
 مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس  
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة        
 

 قسم القانون الخاص
 الحقوقمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في 

 التأمينات والمسؤولية قانون  : تخصص
 

 بعنوان :

 
 
  
 

 :ةاألستاذ إشرافتحت                          :الطالب إعداد من
                       حبیبة* مرابط        ول جل وعزان* 

 لجنة المناقشة
 رئیسا               األستاذ : بوسحیة الجیاللي -
 ةمشرف      مرابط حبیبةاألستاذة  -
  ةناقشم      األستاذة خراز حلیمة -
 
                

 في وآلیات التسویة  المخاطر المضمونة
 التأمینات االجتماعیةمجال 

  
 

 

 2018-2017السنة الجامعیة 



 
 
 
 
 

 

نحمد اهللا ونشكره الذي هدانا وعلمنا ما لم نعلم ونصلي على صفوة خلقه وعلى  

آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعمل بقوله صلى اهللا عليه  

ال يشكر اهللا" يسرنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر    الناسوسلم: " من ال يشكر 

في انجاز هذا العمل المتواضع    والعرفـان لكل من ساهم من قريب أو بعيد

ونخص بالذكر األستاذة المشرفة "مرابط حبيبة" الذي لم تبخل عليا بإرشادها  

 وتوجيهاتها القيمة.

 كما  ال أنسى أن أشكر مدير المدرسة االطفـال المعوقين بصريا بالشلف  

 وإلى من ساهم في عملنا ولو بكلمة أو ابتسامة أو حتى دعاء.

 إلى كل هؤالء...

 اشكر  



 
 
 

    
 
 
 
 

 الى المرأة التي لم تبخل عليا بمساعدتها  

 الى زوجتي الكريمة  

 الى كل االحبة واالصدقـاء المخلصين واخص بالذكر "معمر طهراوي"، 

 والى كل الذين ساهموا معي في هذا العمل المتواضع والى زمالئي  

 بقسم القـانون الخاص  

 تخصص : التأمينات والمسؤولية

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :مقدمة 
 

 مقدمة :
من اجل  األزلمنذ  اإلنسان إليهوالضمان االجتماعني مطلب يسعى  باألمن األفرادشعور  إن

تامني يومه وغده مدركا ان انتصاره على قوى احلياة رهني السيطرة على  إىلحتقيق التكامل، وهو يسعى 
عن طريق العمل، الذي يتطلب منه بذل اجلهد املادي  إال يتأتىالوسط الذي يعيش فيه، وان ذلك ال 

تزول يف شيخوخته، وهي  أنكما ميكن طفولته،   أيام اإلنسانوالذهين، هذه القدرة على العمل ال تتوافر يف 
عجز يف شبابه، هذه احلاالت تعترب من املخاطر االجتماعية اليت  أوالزوال ملرض  أولالنتقاص  عرضة

يتوقف على ممارسة عمله  أنعلى  اإلنسان"حمل حدث جيرب  بأ�اواليت يعرفها البعض  ،اإلنسانتعرتض 
الفرد الذي ميارس نشاطا مهنيا، فتؤدي  �ائية، فهي تنحصر يف تلك املشاكل اليت يواجهها أوبصفة مؤقتة 

 . 1تنقص من مستوى معيشته" أعباءفقده لعمله، ا واىل حتمله  إىل
الثانية فهي  أماخماطر تتعلق مبمارسة املهنة،  أوهلمانوعني رئيسيني،  إىلوتنقسم املخاطر االجتماعية 

 أنمواجهتها، كان البد للدولة عن  األفرادعامة، ونظرا لتعدد هذه املخاطر وعجز  إنسانيةذات صبغة 
، وهو ما وأعبائهااالجتماعية  األخطارتتدخل يف هذا اجملال باجياد نظام قانوين يعمل على املوازنة بني تلك 

قانون  أولجتسد يف نظام الضمان االجتماعي بوجه عام باعتباره احد ركائز قيام الدولة واستمرارها، وظهر 
 2انه كان يشمل تامني على املرض فقط . إال، 1883سنة  أملانياللتامني يف 

تشريع  أول، بينما سن إثرائهوسامهت يف  النشأةبعدها تبنت خمتلف دول العامل هذا النظام حديث 
للقرار الصادر يف ، املطبق 49/45بصدور املقرر رقم  1949يف هذا اجملال باجلزائر سنة 

االحتالل الفرنسي،  أباناالجتماعية يف اجلزائر  للتأميناتنظام  أول أحداث، املتضمن 10/06/1949
صندوق التعاون للعماالت والبلديات  إصالحاملتضمن  1949الصادر سنة  49/61املقرر رقم  إىل إضافة

مؤسسة عمومية خاصة باجلزائر (املستعمرة الفرنسية)، ليستمر العمل وفق هذه  إىلباجلزائر، الذي مت حتويله 
ما كان منها خمالفا للسيادة  إالالفرنسي حىت بعد االستقالل،  املستعمروروثة عن امل القوانني واملقررات

 يف توزيعها وتنظيمها يف ، واليت اعتمدت االجتماعيالصناديق املكلفة بالضمان  إنشاء، ليتم بعدها 3الوطنية
 
 

  . 23االجتماعية وتطبيقاهتا يف القانون املقارن، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ص للتأميناتأمحد حسن الربعي املبادئ العامة  -1
 . 52االجتماعية يف جمال الضمان االجتماعي، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر، ص التأميناتمسايت الطيب،   -2
 . 1963لسنة  02اجلريدة الرمسية رقم  31/12/1962املؤرخ يف 62/157القانون   -3
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 :مقدمة 
 

االجتماعية  للتأميناتثالثة صناديق جهوية  بإنشاءهيكلتها  إعادةعلى قطاعات النشاط، ليتم  األمربداية 
 1.(CASORAN)ووهران  (CASOREC)، قسنطينة (CASORAL)على مستوى كل من اجلزائر 

وصدور القانون رقم  1983غاية سنة  إىلاالجتماعية  التأميناتواليت تسهر على تقدمي اخلدمات يف جمال 
على نظام التامني حسب قطاع النشاط،  والتخلياالجتماعية،  التأميناتمبوجبه مت توحيد نظام  2 83/11
االجتماعي يف ارض الواقع نتج عنه حدوث نزاعات معقدة وخصومات خمتلفة تطبيق تشريع الضمان  أن إال

 خاصة بعد تبين اجلزائر نظام اقتصاد السوق والتفتح غري املعهود على القطاع اخلاص .
وء املمارسة القضائية العتبارات ذاتية االجتماعية على ض التأميناتجاء تناولنا ملوضوع قانون 

موضوعية، فدراسة هذا املوضوع هتدف ملعرفة ما متتاز به املنظمة القانونية للضمان االجتماعي  وأخرى
واالمتيازات املمنوحة للمستفدين منه، واالطالع عمليا على مشاكل الضمان االجتماعي اجلزائري والثغرات 

 وتطويره . إلصالحهتقرتح  أناليت تشوبه احللول اليت ميكن 
االجتماعية املعدل واملتمم من  بالتأمينات، املتعلق 83/11يهدف هذا البحث اىل دراسة القانون 

وشروط االستفادة من خداماته، واملخاطر اليت يضمنها وطرق  األشخاصناحية جمال تطبيقه من حيث 
من حيث اجلانب العملي والتطبيقي ملا اقره القانون من  أطرافهتسوية املنازعات الناشئة مبناسبة التعامل بني 

 التأمينات، فما ندى املخاطر املضمونة ويف القانون أخرىجهة، وعلى ضوء املمارسة القضائية من جهة 
 بأحكاموالعملية واملمارسة القضائية يف توفري احلماية للفئات املشمولة  اإلجرائيةاالجتماعي من الناحية 

 القانون ؟
 ما يلي : أمههاالرئيسية عدة تساؤالت  اإلشكاليةفرع عن هذه وتت

 هل املؤمن هلم اجتماعيا يرضون بتقديرات هيئات الضمان االجتماعي ؟ 
  زعات يف جمال الضمان ية املناتسو هل يتسم تشريع الضمان االجتماعي بالسرعة واملرونة يف

 االجتماعي اعرتافا للمتعاملني معها حبق الطعن ؟
اعتمدنا يف معاجلتنا هلذا املوضوع على املنهج التحليلي حماولني من  اإلشكاليةعلى هذه  ولإلجابة

املتعلق  83/11القانون رقم  وباألخص يبالضمان االجتماعخالله حتليل النصوص القانونية املتعلقة 
، املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي مع 08/08االجتماعية، املعدل واملتمم، والقانون رقم  بالتأمينات

 .يكون عمليا وتطبيقا على ضوء ما استقر عليه العمل القضائي  أناحلرص 

1  - hanouz mourad et khadir mohamed, précis de sécurité sociale, O.P.U édition, 1996, p11-15  
 خاملؤر  11/08املعدل واملتمم بالقانون  1983، لسنة 28االجتماعية املعدل واملتمم، ج ر  بالتأمينات، املتعلق 02/07/1983، املؤرخ يف 83/11القانون   -2

 . 2011لسنة  23 ، ج ر05/06/2011خ يف 
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يف فصلني،  اجلزائرية االجتماعية التأمينات املخاطر املضمونة يف قانونلقد جاء تناولنا ملوضوع مذكرتنا 
االجتماعية، حيث تناولنا فيه  التأميناتاملضمونة يف ظل قانون  املخاطرخصص لدراسة  األولالفصل 

 املرض و الوالدة و كذا العجز و الوفاة.
فض املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، من خالل  آلياتبينما خصصنا الفصل الثاين لدراسة 

التسوية القضائية  إىلالتسوية الداخلية للمنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، مث بعدها  إىلالتعرض 
 للمنازعات يف جمال الضمان االجتماعي.
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

  المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية الفصل األول:
 األمن حتقيق دون حتول أن اشأ� من واليت املخاطر من لكثري حياته يف معرض اإلنسان إن
 التأمينات قوانني تضمنها اليت املخاطر بدراسة نقوم أننا غري ومتنوعة كثرية املخاطر وهذه لديه، والطمأنينة

 املرض خطر يف دراستها املراد املخاطر هذه وتتمثل خاصة بصفة اجلزائري والقانون عامة بصفة االجتماعية
  الوالدة خطر مثوالوفاة  العجز خطر مث والوالدة

طاق التغطية االجتماعية لتشمل نع من ضواملالحظ ان املشرع اجلزائري مل يكتفي بتوفري احلماية لو 
احلماية اليت نصت عليها االتفاقيات والدولية والدستور والتشريع الضمان  مجيع الفئات حىت تضمن هلم

 االجتماعي .
االجتماعية يف  التأميناتوعليه سنتطرق يف هذا الفصل اىل خمتلف الفئات املستفيدة من اخلدمات 

 .التأمني على العجز و الوفاة (املبحث الثاين) ،والدةالتأمني على املرض وال )،املبحث االول(
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

 . التأمين على خطر المرض و الوالدة: ولالمبحث األ
بدأت املعامل األوىل ألنظمة التأمينات االجتماعية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية يف الكثري من 

الفرنسي) دول العامل، واجلزائر على الرغم من حداثة استقالهلا و خملفات احلقبة التارخيية املعروفة (االستعمار 
حاولت املواكبة  يف هذا امليدان، أين استمرت يف العمل بالقوانني الفرنسية إال ما يتناىف مع السيادة الوطنية  

الصادر يف  83/11أين مت توحيد نظام التأمينات االجتماعية مبوجب القانون 1983إىل غاية سنة 
02/07/19831. 

املضمونة يف قانون التأمينات اإلجتماعية حبيث  من خالل هذا املبحث حناول التطرق إىل املخاطر
نتناول التأمني على املرض و الوالدة يف املطلب األول و يف املطلب الثاين نتعرض للتأمني على العجز و 

 الوفاة . 
    . المرضخطر المطلب األول: التأمين على  
بل وقد متتد إىل ذوي حقوقه كذلك ،  من بني أهم  األخطار اليت قد تصيب املؤمن له إجتماعيا   

 الثاين.املطلب األول و كذا خطر الوالدة الذي نتطرق له يف  املطلبهناك خطر املرض الذي نتناوله يف 
 الفرع االول : التأمين على المرض .

 يعترب خطر املرض من أهم األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات االجتماعية نظرا لتأثري خطر املرض -
 على قدرة العامل على العمل، حيث أن املرض يؤثر سلبا على جانبني رئيسيان يتلخصان كما يلي :

فان املرض يؤثر على مصلحته اخلاصة وذلك بفقدان العامل لدخله نتيجة توقفه  : بالنسبة للعامل  -
ومن جهة ثانية فان زيادة   عن العمل تطبيقا للمبدأ القائل " ال أجر بدون عمل "، هذا من جهة 

التكاليف اخلاصة بالعناية الصحية املرتبطة باملرض سواء تعلق األمر بالعامل أو بأفراد أسرته  تعرض العامل 
 والعوز . بؤس احلاجة إىلو من يعوهلم 

: فالتنمية االقتصادية يف أي جمتمع حىت وإن توافرت لديه املوارد املادية فهو حيتاج  بالنسبة للمجتمع -
والعطاء أكثر فكلما كان العامل يف صحة جيدة  كلما  اإلنتاجاىل يد عاملة نشيطة  وسليمة قادرة على 

، اإلنتاجيف  أصبح قادرا على العطاء أكثر يف جمال عمله . فمثال غيابات العامل املتكررة تؤدي إىل نقص
 وغيابات األستاذ تؤدي اىل نتائج ضعيفة يف آخر السنة الدراسية ...اخل.

 
 

 املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل و املتمم. 02/07/1983املؤرخ يف  83/11 من القانون رقم 01املادة  - 1
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

نظرا ملا يرتبه خطر املرض من أثار سلبية، تسعى الدول سواء كانت متقدمة أونامية إىل مقاومة 
لل و املعروفة مثل الش األمراضجل اآلثار املرتتبة عن املرض كما أ�ا تسعى جاهدة للقضاء على بعض 

للعامل املصاب خبطر  الالزمةالسل ...إخل. وذلك لغرض احلفاظ على الثروة البشرية وتوفري احلماية القانونية 
 املرض، بواسطة قوانني التأمينات االجتماعية.

 . مفهوم التأمين على المرض -أوال 
لغة يعين السقم و هو نقيض الصحة، نقول بدن مريض أي بدن ناقص القوة، ونقول رأي  املرض 

 1مريض أي رأي فيه احنراف عن الصواب.
وعرفه املعجم الطيب بأنه كل تغري يف احلالة الصحية، عادة ما يعرب عنه وبصفة شخصية بأحاسيس 

 2غري عادية.
زائري مل يعرف املرض، اال أنه املشرع اجل نالحظ أن 83/11و من خالل دراستنا لنصوص القانون 

من  63املهين فقد أشار يف املادة  جند أن املشرع تطرق لتعريف املرض 83/133بالرجوع إىل القانون رقم و 
 القانون أعاله بأنه" تعترب كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزى إىل مصدر أو

كر يتضح أن هناك نوعان من املرض  ما تقدم و من نص املادة آنفة الذ من خالل  تأهيل مهين خاص"
املرض العادي و املرض املهين. و بالتايل فإن املشرع ميز بني نوعني من التأمني على املرض، التأمني على 
املرض العادي، والتأمني على املرض املهين ووضع لكل نوع منهما أحكاما خاصة، فالتأمني على املرض 

"يصيب  ين هو التأمني الذي يغطي املخاطر اليت تنتج عن املرض املتصل باملمارسة العادية للنشاط املهينامله
بصفاهتم و ليس بذواهتم "، أما التأمني على املرض العادي فهو الذي يغطي املخاطر اليت تنتج عن  األفراد

 املرض الذي ال يتصل بالعمل و ال بظروفه.
ين للمرض العادي من طرف املشرع اجلزائري الذي اكتفى بتنظيمه و يف ظل غياب  تعريف قانو 

املعدل و املتمم، وعلى اعتبار أن التعاريف يتوالها الفقهاء، فهناك من ذهب  83/11بأحكام القانون 
. 4إىل القول بأن " املرض العادي هو كل مرض غري ناتج عن طارئ عمل، وال ميكن اعتباره مرضا مهنيا "

بأنه " عارض من العوارض املألوفة اليت قد تصيب الفرد فتسبب له العديد من املشاكل  وهناك من عرفه
 5وهتدد أمنه االقتصادي ".

 . 621صاحل العلي صاحل ، املعجم الصايف يف اللغة العربية، بدون سنة نشر، ص  - 1
2 - Dictionnaire médicale 6e édition, Elsevier Masson 2009 FRACE, page 567 « Toute altération de 

l’état de santé se traduisant habituellement de façon subjective par des sensations anormales. »,  
 .1983لسنة  28،املتعلق حبوادث العمل و األمراض املهنية،ج ر ع 02/07/1983،املؤرخ يف 83/13القانون رقم - 3
 .212، ص 1992معية ، بريوت الدار اجلا –أحكام الضمان االجتماعي  –حسني عبد الطيف محدان  -  4
 .25، ص 1992الوجيز يف القانون االجتماعي (قانون العمل و التأمينات االجتماعية)، دار النهضة العربية، القاهرة،  –محد حسن الربعي - 5
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

 جدول يبين أهم أوجه االختالف بين التأمين على المرض العادي و التأمين على المرض المهني
 التأمني على املرض املهين التامني على املرض العادي 

 حيث القانون املنظم من

يتعلق  1983يوليو  2املؤرخ يف  83/11القانون رقم 
 1983لسنة  28بالتأمينات االجتماعية (ج ر 

يونيو  5املؤرخ يف  11/08)املعدل و املتمم بالقانون 
 )2011لسنة  23(ج ر  2011

يوليو  2املؤرخ يف  83/13القانون رقم 
األمراض يتعلق حبوادث العمل و  1983

) املعدل 1983لسنة  28ة (ج ر املهني
 واملتمم

 أغفله املشرع و ترك تعريفه للفقه من حيث التعريف

عرفه املشرع على أنه:"تعترب كأمراض 
هنية كل أعراض التسمم و التعفن م
االعتالل اليت تعزى إىل مصدر أو و 

 83/13من  3بتأهيل مهين خاص" م
 متعلق بصفة العامل ال بذاته بشخص أو ذات العامل ال بصفته متعلق من حيث الطبيعة

من حيث صفة ووصف 
 املرض

مل حيدده القانون بوصف معني كما أن التأمني على 
املرض العادي يغطي   مجيع األمراض اليت تصيب 

 املؤمن له مهما كان وصفها

التأمني ضد املرض املهين ال يغطي سوى 
و األمراض احملددة مسبقا كما ه

 64،65،66مستشف من نص املواد 
جند أن األمراض  83/13من القانون 

املهنية حتدد مبوجب  قائمة معدة سلفا 
لسنة  21من قبل جلنة خاصة  (ج ر 

1996( 

من حيث اشرتاكات 
 التأمني

املؤمن هلم املستفيدين و أصحاب العمل يشرتكان يف 
متويل اشرتاكات التأمني على املرض العادي  (نص 

 املعدل و املتمم) 83/11من القانون  72دة املا
 

يقع متيل اشرتاكات التأمني ضد املرض 
املهين على عاتق صاحب العمل وحده 

 83/13من القانون  76(نص املادة 
 املعدل و املتمم)

، كما 1,5واجلدير بالذكر أن حصة اشرتاكات املؤمن له املستفيد من التأمني على املرض العادي تقدر بـ 
وحصته من متويل  % 12,5العادي تقدر بـ  حصة اشرتاكات صاحب العمل يف التأمني على املرضأن 

 50-2000، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  %1,25اشرتاكات التأمني على املرض املهين تقدر بـ 
  2000.1مارس  4املؤرخ يف 

التأمني على املرض العادي هو ما يهمنا يف هذه الدراسة إذ أنه يهدف إىل متكني املؤمن هلم و 
لذوي حقوقهم من التصدي و مواجهة املصاريف العالجية اليت تتطلبها حالتهم الصحية، كما يهدف أيضا 

فه عن ممارسة اىل ضمان نوع من الدخل و الذي يعوض من خالله املؤمن له عما فاته من أجر نتيجة توق

و الذي حيدد  06/07/1994املؤرخ يف  187-94، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 04/03/2000مؤرخ يف  50-2000التنفيذي رقم  املرسوم -1
 .2000لسنة  10توزيع نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي، ج.ر، 
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

،وذلك راجع مليزة عنصر 1نشاطه . على اعتبار أن هذه التعويضات حق له و ليست منة أو تفضال عليه
اإللزام الذي يتميز هبا قانون التأمينات االجتماعية، الذي مبوجبه يستطيع املؤمن له اللجوء للقضاء للمطالبة 

 بدفع اشرتاكاته .  حبقه يف حالة عدم متكينه منه، وباملقابل هو أيضا ملزم
وع من التأمني لكافة فئات مما تقدم يتضح أن املشرع قد أحسن صنعا حني مد مظلة هذا الن

، إذ يؤدي ذلك حلث املؤمن له على العناية بصحته هو وأسرته وهو ما ينعش سوق اخلدمات الطبية العمال
اظ على صحة العمال وطاقتهم و الدوائية، حيث يزيد الطلب عليها، فإعمال ذلك يؤدي فضال على احلف

، إىل احلفاظ على الصحة العامة واالرتقاء هبا، كما يقود أيضا إىل تنمية االستثمارات املخصصة اإلنتاجية
   2للمجال الطيب.
 .األداءات المستحقة للمستفيد من التأمين على المرض أنواعالفرع الثاني : 

خيول للمؤمن له املستفيد من  التأمني على املرض  من عدة مزايا أو حقوق منها ما هو عيين ويتعلق  
بالتكفل مبصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصاحل املؤمن له وذوي حقوقه، ومنها ما هو نقدي 

 3ن عمله بسب املرض.ويتمثل يف منح تعويضة يومية للعامل األجري الذي يضطر إىل التوقف مؤقتا ع
نتناول يف هذا العنصر مجيع أنواع األداءات العينية  األداءات العينية "العالج و الرعاية الصحية ": أوال :

والذي  11/02/1984املؤرخ يف  27-84و كذا الواردة يف املرسوم رقم  83/11اليت جاء هبا القانون 
 أو حىت اليت أقرها القضاء يف أحكامه. 83/11 حيدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون رقم

: تتمثل يف التكفل جبميع النفقات أو املصاريف اليت تنفق مقابل تغطية المصاريف الطبية والعالج-1
تقدمي اخلدمات و املستلزمات العالجية املختلفة اليت يستلزمها مرض املؤمن له إجتماعيا، اليت تؤدى 

اخلاص، بشرط قبوهلا من طرف الطبيب  رسني يف القطاع العام أولألطباء (عامني أو أخصائيني) مما
املستشار التابع للصندوق الضمان االجتماعي قصد تسديد هذه املصاريف مع إمكانية احتفاظ هيئة 
الضمان االجتماعي لنفسها حبق تأجيل الدفع الكلي أو اجلزئي بغية القيام باملراجعة الالزمة  على أن ترد 

إرساهلا ما مل تكن مثة  ) يوما املوالية لتاريخ إيداع ورقة املرض أو15الل مخسة عشرة (هذه املصاريف خ
 4. 27-84من املرسوم 04مانع مثبت لألسباب وفقا لنص املادة 

 .464حسني عبد الطيف محدان، املرجع السابق، ص  - 1
 .468رجع ، ص حسني عبد الطيف محدان، نفس امل - 2
 املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعل و املتمم. 02/07/1983املؤرخ يف  83/11من القانون رقم  07املادة  -3
الذي حيدد كيفيات  18/10/1988املؤرخ يف  209-88من املرسوم  1واملعدلة باملادة  11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  04املادة  -4

 . 83/11العنوان الثاين من القانون رقم تطبيق 
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

للمستفيد من التأمني االجتماعي احلق يف االستفادة من تعويض  : تغطية المصاريف الجراحية-2
من  08/2معقدة مبقتضى نص املادة  املصاريف النامجة عن اجلراحة مهما كانت طبيعتها بسيطة أو

 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية املعدل واملتمم. 83/11القانون 
مصاريف اإلقامة مصاريف العالج،  تتمثل  تغطية هذه املصاريف يف تغطية مصاريف اإلستشفاء:-3

مصاريف األدوية، مصاريف اإلطعام ...اخل اليت حيتاج هلا املؤمن له املريض يف حالة مكوثه يف املستشفى 
العناية الصحية املركزة أو قصد إجراء عملية جراحية  وهذا  سواء بسبب تدهور حالته الصحية أو لضرورة

 السالف الذكر. 11/ 83 من القانون رقم 08/2ما أكدته املادة 
الذي حيدد جزافيا سعر  22/10/1988جتدر اإلشارة إىل أن هناك قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 

   1يوم من االستشفاء و خدمات الفندقة واإلطعام يف العيادات اخلاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان.
 البيولوجية:تغطية مصاريف األعمال الطبية  للتشخيص و العالج بما فيها الفحوص  -4

السالف الذكر، حيث أن األعمال الطبية  83/11من القانون رقم  08وردت يف نص املادة 
للتشخيص تتمثل يف الرعاية الطبية وتقدمي اخلدمات واملستلزمات العالجية املختلفة اليت تنحصر أساسا 

قاموا بعالج املؤمن له فكل يف تغطية اخلدمات اليت يؤديها األطباء إذا قاموا بالتشخيص، واملمرضون إذا 
أعمال العالج والتشخيص يعوض مصاريفها املؤمن له إذا استفاد منها، فضال على تعويض مصاريف 

 2الفحوص البيولوجية جبميع أنواعها ومستوياهتا.
بالرجوع إىل نفس املادة السلفة الذكر من نفس  تغطية المصاريف الصيدالنية (تعويض األدوية):-5

ملنتجات الصيدالنية تعد من قبيل املستلزمات الطبية والوقائية والعالجية، حبيث يقوم املؤمن القانون، فإن ا
له بدفع مبلغ هذه املصاريف، ويطلب من صندوق الضمان االجتماعي املختص إقليميا تعويضها وفقا ملا 

 4.%80يتم تعويض املنتجات الصيدالنية بنسبة أقصاها  96/17.3من األمر  26نصت عيه املادة 
من األمر  28والصندوق بدوره له الصالحية يف إحالة هذه الوصفة للمراقبة الطبية، و هذا طبقا للمادة 

جاء فيها على أنه "ميكن لصناديق الضمان االجتماعي أن تقرر إخضاع املؤمنني هلم  واليت 96/17
 5طبية بواسطة ممثليها". لفحص طيب، مع حتملها املصاريف، كما ميكنها أن ختضع املؤمنني هلم ملراقبة

الذي حيدد جزافيا سعر يوم من االستشفاء وخدمات الفندقة و االطعام يف العيادات اخلاصة و  22/10/1988املادة األوىل من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -1
 تعريفة ما يعوضه الضمان االجتماعي.

املؤرخ يف  11/08املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل و املتمم بالقانون رقم  02/07/1983ؤرخ يف امل 83/11من القانون رقم  08املادة  -2
05/06/2011. 

 .83/11الذي يعدل و يتمم القانون رقم  06/07/1996املؤرخ يف  96/17من األمر  02املادة  -3
 .83/11ذي حيدد كيفيات تطبيق العنونان الثاين من القانون رقم ال 27-84من املرسوم  18و املادة  83/11من القانون رقم  59املادة  -4
 السالف الذكر 96/17من االمر  28املادة  - 5
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

حيث ميكن هلذا األخري أن يصدر قرار طيب يقضي بالرفض، سواء على أساس عدم تطابق احلالة الصحية 
للمؤمن له مع الوصفة الطبية املقدمة من طرفه واحملددة من طرف طبيبه املعاجل، أو سواء عدم تطابق 

ت الصيدالنية على ظهر الوصفة الطبية، وذلك شروط وكيفيات تقدمي وإلصاق القسيمة املتعلقة باملنتجا
      04/02/1996.1وفقا ملا نص عليه القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

من القانون  08/6نصت على هذه التغطية املادة  اإلصطناعية: األعضاءتغطية مصاريف األجهزة و -6
السالف الذكر، حيث أن مضمو�ا يتمثل يف رد مصاريف شراء األجهزة التبديلية واجلبارية  83/11رقم 

وتركيبها وإصالحها وجتديدها، كما تشمل رد وسائل الربط وغري ذلك من التوابع الضرورية لعمل هذه 
ترد هذه املصاريف يف مقابل  2نصوص عليها يف التنظيم املعمول به.األجهزة، حسب الشروط التقنية امل

والشروط ومن أمهها املوافقة القبلية الصرحية من صندوق الضمان  اإلجراءاتااللتزام مبجموعة من 
، كما أنه ال ميكن 27–84من املرسوم  08و 07االجتماعي املختص، هو ما أوضحته أحكام املواد 

باألجهزة واألعضاء البديلة ذات األمهية الكربى ما مل تقبل هيئة الضمان  تعويض املصاريف اخلاصة
 3االجتماعي التكفل هبا مقدما بناء على بيان تقديري للمبلغ الذي يقدمه املؤمن له اجتماعيا.

كما ميكن هليئة الضمان االجتماعيا أن تقوم بأية مراقبة تقنية تراها مفيدة قبل البت يف أمر 
إصالحه    أو جتديده، والتحقق  املصاريف لشراء أي جهاز أو عضو بديل، أو تركيبه أوالتكفل أو رد 

عجزه، وكذلك احرتام املزود للشروط التقنية املقررة  من كون اجلهاز املختار املقدم يالئم عطب املؤمن له أو
إلستعمال وغري قابل يف التنظيم. حبيث ال يوافق على جتديد أي جهاز إال إذا كان هذا اجلهاز غري صاحل ل

 .4لإلصالح، أو كانت التغريات احلاصلة يف حالة املؤمن له تربر ذلك
كما أن املشرع منع بيع هذه األجهزة و توابعها و كذا التنازل عليها، و يف حالة بيعها أو التنازل 

السالف  27-84من املرسوم رقم 11عليها، يفقد املؤمن له احلق يف جتديدها و هذا ما أكدته املادة 
 5الذكر.

وردت هذه التغطية  تغطية مصاريف إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء و إعادة التأهيل المهني:-7
املذكور سلفا، حيث  جترى للمؤمن له بعد تعرضه حلادث أو مرض ينتج  83/11من القانون  08املادة 

عنه ضعف أو قصور يف أحد أعضائه، األمر الذي يستلزم يف كلتا احلالتني اللجوء إىل عملية التأهيـل 

 الذي حيدد شروط وكيفيات تقدمي وإلصاق القسيمة على املنتجات الصيدالنية. 04/02/1996من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  01املادة  - 1
 السابق الذكر.  11/02/1984املؤرخ يف  27-84رقم من املرسوم  08املادة  - 2
 السابق الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27 -84من املرسوم رقم  3، 09/2املادة  - 3
 .11/02/1984املؤرخ يف  27 -84من املرسوم رقم   10/1املادة  - 4
 السابق الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27 -84من املرسوم رقم  11املادة  - 5
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

خيفف العبء على املؤمن له اجتماعيا  الوظيفي للعضـو املصاب و تدريبه حىت يشفى، و هذا من شانه أن
       1حىت يضمن الرعاية الصحية الالزمة للعضو املصاب. أخرىاملصاب يف أحد أعضاءه، ومن جهة 

إال أن املادة  83/11من القانون رقم  08/9نصت عليه املادة  تعويض مصاريف النظارات الطبية :-8
حيدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من الذي  11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم  12

جاءت لتنظم هذا النوع من األداءات العينية بقوهلا "ال ترد مصاريف النظارات  83/11القانون رقم 
اخلاصة بعدسات البصر اللصيقة   أو العدسات امللونة إال بعد استشارة الطبيب املستشار لدى هيئة 

نفس املرسوم على أنه " ال ترد مصاريف إطارات من  13الضمان االجتماعي". كما نصت املادة 
النظارات أو جتديد عدساهتا الضائمة أو املتدهورة قبل مرور مخسة أعوام على الوصفة األخرية املتعلقة 
هبا". هذا حىت يضمن املشرع مرور مدة زمنية معقولة و إلزام املؤمن له املستفيد من العناية و احملافظة على 

 هذه النظارات.
در االشارة إال أن قيمة التعويضات املقدرة ملصاريف شراء النظارات الطبية ضئيلة جدا و مل و جت

 .19832تتغري منذ سنة 
التطور الطيب  إىلبالنظر  إستخالفها والجبارة الفكية والوجهية: تعويض مصاريف عالج األسنان و-9

واجلبارة الفكية والوجهية من  إستخالفها الرهيب يف هذا اجملال و على إعتبار أن عالج األسنان و
املصاريف الطبية اليت إعتاد املؤمنني االجتماعني عليها وبالرغم من أ�ا وبال شك تكلف املؤمن له 
اجتماعيا مبالغ كبرية وباهضة. فإن املشرع اجلزائري أقر تعويضا هلذا النوع من املصاريف من خالل جعلها 

و نظم تعويضها من خالل املادة  08ا لنص املادة تعوض من طرف صندوق الضمان االجتماعي وفق
، حيث نصت على أنه " ال تشمل مصاريف األسنان اإلصطناعية سوى 83/11من  القانون  11

حتدد هذه املهن عن طريق  األجهزة الوظيفية أو العالجية أو تلك الضرورية ملمارسة بعض املهن. و
 ".التنظيم

رود هذا النوع من األداءات يف املادة  دنية أو المتخصصة:تعويض مصاريف العالجات بالمياه المع-10
املؤرخ  84/27 السابق الذكر، إال أنه وبالرجوع إىل أحكام املرسوم رقم 83/11من القانون  08/10
حيث تشمل نفقات العالج مبياه احلمامات املعدنية أو العالج  14سيما املادة ، ال11/02/1984يف 

نفقات الرعاية الطبية والعالج واإلقامة يف مؤسسات العالج اليت  املتخصص الذي يصفه الطبيب،
تعتمدها وزارة الصحة، كما تشمل مصاريف التنقل. كما حيدد نوع العالج مبياه احلمامات املعدنية أو 

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  08املادة  - 1
 .89، ص 2013مسايت الطيب، التأمينات االجتماعية يف جمال الضمان االجتماعي، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  - 2
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

العالج املتخصص الذي ميكن ان تتكفل به هيئات الضمان االجتماعي، وكذا مبلغ مصاريف الرعاية 
يف إتفاقيات تربم بني هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات املذكورة يف الفقرة السابقة. الطبية واإلقامة، 

  1من التعريفات احملددة. %20مع حتمل املؤمن له نفقات العالج مبياه احلمامات املعدنية بنسبة 
السالف الذكر أعطى هليئة الضمان  27-84من املرسوم  16/1لإلشارة أن نص املادة 

ق املوافقة على طلبات هذا النوع من العالج، املوجه هلا قبل شهرين على األقل من التاريخ االجتماعي ح
املقرر إلجراء هذا العالج بإستثناء العالج املتخصص واحلاالت اإلستعجالية اليت تتطلبها و الوضعية 

إالستالم الردود إىل الصحية املؤمن له املريض، كما هلا حق الرفض يف آخر الشهر الذي يلي تاريخ اإلشعار ب
من القانون  19املؤمن له، الذي بدروره ميكنه االعرتاض على هذا القرار الطيب القاضي بالرفض وفقا للمادة 

  2املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 08/08رقم 
يوما للعالج مبياه احلمامات املعدنية ،  21و 18أما عن مدة العالج فهي مرتاوحة ما بني 

حيددها الطبيب املتخصص، كما أنه ميكن رد املصاريف امللتزم هبا يف حالة إنقطاع العالج املربر بعذر 
   3قاهر أو سبب طيب أقره الطبيب املستشار.

