالة من منظومة قانونية خارة بالضمان اتجتماعأ، 

كل اإلشكاليات العالقة بتشريع الضمان اتجتماعأ والتأ ردینا يجب ان تراعأ فأ دي تعدیل و 
اء التأكيد على نوعية اختيار دعض مراجعة للقوانين فأ هذا المجال مجموعة من النقا  دولها يجب

اللجان المؤهلة للطعن المسبق وضرورة دن تتوفر فيهم الخبرة و الك اءة المطلوبة، ويجب إخضاعهم 
، تقليص دجال رفع الدعوى دمام الى دورات تكوين و تأهيل  ول قوانين الضمان اتجتماعأ

ضمان اتجتماعأ و المنظومة المحكمة، خلق نوع من التناسق واتصال الدائم بين منظومة ال
القضائية خدمة للصال  العام و ذلك من خيل عقد الندوات و الملتييات بين إطارات الضمان 
اتجتماعأ و رجال القضاء بهدف تذليل الصعاب و العراقيل التأ تواجه تطبيق تشريع الضمان 

ن لبا  ين القانونياتجتماعأ من جهة، وتن يذ ات كام من جهة دخرى، ضرورة فت  المجال ل
المختصين والذین تتوفر فيهم الشرو  المطلوبة ليلتحاق بالمدرسة العليا للضمان اتجتماعأ 

وهذا ما نرجو ان یتم فأ التعدیيت وعدم اقتصارها على تكوين إطارات الضمان اتجتماعأ، 
دن ت یبقأ و  د فترة الي قة على مختلة القوانين المنظمة للتأمينات اتجتماعية التأ لم تعدل من

على قوانين الضمان اتجتماعأ المعدة فأ ثمانينيات القرن الماضأ لتطبق على الوق  الراهن 
وكذا وضع م اهيم وإجراءات واضحة فيما يخص كل يميزه من ظروف و مستجدات، بما 

المنازعات فأ مجال الضمان اتجتماعأ.
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المتعلق بالحوادن العمل  2580-31-31المؤرخ فأ  20-80والرابع وال امن من القانون رقم 

 .2581-31-21، بتاريخ 31واتمرا، المهنية، جريدة رسمية العدد 
  السابق الذكر، يحدد كيفيات تطبق العنوان 2581-31-22المؤرخ فأ  11-81المرسوم رقم ،

 .، المتعلق بالتأمينات اتجتماعية2580-31-31المؤرخ فأ  22-80ال انأ من القانون 
  معدل ومتمم لمرسوم التن يذي رقم 2552دوت  23المؤرخ  110-52قم المرسوم التن يذي ر ،

 .2551لسنة  99جريدة رسمية رقم  2551-31-31المؤرخ فأ  51-188
  الدي يحدد قواعد تعيين دعضاء  1339-22-38المؤرخ فأ  100-39المرسوم التن يذي رقم

 سيرها.اللجنة الوتئية للعجز فأ مجال الضمان اتجتماعأ وكيفيات 
  يحدد تشكيلة لجنة العجز الوتية المؤهلة فأ  1335-31-31المؤرخ فأ 10-35المرسوم

 .1339، لسنة 11مجال ضمان اتجتماعأ وتنظيمها وسيرها، ج ر رقم 
 يحدد تشكيلة لجنة العجز المؤهلة  1335-31-31المؤرخ فأ  10-35 رقم المرسوم التن يذي

 .1335-31-22المؤرخة فأ  23قم فأ مجال ، ا وتنظيمها وسيرها، ج ر ر 
  ینایر 31المؤرخ فأ  31-51المرسوم التن يذي رقم 
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 القرارات واالحكام:-4

 االجتهاد القضائي:-4/9
  من شركة  دعوى -إجراءات جوهرية ، 2551لسنة  1المجلة القضائية رقم المحكمة العليا، قرار

 خطأ فأ تطبيق.–قبولها  –دون دكر اسمها وبيناتها 
  الغرفة 001819، تح  رقم 1339-35-31قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ ،

م( ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال  ، اتجتماعية، القسم األول، بين )ج
 اتجراء وكالة برج بوعريريج.

