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  إن الكلمات لتعجز عن التعبير عما يختلج في النفس عن الذي رعى صفحات

  انقضى األجل.هذا البحث منذ أن كانت في مهدها ولما أينعت وحان قطافها

  .وضاع األمل 

شل الفكر واعتقل اللسان وجف القلم عن التعبير بما تجيش به المشاعر من لقد 

واألخالق شيمته والعلم   التواضع مبدؤه, وتقدير ووفاء ألستاذ وباحث جليل    إخالص 

الذي  أستاذي الفاضل الدكتور بارش سليمانقضيته واإلخالص في العمل غايته إنه 

مثابة النبراس لهذه الرسالة لما خطا عليها يدين له علمي وتعلمي بالكثير فقد كان ب

  من ظلمات وأخطاء 

ومالحظاته شمعة تنير درب صاحبها ولواله لما خرجت , كانت عللها تتجلى بيراعه فقد

  فجزاه اهللا عنا خير جزاء  .هذه الرسالة إلى الوجود

 برحمته الواسعة هوجعل قبره روضة من رياض الجنة وتفقد



  ملخص البحث
االجتماعي يف خمتلف األنظمة املقارنة يشكل منظومة قانونية و هيكلية إن الضمان 

قائمة حبد ذاا، حتكمها قوانني و أنظمة و آليات خاصة ا،  أفرز هدا التوجه حنو  
استقاللية  النظام االجتماعي منظومة متميزة يف جمال املنازعات اليت تنشأ عن تطبيق هدا 

  .النظام القانوين االجتماعي
دف هذا البحث إىل دراسة املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات يف جمال يه

ن مما ال جمال للشك أن العالقة القائمة بني املؤمن له أو ذوي أالضمان االجتماعي، ذلك 
 تاحلقوق من جهة و هيئات الضمان االجتماعي من جهة ثانية حول احلقوق و االلتزاما

ينات االجتماعية و القوانني األخرى امللحقة ا، أو املكملة املترتبة عن تطبيق قوانني التأم
هلا، قد تثور بشأا خالفات و منازعات حول تقدير التعويضات، نسب العجز، احلالة 
الصحية للمؤمن له أو ذوي احلقوق أو ما تعلق بدفع االشتراكات وكل االلتزامات امللقاة 

  .الجتماعيعلى عاتق املكلف أو كل خاضع لنظام الضمان ا
قد متت الدراسة وفق منهج حتليلي للنصوص القانونية واألوامر واملراسيم املتعلقة 
بتشريع الضمان االجتماعي، مع احلرص أن يكون عمليا و تطبيقيا على ضوء ما أستقر 

  .عليه العمل القضائي يف احملاكم و ما كرسه االجتهاد و الثابت للمحكمة العليا
  : ا البحث بتقسيمه إىل ثالثة فصولتبعا لذلك مت دراسة هذ

 ،الفصل التمهيدي خصص لدراسة تطور التأمينات االجتماعية وذلك يف مبحثني
قبل ظهور التأمينات  ةتناول املبحث األول الوسائل املستعملة ملواجهة املخاطر االجتماعي

الدول مث  مبفهومها احلديث، باإلضافة إىل نشأة و تطور  هدا القانون يف بعض ةاالجتماعي
  .تناولنا يف املبحث الثاين نشأة و تطور التأمني االجتماعي يف اجلزائر

يف جمال  تأما الفصل األول فقد تعرضنا بالدراسة إىل املخاطر املضمونة و االلتزاما
منه إىل املخاطر املضمونة يف جمال الضمان األول الضمان االجتماعي وخصصنا املبحث 

  .املكلفني يف هذا اال تثاين خصص لدراسة التزامااالجتماعي، أما املبحث ال
آليات فض منازعات  ةوخصص الفصل الثاين و األخري من هذا البحث لدراس

الضمان االجتماعي، حيث تناولنا يف املبحث األول طرق حتصيل االشتراكات، أما املبحث 



ية يف جمال الضمان إىل كل من التسوية الداخلية و القضائ هماالثاين و الثالث تطرقنا في
  .االجتماعي

وقد خلص البحث إىل مدى مواكبة التعديالت القانونية اليت جاءت مبقتضى 
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  23/02/2008املؤرخ يف  08/08القانون اجلديد 

االجتماعي وذلك لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ما مدى مرونة و سرعة إجراءات 
داخلية لتشريع الضمان االجتماعي من أجل حصول أطراف عالقة الضمان التسوية ال

من حقوقهم يف أسرع وقت، و قد ) هيئات الضمان االجتماعي و املكلفني(االجتماعي 
أيت دراسة البحث بتقدمي بعض االقتراحات اليت يف رأينا جيب أن تراعى يف أي تعديل 

  .    مستقبلي لقانون الضمان االجتماعي



  البحث خطة
  مقدمة

  قانون التامين االجتماعي تطور نشأةو:الفصل التمهيدي
  

   يف بعض الدول التأمني االجتماعي قانونتطور  ونشأة :المبحث األول 
ــب األول           ــاعي : المطل ــأمني االجتم ــة الســابقة للت ــائل احلماي           وس

  يةالتأمني يف الدول األوربو تطورقوانني نشأة: المطلب الثاني

  نشأة وتطور التأمني االجتماعي يف اجلزائر: المبحث الثاني
  1970و  1962سنة ما بني التارخيية فترةال :المطلب األول          
  1983و1970 سنة ما بني التارخيية فترةال :المطلب الثاني    

  1983 سنة الوضعية احلالية بعد:المطلب الثالث    
  

في مجال  تو االلتزاما المخاطر المضمونة: الفصل األول
  الضمان االجتماعي

  

  املضمونةاملخاطر  :المبحث األول 
  املرض التأمني على – المطلب األول  

 األمومة التأمني على - المطلب الثاني 
 العجز  التأمني على -الثالث المطلب 

 حوادث العمل و األمراض املهنية التأمني على - المطلب  الرابع
 التقاعد مني علىالتأ -الخامس المطلب

  رأس املال الوفاة التأمني على -المطلب السادس      



جمال الضـمان   يف التزامات املكلفني و اجلزاءات املترتبة على خمالفتها: المبحث الثاني
  االجتماعي

  جمال الضمان االجتماعي يف التزامات املكلفني :المطلب األول     

  جمال الضمان االجتماعي يف فة التكليفاجلزاءات على خمال المطلب الثاني     
  

  آليات فض منازعات الضمان االجتماعي:  الفصل الثاني
  طرق حتصيل االشتراكات: المبحث األول

  طرق التحصيل الودية لالشتراكات: المطلب األول       
  اجلربي لالشتراكات.طرق التحصيل: المطلب الثاني       

  نازعات الضمان االجتماعيالتسوية الداخلية مل:المبحث الثاني
  املنازعة العامة وجمال تطبيقها: المطلب األول       
  املنازعة الطبية:المطلب الثاني       

  املنازعة الطبية ذات الطابع التقين:المطلب الثالث       

  التسوية القضائية ملنازعات الضمان الجتماعي:لثالمبحث الثا
  عامةاملنازعة ال: المطلب األول       

  املنازعة الطبية:المطلب الثاني       
  املنازعة الطبية ذات الطابع التقين:المطلب الثالث       
   الخاتمة

  قائمة المراجع

  قـالمالح
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مقدمــة
  موضوع الدراسة: أوال 

يشكل الضمان االجتماعي أحد صور احلماية االجتماعية اليت نصت عليها 
دف إىل إعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من الضمان  عاهدات و الدساتري الدولية، اليتامل

أجراء أو ملحقني باألجراء أيا كان قطاع  اسواء أكانو –وي حقوقهم ذاالجتماعي و
لك عن طريق التكفل جبميع األخطار االجتماعية املهنية ذو –النشاط الذي ينتمون إليه 
  .   الكسب وأحيانا العجز بصفة ائيةعدم القدرة على  اليت تؤدي إىل التقليل أو

النظام االقتصادي االجتماعي الذي يقوم بوضعه  كفالتأمني االجتماعي هو ذل
لتؤمن فيه حدا معينا من املوارد والدخول واخلدمات الطبية لبعض  وتطبيقه الدولة مباشرة،

ت نقدية تدفع من قبلهم أو دفعا لأو مجيع األفراد يف حاالت العوارض واحلاجة، مقاب
تساهم الدولة أيضا ماليا، وهو  دمن االثنني معا، وق حلسام من قبل أصحاب العمل أو

 ةاآلن، وأهم تلك احلاالت واملخاطر، املرض، العجز، إصابات العمل، البطال عألمر الشائا
ان بسببها اإلنس عوالشيخوخة والوالدة والوفاة وغريها من الطوارئ اليت يتوقف أو ينقط

  .إلشباع حاجاته الضرورية اليت يصبح منها مورده غري كافعن العمل و
  أسباب اختيار املوضوع :ثانيا

اطر املضمونة واليات فض املنازعات يف جمال الضمان خإن تناولنا ملوضوع امل  
    .موضوعيةجاء العتبارات ذاتية وأخرى االجتماعي 
متتاز به  كهدف ملعرفة ما ءملوضوع جاإن دراسة هذا ا  :الذاتية االعتبارات  -

حد الساعة منظومة  املنظومة القانونية للضمان االجتماعي واليت تعترب إىل
 ةإدراجها كماداجلانب األكادميي أي  نمهتم ا سواء م مهمشة وغري

مستقلة بذاا يف برامج كليات احلقوق والعلوم اإلدارية واملدارس املتخصصة 
تقدمي حبوث و  لباحثني و املمارسني ا من خاللأو من جانب اهتمام ا
  .دراسات يف هذا اال

 ةلقد أصبح الضمان االجتماعي يف خمتلف األنظم :املوضوعية  االعتبارات -
، حتكمها قوانني وأنظمة اوهيكلية قائمة بذا ةمنظومة قانوني لاملقارنة، يشك



ظام القانوين للضمان التوجه حنو استقاللية الن اليات خاصة ا، افرز هذآو
هذا  قعن تطبي أزعات اليت تنشنااالجتماعي، منظومة متميزة يف جمال امل

من حيث اإلجراءات واآلليات اليت  كالنظام القانوين االجتماعي، وذل
 ةزعات، وكذلك من حيث اهليئات واألجهزانيتم تسوية هذه امل امبقتضاه

  .املختصة مبهمة تسويتها
اليت أصبحت  املنازعاتغة اليت يكتسبها هذا النوع اجلديد من نظرا لألمهية البالو 

حتتل مكانا هاما بني خمتلف القضايا املعروضة على احملاكم من جهة، ولقلة الدراسات 
ملا تضمنه من صعوبات وتعقيدات وعدم الوضوح  االبحوث بشأنه من جهة ثانية، رمبو

 سعيا مناملوضوع هلذا  اولنا بالبحثتنجاء  بسبب تغلب الطابع اإلجرائي والتقين عليها،
ولو بصورة خمتصرة و متواضعة لتقريب املفاهيم و توضيح الغموض الذي يكتنف نصوص 

أن املشرع جعل نظام التسوية الداخلية بصفة عامة هي   خاصة ،قانون الضمان االجتماعي
 نر ماألصل عن طريق خمتلف جلان الطعن وذلك تسهيال لإلجراءات وحتقيقا ألكرب قد

اليت تثور بني هيئات الضمان االجتماعي واملستفيدين من السرعة يف الفصل يف املنازعات 
  .قبل التفكري يف اللجوء أمام اجلهات القضائية املختصة  نظام الضمان االجتماعي

  املنهج املتبع يف دراسة املوضوع :ثالثا
ذا النوع اجلديد ، مبعطيات أنظمة وآليات تسوية هاإلمكان جل اإلملام قدرأومن 

لقضايا املعروضة على أنواع ا اليت أصبحت حتتل مكانا هاما بني خمتلفازعات نامل من
احملاكم، إىل جانب أا أصبحت تتنوع بتنوع خصوصيات هذا القطاع الذي كثريا ما 

يف معاجلتنا هلذا املوضوع على املنهج التحليلي  االتأمينات االجتماعية، عمدنيشمل خمتلف 
حاولت من خالله حتليل النصوص القانونية املتعلقة بتشريع الضمان االجتماعي و الذي 

لنصوص القانونية اليت حتكم منازعات ضمان االجتماعي يف إطار التسوية اباألخص 
الداخلية أو القضائية مع احلرص أن يكون عمليا وتطبيقيا على ضوء ما استقر عليه العمل 

الجتهاد الثابت للمحكمة العليا باعتبارها هي املرجع القضائي يف احملاكم وما كرسه ا
  .األساسي لتقومي أعمال احملاكم واالجتهاد القضائي يف البالد

  
  



  إشكالية املوضوع :رابعا
إن عرض خمتلف هذه اجلوانب القانونية واإلجرائية اليت حتكم وتنظم آليات 

أت عليها تسمح بالوقوف تسوية منازعات الضمان االجتماعي وخمتلف التعديالت اليت طر
عند إرادة املشرع يف جعل نظام التسوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي بصفة عامة 

لتمكني املؤمن له أو ذوي حقوقه  كهي األصل قبل أي تفكري يف اللجوء أمام القضاء، وذل
  .من حتصيل حقوقهمو هيئات الضمان االجتماعي 

ا املوضوع تبيان الثغرات و النقائص ذتناولنا هلمن وراء  اا املنطلق، أردنذمن ه
أن الطعن املسبق إجباري قبل اللجوء إىل  راليت تغاضى عنها التشريع اجلزائري، باعتبا

 بعضوإعطاء بعض االقتراحات اليت من خالهلا أن تزيل املنازعات القضاء للفصل يف 
 ةما مدى مرونة وسرع ،اذإ فاإلشكالية املطروحة اإلشكاالت املطروحة يف الواقع العملي،

إجراءات التسوية الداخلية يف تشريع الضمان االجتماعي من أجل حصول املستفيدين من 
قوقهم يف أسرع وقت ممكن تفاديا جلوء اخلاضعني هلدا النظام إىل حلالضمان االجتماعي 
  .    لك يتطلب آجاال و شكليات وإجراءات صعبة للغايةذالعدالة مباشرة ألن 
  خطة دراسة املوضوع :خامسا

لقد جاء تناولنا ملوضوع حبثنا املتعلق باملخاطر املضمونة و آليات فض املنازعات يف 
  . جمال الضمان االجتماعي يف فصلني يسبقهما فصل متهيدي

الفصل التمهيدي خصص لدراسة تطور التأمينات االجتماعية وذلك يف مبحثني، 
قبل ظهور التأمينات  ةملواجهة املخاطر االجتماعيتناول املبحث األول الوسائل املستعملة 

مبفهومها احلديث، باإلضافة إىل نشأة و تطور  هدا القانون يف بعض الدول مث  ةاالجتماعي
  .تناولنا يف املبحث الثاين نشأة و تطور التأمني االجتماعي يف اجلزائر

يف جمال  تلتزاماأما الفصل األول فقد تعرضنا بالدراسة إىل املخاطر املضمونة و اال
الضمان االجتماعي وخصصنا املبحث األول منه إىل املخاطر املضمونة يف جمال الضمان 

  .املكلفني يف هذا اال تاالجتماعي، أما املبحث الثاين خصص لدراسة التزاما
آليات فض منازعات  ةوخصص الفصل الثاين و األخري من هذا البحث لدراس

ولنا يف املبحث األول طرق حتصيل االشتراكات، أما املبحث الضمان االجتماعي، حيث تنا



الثاين و الثالث تطرقنا فيه إىل كل من التسوية الداخلية و القضائية يف جمال الضمان 
  .االجتماعي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .التأمني االجتماعي قانون تطورنشأة و:التمهيديالفصل 
رة من ظواهر اليت تتميز ا اتمعات احلديثة تعترب التأمينات االجتماعية ظاه

خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية ودخول اتمعات احلديثة عصر التصنيع، فكانت 
األرض اخلصبة لتأسيس احلركات العاملية وما صحب ذلك من تناقضات بني هذه الطبقة 

 تغالل وبؤسوأصحاب األعمال، ولكن ال بد من الوصول إىل حلول عادلة تضع حدا الس
لإلنتاج واالستقرار فكان ميالد التشريعات العمالية وتشريعات   وتوفر املناخ الالزم العامل

التامني االجتماعي، لكن قبل الوصول إىل  نظام التأمني االجتماعي مبفهومه احلديث جند 
أن اإلنسان منذ وجوده استعمل وسائل ونظم خمتلفة من أجل التغلب على كل املصاعب 

 تعترضه سواء كانت مادية أو اجتماعية و اليت من شأا أن حتول بينه و بني أداء عمله اليت
  .مما يعرضه للبؤس والعوز

من هنا تكون خطة الفصل مقسمة إىل مبحثني نتناول األول نشأة قانون التأمني 
االجتماعي على مستوى بعض الدول و يتناول املبحث الثاين نشأة التأمني االجتماعي يف 

  .اجلزائر



   .يف بعض الدول التأمني االجتماعيقانون  روتطو نشأة: املبحث األول
بدأت اإلرهاصات األوىل لنظم التأمني االجتماعي مع اية القرن التاسع عشر 
وميكن القول بأن أملانيا كانت حمل ميالد أوىل تشريعات للتأمني االجتماعي وكانت هذه 

دول األوروبية و  قبل التطرق هلذه التشريعات ال بد التشريعات هي القدوة لكثري من ال
  .من تناول النظم اليت سبقت الوصول إىل نظام التأمني االجتماعي بصوره احلديثة

  .االجتماعيالتأمني لقانون وسائل احلماية السابقة : األول طلبامل
إن اإلنسان، يف حرصه املستمر على حتسني وضعه االجتماعي، ويف سعيه الدائم 

تحقيق ذاته، يتملكه هاجس اخلوف من الفقر، واملرض، و احلوادث، و العجز، و ل
الشيخوخة، واملوت، ويزداد الشعور باخلوف عند فئة من الناس ال متلك ما تواجه به هذه 

  .املخاطر
  :فعرفت اتمعات أشكاال متنوعة من وسائل احلماية االجتماعية وأمهها

  .القبليةاحلماية العائلية و :الفرع األول
أو العائلة تتضامن فيما بينها لتقدم اإلعانة إىل أحد أعضاء العائلة  كانت األسرة

باعتبار أن رابطة الزواج و عاطفة األبوة و صلة القرابة و الدم كانت الدعائم اليت قام 
أن هدا التضامن بدأ يضعف مع تطور احلياة البشرية و ما  عليها التضامن يف العائلة، غري

،فأصبحت هناك حاجة إىل  اتقدر األسرة أو العائلة على مواجهته ليها من آثار الترتب ع
وسيلة تقوم مقام هذا التضامن العائلي ، فأصبح الفرد احملتاج يلجأ إىل  رئيس القبيلة أو 
العشرية طالبا التضامن معه  و إعانته ،هذه اإلعانة كانت تقوم على أساس و مقابل الوالء 

القبيلة ،و قد يكون املقابل اخلروج إىل ميدان املعارك أو العمل يف ارض و الطاعة لرئيس 
  .       )1(رئيس القبيلة

                                                
  .9- 8، ص  1976أنطوان قیسي ، التشریعات االجتماعیة ، الكتاب الثاني، جامعة حلب سوریا سنة   1



  . املساعدة: لثاينالفرع ا
وهي تقوم على فكرة اإلحسان ببعدها األخالقي و الديين، كما تقوم على مبادئ 

ئات امليسورة احلق الطبيعي ومنها حق اإلنسان باحلياة الكرمية، وتتجلى يف مساعدة الف
   )1(للفئات احملتاجة

   .االدخار: الفرع الثالث
يقوم االدخار على اقتطاع جزء من الدخل الفردي ليجري إنفاقه يف مواجهة 

صناديق "املخاطر وقد ينظم هذا االدخار من قبل هيئات وتعاونيات تنشئ صناديق تسمى 
ملن يتعرض لطارئ، العون تتوىل اهليئة اقتطاع اشتراكات من أفرادها وتقدمها " تعاضد
  .الالزم

إن األسلوب التعاضدي الذي ينطوي على إجيابيات بارزة يبقى غري قادر على 
توفري األمن االجتماعي الن هناك خماطر ال يستطيع أن يغطيها، كالشيخوخة ، البطالة و 

   )2(األعباء العائلية
    .التأمني :رابعالفرع ال

د ، تتوىل شركات جتارية مجع أقساط التأمني إن مبدأ التأمني هو كمبدأ التعاض
من جمموعة أفراد وتدفع هلم تعويضات عندما يتحقق الطارئ املؤمن ضده، االختالف 
بينهما أن صناديق التعاضد ال دف إىل الربح بينما شركات التأمني يكون الربح فيها غاية 