يستفيد املؤمن له من خدمات النقل ل أخرى: تعويض مصاريف النقل الصحي أو أي وسيلة نق-11
التابعة ملستشفى عمومي أو خاص، أو بأية وسيلة نفل أخــرى عندما  اإلسعافالصحي سواء بسيارة 

تستلزم حالــة إصابة املؤمـن له مبرض جيعله عاجـز عن التنقـــل أو عندما يستحيل تقدمي العالج يف بلدية 
طرف هيئة الضمان االجتماعي من أجل اخلضوع ملراقبة طبية أو إجراء  إقامته، أو يف حالة إستدعائه من

خربة طبية أو اإلستفادة من نشاط صحي منظم كاخلضوع لنظام تصفية الدم بالنسبة ألمراض الكلى على 
سبيل املثال و ال يقتصر هذا التكفل باملؤمن له فقط  بل ميتد إىل ذوي حقوقه عند اإلقتضاء، مع مراعات 

ة املسبقة هليئة الضمان االجتماعي، واألخذ يف احلسبان املسافة ما بني مسكن املؤمن له اجتماعيا املوافق
 4أو ذوي حقه، واملكان الذي تقدم فيه العالجات وكذا احلالة الصحية للمستفيد.
 .11/02/19975تعوض مصاريف النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى وفق القرار املؤرخ 

 السابق الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  14املادة  - 1
 املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي. 23/02/2008املؤرخ يف  08/08و ما يليها من القانون  19املادة  - 2
 السالف الذكر. 27-84من املرسوم رقم  17املادة  - 3
 .05/06/2011املؤرخ يف  11/08املعدل واملتمم بالقانون رقم  83/11من القانون رقم  09املادة  - 4
الذي حيدد التسعرية اليت تتخذها صناديق الضمان االجتماعي أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيار  11/02/1997القرار املؤرخ يف من  02املادة  - 5

 االسعاف.
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

يف فقرهتا الثانية عشر  08نصت املادة   داءات المرتبطة بالتخطيط العائلي:تعويض مصاريف األ-12
، على هذا النوع من األداءات العينية اليت تغطي النفقات املرتبطة بكل األعمال 83/11من القانون 

 الطبية واملنتجات الصيدالنية لتحديد النسل ومنع احلمل.
األصل أن هيئات الضمان االجتماعي ال تتكفل بتغطية نفقات  تعويض مصاريف العالج بالخارج :-13

العالج باخلارج إال أنه إذا تعلق األمر بعالجات طارئة خالل اإلقامة املؤقتة للمستفيدين من التأمني 
باخلارج، كحالة العطل املدفوعة األجر أو الرتبصات  أومهمات قصرية املدى فإنه يتم التكفل باملصاريف 

الشروط املطبقة يف باب التأمني على املرض، على أن حتتفظ هيئة الضمان االجتماعي حبقها  املنفقة ضمن
   1إدارية تراها ضرورية . أويف القيام بكل مراقبة طبية 

إال أنه إذا كان املؤمن له إجتماعيا و ذوي حقوقهم يتمتعون بإقامة دائمة متليها طبيعة العمل أو 
املستحقة هلم من باب التأمني على املرض والوالدة تتكفل هبا هيئات الضمان  الدراسة فإن األداءات

ي مبا فيها التأمينات االجتماعي باعتبارهم ملحقني إجباريا بالنظام اجلزائري للضمان االجتماع
     2.االجتماعية

في  االستفادة من بطاقة العالج المجاني الخاصة باألمراض المزمنة: ( كرس هذا الحق القضاء
 من املعلوم و املؤكد طبيا أن األمراض املزمنة واسعة جدا عديد أحكامه):

ألن هذه االمراض مرتبطة ببعضها البعض من حيث اآلثار و على سبيل املثال جند أن عملية -14
 3استئصال الغدة الدرقية  يؤدي إىل أمراض القلب واألوعية الدموية.

التشعبات الالحمدودة، حاول املشرع اجلزائري تنظيم تعويض مصاريف هذا  أمام هذه التداخالت و
، واليت نصت على أنه "حتدد قائمة العلل الطويلة 83/11من القانون  20النوع من العلل من خالل املادة 

منه قد نصت على هذه  21، جند أن املادة 27-84املرسوم رقم  إىلاألمد عن طريق التنظيم". و بالرجوع 
لل، حيث إن ثبتت معاينتها فإ�ا جتعل من املستحيل على العامل أن ميارس نشاطه املهين، وهذه العلل الع

 هي كاآليت:
 
 
 

 .95مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  - 1
جتماعي املستحقة للمؤمن هلم اجتماعيا الذين احملدد لشروط التكفل خبدمات الضمان اال 20/08/1985املؤرخ يف  224-85من املرسوم رقم  02املادة  - 2

 .1985لسنة  53يعملون أو يتكونون يف اخلارج، ج ر رقم 
 .97مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  -3
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

 27.1-84من المرسوم رقم  21جدول يبين أنواع العلل الواردة في المادة 
 نوع املرض الرقم نوع املرض الرقم
 العضلية اآلتية ... العضلية أوالعصبية 09 السل جبميع انواعه 01
 أمراض الدماغ 10 األمراض العصبية والنفسية اخلطرية 02
 أمراض الكلى 11 األمراض السرطانية 03
 أمراض املفاصل املزمنة االلتهابية اآلتية  12 أمراض الدم 04
 إلتهاب ما حول املفاصل الروماتيزمي 13 اخلراج اللمفاوي 05
 القراض اخلمامي املنشور 14 ارتفاع ضغط الدم اخلبيث 06

 15 أمراض القلب و األوعية الدموية 07
حالت العجز عن التنفس املزمن الناجتة عن انسداد أو 

 إحنصاره
 شلل األطفال السابق احلاد 16 األمراض العصبية اآلتية .. 08

 
إال أن املطلع على املمارسة العملية يف جمال املنازعات الطبية يالحظ كثرة هذا النوع من 
املنازعات، الذي رمبا يرجع إىل إرتباط هذه االمراض ببعضها البعض، ومن جهة أخرى قد يعود إىل أن 

املنصوص  تكون ضمن هذه األمراض بعض األمراض و بالرغم من عدم وجودها يف القائمة إال أن أعراضها
  2و املثال الذي سنتناوله سيوضح هذا النوع من املنازعات :من املرسوم السابق  ذكره  21ادة عليها يف امل

غ) والصندوق الوطين للعمال غري األجراء وكالة برج بوعريريج، –حدث نزاع بني املؤمنة االجتماعية (ش
وهذا بعد استئصال  %100هبا بنسبة  حبيث تقدمت املؤمنة االجتماعية السالفة الذكر بطلب التكفل

الغدة الدرقية اليت تسببت هلا يف عدة أمرض، خاصة على مستوى القلب والشرايني، لكن الصندوق رفض 
 باملائة. 100حبجة أن املؤمنة  االجتماعية غري مصابة مبرض مزمن  02/05/2007طلبها طبيا بتاريخ 

غ) إال أن تلجأ للقضاء للمطالبة حبقوقها، حبيث –وبالتايل فما كان على املؤمنة  االجتماعية (ش
 09، جاء فيها على انه " أصيبت مبرض الغدة الدرقية منذ 08/10/2007رفعت دعوى قضائية يف 

سنوات و أجريت هلا عملية جراحية مت خالهلا نزع واستئصال الغدة الدرقية بكاملها، و أ�ا بتاريخ 
، وقدمت ملفها للمدعي عليه الذي %100ادة طبية بنسبة منح هلا الطبيب املعاجل شه 10/04/2007

قضى برفض التكفل مبرضها و عدم منحها  02/05/2007أجرى هلا املراقبة الطبية والذي أصدر قرار يف 
 عدم إصابتها مبرض مزمن. أساسبطاقة العالج اخلاصة باألمراض املزمنة على 

 السابق الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  21املادة  -1
 .97مسايت الطيب، مرجع سابق، ص  - 2
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

لذي طلب منها فحص باألشعة وقد سجلت إعرتاض على ذلك و عني هلا اخلبري (ب)، ا
والتحاليل، وعلى ضوء النتائج توصل إىل حقها يف اإلستفادة من بطاقة األمراض املزمنة وأن مرضها يندرج 

ج اخلربة، ومت رفض ضمن األمراض املزمنة، غري أن املدعى عليه مل يبلغها بالنتائج، كما اختذ قرار خمالف لنتائ
 م املدعى عليه بأن ميكنها من بطاقة األمراض املزمنة ".بذلك فهي تلتمس إلزاالتكفل هبا، و 

و أجاب املدعى عليه صندوق الضمان االجتماعي للعمال غري األجراء ما يلي "إن املدعية 
بطلب بطاقة التداوي باجملان و أن الطبيب التابع له أصدر قرار برفض  24/04/2007تقدمت يف 
ء خربة طبية، وأن اخلبري أكد عدم إصابة املدعية مبرض ، فتقدمت بطلب إجرا 26/04/2007التكفل يف 

باملائة  خيول هلا احلق يف املطالبة ببطاقة التداوي باجملان، و قد صادقت اللجنة التقنية  100مزمن بنسبة 
على قرار اخلربة و بلغ للمدعية بعدم التكفل، وأن املدعية راسلت الفرع الوالئي و املديرية العامة اليت ردت 

 1ها بأن اخلربة ملزمة للطرفني، وبالتايل التمس الصندوق رفض الدعوى لعدم التأسيس.علي
 صدر حكم فصل يف النزاع املطروح بني الطرفني جاء فيه ما يلي"حيث 05/01/2008و بتاريخ 

أن موضوع دعوى احلال يتعلق بتطبيق قرار خربة متت باتفاق الطرفني حيث ثبت أن املدعية تقدمت 
للمدعى عليه بشهادة طبية تفيد مرضها املزمن، غري أنه مت رفض شهادهتا حبجة عدم إصابتها مبرض مزمن 

تفاق الطرفني تعيني باملائة، و على إثر ذلك تقدمت املدعية بطلب إجراء خربة طبية فتمت با 100بنسبة 
اخلبري (ب) املقيم باملستشفى اجلامعي بسطيف، حسب نسخة االتفاق املرفقة بامللف املؤرخة يف 

09/05/2007. 
حسب النسخة املرفقة  28/05/2007حيث ثبت كذلك قيام اخلبري باخلربة و حرر تقريره يف 

 ري أ�ا حتتاج للعالج مدى احلياة.قد ورد فيها عدم معانات املدعية و نقص يف الكالسيوم غبامللف، و 
حيث أن املدعى عليه أكد أنه اختذ قرارا وفقا لتقرير اخلربة، برفض التكفل باملدعية و منحها بطاقة 

 باملائة، يف حني أن املدعية تدعي أن اخلربة أكدت مرضها املزمن. 100التداوي كو�ا ال تعاين من مرض مزمن 
ض املدعية و خضوعها للعالج، غري أنه مل حتدد نسبة حيث أن اخلربة وإن كانت حددت مر 

باملائــة حىت تستفيد من بطاقــة التداوي أو أقل من ذلك لرفض  100عجزها لتقريــر ما إذا كانت بنسبة 
طلبها لبطاقة التداوي تلك، و أنه وإن كان املدعى عليه  اختذ قرار برفض طلبها بناء على تلك اخلربة اليت 

املتعلق باملنازعات فإنه يتعني إجراء  83/15من القانون  26غري كاملة و أنه طبقا للمادة جاءت ناقصة و 
خربة تكميلية لتحديد نسبة عجز املدعية وما إذا كان مرضها مزمن و يتطلب بطاقة التداوي اجملاين وفقا 

املدعية الوقول إن كان واملتمثلة يف فحص  أدناهتعيني طبيب خمتص تسند له مهام نسبته،  للقانون، وبالتايل

 . 98ابق، صمسايت الطيب، مرجع س - 1
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

مع إبداء أي مالحظة يراها  مرضها مزمن حتديد نسبته وما إذا كان ضم قائمة األمراض املزمنة احملددة قانونا
 1ضرورية وعلى اخلبري أن حيرر تقريرا بذلك يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تسليم احلكم.

قمت املدعية بإعادة اليسري بالدعوة بعد اخلربة املنجزة ضد املرجع ضده  28/04/2008 وبتاريخ
واليت جاء يف خالصتها أن مرض املرجعة مرض مزمن ويتطلب  األجراءصندوق الضمان االجتماعي لغري 

ربة وبالتايل التمست مرجعة املصادقة على تقرير اخل% 100العالج لفرتة طويلة املدى وحددته اخلبرية ب
 املنجزة.

لكن املرجع ضد الصندوق قدم مذكرة جوابية التمس من خالهلا رفض طلب املرجع لعدم ورود 
ترجيع مل تتطرق لتوضيح املرض، هلا فقد املزمنة، فضال على أن اخلربة حمل  األمراضمرضها ضد قائمة 

 التمس املرجع ضده احلكم باستبعاد اخلربة لعدم تطابقها مع القانون.
يف -صدر حكم اجتماعي فصل يف موضوع النزاع القائم بني الطرفني 21/06/2008خوبتاري

احملددة حيث ثبت من مرافعة املراجعة للمرجع ضده ألجل تنفيذ «وجاء فيها على انه -اخلربة حمل الرتجيع 
بطاقة تداوي اجملاين، وأمام اعتبار املرجع ضده بأن املرض ليس مزمنا وأن بتها لملرضها املزمن وبالتايل كمطا

اخلربة جاءت ناقصة وغري كاملة بسبب عدم حتديد نسبة العجز للوقوف على أن املرض مزمن الصادرة 
قضى يف منطوقه بتعيني الدكتور(ب)  0045/08الفهرس  05/01/2008بتاريخ احلكم حمل ترجيع 

خربة الدكتور (ب) وفحل املرجعة والقول ما إذا كان مرضها مزمن وحتديد نسبة وما  باإلطالع على تقرير
كان ضمن قائمة األمراض املزمنة احملدد قانونا وقد امهر ذلك احلكم بالصيغة التنفيذية يف   إذا

حيث أن اخلبرية املعنية أودعت تقرير خربهتا كتابة ضبط احملكمة بتاريخ  09/03/2008
وقد خلصت فيه إىل أن استئصال الغدة الدرقية لدى املرجعة أدى  08–131رقم  حتت 05/04/2008

 insuffisanceإضافة إىل insuffisance mitralإىل تعب ومرض قلبها وضيق يف شرايني القلب 
aortique  100لتتوصل يف خامتة التقرير أن املرض مزمن% . 

يها أمراض نامجة عن استئصال ظهور لد حيث أنه و نظرا إلحتياج  املدعية لعالج مدى احلياة و
 ة الدرقية فإنه جيعل من مرض الغدة الدرقية لديها معقد مما جيعل اخلربة واضحة و يتعني اعتمادها.الغد

 
 

غ) وبني صندوق الضمان االجتماعي -بني (ش 0045/08، حتت رقم08/01/2008حمكمة برج بوعريريج، القضاء االجتماعي، بتاريخن احلكم الصادر ع- 1
 غري وكالة برج بوعريريج.
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حيث وأمام ذلك وأمام الوقوف على نوع مرض املرجعة ونسبته فهو يدخل يف قائمة األمراض 
يدخل يف إطار االستفادة من بطاقة التداوي باجملان، مما يتعني املزمنة طبقا للمرسوم املذكور أعاله الذي 

    1إلزام املرجع ضده بتمكني املرجعة من تلك البطاقة.
وعليه فمن خالل عرض النزاع السالف الذكر ميكن أن خنلص خبصوص األمراض املزمنة واالستفادة 

 من بطاقة العالج اجملاين إىل النتائج التالية :
الذي أصاب  –استئصال الغدة الدرقية  –تشار التابع للصندوق مل يعترب املرض أن الطبيب املس

املؤمنة االجتماعية مرضا مزمنا بالرغم من أن هذا املرض أدى إىل مرض قلب املؤمنة االجتماعية و ضيق يف 
من  21ادة من امل 07شرايينها و بالتايل فأثار هذا املرض و نتائجه تندرج ضمن قائمة األمراض املزمنة رقم 

الذي حيدد كيفيات تطبيق العنونان الثاين من القانون رقم  11/02/1984املؤرخ يف  27–84املرسوم 
السالفة الذكر يتضح لنا أن مرض املؤمنة االجتماعية يندرج  07، و من خالل عرض الفقرة 83/11

هو األمر الذي جتاهله  ضمن إصابتها بالتهاب الشرايني و تصلبها، وكذا اضطراب  توازن دقات القلب و
املزمنة  األمراضاملزمنة لكونه وقف على قائمة  األمراضالطبيب املستشار الذي مل يدرج مرضها ضمن 

السالف الذكر دون أن يتعمق يف األمراض اليت  84/27من املرسوم رقم  21املوجودة يف صلب املادة 
عراض النامجة عن ذلك، وهو ما توصل إليه جاءت هبا القائمة و دون النظر إىل آثار استئصال غدة و األ

 الطبيب اخلبري املعني من طرف احملكمة  و الذي أكد أن املرض الذي أصاب املدعية مرض مزمن.
و  83/11وعليه و أمام هذا الوضع فإنه جدير باملشرع اجلزائري يف التعديالت القادمة للقانون 

ة ذكر أعراض بعض األمراض و آثارها اليت تكون منه بإضاف 21أن يعدل املادة  27-84املرسوم رقم 
 2من املرسوم السالف الذكر. 21) املنصوص عليها ضمن املادة 16ضمن هذه األمراض الستة عشر (

 من 07/2نصت عليه املادة   :األداءات النقدية المستحقة للمستفيد من التأمين على المرض ثانيا :
يضطر  تعويضة يومية للعامل األجري الذياألداءات النقدية: منح حيث نصت على أنه "  83/11القانون 

القانون بقوهلا  من نفس 14/01الذي أكدته املادة إىل التوقف مؤقتا عن عمله بسبب املرض"، وهو األمر 
تعويضة   واصلة عمله أو إستئنافه، احلق يف" للعامل الذي مينعه عجز بدين أو عقلي مثبت طبيا عن م

 3".يومية

غ) و بني الصندوق الوطين للعمال -بني (ش 2451/08، حتت رقم 21/06/2008احلكم الصادر عن حمكمة برج بوعريريج، القسم االجتماعي، بتاريخ  - 1
 غري األجراء وكالة برج بوعريريج.

 .101-100مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  - 2
 السابق الذكر. 83/11من القانون رقم  14، 07املادتني  - 3
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من نفس القانون السالف الذكر جند  أن املشرع فرق بني نوعني  16باالطالع على نص املادة و 
من العطل املرضية، إذ أن النوع األول يتعلق بالعطل املرضية الطويلة املدى، حيث عرب عنها املشرع "بعلل 

عرب عنها املشرع "بعلل من  ما النوع الثاين فإنه يتعلق بالعطل املرضية القصرية املدى، حيثأطويلة األمد"، 
يف آخر الفقرة الثانية أضاف نوع  16غري العلل الطويلة األمد" من جهة ثانية فإن املشرع و يف نفس املدة 

ثالث من العطل املرضية العادية اليت ال تتجاوز ثالمثائة يوم و اليت يستفيد منها العمال املؤمنني اجتماعيا  
) يوم. وبالتايل 300شهرين أو عدة أشهر شريطة أن ال تتجاوز ثالمثائة(كأن تكون لبضعة أيام، أشهر، أو 

فإن احلقوق املالية املتمثلة يف األداءات النقدية ختتلف باختالف السبب أو العلة اليت أصابت املؤمن له 
 اجتماعيا.

بصفة إن هذا النوع من العطل جاء العطل المرضية العادية ( أقل من ثالثمائة تعويضة يومية ):   -1
السابق الذكر، حيث أنه من الناحية العملية كل  83/11من قانون رقم  16ضمنية يف نص املادة 

، تعترب عطلة مرضية عادية سيتفيد منها املؤمن له 1)300عطلة مرضية ال تتجاوز ثالمثائة يوم (
ذه العطلة اجتماعيا بسبب عجز بدين أو عقلي أصابه ومنعه من مواصلة عمله اليومي، وال يهم مدة ه

املرضية و لو كانت ليوم واحد أو عدة أيام أو عدة شهور، املهم أن تكون هذه العطلة مربرة من طرف 
الطبيب املستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي، كما جيب أن ال تتجاوز ثالمثائة يوم ألن ذلك 

 2يدخل ضمن العطل القصرية املدة.
من نفس القانون جند  14يومية، فبالرجوع إىل نص املادة أما عن كيفية حساب قيمة التعويضة ال

) املوايل للتوقف عن العمل، يكون على 15أن التعويضة اليومية من اليوم األول إىل اليوم اخلامس عشر(
من األجر اليومي، بعد إقتطاع اشرتاك الضمان االجتماعي و الضريبة، ولكن اعتبارا  %50أساس نسبة 

 من األجر اليومي. %100) فما فوق تسدد التعويضة بنسبة 16(من اليوم السادس عشر 
إعتبارا من اليوم األول يف حالة دخول  %100كما أن نفس هذه املادة أقرت التعويض بسبة 

  3املؤمن له اجتماعيا إىل املستشفى منذ اليوم األول من توقفه عن العمل.
، والذي جاء فيه على أنه 07/07/2010وهذا ما أكده قرار اجمللس القضائي الصادر بتاريخ 

((... حيث بالرجوع إىل قرار احملكمة العليا و النقاط اليت نقضت القرار حمل الطعن و جيب على اجمللس 
ص على أن للعامل اليت تن 83/11من القانون رقم  14التقيد هبا وهي القاعدة القانونية طبقا لنص املادة 

الذي مينعه عجز بدين أو عقلي مثبت طبيا من مواصلة عمله احلق يف تعويضة يومية من اليوم األول إىل 

 .120مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  - 1
 ، املرجع السابق.83/11 من القانون رقم 16املادة  - 2
 ، السابق االشارة إليه. 02/07/1983املؤرخ يف  83/11من القانون  14املادة  - 3
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 من األجر اليومي بعد اقتطاع اشرتاك الضمان االجتماعي %50اخلامس عشر املوايل للتوقف عن العمل 
من األجر مما جيعل  %100ه عن العمل ) املوايل لتوقف16والضريبة، وإعتبارا من اليوم السادس عشر (

 1حكم أول درجة قد طبق صحيح القانون و يتعني تأييده )).
السالف  83/11من القانون رقم  16/2نصت عليها املادة العطل المرضية القصيرة المدى :  -2

المثائة الذكر، من خالل هذه املادة  يتضح لنا أن العطلة املرضية القصرية املدى و اليت قيمتها تساوي ث
تعويضة يومية يستفيد منها املؤمن له اجتماعيا خالل مدة سنتني متتاليتني و ذلك سواء كان على علة 

 واحدة أو عدة علل . 
تعويضة يومية  خالل  300إال أنه ينبغي التذكري هنا أنه مبجرد استفادة املؤمن له اجتماعيا من 

املذكور آنفا، فإنه عند إنقضاء  83/11قانون رقم من ال 35عطل مرضية مدهتا سنتني، فإنه حسب املادة 
املدة اليت قدمت خالهلا األداءات النقدية للتأمني على املرض، تتوىل هيئة الضمان االجتماعي تلقائيا النظر 

 2يف احلقوق من باب التأمني على العجز.
السابق  83/11من القانون رقم  16مت النص عليها يف املادة العطل المرضية الطويلة المدى:  -3

) 3أعاله طوال مدة فرتة أقصاها ثالثة ( 15إليه " تدفع التعويضات املشار إليها يف املادة  اإلشارة
إذا تعلق األمر بعلل طويلة األمد، جيوز دفع التعويضة اليومية  -سنوات، حمسوبة وفقا للشروط التالية : 

تاريخ كل علة." ومنه يتضح أن مدة العطلة ) سنوات و حمسوبة من تاريخ إىل 3طوال فرتة مدهتا ثالثة (
املرضية الطويلة املدى تقدر بثالثة سنوات كاملة، و إذا انقضت املدة اليت قدمت خالهلا األداءات 
النقدية للتأمني على املرض حيال بعدها املؤمن له اجتماعيا على التأمني على العجز، وهو األمر الذي 

لسالف الذكر، كما أن قبول هذه العطلة املرضية الطويلة املدى من من نفس القانون ا 35أكدته املادة 
عدمه متوقف على قبول هيئة الضمان االجتماعي عن طريق هيئة الرقابة الطبية، واليت ميثلها طبيبها 

 املستشار. 
، فإن أن الطبيب املعاجل ال مينح مدة ثالث 83/11من القانون رقم  19تطبيقا  ملا ورد يف نص املادة  -4

) 6سنوات كعطلة طويلة املدى مجلة واحدة بل مينحها جمزئة، كأن مينح للمؤمن له املريض مدة ستة (
أشهر، وعند إنتهاء هذه املدة، يقوم الطبيب بتمديدها وذلك حىت تتمكن هيئة الضمان االجتماعي 

عن جملس قضاء سطيف، الغرفة االجتماعية، بني (هـ،س) ومدير الصندوق الوطين للتأمينات  01953/10حتت رقم  07/07/2010القرار الصادر بتاريخ  - 1
 وكالة سطيف. االجتماعية للعمال األجراء

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  35و  16املادتني  - 2
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حتديد  من بسط رقابتها على احلالة الصحية للمؤمن له و كذا اخضاعه لكل الفحوصات الطبية حىت
  1العالج املناسب.

بعد استيفاء إجراءات  –وقد فصل القضاء يف مثل هذا النوع من العطل املرضية طويلة  املدى    -5
عن  25/10/2003يف عدة أحكام قضائية، مثل احلكم الصادر بتاريخ  –اللجوء إىل اخلربة الطبية 

لثابت بامللف أنه مت التكفل باملدعى حمكمة برج بوعريريج، والذي جاء فيه على أنه (... حيث أنه من ا
يف إطار العطلة الطويلة األمد املقررة مبوجب قرار قضائي �ائي، واستفاد بذلك من التعويضات املقررة 

من القانون رقم  16سنوات و هي املدة القانونية للعطلة الطويلة األمد عمال بنص املادة  03ملدة 
...حيث أنه مما سبق فإنه يتبني للمحكمة أنه مت التكفل املتعلق بالتأمينات االجتماعية  83/11

سنوات فإنه مت إحالته على العجز من الصنف  3باملدعى يف إطار القانون، وبانقضاء املدة املقررة وهي 
     2األول والذي يبقى من صالحيات هيئة الضمان االجتماعي ....).

) 03، منحت أجل جديد مدته ثالث(83/11من القانون رقم  16/3واجلدير بالذكر أن املادة  -6
سنوات يف حالة ما إذا كان هناك توقف عن العمل يتبعه استئناف للعمل على أن متر على هذا 
االستئناف سنة على األقل مبعىن أنه يف حالة ما إذا استفاد املؤمن له مثال من توقف عن العمل ملدة 

سنوات بشرط أن مير على  3جديد حساب مدة سنتني، مث استأنف العمل من جديد، فهنا يعاد من 
  3استئناف العمل مدة سنة كاملة غري منقوصة.

 .من أداءات التأمين على المرض االستفادةشروط الفرع الثالث : 
بغرض محاية أموال الضمان االجتماعي و متكني كل صاحب حق من حقـه، فرض املشرع اجلزائري مجلة 
من الشـــروط و القيود لالستفادة من أداءات للتأمني على املرض وردت هـــــذه الشروط بصفة عامـــــة تــارة و 

من األداءات العينية و النقدية بصفة خاصة تارة أخرى، حيث أن الشروط العامة حتكم و تنظم االستفادة 
 على حد سواء، أما الشروط اخلاصة فإ�ا ختتص بنوع واحد فقط من األداءات عينية كانت أو نقدية.

 الشروط العامة (األحكام المشتركة):  أوال :
ورد يف الفرع األول من املطلب  باإلضافة إىل مااإلنتساب وأداء اإلشتراكات ( صفة المومن له): -1

، أخضع املشرع اجلزائري ألحكام 83/11من القانون  03املادة  ال بأس بأن نذكر أنه مبوجبالثاين 
هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقني باألجراء بغض النظر عن النشاط الذي ميارسونه 

 .128-127مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  - 1
عن حمكمة برج بوعريريج، القسم االجتماعي، بني (ب، أ) و مدير الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال  25/11/2003احلكم الصادر بتاريخ  - 2

 وكالة برج بوعريريج.األجراء 
 ، السابق االشارة إليه.83/11من القانون رقم  16املادة  - 3
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ل حىت سواء أكان ذلك يف القطاع العام أم القطاع اخلاص، كما أن املشرع شبه بعض الفئات بالعما
وأخضع كل األجانب أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون 1يستفيدوا من التأمينات االجتماعية،

بأي صفة من الصفات، وحيثما كان لصاحل فرد أو مجاعة من أصحاب العمل، ومهما كان األجر الذي 
   2يتقاضونه وصالحية عقد عملهم أو عالقتهم فيه.

منه جند أن شرط االنتساب  09و 08سيما املادتني ، وال83/143القانون  أحكاموبالرجوع إىل 
إال أنه ومحاية حلقوق املؤمن هلم، ال جيوز هليئات الضمان االجتماعي أن تعتد بعدم وفاء هو شرط جوهري. 

أصحاب العمل بااللتزامات امللقاة على عاتقهم لرفض تقدمي األداءات للمؤمن له الذي يستويف الشروط 
 . 4املنشئة للحقوق

ويف هذا اإلطار يتجه قضاء احملكمة العليا إىل إعتبار أن اإلنتساب جيرى حكما من طرف هيئات 
وهو ما يستخلص من القرار   الضمان اإلجتماعي إذا مل يلتزم املكلف بالتصريح باإلنتساب بذلك،

بتا أن والذي جاء يف حيثياته " وحيث أنه مىت كان ثا 1303حتت رقم  04/04/2007الصادر بتاريخ 
مورث ذوي احلقوق كان طالبا يزاول دراسته لدى الديوان الوطين للبحث املنجمي، فإنه تطبيقا ألحكام 

يكون منتسبا وجوبيا إىل صندوق الضمان اإلجتماعي من طرف الديوان  83/14من القانون  09املادة 
إلنتساب حكما من قبل ، فإنه جيري هذا ا83/14من القانون  11الوطين للبحث املنجمي طبقا للمادة 

من نفس القانون. وعليه فإن عدم التصريح باإلنتساب ال يعفي الصندوق من  12الصندوق طبقا للمادة 
 إلتزاماته القانونية إجتاه الطاعنني..."

وهو ما يتضح جليا إلزامية الخضوع للمراقبة الطبية التي تقوم بها هيئات الضمان االجتماعي :  -2
املذكور سلفا حيث نصت على أنه "ال ميكن منح  83/11من القانون رقم  10من خالل نص املادة 

األداءات إال إذا مت وصف العالجات من طرف طبيب أو من طرف كل شخص مؤهل هلذا الغرض، 
طبقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما". إذ يعترب وصف العالجات من طرف طبيب سواء كان طبيبا 

مراض، أو من طرف كل شخص مؤهل خمول له قانونا القيام بوصف عاما أو خاصا مبرض أو عدة أ
العالجات يف شكل وصفة طبية (كالشخص املؤهل مبنح األجهزة واألعضاء البديلة أو القيام بإعادة 
التدريب الوظيفي أو التحاليل الطبية ...إخل)، يعترب هذا  الشرط  شرطا جوهريا لكي يستفيد املؤمن له 

السالف الذكر  83/11من القانون  رقم  07األداءات املنصوص عليها يف املادة  من اإلستفادة خمتلف

 املبحث األول.  - 1
 ،السابق االشارة إليه. 83/11من القانون  06املادة  - 2
 . 1983لسنة  28ج ر،ع املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي املعدل واملتمم،  02/07/1983املؤرخ يف  83/14القانون رقم  - 3
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  85أنظر نص املادة  - 4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

من نفس القانون إمكانية إخضاع املؤمن هلم اجتماعيا  للمراقبة الطبية  64ومن جهة أخرى أقرت املادة 
من طرف صناديق الضمان االجتماعي، بواسطة طبيبها املستشار أو أي ممارس طيب آخر تعينه هذه 

ة يف إطار االتفاقيات والتعاقد طبقا ألحكام التشريع و التنظيم املعمول هبما، ال سيما األحكام اهليئ
على أن تتحمل   01/04/2004.1املؤرخ يف  101-04املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم 

ف هيئة الضمان االجتماعي املصاريف املتعلقة بالفحص الطيب، وأي اعرتاض أو عدم امتثال من طر 
املؤمن هلم اجتماعيا سينجر عنه سقوط احلق يف االستفادة من األداءات خالل الفرتة اليت مت فيها عرقلة 

من القانون  13/2. باستثناء حالة القوة القاهرة  األمر الذي أكدته العبارة األخرية من املادة 2املراقبة
 املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل و املتمم. 83/11

مراقبة الطبية دور أساسي بالنظر إىل العديد من األداءات اليت ال تدفع إال بعد أخر رأي إذا لل
املراقبة الطبية حيث أن مهمتها تتمثل يف إبداء رأي ذو طبيعة طبية يف إطار تنظيمي يف جمال الضمان 

هذا األخري االجتماعي، مع التأكيد على صيانة و حفظ حق املؤمن االجتماعي، لذا أوجب القانون على 
اخلضوع لكل الفحوصات اليت تكون مفيدة لتقدير أو إبقاء إمتياز من إمتيازات الضمان االجتماعي، وهو 

و اليت جاء فيها على أنه " تتمثل املراقبة  171-05من املرسوم التنفيذي رقم  02ما ذهبت إليه املادة 
ة باحلالة الصحية للمستفيدين من الضمان الطبية يف تقدمي آراء حول الوصفات و األعمال الطبية املتعلق

االجتماعي أو قدرهتم على العمل مع األخذ بعني االعتبار التربيرات الطبية و حقوقهم يف االستفادة من 
 3األداءات يف جمال التأمينات االجتماعية ...".