  الغرفة 098012، تح  رقم 1331-30-38المحكمة العليا، الصادر بتاريخ قرار ،
ن( ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال  ، اتجتماعية، القسم ال انأ بين )ب

 اتجراء وكالة برج بوعريريج، غير منشور.
 الغرفة اتجتماعية111128رقم  تح  ،1322-31-31فأ  الصادرالمحكمة العليا،  قرار ،، 

غير  ،لألجراء وكالة بومردا  مدیر رندوق الضمان التأمينات اتجتماعية ع( ضد ، )ق بين
 منشور.
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 أحكام المحاكم:-4/0
  1331-30-31بتاريخ  23الحكم الصادر عن محكمة المدية، القسم اتجتماعأ، تح  رقم ،

 بين )ف ، م( ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة المدية.
  عن محكمة تلمسان، قسم  1915تح  رقم  1331-31-18الحكم الصادر بتاريخ

اتجتماعأ بين )م ، ع( ومدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء وكالة 
 تلمسان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المراجع:
 

 72  
 

 
 قرارات المجالس القضائية:-2/2

  عن محكمة برج بوعريريج 1331-118، تح  رقم 1331-32-38الحكم الصادر بتاريخ ،
القسم اتجتماعأ، بين ) م ، م( مدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء، 

 وكالة برج بوعريريج.
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 قرارات لجنة العجز الوالئية:-2
 ج ، عن وتية بر 39-32تح  رقم  1339-31-28الصادر بتاريخ قرار لجنة العجز الوتئية

( ضد مدیر الصندوق الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال األجراء بوعريريج، بين )ب ، م
 وكالة برج بوعريريج.

 ز ،بين )، عن وتية برج بوعريريج، 1331-30-11قرار لجنة العجز الوتئية، الصادر بتاريخ 
 الوطنأ للتأمينات اتجتماعية للعمال اتجراء و كالة برج بوعريريج.( و مدیر الصندوق ق
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 الماستر مذكرةماالخص 
 

المتعلق بمنازعات الضمان  38-38و استبداله بالقانون رقم  80-29بعد الغاء القانون 

اتجتماعأ والدي جاء بتعدیيت جوهرية مميزة،  يث جعل من التسوية الداخلية للمنازعات 

الطبية هأ األرل و التسوية القضائية هأ اتست ناء، اما فيما یتعلق بالتسوية الودية 

ضمان اتجتماعأ قبل عرضها على القضاء تح  للمنازعات الطبية تكون امام هيئات ال

طائلة عدم القبول شكي، ولهذا فان المشرع وفقا للقانون الساري الم عول قلص من مجال 

الخبرة الطبية ودربح  كل الخيفات الطبية یتم تسويتها عن طريق اللجوء الى الخبرة 

لعجز ها اللجنة الوتئية لالطبية ما عذا الخيفات المتعلقة بحاتت العجز، التأ تنظر في

 بص ة نهائية، اما بخصوص التسوية القضائية .
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Abstract of Master’s Thesis 

 
After the abolition of Law No. 15-83 and its replacement by Law No. 

08-08 relating to social security disputes, which made distinctive 

fundamental changes, as it made the internal settlement of medical 

disputes the origin and the judicial settlement the exception, as for 

the amicable settlement of medical disputes, it is before the social 

security bodies before it is brought to justice on pain of non-

acceptance in the form, and it is why the legislator in accordance with 

the applicable law has reduced the field of medical expertise and all 

medical disputes have been settled by resorting to medical expertise 

with the exception of disputes related to cases of disability, which are 

ultimately examined by the State Committee for Disability, As for 

judicial settlement. 
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