عندما تكون املخاطر نشاطها بسب هذا اهلدف فإن شركات التأمني ترفع قيمة األقساط 
مرجحة احلدوث ويبقى الفقري غري قادر على التامني ضد مجيع املخاطر احملتملة الن كلفة 

  .)3(التأمني تثقل كاهله
  .األوربيةيف الدول االجتماعي مني أالتوتطور قوانني نشأة  :الثاين طلبامل

ة بفضل ظهرت فكرة التأمني االجتماعي واألنظمة اليت تبلورت فيها هذه الفكر
عدد من العوامل منها ما هو موضوعي ومنها وما هو فكري، فكان ظهورها و ليد تطور 
حدث يف امليدان االقتصادي  الفكري باإلضافة إىل تقهقر النظم السابقة للتأمينات 
االجتماعية يف مفهومها احلديث، حيث أصبحت اتمعات احلديثة ترى ضرورة أجياد 
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هة أخطار متعددة يتعرض هلا الناس يف جمرى حيام هلذا جيب جمموعة من الضمانات ملواج
أن نوضح الظروف التارخيية اليت أدت إىل تبلور هذه الفكرة على الصعيد الدويل إىل أن 

  .أصبحت التأمينات االجتماعية مكرسة يف االتفاقيات و املواثيق الدولية و الوطنية
  .التشريع األملاين: الفرع األول
هي األرض اخلصبة مليالد أول نظام يف العامل للتأمينات االجتماعية و  كانت أملانيا

ذلك بسبب توافر الكثري من العوامل السياسية و االقتصادية األيدلوجية و التارخيية اليت 
فقد ظهرت طبقة عمالية كبرية على اثر الطفرة الصناعية اليت شهدا .ساعدت على ذلك

عشر، ولقد لعبت تلك الطبقة العاملية دورا أساسيا كبريا يف أملانيا يف منتصف القرن التاسع 
ذلك الوقت فقد متكن احلزب االشتراكي الدميقراطي من دخول الربملان وذلك بفضل 
مساندة نقابات العمال اليت قوى نفوذها يف تلك اآلونة عقب األزمة االقتصادية اخلطرية 

  .ف العمال على البطالةاليت أدت إىل إغالق الكثري من املصانع وإحالة أال
وكان من نتيجة ذلك أن خشي بسمارك على حكمه وخاصة بعد انتشار 
احلركات الفردية االشتراكية يف أملانيا يف ذلك العصر، لذا حاول جتريد املعارضة من 
التفاف احلركة العمالية حوهلا وذلك بالعمل على كسب تلك الطبقة عن طريق منحها 

  . )1(من أجل ختفيف املخاطر اليت يتعرض هلا العمال بعض املزايا االجتماعية
إثر ذلك صدرت ثالث تشريعات أساسية للتأمينات االجتماعية يف أملانيا، األوىل 

خاصة بالتأمني ضد  1884خاصة بالتأمني ضد املرض، و الثانية يف عام  1883يف عام 
وقد . الشيخوخةخاص بالتأمينات ضد العجز و  1889حوادث العمل، والثالث يف عام 

وقد أضيف إليها بعد ذلك التأمني ضد  1911مجعت هذه التشريعات يف تقنني واحد عام 
وكان أهم ما مييز نظام التأمني االجتماعي  1929الوفاة مث التأمني ضد البطالة يف عام 

 األملاين أنه فرض مبدأ إجبارية التأمني االجتماعي، فلم يعد النظام اختياريا وذلك ألمهيته
املتعلقة باملصلحة العامة ومن جهة أخرى كان التأمني يقوم على التضامن و املسامهة بني 

  .كل أصحاب األعمال و العمال و الدولة
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أيا ما كان األمر فإن هذه التشريعات كانت تعد من قبل ثورة اجتماعية يف 
ية، فقد ولقد كان هلا تأثريا واسعا على كافة الدول األوروب ،الوقت الذي صدرت فيه

  )1(.و السويد جصدرت تشريعات مماثلة يف كل من النمسا، ار، التروي
  .التشريع الفرنسي :الفرع الثاين

ملا كانت الظروف التارخيية قد أدت إىل خضوع إقليم األلزاس و اللورين إىل 
مث السلطة األملانية وكان التشريع االجتماعي األملاين له صدى عاملي تأثرت به باقي الدول 

استرددت فرنسا سيادا على هذا اإلقليم سياسيا بعد أن خضع للسلطة األملانية وكان من 
الصعب سلب العمال الذين اكتسبوا حقوقا تأمينية من التشريع األملاين فتحقيقا للوحدة 
القومية عمل املشرع الفرنسي على تعميم نظام التامني االجتماعي على سائر األقاليم 

قانون يقرر  1898هد الطريق لألخذ بنظام التأمني االجتماعي فاصدر عام الفرنسية بان م
املسؤولية املوضوعية ألصحاب العمال و تأكيدا هلذا االجتاه أصدر املشرع الفرنسي عام 

فتقرير املسؤولية .قانون يفرض التأمني اإلجباري من املسؤولية عن حوادث العمل 1905
ير اجتماعية التعويض وما أدى إليه ذلك من التزام املوضوعية كان مرحلة متهيدية لتقر

منذ ذلك الوقت عرفت فرنسا نظاما . اتمع بأن يعوض املضرور عما أصابه من ضرر
للتأمني الصحي و التأمني ضد العجز و الشيخوخة و الوفاة و شهدت هذه النظم تطور 

  .)2(نظيمهاملحوظا وتزايدت احلماية اليت يقدمها مع اتساع نظام تطبيقها و ت
  .النظام االجنليزي: الفرع الثالث

ظهرت يف اجنلترا حماوالت متواضعة لوضع أسس التامني االجتماعي إال أن 
احلرب العاملية الثانية كانت مناسبة لكي تفكر اجنلترا يف تنظيم اقتصادها وقطاع اخلدمات 

وصيات الالزمة الت لتقدميوذلك " بيفردج"فقد عهدت احلكومة إىل جلنة برئاسة . فيها
ومت تقدمي تقريرا يف هذا اخلصوص متأثرا بأفكار .لتطوير نظام التأمينات االجتماعية

عن العمالة الكاملة باعتبارها أهم " كيرت" روزفلت عن حترير اإلنسان من الفاقة و بأفكار
  .األهداف ضمانا الستمرار النمو االقتصادي
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 1945(جتماعي الذي وضع ما بني وبناء على هذا التقرير صدر نظام التامني اال
وتبدو أمهية تقرير  1965إىل أن صدر قانون جديد للتأمني القومي لسنة ) 1949و 
إىل تأثريه على الرأي العام العاملي وعلى حركة التشريع يف العامل وقد ظهر هنا " بيفردج"

  .التأثري كذلك يف بعض اإلعالنات الدولية
  . سبيل الدعوة إىل أنظمة األمن االجتماعييف احلركة الدولية: الفرع السادس

وخالل احلرب العاملية الثانية، برز امليل  1929بعد األزمة االقتصادية العاملية 
لتأكيد مسؤولية الدول جتاه األفراد على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي، صدرت عدة 

ة الكرمية احملررة من مواقف معلنة مبادئ عامة تكرس حق اإلنسان لضمانات تكفل له احليا
  .العوز

كما صدرت اتفاقات دولية تشجع الدول على تطبيق أنظمة لضمان االجتماعي 
يف تشريعاا الوطنية و تطوير هذه األنظمة يف نطاق حد أدىن من احلماية وحتققت بعض 
هذه املبادئ يف التشريعات الوضعية لبعض الدول فكان هلا دور رائد يف حتقيق األمن 

  .اعياالجتم
ومن أهم املبادئ العامة يف اإلعالنات و االتفاقيات الدولية ما جاء يف اإلعالن 

 10/12/1948العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
لكل إنسان احلق مبستوى من العيش كاف " من هذا اإلعالن  22حيث كرست املادة 

له ولعائلته كما له احلق بالضمان يف حاالت البطالة، املرض،  ةئقلتامني الصحة و احلياة الال
و العجز، و الشيخوخة أو يف احلاالت اليت يفقد فيها وسائل عيشه ألسباب خارجية عن 

  .)1("إرادته
أن الدول األعضاء تعلن : "باإلضافة إىل ما جاء يف ديباجة منظمة العمل الدولية

ديدة، األهداف التالية اخلاصة بالضمان رغبتها يف أن حتقق من ضمن أهداف ع
مكافحة البطالة، محاية العمال من األمراض العامة، و املهنية و احلوادث : االجتماعي

  ".النامجة عن العمل، محاية األوالد و النساء تامني معاشات يف حاليت الشيخوخة و العجز
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امت أنظمة وانطالقا من هذا التطور الذي شهده قانون التأمني االجتماعي ق
الضمان االجتماعي على مبدأ مشاركة املضمونني وأصحاب العمل و الدولة بنسب 

  .متفاوتة يف متويل هذا النظام وعلى الفصل بني األداءات واالشتراكات
حبيث يكون التضامن االجتماعي الضمان لتأمني املوارد الالزمة األداءات لكون 

عية الن إمناء اإلنسان ال ميكن أن يتم من الضمان االجتماعي أصبح وسيلة محاية اجتما
  .خالل املبادرة الفردية فقط بل ضمن إطار جمتمع يؤمن تكافؤ الفرص للمجتمع

   .اجلزائر يف نشأة وتطور التأمني االجتماعي: يناملبحث الثا
يعترب الضمان االجتماعي يف اجلزائر مكسبا كبريا للمجتمع باعتباره أداة فعالة 

عية ضد األخطار اليت دد الفرد، وفكرة الضمان االجتماعي ليست للحماية االجتما
جديدة بل تعود إىل زمن بعيد أي خالل الفترة االستعمارية،حبيث متيزت هده الفترة أي 

،أن القوانني املطبقة يف هدا امليدان هي القوانني الفرنسية  1962إىل غاية  1830من سنة 
جزء ال يتجزأ من فرنسا آنذاك مع ما يتناسب و على أساس ويف نظر فرنسا أن اجلزائر 

متيزت هذه الفترة من الناحية التنظيمية  ولدلك.فرنسية  ةاألوضاع يف اجلزائر كمستعمر
. نظاما خاصا بالضمان االجتماعي 11بالعدد الكبري من األنظمة و الذي مل يقل عن 

سيري هذه األنظمة وفيما خيص األداءات فقد اختلفت تأديتها من نظام آلخر، وكان ت
حيث متيزت  ،صندوقا للضمان االجتماعي خمتلفة الصفة القانونية 71منظما عن طريق 

األنظمة املهتمة باملوظفني لدى الدولة بصفة املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري مثال 
  .)1(صندوق املوظفني

ميكن  أخذ الضمان االجتماعي منحىن تطوريا، عرف خطوات لأما بعد االستقال
  حتديدها يف أربع مراحل رئيسية

  .1970-1962سنة ما بني  التارخيية فترةال :طلب األولامل 
على غرار القطاعات الوطنية األخرى، لقد عرف الضمان االجتماعي حتوالت 
عديدة أدت إىل حتسني الكثري من اجلوانب السلبية اليت كان يعيشها على مستوى التسيري 

وهران، (للنظام العام ضمن صناديق جهوية ثالثة  1963ة هيئة سن 15بفضل جتميع 
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، مث حلقت التحسينات األخرى على مستوى تقدمي اخلدمات كنتيجة )اجلزائر، قسنطينة
  .لتوسيع رقعة تدخل الضمان االجتماعي

 457 - 63إن أهم ما ميز هذه الفترة من الناحية التشريعية، ظهور املرسوم رقم 
و املتعلق بإنشاء جهاز للضمان االجتماعي خاص يئة  1963نوفمرب  14املؤرخ يف 

حتت إشراف )E.P.S.G.M() مؤسسة االستدراك االجتماعي للبحارة(البحارة، مسي 
  .وزارة النقل،يسري التأمينات االجتماعية، املنح العائلية و التقاعد

الذي  1964أفريل  12املؤرخ يف  125-64 كما متيزت أيضا باملرسوم رقم
بيان التركيبة البشرية الس اإلدارة اخلاص بصناديق الضمان االجتماعي و الذي متيز يعيد ت
  )1(. :بـ

  .التمثيل اخلاص للمستخدمني، أصبح نصف التمثيل العمايل-
يتم حتديد ممثلي املستخدمني و العمال عن طريق تنظيمام املهنية و ليس عن -

 .طريق االنتخاب

املؤرخ  364-64اإلعالن الرمسي عن املرسوم رقم كما متيزت هذه الفترة أيضا ب
   :املتعلق بإنشاء الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املكلف بـ 1964يف ديسمرب 

 .الصحي و االجتماعيالنشاط -

 .الوقاية من األمراض املهنية-

 .اإلعالم العام للمكلفني-

 .نشأة مدرسة وطنية للضمان االجتماعي-

 .مع املؤسسات الصحية إبرام اتفاقيات وطنية-

احملدد لتسري حوادث العمل لصناديق  1966كما جتدر اإلشارة إىل منشور جوان 
  .الضمان االجتماعي جلميع األنظمة

                                                
1-Hannouz Mourad et Khadir Mohamed, précis de sécurité sociale,O.P.U édit1996 
P11- 15 



  .1983-1970سنة ما بني  التارخيية فترةال: طلب الثاينامل
متيزت سنوات السبعينات باملخطط التطوري األول، األمر الذي أثر بشكل أو 

نظومة الضمان االجتماعي وعلى قاعدا املالية و االجتماعية وذلك بتزايد بآخر على م
  .عدد السكان النشطاء وبشكل ملفت

ويتلخص هذا التأثري يف التغريات اليت مست مبالغ التعويض من عدة أسابيع عطلة 
  .إخل... 25إىل  04أسبوعا، قائمة األمراض املزمنة من  14إىل  8األمومة من 

  )1(.ومناشري خمتلفة مفترة أيضا باإلعالن الرمسي عن عدة مراسيمتيزت هذه ال
  :و املنشئ لـ 1970أوت  01املؤرخ يف  116- 70 مرسوم رقم-

توحيد التنظيم اإلداري اخلاص بصناديق الضمان االجتماعي باستثناء النظام  •
الزراعي وكذا اخلاص بالبحارة وأيضا نظام عمال السكك احلديدية ونظام شركة 

  .باء والغازالكهر
الزيادة يف عدد ممثلي العمال على حساب عدد ممثلي املستخدمني داخل جملس  •

 .اإلدارة
اإلنقاص من امتيازات جملس اإلدارة وحتديدها بالتصويت على امليزانية اخلاصة  •

 .بالصندوق و السهر على السري احلسن هلا
 .تماعيتوسيع سلطات املدير وتعينه من طرف الوزير املكلف بضمان االج •

املنشئ لصندوق التأمني على الشيخوخة  1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/89مرسوم -
  .لغري األجراء غري املزارعني

، ينظم نظام زراعي جديد يؤمن العمال الزراعيني و عائالم 1971أفريل  15منشور -
فتح ضد أخطار املرض، العجز، الوفاة، األمومة، ويؤمن معاش الشيخوخة ويسهل عملية 

 .احلقوق
يضع معظم أنظمة الضمان االجتماعي  1974جانفي  30املؤرخ يف  80-74منشور -

حتت وصاية وزارة العمل و الشؤون االجتماعية باستثناء النظام الزراعي الذي هو حتت 
 .وصاية وزارة الفالحة

 .، مينح االستفادة من التأمينات االجتماعية لغري اإلجراء1974سبتمرب  17منشور -

                                                
1- Hannouz Mourad et Khadir Mohmed, opcit, P 16- 17 



  .1983بعد سنة  الوضعية احلالية: طلب الثالثامل
هي سنة التحول اجلذري لنظام الضمان االجتماعي حبيث ظهرت مخس  1983إن سنة 

مرسوما متعلقة بالتأمينات االجتماعية وحوادث العمل األمراض املهنية  17قوانني و  )05(
  .اليت مت إنشاؤها رمسياوواجبات املكلفني، وأيضا املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 

حيث يالحظ أنه مت التخلي عن مجيع األنظمة السابقة و التوجه إىل فكرة نظام موحد 
شامل خاص بالضمان االجتماعي يتسم بتوحيد االشتراكات و امتيازات لصاحل كل 

  .)1(العمال جبميع فئام
ن التضامن، يوفر هذا التنظيم اجلديد الذي مييز املرحلة احلالية حيقق قدرات كبرية م

  .أداءات من مستوى رفيع ويسمح بتوسيع رقعة املستفيدين
 07-92إن توحيد أنظمة و أجهزة الضمان االجتماعي يبدو جليا من خالل املرسوم رقم 

و الذي يتضمن الصفة القانونية لصناديق الضمان  1992جانفي  04املؤرخ يف 
  .االجتماعي وكذا تنظيم اإلداري و املايل

  :رسوم ينظم و يقسم الضمان االجتماعي إىلهذا امل
  ).ص، و، ت،أ(الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء بالترخيم -
 ).ت.و.ص(الصندوق الوطين للتقاعد بالترخيم -
 )ص،أ، غ،أ(الصندوق لضمان االجتماعي لغري األجراء بالترخيم -

  .تقاللية املاليةحيث يتميز الصندوق بالشخصية املعنوية و االس
كل صندوق يسري عن طريق مدير يعني من طرف وزير القطاع لكل من الصندوق الوطين 
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و الصندوق الوطين للتقاعد جملس إدارة يضم ممثلني 

  .عن العمال آخرين عن املستخدمني وكذا ممثلني عن الدولة
للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء فهو أما جملس إدارة الصندوق الوطين 

  .إخل..مكون من خمتلف الفئات املهنية الشاملة للقطاع التجاري و احلريف و الزراعي و احلر
وحلماية األجراء من خطر فقدان العمل بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية مت إنشاء صندوق 

- 94ب املرسوم التشريعي رقم وذلك مبوج" الصندوق الوطين للتأمني على البطالة"يدعى 
و الذي يتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين  1994ماي  26املؤرخ يف  09

                                                
الوطين  دمن طرف وزارة العمل واحلماية االجتماعية، باملعه ةملخص فعاليات الندوة الوطنية األوىل حول احلماية االجتماعية، املنظم  1

 .2000 للعمل، سنة



قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ،حيدد هذا املرسوم أسس وشروط االستفادة منه 
  .وطبيعة وكذا مستوى أداءاته



  

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 



 :الفصل األول

 .جمال الضمان االجتماعي لتزامات يفة و االضموناملخاطر امل 

املتعلقة  1983إن املشرع اجلزائري أراد بعد إعداد النصوص الصادرة يف سنة 
مبيدان الضمان االجتماعي أن يوحد نظام التأمينات االجتماعية إىل مجيع القطاعات لكي 

جتماعية ا رضهم يف بعض احلاالت خماطرتعت لذينيضمن محاية اجتماعية كافية للمؤمنني ا
، اخل...بطالةالهنية و املمراض االعمل والشيخوخة ،حوادث الرض، امل منها،و اقتصادية

وذه الصفة يكون املشرع قد فكر قبل كل شيء يف احلفاظ على صحة العنصر البشري 
  .الذي هو أساس كل سياسة تنمية يف البالد

ماعية بكل فروعها بإعداد تشريع عصري يف ميدان التأمينات االجت قامتفاجلزائر 
من تأمني على املرض واألمومة وحوادث العمل واألمراض املهنية باإلضافة التقاعد ورأس 

  .مال الوفاة
لكن مقابل ذلك من أجل قيام هيئات الضمان االجتماعي بالتكفل املباشر 
باملؤمنني سواء كانوا يف حالة نشاط أو غري نشاط وكذلك الفئات اخلاصة، أقر املشرع 

رط خعاتق املكلفني بوجه عام التزامات خمتلفة، ختتلف باختالف هيئة الضمان املنعلى 
  .فيها، ويف حالة اإلخالل ا يرتب عليه جزاءات مالية ويف بعض األحيان حىت جزائية

يف  ضمونة، األول نتناول فيه املخاطر املبحثنيإىل م الفصلهلذا قمنا بتقسيم هذا 
ثاين نتناول فيه االلتزامات امللقاة على عاتق املكلفني جمال الضمان االجتماعي أما ال

  . يف جمال الضمان االجتماعي على خمالفتها واجلزاءات املترتبة



  .جمال الضمان االجتماعي يف ضمونةاملخاطر امل:املبحث األول

بصدور القانون  1983عرفت اجلزائر أول نظام للتأمينات االجتماعية يف سنة 
ي صدر بغرض ذاملتعلق بالتأمينات االجتماعية وال 1983سنة ليو املؤرخ يف يو 83-11

توحيد نظام التأمينات االجتماعية اليت تغطي املرض، الوالدة، العجز، الوفاة، التقاعد واليت 
  .املبحث اذستكون حمل دراستنا من خالل ه