ريض، األوىل وجتدر اإلشارة أن هيئة الضمان االجتماعي جتري مراقبتني على املؤمن له اجتماعيا امل
مراقبة طبية  يقوم هبا الطبيب املستشار التابع للصندوق  وذلك بعد تقدمي وصفة التوقف عن العمل، 
والثانية مراقبة إدارية يقوم هبا أعوان الضمان االجتماعي مبقر إقامة املؤمن له املريض و ذلك للتأكد من 

  27.4-84سوم من املر  26مدى التزام هذا األخري مبا ورد يف نص املادة 
 
 

حيدد كيفيات دفع مسامهة هيئات الضمان االجتماعي لتمويل ميزانيات  الذي 01/04/2004املؤرخ يف  04/101من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة  -1
 املؤسسات الصحية . 

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  64املادة  - 2
 الذي حيدد شروط سري املراقبة الطبية للمؤمن هلم اجتماعيا. 07/05/2005املؤرخ يف  05/171من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  - 3
 .2010-2009باديس كشيدة، املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة، اجلزائر،  - 4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

: يشرتط يف العامل لإلستفادة من األداءات العينية و كذا التعويضات اليومية خالل اشتراط مدة العمل -3
 ) أشهر األوىل أن يكون قد عمل :06الستة (
) ساعة على األقل أثناء الفصل الثالثي الذي يسبق 100) يوما أو مائة (15مخسة عشر( إما •

 تاريخ تقدمي العالجات املطلوب تعويضها.
) شهرا اليت 12) ساعة على األقل أثناء اإلثين عشر (400) يوما أو أربعمائة  (60و إما ستني ( •

 جات املطلوب تعويضها.تسبق تاريخ تقدمي العالجات اليت تسبق تاريخ تقدمي العال
كما يشرتط يف العامل لالستفادة من التعويضات اليومية للتأمني على املرض ما بعد الشهر السادس 

 )، و كذا معاش العجز، أن يكون قد عمل:06(
) شهرا اليت 12) ساعة على األقل أثناء اإلثين عشر (400) يوما أو أربعمائة  (60إما ستني ( -

 أو املعاينة الطبية للعجز.تسبق التوقف عن العمل 
) 03) ساعة على األقل أثناء الثالث (1200) يوما أو ألفا و مائيت (180و إما مائة و مثانني ( -

 1سنوات اليت تسبق التوقف عن العمل أو املعاينة الطبية للعجز.
جتماعي ويف حالة االنقطاع عن اخلضوع للضمان االجتماعي مبعىن التوقف عن دفع اشرتاكات الضمان اال

 :كاأليتمكرر من نفس القانون  حددت مدة االحتفاظ حبق االستفادة من األداءات العينية   56فإن املادة 
) ساعة أثناء السنة 200) يوما أو مائيت (30) أشهر للعامل الذي قد عمل ثالثني (03ثالثة ( •

 اليت تسبق تاريخ إ�اء النشاط.
) ساعة أثناء السنة 400) يوما أو أربعمائة (60) أشهر للعامل الذي قد عمل ستني (06ستة ( •

 اليت تسبق تاريخ إ�اء النشاط.
) ساعة 800) يوما أو مثامنائة (120) شهرا للعامل الذي عمل مائة و عشرين (12إثين عشر ( •

 أثناء السنة اليت تسبق تاريخ إ�اء  النشاط. 
و ذوي حقوقه  بإشرتاط  مدة وجيزة لالستفادة   وعليه فإن املشرع قد اهتم بالتكفل باملؤمن له إجتماعيا

من األداءات كما أخذ يف احلسبان  حالة االنقطاع الناجتة عن تعليق عالقة العمل أو وقفها أو توقف 
 نشاط صاحب العمل أو يف حالة تقدمي االستقالة .

 
 

 .السالف الذكر 83/13من القانون رقم  56و  52نص املواد  -1
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

 83/11من القانون  71ورد هذا الشرط يف املادة شروط القواعد المتعلقة بالجمع بين األداءات:  -4
 السالف الذكر و اليت نصت على أنه " مينع اجلمع بني األداءات التالية :

 التعويضات اليومية للتامني على املرض. -
 التعويضات اليومية للتامني على عن الوالدة. -
 التعويضات اليومية للتامني عن حوادث العمل و األمراض املهنية.  -
 ض بعنوان التأمني على البطالة. تعوي -
 معاش تقاعد مسبق." -

نستشف من نص هذه املادة أنه ال ميكن اجلمع ما بني نوعني من األداءات السابق ذكرهم  
 كاجلمع بني أداءات التأمني على املرض و أداءات التأمني على الوالدة ..إخل.

باإلضافة إىل وجوب حتقق الشروط لنقدية: الشروط الخاصة باالستفادة من األداءات العينية و ا ثانيا :
العامة اليت سبق ذكرها، جيب توفر بعض الشروط اخلاصة إلستفادة املؤمن له اجتماعيا من أداءات 

 التأمينات االجتماعية، ختتص بكل نوع من األداءات.
 الشروط الخاصة باالستفادة من األداءات العينية :  -1

 1توصف العالجات من قبل طبيب أو شخص مؤهل.  أن -
) التالية للعمل الطيب 03ارسال امللف الطيب إىل هيئة الضمان االجتماعي خالل األشهر الثالثة ( -

األول، أما إذا كان األمر يتعلق بعالج طيب مستمر وغري منقطع ففي هذه احلالة جيب تقدمي امللف 
كما أن اخلضوع للمراقبة الطبية    2إل�اء العالج بصفة �ائية. ) أشهر التالية03الطيب خالل الثالثة (

على مستوى هيئات الضمان االجتماعي يتم عن طريق  تسليم استدعاء إما مباشرة للمؤمن له 
اجتماعيا  مقابل وصل استالم، و إذا تعذر ذلك، يرسل بواسطة الربيد املضمون مع االشعار 

يوما يف حالة عدم الرد. دون االغفال  ما  15مرة واحدة بعد باالستالم على أن يتجدد االستدعاء 
يرتتب  من عدم استيفاء هذه اإلجراءات  من  عقوبات قد تؤدي إىل سقوط احلق يف األداءات 
للمؤمن له إجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العالج أو اخلدمات املرتبطة بالعالج ملبالغ 

اجتماعيا عندما تكون هذه االجراءات على عاتقه، بالنسبة األداءات الواجب تقدميها للمؤمن له 
للفرتة اليت استحال فعال خالهلا على هيئة الضمان االجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء القوة 

 3القاهرة.

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  10نص املادة  -1
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  13نص املادة  -2
 .109،108،107مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  -3
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

الشروط  املتعلقة بكيفية التعويض عن املصاريف الطبية و العالجية والنسب املقررة للتعويض:  -
 % 80من طرف هيئة الضمان اإلجتماعي  وذلك بالتعويض بنسبة حيث يتم التكفل هبا 

 حسب  احلاالت التالية : %100أو
  من التسعريات املرجعية احملددة يف التنظيم املعمول به عن طريق تسديد هذه  %80التعويض بنسبة

أو مبناسبة  املبالغ لفائدة املستفيد من التأمني مبناسبة تلقيه العالج يف اهلياكل العمومية للصحة ،
استفادته من العالج باملياه املعدنية و املتخصصة مهما كانت طبيعة املؤسسة اليت يتم فيها 

 1العالج.
     90/33إال أن اخنراط املؤمن له اجتماعيا يف التعاضديات االجتماعية املنشئة مبوجب القانون 

 P60F3.%100التعويض بنسبة املعدل و املتمم يسمح له باالستفادة من  25/12/19902املؤرخ يف 
  من مبلغ املصاريف املتعلقة باألداءات العينية بكل أنواعها  اليت مت التطرق  %100التعويض بنسبة

إليها سابقا لفائدة فئة اجملاهدون و أبناء الشهداء  مع األخذ باحلسبان على اخلصوص إما نوعية 
عاش أو ريع الضمان وهو ما أكدته املادة العالجات املطلوبة أو أمهيتها أو مدهتا و إما صفة صاحب امل

 .83/11من القانون رقم  59/3
من   84جتدر اإلشارة إىل أن  املؤمن هلم اجتماعيا و ذوي حقوقهم املنصوص عليهم  باملادة 

منه  03و السيما املادة  224-85مبوجب املرسوم  %100، يستفيدون بنسبة 83/11القانون رقم 
العالجات الطبية اليت جتري يف املستشفيات العمومية أو املؤسسات اإلستشفائيىة مبناسبة تلقي الفحوصات و 

اليت ال يبتغي من ورائها الربح أو التعويض عن املصاريف الصيدلية و مصاريف االستكشافات البيولوجية و 
 4بصرية .الكهربائية و االشعاعية والتصويرية الباطنية و النظائرية أو التعويض عن مصاريف العدسات ال

من التعريفات القانونية  %100إن نسبة التعويض عن املصاريف الطبية   والعالجية ترفع إىل حدود  
السيما منها العلل الطويلة األمد واألمراض القلبية والوراثية  احملددة و ذلك يف احلاالت املرضية اإلستثنائية

من  05وأمراض الغدد و داء املفاصل احلاد وغريها من احلاالت املرضية الواردة على سبيل احلصر باملادة 
  5. 27-84املرسوم 

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  59املادة  - 1
املؤرخ يف  15/02املعدل و املتمم بالقانون رقم  1990لسنة  56، ج ر عدد25/12/1990املؤرخ  يف  90/33من القانون رقم  06املادة  - 2

 .  2015لسنة  01يتعلق بالتعاضديات االجتماعية ،ج ر عدد 04/01/2015
ة دكتوراه، جامعة منتوري، زرارة صاحلي الواسعة، املخاطر املضمونة يف قانون التأمينات االجتماعية (دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والقانون املصري)، رسال - 3

 .197، ص 2007- 2006قسنطينة، اجلزائر، 
 السالف الذكر. 20/08/1985املؤرخ يف  244-85من املرسوم رقم  09إىل  01املواد من  - 4
 ، السابق الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  05املادة  - 5
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

 الشروط الخاصة باالستفادة من األداءات النقدية : -2
بقوهلا "جيب أن  83/11من القانون رقم  18/1أجل إيداع العطلة املرضية: نصت عليه املادة  

تشعر هيئة الضمان االجتماعي يف ظرف أجل حيدد عن طريق التنظيم بكل مرض يعرتي العامل من شأنه 
جل إيداع أن خيول له احلق يف تعويضة يومية، إال إذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك"، وقد حدد التنظيم أ

العطلة، بيومني غري مشمول فيها اليوم األول من التوقف، وهذا ما أكدته املادة األوىل من القرار املؤرخ يف 
ويتم التصريح بإيداع املؤمن له أو ممثله وصفة عن التوقف عن العمل لدى هيئة  1. 13/02/1984

  2الضمان االجتماعي أو إرساهلا إليها.
يداع العطلة املرضية  قد يؤدي إىل سقوط احلق يف التعويضات اليومية، كما أن عدم مراعاة أجل إ

وذلك بسبب ختلف إيداع التصريح بالعطلة املرضية لدى هيئة الضمان االجتماعي و هو األثر الذي أكدته 
 . 83/11من القانون رقم  18/2املادة 

يئة الضمان االجتماعي من نفس القانون السابق ه 18/3إضافة إىل ما تقدم فقد ألزمت املادة 
بتبليغ املستخدم بكل القرارات املتعلقة بطلبات تعويض العطل املرضية مبا فيها رأي مصاحل املراقبة الطبية و 

املؤرخ يف  11/08وهو إجراء استحدثه القانون اجلديد رقم  3عند االقتضاء نتائج اخلربة الطبية.
َتمم للقانون  05/07/2011

ُ
عدل وامل

ُ
 تعلق بالتأمينات االجتماعية.امل 83/11امل

ألنه لوحظ عمليا أن العامل يودع نسخة من التصريح بالعطل املرضية و ال خيضع إىل املراقبة الطبية 
اليت جيب أن جيريها الصندوق على العامل، هذا األخري الذي يستفيد من تعليق عالقة العمل و ال يهمه 

بأعمال أخرى حبجة أنه قدم التصريح بالعطلة املرضية، لذا تربير العطلة املرضية من عدمها، وجتده يقوم 
فاملشرع تفطن هلذه احليلة وألزم هيئات الضمان االجتماعي بالتبليغ فورا بكل القرارات الطبية اليت يصدرها 

 4الصندوق واملتعلقة بطلبات التعويض حىت يكون رب العمل على علم مبآل العطل املرضية
الشروط املتعلقة بوصفة االنقطاع عن العمل بسب املرض: يشرتط أن تكون وصفة اإلنقطاع عن  

اليت تنص على أنه " يف حالة  27–84من املرسوم  25العمل بسبب املرض مطابقة ملا نصت عليه املادة 
 االنقطاع عن العمل بسبب املرض، جيب أن تشمل وصفة االنقطاع عن العمل بصورة واضحة على ما

 يأيت: 

 لعطل املرضية لدى هيئات الضمان االجتماعي .، الذي حيدد األجل املضروب للتصريح با 13/12/1984املادة األوىل من القرار الصادر بتاريخ  - 1
 ، السالف الذكر.13/12/1984القرار الصادر بتاريخ من  02املادة  -  2
 املشار إليه سابقا. 83/11من القانون رقم  18نص املادة  - 3
 .132مسايت الطيب ، املرجع السابق، ص  - 4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

إسم الطبيب  –إسم املؤمن له ولقبه و رقم تسجيله التسلسلي و مدة العجز عن العمل احملتملة 
اآلمر باالنقطاع عن العمل ولقبه و رتبته وختصصه وعنوانه املهين وتاريخ الفحص الطيب الذي أجراه على 

 1قطاع عن العمل".املؤمن له، و مالحظة تبني عند االقتضاء أن األمر يتعلق بتمديد مدة االن
السالف الذكر  83/11من القانون رقم  21خضوع التعويضة اليومية لتطور األجر: أكدته املادة  

اليومية ترفع حسب تطور األجر اخلاضع لالشرتاكات العامل من نفس الفئة املهنية اليت  حبيث أن التعويضة
ينتمي إليها العامل املعين باألمر، حىت يستفيد العامل الذي يكون يف عطلة مرضية  من تطور األجر الذي 

ير تطور األجر اخلاضع مس زمالئه من نفس الفئة املهنية اليت ينتمي إليها، وبالتايل فالتعويضية اليومية تسا
   2لالشرتاكات الضمان االجتماعي والضريبة.

التزامات املريض الذي استفاد من العطلة املرضية : جاء النص على هذه االلتزامات يف املادة  
اليت نصت على أنه "إ ن مواصلة تقدمي األداءات للمستفيد مرهونة  83/11من القانون رقم  19/2

 بالتزامه : 
  للفحوص والكشوف الطبية اليت تستلزمها حالته حتت مراقبة هيئة الضمان االجتماعي، باخلضوع 
  باخلضوع للمعاجلات وكل أنواع التدابري اليت تقررها له هيئة الضمان االجتماعي بالتعاون مع

 الطبيب املعاجل، االمتناع عن كل نشاط غري مرخص به، 
ويف حالة عدم مراعاة االلتزامات املبينة أعاله، جيوز هليئة الضمان االجتماعي أن توقف تقدمي 

 األداءات أو التقليل منها أو منعها ". 
 إلتزامات أخرى  تتمثل على اخلصوص فيما يلي: 27–84املرسوم  26كما أضافت املادة 

   ر أو غري مأجور إال بإذن من هيئة جيب على املؤمن له املريض أال يتعاطى أي نشاط مهين مأجو
 الضمان االجتماعي.

   جيب على املريض أال يغادر منزله إال بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض عالجي، كما
جيب أن ترتاوح ساعات اخلروج حينئذ بني الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة مساء، ما عدى 

 ساعات الطبيب املعاجل يف ورقة املرض. احلاالت القاهرة، وجيب أن يسجل هذه ال
   جيب على املؤمن له أن ال يقوم بأي تنقل طوال مدة مرضه دون إذن مسبق من هيئة الضمان

االجتماعي. وميكن هذه اهليئة أن تأذن بتنقل املريض مدة غري حمددة مىت وصف الطبيب املعاجل 

 ، املشار إليه سابقا.11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  25املادة  - 1
 ، السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  21املادة  - 2
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

طبيب املستشار لدى هيئة ذلك لغرض عالجي أو ألمر شخصي مسبب وذلك بعد استشارة ال
 الضمان االجتماعي. 

  جيب على املريض الذي يرى طبيبه املعاجل ضرورة إرساله لقضاء فرتة نقاهة أن يشعر هيئة الضمان
االجتماعي بذلك قبل ذهابه، و ينتظر إذ�ا، كما جيب أن خيضع ملراقبة هيئة الضمان االجتماعي 

 طوال مدة نقاهة.
  اجملال االقليمي هليئة الضمان االجتماعي اليت ينتمي إليها وجب عليه أن إذا مرض املؤمن له خارج

يشعر هذه اهليئة حسب األشكال التنظيمية، وتبني له هذه اهليئة بدورها اهليئة املكلفة بتقدمي 
 اخلدمات له، أن اقتضى احلال. 

   بذلك عند وصف جيب على املؤمن له يف حالة متديد فرتة االنقطاع عن العمل أن يشعر الطبيب
    1التمديد.

أما يف حالة اإلخالل هبذه االلتزامات  أو التملص من املراقبات الطبية  من طرف املؤمن له املستفيد، 
فإن هليئة الضمان االجتماعي أن ال تدفع التعويضات اليومية املتعلقة مبدة االنقطاع عن العمل،  أو توقف 

  2النقدية خالل املدة اليت يتعذر فيها إجراء املراقبة . اخلدمات العينية أو األداءات
 الثاني: التأمين على الوالدة ( األمومة) المطلب

االجتماعية هتدف بصفة عامة إىل ضمان مستوى مناسب ملعيشة كل مؤمن له اجتماعيا  التأمينات
و ملا   3عند فقد القدرة على الكسب سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة لسبب ال دخل إلرادته فيه.

التشريعات كان احلمل و الوالدة من األسباب اليت تفقد املرأة العاملة قدرهتا على العمل، لذا اعتربته معظم 
 من األخطار االجتماعية.  

 .مفهوم التأمين على الوالدةالفرع االول : 
عرفت الوالدة لغة على أ�ا وضع الوالدة لودها، أي وضعت محلها، و نقول تولد الشيء عن 

أما املعجم الطيب فقد عرف الوالدة على أ�ا جمموعة الظواهر امليكانيكية و  4الشيء، مبعىن نشأ عنه.
 5يولوجية اليت تؤدي إىل خروج اجلنني و توابعه خارج امسالك التناسلية اخلاصة باألم.الفيز 

 ، السالف الذكر.11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  26املادة  - 1
 ، السابق االشارة إليه. 27-84من املرسوم رقم  29و  28املواد  - 2
 . 12، ص1972العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، د/حممد حلمي، التأمينات االجتماعية يف البالد  -3
 .  761صاحل العلي الصاحل ،املرجع السابق، ص  -4

5 - Dictionnaire Médicale référence  précédente,  page 17" ACCOUCHEMENT : Ensemble des 
phénomènes mécaniques et physiologiques conduisant à la sortie du fœtus et de ses annexes hors des 
voies génitales maternelles."  
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

و يهـدف التأميـن علـى الـوالدة إلـى ضمـان متتع املــرأة العاملـة بفتـرة محـل مـرحيــة   وظروف والدة 
ن األداءات حسنة، و احلفاظ على صحتها و صحة مولودها، وذلك بتمكينها من احلق من االستفادة م

العينية و النقدية الناجتة عن وضع احلمل، حيث يغطي هذا التأمني مجيــع املصاريف املرتتبة عن احلمــل و 
الوالدة سواء ما تعلق منها بنفقــات العـالج  و الرعاية الصحية للمرأة العاملة، أو ما تعلق منها بالتعويض 

 بسب احلمل و الوالدة . عن دخلها الذي فقدته نتيجة النقطاعها عن العمل
املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم، فإن العامالت تستفيد  90/11و بالرجوع إىل القانون 

املعمول به. و ميكنهن االستفادة  خالل فرتات ما قبل الوالدة وما بعدها من عطلة األمومة طبقا للتشريع
  1خلي للمؤسسة )).أيضا من تسهيالت حسب الشروط احملددة يف التنظيم الدا

السالف الذكر  نصت على أنه " تتقاضى املؤمن هلا  83/11من القانون   29كما أن املادة 
) أسبوعا 14يومية ملدة أربعة عشر ( شريطة أن تتوقف عن كل عمل  مأجور أثناء فرتة التعويض، تعويضة

) أسابيع منها قبل التاريخ احملتمل للوالدة. و عندما تتم الوالدة قبل 06متتاليا، تبدأ على األقل ستة (
  2) أسبوعا".14التاريخ احملتمل، ال تقلص فرتة التعويض املقدرة بأربعة عشر(

 . ى الوالدةانواع األداءات للمستفيد من التأمين علالفرع الثاني : 
السابق الذكر لتبني أنواع األداءات املستحقة من  83/11من القانون رقم  23جاءت املادة 

 التأمني على الوالدة، حيث نصت على أنه" تشمل أداءات التأمني على الوالدة : 
 األداءات العينية: كفالة املصاريف املرتتبة عن احلمل و الوضع وتبعاته. -
 دفع تعويضة يومية للمرأة اليت تضطر بسبب الوالدة إىل اإلنقطاع عن العمل ". األداءات النقدية: -

إن املشرع نظم األداءات املرتتبة عن التأمني على املخاطر املتعلقة باألمومة بأحكام خاصة، حبيث يتم 
ع و تبعاته، التكفل باملرأة العاملة عرب كل املراحل املرتبطة هبا سواء كان ذلك أثناء احلمل أو خالل الوض

 وحىت إىل ما بعد الوالدة أيضا. 
 األداءات العينية المتعلقة بكفالة المصاريف المترتبة عن الحمل و الوضع و تبعاته:أوال : 

املؤمن هلا اجتماعيا من تغطية املصاريف املرتتبة عن احلمل و الوضع   و تبعاته، وتتمثل  تستفيد
. باإلضافة إلـــى إستفـــادة % 100هذه املصاريف يف تعويض املصاريف الطبية و الصيدلية على أساس 

تها وبإقامة مولودها و لو وتعويض املصاريف املتعلقة بإقام املرأة العاملة أو زوج املؤمن له اجتماعيا من تغطية
 ) أيام.08شرط أن ال تتعدى مدة االقامة مثانية ( % 100تعددوا باملستشفى و ذلك على أساس نسبة 

 السالف الذكر. 21/04/1990، املؤرخ يف 90/11من القانون رقم  55املادة  -1
 املشار إليه سابقا. 02/07/1983، املؤرخ يف 83/11من القانون رقم  29املادة  -2
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

كما تلتزم هيئة الضمان االجتماعي بتقدمي األداءات حىت إذا تعلق األمر بوضع عسري أو تبعات 
حيث أ�ا تكون مستحقة كاملة يف احلدود الوضع املرضي دون املساس مبدة األداءات املمنوحة و نسبتها 

  1املنصوص عليها قانونا يف باب التأمني على الوالدة.
كما  تستحق املستفيدة من التأمني مجيع األداءات املقررة يف هذا الباب يف حالة انقطاع احلمل 

 35نص املادة الذي حيدث بعد �اية الشهر السادس من تكوين اجلنني و لو مل يولد الطفل حيا تطبيقا ل
السالف الذكر. عموما تتوىل هيئة الضمان االجتماعي  02/07/1983،املؤرخ يف  27-84من الرسوم 

وتلتزم بتعويض النفقات العالجية اليت يدفعها املستفيد من التأمني، باستثناء حالة ما إذا قصد طبيب أو 
االستفادة من نظام الدفع من قبل  صيدلية أو مؤسسة عالجية تربطه اتفاقية معها تسمح له مبوجبها من

 2الغري.
االقامة يف اهلياكل  كما تتكفل هيئة الضمان االجتماعي بالنفقات النامجة عن مصاريف العالج و

سيما العمومية ني املؤسسات الصحية املعنية ، الالصحية العمومية على أساس اتفاقيات مربمة بينها و ب
ويف مجيع احلاالت ال جيوز هليئة  4التعريفات احملددة مبوجب التنظيم.و كل ذلك يف حدود النسب و  3منها.

الضمان االجتماعي أن تدفع األداءات املستحقة للمستفيدين من التأمينات االجتماعية خارج الرتاب 
   5الوطين.
ادة من نص املاألداءات النقدية المتعلقة بتعويض عطلة األمومة ( انقطاع المرأة عن العمل): ثانيا : 

) 14املؤمنة هلا تتقاضى تعويضة يومية ملدة أربعة عشر ( 83/11من القانون رقم  29و نص املادة  23
) أسابيع منها قبل التاريخ احملتمل للوالدة، شريطة أن تتوقف عن  6أسبوعا متتاليا، تبدأ على األقل ستة (

احملتمل ال تقلص فرتة التعويض املقدرة  كل عمل مأجور أثناء فرتة التعويض، وعندما تتم الوالدة قبل التاريخ
 6) أسبوعا.14بأربعة عشر (

 

 املشار إليه سابقا. 02/07/1983، املؤرخ يف 83/11من القانون رقم  26و 23،25املواد  -1
احملدد لالتفاقيات النموذجية اليت جيب أن تتطابق مع أحكامها االتفاقية املربمة بني صناديق  08/12/1997، املؤرخ يف  97/472مرسوم تنفيذي رقم  -2

 . 1997لسنة  28الضمان االجتماعي و الصيدليات، ج ر عدد 
يتضمن االتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بني الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  و املراكز الطبية االجتماعية التابعة  08/08/1993قرار مؤرخ يف  -3

 .1993لسنة  83للمؤسسة العمومية أو التعاضديات، ج ر عدد 
يمة النقدية للحروف الرمزية املتعلقة باألعمال املهنية اليت ميارسها األطباء ، وجراحو األسنان و املتضمن حتديد الق 08/07/1987قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  -4

 .1988لسنة  01الصيادلة و املساعدون الطبيون ، ج ر عدد 
 السالف الذكر. 02/07/1983املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  33املادة  -5
 ر. السالف الذك 83/11من القانون  29املادة  -6
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

فمن خالل ما سبق فإن املرأة العاملة اليت انقطعت عن العمل بسبب الوالدة تستفيد من دفع 
من األجر اليومي بعد اقتطاع اشرتاك  % 100األداءات النقدية و املتمثلة يف تعويضة يومية تقدر ب 

أسبوع، وهذا ما نصت عليه املادة  14الضمان االجتماعي و الضريبة طيلة مدة عطلة األمومة و املقدرة بـ 
اليت نصت على أنه "يكون للمرأة العاملة اليت تضطر إىل التوقف عن عملها  83/11من القانون رقم  28

من األجر اليومي بعد اقتطاع اشرتاك الضمان  %100تساوي  بسبب الوالدة احلق يف تعويضة يومية
 االجتماعي و الضريبة " .

لإلشارة فإن هذه املدة غري قابلة للتقليص حىت يف حالة ما إذا مت الوضع قبل التاريخ احملتمل ، ذلك 
يف  )أسبوعا يف االحتفاظ حبقها14أن القانون قد منح للمؤمن هلا احلق يف إكمال مدة أربعة عشر (

 االنتفاع باألداءات املقررة يف باب التأمني على الوالدة.
كما تقوم هيئة الضمان االجتماعي وجوبا بتعديل مبلغ التعويضة اليومية املستحقة و رفعه إىل 

) أضعاف املبلغ الصايف ملعدل الساعات لألجر الوطين االدىن املضمون إذا كان أقل من 08حدود مثانية (
 ذلك.

  . شروط االستفادة من أداءات التأمين على الوالدة:  الفرع الثالث
 العمل عن تنقطع ال وأن العمل يف معينة مدة متضي أن الوالدة ملزايا العاملة املرأة الستحقاق يتطلب

 . والوالدة احلمل غري أخرى ألسباب
هي نفس الشروط العامة اخلاصة  الشروط العامة لالستفادة من أداءات التأمين على الوالدة:أوال : 

 بالتأمني على املرض و حىت نتجنب تكرار ما سبق ذكره نكتفي بتعداد هذه الشروط، على النحو التايل:
   83/11شرط االنتساب و أداء االشرتاكات (صفة املؤمن له) الذي نظمته أحكام القانون رقم ،

 السالفي الذكر.83/14والقانون 
  83/11للمراقبة الطبية اليت تقوم هبا هيئة الضمان االجتماعي حيث نص عيه القانون إلزامية اخلضوع 

الذي حيدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من  27 – 84السالف الذكر و نظمته أحكام املرسوم رقم 
احملدد لشروط سري املراقبة الطبية  للمؤمن هلم  05/171. و املرسوم التنفيذي 83/11القانون 

 عيا.  اجتما
 83/11مكرر من القانون  56و 52ها مبوجب املادتني يلشرط مدة العمل املنصوص ع. 
  83/11من القانون رقم  71عدم اجلمع بني األداءات و هو ما نصت عليه املادة. 
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 الشروط الخاصة لالستفادة من أداءات التأمين على الوالدة :ثانيا : 
حبيث يتعني على املرأة احلامل إعالم هيئة اعي بحملها: إعالم المرأة الحامل هيئة الضمان االجتم -1

) أشهر 06الضمان االجتماعي حبالة احلمل املعاينة طبيا من طرف طبيبها املعاجل وذلك قبل ستة (
على األقل من تاريخ توقع الوضع، كما جيب على الطبيب أو العون الطيب املؤهل أن يذكرا يف الشهادة 

 1. 27 – 84من املرسوم  33تاريخ توقع الوضع وهذا طبقا للمادة اليت يعدا�ا هلذا الغرض 
النقدية املتعلقة بعطلة األمومة مرهونة مبوافقة الطبيب  إن إستفادة املرأة احلامل من األداءات 

 83/11من القانون رقم  27املستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي، وهذا ما نصت عليه املادة 
السالف الذكر اليت جاء فيها على أنه "حتدد الشروط اليت جتري وفقها الفحوص قبل الوضع وبعده و كذا 

 هيئة الضمان االجتماعي قبل الوالدة عن طريق التنظيم".   املراقبة اليت جتريها
: وتتمثل هذه الشروط يف إجراء الفحوص الطبية اليت تسبق إجراء المرأة الحامل للفحوص الطبية -2

 الوالدة أو اليت تلتحق هبا ، وهي كاآليت :
  .فحص طيب كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من احلمل 
 س من احلمل.فحص قبايل خالل الشهر الساد 
  أسابيع من الوضع يف أقرب احلاالت 04فحصان خمتصان بأمر النساء أحدمها قبل 

 2أسابيع من الوضع يف أبعد احلاالت. 08والثاين بعد 
 27–84بالرجوع إىل املرسوم رقـــــــــــم  على المرأة الحامل أن ال تنقطع عـن العمل ألسباب أخرى: -3

منه، فإنه جيب على املرأة العاملة لكي يثبت هلا حقها يف احلصول على األداءات  32املادة سيما ال
النقدية مبقتضى التأمني على الوالدة أن ال تكون قد انقطعت عن عملها ألسباب أخرى غري األسباب 

الطبية األوىل اليت يدفع الضمان االجتماعي تعويضات عنها أثناء املدة اليت ترتاوح بني تاريخ املعاينة 
للحمل و تاريخ الوضع، إذ أن أي انقطاع غري مربر ينجر عنه احلرمان من األداءات النقدية و املقدرة 

 3أسبوع. 14بـ 
ومنه فإن انقطاع املؤمنة هلا عن عملها لبضعة أيام يف إطار عطلة مرضية غري مربرة من طرف 

ا حترم من تسديد التعويضات اخلاصة بعطلة األمومة، الطبيب املستشار التابع هليئة الضمان االجتماعي، فإ�
و هذا ما أكده قرار اللجنة الوطنية للطعن املسبق     والذي جاء فيه على أنه (( ... أن الشاكية تعرض 

 ، السابق االشارة إليه. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  33املادة  - 1
 ، السالف الذكر.11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  34املادة  -2
 السالف الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  32املادة  -3
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بأن القرار الصادر من طرف مصاحل الضمان االجتماعي لوالية برج بوعريريج رفضت هلا تسديد التعويضات 
بسبب انقطاعها عن العمل لبضعة  09/05/2004يوم ابتداء من  98ة، واملقدرة بـ اخلاصة بعطلة األموم

املؤرخ يف  27 – 84من املرسوم  32أيام إثر إجازة مرضية مل تعوض عنها تطبيقا للمادة 
، حيث أنه و من خالل دراسة امللف يتضح أن املؤمنة انقطعت عن العمل بسبب إجازة 11/02/1984

من املرسوم السالف الذكر هلذه األسباب تقرر اللجنة  32 وارد يف نص املادة مرضية وهو وضع قانوين
 1الوطنية للطعن املسبق برفض الطعن لعدم التأسيس )).

 تقديم شهادة من المستخدم تبين تاريخ االنقطاع عن العمل و مبلغ الرواتب األخيرة : -4
أن  األمومةومية مبقتضى التأمني على جيب على املؤمنة هلا اليت تطلب االستفادة من التعويضات الي

تقدم شهادة من املستخدم تبني تاريخ االنقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب األخرية اليت تعتمد أساسا يف 
 2حساب التعويض اليومي.

 : جيب أن تكون املؤمن هلا اجتماعيا قد عملت إما: الشروط المتعلقة بمدة العمل -5
 ) أشهر اليت تسبق تاريخ األداءات 03) ساعة أثناء الثالثة (100) يوما أو مائة (15مخسة عشر (

 العينية املطلوب تعويضها.
 ) شهرا اليت 12) ساعة على األقل أثناء االثين عشر (400) يوما أو أربعمائة (60و إما ستون (

 تسبق تاريخ األداءات املطلوب تعويضها.  
 اءات النقدية للتأمني على الوالدة، فإنه جيب أن تكون املؤمن هلا اجتماعيا قد عملت إما :و لالستفادة من األد

 ) أشهر اليت تسبق تاريخ املعاينة 03) ساعة أثناء الثالثة (100) يوما أو مائة (15مخسة عشر (
 الطبية األوىل للحمل. 

 ) شهرا اليت 12ثين عشر () ساعة على األقل أثناء اال400) يوما أو أربعمائة (60و إما ستون (
  3تسبق املعاينة الطبية األوىل.

وهو شرط بديهي  على المؤمنة لها اجتماعيا أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض: -6
أسبوع متتاليا من  14فال ميكن للمؤمنة هلا اجتماعيا أن تتقاضى التعويض عن عطلة األمومة ملدة 

من القانون رقم  29ثانية، وهو االمر الذي أكدته املادة  جهة و تقوم بعمل مأجور من جهة
رتبت اجلزاء على عدم إعالم املرأة احلامل  27–84من املرسوم رقم  38. كما أن املادة 83/11

حبالة احلمل هليئة الضمان االجتماعي و إجراء الفحوصات الطبية الضرورية قبل الوالدة، وفق اآلجال 

  . 1171/2006حتت رقم  20/02/2007قرار اللجنة الوطنية للطعن املسبق الصادر يتاريخ  -1
 السالف الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  39املادة  -2
 السابق االشارة إليه. 83/11من القانون رقم  55و  54املواد  -3
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ن األداءات املستحقة لعطلة األمومة، إال يف حالة وجود عذر قاهر  م 20%احملددة بتخفيض نسبة 
وسعيا من املشرع لتوسيع احلماية للمرأة العاملة فقد نص على بعض احلاالت اليت ميكن فيها االستفادة 

 من مزايا التأمني على الوالدة و هي كاآليت :
 التأمني ( العنينية  و النقدية ) على  يف حالة عدم إكتمال محلها :  خيوهلا القانون احلق يف أداءات

  1الوالدة إذا انقطع محلها بعد الشهر السادس من تكوين اجلنني حىت  و لو مل يولد املولود حيا.
    يف حالة وفاة الزوج املؤمن له: حيث ميكن لزوج املؤمن له املتوىف مىت ثبت شرط  مدة العمل

اينة الطبية للحمل بعد وفاة املؤمن له، حبيث تستفيد املطلوب عند تاريخ وفاة الزوج، ولو جرت املع
املرأة احلامل من اخلدمات العينية املتعلقة بعالجها ورعاية صحتها وكذا صحة مولودها. غري أن هذا 

 أيام على األكثر من الوفاة . 305احلكم ال ينطبق إال على حاالت الوضع اليت حتصل بعد 
 ريخ املضنون للحمل و تاريخ الوالدة: فإن الواضعة حتل حمل يف حالة الطالق أو الفراق بني التا

P89Fاملؤمن له يف استحقاق حقوقه إذا حتملت مصاريف الوالدة.

2 
  يف فرتات راحة مدفوعة األجر  –يف القوانني السابقة امللغاة  –كما ان املشرع أقر حق املرأة

الدة، وساعة واحدة كل يوم مدة من الو  األوىلإلرضاع طفلها  بساعتني يف اليوم خالل الستة أشهر 
  3األشهر الستة املتبقية.

يتضح مما سبق مدى حرص املشرع يف احملافظة على صحة املرأة احلامل وكذا صحة جنينها، باملقارنة مع 
بعض التشريعات األخرى فعلى سبيل املثال ذهب املشرع التونسي إىل حتديد عطلة األمومة اليت تستفيد منها املرأة 

اما املشرع األردين فقد حددها  4يوما مبوجب شهادة طبية. 15يوما على أن جتدد هذه املدة كل  30بـ  احلامل
 14أما املشرع املغريب فقد حددها بـ  5أسابيع. 06أسابيع على أن ال تقل هذه العطلة بعد الوضع عن  10بـ 

  6وضع احلمل.تشتغل املرأة احلامل سبعة أسابيع املتصلة اليت تلي أسبوع على أن ال 
أسابيع  06أسبوع متتالية، تبتدئ على األقل بـ  16أما املشرع الفرنسي فقد حدد مدة عطلة األمومة بـ 

   7قبل التاريخ احملتمل للوضع.

 السالف الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم  35املادة  -1
 السالف الذكر. 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم  36املادة  -2
لسنة  37املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية ، ج ر عدد  11/09/1982املؤرخ يف  302-82من املرسوم  64املادة  -3

1982. 
 من قانون العمل التونسي.  64املادة  -4
 من قانون العمل األردين. 70املادة  -5
 من مدونة الشغل املغربية. 152املادة  -6
لدونية، األوىل، دار اخلبن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري ، الكتاب الثاين، نشأة عالقة العمل الفردية و اآلثار املرتتبة عنها، الطبعة  -7

 . 252، ص 2010اجلزائر،
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 العجز و الوفاة خطر الثاني: التأمين على المبحث
ة إال أنه نتعرف يف هذا مما تقدم من املطلب األول يتبني األمهية البارزة للتأمني على املرض و الوالد

املطلب على أنواع أخرى من التأمينات االجتماعية ال تقل أمهية هي األخرى ، حيث نتناول التأمني على 
  العجز يف الفرع األول أما يف الفرع الثاين نتطرق للتأمني على الوفاة .

 األول: التأمين على العجز المطلب
 يضطره الذي له للمؤمن معاش منح هو االجتماعي الضمان جمال يف العجز على يعترب التأمني

 قدرته بنصف بعجز مصاب يكون عندما العجز معاش له املؤمن ويتقاضى عمله، عن االنقطاع إىل العجز
 السن من أقل له املؤمن عمر كان إذا إال العجز معاش طلب يقبل وال األقل، على الكسب أو العمل على
 . املؤمن حق يف السن بشرط يعتد ال أنه غري التقاعد، يف احلق له ختول اليت

 .مفهوم التأمين على العجزالفرع االول : 
يف سالمته اجلسدية فتؤثر  اإلنسانالعجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل، فهو حالة تصيب 

وعرفه . 2ويعرف العجز لغة على أنه نقيض احلزم، والضعف 1على قواه البدنية و مقدرته بالقيام بعمله.
املعجم الطيب على أنه" كل شخص ليس بإمكانه ممارسة نشاط مهين عادي بسبب املرض، حادث أو 

ويعد عاجزا يف نظر املشرع اجلزائري كل من مل يعد يف مقدوره بعد حالة العجز اليت أصابته القيام  3عاهة".
مله قبل إصابته بعمل ميكنه من احلصول على دخل يفوق نصف الدخل الذي كان يتحصل عليه من ع

، وهو 4بالعجز، وذلك باملقارنة إىل أجر عامل من نفس كفائته وخربته ويف نفس القطاع الذي كان يعمل به
واليت تنص على أنه" يعد يف حالة  27–84من املرسوم رقم  40وهو ما يتضح كذلك من نص املادة 

الريع، أي جيعله غري قادر  أوعجز املؤمن له الذي يعاين عجزا خيفض على األقل نصف قدرته على العمل 
أن حيصل يف أية مهنة كانت على أجر  يفوق نصف أجر أحد العمال من نفس الفئة يف املهنة اليت ان 

 ... ".ند تاريخ املعاينة الطبية للحادثأو ع ميارسها، سواء عند تاريخ العالج الذي تلقاه،
 حالة عجز أن يفقد على األقل نصف مما يعين أن املشرع إشرتط العتبار املؤمن له اجتماعيا  يف

الكسب، و املالحظ أن املشرع إعتمد عند حتديد مفهوم العجز على املعيار املهين أي  قدرته عن العمل أو
عدم القدرة على القيام بنشاط مهين معني بالذات حبيث يعترب الشخص يف حالة عجز عندما يفقد القدرة 

 .586د/ أمحد حسن الربعي، مرجع سابق، ص  -1
 . 410صاحل العلي الصاحل، املرجع السابق، ص  -2

3 - Dictionnaire Médicale, référence précédente  « INVALIDE. Personne qui n’est pas en état d’exercer 
d’exercer une activité professionnelle normale du fait d’une maladie, d’un accident ou d’une infirmité. » 

 .137بشري هديف، الوجيز يف شرح قانون العمل "عالقات الفردية و اجلماعية"، دار الرحيانة ،اجلزائر، ص  -4
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أو مرضه  الذي ختلف عنه عجزه، حىت و لو كان باستطاعته  أصابتهعلى العمل الذي كان يباشره قبل 
القيام بنشاط مهين آخر. و باعتماد املشرع هلذا املعيار يكون قد ضيق يف تفسري مفهوم العجز حبيث يشمل 
فقط احلاالت اليت ال يستطيع الشخص فيها القيام بنفس نشاطه السابق. ولتحديد مفهوم العجز، يعتمد 

اللياقة البدنية املتعلقة باحلالة الصحية -لتأمينات اإلجتماعية على عنصرين أساسيني ومها:التشريع اخلاص با
إن اهلدف من إعتبار 1،حالته املهنية، وهي تشمل كل ما يتعلق  بظروف ممارسته لنشاطه املهين.-للمؤمن له

لعجز إىل االنقطاع العجز من املخاطر االجتماعية يستهدف منح معاش للمؤمن له اجتماعيا الذي يضطره ا
  2عن العمل.

 ة.أنواع التأمين على العجز في إطار التأمينات االجتماعي اوال :
 . يجة ملا بعد التأمني على  املرضهنا ال بد أن نشري إىل أن التأمني على العجز هو يف الغالب نت

ينقسم اىل نوعني  جز عن املرضجند ان الع 83/11بالرجوع اىل القانون  العجز الناتج عن المرض : -أ
 : مها
بعد استفادة املؤمن له  يوم: 300العجز الناتج عن العطلة المرضية  القصيرة المدة التي بلغت  -1

تعويضة يومية، فإنه يتم إحالته  300من التأمني على املرض خالل مدة سنتني متتاليتني و املقدرة بـ 
   3التابعة لصندوق الضمان االجتماعي املختصة. على العجز مباشرة، من طرف مصلحة األداءات

: عند االنتهاء من سنوات 03العجز الناتج عن العطلة المرضية  الطويلة األمد التي بلغت  -2
االستفادة من  مدة العطلة املرضية احملددة يف إطار التأمني على املرض واملقدرة يف العطلة الطويلة األمد بـ 

ال على العجز مباشرة  و يف حالة توقف يتبعه استئناف للعمل فإنه يتاح سنوات، فإن املؤمن له حي 03
 4سنوات على أن متر على هذا االستئناف سنة على األقل . 03أجل جديد مدته 

والذي أكد على  25/10/2003ومن التطبيقات القضائية يف هذا اجملال احلكم الصادر بتاريخ   
بصفة  �ائية، وإمنا بانقضاء املدة  مرضية طويلة األمد ملرة ثانية أواملؤمن له ال ميكن له االستفادة بعطلة 

سنوات فإنه يتم إحالة املعين باألمر على العجز، و من خالل اإلطالع على عريضة  03املقررة و هي 
 %60افتتاح الدعوى جند أن املدعي بعد أن بلغ بقرار إحالته على العجز من الصنف األول أي بنسبة 

ض هبذه النسبة وطالب يف دعوته املقامة ضد الصندوق بإحالته مرة أخرى  على العطلة املرضية فإنه مل ير 
الطويلة األمد ...حيث إنه مما سبق فإنه يتبني للمحكمة أنه مت التكفل باملدعي يف إطار القانون وبانقضاء 

 .247زرارة صاحلي الواسعة، املرجع السابق، ص  -1
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  31املادة  -2
 السالف الذكر. 11/ 83من القانون رقم  35و  16املواد  -3
 ، السالف الذكر83/11من القانون رقم  16املادة  -4
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يبقى حتديد مدته من سنوات فإنه مت إحالته على العجز من الصنف األول الذي  03املدة املقررة وهي 
من  44و 16،17صالحيات هيئة الضمان االجتماعي و يبقى قابل للمراجعة وهذا تطبيقا لنصوص املواد 

املذكور أعاله وبذلك فإن دعوى املدعي أصبحت بدون موضوع و يتعني رفضها لعدم  83/11القانون 
   1التأسيس )).

سنوات) أو استنفاذ العطلة املرضية   03الطويلة األمد (بعد انقضاء العطلة املرضية  أصناف العجز:  - ب
) يوم وبعد إمتام اإلجراءات املتعلقة باملراقبة الطبية اليت تقوم هبا اللجنة الطبية التابعة 300القصرية املدة (

لصندوق الضمان االجتماعي، و بعد البت يف ملف املؤمن له اجتماعيا و يف حالة قبول املؤمن له إحالته 
العجز، تقدر نسبة العجز وفق األصناف املقررة قانونا وخيتلف تصنيف العجز باختالف الفئة اليت  على

 ينتمي إليها املؤمن له.
) أصناف حسب ما نصت عليه املادة 03:  يصنف العجز إىل ثالثة (بالنسبة لفئة العمال األجراء -1

 املتعلق بالتأمينات االجتماعية:   83/11من القانون رقم  36
 صنف األول: العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور.ال

 الصنف الثاين: العجزة الذين يتعذر عليهم إطالقا القيام بأي نشاط مأجور.
الثالث: العجزة الذين يتعذر عليهم إطالقا القيام بأي نشاط مأجور و حيتاجون إىل مساعدة من  الصنف

من نفس  39و 37،38غريهم. أما بالنسبة ملقدار نسبة العجز لألصناف السالفة الذكرفقد حددهتا املواد 
 : 2القانون املذكور أعاله و ذلك على النحو التايل

 3 ةي ضوء قانون التأمينات االجتماعيجدول يوضح أصناف معاش العجز ف
الفئة 

 (الدرجة)
 األساس القانوين نسبة العجز حالة العجز

 الفئة األوىل
تصل نسبة العجز عن العمل إىل أقل من 

 النصف، ويبقى العاجز قادر على عمل مأجور
من األجر السنوي املتوسط  60%

 اخلاضع لإلقتطاع
 83/11من القانون 37املادة 

 بالتأمينات االجتماعيةاملتعلق 

 العاجز ال يستطيع إطالقا القيام بعمل مأجور الفئة الثانية
من األجر السنوي املتوسط  80%

 املضمون اخلاضع لإلقتطاع
 من نفس القانون 38املادة 

 الفئة الثالثة
العاجز ال يستطيع أبدا ممارسة أي نشاط ماجور 

 وحيتاج إىل مساعدة للقيام باألعمال اليومية

من األجر السنوي املتوسط  80%
 %40اخلاضع لإلقتطاع باضافة 

 للشخص املساعد
 من نفس القانون 39املادة 

 ، عن حمكمة برج بوعريريج، القسم االجتماعي.247/03، حتت رقم 25/10/2003احلكم الصادر بتاريخ  -1
 السالف الذكر . ،02/07/1983املؤرخ يف  83/11، من القانون رقم 39 – 36املواد من  -2
 .08، ص 1997منشورات الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، بعنوان التأمني على العجز، -3
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 أما عن كيفية حساب معاش العجز فإنه حيسب باالستناد إىل:
 إما آخر أجر سنوي مت تقاضيه.  -
) سنوات اليت تقاضى فيها املعين باألمر أعلى اجرة 03( و إما إىل األجر السنوي املتوسط  للثالث -

 خالل مساره اهلمين إذا كان ذلك أفضل له .
) سنوات من التأمني، حيسب املعاش حسب األجر 03وعندما ال يتوفر املعين باألمر على ثالث ( -

 السنوي املتوسط املناسب لفرتة العمل اليت أداها.
تقل الزيادة اليت يستفيد منها الغري الذي يساعد املؤمن له وجتدر اإلشارة إىل انه ال ميكن أن 

 1اليت خيتص هبا أصحاب الفئة الثالثة .  %40دج و هي الزيادة اليت متثل  12000اجتماعيا عن 
على العمل وحالته العامة  ويكون تقدير مدى العجز بإعتبار ما بقي من قدرة املؤمن له إجتماعيا

وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهالته وتكوينه املهين كما أنه ال جيوز أن يقل املبلغ السنوي ملعاش 
من املبلغ السنوي لألجر  %75العجز مهما كان الصنف الذي ينتمي إليه املؤمن له اجتماعيا عن نسبة 

  2الوطين األدىن املضمون.
مبلغا من النقود يدفع شهريا وعند حلول أجل االستحقاق، ويستبدل معاش  يقدم مبلغ العجز

العجز عند بلوغ سن التقاعد مبعاش التقاعد،  دون النظر يف سبب العجز سواء كان مرض أو حادث أو 
 3عوامل أخرى حىت ولو كانت سابقة للتاريخ الذي يبدأ منه كما أن مبلغ العجز .

يوجد تصنيف واحد للعجزة الذين ينتمون إىل هذه الفئة، حيث راء: بالنسبة لفئة العمال غير األج -2
يشرتط يف املؤمن له اجتماعيا كي يستفيد من معاش العجز أن يتعرض لعجز كلي و �ائي جيعله غري 
قادر مطلقا على ممارسة أو االستمرار يف ممارسة أي نشاط مهين مهما كان، حيث حيسب معاش العجز 

من الدخل السنوي اخلاضع إلشرتاك الضريبة بعوان الضريبة على  %80أساس يف مجيع احلاالت على 
 4الدخل الذي يصرح به املؤمن له اجتماعيا.

والذي جاء فيه على أنه  02/04/2010وقد أكدت ذلك احملكمة العليا يف قارها الصادر بتاريخ 
بتسديد معاش للمطعون ضده  ((...بدعوى أن القرار املطعون فيه املؤيد للحكم املستأنف ألزم الطاعن

املؤرخ 85/35من املرسوم رقم  03خالفا لنص املادة  %52مقابل العجز اجلزئي بنسبة 

 يف تشريع الضمان االجتماعي، ج ر املتضمن احلد األدىن للزيادة على الغري املنصوص عليها 11/02/1984املؤرخ يف  84/29من املرسوم رقم  01املادة  -1
 ، املعدل و املتمم  1984لسنة  07د عد
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  41و  33املادة  -2
 السابق االشارة إليه. 83/11من القانون رقم  46و  43، 42املواد - 3
 ، املشار إليه سابقا.09/02/1985املؤرخ يف  85/35من املرسوم رقم  13و 06املواد  -4
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املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا، اليت  02/07/1985يف
و�ائي غري قادر مطلقا على ختول احلق يف املعاش عن العجز للعامل غري األجري ايل يصاب بعجز كلي 

االستمرار يف ممارسة أية مهنة. حيث يتبني فعال من القرار املطعون فيه أنه تأسس على أحكام املرسوم رقم 
املتعلق حبوادث  83/13من القانون  03السالف الذكر واملادة  83/11وأحكام القانون رقم  85/35

ل غري األجراء من أداءات التأمني خالفا لدفوع املستأنف العمل واألمراض املهنية مل تستثن استفادة العما
يف حني أن النزاع ال يتعلق بالتأمينات االجتماعية بل يتعلق مبدى أحقية  85/35وتفسرياته للمرسوم 

 03الذي تنص املادة  85/35املطعون ضده يف االستفادة بالريع نتيجة حادث عمل خيضع ملرسوم رقم 
ألجري يستفيد من منحة العجز يف حالة العجز الكلي والنهائي الذي جيعله يف منه على أن العامل غري ا

 استحالة مطلقة ملمارسة أي نشاط.
(عجز جزئي دائم) ويف  %52وبالتايل مادام أن املطعون ضده استفادة بنسبة عجز قدرها اخلبري بـ 
نه ال يستفيد من املنحة وقضاة غياب ما يفيد العجز الكلي النهائي واالستحالة ملمارسة أي نشاط مهين فإ

اجمللس ملا قضوا هبا خالفوا أحكام املرسوم املذكور آنفا مما يعرض قرارهم للنقض واإلبطال. حيث أن 
 املصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

فلهذه األسباب قررت احملكم العليا: قبول الطعن شكال وتأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار 
و إحالة القضية و األطراف أمام نفس اجلهة  08/07/2007طعون فيه عن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ امل

ل املطعون ضده املصاريف اليت أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون. و حتمي
  1.القضائية

 .أنواع األداءات المستحقة للتأمين على العجزالفرع الثاني : 
يستفيد املؤمن له اجتماعيا العاجز وذوي الحقوق العينية للمستفيد من التأمين على العجز: أوال : 

حقوقه من التأمني على خطر املرض الذي سبق وأن تطرقنا له يف الفرع األول املطلب األول. و للمستفيد 
الوالدة والتأمني  من معاش العجز وألفراد أسرته احلق يف األداءات العينية اخلاصة بكل من التأمني على

    2على الوفاة .
 

 ية تصدر عن منظمة احملامني سطيف،، دور 19، نقال عن نشرة احملامي، العدد 04/02/2010الصادر بتاريخ  533215حتت رقم قرار احملكمة العليا،  -1
 .2012ديسمرب 

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  70و  69املواد  -2
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للعامل احلق يف تعويضة يومية إذا منعه عجز الحقوق النقدية للمستفيد من التأمين على العجز: ثانيا : 
من القانون 36، ومن خالل  نص املادة 1بدين أو عقلي مثبت طبيا من مواصلة عمله أو استئنافه

إىل ثالثة أصناف وخصصت لكل صنف فئة معينة، اليت تطرقت إىل تصنيف العجز وقسمته  83/11
 من نفس القانون نستخلص اآليت : 39و 38، 37بالرجوع إىل أحكام املواد 

فإن املبلغ السنوي ملعاش  83/11من القانون  37أنه بالنسبة للصنف األول املنصوص عليه يف املادة 
الذي تقتطع منه اشرتاكات  من األجر السنوي املتوسط اخلاضع لالشرتاكات %60العجز  يساوي 

من األجر  %80الضمان االجتماعي والضريبة، أما الصنف الثاين فإن املبلغ السنوي ملعاش العجزة يساوي 
احملدد  من األجر %80احملدد قانونا، وبالنسبة للصنف الثالث فإن املبلغ السنوي ملعاش العجز يساوي 

حيث حيث 2دون أن تقل الزيادة عن قدر أدىن حيدد عن طريق التنظيم. %40قنونا، ويضاعف بنسبة 
 3دج. 12000قدر احلد الدىن هلذه الزيادة اليت يستفيد منها الغري بـ 

إذا سلمنا أن العجز ذو طبيعة متغرية فإنه جيوز مراجعة  مبلغ معاش العجز وذلك تبعا لتطور احلالة الصحية 
باالنتكاس، إذ أن معاش العجز مينح بصفة مؤقتة، وميكن أن  لشفاء أوللمؤمن له وتغري حالته  سواء با

يراجع إثر حدوث تغيري يف حالة العجز ويلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة املستفيد على العمل 
. إال أنه تلغى مستحقات معاشات العجز املدفوعة للمستفيدين من الصنف الثاين والثالث عند %50تفوق

  4الذي مارس خالله املستفيدون نشاطا مأجورا أو غري مأجور.انتهاء االستحقاق 
من التطبيقات القضائية يف هذا اجملال القرار الصادر عن جملس قضاء برج بوعريريج بتاريخ و 

والذي قضى بتعيني خبري طيب للقيام بفحص طيب للمستأنف وحتديد نسبة عجزه  09/03/2004
 5وتقدمي تقرير مفصل . النهائي وإجراء الرأي الفين يف العملية

 83/11اليت جاء هبا قانون التأمينات االجتماعية رقم  44إال أن منطوق هذا القرار خمالف ألحكام املادة 
) أشهر على 06و ذلك ألن نسبة العجز ال متنح بصفة �ائية، بل تراجع دوريا كل ثالثة أشهر أو ستة (

 6األكثر.
 
 

 السابق االشارة إليه. 83/11من القانون رقم  14/1املادة  -1
 السالف الذكر. 83/11قانون رقم ممن ال 39،38،37املواد  -2
 املعدل و املتمم، املشار إليه سابقا. 11/02/1984املؤرخ يف  29-84املادة األوىل من املرسوم رقم  -3
 السابق االشارة إليه. 83/11من القانون رقم  45و  44املواد  -4
 بوعريريج ، الغرفة االجتماعية .، جملس قضاء برج  09/03/2004الصادر بتاريخ   04/ 1565القرار رقم  -5
 .182مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  -6
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 .المستحقة للتأمين على العجز شروط االستفادة من األداءات:  ثالثا
لقد متت اإلشارة إىل هذه الشروط سابقا يف املطلب األول وحىت نتجنب تكرار الشروط العامة :  -أ 

 ما سبق ذكره نكتفي بتعداد هذه الشروط، على النحو التايل :
القانون ، و 83/11شرط االنتساب وأداء االشرتاكات (صفة املؤمن له) الذي نظمته أحكام القانون   -1

83/14 . 
إلزامية اخلضوع للمراقبة الطبية اليت تقوم هبا هيئة الضمان  االجتماعي اليت نص عليها القانون  -2

احملدد لشروط سري املراقبة  05/171واملرسوم التنفيذي  27–84ونظمته أحكام املرسوم رقم  83/11
 الطبية للمؤمن هلم اجتماعيا.  

 مكرر). 56و  52(م 83/11ب القانون رقم ه مبوجيلشرط مدة العمل واملنصوص ع -3
 ).71(املادة  83/11عدم اجلمع بني األداءات وهو ما نص عليه القانون رقم  -4
 الشروط الخاصة :  -ب
من قدرة العامل على العمل إىل  %50أن يذهب العجز بنصف قدرة العامل على العمل، أي  -1

 ). 32(املادة  38/11النصف حسب القانون رقم 
السن، حبيث أنه ال يقبل طلب معاش العجز إال إذا كان املؤمن له اجتماعيا مل يبلغ بعد سن  شرط -2

اإلحالة على التقاعد، إال أنه ال يعتد بشرط السن يف حق املؤمن الذي ال يستويف شروط مدة العمل 
 1لالستفادة من معاش التقاعد.

 .2عيخضوع املؤمن له للفحوص اليت تطلبها هيئة الضمان االجتما -3
استفادة املؤمن له من التعويضة اليومية للتأمني على املرض و (وفق  تقدير حالة العجز) و بعد  -4

انقضاء املدة اخلاصة بتعويضات التأمني على املرض، سواء كانت من جراء عطلة قصرية  املدة أو 
 3عطلة طويلة األمد .

غري مأجور بالنسبة للصنفني الثاين و  عدم ممارسة املؤمن له اجتماعيا املستفيد ألي نشاط مأجور أو -5
 4الثالث.

 

 السالف الذكر. 83/11من القانون  34املادة  -1
 السالبق االشارة إليه. 27-84من الرسوم رقم  44املادة  -2
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  35و  16املواد  -3
 ملشار إليه سابقا. ا 83/11من القانون رقم  45املادة  -4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

أن ال يكون العجز الذي أصاب املؤمن له اجتماعيا ناتج عن األمراض والضرب واجلروح  البدنية  -6
إذ أن الضرب واجلرح خيضع تقدير العجز فيه إىل الطبيب الشرعي ناهيك  1اخلاضعة لتشريع خاص.

السالف  83/13على أ�ا جرمية، أما االمراض فإ�ا تلك األمراض املهنية اليت ختضع ألحكام القانون 
 الذكر.

 استفاء اإلجراءات  االدارية املطلوبة أمام هيئة الضمان االجتماعي.  -7
لكن بالرجوع إىل  83/11ري مل يتطرق حلالة االنتكاس يف القانون رقم من املالحظ أن املشرع اجلزائ

نستخلص أنه إذا استأنف  28–84املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية و املرسوم رقم 83/13القانون 
املؤمن له اجتماعيا العمل بعد استفادته من معاش العجز، مث حدث له انتكاس خالل نفس السنة، حيق له 

ود من جديد االستفادة من نفس املعاش إذا كان االنتكاس بسبب نفس العلة اليت كانت سببا يف أن يعا
 2اإلصابة بالعجز.

أما عن معاش العجز باأليلولة فإنه يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفــي وأوالده وأصوله من 
وحيسب  3وق يف جمال التقاعد.معاش عجز منقول، وتطبق على هؤالء األحكام املتعلقة مبعاشات ذوي احلق

 معاش العجز باأليلولة على أساس معاش املؤمن له اجتماعيا املتوىف و ذلك كاآليت : 
  75إذا كان الزوج مبفرده : تكون نسبة املعاش تساوي%. 
  و لذو احلق (أحد األصول )   %50إذا كان الزوج و معه ذو احلق ( الولد أو احد األصول ): للزوج

30%. 
   و لذوي    %50كان الزوج ومعه ذوي حقوق متعددين ( األوالد ، األصول) أو مها معا : للزوج إذا

 تقسم بينهم باملساواة. %40احلقوق األخرين 
 ) من املعاش إذا كان  %45) باملساواة : %90إذا مل يكن الزوج موجودا يقسم املبلغ بني ذوي احلقوق

 من أصوله.منه إذا ذو احلق  %30ذو احلق من أبنائه و 
عن مبلغ  %90إال أنه من املالحظ أن مبلغ معاش األيلولة لذوي احلقوق ال ميكن أن يزيد عن 

 .4معاش املؤمن له اهلالك وإذا جتاوز جمموع املعاشات هذه النسبة جيري ختفيض مناسب على املعاشات

 ، املذكور سابقا.11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  42املادة  -1
املؤرخ يف  83/13، الذي حيدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون 11/02/1984املؤرخ يف  28-84من املرسوم  14املادة  - 2

 واألمراض املهنية املعدل واملتمم. املتعلق حبوادث العمل 02/07/1983
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  67و  40املادة  -3
 السالف الذكر. 83/12من القانون رقم   34املادة  -4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

ستحقة من التأمني على هذا فيما يتعلق بالشروط اخلاصة بالعمال األجراء لالستفادة من األداءات امل
العجز، أما عن الشروط اخلاصة بالعمال غري األجراء لالستفادة من أداءات التأمني على العجز، فهي 

 تتلخص كما يلي : 
  .أن يصاب العامل غري األجري بعجز كلي و�ائي 
  التأمني على  له احلق يف أداءات أشهر من تاريخ املعاينة الطبية األوىل حىت يقدر 06أن تنقضي

 العجز.
 .أن ال يبلغ طالب العجز السن اليت ختوله احلق يف معاش التقاعد 
  1عند تاريخ املعاينة الطبية األوىل. األقلأن يكون طالب العجز مسجال منذ سنة على  

 الثاني : التأمين على الوفاة  المطلب
 الذي الضرر مدى وخيتلف وفاته، حالة يف له املؤمن أسرة الوفاة يؤدي اىل محاية على التأمني إن

 فإنه ذلك ومع هؤالء احتياجات ومدى يعوهلم الذين األشخاص وكذا الظروف، باختالف يصيب املتوىف
 . حالة كل مع يتناسب فردي بشكل التعويض مقدار الصعب حتديد من

 .مفهوم التأمين على الوفاةالفرع االول : 
تشريعات التأمينات االجتماعية اعتربت الوفاة خطر من األخطار االجتماعية اليت هتدد  معظم

اجملتمع ككل واليت جيب درؤها وذلك مبواجهة أثارها من خالل تعويض أفراد اجملتمع أو بعضهم عن نتائج 
 هذا اخلطر.

املؤمن له ورغم صعوبة حتديد مقدار التعويض بشكل يتناسب ومقدار الضرر الذي يصيب أسرة 
اجتماعيا والذي خيتلف باختالف الظروف، حيث تذهب أغلب التعويضات يف حالة الوفاة إىل تقرير 

 2معاش للمستحقني.
أما علميا فقد وردت عدة  3الوفاة لغة تعين املنية أو املوت، فنقول توفاه اهللا أي قبض نفسه.

ق الدماغ والنخاع الشوكي بشكل كامل تعريفات نذكر منها مثال "هي حالة إنعدام وظائف الدماغ و سا
 4و�ائي وذلك نتيجة االنعدام الفجائي لدوران الدم يف األوعية الدموية والتنفس والوعي .

 
 

 السابق االشارة إليه. 09/02/1985املؤرخ يف  35-85من املرسوم رقم  05و  04املواد  -1
 املذكور سابقا. 35 -85من املرسوم رقم  06املادة  -2
 .756صاحل العلي الصاحل، املرجع السابق، ص  -3
 13:53، ساعة الزيارة   28/04/2015موقع انرتنت، ويكيبيديا، املوسوعة احلرة ، تاريخ الزيارة،  -4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

أما املعجم الطيب فقد عرف الوفاة على أ�ا "املوت الطبيعي للشخص"، وعرف املوت على أ�ا 
  1بوعة بـتلف تدرجيي يف األنسجة واألعضاء"."التوقف الكامل التام للوظائف احليوية للكائن احلي، مت

، فهناك حالة أخرى جاء هبا  2إذا سلمنا أن  شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته حيا وتنتهي مبوته
 05/02املتضمن قانون األسرة املعل واملتمم باألمر  09/06/1984الصادر يف  84/11القانون 

منه جند أن املشرع أقر نوعا آخر من الوفاة  115إىل  109ال سيما املواد من 27/02/2005الصادر يف 
مساه املوت احلكمي وذلك  من خالل رفع دوى تقرير الوفاة احلكمي، وبالتايل هناك الوفاة الطبيعية واملوت 

 احلكمي.
مل يتطرق حلالة املفقود، حيث أنه إقتصر على تنظيم حالة  83/11وعلى إعتبار أن القانون رقم 

ة فقط، أين مت اعترباها خطر اجتماعي ومشلها بالتغطية يف لضمان مواجهة املصاريف العاجلة الوفاة الطبيعي
النامجة عن الوفاة، إضافة إىل تعويض انقطاع موارد الدخل اليت كان يضمنها املؤمن له اجتماعيا املتوىف 

 لذوي حقوقه قيد حياته.
إال أن آثارها تشكل نفس  83/11عن حالة املفقود فلم ينظمها املشرع يف القانون رقم  أما

األخطار املضمونة يف التأمني على الوفاة. إال أنه الميكن لذوي حقوق املؤمن له املفقود التمتع مبزايا التأمني 
) 04إال مبرور أربع (على الوفاة إال بصدور حكم قضائي �ائي باملوت احلكمي  و هذا احلكم ال يصدر 

سنوات يف حالة احلرب و احلاالت االستثنائية و يكون يف احلاالت األخرى مبرور مدة زمنية يقدرها القاضي 
 3بعد مضي أربع سنوات .

وإذا توافق إن وقعت هذه احلالة يف جمال قانون التأمينات االجتماعية سيؤدي حتما إىل إحلاق ضرر 
تماعيا، وأمام هذا الوضع صدر منشور عن وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ مؤكد لذوي حقوق املؤمن له اج

و املتضمن تقدمي منحة الوفاة و معاش التقاعد املنقول إىل ذوي  09–91حتت رقم  03/06/1991
حقوق الصيادون املفقودون يف البحر و الذي مبوجبه تلتزم هيئات الضمان االجتماعي (الصندوق الوطين 

جتماعية للعمال األجراء والصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري األجراء)، للتأمينات اال
بتعويض ذوي حقوق املؤمن هلم اجتماعيا العاملني يف جمال الصيد البحري دون سواهم يف حال تعرضهم 

تقدميهم خلطر الفقدان يف البحر، و ذلك بتمكينهم من منحة الوفاة واحلقوق التأمينية األخرى، بشرط 

1 - Dictionnaire Médicale, référence précédente page 255,608 "Décès .mort naturelle d’une personne."    
"Mort. Arrêt complet et définitif des fonctions vitales d’un organisme vivant, suivi par la destruction 
progressive de ses tissus et organes."  