  .التأمني على املرض :املطلب األول
ظمة الضمان االجتماعي، وهذا يلعب التأمني على املرض دورا أساسيا يف أن

الدور املثلث، أنه يؤمن أول ما يؤمن، عملية التعويض عن العامل املريض الذي أقعده 
املرض عن العمل، بتقدمي املعونات النقدية له حتت شكل تعويضات مالية بدال عن أجره، 
ية مث يؤمن ثانيا، حتت شكل معونات عينية جزءا من نفقات العالج والتطبيب واألدو

كل مريض، وثالثا وأخريا باعتناء الضمان االجتماعي لوغريها حسب احلالة واالحتياج 
باملؤمن وذويه يهدف إىل محاية الصحة العامة اليت تلعب دورا بالغ األمهية يف احملافظة على 

  .االقتصاد واإلنتاج الوطين
األجري  شكل التكفل بالعامل األجري والعامل الغرييومنه فالتأمني على املرض 

وكل األشخاص الذين مشلتهم التغطية االجتماعية يف حالة اإلصابة ببعض األمراض، وكل 
ما تقتضيه متطلبات العالج والعناية، والتكفل باملريض إىل غاية شفائه النهائي، فإصابة 
املؤمن له مبرض من شأنه أن خيول له احلق يف األداءات النقدية، وهذا بعد قيامه بكل 

املنصوص عليها قانونا، من وجوب قيام املؤمن له بإشعار هيئة الضمان  اإلجراءات
االجتماعي باملرض الذي أصابه مبدة يومني عمل غري مشمول فيها اليوم احملدد بالتوقف 

  .)1(13/02/1984من القرار الوزاري املؤرخ يف  01عن العمل وهذا ما نصت عليه املادة 
ثله، وصفة التوقف عن العمل ميريض أو من ويتم التصريح بإيداع املؤمن له امل

  .لدى شباك هيئة الضمان االجتماعي املختصة أو إرساهلا عن طريق الربيد املضمن
ري مراقبتني على املؤمن املريض، جتوجتدر اإلشارة أن هيئة الضمان االجتماعي 

وصفة  األوىل مراقبة طبية يقوم ا الطبيب املستشار التابع للصندوق وذلك بعد تقدمي

                                                
 07املضروب للتصريح بالعطل املرضية لدى هيئات الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية رقم القرار الوزاري الذي حيدد مدة األجل  -  1

  .14/02/1984الصادرة بتاريخ 



التوقف عن العمل، والثانية مراقبة إدارية يقوم ا أعوان هيئة الضمان االجتماعي مبقر إقامة 
من  26املؤمن له املريض وذلك للتأكد من مدى التزام هذا األخري مبا ورد يف نص املادة 

  : املؤمن على وجه اخلصوص تالتزاما وتتمثل )1(27-84املرسوم 
أال يتعاط أي نشاط مهين مأجور أو غري مأجور إال  جيب على املؤمن املريض– 1

  .بإذن من هيئة الضمان االجتماعي
جيب على املريض إال يغادر مرتله إال بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك  -2

كما جيب أن تتراوح ساعات اخلروج حينئذ بني الساعة العاشرة صباحا و ،لغرض عالجي 
ت القاهرة وجيب أن يسجل هذه الساعات عند الطبيب الساعة الرابعة مساءا ماعدا احلاال

  .املعاجل يف ورقة املرض
جيب على املؤمن له أال يقوم بأي تنقل طوال مدة مرضه دون إذن مسبق من -3

هيئة الضمان االجتماعي وميكن هلذه اهليئة أن تأذن بتنقل املريض مدة غري حمددة مىت 
صي مسبب وذلك بعد استشارة وصف الطبيب املعاجل ذلك لغرض  عالجي أو شخ

  .الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماعي
جيب على املريض الذي يرى طبيبه املعاجل ضرورة إرساله لقضاء فترة نقاهة -4

أن يشعر هيئة الضمان االجتماعي بذلك قبل ذهابه و ينتظر إذا كما جيب أن خيضع 
  .اهةملراقبة هيئة الضمان االجتماعي طوال مدة النق

إذا مرض املؤمن له خارج اال اإلقليمي هليئة الضمان االجتماعي اليت ينتمي -5
عليه أن يشعر هذه اهليئة حسب األشكال التنظيمية، وتبني له هذه اهليئة  بوج إليها،

  .اقتضى األمر نبدورها اهليئة املكلفة بتقدمي اخلدمات له، إ
يشعر  نعن العمل، أ عاالنقطاحالة متديد فترة  جيب على املؤمن له، يف -6

      .  الطبيب بذلك عند وصف التمديد املذكور له

من  07باإلضافة إىل األداءات النقدية اليت يتقاضاها املؤمن املريض، نصت املادة 
على أن أداءات التامني على املرض تشمل كذلك االداءات العينية اليت  11-83القانون 

                                                
املتعلـق بالتأمينـات    11-83احملدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون  11/02/1984املؤرخ يف  27-84املرسوم رقم  - 1

  .االجتماعية



صاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصاحل املؤمن تتمثل يف االداءات يف التكفل مب
  :)1(وذوي حقوقه وتشمل

 .اإلقامة باملستشفى - .األدوية - .اجلراحة -  .العالج -

  .الفحوص البيولوجية والكهرودوغرافية  اوافية  والنظريية -
  .عالج األسنان استخالفها االصطناعي - 
  .النظارات الطبية -
  .ياه املعدنيةالعالجات بامل -
  .األجهزة واألعضاء االصطناعية -
  .اجلبارة الفكية والوجهية -
  .إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء -
  .إعادة التأهيل املهين -
النقل بسيارة اإلسعاف وغريها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة املريض  -

  .ذلك
  .   االداءات املرتبطة بالتخطيط العائلي -
  .تأمني األمومة:ايناملطلب الث

يهدف التأمني على الوالدة إىل ضمان متتع املرأة العاملة بفترة محل مرحية وظروف 
والدة حسنة، وضمان احلفاظ على صحتها وصحة مولدوها، حيث يغطي هذا التأمني 
مجيع املصاريف املترتبة على احلمل والوالدة سواء تعلق منها بنفقات العالج والرعاية 

أة العاملة، أو ما تعلق منها بالتعويض عن دخلها الذي فقدته نتيجة النقطاعها الصحية للمر
  .يومية ةعن العمل بسبب احلمل والوالدة حيث تتلقى تعويض

                                                
  .6/7/1996املؤرخ يف  17-96من األمر  4املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدلة باملادة  11-83ون من القان 8املادة  - 1



وعليه تستفيد املرأة العاملة اليت انقطعت عن العمل بسبب الوالدة من دفع 
ألجر اليومي بعد انقطاع من ا 100%االداءات النقدية واملتمثلة يف تعويضة يومية تقدر بـ 

  .)1(اشتراك الضمان االجتماعي
املتعلق  11-83املعدل واملتمم للقانون  17-96من األمر  12وبالرجوع إىل املادة 

 14بالتأمينات االجتماعية، إن املدة اليت تنقطع فيها املرأة العاملة عن عملها تقدر بـ 
لتاريخ احملتمل للوالدة، وعندما تتم الوالدة أسبوعا متتالية، تبدأ على األقل ستة أسابيع قبل ا

أسبوعا وجيب على املرأة  14قبل التاريخ احملتمل ال تقلص فترة التعويض املقدرة بـ 
العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل لفترة معينة قبل التاريخ احملتمل للوضع فبناءا على 

  .)2(شهادة طبية على أن تقل هذه املدة عن أسبوع
فإنه جيب على املرأة  27-84من املرسوم  30ارة أنه طبقا للمادة جتدر اإلش

العاملة لكي تثبت هلا حقها يف احلصول على االداءات النقدية مبقتضى التأمني على األمومة 
أن ال تكون قد انقطعت عن عملها ألسباب أخرى غري األسباب اليت يدفع الضمان 

تراوح بني تاريخ املعاينة الطبية األوىل للحمل االجتماعي تعويضات عنها أثناء املدة اليت ت
، وبذلك فإن انقطاع املؤمنة عن عملها لبضعة أيام يف إطار عطلة مرضية، )3(وتاريخ الوضع

  .فإا حترم من تسديد التعويضات اخلاصة بعطلة األمومة
يف األخري نشري إىل أنه لكي تستفيد املرأة العاملة من احلق يف االداءات النقدية 

يشترط أن يكون قد  11-83من القانون  28للتأمني على الوالدة يف إطار نص املادة 
  :عملت

بقت تاريخ سإما تسعة أيام أو ستني ساعة على األقل أثناء الثالثة أشهر اليت  -
  .املعاينة الطبية األوىل للحمل

ر إما ستة وثالثني يوما أو أربعني ومائيت ساعة على األقل، أثناء اإلثىن عش -
  .شهرا اليت سبقت املعاينة الطبية األوىل للحمل
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إتباع ) املؤمن هلا(وللحصول على أداءات تامني األمومة جيب على املرأة العاملة 
  :اإلجراءات التالية

من  34إجراء الفحوص الطبية حبيث ألزم املشرع اجلزائري مبوجب املادة  -
  :راء الفحوص التاليةعلى املرأة العاملة إج 27-84املرسوم التنفيذي رقم 

  .فحص طيب كامل قبل اية الشهر الثالث من احلمل -1
 .فحص قبايل خالل الشهر السادس من احلمل -2

فحصان يأمر يهما الطبيب املختص بأمراض النساء والتوليد، أحدمها يتم فبل أربعة  -3
 .ابيع من احلملأسابيع من التاريخ احملتمل للوضع يف اقرب اآلجال والثاين بعد مثانية أس

كما جيب على املؤمن أن ختطر هيئة الضمان االجتماعي املعنية حبالة احلمل اليت متت  - 
معاينتها من قبل الطبيب أو العون الطيب املؤهل لذلك وذلك قبل ستة أشهر على األقل من 

  .التاريخ احملتمل لوقوع الوضع املثبت بالشهادة املسلمة عند املعاينة الطبية
من املرسوم التنفيذي رقم  35افة إىل هذا جند أن املشرع اجلزائري مبوجب املادة باإلض 

حيث ،قد وفر احلماية االجتماعية للمرأة العاملة حىت يف حالة عدم اكتمال محلها  84-27
خيول هلا القانون احلق يف أداءات التأمني عن الوالدة إذا انقطع محلها بعد الشهر السادس 

 ،حىت ومل يولد الطفل حيا، وبذلك يكون هلا احلق يف األداءات العينيةمن تكوين جنينها 
حيث تتوىل هيئة الضمان االجتماعي دفع املصاريف اليت تنفقها املرأة احلامل املتعلقة 
بعالجها ورعاية صحتها أثناء فترة احلمل وبعد انقطاع محلها، كما  هلا احلق أيضا يف 

أسبوعا متتالية تبدأ على األقل ستة أسابيع منها قبل  عطلة األمومة املقدرة ب أربعة عشر
  )1(الوالدة

واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يكتفي بتوفري احلماية للمرأة العاملة فقط بل وسع من 
نطاق التغطية االجتماعية لفئة أخرى لتستفيد من مزايا التأمني عن الوالدة، لتشمل املرأة 

ىت ثبت شرط العمل املطلوب يف املتوىف عند تاريخ الوفاة، احلامل اليت توىف عنها زوجها م
كما قضى املشرع أيضا حبق املرأة باألداءات املستحقة مبوجب التأمني عن الوالدة يف حالة 
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طالقها أو فراقها لزوجها مىت وقع هذا الطالق أو الفراق بني التاريخ املزعوم للحمل 
  .)1(وتاريخ الوالدة

أة احلامل تستفيد من تعويضات عينية ونقدية وفقا للتأمني مما تقدم يتضح أن املر
عن الوالدة إذا كانت عاملة وتستفيد من تعويضات عينية إذا كانت تتبع زوجها مىت كان 

جرت املعاينة الطبية  وتستحق هذه التعويضات لو. عامال، كما حتل حمله يف حالة وفاته
املشرع اجلزائري للمحافظة على صحة للحمل بعد وفاة املؤمن له ويف األخري حرصا من 

املرأة احلامل وكذا صحة جنينها الإللتزام بكل اإلجراءات السابقة ذكرها يف اآلجال 
من األداءات املستحقة إال   %20احملددة وإال ترتب عليها عقوبة تتمثل يف ختفيض نسبة 

   .يف حالة وجود عذر قاهر
  .تأمني العجز: املطلب الثالث

مة هو عدم القدرة عن العمل، فهو حالة تصيب اإلنسان يف سالمته العجز بصفة عا
اجلسدية فتؤثر يف قواه البدنية ومقدرته على القيام بالعمل، ويعد عاجزا يف نظر املشرع 
اجلزائري كل من مل يعد يف مقدوره بعد حالة العجز اليت أصابته القيام بعمل ميكنه من 

تحصل عليه من عمله قبل إصابته بالعجز، احلصول عن دخل يفوق الدخل الذي كان ي
سواء عند تاريخ العالج الذي تلقاه أو عند تاريخ املعاينة الطبية للحادث الذي أدى إىل 

  .)2(عجزه
سب على أساسها حيتقدر درجة العجز من طرف طبيب خمتص أو جلنة خاصة، و

تماعية، تأخذ يف االعتبار نة يف قوانني التأمينات االجيمبلغ املعاش وفقا للقواعد اخلاصة املب
إذا فاهلدف . احلالة العامة البدنية والعقلية للعامل املعين، إضافة إىل مؤهالته وتكوينه

األساسي من التأمني على العجز يف جمال الضمان االجتماعي هو منح معاش للمؤمن له 
كان عمر وال يقبل طلب معاش العجز إال إذا . الذي يضطره العجز إىل االنقطاع عن عمله

  املؤمن له أقل من السن اليت ختول له احلق يف التقاعد، غري أنه ال يعتد بشرط السن يف حق 
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  .)1(املؤمن الذي ال يستويف شروط مدة العمل لالستفادة من معاش التقاعد
وجتدر اإلشارة أن العجز ميكن أن ينتج عن املرض أو عن حادث عمل، بالنسبة 

املؤمن له بعدما يستفيد من التعويضات املنصوص عليها يف للعجز الناتج عن املرض فإن 
املتعلق بالتأمينات االجتماعية، سواء تعلق األمر بعلل طويلة  11-83من القانون  15املادة 

األمد، فهنا تدفع التعويضات اليومية طوال فترة مدا ثالث سنوات طبقا ملا نصت عليه 
أو تعلق األمر بعلل قصرية األمد، فهنا تدفع من القانون السالف الذكر،  16/01املادة 

التعويضات اليومية على حنو مدة سنتان متتاليتان يتقاضى فيها العامل ثالثة مائة تعويضة 
  .السالف الذكر 11-83من القانون  16/02يومية على األكثر طبقا ملا نصت عليه املادة 

دية للتأمني على املرض تتوىل هذا وبعد انقضاء املدة اليت قدمت خالهلا األداءات النق
هيئة الضمان االجتماعي تلقائيا النظر يف احلقوق من باب التأمني على العجز دون انتظار 

  .من القانون السالف الذكر 35الطلب من املعين باألمر وهذا طبقا ملا نصت عليه املادة 
واليت من نف القانون  39إىل  36ف إىل ثالث أصناف حددا املادة صنوالعجز م

  :جاءت على النحو التايل
العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، وتكون : الصنف األول

  .من األجر السنوي املتوسط للمنصب 60%نسبية العجز هلذه الفئة املقدرة بـ 
العجزة الذين يتعذر عليهم إطالق القيام بأي نشاط مأجور وتكون : الصنف الثاين

  .من األجر السنوي املتوسط للمنصب 80%ذه الفئة بـ نسبية العجز هل
العجزة الذين يتعذر عليهم إطالق القيام بأي نشاط مأجور : الصنف الثالث

من األجر  80%وحيتاجون إىل مساعدة من غريهم وتقدر نسبة العجز هلذه الفئة بـ 
  .متنح للشخص املساعد 40%السنوي املتوسط للمنصب يضاف هلا نسبة 

املؤرخ يف  13-83قد نص عليه القانون فسبة للعجز الناتج عن حادث عمل أما بالن
املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، فاملؤمن له املصاب حبادث عمل،  02/07/1983

أو ما يطلق عليها مبصطلح العجز الكلي املؤمن  املؤقتبعدما يستفيد من أداءات العجز 
حيصل على نسبة عجز عن العمل على يد الطبيب  والذي مينح للمؤمن له املصاب، فإنه
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املستشار هليئة الضمان االجتماعي وفقا جلدول حيدد عن طريق التنظيم وذلك بعد حتديد 
  .)1(تاريخ اجلرب

  :لكي حيصل املؤمن له على معاش العجز جيب أن يكون قد عمل
قت ساعة على األقل أثناء اإلثين عشر شهرا اليت سب 400يوما أو  60إما  -

  .االنقطاع عن العمل
ساعة على األقل أثناء الثالث سنوات اليت تسبق التوقف  120يوما أو  180إما  -

  .عن العمل أو املعاينة الطبية للعجز
  .حوادث العمل واألمراض املهنية: املطلب الرابع

إن املشرع اجلزائري وعيا منه بالدور األساسي الذي يلعبه العامل يف تنمية البالد 
اديا واجتماعيا، فكر يف ضمان محاية أكثر للعامل من األخطار العديدة الناجتة عن اقتص

يه بدون أن يكون مإنه ال ميكن تن"حوادث العمل واألمراض املهنية، انطالقا من املبدأ 
  ".الغاية منها هي اإلنسان وأن ال يفضل شيء على حياة وصحة العمال

حادث أجنزت عنه إصابة بدنية  يف هذا اإلطار اعترب املشرع حادث عمل كل
أما األمراض املهنية فقد . )2(ناجتة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ يف إطار عالقة العمل

أقر املشرع على اعتبار أمراض مهنية كل أمراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزي إىل 
تمل وقائمة مصدر أو بتأهيل مهين خاص، وحتدد قائمة األمراض ذات املصدر املهين احمل

  األشغال اليت من شأا أن تتسبب 
  .)3(فيها وكذا مدة التعرض للمخاطر املناسبة لكل مدة األعمال مبوجب التنظيم

وقد وسع املشرع يف دائرة املستفيدين من التغطية االجتماعية حلوادث العمل 
ملتعلق ا 11-83من القانون  6و 3واألمراض املهنية، ويتضح ذلك من خالل فحوى املواد 

يستفيد من أحكام هذا القانون كل "على أنه  3بالتأمينات االجتماعية حبيث نص يف املادة 
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العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقني باألجراء أيا كان النشاط الذين ينتمون إليه والنظام 
من  06وأضافت املادة " الذي كان يسري عليهم قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق

ينطوي وجوبا حتت التأمينات االجتماعية األشخاص الذين يشتغلون يف "ون نفس القان
  ...".التراب الوطين أيا كانت جنسيتهم 

قدر ما وسع املشرع يف دائرة املستفيدين من التغطية بوجتدر اإلشارة أن 
وادث حباالجتماعية حلوادث العمل واألمراض املهنية فقد وسع كذلك يف دائرة التكفل 

قبل هيئات الضمان االجتماعي بالتوسع يف حاالت وأسباب هذه احلوادث، العمل من 
املعدل واملتمم  13-83من القانون  12و 8و 7ويتجلى ذلك من خالل مضمون املواد 

حيث قرر املشرع على اعتبار أيضا كحادث  ،06/07/1996املؤرخ يف  19-96باألمر 
مبهمة ذات طابع استثنائي أو دائم أو عمل احلادث الذي يطرأ أثناء القيام خارج املؤسسة 

مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل أو أثناء املسافة اليت يقطعها املؤمن للذهاب 
إىل عمله أو اإلياب منه، وجتدر اإلشارة أن املشرع اعترب كحادث عمل حىت ولو مل يكن 

ات الرياضية اليت تنظمها اهليئة املعين باألمر مؤمنا له اجتماعيا، احلادث الواقع أثناء النشاط
  .املستخدمة أو القيام بعمل متفاين للصاحل العام أو إلنقاذ شخص معرض للهالك

املالحظ أن قوانني التأمينات االجتماعية السيما املتعلقة حبوادث العمل واألمراض 
يف  املهنية بقدر ما توسعت يف حتديد نطاق التكفل والتغطية االجتماعية بقدر ما توسعه

حتديد الشروط واملواصفات والظروف اليت ترتب مسؤولية هيئات الضمان االجتماعي، 
حلقوق العامل املتضرر يف أغلب  ةسواء عند وقوع حادث عمل أو مرض مهين محاي