 و املتمم.املتضمن القانون املدين املعدل  26/09/1975املؤرخ يف  75/58من األمر  25املادة  -2
 .27/02/2005املؤرخ يف  05/02املتضمن قانون األسرة املعدل و املتمم باألمر  84/11من القانون رقم  115إىل  109املواد من  -3
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

وكذا تقرير  1للملف املتكون من التقرير املتعلق حبادث الفقدان و احملرر من طرف إدارة الصيد البحري
حبادث العمل، باإلضافة إىل تعهد مكتوب و موقع من املستفيدين من التعويض يلتزمون فيه بإرجاع املبالغ 
املمنوحة يف حالة ظهور املؤمن له املفقود من جديد، أو تقدمي شهادة تثبت وفاته و ذلك بعد حصوهلم 

دون تقدمي لبيان للوفاة، حتتفظ هيئة  على احلكم املقرر ملوته احلكمي. و بانتهاء آجال صدور احلكم
 2الضمان االجتماعي حبقها يف املطالبة القضائية السرتداد املبالغ املدفوعة.

 .أنواع األداءات المستحقة للمستفيد من التامين على الوفاةالفرع الثاني : 
ا على أنه " يستفد يت جاء فيهال 83/11من القانون رقم  66نصت عليه املادة األداءات العينية: أوال : 

أعاله بالنسبة للزوج فقط  26و 8حقوق املؤمن له اجتماعيا من األداءات املشار إليها يف املادتني  ذوي
 أعاله ، بالنسبة لألوالد و األصول". 8ويف املادة 

من نفس القانون يتبني أن الزوج واألوالد واألصول يستفيدون من  8وبالرجوع إىل نص املادة 
العينية املقررة يف باب التأمني على املرض مبا تشمله من تغطية للنفقات الطبية والعالجية  األداءات

زوج املؤمن له املتوىف من األداءات العينية  والصيدالنية أوتعويض املصاريف اليت تنفق مبناسبتها، كما يستفيد
عالجية باإلضافة إىل التكفل يف باب التأمني على الوالدة واليت تتمثل يف تعويض املصاريف الطبية وال

 3مبصاريف اإلقامة يف املستشفى أو تعويضها.
باإلضافة إىل إقرار املشرع اجلزائري باستحقاق معاش الوفاة "املعاش املنقول" األداءات النقدية: ثانيا : 

  83/11من القانون رقم  47لذوي حقوق املتوىف فقد أقر أيضا باستحقاقهم ملنحة الوفاة مبوجب املادة 
 مىت توافرت فيه الشروط املتطلبة لذلك.

) مرة مبلغ األجر الشهري األكثر نفعا املتقاضى 12حيث يقدر مبلغ رأس مال الوفاة بأثين عشر (
خالل السنة السابقة لوفاة املؤمن له اجتماعيا واملعتمد كأساس حلساب االشرتاكات، وال ميكن بأي حال 

) مرة مبلغ األجر الوطين األدىن املضمون، ويدفع مبلغ 12ثين عشر (من األحوال، أن يقل هذا املبلغ عن ا
رأمسال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة املؤمن له اجتماعيا، كما يدفع رأمسال الوفاة لذوي حقوق املتوىف وفق 

 4الشروط القانونية ويف حالة تعددهم توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية .
 

 .1977لسنة  29اجلريدة الرمسية عدد  -1
 .199،198مسايت الطيب، املرجع السابق، ص  -2
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  08املادة  -3
 املشار إليه سابقا. 83/11من القانون رقم  50، 49، 48املواد  -4
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 المخاطر المضمونة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية                               الفصل األول:

صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد املسبق أو حيث يستفيد ذوي حقوق 
ريع حادث عمل ، ضمن الشروط املنصوص قانونا من رأمسال وفاة يساوي مبلغه املبلغ السنوي للمنحة أو 

) مرة املبلغ للمنحة أو الريع ، على أن ال يقل هذا املبلغ 12الريع ويقدر مبلغ رأمسال الوفاة باثين عشرة (
 من األجر الوطين األدىن املضمون %75نسبة عن 

جتدر اإلشارة إال أن مبلغ رأمسال الوفاة بالنسبة للمؤمن له اجتماعيا املتوىف الذي يتقاضى أجر 
) مرة مبلغ األجر الشهري الذي كان يتقاضاه قبل موته، على أن ال يقل هذا 12شهري يقدر باثين عشرة (

املضمون. أما بالنسبة للمؤمن له املتوىف املستفيد  األجر الوطين األدىن ) مرة مبلغ12املبلغ عن اثين عشرة (
) مرة املبلغ للمنحة أو الريع ، على أن ال يقل 12من منحة أو ريع فيقدر مبلغ رأمسال الوفاة باثين عشرة (

  1من األجر الوطين األدىن املضمون . %75هذا املبلغ عن نسبة 
خبصوص العمال غري األجراء فإن حساب منحة رأمسال الوفاة اليت  هذا بالنسبة للعمال األجراء أما

يستفيد منها ذوي حقوقه يتم على أساس الدخل السنوي املصرح به واخلاضع لالشرتاك والذي يعتمد يف 
حسابه على الدخل السنوي اخلاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل ويف حدود السقف السنوي املقدر 

ت املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون  غري أنه ال جيوز بأي حال من األحوال ) مرا08بثماين (
 . 2أن يقل هذا املبلغ عن إمجايل املبلغ السنوي لألجر األدىن املضمون

ومن جهة أخرى فإنه يستفيد ذوو حقوق املسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، من 
 .3رأمسال الوفاة املنصوص عليهما يف األداءات العينية على املرض و

 .شروط االستفادة من أداءات التامين على الوفاةالفرع الثالث : 
سبق وإن تطرقنا إىل هذه الشروط سابقا يف املطلب األول وجتنبا لتكرار ما سبق  الشروط العامة:أوال : 

 ذكره نكتفي بتعداد هذه الشروط، على النحو التايل:
والقانون  83/11شرط االنتساب وأداء االشرتاكات (صفة املؤمن له) وفق أحكام القانون   -1

 السالفي لذكر 83/14
 مكرر) 56و 52(املادة  83/11شرط مدة العمل وفق أحكام القانون رقم   -2
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  71عدم اجلمع بني األداءات وفق املادة   -3

 

 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  51و  41املواد  -1
 ، السابق االشارة إليه. 35-85من املرسوم رقم  08املادة  -2
 السالف الذكر. 83/11من القانون رقم  68املادة  -3
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 صة :الشروط الخاثانيا : 
) ساعة أثناء 100) يوما أو مائة (15أن يكون املؤمن له اجتماعيا املتوىف قد عمل إما مخسة عشر( -1

من القانون  53) أشهر اليت تسبق تاريخ الوفاة، لإلستفادة من منحة الوفاة حسب املادة 3الثالثة (
  83/11رقم 

من  67وكما فصلته املادة  49الصفة يف املستفيدين من التأمني على الوفاة، حسب املادة  شرط -2
 السالف الذكر من نفس القانون.  83/11القانون رقم 

جندها حتدد النسب املقررة لكل مستفيد  17 – 96من املرسوم  30وبالرجوع إىل نص املادة 
 من ذوي احلقوق و ذلك على النحو التايل :

 خيتلف حبسب ما إذا كان هناك مستحق للمعاش فإذا مل يوجد إال الزوج  حيدد مبلغ  لزوج:نصيب ا
من مبلغ معاش اهلالك. وإذا وجد إىل  %75املعاش املنقول للزوج الذي بقي على قيد احلياة بنسبة 

جانب الزوج ذو حق آخر ولد أو أحد األصول يكون نصيب الزوج الباقي على قيد احلياة من املعاش 
، أما إذا وجد إىل %30من املعاش املباشر ويقدر نصيب ذو احلق اآلخر بنسبة  %50املنقول بنسبة 

جانب الزوج الباقي على قيد احلياة اثنان أو أكثر من ذوي احلقوق أوالد أو أصول أو الكل معا حيدد 
ذوي احلقوق من مبلغ املعاش املباشر و يقدر معاش باقي  %50مبلغ املعاش املدفوع للزوج بنسبة 

 بالتساوي. %50توزع بالتساوي بينهم، ويف حالة تعدد األرامل تقسم  %40بنسبة 
 : املقصود هنا ليس كل أبناء املؤمن عليه املتوىف و إمنا فقط األبناء املكفولني الذين تتوافر  حالة األوالد

وجب قانوين فإذا مل فيهم شروط استحقاق مبلغ املعاش باعتبار أن املعاش ال يورث و إمنا يستحق مب
يوجد هناك ذي حق ففي هذه احلالة ينقطع املعاش بوفاة املؤمن له ، وإذا مل يوجد إىل جانب األوالد 

من املعاش املنقول و يوزع بينهم  %90ال زوج و ال أصل و ال أي ذي حق، يكون نصيب األبناء 
 %90اآلخرون معاشا يساوي  بالتساوي  وعندما ال يوجد زوج على قيد احلياة يتقاسم ذوي احلقوق

من مبلغ معاش املتوىف وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق، فإذا كان ذوي احلق من 
 . %30، ولذو احلق من أصوله %45أبناء املؤمن له اجتماعيا 

من مبلغ معاش  %90ملعاشات ذوي احلقوق  اإلمجايلال جيوز أن يتعدى املبلغ   األحوالويف مجيع 
له اجتماعيا  املتوىف، و إذا جتاوز خيفض هذا املبلغ إىل احلد املطلوب ، و تراجع النسب الواردة  املؤمن

أعاله كلما تغري عدد ذوي احلقوق يدفع معاش الوفاة عن املؤمن له اجتماعيا املتوىف للمستحقني ابتداء 
  1ابتداء من تاريخ الوفاة.من تاريخ وفاته. و ال ميكن املطالبة برأمسال الوفاة بعد مضي أربع سنوات 

 .352، 351، ص زرارة صاحلي الواسعة، املرجع السابق - 1
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 : خالصة
 خماطر من له قد يتعرضون ما مواجهة يف الوحيدة الوسيلة هي األفراد االجتماعية بني التأميناتان 

 لتحقيق االمن واالستقرار والطمأنينة لدى االفراد. كافية تكن املكفولة مل  الوسائل هذه أن غري خمتلفة،
حبيث اولت اليت حيتلها هذا النوع من املخاطر البالغة  لألمهيةوبالتايل فان دراستنا يف هذا املوضوع جاء نظرا 

املرض  خطر هذا الفصل اىل مبحثني املبحث االول قسمناحيث ، االهتمام يف جمال الضمان االجتماعي
 اما املبحث خصصنا لدراسة خطر العجز والوفاة .   ،  والوالدة
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  آليات تسوية المنازعات العامة في الضمان االجتماعي :الثانيالفصل 
تتنوع املنازعات العامة املتعلقة حقوق املؤمن هلم او ذوي حقوقهم حبس املخاطر اليت تغطيها 

نقتصر بذكر اهم هذه  فإنناوأمام صعوبة حصرها االجتماعية ونظرا لكثرة هذا النوع من املنازعات  التأمينات
املنازعات واليت تعرض يوميا سواء على جلان الطعن املسبق (اللجنة الوالئية واللجنة الوطنية) او على القضاء 

 الذي اعتاد الفصل فيها .
 قسمنا هذا الفصل اىل مبحثني ومها :

 األول التسوية الداخلية للمنازعات العامة اما املبحث الثاين التسوية القضائية . املبحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 



  آليات تسوية المنازعات العامة في الضمان االجتماعي                              :الثانيالفصل 
 

 »إجراءات الطعن المسبق« األول: التسوية الداخلية للمنازعات العامة المبحث
يعترب الطعن املسبق إجراء إجباري يتم اللجوء إليه قبل اللجوء إىل القضاء حبيث ميكن تسوية  

اخلالف داخليا بصفة ودية، وهلذا الغرض أنشئ املشرع اجلزائري جلنتني للطعن املسبق مهمتها تسوية الرتاع 
ستوى كل والية، والثانية تتمثل يف موجودة على م 1العام األوىل تتمثل يف اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق

اللجنة الوطنية موجودة لدى كل هيئة للضمان االجتماعي مقرها يف اجلزائر العاصمة وهي تعترب كدرجة 
ثانية للتسوية الداخلية، وبالتايل فعدم اللجوء إىل هاتني اللجنتني يرتتب عليه بطالن إجراءات املنازعة 

املطلب إىل عرض الرتاع العام على اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق  العامة، وعليه فإننا سنتطرق يف هذا
الفرع الثاين)، وأخريا ((الفرع األول)، مث نتناول عرض الرتاع العام على اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق

 .نتناول اآلثار القانونية للقرارات الصادرة عن جلان الطعن املسبق (الفرع الثالث)
 2للطعن المسبق األول: عرض النزاع العام على اللجنة المحلية المؤهلة بالمطل

لقد أقام املشرع اجلزائري نظاما أوليا لتسوية املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي، وذلك 
تؤسس على مستوى   من خالل عرض مجيع املنازعات العامة على اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق إىل

، ويف هذا اإلطار نصت 3كل هيئة للضمان االجتماعي، وذلك قبل اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة
تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو اجلهوية «املتعلق باملنازعات على أنه  08/08من القانون  06املادة 

 لكن هذه املادة أكتفت فقط » شكل منللهيئات الضمان االجتماعي جلان حملية مؤهلة لطعن املسبق تت

1- Mr Tayeb Belloula affirme que les commissions préalables fonctionnement au niveau de chaque 
organisme de sécurité sociale mais leur installation a rencontré beaucoup de difficultés, d'où les recours 
exercés auprès des juridictions de droit commun en raison notamment des carences constatées , TAYEB 
Belloula Op.cit – page 173. 

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي استعمل مصطلح اللجنة احمللية للطعن  23/02/2008املؤرخ يف 08/ 08إن املشرع يف القانون اجلديد رقم  - 2
، فتغري هذا املصطلح يوحي أن املشرع قصد أن اللجان  06يف املادة رقم  83/15ون القدمي رقم املسبق بدال من جلنة الطعن األويل الذي كان منصوص عليه يف القان

، ويتعلق األمر بالصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء »تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية «الطعن قد تكون على مستوى كل والية وهو ما عرب عنه با 
وكالة للصندوق التأمينات االجتماعية لألجراء ، وقد تكون هذه اللجنة على املستوى اجلهوي ويتعلق األمر بالصندوق الوطين للتأمينات لكون أن كل الوالية هلا 

الذكر فإن  من القانون السالف 06االجتماعية للعمال غري األجراء وهذا لكون أن كل وكالة جهوية هلذا الصندوق تضم واليتني أو أكثر، وبالتايل فحسب املادة 
 ل الغري األجراء .األرجح أن تكون جلنة والئية خاصة بصندوق التأمينات االجتماعية للعمال األجراء وجلنة جهوية خاصة بصندوق التأمينات االجتماعية للعما

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. ويف هذا الصدد صدر قرار احملكمة العليا  23/02/2008املؤرخ يف  08/ 08من القانون  05املادة  أنظر - 3
 حيث أن اإلجراءات«جاء فيه على أنه  والذي 2003جوان  18بتاريخ 

ق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي جتعل من الطعن املسبق أمام جلنة الطعن شرط . املتعل02/07/1983املؤرخ يف  83/15املنصوص عليها يف القانون رقم 
قرار احملكمة العليا ، الصادر » أساسي إجباري قبل رفع الدعوى وإال أصبحت الدعوى وكل الغرفة االجتماعية القسم األول، غري منشور.اإلجراءات الالحقة هبا باطلة

 الصادر عن الغرفة االجتماعية القسم،غري منشور. 26970حتت رقم 2003/ 18/06بتاريخ 
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هيئة للضمان االجتماعي دون أن توضح الدور املنوط هبذه اللجنة وكذا طبيعة القرارات الصادرة عن هيئات 
يف مادته 86/15حتت رقم  1986الضمان االجتماعي موضوع الطعن، وبالرجوع إىل قانون املالية لسنة 

السالف الذكر جنده وضح هذا القانون دور جلنة الطعن  83/15من قانون 09إىل عدلت املادة  120
من  120وبني األطراف اليت هلا احلق يف الطعن يف قرارات هيئات الضمان االجتماعي فنصت املادة 1األويل

تنشأ يف كل والية جلنة طعن أويل تتوىل البت يف الطعون اليت يرفعها املؤمن «قانون املالية املذكور على أنه 
 .2»العمل على أثر القرارات املتخذة من قبل هيئات الضمان االجتماعي هلم وأصحاب

من  09والذي بدوره عدل املادة 11/11/1999املؤرخ يف99/10مث جاء قانون
املتعلق باملنازعات 23/02/2008املؤرخ يف 08/08رقم -، إىل أن جاء القانون اجلديد 83/153القانون

تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو اجلهوية للهيئات الضمان «أنه  منه، واليت جاء فيها على 06يف املادة 
 -» االجتماعي جلان حملية للطعن املسبق، حيدد تشكيلة هذه اللجان وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم

 .1986من قانون املالية لسنة  120وذلك حىت تتالءم مع أحكام املادة 
نا التعرض ملختلف اجلوانب املتعلقة مبا سواء من وعليه فإنه لدراسة عمل هذه اللجنة يقتضي م

حيث مدى إجبارية الطعن املسبق أمام جلان الطعن أو تشكيلها أو إجراءات سريها وكذا اختصاصها وتبليغ 
والذي يبقى يطبق فإننا نتناول تشكيل هذه 83/15قراراهتا إىل املعرتض، ومدام أن القانون السابق رقم

املتضمن التنظيم االداري للضمان 20/08/1985املؤرخ يف 85/223بصدور املرسوم التنفيذي رقم1985إن جلنة الطعن األوىل عرفت حتوال جذريا يف سنة  - 1
ن من أبرز ماجاء يف هذا املرسوم باالضافة ايل اقراره هليئات الضمان االجتماعي االجتماعي،الذي احدث تغريا هاما يف هيكلة صناديق الضمان االجتماعي، حيث كا

الجتماعية للعمال بصفة ملؤسسات العمومية ذات الطابع االداريهو توحيده جململ صناديق الضمان االجتماعي يف صندوقني هامني،  الصندوق الوطين للتأمينات ا
انعكس بدوره على تنظيم جلنة الطعن املسيق حبيث توجد جلنة وحيدة على مستوى مقر كل صندوق من هاذين االجراء و الصندوق الوطين للمعشات والذي 

منه، وقد أدى  05جب املادة الصندوقني تتوىل البت يف اخلالفات والطعون اليت كانت تصلها من خمتلف الوكاالت الوالئية هلذه الصناديق اليت أنشأها نفس املرسوم مبو 
السالف الذكر  85/223اص احمللي هلذه اللجنة يف تلك الفرتة بسبب وجود مقر جمالس إدارة هاذين الصندوقني يف اجلزائر العاصمة اليت أوكل هلا مرسومتركيز االختص

األوىل املنصوص عليها يف املادة  جلنة الطعون -يعني جملس اإلدارة أعضاء اللجنتني اآلتيتني«منه حتديد أعضاء جلنة الطعن األويل، حبيث نصت على أنه  23يف املادة 
، لكن تركيز اللجنة يف مقر الصندوقني يف اجلزائر العاصمة أدى إىل سوء سريها وأمام هذا الوضع »02/07/1983املؤرخ يف  15-83من  القانون رقم  09

املتضمن  86/15ملية اليت اجنزت عن هذا الرتكيز فجاء.قانون عمدت السلطات الوصية إىل اجياد خمرج وإجياد إطار قانوين من شأنه تفادي الصعوبات واملشاكل الع
"سري املنازعات العامة بتعديل جد هام يتمثل يف إنشاء جلنة الطعن األول يف كل والية من واليات الوطن. بلجودي عبلة،  120يف مادته  1986القانون املالية لسنة 

"، مذكرة خترج لنيل تكوين ما بعد التدرج املتخصص يف تسري الضمان  1999و 1987لتشريعية لسنة يف جمال الضمان االجتماعي السيما على ضوء التعديالت ا
 .16، ص 2002-2001االجتماعي، املدرسة العليا للضمان االجتماعي باالشرتاك مع كلية العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر، 

 16، ص  2002-2001والتسيري جامعة اجلزائر،  - 2
 .1986املتضمن قانون املالية لسنة  29/12/1986املؤرخ يف 86/15قانون  من 120املادة 

املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي على أنه  83/15الذي يتمم ويعدل القانون رقم  11/11/1999املؤرخ يف  99/10من القانون  03لقد نصت املادة  - 3
 » .ئات الضمان االجتماعيتنشأ يف كل والية جلنة طعن مسبق تتوىل البت يف الطعون اليت يرفعها املومن هلم وأصحاب العمل على إثر القرارات املتخذة من قبل هي«
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املؤرخ 08/08إىل غاية صدور التنظيم الذي يشرح القانون اجلديد رقم  اللجنة وسريها واختصاصها
 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي وذلك كما يلي: 23/02/2008يف

 : إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق . الفرع األول 
املتعلق باملنازعات يف  2008فيفري  23املؤرخ يف  08 -08من القانون  4نصت املادة  لقد

جمال الضمان االجتماعي على أنه ((ترفع اخلالفات املتعلقة باملنازعات العامة إجباريا أمام جلان الطعن 
 املسبق قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية).

املسبق أصبحت إجبارية سواء أمام اللجنة احمللية يستشف من نص هذه املادة أن إجراءات الطعن 
»  83/15« احلال عليه يف القانون القدم  أو اللجنة الوطنية املؤهلتني للطعن املسبق على عكس ما كان

غري » أرباب العمل«حبيث كان اللجوء إىل اللجنة الوطنية من يف املكلفني بالتزامات الضمان االجتماعي 
العرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري، حبيث كان هذا النوع من موجود وهذا فيما خيص ا

من القانون 03/04الطعون يتم تقدميها أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق بصفة ابتدائية �ائية طبقا للمادة 
 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي.83/15الذي يعدل القانون رقم 99/10رقم 

املتعلق باملنازعات نص صراحة على أن الطعن أمام اللجنة احمللية  08/  08فالقانون اجلديد رقم 
واليت  07/2والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق إجباري قبل اللجوء إىل القضاء مع مراعاة ما نصت عليه املادة

خري عندما يقل مبلغها عن مليون جاء فيها أن اللجنة تفصل يف االعرتاضات بالزيادات والغرامات على التأ
السالف  08/ 08من القانون رقم 05/1دج بصفة ابتدائية طبقا ملا نصت عليه املادة1000000دينار 

 ابتدائيا أمام اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق)). -الذكر واليت جاء فيها على أنه ((يرفع الطعن املسبق: 
ق بالزيادات والغرامات على التأخري مبلغ مليون دينار جزائري أما إذا جتاوز مبلغ االعرتاض املتعل

دج فإن الطعن يف هذه احلالة يرفع مباشرة أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق اليت  1000000
املتعلق باملنازعات  08/  08من القانون اجلديد رقم  12/1تفصل فيه بصفة ابتدائية و مائية طبقا للمادة 

الضمان االجتماعي، وهذا هو الشيء اجلديد الذي أتى به املشرع اجلزائري يف التعديل احلديث يف جمال 
 القانون منازعات الضمان االجتماعي.

وحنن نرى أن هذا األمر منطقي لكون أن املشرع أراد أن خيفف من حجم االعرتاضات اليت ترفع 
ا من جهة، ولضخامة املبالغ املعرتض عليها واليت كانت أمام اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق نظرا لكثافته

و�ائية من جهة أخرى ، و بالتايل فاملشرع ترك ألعضاء اللجنة الوطنية  يف السابق تفصل فيها بصفة ابتدائية
مهمة الفصل يف االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري اليت تفوق مليون دينار جزائري 

وذلك نظرا للكفاءة واخلربة العالية اليت يتمتع هبا أعضاء هذه اللجنة من جهة وضمان  دج،1000000
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إىل أن الطعون املقدمة ضد قرارات  سرعة الفصل يف الطعون يف أقرب وقت من جهة أخرى، مع اإلشارة
السالف  08/ 08من القانون رقم  80هيئات الضمان االجتماعي ليس هلا أثر موقف طبقا للمادة 

 .1كرالذ 
وكخالصة ملا سبق فإن املشرع يف التعديل اجلديد يف قانون منازعات الضمان االجتماعي جعل   

اللجوء إىل اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق أمرا إجباريا ما عدا االستثناء الوارد يف املادة 
املتعلقة بالزيادات والغرامات على السالف الذكر؛ والذي يتعلق باالعرتاضات  08-08من قانون  12/1

التأخري املنصوص عليها يف جمال التزامات املكلفني واليت ترفع مباشرة أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن 
املسبق اليت تفصل فيه بصفة ابتدائية و مائية عندما يساوي مبلغ االعرتاض أو يفوق مليون دينار جزائري 

 دج).1000000(
 : تشكيل اللجنة المحلية للطعن المسبق . أوال 

على أنه ((تنشأ ضمن 23/02/2008املؤرخ يف  08-08من القانون  06لقد نصت املادة 
 الوكاالت الوالئية أو اجلهوية هليئات الضمان االجتماعي جلان حملية مؤهلة للطعن املسبق تتشكل من : 

 ممثل عن العمال األجراء -
 ممثل عن املستخدمني -
 ممثل عن هيئة الضمان االجتماعي  -
 طبيب -

 حيدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم).
يالحظ على هذه املادة أنه يف ما خيص تشكيلة أعضاء اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق أنه مت 

فاملشرع أراد من خالل ذلك  و بالتايل حذف ممثل اإلدارة الذي كان يقرتحه الوايل ضمن تشكيلة اللجنة
املعدل  83/15تفادي الغموض الذي كان سائدا يف ما خيص عضوية مثل اإلدارة يف القانون القدمي رقم 

السالف الذكر، حبيث كان منصب ممثل اإلدارة  03/02وذلك يف املادة  99/10مبوجب القانون رقم
ة األمر الذي جعل املشرع يلغي هذا املنصب شكليا ال غري، وليست له أية فعالية تذكر ضمن أعضاء اللجن

وإسناد األمر إىل أعضاء آخرين مؤهلني يف جمال الضمان االجتماعي وهلم من التجربة واخلربة والدراية ما 
 ميكن اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق القيام بدورها على أحسن ما يرام يف املستقبل.

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي على أنه ((ال يكون للطعون املقدمة ضد  23/02/2008املؤرخ يف  08-08من القانون  80نصت املادة  - 1
 قرارات هيئات الضمان االجتماعي أثر موقف)).
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أن يلعب دورا فعاال يف إنارة اللجنة احمللية املؤهلة للطعن وذلك نظرا لكون أن هذا األخري ميكن 
املسبق من خالل تبصريها بكل املعلومات املمكنة اليت يتضمنها ملف الطعن املعروض على اللجنة، وكذا 
اإلملام بكل التقنيات واإلجراءات وخمتلف النصوص القانونية الواجب تطبيقها يف هذا اجملال على اعتبار أن 

اآلخرين ليست هلم الدراية الكافية بكل ما يتعلق بتشريع الضمان االجتماعي الذي يتميز بطابع  األعضاء
 تقي و قانوين خاص.

أما عن عدد أعضاء هذه اللجنة و كذا تنظيمها وسريها فإن املشرع قد نص يف الفقرة األخرية من 
عات يف جمال الضمان املتعلق باملناز  23/02/2008املؤرخ يف  08-08من القانون  06املادة 

االجتماعي واليت جاء فيها على أنه ((حيدد عدد أعضاء هذه اللجان و تنظيمها و سريها عن طريق 
 التنظيم)).

السالفة الذكر فيما خيص تشكيلة أعضاء جلنة الطعن احمللية أ�ا مل  06كما يالحظ على املادة 
يف املستقبل إىل صعوبة حتديد أساليب  تماحتدد بصفة واضحة كيفية اختيار أعضاء اللجنة مما يؤدي ح

 وعمل هذه اللجنة بصفة قانونية واضحة.
 إجراءات سير اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق. : ثانيا

تعقد اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق جلساهتا يف دورة عادية كل مخسة عشر يوما بناء على 
2استثنائية عند الضرورة يطلب من الرئيس أو بطلب من (، وجتتمع يف دورة 1استدعاء من رئيسها

3� (

، إال أن عدم  2ثلثي أعضاءها وتصدر قراراهتا باألغلبية ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس
2احملدد موجب حضور ( توافر النصاب القانون

) ثلثي أعضائها النعقاد جلستها ال يؤدي ذلك إىل �3

بطالن قراراهتا إذا مت الطعن يف قراراهتا بسبب عدم توفر التشكيلة القانونية، ذلك  بطالن اجراءات املداولة أو
 .3جتيز للجنة أن جتتمع حبضور ثالثة أعضاء11/03/1987من القرار الوزاري املؤرخ يف 15أن املادة 

 املتعلق بكيفيات تعيني أعضاء جلان الطعن11/03/1987الصادر بتاريخ  04القرار الوزاري رقم ن م 05املادة  - 1

 يف جمال الضمان االجتماعي و سري هذه اللجان. 

 من نفس القرار. 06املادة  - 2
 من نفس القرار. 15املادة  - 3
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وتبت اللجنة الوالئية للطعن املسبق يف االعرتاضات اليت ترفع أمامها خالل شهر من استالم 
السالف الذكر اليت جاء  08/  08من القانون رقم  07/05، وهذا وفق ملا نصت عليه املادة1ريضةالع

 ».تلزم اللجنة باختاذ قرارها يف أجل ثالثني يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة «فيها على أنه 
سبق تعد يف حماضر وجتدر اإلشارة أنه يف القانون القدمي بعد صدور قرارات اللجنة الوالئية للطعن امل

تسمى حماضر املداولة واليت تقدم إىل السلطة الوصية املتمثلة يف هيئة الضمان اإلجتماعي بغرض املصادقة 
، كما تبلغ هذه القرارات املعنيني باألمر الذين 2يوم من تاريخ اإلجتماع 15عليها وذلك يف مدة ال تتجاوز 

م اللجنة الوطنية للطعن املسبق الكائن مقرها على مستوى خوهلم القانون االعرتاض على هذه القرارات أما
املديرية العامة لكل صندوق من صناديق الضمان االجتماعي واليت هلا صالحية الفصل يف الطعون املستأنفة 
من قبل املؤمنني االجتماعيني، أما الطعون اخلاصة بأصحاب العمل واملتعلقة باإلعفاء من الغرامات 

مبلغها عن  أخري فإن اللجنة الوالئية للطعن املسبق تصدر قراراهتا بصفة ابتدائية عندما يقلوالزيادات عن الت
-08من القانون رقم  07/02 دج) وبصفة ابتدائية وقائية طبقا للمادة1000000مليون دينار جزائري (

لمادة دج) طبقا ل 1000000السالف الذكر عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري ( 08
12/013. 

فإن إجراء املصادقة الذي كان  23/02/2008املؤرخ يف  08-08أما يف القانون اجلديد رقم 
الذي يعدل القانون 11/11/1999املؤرخ يف  99/10من القانون  07منصوصا عليه يف املادة 

نصوص املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي قد ألغي، وهذا ما هو مستشف من 83/15رقم
القانون اجلديد وذلك من خالل عدم التطرق إليه يف صلب هذا القانون، وهذا نظرا ملساوئ هذا اإلجراء 

حبيث يشكل » اللجنة احمللية واللجنة الوطنية«الذي يعترب عائقا حقيقيا أمام عمل جلان الطعن املسبق 

ن يف  جمال االجتماعي وسري هذا املتعلق بكيفيات تعيني أعضاء جلان الطع 11/03/1987الصادر بتاريخ  04من القرار الوزاري رقم  17تنص املادة  - 1
 اللجان.

-99من القانون  07املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي املعدلة مبوجب املادة 02/07/1983املؤرخ يف  83/15 من القانون 12تنص املادة  - 2
 جيب إرسال«واليت جاء فيها على أنه:  1999-11-11املؤرخ يف  10

املتعلقة باالعرتاضات للمصادقة عليها يف أجل مخسة عشر يوما : من اللجنة الوالئية للطعن السبق إىل هيئة الضمان االجتماعي املختصة حمضر مداوالت القرارات 
 ».ومن اللجنة الوطنية للطعن املسبق إىل السلطة الوصية

تفصل اللجنة أيضا يف « املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي على أنه:  23/02/2008املؤرخ يف  08/ 08من القانون  02الفقرة  07تنص املادة  - 3
من القانون  1ة فقر  12كما نصت املادة «، »دج) 100000االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري عندما يقل مبلغها عن مليون دينار جزائري (

ة امام اللجة الوطنية املؤهلة السالف الذكر على أنه ((ترفع االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري املنصوص عليها يف جمال التزامات املكلفني مباشر 
 ». دج) 100000ر جزائري (للطعن املسبق اليت تفصل فيها بصفة ابتدائية و�ائية عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينا
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، و بالتايل هذا اإلجراء يفرغ 1سلطة مضادة على عمل هذه اللجان على حد تعبري األستاذة بلجودي عبلة
حمضر مداوالت جلان الطعن املسبق من حمتواه، بل يعد تدخال صارخا يف شأن قرارات أعضاء اللجنة، 
وعليه فحسن ما فعل املشرع ملا ألغي إجراء املصادقة على حماضر جلان الطعن املسبق وهذا يعد يف نظرنا 

من طرف أعضاء جلان الطعن املسبق ومنحهم الصالحية  كاملة للقرارات املتخذة تکريس استقاللية تامة
 الكاملة يف إعطاء القوة التنفيذية للقرارات اليت يصدروها.

مالحظة أنه ليس  ما كان احلال عليه يف القانون وجتدر املالحظة أن االجتماعي أثر موقف يف القا
املتعلق  08-08موقف يف القانون اجلديد رقم  للطعون املقدمة ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي أثر

منه ، وهذا يف نظرنا  11يف املادة  83/15باملنازعات؛ أي عکس ناكان احلال عليه يف القانون القدمي رقم 
وشددا من املشرع حىت ال يتحجج أرباب العمل بعدم تنفيذ قرارات هيئات ضمان االجتماعي وجيدوها 

 ملعتمدة اليت تقوم هبا هيئة الضمان االجتماعي بصفة قانونية.ذريعة لتعطيل إجراءات التحصيل ا
 : إجراءات و آجال الطعن أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق. ثالثا

من القانون رقم  8تتلخص إجراءات الطعن أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق حسب نص املادة 
ازعات ، يف عرض الطعن من قبل املعين باألمر إما املتعلق باملن 23/02/2008املؤرخ يف  08/  08

بواسطة رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم، وإما بواسطة عريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل 
 يوما بعد تبليغ القرار املعرتض عليه . 15تسلم وصل اإليداع وذلك يف خالل أجل 

تقدمي الطعن أمام اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني  وعليه فإن املشرع قد قلص من مواعيد اللجوء إىل
) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار املعرتض عليه ، طبقا 15للطعن املسبق إىل أجل قدره مخسة عشرة يوما (

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  23/02/2008املؤرخ يف 08/ 08من القانون رقم  08/1للمادة 
كانت مواعيد اللجوء إىل اللجنة الوالئية للطعن املسبق تقدر بشهرين ابتداء من   االجتماعي، وذلك بعدما

تاريخ تبليغ القرار املتعرض عليه إذا تعلق الرتاع بأداءات الضمان االجتماعي وخالل شهر واحد إذا تعلق 
من  10ادة الرتاع باالنتساب وبتحصيل االشرتاكات والزيادات والعقوبات على التأخري وذلك طبقا لنص امل

املتعلق باملنازعات  83/15الذي يعدل ويتمم القانون رقم  11/11/1999املؤرخ يف  99/10القانون 
 يف جمال الضمان االجتماعي.