األحيان، هذا التوسع كثريا ما يثري مشاكل يف تكييف حوادث العمل واألمراض املهنية اليت 
يما إذا كانت تدخل ضمن نطاق مسؤولية وتكفل فاليومية  يتعرض هلا املؤمن يف حياته

هيئات الضمان االجتماعي أم ال، إذ كثريا ما حياول العامل االستفادة من هذه التغطية 
االجتماعية وهو ما يشكل عادة أهم اإلشكاالت واملسائل اليت تكون املنازعات بني 

  .)1(املؤمنني وهيئات الضمان االجتماعي

                                                
  .47، ص 2008مسايت الطيب، منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري، دار الكتب العلمية اجلزائر، طبعة  - 1



  .التقاعد: ساملطلب اخلام
يستفيد من معاشات التقاعد كل العمال واملوظفني وكذا أصحاب املهن احلرة 
كاحملامني والتجار واألطباء وهذا لكون هذه الفئة متارس نشاطا حلساا اخلاص وغري 

من القانون رقم  05مأجور، وتتمثل احلقوق املمنوحة يف جمال التقاعد حسب نص املادة 
عد املعدل واملتمم والذي جاء فيها على أنه تتمثل احلقوق املمنوحة املتعلق بالتقا 83-12

  :للتقاعد فيما يلي
مينح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف إليه زيادة  : معاش مباشر -1

  .عن الزوج املكفول
  :يتضمن : معاش منقول -2
  .معاشا إىل الزوج الباقي على قيد احلياة  - أ

  .معاشا لليتامى -ب
  .ات لألصولمعاش -ج

من  3السالف الذكر املعدلة مبوجب املادة  12-83من القانون  06وحسب املادة 
فإن استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء  18-96األمر رقم 

  :الشرطني اآلتيني
من العمل على األقل غري أنه ميكن إحالة العاملة ) سنة 60(بلوغ سن ستني * 

  .سنة كاملة (55)بطلب منها ابتداءا من اخلامسة واخلمسنيعلى التقاعد 
  .على األقل يف العمل) مخسة عشر(قضاء مدة * 

لالستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي ) ة(يتعني على العامل 
  .يساوي على األقل نصف املدة املشار إليها أعاله ودفع اشتراكات الضمان االجتماعي

لألشخاص الغري أجراء فالسن املخولة للحق يف معاش التقاعد هو أما بالنسبة 
 سنة بالنسبة للنساء (60)سنة بالنسبة للرجال وسن ستون  (65)بلوغ سن مخسة وستون 



ويتكون األساس الذي يعتمد كقاعدة يف حلساب معاش التقاعد منن املعدل احملسوب من 
     )1(يل السنوية اخلاضعة لالشتراكعملية مجع السنوات العشر التقى فيها أفضل املداخ

 10-94وجتدر اإلشارة أن املشرع قد أحدث مبوجب مرسوم تشريعي رقم 
التقاعد املسبق حبيث حدد مبوجبه الشروط اليت يستفيد مبوجبها  26/06/1994املؤرخ يف 

سنوات قبل السن  10العامل األجري اإلحالة على التقاعد بصفة مسبقة قد تصل إىل 
املذكور  12-83من القانون  7، 6، 5ة لإلحالة على التقاعد كما هو حمدد يف املواد القانوني

أعاله، وقد جعل املشرع هذا التقاعد محاية للعامل األجري الذي يرد امسه يف قائمة العمال 
عددهم يف قائمة األجراء لدى مستخدم يف وضعية  يف الذين يكونون موضوع تقليص
سنة بالنسبة للمرأة وأال يكون  45بالنسبة للرجل و 50سن  توقف عن عمل بشرط أن يبلغ

     )2(ناتج عن نشاط مهين آخر تفاد من دخلالعامل قد اس
  .رأس مال الوفاة: املطلب السادس

ر مؤكد الوقوع لكن التنبؤ بتاريخ حدوثه يبقى جمهول، لذلك حترص أمإن الوفاة 
من املخاطر املضمونة بقوانني الضمان أغلبية التشريعات ومنها التشريع اجلزائري جلعلها 

االجتماعي، يهدف التأمني على الوفاة إىل محاية أسرة املؤمن له يف حالة وفاته، بتوفري 
احلماية الالزمة هلا، ذلك ألن فقد عائل األسرة باإلضافة إىل ما يتطلبه من مصاريف 

ت تعتمد عليه يف إضافية كمصاريف اجلنازة والدفن، يؤدي فقد األسرة للدخل الذي كان
توفري حاجاا اليومية مما يعرضها للبؤس احلاجة والعوز خاصة إذا كان أعضاء األسرة 

  .)3(أنفسهم غري قادرين على العمل مما يعرضهم أن يبقوا دون دخل ملواجهة أعباء احلياة
، ويقصد بذوي احلقوق طبقا ملا نصت )4(فمنحة الوفاة متنح لذوي حقوق اهلالك

  :أنه 17-96من األمر  30ة عليه املاد
زوج املؤمن له، غري أنه ال يستحق االستفادة من األداءات العينية إذا كان  -

  .متارس نشاطا مهنيا مأجور

                                                
  .ألشخاص الغري أجراء املتعلق بالضمان االجتماعي ل 85-35من الرسوم التنفيذي رقم 13.10.9املواد  - 1
  .1994 -34حيدث التقاعد املسبق، اجلريدة الرمسية رقم  26/05/1994املؤرخ يف  10-94املرسوم التشريعي رقم  - 2
  .9، ص 1996دار النهضة العربية القاهرة،  -دراسة مقارنة–حممد مصباح القاضي، احلماية اجلنائية للتأمينات االجتماعية   - 3
  .املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص الغري أجراء  85-35من الرسوم التنفيذي رقم 13.10.9املواد   -3
  .املعدل واملتمم 02/07/1983املتعلق بالتأمينات االجتماعية املؤرخ يف  11-83من القانون  47املادة  - 4



سنة حسب مفهوم التنظيم بالضمان  18األوالد املكفولون البالغون أقل من  -
  .)1(االجتماعي
تتجاوز مواردهم  يعترب مكفولني أصول املؤمن له وأصول زوجته عندما ال -

  .)2(الشخصية املبلغ األدىن ملعاش التقاعد
مرة مبلغ ) 12(بإثين عشر  11-83من القانون  48يقدر مبلغ الوفاة حسب املادة 

آخر أجر شهري يف املنصب، وأضافت الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه ال جيوز يف 
رة قيمة املبلغ الشهري لألجر أي حال من األحوال أن يقل هذا املبلغ عن إثين عشر م

 48الوطين األدىن املضمون، وتدفع منحة الوفاة دفعة واحدة حسب الفقرة الثالثة من املادة 
  .السالفة الذكر

                                                
  .املتعلق بالتقاعد 02/07/1983مؤرخ يف  12-83من القانون  67املادة  - 1
  .املتعلق بالتأمينات االجتماعية 11-83من القانون  30املادة  - 2



يف جمال الضمان  التزامات املكلفني واجلزاءات املترتبة على خمالفتها: املبحث الثاين
  .االجتماعي

تماعي أساسا على النصوص يستند نظام حتصيل اشتراكات الضمان االج
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان  14 - 83التشريعية والتنظيمية، خاصة القانون 

  :، حيث أنه من الناحية العملية يبادر املنخرط بنفسه بـ)1(االجتماعي
  .القيام بالتصريح بالنشاط، واالنتساب للضمان االجتماعي -
  .همالتصريح بالعمال ومن يف حكم -
  .التصريح باالشتراكات املستحقة حبسب عدد العمال واألجور -
  .تسديد املبالغ املستحقة هليئة الضمان االجتماعي وفق نسب االشتراك املطبقة -

وعليه فإن مصاحل هيئة الضمان االجتماعي املكلفة بالتحصيل ال تتدخل إال 
لنصوص التشريعية والتنظيمية الحقا، أعماال إلجراءات املراقبة اليت تقررها وتنظيمها ا

  .املشار إليه مسابقا 14-83منه القانون  38و 28املعمول ا، خاصة املواد 
ولكون أن متويل هيئة الضمان االجتماعي يعتمد أساسا على أقساط املنخرطني 

  :فنجد أن فعالية حتصيل االشتراكات تتأثر يف كثري من األحيان بـ
 .ئة الضمان االجتماعيوعي املنخرط بواجباته اجتاه هي -

مدى فعالية التنسيق والتكامل بني املؤسسات ذات الطبيعة اإلدارية واملالية مع  -
 .هيئات الضمان االجتماعي

فالضمان االجتماعي يقوم بالتكفل املباشر باملؤمنني سواء كانوا يف حالة النشاط أو 
خالف مصاحل  يف غري النشاط وكذلك الفئات اخلاصة بواسطة تلك االشتراكات على

وحناول من خالل هذا إبراز أمهية االلتزامات اليت يقررها القانون على عاتق .اجلباية
املكلف، وما يرتبه على خمالفتها أو اإلخالل ا من جزاءات مالية، فنعرف التكليف مث 

  .املكلف، لنخلص لاللتزامات املقررة على عاتقه واجلزاءات املترتبة على خمالفتها

                                                
 .1983يوليو  05املؤرخة يف  1983لسنة  28مت نشره يف اجلريدة الرمسية رقم  -)1(



  :بالتكليفتعريف / 1
التكليف وضع قانوين يوجد عليه املكلفون حنو هيئة الضمان االجتماعي، ينشئ 

  .واجبا على عاتق املكلف لصاحل هيئة الضمان املختصة -هذا الوضع-
ويقصد بالتكليف يف جمال الضمان االجتماعي، جمموع االلتزامات اليت يقررها 

املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال  14-83من القانون  2املادة (القانون على عاتق املكلف 
  ).الضمان االجتماعي

  :التعريف باملكلف/ 2
املكلف يف إطار الضمان االجتماعي هو من يقع على عاتقه االلتزام الذي يقرره 

  :القانون، واملكلف يف هذا اإلطار نوعان
شاطا املكلف يف نطاق التأمني االجتماعي لغري األجراء، هو كل من ميارس ن/ أ

أفراد أو "حرا حلسابه اخلاص، وهم التجار واحلرفيون وأصحاب املهن احلرة والفالحون، 
  ".اخل... شركاء يف الشركات

أما املكلف يف نطاق التأمني االجتماعي لألجراء ومن يلحق م، فهو الذي / ب
يقع على عاتقه التكليف، وهو صاحب العمل الذي يشغل لديه عامال أو أكثر، بغض 

ظر عن طبيعة عالقة العمل اليت تربطه به، واملكلف قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، الن
  .)1(السابق اإلشارة له 14-83من القانون  4-3املادتان 

ويقرر القانون التزامات خمتلفة، على عاتق املكلف بوجه عام، ختتلف باختالف 
  .ه جزاءات ماليةهيئة الضمان املنخرط فيها، ويف حالة اإلخالل ا يرتب علي

                                                
يعترب كأصحاب عمل مكلفني األشخاص الطبيعيون أو املعنويون الذين يستخدمون عامال أو أكثر، أيا كانت الطبيعة "  3املادة  -)1(

  " .القة العمل ومدا وشكلها كما هي حمددة يف التشريع والتنظيم املتعلق بعالقات العملالقانونية لع
 ".يعترب كذلك أصحاب عمل مكلفني الذين يستخدمون حلسام اخلاص عماال مهما كانت صفتهم مقابل أجر"  4املادة     



  .التزامات املكلفني: املطلب األول
كل من ميارس نشاطا حرا غري مأجور، وكذلك رب العمل الذي يشغل الغري، 

  :يقع على عاتق كل منهما جمموعة التزامات، نوردها كالتايل
  :التصريح بالنشاط/ أوال

ن القانـون م 7-6يلتزم املكلف يف إطار الضمان االجتماعي، طبقا لنصي املادتني 
 :السالف الذكر، بالتزامني مها 83-14

  :التصريح بالنشاط/ 1
التصريح بالنشاط املقرر قانونا، هو قيام املكلف باإلعالن عن نفسه مبزاولة نشاط 

من بداية  )10( غري مأجور أو تشغيل الغري، لدى هيئة الضمان املختصة، خالل عشرة أيام
ب باالستناد لرخصة النشاط والتصريح لدى هيئة النشاط أو تشغيل الغري، وهي مدة حتس

  .)1(الضرائب
ويتم التصريح يف استمارة تسلم من طرف مصاحل هيئات الضمان االجتماعي، 

  .تتضمن التعريف باملصرح والنشاط الذي ميارسه
  :التصريح لدى هيئة التأمني لغري األجراء/ أ

ء كان فردا أو سوا–يقع على عاتق كل خاص ميارس نشاطا حرا غري مأجور 
التزام قانوين بالتصريح بالنشاط لدى الصندوق الوطين لغري األجراء  -شريكا يف شركة

ويتم بناء على هذا التصريح اخنراط املصرح يف هيئة التأمني االجتماعي وترقيمه، ويتضمن 
  :التصريح بالنشاط الوثائق التالية

  .نسخة من السجل التجاري أو املهين أو احلريف -
  .ادة بداية النشاط، تسلم من طرف إدارة الضرائبشه -
  .عقد احملل التجاري -
  .شهادة احلالة املدنية -

                                                
تزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، معدل املتعلق بال 2/7/1983املؤرخ يف  14-83من القانون رقم  7.6.5ملواد -)1(

 .ومتمم



إضافة هلذه الوثائق، يقدم نسخة من عقد الشركة بالنسبة للشركاء يف  -
  .الشركة

  :التصريح بالنشاط لدى هيئة التأمني االجتماعي لألجراء/ ب
طبيعيا أو معنويا بتشغيل الغري، عندما يقوم صاحب النشاط، سواء كان شخصا 

، فإنه يصبح رب عمل، يوجب عليه القانون 14-83عامل واحد أو أكثر، طبقا للقانون 
 .التصريح لدى هيئة التأمني االجتماعي لألجراء، قصد ترقيمه

  : التصريح بالعمال/ ثانيا
رتب على عاتق 14-83من القانون  13، 12، 10، 8إن املشرع وفقا للمواد 

  :لف، رب العمل واجب التصريح بالعمال لديه، خالل أجل حمدد، على النحو التايلاملك
  :التصريح/ 1

، أن يصرح بكل عامل يشتغل لديه، -رب العمل–يوجب القانون على املكلف 
ويطلب انتسابه يف هيئة التأمني االجتماعي، فيقوم بتقدمي طلب انتساب العمال ومن يف 

الغرض، تسلمها هيئة الضمان االجتماعي ألرباب العمل، حكمهم، وفق مناذج معدة هلذا 
  :قصد ترقيمهم يف هيئة التأمني االجتماعي، والفئات املصرح ا هي

  :العمال/ أ
  .يلتزم املكلف بالتصريح بفئات العمال مهما كانت جنسيتهم

  .كل عامل ميارس يف اجلزائر عمال مأجورا، أو ما يشبه ذلك* 
م واحد أو أكثر، مهما كانت طبيعة العقد أو العالقة املتمهنون حلساب مستخد* 

  .اليت تربط بينهما، ومهما كانت طبيعة األجر
  :الفئات اخلاصة/ ب

يلتزم صاحب العمل بالتصريح باملؤمنني من الفئات اخلاصة، املشبهون باألجراء 
الذي حيدد اشتراكات  34-85أو من يكون يف حكمهم، وذلك وفقا للمرسوم رقم 

االجتماعي ألصناف خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا، وتشمل هذه الفئة جمموعة الضمان 
  :من الطوائف املؤمن هلا اجتماعيا، ومنها على سبيل املثال



  ).%5نسبة اشتراكهم (املعوقون  -
  ).%2,5نسبة اشتراكهم (الطلبة اجلامعيون  -
  ).%6 نسبة اشتراكهم(األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص حلسام اخلاص  -
  ).%2نسبة اشتراكهم (املتمرنون  -
  :التصريح بالعمال اخلاضعني للبطالة بسبب الظروف املناخية/ ج

يتعلق هذا االلتزام، بتأمني رب العمل البطالة الناجتة عن الظروف الطبيعية 
واملناخية، وهو تأمني خاص بعمال البناء واألشغال العمومية والري، الذي يعملون يف الو 

  .ترشا
ساعة من  48لتزم رب العمل قانونا بالتصريح بالعمال السابق ذكرهم، خالل ي

 11/10/1997املؤرخ يف  01-97التوقف عن العمل بسبب تلك الظروف، طبقا لألمر 
املعلق بتأسيس تعويض البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية لعمال قطاعات البناء 

  .واألشغال العمومية والري
  :د لالنتساباألجل احملد/ 2

والتصريح بكل أشكاله، الغرض منه ضمان حقوق املؤمن اجتماعيا، وضمان 
موارد هيئة الضمان االجتماعي، خاصة وأن متويل الصندوق مصدره مسامهات أرباب 
العمل والعمال، حيدد له القانون آجاال حمددة، فيتم التصريح من املكلف يف ظرف عشرة 

، وهو تصريح الزم الستفادة )1(لنشاط أو تشغيل العاملأيام ابتداء من تاريخ بدء ا 10
  .املؤمن من التأمينات االجتماعية

أما بالنسبة للطلبة، فإن القانون يلزم مؤسسات التعليم العايل، التقين والتكوين 
يوما،  20،  أن تقدم طلب انتساب الطلبة املسجلني لديها، يف ظرف عشرين الاملهين مث

  .من تاريخ التسجيل

                                                
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، معدل  2/7/1983املؤرخ يف  14-83من القانون رقم  10املادة -)1(

 .ومتمم
 



  :االنتساب التلقائي/ 3
نالحظ أنه يف حالة عدم قيام رب العمل، بطلب انتساب العمال لديه يف اآلجال 
اليت حيددها القانون، فإن هيئة الضمان االجتماعي املعنية تقوم بعملية االنتساب احلكمي أو 

  :، ويتم االنتساب احلكمي83/14من القانون 35، 12التلقائي طبقا للمادتني 
لى طلب العامل أو كل ذي مصلحة، مثل ذوي احلقوق أو أي شخص بناء ع/ أ

  .آخر
  .بناء على طلب املنظمة النقابية/ ب
مببادرة تلقائية من هيئة الضمان االجتماعي، بناء على مراقبة، جيريها العون / ج

اليت هيئة الضمان االجتماعي،من هنا جاءت أمهية املراقبة اليت جتريها ، املراقب احمللف
  .ا االذا كما يلي بفتح قوس يف هنوضحه

  :املراقبة وأمهيتها القانونية-
يقوم باملراقبة يف جمال الضمان االجتماعي أعوان تعتمدهم الوزارة الوصية، يؤدون 
اليمني القانوين أمام احملكمة املختصة إقليميا يقوم بتحرير تقرير مبا يقوم به من مراقبة، حيدد 

  .)1(الفاتفيه ما عاينه من عيوب أو خم
يرسل تقريره إىل هيئة الضمان االجتماعي املعنية، لتقوم باإلجراءات اليت خيوهلا 

  .القانون إياها
  :وتبدو أمهية التقرير الذي حيرره العون املراقب يف التايل

إلزام املكلفني بتقدمي الوثائق واملعلومات الضرورية، وكذلك العمال تقدمي / أ
  .ساعد العون املراقب يف ممارسة مهامهاملعلومات الضرورية اليت ت

حق هيئة الضمان االجتماعي يف االستعانة بالقوة العمومية أثناء ممارسة العون / ب
  .للمراقبة

من قانون  183اعتبار األعمال املعيقة للمراقبة خمالفة معاقب عليها باملادة / ج
  .العقوبات

                                                
 .املرجع السابق14-83من القانون  38إىل  28املواد من -)1(



ختصة باملخالفات اليت حق هيئة الضمان االجتماعي يف اطالع اإلدارات امل/ د
  .عاينها العون املراقب

إلزام العون املراقب بكتمان السر املهين، حتت طائلة املسؤولية التأديبية / هـ
  .واجلزائية

  :االنتساب املزدوج/ 4
نالحظ أن الضمان االجتماعي يقوم على أساس التضامن والتكافل االجتماعي 

ا من جهة ومن جهة أخرى فإن القانون يسمح بني أفراد اتمع الواحد وبني األجيال هذ
باالستفادة من معاشني خمتلفني، ولذلك فإن عملية االنتساب ميكن أن تتعدد، حبيث يكون 

 15الشخص منخرطا يف هيئتني للضمان االجتماعي، لألجراء وغري األجراء ، فتنص املادة 
، املعدل واملتمم 30/11/1996املؤرخ يف  434-96يف فقرا األوىل من املرسوم التنفيذي 

املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين  85/35للمرسوم التنفيذي 
جيب على كل شخص ميارس يف آن واحد عمل مأجورا "ميارسون مهنا حرة، على أنه 

وعمال غري مأجور، أن ينتسب بعنوان العمل غري املأجور ولو كان ميارس هذا العمل 
وتنص الفقرة األوىل من ..." دون املساس باالنتساب بعنوان العمل املأجور بصورة ثانوية 

يلزم األشخاص الذين متنح إحالتهم على "مكرر من نفس املرسوم على أنه  17املادة 
التقاعد، ويعودون أو يستمرون يف ممارسة عمل غري مأجور، باالنتساب من جديد إىل 

  ".لنامجة عن ذلكالضمان االجتماعي مع مجيع االلتزامات ا
  :التصريح باملداخيل واألجور/ ثالثا

-15- 14ألزم املشرع اجلزائري املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي وفق املواد 
  :التصريح يف هذا اال بـ 14-83من القانون  21- 16

  .املداخيل بالنسبة لغري األجراء -
  .األجور بالنسبة ألرباب العمل -

  :ه التايلويتم التصريح على الوج
  

 



  :التصريح باملداخيل/ 1
يلتزم أصحاب املهن احلرة، التابعني هليئة الضمان االجتماعي لغري األجراء، 

السنوي هو  لبالتصريح باملداخيل السنوية املعدة من طرف مصاحل الضرائب، ألن الدخ
نفيذي املرسوم الت"األساس املعتمد كأصل، يف حساب نسبة االشتراك لدى اهليئة املؤمنة، 

  .35-85، املعدل واملتعمم للمرسوم التنفيذي 30/11/1996املؤرخ يف  96-434
ويتم التصريح باملداخيل يف آجل االستحقاق اليت حيددها القانون لدفع 

أفريل من السنة اليت تلي سنة  30التصريح يف مدة أقصاها  يكوناالشتراكات، 
  .يكون حساب االشتراك كما يأيتاالستحقاق،
  :االشتراكحساب  -

املؤرخ يف  85/35من املرسـوم  13طبقا للمادة ، %15حتدد نسبة االشتراك ب 
املعدل  1996نوفمرب  30املؤرخ يف  434-96، املعدل باملرسوم التنفيذي 1985فرباير  09

املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء  85/35واملتمم للمرسوم التنفيذي 
 :هنيا حلسام اخلاص، كالتايلالذين ميارسون عمال م

  :من الدخل اخلاضع للضريبة/ أ
يعترب الدخل اخلاضع للضريبة األساس األول حلساب االشتراكات املستحقة هليئة 
الضمان االجتماعي لغري األجراء، وجيب أن ال يتجاوز مبلغ االشتراكات السقف السنوي 

 35-85من املرسوم  13ضمون، املادة املقدر بثماين مرات السنوي لألجر الوطين األدىن امل
  .املعدل املشار إليه أعاله

  :من رقم األعمال/ ب
فإذا مل يتم حتديد الدخل اخلاضع للضريبة، حتسب نسبة االشتراك على رقم 

  :األعمال، على النحو التايل
  .من رقم األعمال بالنسبة للخاضعني للضريبة بعنوان جتارة البضائع 15% -
  .عمال بالنسبة للخاضعني للضريبة بعنوان اخلدماتمن رقم األ 30% -



  :من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون/ ج
يف حالة عدم حتديد الدخل السنوي اخلاضع للضريبة، وعدم وجود رقم أعمال، 
فإن األساس حلساب االشتراكات هو املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون، حبيث 

  .من املرسوم التنفيذي السابق 13بلغ احلد األدىن حلساب االشتراكات، املادة يعترب هذا امل
  :التصريح باألجور/ 2

يلتزم رب العمل وجوبا بالتصريح باألجور، حبسب عدد العمال لديه، فيصرح 
، 15، 14تصرحيا شهريا أو فصليا، مث يصرح تصرحيا سنويا، على النحو التايل وفق املواد 

  .14-83ن من القانو 21، 16
  :التصريح الشهري* أ

خيضع رب العمل لوجوب التصريح الشهري بالعمال، إذا كان يشغل عماال من 
يوما اليت  30فإن التصريح يكون شهريا ويتم التصريح الشهري خالل  ،فاكثر) 10(عشرة

  .تلي الشهر
  :التصريح الفصلي* ب

أي من "مال يلتزم املكلف بالتصريح الفصلي إذا كان يشغل أقل من عشرة ع
 .يوما اليت تلي الفصل 30عمال، ويتم التصريح الفصلي خالل  9عامل واحد إىل 

  :التصريح السنوي* ج
باإلضافة إىل ذلك، أي تصرحيه الشهري أو الفصلي، فإن رب العمل يلتزم قانونا 
بالتصريح سنويا، بالقائمة االمسية للعمال، واألجور اليت يتقاضوا، عقب كل سنة مدنية، 

يتضمن التصريح عدد العمال واألجور اليت يتقاضوا، ومدة  يوما اليت تليها 30خالل 
املتضمن قانون املالية  15-86املعدلة بالقانون  14-83من القانون  21العمل الفعلية، املادة 

  .118يف مادته  1987لسنة 
ال العملي، من التصريح باألجور، خاصة التصريح السنوي أمهية خاصة يف ا حيتل        

  .حيث ضمان مصلحيت هيئة الضمان االجتماعي واملؤمنني اجتماعيا



  :محاية مصلحة املؤمن اجتماعيا/ أ
  :تبدو محاية مصاحل املؤمنني اجتماعيا، يف التصريح السنوي، يف التايل

  .أنه يعترب مرجعا أساسيا أثناء حساب معاشات العمال -
العمل، يف عدم التصريح م، يف  أنه حيمي العمال من جتاوزات أرباب -

  .التصرحيات الشهرية أو الفصلية
  :محاية مصلحة هيئة الضمان االجتماعي/ ب

وتبدو محاية مصاحل هيئة الضمان االجتماعي يف التصريح الشهري والفصلي 
  :والسنوي، يف النقاط اآلتية

د فيها متكني هيئات الضمان االجتماعي، من وضع الفاتورة اخلاصة، اليت حتد -
  .مستحقاا
أنه األساس حلساب وضبط ومراقبة التصرحيات الشهرية والفصلية لألجور  -

  .واالشتراكات
أنه يعترب مرجعا لفتح احلقوق، يف جمال الضمان االجتماعي األداءات، من  -

 .خالل معرفة حركية العمال

  :التحديد اجلزايف املؤقت/ 2
ر والعمال، خيول هيئة الضمان إن عدم التزام رب العمل بالتصريح باألجو

االجتماعي حق حتديد االشتراكات املستحقة هلا، بصفة جزافية ومؤقتة، واليت تستخلص 
من التصريح الشهري أو الفصلي أو السنوي السابقة، وهذا يتم يف حالة ما إذا كان هناك 

اصة يف من هذا التقدير، وحيتل التصريح باألجور أمهية خ %5تصريح، يضاف إليها نسبة 
  .اال العملي من حيث ضمان مصلحيت هيئة الضمان االجتماعي واملؤمنني اجتماعيا

  :دفع االشتراكات/ رابعا
يلتزم املكلفون بدفع االشتراكات املستحقة هليئات الضمان االجتماعي، على 

  :الوجه التايل



  :اشتراكات غري األجراء/ 1
ق، بالنسبة لغري األجراء الذين يتم دفع االشتراكات سنويا حسب التحديد الساب

أفريل من  30مارس إىل  1ميارسون عمال خاصا غري مأجور، خالل مدة استحقاق من 
املؤرخ يف  434-96مكرر املضافة باملرسوم  13املادة  )1(السنة اليت تلي سنة االستحقاق

عي املتعلق بالضمان االجتما 35-85، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 30/11/1996
  .لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون مهنا حرة

  :اشتراكات التأمني االجتماعي لألجراء/ 2
يتحكم يف حتديد االشتراكات يف الضمان االجتماعي عنصران، األول عدد 

  .العمال، والثاين األجور املصرح ا
  :التصريح باالشتراك/ أ

الجتماعي بقسطيها، يلتزم رب العمل بدفع االشتراكات املستحقة، للضمان ا
 21قسط رب العمل، وقسط العامل، ويتم الدفع بصفة موحدة، للقسطني، وفقا للمادة 

، مع مالحظة، أن رب العمل يقتطع من أجر العامل، القسط 14-83من القانون 
  .املخصص، وال جيوز هلذا األخري االعتراض على هذا االقتطاع، الذي تربأ ذمة العامل

  :نسب االشتراك/ ب
حتسب من أجر املنصب املصرح به،  % 34.5دد القانون نسبة االشتراك بـ حي

بالنسبة للتأمني االجتماعي بوجه عام، يضاف هلا بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية 
  :والري النسب التالية

  .بعنوان التأمينات االجتماعية % 14نسبة * 
  .ملهنيةبعنوان حوادث العمل و األمراض ا % 1.25نسبة * 
  .التقاعد% 16نسبة * 

                                                
حلر غري املأجور، ال يكون ملزما بدفع االشتراكات إال إذا كان االنتساب سابقا أول أكتوبر من السنة نالحظ أن صاحب النشاط ا -)1(

مكرر يف فقرتيها الثالثة  13مارس من نفس السنة، املادة  31املعنية، وال يكون االشتراك مستحقا يف حالة التوقف عن العمل قبل 
  والرابعة، من املرسوم

بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء  35-85، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 1996فمربنو 30املؤرخ يف  96-434 
 .الذين ميارسون مهنا حرة



  .التأمني عن البطالة % 1.75نسبة * 
  .بعنوان التقاعد املسبق % 1.5نسبة * 

  :نسب القطاع البناء واألشغال العمومية والري
  .بعنوان التأمني على العطل املدفوعة األجر %12,21نسبة * 
  .ملناخيةبعنوان التأمني على البطالة الناجتة عن الظروف ا %0,75 نسبة * 
  .بعنوان الوقاية من املخاطر املهنية %0,13نسبة * 

أما بالنسبة للفئات اخلاصة، فإن القانون يقرر هلا نسبا خاصة، نذكر بعضها على 
  :سبيل املثال
  .%5املعوقون، نسبة اشتراكهم * 
  .%2,5الطلبة اجلامعيون، نسبة اشتراكهم * 
  .%6اص، نسبة اشتراكهم األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص حلسام اخل* 
  .%2املتمهنون، نسبة اشتراكهم * 

من املرسوم التشريعي رقم  10، 9نالحظ بالنسبة للتأمني على البطالة، أن املادتني 
املتعلق بالتأمني عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد  26/05/1994املؤرخ يف  94-11

قرر أن إلزام رب العمل بدفع مسامهة يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية؛ ت
من متوسط أجر شهر عن كل سنة، ضمن  %80ختويل احلقوق، اليت حتسب على أساس 

شهرا، واألجرة اليت حيسب ا مبلغ مسامهة ختويل ) 12( اثين عشر  حد إمجايل قدره
ق األخرية السابقة للتسريح، وتستح) 12( ااحلقوق، هي األجرة املتوسطة الثين عشر شهر

  .سنوات 3عن كل فترة أقدميه تفوق 
  :يتم دفع هذا االشتراك حسب التايل:دفع االشتراكات/ ج
، يتم دفع من العمال بالنسبة لرب العمل الذي يشغل عشرة فأكثر -

  .يوما التالية لكل شهر تستحق فيه 30االشتراكات خالل 
ال يتم عم 9إىل  1بالنسبة لرب العمل الذي يشغل أقل من عشرة عمال من  -

   .يوما التالية لكل فصل 30خالل  -القسطني–دفع االشتراكات 



 توميكن هليئة الضمان االجتماعي أن حتدد ، بصفة مؤقتة ، مبلغ تلك اإلشتراكا
على أساس مبلغ اإلشتراكات املدفوعة عن الشهر أو الثالثة أشهر أو السنة السابقة على 

ن عناصر تقدير تضاف إىل مبلغ أساس جزايف يتم حسابه بالنظر إىل كل عنصر م
وتصبح املكتسبة بصفة ائية هليئة  % 5اإلشتراكات احملددة بصفة مؤقتة ،  زيادة قدرها 

  .الضمان ا الجتماعي
ويتم حتديد كيفية دفع مسامهة ختويل احلقوق، والفترة اليت :بالنسبة للتأمني عن البطالة -

واهليئة املكلفة بتسيري نظام التأمني تستحق فيها مبوجب اتفاقية بني املستخدم املعين 
مع وجوب أن حتدد االتفاقية العدد األقصى لألشهر اليت متتد خالهلا أجل .على البطالة

غري انه .االستحقاقات و يسري مفعول هذه االتفاقية إبتداءا من تاريخ التوقيع عليها 
ائدة تعادل مخسة عشر شهرا توجب على املستخدم دفع ف ) 15(إذا فاقت هذه املدة 

من النسبة اليت تطبقها اخلزينة العمومية يف جما ل مكافأة  )%50(نسبتها مخسني باملائة 
  .التوظيف

   
  . جمال الضمان االجتماعي يف على خمالفة التكليفاملترتبة اجلزاءات : املطلب الثاين

إن التصرحيات اليت تقدم من طرف املكلفني، يف إطار التأمني االجتماعي، عبارة 
عن استمارات تسلم من طرف هيئة الضمان املختصة، ليقوم املكلف مبلئها باملعلومات 

منه مبا ورد فيها  -اإلقرار –املطلوبة منهم، هذه الوثائق تعترب حجة مبا جاء فيها واعترافا 
من املعلومات، خاصة التصريح باألجور والعمال، حيث أن القواعد العامة تقضي بأن 

ون يف وثيقة، ال يشترط فيها شكال معينا، متضي من طرف املدين االعتراف بالدين يك
الذي يعترف فيها مبديونيته، لطرف ثاين، بدين مايل معني، وهو ما يصدق على التصريح 

  .باألجر وبالعمال
ونظرا ألمهية هذه التصرحيات املطلوبة لزاما على املكلفني فقد خول القانون هيئة 

نه أن يدفع باملكلف إىل التصريح باألجور وبالعمال وهو الضمان إجراء ابتدائيا من شأ
من املبلغ احملدد  %5التحديد اجلزايف أو التقدير التلقائي، يضاف له جزاء بغرامة حتدد 

جزافا، وخيول القانون املكلف حق االعتراض على هذا التقدير، بشرط تقدمي التصريح 
  .املطلوب منه



اءات مالية عند عدم التصريح يف اآلجال باإلضافة هلذا فإن القانون يرتب جز
  .احملددة قانونا أو التأخري فيه

  :جزاء عدم التصريح بالنشاط/ أوال
غري مأجور وأرباب  ايرتب القانون على ختلف اخلواص الذين ميارسون نشاط

  :، مها41-83من القانون  7العمل، عن التصريح، أو تأخرهم فيه، جزائني، حسب املادة 
  .جد - 5000 – مخسة آالفلتصريح ابتداءا، يعاقب بغرامة جزاء عدم ا -
  .عن كل شهر تأخري %20وجزاء آخر، يتمثل يف زيادات تأخري تقدر بنسبة   -
  :جزاء عدم التصريح بالعمال/ ثانيا

إن عدم تقدمي رب العمل، طلب انتساب العمال لديه، يف املدة احملددة قانونا، 
  :جزائني مها -اإلخالل –القانون عليه  يعترب إخالال بالتزاماته، ويترتب

  .مل يتم انتسابه دج عن كل عامل 1000غرامة تأخري تقدر بـ  -
  .عن كل شهر %20زيادة تأخري تقدر بـ  -

ضف إىل ذلك يعاقب املستخدم الذي مل يقم بأنساب العمال الذين يوظفهم لدى 
دج  20 000  و دج 10 000بني بغرامة تتراوح ،الضمان االجتماعي يف اآلجال احملددة 

أو (6)   إىل ستة أشهر  (2)  من شهرين ، وبعقوبة حبس عن كل عامل غري منتسب
 20 000يعاقب املستخدم بغرامة تترواح بني  ،بإحدى هاتني العقوبتني ويف حالة العود 

إىل أربعة (2)  دج عن كل عامل غري منسب وبعقوبة حبس شهرين  50 000دج اىل
   )1( وعشرين شهرا

                                                
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، معدل  2/7/1983املؤرخ يف  14-83من القانون رقم  41املادة -)1(

 .ومتمم
  



  ":التصريح السنوي"اجلزاء عن عدم التصريح باألجراء واألجور / ثالثا
يف حالة عدم التزام رب العمل بالتصريح باألجور، يف آجاهلا القانونية، فإن 

  :القانون يقرر اجلزاءات التالية
من مبلغ االشتراكات، كغرامة عن عدم التزامه بالتصريح، يف املدة  % 15 -
  .احملددة قانونا
عن كل شهر تأخري، حتسب  %2ف هلا زيادات تأخري، حتدد بنسبة يضا -

  .كذلك من مبلغ االشتراكات املستحقة
هذا و تتعرض اهليئة املستخدمة اليت يالحظ عنها أا أغفلت ذكر عامل أجري يف 
التصريح باألجور، أو قامت بارتكاب عمدا مغالطات يف مبلغ األجور املصرح ا إىل 

   )1(دج عن كل عامل أو مغالطة 1000الضمان االجتماعي تقدر ب  غرامة توقعها هيئة
  :جزاء عدم دفع االشتراكات/ رابعا

  :يرتب القانون عن ختلف رب العمل، عن دفع االشتراكات جزائني مها
  .من مبلغ االشتراكات كغرامة عن التأخر 5% -
ة املعدل 83/14من قانون  24عن كل شهر تأخري املادة  %1يضاف إليها  -

  .119يف مادته  87املتضمن القانون املالية للسنة  86/15
ويف األخري نالحظ أن قوانني الضمان االجتماعي، تفسح للمكلف اال 
لالعتراض بالطعن أمام جلنان الطعن ، فيما يتعلق باجلزاءات، املتمثلة يف الغرامة وزيادات 

  .التأخري
وأرباب العمل، واليت يترتب عن إن جممل االلتزامات امللقاة على عاتق اخلواص 

عدم القيام ا، توقيع جزاءات مالية ختتلف باختالف االلتزام، من شأا أن تدعم التأمني 
االجتماعي، فتجعله أكثر أداء لوظيفته االجتماعية، املتمثلة يف تأدية حقوق املؤمنني، يف 

  .ظروف حسنة
الفتها من جزاءات، توقع واملالحظ أنه رغم هذه االلتزامات، وما يترتب عن خم

على املكلف، يف حالة عدم الوفاء ا، فإن هيئات الضمان االجتماعي جتد نفسها أمام 
                                                

 .املرجع السابق 14- 83قانون مكرر من ال 16املادة  -)1(



صعوبات مجة، خاصة حتديد مبلغ االشتراكات املستحقة هلا، ألن املكلفني، يف كثري من 
وب سواء األحيان ال يقومون بالتزامام، فال يقدمون هليئة الضمان املعنية، التصريح املطل

كان تصرحيا شهريا أو فصليا أو سنويا، رغم التعليمات العديدة يف هذا الشأن اليت تدعوها 
  .لاللتزام بواجباا جتاه هيئات الضمان االجتماعي

باإلضافة إىل هذا فإن هيئة الضمان االجتماعي جتد نفسها عاجزة عن حتصيل حقوقها، 
عي لدى خمتلف القطاعات، بسبب والدليل على ذلك، ديون هيئة الضمان االجتما

الصعوبات اليت تعترضها يف امليدان، رغم ما يقرره القانون هلا من وسائل، الغرض منها 
 .متكينا هلذه اهليئات من أداء وظيفتهاإجبار املكلفني بدفع االشتراك،



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الفصل الثاين

  .منازعات الضمان االجتماعيآليات فض 
أو  ،تلك اخلالفات اليت تنشأ بني املؤمن له ،ازعات الضمان االجتماعيقصد مبني

وهيئات الضمان االجتماعي اإلدارية والطبية  .االجتماعية من جهة املستفيد من التأمينات
من جهة ثانية حول احلقوق وااللتزامات املترتبة على تطبيق قوانني التأمينات  ،التقنيةو

  .ى امللحقة واملكملة هلااالجتماعية و القوانني األخر
فاخضع املشرع اجلزائري كافة اخلالفات والرتعات اليت تثور بني املؤمنني 

هياكل وأجهزة الضمان االجتماعي  واملستفيدين من التأمينات، واهليئات املكلفة بتسيري
، ")1(بقانون الضمان االجتماعي" ،لعدة إجراءات وترتيبات خاصة تستحق جبدارة وصفها

كتف بتقنني خدمات وشروط وإجراءات االستفادة من تغطية الضمان االجتماعي إذ مل ي
بل قنن ونظم أساليب وكيفيات تسوية الرتعات اليت ميكن أن تفرزها هده التغطية 

املتعلق باملنازعات يف  02/03/2008املؤرخ يف  08- 08هو ما تضمنه قانون . االجتماعية
   :ات على أربعة أنواع وهيجمال االجتماعي والدي صنف هده املنازع

املنازعات اخلاصة بتحصيل املبالغ املستحقة هليئات الضمان االجتماعي مبتابعة 1) 
املكلفني يف جمال الضمان الدين ال ميتثلون لاللتزامات امللقاة على عاتقهم يف جمال الضمان 

  .االجتماعي
تفسري أو املنازعات العامة اليت ختص اخلالفات الناشئة عن تطبيق أو  )2

  .     االعتراض على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي
املنازعات الطبية اليت تتعلق باحلالة الصحية للمؤمنني هلم، املراقبة الطبية،  )3

  .الطبية، جماالت تقدير العجز ةاخلرب
املنازعات التقنية ذات الطابع الطيب اليت ختص كافة األعمال والنشاطات  )4

  .      بالضمان االجتماعي عالقة بية اليت هلاالط

                                                
، ص 2000آلیات تسویة منازعات العمل والضمان االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،سنة : أنظر حمیة سلیمان   )1(

177.  