 

 .68بلجودي عبلة ، املرجع السابق ، ص  - 1
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فاملشرع هنا قلص من آجال الطعن للمطالبني به وذلك قصد تبسيط وتسهيل اإلجراءات سواء 
ماعيا أو للمكلفني بالتزامات الضمان االجتماعي اهليئات الضمان االجتماعي أو بالنسبة للمؤمن هلم اجت

املتعلق  23/02/2008املؤرخ يف 08/  08وهذا ما جاء يف املشروع التمهيدي للقانون اجلديد رقم 
 .1باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي

وبالتايل حىت يضمن الطاعن معاجلة ملفه يف أقرب وقت ممكن وخاصة إذا كان الطاعن مؤمنا 
اجتماعيا، لكون أن البت يف ملف التعويضات املالية ال يستدعي التأخر ملدة طويلة مثل ما كان احلال عليه 

 08/ 08يف القانون القدمي فالتقصري يف اآلجال يعترب امليزة اهلامة اليت جاء من أجلها القانون اجلديد رقم 
 السالف الذكر .

عليه عدم قبول إجراءات الطعن لفوات األجل  وحتسب آجال الطعن کاملة وعدم احرتامها يرتتب
القانوين، مع اإلشارة بأن املشرع اجلزائري وإن كان يضع على عاتق كل من يلتمس مراجعة قرارات هيئات 
الضمان االجتماعي ضرورة احرتام آجال الطعن، لكنه مقابل ذلك يشرتط يف إنتاج هذه اآلجال آثارها 

إىل املعنيني باألمر كل البيانات اجلوهرية السيما ما يتعلق منها بشرط القانونية أن يتضمن سند تبليغها 
 .2احرتام املدة القانونية وطرق الطعن فيها

، ت اجلوهرية املنصوص عليها قانوناوعليه حيبذ أن تكون قرارات الضمان االجتماعي حتمل كل بيانا
عليها مع اإلشعار باالستالم، أو عن طريق حمضر  و جيب أن تبلغ إىل املؤمنني سواء عن طريق رسالة موصی

قضائي يعهد إليه تبليغ بعض املؤمنني االجتماعيني الذين يستغلون الفراغات القانونية لالحتجاج بعدم 
وهذا حرصا على جتنب هيئة الضمان االجتماعي كثرة عرض الرتاعات سواء على جلان الطعن املسبق  التبليغ

 أو أمام القضاء.
 23/02/2008املؤرخ يف 08/08إلشارة أن تشريع الضمان االجتماعي اجلديد رقم وجتدر ا

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي يف مادته الثانية نص على أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشري 
سبق يكون  إىل أسباب االعرتاض على القرار، فاملشرع أكد على أن االعرتاض أمام اللجنة احمللية للطعن امل

ما عدا ما نص » املتعلق باملنازعات  83/15« كتايب وهو األمر الذي تغافل عنه املشرع يف القانون القدمي 
منه على أن االعرتاض يتم إما بواسطة رسالة موصي عليها مع طلب اإلشعار  10/2عليه يف املادة 

 باالستالم، وإما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة .

 .23/02/2008املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي املؤرخ يف  08/ 08لقانون رقم ا - 1

 . 21بن صاري ياسني، املرجع السابق ص  - 2
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ملشرع نص صراحة على أن الطعن يكون مكتوبا مما يوحي لنا أن الطعن جيب أن يكون مؤسس وبالتايل فا
على أسباب وأسانيد لالعرتاض على القرار الصادر عن هيئة الضمان االجتماعي عكس ما كان عليه األمر 

سي يف يف القانون القدمي وهو تقدمي جمرد رسالة عادية أو إيداع طلب، معناه أصبح التسبيب شرط أسا
االعرتاض على قرارات هيئات الضمان االجتماعي وعلى ضوئه ستفصل اللجنة يف االعرتاض سواء بالقبول 

 أو الرفض.
 إختصاصات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق. رابعا : 

ختتص اللجنة الوالئية للطعن املسبق يف الدراسة والبت يف الطعون اليت ترفع هلا من طرف املؤمن هلم 
و من طرف أصحاب العمل ضد قرارات هيئات الضمان اإلجتماعي، وهذه األخرية تتعلق بتقدير ومنح أ

األداءات العينية واألداءات النقدية املمنوحة للمؤمن له أو ذوي حقوقه مبناسبة املرض أو الوفاة أو الوالدة، 
املنازعات املتعلقة  املهين، وكذا وكذا القرارات املتعلقة بالبت يف الطابع املهين احلادث العمل أو املرض

مبعاشات التقاعد واملنح العائلية ويستثن من هذه الطعون املتعلقة بعض اإلطارات السامية اليت ختضع إىل 
 .1نظام خاص وكذا العسكريون

كما ختتص اللجنة الوالئية للطعن املسبق بالفصل يف االعرتاضات املتعلقة بتحصيل املبالغ املستحقة 
 املتعلقة بالضمان اإلجتماعي.

إال أنه يالحظ أن اللجنة الوالئية للطعن املسبق ال تعمل بشكل منتظم بسبب تأجيل االجتماعات 
امللفات مما جعل املعرتضني على قرارات الضمان مرات عديدة، األمر الذي أدى إىل تراكم عدد كبري من 

أشهر أو سنة وهذا يؤدي إىل هدر حقوق املعرتضني على  06اإلجتماعي ينتظرون مدة طويلة تصل حىت 
هذه القرارات من جهة وتراكم العديد من الزراعات على القضاء يف حني أن جلنة الطعن األويل سابقا 

 2ختفيف الرتاعات على القضاء.واحمللية حاليا من أهم أهدافها هو 
 : إجراءات تبليغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق. خامسا 

املتعلق باملنازعات يف جمال  23/02/2008املؤرخ يف  08/ 08من القانون رقم  09نصت املادة 
رسالة موصي عليها مع الضمان االجتماعي على أنه (( تبلغ قرارات اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق ب

) أيام من تاريخ 10اإلشعار باالستالم، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان االجتماعي يف أجل عشرة (

 .15ذيب عبد السالم ، املرجع السابق ص  - 1
2 - Est que Mr ZIDANI Zine Eddine vue que la commission de recours pe wilaya a une compétence 
territoriale où est située l'agence à laquelle les requérants sont affiliés. Mr Zidani Zine Eddine, les 
recours préalables « mémoire de fin d'étude d'un organisme de sécurité sociale pour l'obtention du 
diplôme de poste-graduation spécialisé », d'un organisme de sécurité sociale, Mai 1993-p 8. 
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صدور القرار))، فمن خالل هذه املادة يتضح لنا أن املشرع حدد وسائل تبليغ قرارات اللجنة احمللية املؤهلة 
باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد  ا مع اإلشعارللطعن املسبق، سواء عن طريق رسالة موصى عليه

) بعدما كان النص يف القانون القدمي يف 10لدى هيئة الضمان االجتماعي وذلك يف أجل عشرة أيام (
يكتفي بتبليغ قرارات اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق إىل األطراف  83/15من القانون رقم  12املادة 

 املعنية فحسب.
املتعلق  83/15« تايل فاملشرع مرة أخرى تدارك النقائص اليت كانت موجودة يف القانون القدمي وبال
وذلك حىت يضمن أن قرارات اللجنة احمللية تبلغ الطاعن بصفة صحيحة ورمسية، وهذا لتفادي » باملنازعات

قب انتهاء مدة شهر التحجج بعدم تبليغ قرارات اللجنة مما يؤدي بالطاعن اللجوء مباشرة إىل القضاء ع
، وهو ما أثقل كاهل القضاء » 83/15من القانون رقم  14املادة «املنصوص عليها يف القانون القدمي 

 بكثرة عرض هذا النوع من الرتاعات أمام القضاء.
لذا ولتفادي هذا اإلشكال نص املشرع صراحة على تبليغ قرارات اللجنة احمللية املؤهلة للطعن 

نونية حىت يضمن استالم قرارات اللجنة إىل أصحاهبا خالل مدة حمددة تقدر بعشرة أيام املسبق بوسائل قا
) يوما اإلخطار اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق من قبل 15) لتحسب بعد ذلك مخسة عشر (10(

عريضة ) ابتداء من تاريخ استالمها 30املعرتض، وذلك للفصل يف الطعن املقدم أمامها يف غضون ثالثني (
 الطعن.

 للطعن المسبق  الثاني: عرض النزاع العام على اللجنة الوطنية المؤهلة المطلب
األثر البارز واملباشر يف  1986املتعلق بقانون املالية لسنة  86/15لقد كان لصدور القانون رقم 

للطعن وذلك  التطورات اليت عرفتها جلنة الطعن املسبق واليت كان من نتائجها أنه أصبح هناك مستوين
، حيث كانت ترمي أحكام هاتني املادتني إىل دعم 1من هذا القانون 121و 120مبقتضى أحكام املادتني 

تسوية املنازعات العامة يف إطار جلان الطعن املسبق الوالئية والوطنية وذلك سعيا دائما إىل حل اخلالفات 
اليت تتميز هبا إجراءات الطعن أمام هذه اللجان  دون اللجوء يف مرحلة أوىل إىل القضاء، وهذا نظرا للمزايا

قم املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان األول من الباب الثاين من القانون ر  1983يوليو  02املؤرخ يف  املتعلق بقانون 86/15من القانون رقم  121تنص املادة  1
مکرر: تنشأ لدى كل هيئة للضمان االجتماعي جلنة وطنية للطعن األويل تبت يف االستئناف حول الطعون  09املادة  مكرر كما يلي: 09االجتماعي مادة 83/15

تعلقة بالغرامات و الزيادات عن التأخري املشار الطعون غري تلك امل 09غري تلك املتعلقة بالغرامات والزيادات عن التاخري املشار اليها يف الفقرة ماقبل االخري من املادة 
املتعلق  23/02/2008املؤرخ يف  08/08إن املشرع عدل هذه املادة مبوجب القانون رقم » ضمن أجل ثالثني يوما 2إليها يف الفقرة ما قبل األخرية من املادة 

 تنشأ ضمن كل هيئة للضمان االجتماعي جلنة وطنية للطعن املسبق).«على أنه: منه واليت جاء فيها  10باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي يف املادة 
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اليت تتمثل يف البساطة والوضوح باإلضافة إىل دورها يف تقريب املؤمنني االجتماعيني من هيئة الضمان 
 االجتماعي.

مكرر من  09إال أن املشرع يف التعديل احلديث القانون منازعات الضمان االجتماعي عدل املادة 
املتعلق باملنازعات املستحدثة مبوجب املتعلق بقانون املالية لسنة 83/15انون رقم الق 15القانون رقم 

على أنه ((تنشأ  23/02/2008املؤرخ  08/08من القانون رقم 10/1، حبيث نص يف املادة  1986
للضمان االجتماعي جلنة وطنية مؤهلة للطعن املسبق))، وبالتايل فهذه املادة جاءت عامة  ضمن كل هيئة

ملة أي تعترب اللجنة الوطنية كدرجة ثانية للطعن املسبق يف مجيع اعرتاضات على القرارات الصادرة عن وشا
املتعلق  08/  08من القانون رقم  05اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق، وهذا ما أكدته املادة 

. أمام اللجنة -ن املسبق:باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي واليت جاء فيها على أنه ((يرفع الطع
الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يف حالة االعرتاض على قرارات اللجنة احمللية للطعن)) ما عدا ما استثناه 

السالف الذكر الذي نص على أنه (( ترفع االعرتاضات  08/  08من القانون رقم  12/1املشرع يف املادة 
املنصوص عليها يف جمال التزامات املكلفني مباشرة أمام اللجنة املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري 

الوطنية املؤهلة للطعن املسبق اليت تفصل فيها بصفة ابتدائية وقائية عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون 
 دج)).1000000دينار جزائري 

يف التشريع القدمي  السالفة الذكر أن املشرع تراجع عن ما كان مقرر 12/1وبالتايل يفهم من املادة 
للضمان االجتماعي، حبيث كانت االعرتاضات على قرارات الضمان االجتماعي املتعلقة بالغرامات 

 والزيادات عن التأخري تفصل فيها اللجنة الوالئية للطعن املسبق بصفة ابتدائية و �ائية .
اللجنة وإجراءات سريها وعليه فإنه لدراسة عمل هذه اللجنة يقتضي منا األمر التطرق إىل تشكيل 

 وكذا آجال وإجراءات الطعن أمامها واختصاصها وإجراءات تبليغ قرارها وذلك كما يلي.
 تشكيل اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. الفرع األول :

املتعلق املنازعات  23/02/2008املؤرخ يف  08/  08من القانون رقم  10/  2مادام أن املادة 
وتنظيمها وسريها عن طريق  االجتماعي قد نصت على أنه حتدد تشكيلة هذه اللجنة يف جمال الضمان

اللجنة الوطنية للطعن املسبق وفقا للقانون القدمي  التنظيم، ومن مث فال مانع من التطرق إىل تشكيلة أعضاء
نسبة يف انتظار إصدار تنظيم من شأنه حيدد تشكيلة هذه اللجنة، ونفس األمر يقال بال»  83/15« 

وآجال الطعن أمامها واختصاصها، مع احلرص على تناول كل ما جاء به  الوطنية إلجراءات سري اللجنة
السالف الذكر من خالل التعرض إىل كل ما مت استحداثه من طرف املشرع  08/  08القانون اجلديد رقم 

 يف صلب القانون اجلديد حىت يتالءم مع مضمون هذه الدراسة .
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ة بلجنة الطعن الوطنية تغيريا هي األخرى يف عدد األعضاء املمثلني هلا ، وهذا لقد عرفت تشكيل
مكرر من  09واليت عدلت املادة  11/11/1999املؤرخ يف  99/10من القانون  04/02مبوجب املادة 

تتكون كل جلنة من ممثلني يعانون من بني «املتعلق باملنازعات اليت جاء فيها على أنه:  15-83القانون 
 عضاء جملس إدارة اهليئة املعنية و تتشكل من:أ

 ) ممثلني عن العمال03ثالثة ( -
 ) ممثلني عن أصحاب العمل. 03ثالثة ( - 
 ) عن اإلدارة.01ممثل وأحد ( -

يتوىل أمانة كل جلنة أحد أعوان هيئة الضمان االجتماعي حتدد كيفيات التعني ضمن هذه اللجان 
 .1»يموكذا قواعد سريها عن طريق التنظ

للهيئة املعنية لكل  2وجتدر املالحظة أن أعضاء اللجنة الوطنية يتم إختيارهم من جملس اإلدارة
 أداء مهامهم وذلك ملدة ثالث سنوات ويف حالة ختلف هؤالء األعضاء عن 3صندوق

 11/03/1987يتوىل مبجلس اإلدارة تغيري أحدهم، كما يالحظ أن القرار الوزاري و بتاريخ
بكيفيات تعيني أعضاء جلنة الطعن املسبق الوطنية مل يتعرض يف أي مادة من مواده إىل اإلشارة إىل املتعلق 

منه بالنسبة للجنة الطعن الوالئية، ولكنه  03يف املادة  ماهو مبني من يتوىل رئاسة هذه اللجنة عكس
يس مع شرط أن يكون هذا منه على أنه يتم اختيار داخل هذه اللجنة نائب رئ 10استثناء أشار يف املادة 

 األخري ينتمي إىل جهة أخرى غري تلك اليت ينتمي إليها الرئيس.
 إجراءات سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. أوال :

نتناول يف هذا البند إجراءات سري اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق، مث نتطرق إىل إجراء   
 الوطنية يف القانون القدمي والقانون اجلديد.املصادقة على قرارات اللجنة 

 
 
 

املتعلق بكيفيات تعيني أعضاء جلان الطعن يف جمال الضمان االجتماعي و سري هذه 11/03/1987الصادر بتاريخ  04من القرار الوزاري رقم  07املادة  1
 اللجان..

املتعلق بكيفيات تعيني أعضاء جلان الطعن يف جمال الضمان االجتماعي و سري هذه 11/03/1987در بتاريخ الصا 04من القرار الوزاري رقم  07املادة  2
 اللجان.

 ونقصد بذلك صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء والصندوق الوطين للتقاعد . 3
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 : نة الوطنية المؤهلة للطعن المسبقبالنسبة إلجراءات سير اللج -1 
إن إجراءات سري عمل اللجنة الوطنية للطعن املسبق تتم بنفس الكيفية اليت يتم هبا عمل اللجنة 

أو أصحاب العمل أو مدراء وكاالت  احمللية املؤهلة للطعن املسبق، حيث ميكن للمؤمنني االجتماعيني
هيئات الضمان اإلجتماعي الطعن ضد القرارات اليت تصدرها اللجنة احمللية للطعن املسبق باستثناء القرارات 

دج)، 1000000املتعلقة بغرامات وعقوبات التأخري اليت يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري (
لجنة الوطنية للطعن املسبق وتفصل فيها بصفة ابتدائية و مائية طبقا حبيث يتم الطعن فيها مباشرة أمام ال

 املتعلق باملنازعات السالف الذكر. 08/08من القانون  1فقرة  12للمادة 
على استدعاء  حيث تعقد اللجنة الوطنية للطعن املسبق جلساهتا يف دورة عادية مرة كل شهر بناءا

2من رئيسها، كما جتتمع هذه اللجنة يف دورة استثنائية عند ضرورة بطلب من ثلثي (
) أعضائها �3

البسيطة لألصوات ويف حالة تساوي األصوات مبا فيها صوت الرئيس  وتصدر هذه اللجنة قراراها باألغلبية
 حيول ملف الطعن إىل جملس إدارة الصندوق للفصل فيه.

وطنية للطعن املسبق يف االعرتاضات اليت ترفع أمامها خالل شهر من استالم وتبت اللجنة ال
يسري اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة االستئناف، وميكن إثبات ذلك عن طريق وصل اإليداع أو  1العريضة

اإلشعار باالستالم يف حالة رفع االستئناف عن طريق رسالة موصى عليها، أو عن طريق إيداع عريضة لدى 
مانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع و ذلك يف أجل مخسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة أ

احمللية املعرتض عليه، أو يف غضون ستني يوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق 
-08من القانون اجلديد  13/01املادة إذا مل يتلق املعين أي رد على عريضته، وهذا وفقا ملا نصت عليه 

 املتعلق باملنازعات يف جمال القانون االجتماعي.23/02/2008املؤرخ يف  08
وجتدر املالحظة أن املشرع أكد على أن الطعن املقدم أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق 

من  13/02ا نصت عليه املادة يكون مكتوبا وأن يشري إىل أسباب االعرتاض على القرار وهذا وفقا مل
السالف الذكر، و بالتايل فالطعن جيب أن يكون مكتوبا بطريقة منظمة ومبنيا  08-08القانون اجلديد 

على أسانيد مقنعة ومسببا تسبيبا كافيا حىت يتيح ألعضاء اللجنة بسط رقابتهم القرارات اللجنة احمللية 
كل السلبيات اليت كانت  ، ومن مث فاملشرع أراد أن يتفادىوتقدير مدى جدية الطعن املقدم يف هذا اإلطار

 موجودة يف القانون القدمي وذلك بفرض إجراءات جتعل الطعون املقدمة تتسم بطابع التعليل والتربير.

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  02/07/1983قانون رقم الذي يعدل ويتمم من ال11/11/1999املؤرخ يف  99/  10من القانون  07/  1املادة  1
 االجتماعي
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لطعن المسبق من طرف الجهة بالنسبة إلجراء المصادقة على القرارات اللجنة الوطنية المؤهلة ل-2
 :  الوصية

 نتناول يف هذا العنصر إجراء املصادقة يف القانون القدمي ، مث يف القانون اجلديد وذلك كما يلي :
 :المتعلق بالمنازعات 83/15م رقم في القانون القدي -أ 

بعد صدور قرارات اللجنة الوطنية للطعن تعد يف حماضر تسمى حماضر املداوالت واليت تتشكل من 
ات اخلاصة باملؤمنني االجتماعيني، والثاين يتضمن القرارات املتعلقة باملكلفني يف نوعني، األول يتعلق بالقرار 

عنوان و  جمال الضمان االجتماعي وهم املستخدمني وغري األجراء، على أن يتضمن كل حمضر اسم ولقب
الطاعن وعرض موجز وقائع القضية ووجهة نظر كل من الطاعن وهيئة الضمان االجتماعي ورأي الطبيب 

ستشار يف حالة الرتاع املتعلق باملؤمنني االجتماعيني، مث يف األخري قرار اللجنة الوطنية وبعدها حتال هذه امل
يوما من تاريخ انعقاد االجتماع  15الوصية دون إغفال تسبب قراراهتا وذلك يف أجل  احملاضر إىل السلطة

 .1و ذلك للمصادقة عليها
وذلك لتمكني السلطة الوصية من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق هيئات الضمان اإلجتماعي 
للقانون والتشريع املعمول به يف جمال الضمان االجتماعي وللسلطة الوصية أجل شهر واحد للنظر يف 

 .2حماضر مداوالت القرارات إبتداءا من تاريخ استالمها
 :المتعلق بالمنازعات 2008فيفري  23المؤرخ في  08-08في القانون الجديد رقم  -ب

لقد ألغي املشرع إجراء املصادقة على قرارات اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق من طرف اجلهة 
عات الوصية واملتمثلة يف الوزارة الوصية، وهذا ما هو واضح من خالل ما جاء يف القانون اجلديد ملناز 

السالف الذكر، وذلك من خالل عدم النص عليه يف حمتوى هذا  08-08الضمان االجتماعي رقم 
القانون ، فاملشرع أراد منح اللجنة الوطنية الصالحية الكاملة يف إعطاء القوة التنفيذية للقرارات اليت تصدرها 

افقتها على القرارات الصادرة هذه اللجنة نفسها دون الرجوع إىل السلطة الوصية اليت ميكن أن تسحب مو 
 عن اللجنة السالفة الذكر.

املتعلق باملنازعات يف جمال 02/07/1983املؤرخ يف  83/15املعدل واملتمم للقانون رقم 11/11/1999املؤرخ يف 10//99من القانون  12/02مادة  1
  الضمان االجتماعي

متنح هيئة الضمان االجتماعي والسلطة الوصية أجل شهر للبت يف حمضر مداوالت القرارات « ذكره على أنه:  السالف 99/10من القانون  12/03تنص املادة  2
 إبتداءا من تاريخ استالم هذه احملاضر .
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وبالتايل فاملشرع وفق يف ما ذهب إليه من خالل منح االختصاص للجنة الوطنية للبت تائيا يف 
الرتاع املعروض عليها ، إذ كيف يعقل أن تقوم السلطة الوصية مبراقبة قرارات مت االتفاق عليها والفصل فيها 

ية يستشف من روح تشريع الضمان االجتماعي أمنا صاحبة الوالية الكاملة للفصل يف من طرف جلنة قانون
 الرتاع املعروض عليها؟

فضال على أن إجراء املصادقة على قرارات اللجنة من اجلهة الوصية قد يفرغ من حمتواه اهلدف 
االجتماعي، وعليه فاملشرع  املرجو من وراء التسوية اإلدارية الودية للنزاعات القائمة بشأن قرارات الضمان

بإلغائه هلذا اإلجراء ما هو إال تأكيد على تعزيز أعمال جلان الطعن املسبق بنظام قانوين أكثر مشولية آخذا 
 بعني االعتبار مجيع أطراف العالقة القانونية يف جمال هذا النوع من املنازعات.

 المسبق. : إجراءات و آجال الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعنثانيا 
إن إجراءات وآجال الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق هي نفسها اإلجراءات واآلجال 

ختطر اللجنة الوطنية بالطعن إما بواسطة  املنصوص عليها بالنسبة للجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق، إذ
رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم، وإما بواسطة إيداع عريضة لدى أمانة اللجنة مقابل تسلم وصل 

يوما بعد تبليغ القرار املعرتض عليه الصادر من اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق  15إيداع وذلك خالل 
من تاريخ إخطار اللجنة السالفة الذكر إذا مل يتلق املعين أي رد على عريضته و  أو يف غضون شهرين ابتداء

 .23/02/2008املؤرخ  08/08من قانون  13هذا وفقا ملا نصت عليه املادة 
املتعلق باملنازعات جنده قد قلص يف آجال إخطار  83/15وبالتايل فاملشرع باملقارنة بالقانون القدمي

للطعن املسبق ، فعوض مدة شهرين اليت كانت منصوصا عليها يف القانون القدمي  اللجنة الوطنية املؤهلة
) يوما فقط لالعرتاض أمام اللجنة الوطنية وذلك من تاريخ تبليغ قرار 15أصبحت اآلن مدة مخسة عشر (

خطار ) يوما ابتداء من إ60اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق إىل املعين باألمر، أو يف غضون ستني (
اللجنة احمللية إذا مل يتلق الطاعن أي رد على عريضته، وبالتايل فتقصري آجال إخطار اللجنة الوطنية من 
شأنه تسهيل وتبسيط اإلجراءات سواء اهليئة الضمان االجتماعي أو املؤمن له اجتماعيا أو املكلفني 

اء به تشريع الضمان االجتماعي بالتزامات الضمان االجتماعي و هذا هو الشيء اجلديد واملميز الذي ج
 احلديث املتعلق باملنازعات.
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 اختصاصات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. ثالثا :
نتناول يف هذا البند اختصاصات اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق كدرجة استئناف ،مث 

 اختصاصها كأول وآخر درجة 
 :ن المسبق كدرجة استئناف عاختصاص الجنة الوطنية المؤهلة للط -1

ختتص اللجنة الوطنية للطعن املسبق يف اإلستئنافات املوجهة ضد قرارات اللجان احمللية املؤهلة 
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  08 -08من القانون رقم 11للطعن املسبق وهذا ما نصت عليه املادة 

الوطنية للطعن املسبق يف الطعون املرفوعة ضد قرارات االجتماعي واليت جاء فيها على أنه ((تبت اللجنة 
 اللجان احمللية املؤهلة للطعن املسبق)).

ومن مث ميكن القول بأن جلنة الطعن الوطنية تعترب مبثابة درجة ثانية من درجات الطعن اإلداري يف 
لطعن الوالئية وذلك إما جمال التسوية الداخلية للمنازعات العامة، ويتمثل أساسا يف مراجعة قرارات جلان ا
 1لتأكيد صحتها أو إللغاءها يف حالة عدم تطابقها مع تشريع الضمان اإلجتماعي). 

وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع أضاف اختصاص آخر للجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق مل يكن 
تماعي ويتمثل يف الفصل املتعلق بالنازعات يف جمال الضمان االج 83/15موجودا يف القانون القدمي رقم 

املسبق كدرجة استئناف فيما خيص االعرتاضات املتعلقة بالزيادات  الطعون املقدمة ضد اللجنة احمللية للطعن
دج، وهذا أمر جديد أتى  1000000والغرامات على التأخري عندما يقل مبلغها عن مليون دينار جزائري 

جنة الوالئية للطعن املسبق (سابقا) تفصل يف االعرتاضات به املشرع يف القانون املستحدث بعدما كانت الل
املعدل واملتمم  10-99من القانون رقم  04-03السالف ذكرها بصفة ابتدائية و فائية طبقا للمادة 

 15.2-83للقانون السابق املتعلق باملنازعات رقم 
السالفة الذكر فإن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن  08-08من القانون  11وبالتايل فطبقا للمادة 

املسبق تبت يف الطعون املرفوعة ضد قرارات اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق واملتعلقة بالزيادات والغرامات 
 . دج 1000000على التأخري عندما يقل مبلغها عن مليون دينار جزائري 

 
 

بب أو عدمه يكون يف أما يف فرنسا فإن إبطال قرار صادر عن املدير اجلهوي للضمان االجتماعي بسبب النقص يف الس 23بن صاري ياسني، املرجع السابق ص  1
إداريني املشاركني يف الفدرالية الطبية بفرنسا، خصوصا إذا علمنا بأن القرار املتخذ يتخذ شكل تنظيم، وميكن للمدير  05اختصاص الصندوق العام املكون من 

 اجلهوي آن ايتخذ قرار يوقف تنفيذ القرار الصادر عن املدير اجلهوي. أنظر يف هذا الشأن أكثر .
2 - Xavier prévôt – la tutelle de l'état sur les organismes de sécurité sociale - aspects contentieux - revue 
du droit social - N° 11 Novembre 1987 -P769. 
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 هلة للطعن المسبق كأول وأخر درجة:اختصاص اللجنة الوطنية المؤ  -2
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي استحدث املادة  08-08إن القانون اجلديد رقم 

منه وذلك بإضافة اختصاص آخر للجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق على غرار االختصاص السالف  12
يف أن اللجنة الوطنية السالفة الذكر ختتص كأول و آخر درجة يف االعرتاضات املتعلقة ذكره، ويتمثل 

بالزيادات والغرامات على التأخري املرفوعة من طرف املكلفني بالتزامات الضمان االجتماعي مباشرة عندما 
ن م 12/1دج وهذا ما نصت عليه املادة 1000000يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري 

السالف الذكر واليت جاء فيها على أنه ((ترفع االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات  08-08القانون 
على التأخري املنصوص عليها يف جمال التزامات املكلفني مباشرة أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطهن املسبق 

و يفوق مليون دينار جزائري اليت تفصل فيها بصفة ابتدائية و�ائية عندما يساوي مبلغها أ
 دج)).1000000

وبالتايل فاملشرع من خالل استحداث هذا االختصاص للجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق أراد أن 
خيفف العبئ على اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق يف الفصل يف االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات 

دج، وذلك نظرا لثقل املسؤولية اليت   1000000مبلغها مليون دينار جزائري على التأخري عندما يتجاوز 
كانت ملقاة على عاتق أعضاء هذه اللجنة، ومن جهة أخرى حىت يتم الفصل يف االعرتاض يف أقرب 

 اآلجال أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق .
ضة على اللجنة الوالئية ملعظم واليات ذلك ألنه لوحظ يف السابق أن عدد كبري من امللفات املعرو 

الوطن مل يتم الفصل فيها إال بعد مرور مدة زمنية طويلة بسبب عدم انعقاد اجتماعات اللجنة أو عدم 
 حتديد تشكيلتها بعد انتهاء مدهتا اخل من األسباب اليت كانت تعرقل سري عمل اللجنة آنذاك.

عل الطعن يرفع مباشرة أمام اللجنة الوطنية عندما يفوق وبالتايل فاملشرع تفطن هلذه النقطة اهلامة جب
مبلغ االعرتاض مليون دينار جزائري حىت يفصل يف الرتاع يف أقرب اآلجال و کذا دراسة هذه امللفات بصفة 
جدية من طرف أعضاء اللجنة الوطنية الذين يتمتعون بكفاءة عالية يف هذا اجملال وهذا حىت يضمن حقوق 

حهم الثقة الكاملة يف هيئات الطعن املسبق، السيما وأن اجلزائر خاضت معرتك االقتصاد أرباب العمل ومن
احلر وأن أغلب املستثمرين خواص ويوظفون عدد هائل من العمال األمر الذي يتطلب أن ال تكون هناك 

هظة جدا ، أي عوائق إجرائية يف الفصل يف االعرتاضات املتعلقة بالزيادات والغرامات اليت تكون مبالغها با
 تفوق أو تساوي مليون دينار جزائري .
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املتعلق باملنازعات على  08-08من القانون رقم  12/2وجتدر اإلشارة أن املشرع نص يف املادة 
أعاله على االعرتاضات املنصوص عليها يف هذه املادة ))  7من املادة  4و3أنه (( تطبق أحكام الفقرتني 

السالف الذكر على أنه (( ميكن ختفيض الزيادات  08-08القانون من 7 من املادة 3وقد نصت الفقرة 
% من مبلغها بالنظر إىل ملف صاحب  50والغرامات على التأخري يف حدود نسبة مخسني باملائة 

والعريضة)، وعليه فاملشرع سلك نفس املسلك يف الطعون املرفوعة يف هذا اجملال أمام اللجنة احمللية املؤهلة 
 دون أن تتعداها. 50سبق ذلك جبعل ختفيض الزيادات والغرامات على التأخري يف حدود للطعن امل

وبالتايل ففي ما سبق كانت اللجنة الوالئية للطعن (سابقا) تفصل يف االعرتاضات املرفوعة أمامها 
على  % و بالتايل املشرع شدد العقوبة75يف هذا الشأن يصل ختفيض الغرامة أو زيادة التأخر إىل غاية 

أرباب العمل الذين يرتكبون خمالفات يف جمال الضمان االجتماعي وايل اجنر عنها فرض عليهم غرامات 
وزيادات على التأخري بالنسبة جلميع التصرحيات اليت تتم من طرف أرباب العمل لدى هيئة الضمان 

جتماعي وحىت يأخذوا االجتماعي، رمبا هذا اإلجراء يقلص من تاون أرباب العمل املكلفني بالضمان اال
 األمر جبدية واهتمام.

املتعلق باملنازعات واليت جاء فيها  08-08من القانون رقم  7من املادة  4أما عن تطبيق الفقرة 
على أنه ((ال تفرض الزيادات والغرامات على التأخري يف حالة القوة القاهرة املثبتة من قبل اللجنة))، 

نة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق صالحية إعفاء أرباب العمل من تسديد فاملشرع يف هذه الفقرة أعطى للج
الغرامات والزيادات على التأخري اليت مت فرضها من قبل هيئات الضمان االجتماعي، وذلك يف حالة القوة 

ن القاهرة املثبتة قانونا من طرف اللجنة مع مراعاة الظروف اليت متت فيها فرض هذه العقوبات لكن بشرط أ
يقدم رب العمل الطاعن كل الوثائق واإلثباتات اليت تؤكد أن هناك قوة قاهرة حالة دون أن يتفادى توقيع 

 فرض هذه العقوبات.
فاملشرع يف هذه الفقرة مل حيدد معىن القوة القاهرة اليت تثبتها اللجنة مع العلم أن مصطلح القوة 
القاهرة واسع جدا مما جيعل تفسري هذا املصطلح يكون بالرجبوع إىل القواعد العامة ونعين باخلصوص قواعد 

 القانون املدين.
ات الضمان االجتماعي أثر موقف وهذا وجتدر املالحظة أنه ليس للطعون املقدمة ضد قرارات هيئ

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي يف املادة رقم  0-08ما نص عليه القانون اجلديد رقم 
واليت جاء فيها على أنه ((ال يكون للطعون املقدمة ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي أثر  80/1

واليت جاء فيها على أنه  11يف املادة  15-83القدمي رقم  موقف)) وهذا على عكس ما كان عليه القانون
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((يف حالة تقدمي االعرتاض على القرار الصادر عن هيئة الضمان االجتماعي يتوقف تنفيذ القرار املطعون 
 فيه إىل أن يتم البت فيه �ائيا).