  :املبحث األول
  .طرق حتصيل االشتراكات

بشكل حتصيل اشتراكات الضمان االجتماعي إحدى االنشغاالت الرئيسية 
والدائمة هليئات الضمان االجتماعي، ألا املورد الوحيد لضمان األداءات اليت يقدمها 

عدين، وعاطلني عن العمل بصفة اضطرارية أو بسبب يوميا للمؤمنني اجتماعيا، من متقا
  .املرض أو حوادث العمل، أو األمراض املهنية وكذا ذوي احلقوق

واحلقيقة أن قطاع الضمان االجتماعي يعد من الوسائل الرئيسية إن مل نقل 
الوسيلة الوحيدة اليت تعتمد عليها الدولة يف تنفيذ سياستها االجتماعية، وهذا ما جعل 

احل احلكومية يف خمتلف مستوياا تم هي أيضا بالتوازن املايل هليئات الضمان املص
االجتماعي ويف ضوء املهام اليت أسندت للضمان االجتماعي فال شك أن األمر يتعلق مبرفق 
عام، غري أن الدولة مل تتوىل تسيري هذا املرفق العام ولو بطريقة غري مباشرة، كان متنح 

جتماعي صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حبيث تتمتع هليئات الضمان اال
بصالحيات القوة العمومية، ومنها على وجه اخلصوص اإلعفاء من التقاضي، حيث أن 
مثل هذه املؤسسات العمومية تعد بنفسها سندات تنفيذية وتقوم بتنفيذها، ومبقتضى 

التوجيهي واملتضمن القانون  12/01/1988املؤرخ يف  01-88أحكام القانون 
تعد أجهزة الضمان "منه  49للمؤسسات العمومية وألسباب واعتبارات خمتلفة تنص املادة 

االجتماعي هيئات عمومية، ذات التسيري اخلاص حتكمها القوانني املطبقة يف هذا اال 
ويتبني من النص أن " حيدد النظام اإلداري ألجهزة الضمان االجتماعي عن طريق التنظيم

ات العمومية، ذات التسيري اخلاص كغريها من اهليئات العمومية ذات الطابع هذه اهليئ
  .االقتصادي والصناعي ختضع ألحكام القانون اخلاص

 04/01/1992املؤرخ يف  07-92ونذكر يف هذا الشأن أن املرسوم التنفيذي 
بنص املادة املتعلق بالوضع القانوين لصناديق الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري واملايل و

خيضع ألحكام هذا املرسوم والقوانني والتنظيمات السارية، الصناديق اليت تتوىل "منه  02
تسيري األخطار املنصوص عليها يف قوانني الضمان االجتماعي، وتتمتع بالشخصية املعنوية 
واالستقاللية املالية، وختضع يف عالقتها مع اآلخرين للتشريع التجاري وكذا للقوانني 

  ".لتنظيمات السارية املفعول وألحكام هذا املرسوموا



ونظرا ملا تقوم به هيئات الضمان االجتماعي من خدمة عمومية ولضمان استمرار 
املتعلق باملنازعات  08-08من القانون  66املرفق وسريه بصفة عادية وطبيعية، تنص املادة 

وص عليها يف هذا القانون، ال متنع إجراءات التحصيل املنص"يف جمال الضمان االجتماعي 
هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع الدعاوي 
  ".أمام اجلهات القضائية املختصة والتدابري االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة يف القانون العام

ية اخلاصة ويستخلص من هذه املادة أن املشرع اجلزائري مراعاة للطبيعة القانون
هليئات الضمان االجتماعي، باعتبارها مؤسسة عمومية تفتقد لصالحيات القوة العمومية 
رغم أا تقوم خبدمة عمومية املتمثلة يف األداءات االجتماعية، ختضع لقواعد تسيري خاصة 
وحبكمها أحكام القانون التجاري يف معامالا مع الغري، خيول تلك اهليئات صالحية 

إلجراء الذي تراه مناسبا لتحصيل االشتراكات لتتمكن من تأدية وظيفتها اختيار ا
  :االجتماعية من بني

السابق  08-08تتميز بالسرعة والبساطة يقررها القانون  إجراءات خاصة/ أ
  :اإلشارة إليه وهي

  ).مصاحل الضرائب(بواسطة اجلداول  -
  .بواسطة املالحقة -
  .ارية الربيدية والبنكيةبواسطة املعارضة على احلسابات اجل -
  .بواسطة االقتطاع من القروض -
  .بواسطة االمتيازات العينية -
  .املقررة يف القانون العام اإلجراءات العامة/ ب
  .احلجز التحفظي -
  .أمر األداء  -
  .كطرف مدين سالتأسي -

مع اإلشارة أن هيئات الضمان االجتماعي غالبا ما تلجأ إىل طرق ودية لتحصيل 
ا واسترجاع مستحقاا من املكلفني واملدنيني جتاهها قبل اللجوء إىل طرق التحصيل ديو



تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني سنعمد إىل هلذا  08-08اجلربي املخولة مبوجب القانون 
  .التحصيل اجلربية  طرق الثاين األول نتناول فيه الطرق الودية أما املطلب
باشرها هيئات الضمان االجتماعي لتحصيل تيت مع التذكري أن مجيع الدعاوي ال

املبالغ املستحقة هلا تتقادم بأربع سنوات ابتداء من تاريخ االستحقاق غري أن األعذار 
الدعاوي يقابل تقادم حق .املرسل إىل املدينني يسقط التقادم ابتداء من تاريخ استالم التبليغ 

ملؤمنني و ذوي احلقوق يف االداءات يف ،تقادم حق اباشرها هيئات الضمان االجتماعيتاليت 
أربع سنوات إذا مل يطالب ا ،ويف مدة مخس سنوات املتأخرات املستحقة ملعاشات 
التقاعد و العجز و ريع حوادث العمل و األمراض املهنية  مع مراعاة األحكام املنصوص 

  .     من القانون املدين  316عليها يف املادة 
  .صيل الودية لالشتراكاتطرق التح: املطلب األول

إن هيئات الضمان االجتماعي سعيا منها لتفادي الطرق اخلاصة للتحصيل اجلربي 
حفاظا على العالقة بينهما وبني املؤمن تلجأ عادة إىل طرق ودية لسنوية وضعية املكلف 

  .وديا بطرق بسيطة املتمثلة يف اإلنذار وأخر إنذار قبل املتابعة القضائية
  .اإلعذار :الفرع األول

يتعني على هيئات الضمان االجتماعي قبل اللجوء إىل تطبيق اإلجراءات اخلاصة 
التالية الستالمه ) 30(لتحصيل ديوا أن تعذر املدين بتسوية وضعيته يف ظرف ثالثني يوما 

لألعذار إما بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل االستالم وإما بواسطة حمضر قضائي أو 
تمد لدى الضمان االجتماعي مبحضر استالم على أن يتضمن هذا اإلعذار، عون مراقبة مع

وإال عد باطال، املبالغ املستحقة حسب طبيعتها وحسب فترة االستحقاق باإلضافة اللقب 
أو االسم التجاري للمدين واألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتحصيل اجلربي وكذا 

  .)1(العقوبات املترتبة عليها
يف هذه احلالة يقوم املكلف بتسوية وضعيته وتسديد الديون املترتبة عليه لصاحل 
هيئة الضمان االجتماعي، وهو هلدف املقصود، وإما يقوم باالعتراض على املبالغ أمام 

يوما ابتداء من تاريخ استالم  القرار  15اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق يف أجل 
مراجعة مبلغ الدين أو إلغاء أو ختفيض الغرامات أو الزيادات  املعترض عليه ،ذلك دف

                                                
     .       2008سنة  11ر  عدد .ج ياملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماع 08-08من القانون  46أنظر املادة  -)1(



الواردة يف اإلعذار ذلك السيما إذا حالت دون التسديد قوة القاهرة منعت املدين من أداء 
  .ديونه

  .أخر إنذار قبل املتابعة القضائية: الفرع الثاين
الضمان  مل تنص القوانني على هذا اإلجراء ،فهو إجراء إداري تتخذه صناديق

االجتماعي كوسيلة أخرية وغري ملزمة ا قبل كل متابعة قضائية ويتضمن هذا اإلنذار 
مجيع السنوات اليت تستحق من زيادات التأخري وعقوبات التأخري واشتراكات فللمكلف 

أيام من استالمه هذا اإلنذار لتسوية وضعيته وإال أرغمت مصاحل املنازعات من  10أجل 
 .طريق املتابعة القضائية حتصيل ديوا عن

  .طرق التحصيل اجلربي لالشتراكات: املطلب الثاين
 2008فيفري  23املؤرخ يف  08-08لقد أقر املشرع طرقا خاصة يف القانون 

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي متكن هيئات الضمان االجتماعي من 
بالتفصيل، جيب التعريف بالتأشري  حتصيل االشتراكات، وقبل التعرض هلذه اإلجراءات

  .وأمهيته القانونية
حتتل تأشرية القاضي أمهية خاصة حبيث أنه يضفي : التعريف بالتأشري وأمهيته -

على الكشوف اليت تعدها هيئات الضمان االجتماعي الصفة التنفيذية، ذلك أن القانون 
العمومية اإلدارية  الساري املفعول سحب من هيئات الضمان االجتماعي صفة املؤسسة

فأصبحت مؤسسة عمومية ذات تسيري خاص،  )1(اليت تتمتع بصالحيات القوة العمومية
املتعلق 12/01/1988املؤرخ يف  01- 88ختضع يف معامالا مع الغري طبقا للقانون رقم 

بالقانون التجاري، فلم يعد بإمكان مديري تلك اهليئات، وهم ليسو موظفني عموميني 
ما ستوجب بالضرورة إذا أرادت احلصول على سند  ،ت تنفيذية واجبة النفاذإعداد سندا

الوايل، أو  ،تنفيذي وجوب اللجوء ملوظف عمومي تتوفر فيه صالحية القوة العمومية
فإن هيئة الضمان االجتماعي جيب عليها يف كل مرة تريد حتصيل : االلتجاء للقضاء وعليه

سابات يوقعه مدير اهليئة املعنية وتقدمه مصاحله اشتراكاا املستحقة إعداد كشف باحل
  .للوايل أو القاضي املختص للتأشري عليها لتكتسب حينها الصيغة التنفيذية

                                                
 .املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 01-88من القانون  49أنظر املادة -)1(



واملالحظ أن التأشري على كشف املستحقات من طرف الوايل، أو على املالحقة 
جتماعي من طرف القاضي املختص، يتم بعد مراقبة إجرائية مبدى احترام هيئة الضمان اال

ملا يقرره القانون من إجراءات يضمن ا حقوق املكلفني اجتماعيا، كأن يكونا مسبوقني 
  .باإلنذار

  :الطرق اخلاصة بالضمان االجتماعي: الفرع األول
  ):مصاحل الضرائب(حتصيل االشتراكات عن طريق اجلدول / أوال

،حيث يتم  08-08من القانون  50إىل  47تناول املشرع هذا اإلجراء يف املواد 
حتصيل املبالغ املستحقة هليئات الضمان االجتماعي مبقتضى جدول، هذا اجلدول املعد من 
قبل مصاحل هيئة الضمان االجتماعي وفق منوذج حيدد عن طريق التنظيم املتضمن 
مستحقات الصندوق اليت جيب أن تكون حمددة وثابتة وموقعة من مدير وكالة هيئة 

  .مسؤوليته الشخصية الضمان االجتماعي وحتت
يقدم هذا الكشف أو اجلدول املمضي من قبل مدير الضمان االجتماعي إىل 

الفقرة الثالثة، وبتأشري  08-08من القانون  47السيد الوايل قصد التأشري عليه طبقا للمادة 
مثانية أيام يصبح اجلدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق ) 08(الوايل يف أجل 
اجلدول املؤشر عليه قانونا طبقا لألحكام املنصوص عليها، يف قانون  الطعن، يبلغ

اإلجراءات اجلبائية، وتقوم مصاحل الضرائب إقليميا تنفيذ اجلدول وفقا إلجراءات حتصيل 
  .الضرائب

إن املالحظ رغم بساطة إجراءات التحصيل هذه، فإن هيئات الضمان االجتماعي 
  .ال تلجأ إليه العتبارين

يل سلطة تقديرية، فيمتنع عن التأشري كلما تعلق األمر مبؤسسة عمومية، أن للوا -
تعرف صعوبات مالية مؤقتة، خاصة أن القانون مل يسمح هليئات الضمان االجتماعي 

  .بالطعن يف قرار الوايل
أن القانون يعطي امتياز ملصاحل الضرائب، ميكنها من استيفاء مستحقاا  -

مدينا هلا أيضا مما ال يسمح هليئة الضمان االجتماعي حتصيل باألولية، مىت كان املدين 
  .مستحقاا



  :التحصيل عن طريق املالحقة/ ثانيا
يتم حتصيل املستحقات عن طريق املالحقة بنفس شكليات والشروط اليت يعد ا 
التحصيل عن طريق الضرائب حبيث يتم إعداد كشف املستحقات من قبل املصاحل املختصة 

وفق استمارة حتدد عن طريق (ضمان االجتماعي لتحصيل ديوا املستحقة هليئات ال
من مبالغ رئيسية وزيادات وغرامات التأخري ويشترط أن يكون هذا الدين ثابتا ) التنظيم

  .ونقدا وحال األداء
كما يشترط قبل إجراء املالحقة أن يكون املدين قد أخطر بإعذار من طرف هيئة 

، ويوقع كشف املستحقات من 08-08من القانون  46للمادة الضمان االجتماعي طبقا 
  .طرق مدير هيئة الضمان االجتماعي ليقدم للقاضي املختص

يقوم رئيس احملكمة اليت يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة املدين، بالتأشري 
أيام، بعد التأشري تصبح املالحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن  10على املالحقة يف أجل 

  .كل طرق الطعن تنفذ وفق أحكام قانون اإلجراءات املدنية يف جمال التنفيذ اجلربي
بعد اكتساب املالحقة الصيغة التنفيذية يتم تبليغها للمدين أو املكلف من طرف 

املؤرخ يف  08-08من القانون  53 االجتماعي وفق املادةعون مراقبة معتمد لدى الضمان 
بواسطة  يف جمال الضمان االجتماعي، كما ميكن تبليغهات باملنازعااملتعلق  23/02/2008

  .حمضر قضائي يف كلتا احلاليتني تبلغ املالحقة مبحضر استالم
بعد تبليغ املالحقة جيوز الطعن فيها من طرف املدين، أمام اجلهة اليت أشرت 

  .ثالثني يوما إبتداءا من تاريخ استالم التبليغ )30(عليها يف مدة 



  :رضة على احلسابات اجلارية والبنكيةاملعا/ ثالثا
املبدأ العام، ال ميكن القيام باملعارضة إال بإذن من القضاء، غري أن املشرع أعطى 
امتيازا هليئة الضمان االجتماعي، لتقدمي املعارضة على أموال املدين يف حدود املبالغ 

باملركز الوطين للصكوك املستحقة لدى املؤسسات املالية والبنوك وكذا بريد اجلزائر ممثال 
من  58و 57الربيدية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استالم طبقا لنص املادتني 

  .08-08القانون 
تلتزم املؤسسات املذكورة أعاله اليت تسلمت املعارضة حبفظ املبالغ املستحقة 

  .حتت مسؤوليتها املدنية واجلزائية ابتداء من تاريخ استالم تبليغ املعارضة
عند عدم التزام املدين بتسوية وضعيته، تقوم هيئة  الضمان االجتماعي بتثبيت 

واإلدارية وأمام اجلهات القضائية املختصة  املعارضة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية
من نفس  60يوما للحصول على السند التنفيذي طبقا للمادة ) 15(يف أجل مخسة عن 
  .القانون املذكور أعاله

  :التحصيل عن طريق االقتطاع من القروض/ بعارا
لقد مكن املشرع اجلزائري دون غريها من اهليئات واملؤسسات إجراء بسيط 
وإداري الستيفاء ديوا من املكلفني حيث ألزم البنوك واملؤسسات املالية حتت طائلة 

شهادة استيفاء عند متكني ومنح املكلفني قروض مالية مطالبة هؤالء ب )1(مسؤوليتهم املدنية
االشتراكات مسلمة من هيئات الضمان االجتماعي املختصة، يف حالة عدم تقدميها تقوم 

  .باقتطاع املبالغ املستحقة هليئة الضمان االجتماعي الدائنة
  :االمتياز والتأمينات العينية/ خامسا

نظرا ملا تقوم به هيئات الضمان االجتماعي من خدمة عامة، لضمان استمرار 
فق العام وسريه املتمثل يف األداءات االجتماعية خول القانون هليئات الضمان برسم املر

تشريع الضمان االجتماعي أن تتمتع بامتياز على املنقوالت وعقارات املدين، والذي يأيت 
رهن يف هذا باإلضافة إىل احلق مباشرة بعد األجور واملبالغ املستحقة للضريبة العمومية،
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ل وفق القانون املدين هذا كله ضمانا للمبالغ املستحقة هليئات الضمان عقاري قانوين مسج
 .)1(االجتماعي

 .اإلجراءات العامة للتحصيل اجلربي: الفرع الثاين

تتمثل يف تطبيق أحكام الشريعة العامة، حبيث أعطى املشرع هيئة الضمان 
 66دت املادة االجتماعي، إمكانية استعمال قواعدها لتحصيل االشتراكات، وهو ما أك

ال متنع إجراءات التحصيل املنصوص عليها يف هذا ": اليت تنص 08-08من القانون 
القانون، هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع 
الدعاوي أمام اجلهات القضائية املختصة والتدابري االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة يف 

حدد الطرق اخلاصة اليت نستطيع هيئات  08-08القانونهذا يعين أن ."لعامالقانون ا
حتصيل االشتراكات جربيا، حميال يف نفس الوقت على  بواسطتها الضمان االجتماعي

اإلجراءات يف الشريعة العامة املقررة يف قانون اإلجراءات املدنية، فتختار اهليئات اإلجراء 
تحقة لتأدية وظيفتها االجتماعية، ومن اإلجراءات املناسب لتحصيل االشتراكات املس

  .العامة املقررة يف القانون العام، احلجز التحفظي، أمر األداء والتأسيس كطرف مدين
  :احلجز التحفظي/ أوال

احلجز بوجه عام يتضمن معىن التحفظ على األموال، إذ بواسطته تكف يد، 
، عن التصرف يف ذلك املال مما يؤدي إىل احملجوز عليه أو من لديه احلق أو الشيء احملجوز

بقائه يف متناول الدائن احلاجز للحصول على حقه عن طريق احلجز وما يتلوه من 
  .)2(إجراءات
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فاحلجز التحفظي إذا يثبت للدائن و مل يكن لديه حق يف التنفيذ اجلربي إذ رأى 
بل أن يثبت له هدا احلق املشرع أن محاية الدائن تتطلب أحيانا السماح له بتوقيع احلجز ق

لدلك فان اهلدف املباشر هلدا احلجز هو جمرد احملافظة على أموال املدين و عدم نفاد 
  .)1(تصرفات املدين بشأن هذه األموال

انطالقا من هدا املبدأ يلزم القانون هيئات الضمان االجتماعي االلتجاء بصفة 
توقيع احلجز يأذن فيه باحلجز ويقدر ب اأساسية إىل قاضي األمور املستعجلة كي يصدرا مر

احلاجز تقديرا مؤقت كما هو مقرر قانونا يف جمال منازعات الضمان االجتماعي  الدين
، حبيث خول املشرع هليئات الضمان االجتماعي اللجوء حلجز ما للمدين لدى الغري

رضة على لتمكني مدير اهليئة الدائنة من تقدمي معا 80- 80من القانون  61فجاءت املادة 
األموال املنقولة أو النقدية اليت ميتلكها املدين لدى الغري من غري األطراف املنصوص يف 

  .)2(من القانون السالف الذكر 58املادة 
ويتميز حجز ما للمدين الغري املنصوص عليه برسم هذا التشريع والذي يتبع 

  :صائص التاليةبشأنه ألحكام العامة الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية باخل
أنه حجز ذو طبيعة قضائية، فال جيوز هليئة الضمان االجتماعي توقيعه إال بناء / 1

  .على أمر من القضاء
قود ومنقوالت موجودة لدى الغري ن نأنه حجز يتم على مجيع أموال املدين م/ 2

  .باستثناء املؤسسات املصرفية واملالية
وما يليها من قانون اإلجراءات  659 تطبق بشأنه احلجز الواردة، يف املادة/ 3

وعليه تقوم مصاحل هيئات الضمان االجتماعي بتقدمي عريضة افتتاحية واإلدارية املدنية 
الذي يقع يف األمور اإلستعجالية  موقعة، من مديرها للقاضي املختص إقليميا، وهو قاضي 

موال احملجوزة عليها، احملجوز لديه، أو تقع بدائرة اختصاصه األ )3(دائرة اختصاصه موطن
تطلب وتلتمس هيئة الضمان االجتماعي مبوجب هذه العريضة من القاضي تطبيقا لنصوص 

وما يليها حجز أموال املدين النقدية واملنقولة لدى  667قانون اإلجراءات املدنية يف املادة 
  :الغري وجيب أن تتضمن العريضة
                                                

 . 458نبيل صقر، املرجع السابق،ص  -)1(
 .، كذا بريد اجلزائراملؤسسات املالية واملصرفية: هم 08-08من القانون  59األطراف املذكورة يف املادة -)2(

 



  .قب والعنوان أو املوطنسم واللإلمعلومات دقيقة عن املدين والغري، ا -
معلومات تتعلق بالدين بتحديد مبلغه وطبيعته، اشتراكات، زيادات تأخري  -

  .وغرامات تأخري
اإلنذارات املوجهة للمدين واإلشعار بالوصول، اليت تكون دليال على امتناعه  -

  .08-08من القانون  46عن الدفع وفق املادة 
من نفس  79ا التقادم املقرر يف املادة أن ال تكون املبالغ املستحقة قد مسه -

  .القانون
معلومات دقيقة عن األموال النقدية واملنقولة املراد احلجز عليها حتفظيا،  -

  .بتحديدها حتديدا دقيقا
باإلضافة إىل مجيع الوثائق املمكنة املتوفرة لدى هيئة الضمان االجتماعي، اليت  -
  .تدعم الطلب

العريضة فإذا وجد مسوغا للحجز بتوافر حالة بعدها يقوم القاضي مبعاجلة 
بالتأشري  واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية  649الضرورة املنصوص عليها يف املادة 

على ذيل العريضة، بأمر فيها حبجز ما للمدين لدى الغري من أموال نقدا أو منقوال الواردة 
ز بالتحفظ الذي من شأنه أن يضمن يف عريضة هيئة الضمان االجتماعي، وبالتايل يتم احلج

حقوق هيئات الضمان االجتماعي بعدم تصرف احملجوز لديه يف تلك األموال احملجوزة، 
 .ويبلغ احلجز التحفظي إىل كل من املدين هليئة الضمان االجتماعي، وإىل الغري

و  من قانون اإلجراءات املدنية 662وقد أوجب املشرع اجلزائري يف املادة            
اإلدارية على الدائن احلاجز أن يرفع دعوى تثبيت احلجز أمام قاضي املوضوع يف أجل 

يوما من تاريخ صدور أمر احلجز إال كان  احلجز و اإلجراءات   (15)أقصاه مخسة عشر 
 .التالية له باطلني

  :أمر األداء/ ثانيا
احلقوق هذا اإلجراء يعترب من ضمن التدابري أالستعجاليه لتحصيل الديون و

برفع دعاوي قضائية اليت  ،بسرعة دون احلاجة ملقاضاة املدنني هليئات الضمان االجتماعي
جيوز هليئة الضمان الدائنة  08-08من القانون  66تتطلب وقتا كبريا، وأعماال حبكم املادة 



 من قانون اإلجراءات املدنية 306اللجوء إىل هذا اإلجراء أالستعجايل طبقا للمادة 
، ذلك لتوافر نفس الشروط الواجبة الستصدار أمر األداء ، أن يكون الدين نقدا  يةواإلدار

ثابت بالكتابة وحال األداء ومعني املقدار، وهي الشروط املتوافرة يف ديون هيئات الضمان 
االجتماعي، مما يقتضي من مصاحل الضمان االجتماعي، إعداد كشف باملستحقات بتضمن 

املعينة باالشتراك واملبالغ املستحقة بشأا، أي جيب تقدمي ملف نسب االشتراك والفترات 
كامل يتضمن مجيع الوثائق من تصرحيات شهرية، أو سنوية واإلنذارات املوجهة للمدين 
للقاضي املختص لدراسة مدى توافر شروط األمر باألداء، وعند التحقق منها يؤشر 

  .)1(تبليغه واحترام إجراءات الطعن فيهالقاضي على ذيل العريضة، فتصبح سندا نافذا بعد 
مث يسلم رئيس أمناء الضبط إىل الدائن نسخة رمسية من أمر األداء ويتم التبليغ          

يوما  (15)مخسة عشر الرمسي وتكليف املدين بالوفاء بأصل الدين و املصاريف يف أجل 
للمدين حق االعتراض  بأن،  حتت طائلة البطالن، مع وجوب أن يشار يف التكليف بالوفاء

   .يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي  (15)مخسة عشر أجل يف  على أمر األداء
يقدم االعتراض على أمر األداء بطريق االستعجال الذي أصدره ويكون له أثر     

موقف لتنفيذه ،إذا مل يرفع االعتراض يف األجل احملدد حيوز أمر األداء قوة الشئ املقضي 
ه احلالة يقوم رئيس أمناء الضبط مبنح الصيغة التنفيذية بعد تقدمي شهادة عدم به،ويف هذ

بالصيغة التنفيذية خالل سنة  هاالعتراض ، مع املالحظة أن كل أمر أداء مل يطالب إمهار
   .)2(أي اثر بمن تاريخ صدوره،يسقط وال يرت

  :كطرف مدين سالتحصيل عن طريق أمر التأس/ ثالثا
اسبة قيامهم بالتزامام مبا فيها تسديد اشتراكهم،قد يكون هذا إن املنخرطني مبن

التسديد عن طريق الصكوك اليت تكون حمل إرجاع من املؤسسات املالية والبنكية،  مكن 
املشرع اجلزائري هيئات الضمان احلق يف اإلدعاء مباشرة أمام حمكمة اجلنح واملخالفات 

انون اإلجراءات اجلزائية، باإلضافة إىل إمكانية مكرر من ق 337وفق ما هو مقرر يف املادة 
-83من القانون  42التأسيس مدنيا بالنسبة للمخالفة اليت يرتكبها املكلفون وفق للمادة 

املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي إذ من بني التزامات رب العمل  14
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تماعي يف أجاهلا احملددة قانونا، وفقا اقتطاع أقساط العمال، ودفعها هليئات الضمان االج
املتضمن قانون  15-86من قانون  118واملعدلة باملادة  14-83من قانون  21للمادة 

، إال أن املكلفني غالبا ما يقومون باحتجاز هذه األقساط، يعترب هذا 1987املالية لسنة 
وم اهليئة بتقدمي شكوى السالفة الذكر، يف هذه احلالة تق 42الفعل خرقا للقانون يف مادته 

  .لدى وكيل اجلمهورية بغرض التكليف املباشر أمام احملكمة وفق القواعد العامة
يف األخري جتدر اإلشارة أن على كل من اهليئات الضمان االجتماعي مبناسبة 
املطالبة لديوا ومستحقاا، وكذلك املنخرطني وذوي احلقوق عند املطالبة باحلقوق 

أربع ) 04(فاألداءات املستحقة تتقادم يف مدة . اع مسألة التقادم يف هذااملؤمنة، أن ير
سنوات إذا مل يطالب ا، أما املتأخرات ملعاشات التقاعد والعجز وريع حوادث العمل 

سنوات إذا مل يطالب ا، هذا من جهة أما اجلهة  )05(واألمراض املهنية تتقادم يف مـدة 
اليت تباشرها هيئات الضمان االجتماعي لتحصيل املبالغ  األخرى يف الدعاوي واملتابعات

أربع سنوات ابتداء من تاريخ االستحقاق هلذه الديون ما مل يكن  )04(املستحقة يف مدة 
هناك انقطاع هلذا التقادم على إثر توجيه إنذار إىل املدنني بواسطة رسالة موصى عليها مع 

مع التنويه أن مجيع املصاريف  08- 08ــون من القان 46االستعارة بالوصول وفق املادة 
اليت تتفقها هيئات الضمان االجتماعي لتحصيل املبالغ املستحقة، يف مجيع اإلجراءات 

يتحملها املدين مع وجوب أن تضمن مجيع القرارات  08-08املنصوص عليها يف القانون 
  .اليت تصدرها هيئات الضمان االجتماعي صراحة على طرق وآجال الطعن 



  :الثايناملبحث 
  .التسوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي

 ،يف جمال الضمان االجتماعي  بصفة عامـة  فض املنازعات تسهيال لإلجراءات                
 عـدم  و ،التسوية الداخلية هي األصل يف السعي إىل حلهاجعل املشرع اجلزائري من نظام 

هلدا الغرض مت إنشـاء  .إال بعد استنفاذ هده التسوية  ملختصةااللجوء إىل اجلهات القضائية 
أجهزة  داخلية للفصل يف مجيع االعتراضات املقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئـات  

وعدم إتباع إجراءات التسوية الداخلية يترتب عليه عدم القبول قضائيا ، الضمان االجتماعي
   ).       شكال(

  .جمال تطبيقهااملنازعة العامة و: املطلب األول
هيئات الضمان االجتماعي قرارات يف إطار العالقة القائمة بينها وبني  تصدر

املؤمن هلم أو مع املستخدمني وهذه القرارات تنشأ بطبيعة احلال حقوق وترتب واجبات 
  .وأثار قانونية خترج حبسب طبيعتها عن نطاق املنازعات الطبية أو املنازعات التقنية

اجلزائري قواعد إجرائية خاصة لتسوية سائر االحتجاجات وقد وضع املشرع 
واالعتراضات اليت قد تثور بشأن قرارات هيئات الضمان االجتماعي يف إطار املنازعات 
العامة عن طريق الطعن اإلداري املسبق أمام كل من اللجنة احمللية و الوطنية وحتديد 

  .     امات كل األطرافاختصاصها وآجال الطعن أمامها مع حتديد حقوق و التز
 .مفهوم املنازعة العامة: األول الفرع

على غرار تسوية الرتاعات الفردية واجلماعية للعمل، أقام املشرع اجلزائري نظاما  
لكن قبل التطرق هلذا بالشرح الوايف  ،أوليا للمنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي

ملعرفة مفهوم املنازعة العامة واليت تنص  08-08القانون  من 08ال بد من ذكر نص املادة 
 اخلالفات يف مفهوم هذا القانون ، للضمان االجتماعي  املنازعة العامةيقصد ب"على أنه 

  اليت تنشأ بني هيئات 
جهة و املؤمن هلم أو املكلفني من جهة أخرى مبناسبة  منالضمان االجتماعي 

  ."الضمان االجتماعيتطبيق تشريع وتنظيم 



ظهر أن املشرع اجلزائري مل يعرف يلرجوع إىل النص القانوين املذكور أعاله وبا
 عترب كلوإمنا ا ،حىت مفهومها صراحة املنازعة العامة ال من حيث طبيعتها وال نوعها وال

من جهة و املؤمن هلم أو املكلفني من  اليت تنشأ بني هيئات الضمان االجتماعي  اخلالفات
تدخل يف نطاق هذه  الضمان االجتماعيتشريع وتنظيم  جهة أخرى مبناسبة تطبيق

  . املنازعة
من جهة أخرى باإلضافة إىل ما سلف ذكره فإن املشرع وضعنا أمام إشكال ثاين 

حصر املنازعات العامة يف اخلالفات  ىذلك أن املشرع أقتصر عل ،ال يقل أمهية عن األول
يف  ،قهم وهيئات الضمان االجتماعيور بني املستفيدين املؤمنني أو ذوي حقوثاليت قد ت

حني أن األمر ليس كذلك يف مجيع احلاالت بل هناك نزاعات وخالفات تقوم بني أطراف 
غري تلك اليت أقترضها القانون اجلزائري كتلك اليت تثور بني املستخدمني وهيئات الضمان 

ملنازعات العامة واليت حبكم طبيعتها تدخل ضمن ا ،هلم واملستخدمني ناالجتماعي أو املؤم
وعليه حىت وإن كان املشرع اجلزائري قد أستعمل عند التعرض . للضمان االجتماعي

بكثري من الغموض  املوضوع املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي أسلوبا مشوب
واإلام والذي ال يسمح باإلطالق الوقوف عند تعريف مناسب يزيح مجيع العراقيل 

  .عترض سائر األطراف املتدخلة يف ضمان االجتماعي بصفة عامةوالعقبات اليت ت
إن تدارك اإلغفال القانوين املتعلق بتحديد أطراف العالقة القانونية يف إطار 

املستخدمني وهيئات  نوذلك بتوسيع دائرا لتشمل املستفيدي ،املنازعة العامة أمر ضروري
   .م من جهة أخرىالضمان االجتماعي من جهة واملستخدمني واملؤمن هل

  .جمال تطبيق املنازعة العامة: الثاين الفرع
وضع املشرع اجلزائري جمموعة من القواعد تنظم العالقة بني هيئات الضمان 

وذلك بتقرير  ،سيما بني املؤمن هلم واملستخدم، الاالجتماعي واألطراف املتعاملة معها
شوب خالفات تدخل يف إطار جمموعة من احلقوق والواجبات اإلخالل ا يؤدي إىل ن

  .يتعلق بالطابع الطيب والتقين املنازعات العامة إذا كان موضوعها ال
زعات ضبط املشرع قواعد إجرائية تنظم سري املنازعة العامة من هذه املناوملعاجلة 

حيث التسوية اإلدارية الداخلية واجلهات املختصة بالنظر فيها واآلجال احملددة هلا أو من 
  .سوية القضائيةحيث الت



  .لية للمنازعة العامةالتسوية الداخ: الفرع الثالث
تسهيال إلجراءات فض املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي بصفة عامة جعل 

ا اللجوء إىل ءاملشرع اجلزائري من النظام التسوية الداخلية األصل يف السعي حللها واستثنا
نشاء أجهزة داخلية للفصل يف مجيع هلذا الغرض مت إ .اجلهات القضائية املختصة

االعتراضات املقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي يف جمال 
املنازعة العامة واليت يرفع أمامها الرتاع كجهة طعن وتعترب إجراءات التسوية الداخلية قيد 

  .)1(شكلي يترتب على ختلفه عدم قبول الدعوى القضائية شكال
 )2(ىل تنظيم هذه التسوية جند أن املشرع أنشأ هلذا الغرض جلنتنيوبالرجوع إ

تنشأ على مستوى كل والية و هي يف اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق ،  تتمثل األوىل
هيئات الضمان  تمكلفة قانونا باستقبال سائر الطعون واالعتراضات املسبقة ضد قرارا

وهي  املؤهلة للطعن املسبق الوطنية  اين فيتعلق باجلنةاالجتماعي كدرجة أوىل أما اجلهاز الث
اليت تتمتع بصالحيات استقبال سائر الطعون ضد القرارات الصادرة عن اللجان الوالئية إال 

وبذلك ميكن اعتبارها جلنة  كما سنبينه عند التعرض هلذه اللجان )3(بنص قانوين اما استثني
  .استئناف فيما خيص جلنة الطعن األوىل

                                                
  .املتعلق باملنازعات يف جمال ضمن االجتماعي  02/03/2008 املؤرخ  يف 08-08من القانون  04املادة    -)1(
  القانون نفس من  10و 6املادة -)2(
  .نفس القانونمن  12املادة    -)3(



  :سبقللطعن املاملؤهلة  حملليةا لطعن أمام اللجنةا/ أوال
كما سبق ذكره سعيا من املشرع اجلزائري حلل الرتاعات اليت تثور بني هيئات 

 ،حول احلقوق والواجبات وكذا املكلفني الضمان االجتماعي واملستفيدين واملستخدمني
تتوىل ة املؤهلة للطعن املسبق اللجنة احملليانشأ املشرع  لدى كل هيئة للضمان االجتماعي 

وهو إجراء وجويب  ،البت يف اخلالفات النامجة عن قرارات هيئات الضمان االجتماعي
 ان الطعن املسبق قبل اللجوءيتعني معه على كل طرف أن يطعن يف القرار املنتقد أمام جل

  .إىل اجلهات القضائية املختصة
  : طعن املسبقتشكيل وعضوية اللجنة احمللية املؤهلة لل -/1

أن عدد أعضاء اللجان  08- 08من القانون  06نص املادة  إىلبالرجوع 
- 08وتنظيمها وسريها حيدد عن طريق التنظيم، هدا التنظيم جاء به املرسوم التنفيذي رقم 

منه تشكيل وعضوية أعضاء اللجان للطعن  2حبيث حدد مبوجب نص املادة  )1(415
االجتماعي بعنوان كل صندوق من صناديق الضمان املسبق املؤهلة يف جمال الضمان 

  :التشكيل كما يلي ء، فجااالجتماعي
   :بعنوان الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء -1- 1    

املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و اأحدمه ،عن العمال األجراء (2)ممثالن  -
  .ستوى الواليةالنقابية للعمال األكثر متثيال على م

املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه عن املستخدمني، (2)ممثالن  -
  .النقابية للمستخدمني أكثر متثيال على مستوى الوالية

عن الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء تابعني للوكالة  (2)ممثالن  -
املدير العام للصندوق الوطين للتأمينات  يقترحهما ،إضايف األخردائم و اأحدمه ،الوالئية املعنية

  .االجتماعية للعمال األجراء
الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء  تابع للمراقبة الطبية للصندوق (1)طبيب  -

  .جراءاملدير العام للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األ يقترحه ،للوكالة الوالئية املعنية

  :االجتماعية للعمال لغري األجراء بعنوان الصندوق الوطين للتأمينات-1-2

                                                
حيدد أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق املؤهلة يف جمال  2008فيفري   24املؤرخ يف  415-08املرسوم التنفيذي رقم   -)1(

  ،  2009جانفي  6يمها وسريها  اجلريدة الرمسية ، العدد األول،  الصادرة يف الضمان االجتماعي وتنظ



املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و اأحدمه ،عن العمال األجراء (2)ممثالن  -
  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الوالية

 ا، تقترحهمخر إضايفاألدائم و اأحدمه عن املستخدمني القطاع اخلاص، (2)ممثالن  -
  .النقابية للمستخدمني أكثر متثيال على مستوى الواليةاملنظمات 

عن الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء تابعني للوكالة  (2)ممثالن  -
املدير العام للصندوق الوطين للتأمينات  يقترحهما ،األخر إضايفدائم و اأحدمه ،اجلهوية املعنية

  .اعية للعمال األجراءاالجتم
الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء  تابع للمراقبة الطبية للصندوق (1)طبيب  -

  .املدير العام للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء يقترحه ،للوكالة اجلهوية املعنية

  :للتقاعد عنوان الصندوق الوطينب -1-3
املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و اأحدمه ،ل األجراءعن العما (2)ممثالن  -

  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الوالية

املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و اأحدمه عن املستخدمني، (2)ممثالن  -
  .النقابية للمستخدمني أكثر متثيال على مستوى الوالية

دائم  اأحدمه ، للتقاعد  تابعني للوكالة الوالئية املعنيةعن الصندوق الوطين (2)ممثالن  -
  .املدير العام للصندوق للتقاعد  يقترحهما ،األخر إضايفو

مدير الصحة والسكان للوالية  يقترحه ،ميارس على مستوى  الوالية املعنية (1)طبيب  -
  .بعد أخد رأي الس اجلهوي ألدبيات الطب

  : للتأمني عن البطالة نوان الصندوق الوطينبع -1-4
املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه ،عن العمال األجراء (2)ممثالن  -