عن املسبق وكذا وبالتايل فاملشرع بقدر ما قلص من آجال اللجوء إىل اللجنة الوطنية املؤهلة للط
آجال الفصل يف الطعون املقدمة بقدر ما تشدد يف متابعة أرباب العمل وحتصيل املبالغ املستحقة املعرتض 
عليها، ومن مثة فاملبالغ املعرتض عليها أمام اللجنة السالفة الذكر يتم حتصيلها من طرف هيئة الضمان 

ر، وهذا يعد صرامة حقيقية فرضها التحول اجلديد االجتماعي بالرغم من االعرتاض عليها من املعين باألم
، ويف حالة فصل اللجنة 08-08الذي جاء به القانون اجلديد لقانون منازعات الضمان االجتماعي رقم 

الوطنية يف الطعن املقدم أمامها باإلجياب فإن رب العمل ال يسرتد هذه املبالغ مباشرة بل يتم خصمها من 
 اليت سيدفعها رب العمل لدى هيئة الضمان االجتماعي.قيمة االشرتاكات الالحقة 

 : إجراءات تبليغ قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق.رابعا
املنعلق بالنزاعات يف جمال 23/02/2008املؤرخ يف  08-08من قانون  14نصت املادة 

رسالة موصى عليها مع املسبق ب الضمان االجتماعي على أنه ((تبلغ قرارات اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن
إشعار االستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد الضمان االجتماعي حمضر استالم يف أجل عشرة أيام من 

 تاريخ صدور قرارها)).
فمن خالل هذه املادة يتبني لنا أن املشرع حدد وسائل تبليغ قرار اللجنة الوطنية وذلك بوسيلتني 

لتبليغ عن طريق رسالة موصی عليها مع اإلشعار باالستالم، والوسيلة الثانية هامتني، تتمثل األوىل يف ا
بواسطة عون مراقبة معتمد لدى هيئة الضمان االجتماعي مبحضر استالم يف أجل عشرة أيام من تاريخ 
صدور القرار وهذا بعد ما كان النص القانوين القدمي يكتفي بتبليغ قرارات اللجنة الوطنية إىل األطراف 
املعنية فحسب، وذلك حىت يتضمن تبليغ قرارات اللجنة الوطنية الصادرة عنها قد بلغت إىل أصحاهبا يف 

 مواعيدها لتتاح أمامهم فرصة أخرى تتمثل يف اللجوء إىل إجراءات الطعن القضائي.
ذا يف وبالتايل فاملشرع يف هذه املادة كان أكثر حرصا على ما كان احلال عليه يف القانون القدمي، وه

نظرنا يعد تطورا نوعيا نثمنه ومكسبا هاما لصاحل هيئات الضمان االجتماعي، ذلك أن املمارسات السابقة 
أثبتت يف العديد من املرات أن قرارات اللجنة الوطنية ال تصل إىل أصحاهبا يف الوقت احملدد مما جيعل 

لجنة احمللية و بالتبعية إلغاء قرار صندوق املعرتضني يتخذون ذلك ذريعة للجوء إىل القضاء إللغاء قرارات ال
 الضمان االجتماعي.

فاملشرع هذه الطريقة قد محى أموال الصندوق ووارداته من خالل فرض إجراءات جد دقيقة وفعالة 
 من شأ�ا أن حتبط كل حماوالت التالعب واستغالل الثغرات اليت كانت يف القانون القدمي.
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 الطعن المسبق. القانونية للقرارات الصادرة عن لجاناآلثار : الثانيالفرع 
للقرارات الصادرة عن جلان الطعن املسبق سواء كانت اللجنة احمللية أو اللجنة الوطنية عدة آثار   

 نذكر أمهها وذلك كما يلي :
قرار هيئة الضمان  الطعن أمام اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق ال يوقف تنفيذأوال:  

 االجتماعي. 
إن الطعن أمام اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق ضد قرارات هيئة الضمان االجتماعي 

املتعلق يف املنازعات  08-08من القانون اجلديد رقم  80/01ليس له أثر موقف و هذا ما أكدته املادة 
ى أنه ((ال يكون للطعون املقدمة ضد قرارات هيئات يف جمال الضمان االجتماعي اليت جاء فيها عل

 الضمان االجتماعي أثر موقف)). 
املتعلق باملنازعات يف جمال  83/15وبالتايل فاملشرع تراجع عن ما كان عليه يف القانون القدمي رقم 

يتوقف الضمان االجتماعي ، حبيث كان االعرتاض املقدم ضد القرار الصادر عن هيئة الضمان االجتماعي 
السالف الذكر  83/15من القانون رقم  11تنفيذه إىل غاية البت فيه �ائيا، وهذا طبقا لنص املادة 

 83/14باستثناء حاليت عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب االنتساب املنصوص عليها يف القانون 
 املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي.

السالف الذكر أراد إضفاء صرامة وجدية أكثر باملقارنة  08-08انون اجلديد وعليه فاملشرع يف الق
مع ما كان منصوصا عليه يف القانون القدمي حىت يتفادى التأخري يف إجراءات حتصيل مبالغ الضمان 
االجتماعي وربح الوقت، وهذا يعد يف نظرنا تطورا ملحوظا يف املنظومة التشريعية للضمان االجتماعي اليت 

دأت تساير التطورات احلاصلة يف اجملتمع وتواكبها، ومن جهة ثانية إرساء قواعد قانونية تدعم محاية حقوق ب
هيئات الضمان االجتماعي األمر الذي ينعكس باإلجياب على محاية حقوق العمال املؤمنني اجتماعيا 

 سواء من حيث تسديد االشرتاكات الرئيسية أو التصريح باالنتساب. 
دون اللجوء إىل إجراء  قرارات اللجنة احمللية و الوطنية املؤهلني للطعن املسبق قابلة للتنفيذ فوراثانيا : 

 املصادقة عليها من طرف السلطة الوصية.
إن قرارات اللجنة احمللية والوطنية قابلة للتنفيذ فورا دون إجراء املصادقة عليها من طرف هيئة 

لية والسلطة الوصية بالنسبة اللجنة الوطنية، فاملشرع ألغي إجراء الضمان االجتماعي بالنسبة للجنة احمل
 08-08من فحوى القانون اجلديد رقم  ىاملصادقة على قرارات جلان الطعن املسبق وهو األمر املستشف

السالف الذكر وذلك حينما مل ينص على هذا اإلجراء، وبالتايل فاملشرع أراد منح القوة التنفيذية للقرارات 
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رة عن جلان الطعن لتنفذ مباشرة دون اللجوء إىل إجراء املصادقة أمام اجلهة الوصية، وهذا يعد مكسبا الصاد
 للجان الطعن من خالل منحهم االختصاص الكامل والشامل للبت يف االعرتاضات املقدمة أمامها. 

 اللجوء إىل القضاء.  الطعن أمام اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق إجباري قبلثالثا : 
إن الطعن أمام جلان الطعن املسبق وخاصة أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق يعترب قيد شكلی 

على هذه  وبالتايل ال ميكن عرض الرتاع جيب استيفاءه قبل رفع الرتاع أمام اجلهات القضائية املختصة
 . 1األخرية إال بعد فشل إجراءات التسوية الودية الداخلية على مستوى جلان الطعن

املتعلق  2008فيفري  23املؤرخ يف  08/ 08من قانون  04ويف هذا اإلطار نصت املادة 
ريا أمام ((ترفع اخلالفات املتعلقة باملنازعات العامة إجبا« باملنازاعات يف جمال الضمان االجتماعي على أنه 

 جلان الطعن املسبق قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية)).
فمن خالل هذه املادة يتبني لنا أن مجيع اخلالفات املتعلقة باملنازعات العامة جيب أن ترفع إجباريا 

قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية، وهذا تأكيدا على ما كان » احمللية والوطنية«أمام جلان الطعن املسبق 
الذي يعدل ويتمم القانون  99/10من القانون رقم  08/1صوصا عليه يف القانون القدمي ضمن املادة من

مع اإلشارة إىل أن املشرع فضل أن ترفع االعرتاضات املتعلقة بالزيادات  -السالف الذكر  83/15رقم 
يها بصفة ابتدائية وقائية والغرامات على التأخري مباشرة أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق و اليت تفصل ف

من قانون  12/  1دج) طبقا للمادة 1000000عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار جزائري (
 .-»السالف الذكر  08-08

والذي جاء فيه على  07/06/2006وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها األول صادر بتاريخ   
من القانون املذكور أنه كان على املطعون ضده  14و 9ادتني حيث أنه يستخلص من مقتضيات امل«أنه 

أن يطرح أمره على اللجنة املسبقة للفصل يف الرتاع، وأن املطعون ضده برفعه الراع مباشرة أمام احملكمة 
 تكون دعواه سابقة ألوا�ا وأن قضاة املوضوع خالفوا املقتضيات القانونية السالفة الذكر ونتيجة لذلك يتعني 

 
 
 
 

 .28بن صاري ياسني، املرجع سابق، ص  1
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والذي جاء فيه على  18/06/2003. والقرار الثاين صادر بتاريخ 1»نقض القرار املطعون فيه دون إحالة 
حيث أن إدخال الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية وحوادث العمل خيضع إىل إجراءات خاصة  « أنه 

مان اإلجتماعي هذه املتعلق باملنازعات يف جمال الض 02/07/1983املؤرخ يف  83/15كرسها القانون 
واليت جتعل من الطعن املسبق أمام جلنة الطعن شرط  9و  6و 3و 2اإلجراءات اليت نصت عليها املواد 

أساسي إجباري قبل رفع الدعوى مبا يف ذلك إدخال الصندوق السالف الذكر يف اخلصام وإال أصبحت 
 .2»الدعوى وكل اإلجراءات الالحقة هبا باطلة

 عشرة أيام من صدورها. غ قرارات جلان الطعن املسبق إىل األطراف املعنية خاللضرورة تبليرابعا : 
السالف الذكر على أن يتم تبليغ  08-08من القانون  14و 09نص املشرع يف املادتني  لقد

قرارات اللجنة احمللية و الوطنية برسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد 
 ) من تاريخ صدور القرار.10لدى الضمان االجتماعي خالل عشرة أيام (

و الذي  83/15وبالتايل فاملشرع أراد تفادي النقائص اليت كانت موجودة يف القانون القدمي رقم 
ترك اآلجال مفتوحة يف تبليغ قرارات اللجنة الوالئية و الوطنية، وعليه أراد أن يضبط املواعيد بفرض أجل 

ريخ صدور قراريهما وهذا يف ) أيام من تا10حمدد لتبليغ قرارات جلان الطعن املسبق و حدد املدة بعشرة (
نظرنا يعد تطورا ملحوظا للقانون اجلديد اهلدف منه إ�اء الرتاع يف أقرب وقت ممكن و حىت يتمكن الطاعن 
من معرفة مآل طعنه الذي مت الفصل فيه من طرف اللجنتني و بالتبعية متكينه من ممارسة حقه يف اللجوء إىل 

اآلجال، ألنه ال يعقل أن يعطي املشرع لقرارات هيئات الضمان القضاء وإعطائه فرصة يف ذلك يف أقصر 
 االجتماعي صفة التنفيذ املباشر فور صدورها و يرجئ الفصل فيها لعدة أشهر بل أحيانا لعدة سنوات.

، غري منشور. ويف هذا الصدد قضت  07/06/2006الصادر بتاريخ 345734قرار احملكمة العليا، الصادر عن الغرفة االجتماعية، القسم األول، حتت رقم  - 1
ترفع «يف األول على أنه حمكمة برج بوعريريج يف قسمها اإلجتماعي بعدة أحكام تؤكد على ضرورة الطعن أوال أمام جلان الطعن املسبق قبل جلان إىل القضاء فجاء 

طبيعتها باملنازعات العامة إىل جلان الطعن املسبق قبل اللجوء إىل القضاء عمال بأحكام املادة العامة اىل جلان الطعن  االعرتاضات املتعلقة من حيث طبيعتها باملنازعات
مهم اإلجراءات األولية باالعرتاض على قرار هيئة الضمان االجتماعي القاضي املعدل واملتمم ، وحيث أن املدعني مل يقدموا ما يثبت احرتا15-83من  القانون  06

ث يتعني واحلال هذه الفصل برفض الطابع املهين للحادث أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق واللجنة  الوطنية الطعن قبل اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة، حي
عن حمكمة بوعريريج، أما احلكم  150/2004حتت رقم  02/10/2004، احلكم الصادر بتاريخ »راءات الطعن املسبقبعدم قبول الدعوى شكال لعدم احرتام إج

حيث أن طلب املدعی غري متعلق حبالته الصحية ويكيف تبعا لذلك منازعة عامة تستوجب اللجوء أوال إلجراءات الطعن أمام اللجنة «الثاين فقد جاء فيه على أنه 
 15-83املسبق، حيث أن املدعي مل يقدم ما يثبت تقدميه للطعن أمام اللجنة الوالئية مث أمام اللجنة الوطنية طبقا ألحكام رقم  ام اللجنة الوطنية للطعنالوالئية مث أم

حتت رقم  10/06/2003احلكم الصادر بتاريخ » املعدل املتمم، حيث أنه يتعني تبعا لذلك الفصل بعدم قبول الدعوى شكال لعدم إتباع إجراءات الطعن املسبق
 عن حمكمة برج بوعريريج القسم اإلجتماعی، بني ( ص.م ) و صندوق الضمان اإلجتماعي للعمال األجراء وكالة برج بوعريريج . 115/2006

ا ، غري منشور. وأنظر كذلك يف هذ18/06/2003، الصادر بتاريخ 269703قرار احملكمة العليا الصادر عن الغرفة االجتماعية، القسم األول، حتت رقم  - 2
، اجمللة القضائية، العدد الثاين، الصادرة عن قسم املسندات والنشر للمحكمة 186766، ملف رقم 09/11/1999الصدد القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ

 .113، ص 2001العليا، اجلزائر
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 اإلجتماعي في مجال الضمان التسوية القضائية للمنازعات العامة: الثاني المبحث
تماعي هو التسوية الودية "التسوية الداخلية" وذلك ملا إذا كان األصل يف جمال الضمان اإلج 

تتطلبه هذه املنازعات من سرعة الفصل فيها تفاديا لطول إجراءات التقاضی خمتلف درجاته، ولكن يف حالة 
عدم التوصل إىل حل يرضى أطراف الرتاع من خالل اللجنة احمللية أو الوطنية املؤهلتني للطعن املسبق فإن 

د حلل الرتاع هو اللجوء إىل القضاء من الطرف الذي يعترب نفسه متضرر، وإذا كانت القاعدة الطريق الوحي
العامة يف االختصاص القضائي أن احملاكم املدنية هي املختصة بالفصل يف مجيع القضايا ذات الطابع املدين 

ختصاص احملاكم إال أن املشرع استثنائي عن هذه القاعدة وأخضع منازعات الضمان اإلجتماعي إىل ا
االجتماعية، وهذا نظرا ملا تتميز به منازعات الضمان االجتماعي من خصوصية جتعلها  الفاصلة يف القضايا

 .1تنفرد بقسم اجتماعي متخصص
بالرغم من أ�ا ذات طابع نزاع عام  لكن ومع ذلك فإن هناك بعض منازعات الضمان اإلجتماعي

إال أن االختصاص فيها يؤول إىل القضاء املدين أو اإلداري أو اجلزائي، وعلى ضوء ما سبق بيانه فإننا 
سنتناول يف هذا املطلب االختصاص القضائي للفصل يف املنازعات العامة يف جمال الضمان اإلجتماعي يف 

 إلجتماعي يف املنازعات العامة يف الفرع الثاين.الفرع األول مث نتناول دور القاضي ا
 األول: االختصاص القضائي للفصل في المنازعات العامة في مجال الضمان المطلب
املتعلق باملنازعات يف جمال  23/02/2008املؤرخ يف  08-08من القانون  15تنص املادة  

الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قابلة  الضمان االجتماعي على أنه ((تكون القرارات الصادرة عن اللجنة
) يوما ابتداء 30للطعن فيها أمام احملكمة املختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية يف أجل ثالثني (

) يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة 60من تاريخ تسليم تبليغ القرار املعرتض عليه، أو يف أجل ستني (
 ملؤهلة للطعن املسبق إذا مل يتلق املعي أي رد على عريضته)).من طرف اللجنة الوطنية ا

فمن خالل هذا النص فإن الطعن يف القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق 
اإلجراءات املدنية، وبالتايل فاملشرع مل حيدد  تكون أمام احملكمة املختصة وفق ما نصت عليه أحكام قانون

 ملختصة بالرتاع فهل هي احملكمة االجتماعية أو املدنية أو اإلدارية.نوع احملكمة ا
 
 

أرباب العمل جبانب القاضي جيعل احلكم الصادر أقرب ما يكون من وذلك بالنظر إىل تشكيل احملكمة الفاصلة يف املسائل االجتماعية فحضور ممثلي العمال و  - 1
ة العامل الذي حيتل مرکز احلقيقة االجتماعية خاصة لألفراد العاملني يف القطاع اخلاص، وبالتايل يأيت مراعيا إىل حد بعيد ملصاحل األطراف املتنازعة وبصفة خاص

 .80غامن حممد وآخرون، املرجع السابق ص  ضعيف مقارنة باملستخدم وهيئة الضمان االجتماعي. بن
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 83/15املعدل واملتمم للقانون 99/10رقم  08/2كما مت حتديدها يف القانون القدمي يف مادته   
و اليت جاء فيها على أنه ((ترفع االعرتاضات على القرارات الصادرة من جلنة الطعن املسبق يف مرحلة 

ىل احملكمة الفاصلة يف القضايا االجتماعية يف ظرف شهر))؟ فعدم ذكر اسم احملكمة املختصة ابتدائية إ
راجع إىل كون أن تسوية الزراعات العامة ليس له طريق وأحد إذ أن االختصاص فيه موزع بني أقسام احملاكم 

ل يف املنازعات حبسب موضوع املنازعة ، وعليه فإننا نتناول يف هذا الفصل االختصاص القضائي للفص
العامة يف جمال الضمان االجتماعي بفروعه املختلفة واملتمثلة يف القسم االجتماعي واملدين واإلداري و 
نضيف قسما آخر ويتمثل يف القسم اجلزائي بغية توضيح بعض األفعال احملرمة اليت يرتكبها سواء أرباب 

 :العمل أو املؤمنني االجتماعيني أو الغري و ذلك كما يلي
 : اختصاص القضاء االجتماعي للفصل في المنازعات العامة. الفرع االول

العامة ، مث شروط  نتناول يف هذا البند اختصاص حمكمة موطن املدعى عليه للفصل يف املنازعات 
قبول الدعوى أمام احملكمة املختصة يف املسائل االجتماعية ، وبعدها نتطرق إىل موضوع الدعوى القضائية 

 نطاق املنازعات العامة، وأخريا نتطرق إىل آجال رفع الدعوى القضائية أمام احملكمة االجتماعية .يف 
 اختصاص محكمة موطن المدعى عليه للفصل في المنازعات العامة اوال : 

السالف الذكر على أن تكون القرارات الصادرة عن  08-08من القانون  15لقد نصت املادة 
ألحكام قانون اإلجراءات  ة للطعن املسبق قابلة للطعن فيها أمام احملكمة املختصة طبقااللجنة الوطنية املؤهل

من قانون اإلجراءات املدنية واالدارية  6/ 500األخري جند أن املادة  ، وبالرجوع إىل أحكام هذااملدنية
منازعات الضمان  - 6اجلديد تنص على أنه (( خيتص القسم االجتماعي اختصاصا مانعا يف املواد اآلتية:.

 .1االجتماعي والتقاعد ))
فمن خالل هذه املادة يتضح ألول وهلة أن كل قسم اجتماعي على مستوى كل حمكمة خمتص 

وهذا ما هو مستشف من عبارة " خيتص القسم  باملنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي ،
املتعلق باالجراءات  08/09من القانون رقم  37االجتماعي اختصاصا مانعا ."، لكن بالرجوع إىل املادة 

املدنية واالدارية اجلديد واليت جاء فيها على أنه ((يؤول االختصاص االقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف 
، وطاملا أن املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي دائما 2دعى عليه))دائرة اختصاصها موطن امل

 يكون صندوق الضمان االجتماعي مدعى عليه ، سواء كان رافع الدعوى مؤمن اجتماعي أو رب العمل .

 اجلديد. املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واالدارية 25/02/2008املؤرخ يف  09-08من القانون رقم  500املادة  - 1

 اجلديد. املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واالدارية 25/02/2008املؤرخ يف  09-08من القانون رقم  37املادة  - 2
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ن وبالتايل خنلص أن الدعاوى املتعلقة باملنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي ترفع أمام حمكمة موط
املدعى عليه " صندوق الضمان االجتماعي أو صندوق التقاعد الكائن مقره يف كل والية " ، مع األخذ 
بعني االعتبار أن الدعاوى املرفوعة ضد الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء ترفع أمام 

يتواجد هبا هذا املقر ، وأمام حمكمة حمكمة موطن املقر اجلهوي إذا كان املدعى عليه يقيم يف الوالية اليت 
موطن املقر الفرعي للصندوق يف الواليات اليت ال توجد هبا مديريات جهوية ، وذلك لكون أن لكل مقر 
فرعي تفويض خاص للتقاضي أمام اجلهات القضائية باسم املقر اجلهوي للصندوق الوطين للضمان 

 االجتماعي للعمال األجراء.
يف قانون االجراءات املدنية واالدارية اجلديد مل ينص صراحة على  لكن يالحظ أن املشرع

اختصاص احملكمة االجتماعية بالفصل يف املنازعات العامة يف جمال الضمان اإلجتماعي بل ذكر فقط عبارة 
" منازعات الضمان االجتماعي "مما يوحي أن املشرع أدرج مجيع أنواع املنازعات املتعلقة بالضمان اجلتماعي 

 ضمن العبارة السالفة الذكر.
 شروط قبول الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة في المسائل االجتماعية ثانيا : 

يشرتط لقبول الدعوى القضائية أن تكون مستوفاة جلميع األوضاع القانونية املقررة لقبول مجيع أنواع 
من القانون  13ملا نصت عليه املادة الدعاوی شکال ، وذلك من خالل توفر شرطي الصفة واملصلحة وفقا 

املتعلق باالجراءات املدنية واالدارية اجلديد واليت جاء فيها على أنه ((ال جيوز ألي شخص  09-08رقم 
 .1التقاضی ما مل تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون))

أن ترفع الدعوى أمام  السالف الذكر على 09-08من القانون رقم  14كما اشرتطت املادة 
احملكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل املدعي أو وكيله أو حماميه ، بعدد 

 .2النسخ يساوي عدد األطراف

مان اإلجتماعي بأن موضوع الدعوى عادة يف طلب إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق فيما يتعلق حبقوق املستفيدين مع إلزام هيئات الض - 1
ددهتا هيئات الضمان اإلجتماعي متنح هلم احلقوق املطالب هبا، وقد يتعلق موضوع الدعوى أيضا يف طلب إلزام صاحب العمل أو الغري باسرتجاع املبالغ اليت س

 .32ملرجع السابق ص للمصاب أو ذوي حقوقه مقابل ما يسببه صاحب العمل أو الغري من أضرار للمؤمن هلم نتيجة اخلطا غري املعذور أو املتعمد. بلجودي عبلة، ا

 السالف الذكر . 09-08من القانون رقم  15املادة 

ات الضمان ينحصر موضوع الدعوى عادة يف طلب إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق فيما يتعلق حبقوق املستفيدين مع إلزام هيئ - 2
اليت سددهتا هيئات الضمان  اإلجتماعي بأن متنح هلم احلقوق املطالب هبا، وقد يتعلق موضوع الدعوى أيضا يف طلب إلزام صاحب العمل أو الغري باسرتجاع املبالغ

 اإلجتماعي.

 .32ملرجع السابق ص للمصاب أو ذوي حقوقه مقابل ما يسببه صاحب العمل أو الغري من أضرار للمؤمن هلم نتيجة اخلطأ غري املعذور أو املتعمد. بلجودي عبلة، ا

 .السالف الذكر 09-08من القانون رقم  15املادة 
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من القانون السالف الذكر الشروط الواجب توافرها يف عريضة افتتاح الدعوى حتت  15كما تضمنت املادة 
 وهي كاآليت :طائلة عدم قبوهلا شكال 

 اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى  -1
 إسم ولقب املدعي وموطنه  - 2
 إسم ولقب وموطن املدعى عليه فإن مل يكن له موطن معلو مفاخر موطن له. -3
 اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي. -4
 موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى .عرضا  -5
 .1اإلشارة عند القتضاء إىل املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى -6

) يوما على األقل بني تاريخ تسليم التكليف 20إضافة إىل ضرورة توفر شرط إحرتام عشرين (
ى خالف ذلك وهذا ما نصت عليه املادة باحلضور والتاريخ احملدد ألول جلسة ما مل ينص القانون عل

 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  13/3
وجتدر اإلشارة إىل وجوب إرفاق العريضة اإلفتتاحية بنسخة من قرار هيئة الضمان اإلجتماعي  

 .2املطعون فيه
 موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة . ثالثا :

ق املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي، تلك اليت تتعلق ، يف نطا3إن موضوع الدعاوى
بتقدير ومنح األداءات العينية واألداءات النقدية املمنوحة للمؤمن له أو ذوي حقوقه بسبب تعرضه خلطر 
من األخطار االجتماعية اليت تغطيها التأمينات مبناسبة املرض، الوفاة العجز، الوالدة، تعويض لباس احلروق، 
املنح العائلية، اإلحالة على البطالة، القرارات املتعلقة حبوادث العمل واألمراض املهنية أو املنازعات يف ص فة 

طلب إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق فيما يتعلق حبقوق املستفيدين مع إلزام هيئات الضمان  ينحصر موضوع الدعوى عادة يف - 1
سددهتا هيئات الضمان  اإلجتماعي بأن متنح هلم احلقوق املطالب هبا، وقد يتعلق موضوع الدعوى أيضا يف طلب إلزام صاحب العمل أو الغري باسرتجاع املبالغ اليت

ي عبلة، املرجع إلجتماعی للمصاب أو ذوي حقوقه مقابل ما يسببه صاحب العمل أو الغري من أضرار للمؤمن هلم نتيجة اخلطأ غري املعذور أو املتعمد. بلجودا
 .32السابق ص 

وق املستفيدين مع إلزام هيئات الضمان ينحصر موضوع الدعوى عادة يف طلب إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق فيما يتعلق حبق - 2
سددهتا هيئات الضمان  اإلجتماعي بأن متنح هلم احلقوق املطالب هبا، وقد يتعلق موضوع الدعوى ايضا يف طلب إلزام صاحب العمل أو الغري باسرتجاع املبالغ اليت

للمؤمن هلم نتيجة اخلطأ غري املعذور أو املتعمد. بلجودي عبلة، املرجع اإلجتماعي للمصاب أو ذوي حقوقه مقابل ما يسببه صاحب العمل أو الغري من أضرار 
 .32السابق ص 

ات الضمان ينحصر موضوع الدعوى عادة يف طلب إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق فيما يتعلق حبقوق املستفيدين مع إلزام هيئ - 3
هبا، وقد يتعلق موضوع الدعوى ايضا يف طلب إلزام صاحب العمل أو الغري باسرتجاع املبالغ اليت سددهتا هيئات الضمان  اإلجتماعي بأن متنح هلم احلقوق املطالب

دي عبلة، املرجع اإلجتماعي للمصاب أو ذوي حقوقه مقابل ما يسببه صاحب العمل أو الغري من أضرار للمؤمن هلم نتيجة اخلطأ غري املعذور أو املتعمد. بلجو 
 .32ص  السابق
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املؤمن له األجري أو غري األجري، املنازعة يف إنتساب العامل اهليئة الضمان اإلجتماعي، املنازعات املتعلقة 
 بالتقاعد.

أما املنازعات املتعلقة بأصحاب العمل وهيئات الضمان فكل هذه املنازعات متعلقة باملؤمن هلم، 
اإلجتماعي فإن موضوع الدعاوى املتعلقة مبا يتعلق أساسا باملالحقات القضائية لتسديد مستحقات 
الضمان االجتماعي والغرامات وزيادات التأخري بغرض حتصيل املبالغ املستحقة، واملنازعات النامجة عن عدم 

 ألجل احملدد وعدم التصريح بالعمال يف األجل احملدد، واملنازعاتالتصريح بالنشاط يف ا
املتعلقة بعدم دفع اإلشرتاكات الرئيسية يف وقتها، وكذا منازعات عدم التصريح باألجور والتأخري يف 

 التصريح حبادث العمل أو املرض املهين.
ملواد االجتماعية عن طريق كما جيوز هليئات الضمان االجتماعي اللجوء أمام احملاكم الفاصلة يف ا

رفع دعاوى قضائية للمطالبة بأي حق من احلقوق املكرسة قانونا مبوجب نصوص الضمان االجتماعي وهذا 
 15يف حالة عدم حل الرتاع وديا أمام جلان الطعن املسبق السالف ذكرها، وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 

 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 2008فيفري  23املؤرخ يف  08/  08من القانون رقم
 أجال رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة االجتماعية. رابعا :

إن تشريع الضمان االجتماعي حيدد آجال قانونية لرفع الدعوى القضائية أمام القسم االجتماعي 
ستالم تبليغ قرار اللجنة الوطنية املعرتض عليه، أو يف غضون يوما بعد ا 30باحملكمة، وقد حددت مبدة 

، كما 1يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة إذا مل تصدر اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قرارها 60
وضع املشرع قيد على الدعاوى واملالحقات اليت ترفعها هيئة الضمان االجتماعي ضد اهليئة املستخدمة 

يوما التالية الستالم  30ذلك يف وجوب إعذار صاحب العمل املدين بتسوية وضعيته يف ظرف ويتمثل 
اإلعذار للوفاء بالتزاماته وبعد ذلك يبدأ حساب امليعاد السالف الذكر الذي جيب أن ترفع فيه الدعوى 

اء فيها والذي ج 2008فيفري  23املؤرخ يف  08/  08من القانون رقم  46وهذا ما نصت عليه املادة 
يتعني على هيئة الضمان االجتماعي قبل اللجوء إىل تطبيق اإلجراءات املذكورة أعاله أو أية « على انه 

 ».يوما 30دعوى أخرى أو متابعة إعذار املدين ودعوته إىل تسوية وضعيته يف أجل 
ذكر على وقد أكد القضاء يف العديد من املرات على ضرورة احرتام ميعاد اللجوء إىل احملكمة ون

عن حمكمة برج بوعريريج والذي جاء فيه على أنه  13/05/2006سبيل املثال احلكم الصادر بتاريخ 
حسب ختم الصندوق  20/04/2004حيث أن املدعي قدم أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق بتاريخ «

 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 23/02/2008املؤرخ  08/  08من القانون رقم 15املادة  - 1
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بتقدمي دعواه أمام احملكمة  ولعدم تلقيه أي رد قدم طعنا أمام اللجنة الوطنية أكثر من سنة واحلال أنه ملزم
أشهر من تاريخ إيداعه العريضة أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق، حيث أن املدعى مل حيرتم  03يف أجل 

املعدل واملتمم مما يتعني معه عدم قبول دعواه  83/15من القانون  14و 10بذلك اآلجال احملددة باملادة 
حيث يتعني «والذي جاء فيه على أنه  07/06/2006در بتاريخ وكذا قرار احملكمة العليا الصا 1»شکال

املالحظة أن احملكمة الفاصلة يف املادة االجتماعية ال ميكن أن يطرح الرتاع أمامها إال يف الشهر املوايل لتبليغ 
قرار اللجنة أو إذا مل تصدر هذه األخرية قرارها يف أجل ثالثة أشهر ابتداء من استالم العريضة، وأنه 
يستخلص مما سبق ذكره أن املطعون ضده برفعه الرتاع مباشرة أمام احملاكم تكون دعواه سابقة ألوا�ا وأن 
قضاة املوضوع خالفوا املقتضيات السالفة الذكر ونتيجة لذلك يتعني نقض القرار املطعون فيه دون 

 . 2»إحالة
وضع آجال جيب أن  2008يفري ف 23املؤرخ يف  08/ 08من القانون  78كما أن القانون يف املادة 

ترفع فيها الدعاوى املتعلقة باملبالغ املستحقة وهذه اآلجال هي مدة تقادم أداءات الضمان االجتماعي وهي 
مخس سنوات بالنسبة ملعاشات التقاعد والعجز وريع حادث العمل  سنوات إذا مل يطالب هبا ومدة 4مدة 

مراعاهتا وأن أي خرق هلذه اإلجراءات ينتج عنه دفع بعدم ، فمجموع هذه الشروط جيب 3واألمراض املهنية
 قبول الدعوى لعدم احرتام اإلجراءات أو اآلجال املقررة هلا.

 : اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات العامة.الفرع الثاني 
إن القضاء املدين خيتص يف بعض اخلالفات املتعلقة بالضمان االجتماعي كتلك الدعاوى اليت 
يرفعها املؤمنني اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب اخلطأ سواء كان رب العمل أو الغري قصد احلصول 

أن  السالف الذكر، فاملؤمن له ميكن 08-08من قانون رقم  69/3على تعويض تكميلي طبقا للمادة 
يطالب بتعويض تكميلي يف حالة عدم كفاية التعويض الذي مت منحه له من طرف هيئة الضمان 
االجتماعي اليت قامت بتسديد التعويضات له الناجتة عن احلادث الذي أصابه من جراء اخلطأ املرتكب 

بني (ج ، ص) أنظر كذلك يف هذا  90/2006، حتت رقم 13/05/2006احلكم مت الصادر عن حمكمة برج بوعريريج القسم االجتماعي، الصادر بتاريخ - 1
بني (ج، ص) وصندوق التأمينات  191/2006حتت رقم 28/03/2006عن جملس قضاء برج بوعريريج ، الغرفة االجتماعية، بتاريخ الصدد القرار الصادر 

، حتت  17/09/2005االجتماعية للعمال األجراء وكالة برج بوعريريج، وأنظر كذلك احلكم الصادر عن حمكمة برج بوعريريج، القسم االجتماعي، الصادر بتاريخ
 ، بني (ش ، س)، وصندوق التأمينات االجتماعية للعمال األجراء وكالة برج بوعريريج. 156/2005رقم

، بني مدير الصندوق الوطين 07/06/2006، الصادر بتاريخ 345734قرار احملكمة العليا الصادر عن الغرفة االجتماعية، القسم األول، حتت رقم  - 2
 س)، غري منشور. للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و(س ،

سنوات إذا مل يطالب هبا مع مراعاة األحكام  4تتقادم األداءات املستحقة يف مدة « على أنه  23/02/2008املؤرخ يف  08/ 08من قانون  78تنص املادة  - 3
سنوات إذا مل  5حوادث العمل واألمراض املهنية يف مدة  من القانون املدين، تتقادم املتأخرات املستحقة ملعاشات التقاعد والعجز وريع 316املنصوص عليها يف املادة 

 ».يطالب هبا
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له املطالبة  أعطى إمكانية للمؤمن 08-08من القانون  69سواء من الغري أو من رب العمل، فنص املادة 
 بالتعويض التكميلي أمام القسم املدين مىت تبني له أن األضرار اليت أصابته مل تعرض له بشكل كامل.

أو ذوي حقوقه مطالبة الغري أو املستخدم بتعويضات إضافية يف » املؤمن له اجتماعيا«كما حيق للمصاب 
السالف  08-08من القانون  72املادة  وهذا وفقا ملا نصت عليه 71و70احلاالت املذكورة يف املادتني 

املطالب هبا من طرف املصاب أو ذوي حقوقه ناجتة أيضا عن األضرار  ، فالتعويضات اإلضافية1الذكر
املتعلقة حبادث العمل الذي أصابه جراء خطأ الغري أو رب العمل، ويف هذا الصدد اشرتطت احملكمة العليا 

بوت خطأ صاحب العمل قبل رفع الدعوى املدنية من طرف ث 23/01/1989يف قرارها الصادر بتاريخ 
 .2املصاب أو ذوي حقوقه للمطالبة بالتعويضات اإلضافية

كما يؤول االختصاص للقضاء املدين للفصل يف الدعاوى اليت يرفعها املؤمن له اجتماعيا أو ذوي 
سائل احلماية والوقاية حقوقه للحصول على التعويض عن األضرار النامجة عن عدم توفري صاحب العمل و 

 يف األمن والصحة يف أماكن العمل،
املتعلق بالوقاية واألمن  07-08من القانون رقم  27إىل  01وهذا وفقا ملا جاءت به املواد من 

والصحة يف أماكن العمل ، كما جيوز هليئات الضمان االجتماعي أن تلجأ إىل احملاكم الفاصلة يف املواد 
ضائية ضد املكلفني بالتزامات الضمان االجتماعي والرامية إىل حتصيل املبالغ املستحقة املدنية لرفع دعاوى ق

السالف الذكر وايل جاء فيها على أنه ((ال  08-08من القانون رقم  66هلا وهذا ما نصت عليه املادة 
ذ طرق متنع إجراءات التحصيل املنصوص عليها يف هذا القانون هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفا

التحصيل اجلربي اللجوء إىل رفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية املختصة والتدابري االحتياطية وطرق التنفيذ 
 .3الواردة يف القانون العام))

 
 

على أنه ((جيب على هيئة الضمان االجتماعي طبقا ألحكام القانون العام الرجوع على الغري  23/02/2008املؤرخ يف  08/ 08من القانون  70تنص املادة  - 1
من نفس القانون  71لتعويض املبالغ اليت دفعتها أو اليت عليها أن تدفعها هلذا األخري))، كما نصت املادة املتسبب خبطئه يف الضرر الذي حلق باملؤمن له اجتماعيا 

خطأ تابعه يف الضرر على أنه ((ميكن هليئة الضمان االجتماعي طبقا ألحكام القانون العام الرجوع على املستخدم الذي تسبب خبطئه غري املعذور أو العمدي أو 
 ؤمن له اجتماعيا تعويض املبالغ اليت دشعله و ي عليها أن تدفعها هلذا األخري)).الذي حلق بامل

 .199،ص 1991اجمللة القضائية، العدد الثانی، الصادرة عن قسم املستندات والنشر للمحكمة العليا، اجلزائر،  - 2

مان االجتماعي واليت جاء فيها على أنه ((ال متنع إجراءات التحصيل املتعلق باملنازعات يف جمال الض 23/02/2008من القانون املؤرخ يف  66املادة  - 3
ية املختصة والتدابري املنصوص عليها يف هذا القانون هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع الدعاوى أمام اجلهات القضائ

 م)).االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة يف القانون العا
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 : اختصاص القضاء اإلداري للفصل في المنازعات العامة.الفرع الثالث 
ختضع اخلالفات بني اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية بصفتها هيئات مستخدمة وبني هيئات  

/  08من القانون رقم  16الضمان االجتماعي االختصاص القضاء اإلداري طبقا ملا نصت عليه املادة 
هات القضائية ختتص اجل«املتعلق باملنازعات، واليت جاء فيها على أنه  2008فيفري  23واملؤرخ يف  08

اإلدارية يف البت يف اخلالفات اليت تنشأ بني املؤسسات واإلدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبني 
 ».هيئات الضمان االجتماعي

فاملشرع يف هذه املادة اعتمد على املعيار العضوي لتحديد اختصاص القضاء اإلداري للفصل يف 
واإلدارات العمومية وبني هيئات الضمان االجتماعي مبختلف  بعض املنازعات اليت تنشأ بني املؤسسات

أنواعها، إذ أن هذه املادة متنح االختصاص للقضاء اإلداري كلما كان أحد أطراف املنازعة شخص من 
من قانون اإلجراءات املدنية  800األشخاص املعنوية العامة وذلك متاشيا مع ما جاء يف نص املادة 

ن مث يسند االختصاص إىل الغرف اإلدارية للمجالس القضائية للفصل ابتدائيا بقرار ، وم1واإلدارية اجلديد
قابل لالستئناف أمام جملس الدولة يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها واليت تكون الدولة أو الواليات أو 

ستخدمة البلديات أو أحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها باعتبارها هيئات م
ومكلفة قانونا بتنفيذ التزاماهتا املقررة مبوجب قانون الضمان االجتماعي، كالتصريح بالنشاط أو باملوظفني 

وجتدر اإلشارة أن املشرع يف  أو باألجور ومرتبات املؤمن هلم اجتماعيا أو دفع املبالغ اخلاصة باالشرتاكا
صاص للمحاكم اإلدارية للفصل يف املنازعات اإلدارية قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد منح اإلخت

قانون  اليت تكون الوالية طرفا فيها وهذا بعدما كان اإلختصاص يؤول إىل الغرف اإلدارية اجلهوية وذلك يف
 .2اإلجراءات املدنية القدمي

دنية للدولة باملسؤولية امل كما يؤول االختصاص إىل احملاكم اإلدارية الفصل يف املنازعات املتعلقة  
والوالية والبلدية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والرامية لطلب التعويض عن األضرار اليت 
تسببها اهليئات السالفة الذكر اهليئات الضمان االجتماعي نتيجة عدم تنفيذ التزاماهتا، وهذا طبقا ملا نصت 

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي واليت جاء فيها على أنة ((ال متنع إجراءات التحصيل املنصوص  23/02/2008من القانون املؤرخ يف 66املادة - 1
اجلهات القضائية املختصة والتدابري االحتياطية حصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع الدعاوى أمام طرق الت عليها يف هذا القانون هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفاذ

 وطرق التنفيذ الواردة يف القانون العام))

يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من   كل فعل ايا كان«من القانون املدين على أنه  124، تنص املادة 36بن صاري ياسني، املرجع السابق، ص  - 2
 » .كان سببا يف حدوثه بالتعويض
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ارية اجلديد واليت جاء فيها على أنه ((ختتص احملاكم من قانون اإلجراءات املدنية واإلد 801عليه املادة 
 .1دعاوى القضاء الكامل)) -2اإلدارية كذلك بالفصل يف: 

 اختصاص القضاء الجزائي للفصل في المنازعات العامة.
ميكن لبعض التصرفات املتعلقة بالضمان االجتماعي واليت تدخل يف إطار املنازعات العامة أن  

جزائيا، واليت ميكن لكل من تضرر بسبب  أفعاال جيرمها القانون ويعاقب عليها تأخذ منحى آخر لتشكل
 124تلك األفعال أن يتأسس كطرف مدين للمطالبة باحلقوق املدنية والتعويضات املستحقة طبقا للمادة 

 .2من القانون املدين
لصاحل هيئة  واليت أقرت محاية جزائية 41يف مادته  04/17ومثال ذلك ما نص عليه قانون رقم 

الضمان االجتماعي يف مواجهة املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي وذلك يف حالة عدم وفاء أصحاب 
العمل بالتزاماهتم املنصوص عليها قانونا، وكذلك يف حالة عدم تنفيذ العقوبات املالية اليت توقعها عليهم 

املتعلق بالتزامات  83/14قانون رقم من ال 41هيئات الضمان االجتماعي، وهذا ما نصت عليه املادة 
املؤرخ  17-04من القانون رقم  22املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي واملعدلة مبوجب املادة 

 .10/11/20043يف
كما ميكن معاقبة أرباب العمل الذين حيتجزون بغري حق قسط اشرتاك العامل وهذا ما نصت عليه 

املؤرخ  17-04من القانون رقم  23دلة مبوجب املادة املع 14-83من القانون رقم  42املادة 
، هذا بالنسبة للعقوبات املقررة ضد أرباب العمل أما العقوبات اليت نص عليها املشرع 10/11/20044يف

املتعلق باملنازعات السالف ذكره اليت يرتكبها املؤمن له اجتماعيا فقد نصت عليها  08-08يف القانون رقم 
أشهر إىل  )6((دون اإلخالل باألحكام التشريعية املعمول هبا يعاقب باحلبس من ( على أنه 82املادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد. 801املادة  - 1
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم «من القانون املدين على أنه  124، تنص املادة 36بن صاري ياسني، املرجع السابق ، ص  - 2

 » .من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

 17-04املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي املعدلة مبوجب القانون رقم  02/07/1983املؤرخ يف  83/14من القانون  41تنص املادة  - 3
توقعها هيئة الضمان االجتماعي  عند اإلخالل بااللتزامات الواردة يف هذا القانون و عند عدم دفع الغرامات اليت«واليت جاء فيها على أنه  10/11/2004املؤرخ يف 

ر باسرتداد املبالغ املستحقة يف ظرف ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل، ترفع هيئة الضمان االجتماعي دعوى إىل احملكمة اليت تأم
 »دج 20000دج وعشرون ألف دينار  10000وتقرر غرامة ترتاوح بني عشرة آالف دينار 

 21عند اإلخالل بأحكام املادة «السالف الذكر على أنه  17/04من القانون  23السالف الذكر املعدلة مبوجب املادة  83/14من قانون  42تنص املادة  - 4
مكرر  42ا نصت املادة ، كم»من هذا القانون يعاقب صاحب العمل الذي حيتجز لديه بغري حق قسط اشرتاك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار عن كل عامل

من هذا القانون تضاعف العقوبة  42وأحكام املادة  41مع مراعاة أحكام الفقرة األخرية من املادة « على أنه  04/17املعدلة مبوجب القانون  83/14من القانون 
ما يكون صاحب العمل حمل توقيع أحدى العقوبات الواردة يف هذا يف حالة العود عند اإلخالل بالتزامات املكلفني املنصوص عليها يف هذا القانون،. يعترب عودا عند

 ».القانون خالل األيام االثنی عشر السابقة لإلنذار أو اإلعذار الذي وجههه له الصندوق
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دج) كل شخص 100000دج) إىل املائة ألف در (50000) وبغرامة من مخسني ألف دينار (2سنتني (
 عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض احلصول عل أداءات غري مستحقة لفائدته أو لفائدة الغري)).

كل شخص أدىل بتصرحيات قصد حصوله أو حصول الغري   08-08من القانون  83املادة كما عاقبت 
) أشهر إىل 6على أداءات أو تعويضات غري مستحقة من هيئة الضمان االجتماعي وذلك باحلبس من (

) ، كما يعاقب جزائيا طبقا 100000) وبغرامة من ثالثني ألف دينار إىل مائة ألف دينار (2سنتني (
من قانون العقوبات من قام بتزوير شهادات أو وثائق طبية متعلقة بالضمان  222ملادة ألحكام ا

 االجتماعي.
أما العقوبات اجلزائية اليت نص عليها املشرع واملتعلقة باجلرائم اليت يرتكبها الغري يف جمال الضمان 

السالف الذكر،  08-08من القانون رقم  85و  84االجتماعي فقد نص عليها املشرع يف املادتني رقم 
) 6على أنه ((دون اإلخالل باألحكام التشريعية املعمول هبا يعاقب باحلبس من ( 84فجاء يف املادة رقم 

دج إىل مائتني ومخسني دينار  100000) شهرا أو بغرامة من مائة ألف (18أشهر إىل مثانية عشر (
مدا احلالة الصحية للمستفيد دج) كل طبيب أو صيديل أو جراح أسنان أو قابلة وصف ع250000(

 على غري حقيقتها).
من نفس القانون السالف الذكر فقد نصت على أنه ((دون اإلخالل باألحكام  85أما املادة 

دج) إىل 100000) وبغرامة من ألف دينار (2) أشهر إىل سنتني (6املعمول مبا يعاقب باحلبس من (
أثري أو أثر بأية وسيلة ممكنة من كان شاهدا يف حاول الت دج) كل شخص 300000ثالثة ألف دينار (

 حادث عمل قصد إخفاء أو تغيري احلقيقة)).
ها مقررة لصاحل ظاهر  عليه فان احلماية اجلزائية املقررة يف تشريع الضمان االجتماعي وإن كانت يف

ملخاطر االجتماعية هيئة الضمان االجتماعي إال أن املغزى منها هو محاية الفتات املعاملة البسيطة من كل ا
 .1اليت قد تتعرض هلا

من قانون العقوبات من قام بتزوير شهادات أو وثائق  222كما يعاقب جزائيا طبقا ألحكام املادة 
 طبية متعلقة بالضمان االجتماعي.

 
 
 

 .84بن غامن حممد وآخرون ، املرجع السابق ، ص - 1
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 دور القاضي االجتماعي في المنازعات العامة.المطلب الثاني : 
إن دور القاضي االجتماعي ال يقتصر على الفصل يف الرتاع فحسب لكن له دور مهم واجيايب  

وهذا من شأنه يعد محاية وضمانه حلقوق  أثناء سري الدعوى من أجل السهر على حسن تطبيق القانون،
 املؤمن هلم وميكن إبراز هذا الدور من خالل العناصر التالية: 

 الجتماعي في التحقيق من طبيعة المنازعة العامة .دور القاضي االفرع االول : 
كثريا ما جيد القضاة صعوبة كبرية يف التفريق بني املنازعة العامة و املنازعة الطبية، وهذا راجع إىل 
الطابع اخلاص واملميز املنازعات الضمان االجتماعي عن غريها من املنازعات، إذ أ�ا متتاز بنوع من التقنية 

نا، واىل كون أن منظومة الضمان االجتماعي غري مهتم مبا أحيانا أخرى سواء على مستوى والتعقد أحيا
 التكوين القاعدي للقاضي بصفة عامة أو على مستوى التكوين املتخصص.

ونادرا ما تعقد دورات تكوينية وأكادميية يف هذا اجملال، السيما وأن منظومة الضمان االجتماعي يف 
 ر مستمر تبعا لتطور اجملتمع وخاصة السيمااآلونة األخرية يف تطو 

من الناحية االقتصادية، إضافة إىل أن هذا النوع من املنازعات مرتبط بآجال متعددة وبطعون أولية 
أمام اللجان املختصة السالف ذكرها، إىل جانب عدم ضبط مفهومها وجماهلا بدقة من قبل املشرع بل إن 

 اجملال. هذا األخري ترك النصوص عامة يف هذا
املتعلق  2008-02-23املؤرخ يف  08-08من القانون رقم  03وبالتايل فاملشرع نص يف املادة 

باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي على أنه ((يقصد باملنازعات العامة للضمان االجتماعي يف مفهوم 
ؤمن هلم اجتماعيا أو املكلفني هذا القانون اخلالفات اليت تنشأ بني هيئات الضمان االجتماعي من جهة وامل

من جهة أخرى مبناسبة تطبيق تشريع الضمان االجتماعي))، وعليه فعبارة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان 
االجتماعي عبارة واسعة وغري حمددة، فهل يتعلق األمر بتطبيق تشريع وتنظيم الضمان االجتماعي على 

االجتماعني أم ميتد إىل أشخاص آخرين من غري املذكورين  املكلفني بالتزامات الضمان االجتماعي واملؤمنني
آنفا؟ فعلى سبيل املثال األشخاص الطبيعية أو املعنوية اليت تتعاقد مع هيئات الضمان االجتماعي يف إطار 
تشريع الضمان االجتماعي، وبالتايل فإن األمر يزيد تعقيدا أكثر يف حتديد طبيعة املنازعة من طرف القاضي 

 عي املختص بالفصل يف الرتاع.االجتما
لكن رغم كل ما سبق ذكره فإنه جيب على القاضي التحقق من نوع وطبيعة الرتاع املعروض عليه 
بل جيب التعمق يف امللف املعروض أمامه، ألن حتديد ذلك يرتب آثار هامة تتمثل يف اخلصوص يف حتديد 

ية فإن املؤمن له ميكن أن حيصل على تعويضات فإذا كانت املنازعة طب مراكز األطراف واستيفاء حقوقهم،
مالية تتناسب واحلالة الصحية له واليت آلت إليها من جراء مرض مهين أو حادث عمل أو مرض عادي، 

82 
 



  آليات تسوية المنازعات العامة في الضمان االجتماعي                              :الثانيالفصل 
 

له أن حيصل على احلكم يلغي قرار رفض إداري هليئة الضمان أما إذا كان نزاع عام فيمكن للمؤمن 
 املسبق أمام اللجنة احمللية والوطنية للطعن املسبق. االجتماعي بعد استيفاءه إلجراءات الطعن

ويف هذا اإلطار أكدت احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا على أنه جيب على قضاة املوضوع 
 1التمييز بني املنازعة العامة واملنازعة الطبية وأن يقدموا التربير القانوين للتمسك باختصاصهم يف هذا اجملال

ومن مثة فإننا نرى بأن حتديد طبيعة املنازعة من طرف القاضي يعد دورا جوهريا واجيابيا بل يعترب من قبيل 
املسائل القانونية اهلامة يف جمال الضمان االجتماعي والذي حترص عليه احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا 

 انون.الصادرة يف هذا الشأن باعتبارها حمكمة مراقبة تطبيق الق
 القضائية.  دور القاضي االجتماعي في التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوىالفرع الثاني :  

بعدما يتأكد القاضي من طبيعة املنازعة املعروضة عليه، ومن اختصاصه للنظر فيها ينتقل إىل 
احب التحقق من مدى صحة إجراءات رفع الدعوى، فالقاضي يف هذه احلالة يتأكد من مدى مراعاة ص

الدعوى املرفوعة للشكل الذي اشرتطه القانون يف هذا النوع من املنازعات و الذي جيب احرتامه قبل رفع 
من القانون  04الدعوى، ومثال ذلك وجوب رفع الطعن املسبق واحرتام آجاله وهذا ما نصت عليه املادة 

ترفع اخلالفات املتعلقة «املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي واليت جاء فيها على أنه  08/  08
 ».باملنازعات العامة أمام جلان الطعن املسبق قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية

فمن خالل هذا النص ال جيوز للمؤمن أو ذوي حقوقه أو صاحب العمل من اللجوء إىل القضاء 
برفع دعوى قضائية دون تقدميه االعرتاض أوال أمام اللجنة احمللية والوطنية املؤهلتني للطعن املسبق واحرتام 

حالة ختلف هذا اإلجراء آجال هذا الطعن وهو إجراء من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه، ويف 
 فإن القاضي حيكم بعدم قبول الدعوى شکال.

وإضافة إىل ما سبق ذكره جيب على رافع الدعوى القضائية أن حيرتم اآلجال القانونية املتعلقة برفع 
يوما ،  60يوما من تاريخ تسليم تبليغ قرار املعرتض عليه أو يف أجل  30هذه الدعوى، واملتمثلة يف مدة 

من تاريخ استالم العريضة من اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق إذا مل يتلقى املعن أي رد على ابتداء 
 املتعلق باملنازعات السالف الذكر. 08/  08من القانون  15عريضته وهذا وفقا النص املادة 

إن رفض تعيني خبري واألمر بإجراء حتقيق واستبعاد املادة «ي جاء فيه على أنه و الذ 193923حتت رقم  11/03/2000قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ  - 1
رغم أن النزاع يتعلق بالطابع القانوين لإلصابة هل هي ناجتة عن حادث عمل أو مرض عادي ، فإن عدم متييز قضاة املوضوع بني  83/15من القانون رقم  26

ن قرارهم للنقض ومل يأتوا بالتربير القانوين مادام أ�م متسكوا باختصاصهم للبت يف النزاع وأمروا بإجراء حتقيق، وبذلك مل املنازعة العامة و املنازعة الطبية فإ�م يعرضو 
ات للمحكمة العليا، اجمللة القضائية، العدد األول، الصادرة عن قسم النشر واملستند». يفرقوا بني املنازعة العامة و املنازعة الطبية مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض

 .172، ص 2001اجلزائر، 
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تماعي كما أن القانون فرض قيد آخر على رفع الدعاوى واملالحقات من قبل هيئات الضمان االج  
يوما التالية  30ضد أرباب العمل، ويتمثل يف وجوب إعذار صاحب العمل بتسوية وضعيته يف ظرف 

الستالم اإلنذار للوفاء بالتزاماته ودعوته إىل ذلك قبل اللجوء إىل تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف 
بعة يف هذا اإلطار وهذا ما السالف الذكر وكذا قبل رفع أي دعوى أو متا 08/  08من القانون 45املادة 

املذكور أعاله، وبعد انتهاء هذا امليعاد ميكن رفع  08/ 08من القانون  1فقرة  46نصت عليه املادة 
الدعوى القضائية للمطالبة حبقوق الضمان االجتماعي مع احرتام املدة القانونية املقررة االستحقاق األداءات 

 .1اء أجل استحقاقهاوإال كان مآهلا احلكم بعدم القول النقض
له سلطة واسعة يف تفحص أوراق امللف املعروض عليه من خالل الة وعليه فإن القاضي يف هذه احل

بسط رقابته حول ما إذا مت تقدمي الطعن أمام جلنيت الطعن أم ال، وفيما إذا مت مراعاة آجال اللجوء إىل 
ع اإلشعار باالستالم أو بعريضة تودع لدى القضاء وما إذا كان هذا الطعن قد مت برسالة موصى عليها م

أمانة اللجنة أم جمرد تقدمي شكوى عادية موجهة إىل مدير الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية ففي هذه 
احلالة فإن القاضي حتما سريفض الدعوى شكال لعدم استيفاء الدعوى هلذا القيد الذي نص عليه املشرع، 

على عرض الزراع على جلان الطعن املسبق وعلى احرتام اآلجال القانونية  ويقع عبئ إثبات تقدمي الدليل
 .2لرفع الدعوى من خالل استظهار ختم الربيد على عاتق رافع الدعوى

 دور القاضي االجتماعي في الفصل في موضوع المنازعة العامة .الفرع الثالث : 
العام عليه وبعد قبول الدعوى شكال له السلطة التامة يف  إن القاضي االجتماعي لدى عرض الرتاع

تقدير أدلة الدعوى والبحث يف مستندات امللف االستخالص ما هو جمدي فيها، فهو غري ملزم مبا يقدمه 
األطراف من حجج وأوجه الدفاع، فالقاضي الذي عرض عليه مثال نزاع يتعلق حبادث عمل أو مرض مهين 

ن جيري حتقيق أو يستعني بأهل اخلربة واالختصاص من خالل تعينه خبري ليستكمل فإن له يف هذا الشأن أ
 مجع األدلة والقرائن اليت تفيده يف الفصل يف الرتاع.

ذلك أن التقرير الذي يعده اخلبري يبقى جمرد عنصر من عناصر اإلثبات يف الدعوى، وال يقيد 
اليت يستقل هبا قاضي املوضوع، وال معقب عليه القاضي يف شيء بل تقدير نتائجه وقبوهلا من السلطات 

من استند يف حكمه على أسباب مؤسسة ومربرة، ونفس األمر يقال إذا أمر القاضي بإجراء التحقيق 
 لسماع الشهود.

 

 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 08/  08من القانون  79واملادة  78انظر املادة  - 1

 املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 08/  08من القانون  79واملادة  78انظر املادة  - 2
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فاستخالص الشهادة واالعتماد عليها هو من األعمال املخولة للقاضی دون أن يلتزم ببيان ترجيحه 
د الدليل وهذا ما أكدته حمكمة النقص املصرية يف قرارها الصادر الشهادة على أخرى العتما

وملا كان تقدير الشهود واستخالص «والذي جاء فيه على أنه  1261حتت رقم  26/05/1986بتاريخ
الواقع منها هو ما تستقل به حمكمة املوضوع وال سلطان عليها يف ذلك إال أن خترج بتلك األقوال إىل غري 

دلوهلا وملا وكانت حمكمة املوضوع قد اطمأنت إىل أقوال شهود املطعون ضدهم ما يؤدي إليها م
واستخلصت أن احلادث وقع أثناء العمل وبسببه فإن النعي هذا الوجه ال يعدوا أن يكون جد موضوعيا يف 

 . 1»تقدير الدليل وهو ما ال جيوز إثارته أمام حمكمة النقض
اجملال أن يقبل دعوى الطرف الذي رفع الدعوى، ومن وعليه فإن القاضي االجتماعي له يف هذا 

مثة يلزم الطرف اآلخر بااللتزامات املطالب هبا وفقا ملا هو موجود يف ملف الرتاع مع مراعاة القواعد القانونية 
املقررة هلذه االلتزامات، كما ميكن له أن يعني خبريا إلنارته يف جماالت علمية دقيقة وذلك سواء يف جمال 

إذا تعلق األمر باحلالة الصحية املؤمن له ، أو بتعيني خبري حماسيب إذا تعلق األمر بدفع مستحقات الطب 
الضمان االجتماعي ، أو إجراء حتقيق مدين وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات 

مبنية على أساس قانون  املدنية ، كما ميكن له يف األخري أن يرفض الدعوى املرفوعة أمامه إذا مل تكن
 صحيح فريفضها لعدم التأسيس القانوين.

وجيذم املالحظة أن فصل القاضي بقبول حادث العمل أو املرض املهين وإعطاءه وصف الطابع 
اهلامة واحلساسة يف ميدان املنازعات العامة، نظرا  املهين هلما وبقبول الدعوى يف هذا الشأن يعترب من األمور

حلكم من أثار يف هذا الشأن ألنه ينشا للعامل مركز قانوين خيول له احلق يف املطالبة بأداءات ملا يرتب هذا ا
 الضمان االجتماعي وكذا التعويضات اليومية دون قيد أو شرط.

وبالتايل تكون له آثار سلبية على صندوق الضمان االجتماعي الذي يتحمل أعباء مالية ضخمة 
ؤثر على توازناته املالية. ويطرح هذا اإلشكال حبدة معتربة وذلك يف حالة يف هذا اجملال، وهذا من شأنه ي

قيام أرباب العمل بالتصريح بانتساب العامل لدى هيئة الضمان االجتماعي بعد وقوع حادث العمل أو 
إصابته مبرض مهين، مبعىن انعدام صفة العامل عند وقوع حادث عمل له أو إصابته مبرض مهين، وهو ما 

لباب عادة للتالعب لدى كثري من أرباب العمل الذين يعمدون إىل التصريح حبادث العمل أو املرض يفتح ا
 املهين لدى صندوق الضمان االجتماعي لعمال مل تكن هلم أصال أي عالقة عمل تربطهم هبم.

 .837، ص 1987ذكر مكان النشر،  عصمت اهلواري ، قضاء النقض يف منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، دار الكتاب احلديث، دون - 1
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تعديله مما جيعلنا ننبه املشرع إىل تدارك هذه النقطة وهذا الوضع بسد هذا الفراغ القانوين من خالل 
، لفرض رقابة شديدة على عملية التصريح حبادث 83/13ملواد قانون الضمان االجتماعي وخاصة قانون 

العمل واملرض املهين وحىت ال تفلس صناديق الضمان االجتماعي اليت تعترب حلد الساعة املورد الوحيد 
 العمال عن األخطار يف الوقت الراهن. لتعويض
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 خالصة :
وضع آليات واضحة لضمان استقالل اللجان املؤهلة للطعن املسبق عن من خالل هذا فانه مت 

هيئات الضمان االجتماعي ، سواء من خالل اجناز مقرات خاصة هبا، أو من حيث سري نشاطها  مواكبة 
خلصم واحلكم على أن للمعايري الدولية املطالبة هبا من منظمة العمل الدولية، حىت ال تكون اإلدارة هي ا

إستحداث آليات إدارية متكن هيئات الضمان يف  يتوىل القاضي االجتماعي املراقبة و اإلشراف على عملها
  االجتماعي من العمل املشرتك مع خمتلف اهليئات اليت تقدم خدمات للمنتسبني للضمان االجتماعي

 علوماتية .التنسيق معها ، وذلك بالعمل على تعميم إستغالل الشبكة املو 
و يف األخري فإن املؤمن له اجتماعيا أصبح اليوم أكثر من أي وقت سابق يف حاجة إىل قدر كبري من 
احلماية و التضامن يف جمال الضمان االجتماعي مما يستدعي من املشرع وضع منظومة قانونية كفيلة حبماية 

 مجيع طبقات اجملتمع .  
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 :  اخلامتة

 
األصل أال يستفيد من أحكام قانون التأمينات االجتماعية سوى العامل الذي جيب أن تتوفر فيه          

الشروط القانونية املتطلبة لذلك و منها وجود عالقة عمل منتظمة، غري أنه وملا كان اهلدف من التأمينات 
مد املشرع اجلزائري مظلة  االجتماعية حتقيق األمن االجتماعي واالقتصادي للخاضعني ألحكامه فقد

التأمينات االجتماعية إىل عدة فئات من اجملتمع لغرض االستفادة من مزايا التأمينات االجتماعية قصد 
حتقيق احلماية الفعلية و املؤكدة من املخاطر اليت قد يتعرضون هلا ، و اليت من شا�ا أن حتول بينهم و بني 

العوز، فالقانون اجلزائري أصبغ محاية كاملة وشاملة  وتغطية واسعة أداء عملهم مما يعرضهم لبؤس احلاجة و 
 لكافة فئات اجملتمع.

دافع املشرع لإلملام مبختلف هذه املخاطر ألخذه بعني االعتبار أن من أهم ما يزعزع استقرار  ويرجع        
،  ضهم هلذه املخاطرأي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية شعور العاملني فيها بتخليها عنهم عند تعر 

فتشريع الضمان االجتماعي اجلزائري جعل االنضمام إىل هيئات الضمان االجتماعي إجباريا لالستفادة من 
وكذا  جلوانب القانونية واالجراءات اليت حتكم و تنظم جمال التأمينات االجتماعيةا مزاياه، ونظم خمتلف

تأمينية ، حيث يتضح أن املشرع وسعيا منه إىل إضفاء آليات فض املنازعات الناشئة بني أطراف العالقة ال
السرعة و املرونة إلحقاق احلقوق ، و فض هذه املنازعات اليت تتسم بالطابع التقين و الفين جعل تسويتها 

 وديا داخل هيئة الضمان اإلجتماعي من خالل إجراءات الطعن املسبق أوال قبل عرضها أمام القضاء.
 ظل مواكبة التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اجلديدة  ومسايرة  و املالحظ أنه يف      

املؤرخ يف  08/08للتوصيات الدولية و التشريعات األخرى ، أصدار املشرع اجلزائري القانون 
، املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي ، الذي ساهم بقدر كيرب يف استدراك  23/02/2008

امللغى، وهذا من خالل إحداثه لتعديالت جوهرية تتعلق أساسا بتحديد  83/15نون نقائص القا
وكذا تقليص آجال  اختصاص جلان الطعن املؤهلة يف القضايا املتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخري،

 الطعن للمطالبني به فضال عن تقليص آجال الفصل يف الطعون املقدمة أمام هذه اللجان ، كما أضاف
، املتعلق بالتعاضديات االجتماعية ، نفسا  04/01/0152املؤرخ يف  02-15صدور القانون رقم    

 جديدا هليئات الضمان االجتماعي من حيث التغطية املالية و مالئمة مصاريف  العالج.
إال أنه رغم هذه التعديالت املهمة تبقى هناك نقائص يف تشريعات الضمان االجتماعي من          

 لناحية التطبيقية و العملية و عليه نقرتح احللول التالية: ا
مراجعة و توسيع قائمة األمراض اخلطرية و آثارها من خالل إدراج بعض األعراض اخلطرية  ألمراض خاصة  -

 .  27-84) املنصوص عليها يف املرسوم رقم 16و معقدة ، لكون آثارها تعترب من األمراض الستة عشر(
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 :  اخلامتة

 
ر أعضاء اللجان املؤهلة للطعن املسبق مع مراعاة اخلربة و الكفاءة املطلوبة فيهم، و العمل على اختيا -

 إخضاعهم إىل دورات تكوين و تأهيل مستمرة حول قوانني الضمان االجتماعي.
وضع آليات واضحة لضمان استقالل اللجان املؤهلة للطعن املسبق عن هيئات الضمان االجتماعي ، سواء  -

ات خاصة هبا، أو من حيث سري نشاطها  مواكبة للمعايري الدولية املطالبة هبا من من خالل اجناز مقر 
منظمة العمل الدولية، حىت ال تكون اإلدارة هي اخلصم واحلكم على أن يتوىل القاضي االجتماعي املراقبة و 

 اإلشراف على عملها.
رتك مع خمتلف اهليئات اليت إستحداث آليات إدارية متكن هيئات الضمان االجتماعي من العمل املش -

تقدم خدمات للمنتسبني للضمان االجتماعي  و التنسيق معها ، وذلك بالعمل على تعميم إستغالل 
 الشبكة املعلوماتية .

و يف األخري فإن املؤمن له اجتماعيا أصبح اليوم أكثر من أي وقت سابق يف حاجة إىل قدر كبري 
من احلماية و التضامن يف جمال الضمان االجتماعي مما يستدعي من املشرع وضع منظومة قانونية كفيلة 

 حبماية مجيع طبقات اجملتمع .  
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املرض جدول يبني اهم اوجه االختالف بني التأمني على املرض العادي والتأمني على 
 املهين
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