  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الوالية

املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه عن املستخدمني، (2)ممثالن  -
  .مستوى الواليةالنقابية للمستخدمني أكثر متثيال على 

 ،عن الصندوق الوطين للتأمني عن الطالة تابعني للوكالة الوالئية املعنية (2)ممثالن  -
املدير العام للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال  يقترحهما ،األخر إضايفدائم و  اأحدمه
  .األجراء



لصحة والسكان للوالية مدير ا يقترحه ،ميارس على مستوى  الوالية املعنية (1)طبيب  -
  .بعد أخد رأي الس اجلهوي ألدبيات الطب

  : لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي نوان الصندوق الوطينبع -1-5
املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه ،عن العمال األجراء (2)ممثالن  -

  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الوالية

املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه عن املستخدمني، (2)ن ممثال -
  .النقابية للمستخدمني أكثر متثيال على مستوى الوالية

عن الصندوق الوطين لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي تابعني للوكالة  (2)ممثالن  -
العام للصندوق  الوطين لتحصيل املدير  يقترحهما ،األخر إضايفدائم و اأحدمه ،الوالئية املعنية

  .اشتراكات الضمان االجتماعي 

مدير الصحة والسكان للوالية  يقترحه ،ميارس على مستوى  الوالية املعنية (1)طبيب  -
  .بعد أخد رأي الس اجلهوي ألدبيات الطب

سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار صادر  03يزاول أعضاء اللجنة مهامهم ملدة 
،ويف حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء هده اللجان يتم استخالفه حسب عن الوزير 

األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة ودلك بتعيني العضو اإلضايف املقترح من اهليئات 
  .املذكورة بعنوان كل صندوق من صناديق الضمان االجتماعي

من بني أعضائها  رئيسا ينتخبللطعن املسبق احمللية املؤهلة يتوىل رئاسة اللجنة 
الدين ال جيوز تعيينهم يف أكثر من جلنة واحدة، تعد اللجان نظامها الداخلي الذي حيدد 
قواعد تنظيمها وسريها وتصادق عليه كما يتعني على رؤساء اللجان إرسال تقرير سنوي 
عن نشاطاا إىل الوزير املكلف بالضمان االجتماعي مع اإلشارة أن املشرع جعل نظاما 

يزيا ألعضاء هده اللجان لتجنب الغياب ودلك عن طريق تقاضي منح و عالوات حتف
  .تعويضية عن احلضور

يوما يف دورة عادية باستدعاء  15جتتمع اللجنة الوالئية للطعن املسبق مرة يف كل 
 اثلثي أعضائها وتصدر قرارا 3/2من رئيسها،كما ميكن أن جتتمع استثناءا بطلب 

يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس على أال تصح و ةباألغلبية البسيط
اجتماعات اللجان احمللية إال حبضور أغلبية أعضائها ويف حالة عدم اكتمال النصاب ،جتتمع 



أيام ،وتصح مداوالا حينئذ ومهما يكن عدد  8بعد استدعاء ثان يف أجل ال يتعدى 
  .      أعضائها

  :وسريان أعماهلا  للطعن املسبق اختصاص اللجنة احمللية املؤهلة -/2
هذه اللجنة بالدراسة والبث يف الطعون اليت ترفع هلا من  تتمثل مهمة ووظيفة

حول القرارات اليت تتخذها بشأم هيئات الضمان  املكلفنيطرف املؤمنني هلم أو 
ه سيما يف جمال األداء العينية والنقدية املستحقة للمؤمن له أو ذوي حقوقاالجتماعي، ال

باإلضافة إىل البث يف  معاشات التقاعد ،الوفاة املنح العائلة ،مبناسبة املرض الوالدة
  .و غرامات التأخري وكذا االشتراكات تاالعتراضات املتعلقة بالزيادا

يف الطعن فيفرض القانون على اللجنة وجوب البث يف  البت فيما يتعلق مبهلةو
ن يوما اليت تلي استالمها عريضة الطعن مع ثالثو) 30(الطعن املعروض عليها خالل مهلة

اإلشارة أنه فيما خيص القرارات الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي بشأن طلبات 
تفصل فيها اللجنة  املكلفني التأخري املقدمة من طرف  اإلعفاء من الغرامات والزيادات

  .)1(دج1 000 000إذا كانت قيمة هذه الغرامات ال تفوق قيمة كأول درجة 
قرارات اللجان احمللية الوالئية للطعن املسبق حمل حماضر يوقعها رئيس وتكون 

وأعضاء اللجنة وتدون يف سجل يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس مع اإلشارة إىل 
إجبارية أن تكون القرارات املتخذة من طرف اللجان مربرة ومسببة وتشري إىل األحكام 

  .     ند عليها مع التزام أعضائها بالسر املهينالتشريعية والتنظيمية اليت تست
 أما فيما يتعلق أمانة اللجنة إن املشرع مل حيدد بصفة دقيقة و واضحة من يتوىل

 من 08سريها وتنظيمها حبيث جاء اإلشارة إليها فقط  يف املادة  ةهذه األمانة وكيفي
 ع اإلشعار باالستالمأن تودع لدى أمانة اللجنة برسالة موصى عليها م 08-08القانون 

اللجان احمللية  مع تويل أمانة عريضة الطعن يف القرار الصادر من هيئات الضمان االجتماعي
مبوجب  املؤهلة هيئة الضمان االجتماعي املنشأة لديها هده اللجان الوالئية للطعن املسبق

ن يتوىل أ 9حيث جاء يف مادته 15-83خالفا للقانون  ،08 - 415من املرسوم  08 املادة
أمانة اللجنة الوالئية للطعن أحد أعوان هيئة الضمان االجتماعي، ويقصد بأمانة اللجنة 
الوالئية للطعن اجلهة اليت يتوىل اإلشراف عليها ممثل عن هيئة الضمان االجتماعي على 

                                                
  .املتعلق باملنازعات يف جمال ضمن االجتماعي  02/03/2008املؤرخ  يف  08-08من القانون  7و 6املادة   -)1(



مستوى كل هيئة من هيئات لضمان االجتماعي، والذي يتوىل أساسا مهمة استالم 
ون اليت ترفع ضد قرارات هيئة الضمان االجتماعية وتشكيل ملفات وتسجيل خمتلف الطع

  . عنها تقدم أمام اللجنة الطعن عند اجتماعها
  :اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبقأمام أجال الطعن  -/3

احمللية  تتلخص إجراءات الطعن يف قرارات هيئات الضمان االجتماعي أمام اللجنة
ذلك يف عرض ، و08-08من القانون  08ملسبق يف نص املادة الوالئية للطعن ااملؤهلة 

و بطلب عادي يودع لدى أمانة أإما برسالة موصى عليها  ،الطعن من قبل املعين باألمر
 15ذلك خالل مدة  ،اللجنة مع وجوب اإلشعار باالستالم أو اإليداع يف كل احلالتني

مع اإلشارة وجوب أن يكون الطعن  نيوما من تاريخ إشعار املعىن باألمر بالقرار حمل الطع
وحتسب آجال الطعن  .أسباب االعتراض وإال وقع حتت طائلة عدم القبول مكتوبا متضمن

  .كاملة وعدم احترامها يترتب عليه عدم قبول إجراءات الطعن لفوات األجل القانوين 
يف فيفرض القانون على اللجنة وجوب البث  ،تعلق مبهلة البث يف الطعنيأما فيما 

يوما اليت تلي استالمها عريضة الطعن مع  (30)الطعن املعروض عليها خالل مهلة ثالثون
برسالة موصى ،املؤمن هلم اجتماعيا و املكلفني  ضرورة تبليغ قراراا إىل األطراف املعنية

 10بواسطة عون معتمد للضمان االجتماعي يف أجل وإما  اإلشعار باالستالممع عليها 
 روكدا إرسال نسخة من القرارات إىل مدي. االجتماعي صدور القرار  أيام من تاريخ

  .  )1(وكالة هيئة الضمان االجتماعي
  :للطعن للطعن املسبق املؤهلة الطعن املسبق أمام اللجنة الوطنية/ اثاني

شأ املشرع الوطين لدى كل هيئة من هيئات الضمان االجتماعي جلنة على نلقد أ
لطعن املسبق  وهذا ل احمللية لجانالراجعة القرارات اليت تصدرها املستوى الوطين ختتص مب

 مث املتعلق باملنازعات يف حمال الضمان االجتماعي 08/08من القانون  11حسب املادة 
حبيث حدد مبوجب  2008فيفري  24املؤرخ يف  416-08جاء  املرسوم التنفيذي رقم 

للطعن املسبق املؤهلة يف جمال  ةطنيمنه تشكيل و عضوية أعضاء اللجنة الو2نص املادة 
  .الضمان االجتماعي 

                                                
  .املرجع السابق 08-08من القانون  9و 7املادتني -)1(



  :وعضويتها للطعن املسبق املؤهلة اللجنة الوطنيةتشكيل  -/1
أن تشكيلة اللجان الوطنية  امن الرسوم املذكور سلف 02نص املادة  إىلبالرجوع 

  :املؤهلة و يكون كما يأيت  للطعن املسبق
  االجتماعي  نلضماالوزير املكلف باواحد ) 01(ممثل  - 
املعنية يقترحهم  هيئة الضمان االجتماعي جملس إدارة ممثلني عن)03(ثالثة  - 

  .دارةاإلجملس رئيس 
املعنية يقترحهما املدير العام للهيئة  عن هيئة الضمان االجتماعي )02(ممثالن -
  .املذكورة

سنوات قابلة للتجديد  03ملدة  اللجان الوطنية للطعن املسبق املؤهلةيزاول أعضاء 
حالة انقطاع عضوية أحد  االجتماعي، ويف ناملكلف بالضماالوزير من مبوجب قرار 

  .)1(أعضاء هده اللجان يتم استخالفه حسب األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة
يوما يف دورة عادية  15جتتمع اللجان الوطنية للطعن املسبق املؤهلة  مرة يف كل 

رئيسها أو  نن رئيسها،كما ميكن أن جتتمع يف دورة غري عادية بطلب مباستدعاء م
2/3ويف حالة تساوي األصوات يرجح  ةباألغلبية البسيط اثلثي أعضائها وتصدر قرارا

صوت الرئيس على أن ال تصح اجتماعات اللجان الوطنية للطعن املسبق املؤهلة إال 
لنصاب ،جتتمع بعد استدعاء ثان يف أجل ال حبضور أغلبية أعضائها ويف حالة عدم اكتمال ا

  .)2(يوم، وتصح مداوالا حينئذ و مهما يكن عدد أعضائها 15يتعدى 
تعد اللجان الوطنية للطعن املسبق نظامها الداخلي الذي حيدد قواعد تنظيمها  

وسريها كما يتعني على رؤساء اللجان إرسال تقرير سنوي عن نشاطاا إىل الوزير 
لضمان االجتماعي مع اإلشارة أن املشرع جعل نظاما حتفيزيا ألعضاء هده املكلف با

اللجان لتجنب الغياب ودلك عن طريق تقاضي منح وعالوات تعويضية عن احلضور 
وتتكفل هيئة الضمان االجتماعي املعنية باملصاريف املرتبطة مبنح هده التعويضات وكدا 

  .ائل الضرورية لسريهاوضع حتت تصرف هده اللجان املقرات وكدا الوس

                                                
حيدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن  2008ديسمرب سنة  24املؤرخ يف  416-08نفيذي رقم املرسوم التمن  5و 3تني املاد  -)1(

  .، 2009جانفي  6املسبق املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي وتنظيمها وسريها العدد األول، الصادرة يف 
  .من املرسوم التنفيذي السابق الذكر 15و 14املواد   -)2(



مع اإلشارة يف األخري إىل وجوب التزام أعضاء اللجان الوطنية املسبق املؤهلة   
بالسر املهين و عدم تعينهم ضمن اللجان األخرى املكلفة بالنازعات يف جمال الضمان 

  . )1(االجتماعي
بصفة  مل حيدد إن املشرع الوطنية للطعن املسبق، أمانة اللجنةبأما فيما يتعلق 

 08فقط  يف املادة  نص سريها وتنظيمها حبيث  ةاألمانة وكيفي عن دور واضحةو دقيقة
وطنية للطعن املسبق  جلنة كل  أمانةىل وتأن ت 415-08رقم املرسوم رقم  املرسوم من

  .املؤهلة هيئة الضمان املنشأة ضمنها 
  :اان أعماهليصالحيات اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق وسر -/2

بالنظر يف مجيع الطعون باالستئناف  اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبقختتص 
لطعن املسبق باستثناء تلك املتعلقة ل احمللية اليت ترفع ضد القرارات الصادرة عن جلان

اليت تصدر املنصوص عليها يف جمال التزامات املكلفني بالغرامات وزيادات عن التأخري 
من مث ميكن القول أن  )2(دج1 000 000ندما يساوي مبلغها أو ال يفوق ا عوائي ابتدائيا

تعترب مبثابة درجة ثانية من درجات الطعن اإلداري املسبق لطعن الوطنية املؤهلة للجنة ال
يتمثل دور اللجنة الوطنية يف مراجعة  ثحبي دائما يف جمال التسوية الداخلية للمنازعة العامة

وذلك بالتأكيد صحتها أو إللغائها يف حالة عدم للطعن املسبق  ؤهلةاحمللية امل قرارات جلان
  .بقها مع تشريع الضمان االجتماعيتطا

للطعن املسبق بعد القيام بأعماهلا والبت يف االستئناف  املؤهلة تقوم اللجنة الوطنية
 و كذا دراسة االعتراضات اخلاصة بالطعن يف جمال الغرامات و زياداتاملرفوعة أمامها 

دج بتبليغ قراراا إىل األطراف املعنية برسالة  1 000 000التأخري اليت تفوق قيمتها 
موصى عليها مع اإلشعار باالستالم وإما بواسطة عون معتمد للضمان االجتماعي يف أجل 

  . )3(أيام من تاريخ صدور قرارها 10
قعها رئيس حمل حماضر يو للطعن املسبق  املؤهلة الوطنيةقرارات اللجان وتكون 

وأعضاء اللجنة وتدون يف سجل يرقم و يؤشر عليه من طرف الرئيس مع اإلشارة إجبارية 
أن تكون القرارات املتخذة من طرف اللجان مربرة ومسببة وتشري إىل األحكام التشريعية 

                                                
  .ممن نفس املرسو 13املادة -)1(
  .املتعلق باملنازعات يف جمال ضمن االجتماعي  02/03/2008املؤرخ  يف  08-08من القانون  12املادة   -)2(
  .املرجع السابق 08-08من القانون  14املادة   -)3(



والتنظيمية اليت تستند عليها مع التزام أعضائها بالسر املهين وتبلغ هده القرارات إىل املؤمن 
هلم اجتماعيا واملكلفني بواسطة أمانتها برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم أو 

 (10)بواسطة أعوان املراقبة للضمان االجتماعي للهيئة املعنية بواسطة حمضر استالم يف أجل
عشرة أيام من تاريخ قرار اللجان املذكورة، مع وجوب أن ترسل نسخة من هده 

  .هليئة الضمان االجتماعي املعنية يف نفس اآلجال املذكورة آنفا القرارات إىل املدير العام
  :املؤهلة للطعن املسبق الوطنيةاللجنة أجال الطعن أمام  -/3

للطعن املسبق باالستئناف املرفوعة أمامها إما  املؤهلة ويتم إخطار اللجنة الوطنية
يودع مباشرة لدى عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم وإما بواسطة طلب 

مخسة عشر يوما من تاريخ استالم  )15(أمانة اللجنة مقابل استالم وصل إيداع يف اجل 
من تاريخ إخطار ا ستون يوما إبتداء )60(يف غضون قرار اللجنة احمللية املؤهلة  و تبليغ

  .)1(اللجنة احمللية إذا مل يتلق املعين أي رد على  عريضته
من تاريخ تبليغ القرارات املطعون فيها إىل األطراف  وتسرى اآلجال كلها ابتداء

قصد البت  املؤهلة للطعن املسبق املعينة أما من حيث املدة الزمنية املخصصة للجنة الوطنية
يف الطعون باالستئناف املرفوعة أمامها فقد حددت بشهر واحد تسري اعتبارا من تاريخ 

ق وصل اإليداع عريضة االستئناف أو إيداع عريضة االستئناف وميكن إثبات ذلك عن طر
  .اإلشعار واالستالم يف حالة رفع االستئناف عن طريق رسالة موصى عليها

  :الوالئية والوطنيةاملؤهلة أثار الطعن أمام اللجان  /الفرع الرابع
تقضي القاعدة العامة يف جمال املنازعات ما مل يستثىن بنص أن الطعن اإلداري من 

لجوء إىل القضاء وهو مبثابة تسوية إدارية ودية بني الشخص الصادر طبيعته أنه يسبق ال
ضده القرار من هيئة معينة وبني اجلهاز املصدر هلذا القرار كما تفيد نفس القاعدة أن هذا 
اإلجراء يوقف تنفيذ القرار حمل الطعن فهل هلذه القاعدة صداها يف قرار هيئة الضمان 

لجنة الوالئية للطعن املسبق و يستأنف أمام اللجنة الوطنية طعن فيه أمام الياالجتماعي اليت 
  .؟مللطعن؟ وماذا يترتب على هذا الطعن وهل هو ملز

ثانيا إىل أثار ن املسبق أمام اللجنة الوالئية ووهذا ما سنطرق إليه أوال أثار الطع
 .هذا الطعن أمام اللجنة الوطنية

                                                
  املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 08-08من القانون  13املادة  ) 1(



  :ةالوالئي أمام اللجنة املسبق الطعن أثار/ أوال
 احمللية اللجانإن الطعن يف القرار الصادر عن هيئة الضمان االجتماعي أمام 

، غري انه ال ميكن يؤدي إىل إيقاف تنفيذ القرار املطعون فيهأثر  أي املؤهلة الوالئية
االحتجاج بعدم قبول االعتراض ضد املعنيني إال إذا تضمن القرار حمل الطعن صراحة، 

  .طرق وأجال الطعن 
يف ، حيث أن للطعن 15-83ملالحظة يف هذا اال انه يف ظل القانون جبدر ا

 أثر موقف الوالئية املؤهلة حملليةاللجان عن هيئة الضمان االجتماعي أمام  ةالصادر اتقرار
عدم طلب و إال يف حالتني عدم التصريح بالنشاط .)1(إىل أن يتم الفصل فيه ائيا

  .االنتساب
مي إذ أجرب املشرع اجلزائري الطاعن يف قرار هيئة ويبقى الطعن املسبق إلزا

و أمام  كدرجة أوىلللطعن املسبق  احمللية املؤهلة ةناللجالضمان االجتماعي اللجوء إىل 
يف حالة االعتراض على قرارات اللجنة احمللية للطعن  ،اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق

االعتراضات اليت على وجوب أن ترفع اليت تنص  08-08من القانون  04طبقا للمادة 
للجوء إىل اجلهة اتتعلق من حيث طبيعتها باملنازعات العامة إىل جلان الطعن املسبق قبل 

القضائية املختصة نستنتج من هذه القاعدة اليت أتى ا املشرع اجلزائري يف املادة املذكورة 
ذهبت إليه احملكمة العليا يف عدة أمرة ال جيوز االتفاق على خمالفتها وهذا ما  أا أعاله 

ت بان الطعن املسبق أمام ربواليت اعت 09/11/99قرارات هلا منها ذلك الصادر بتاريخ 
وجتدر املالحظة إىل أن القرار الصادر عن ). من النظام العام(اللجنة الوالئية إجراء جوهري 

- 08ة ومن خالل قانون جلنة الطعن املسبق ال يعترب إال درجة من درجات التسوية اإلداري
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي يتضح أن جلنة الطعن املسبق ليست هلا  08

  .طبيعة قضائية بل هي إدارية على مستوى صناديق الضمان االجتماعي وقراراا إدارية

                                                
 حالة تقدمي اعتراض على القرار الصادر من هيئة الضمان االجتماعي يتوقف تنفيذ القرار يف 15-83من القانون  11املادة - 1

  .املطعون فيه اليت أن يتم البث فيه ائيا
  



  :أثار الطعن أمام اللجنة الوطنية/ ثانيا
هيئة الضمان االجتماعي يتجه إىل  على قرار ضإن الشخص الذي يريد االعترا

ويف حالة رفض اعتراضه فرض عليه  كدرجة أوىل اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق جلنة
 املسبق الوطنية للطعن ملؤهلةاالوالئية أمام اللجنة  املؤهلةالقانون استئناف قرار اللجنة 

  .ةباعتبارها درجة ثانية وأخرية للتسوية الداخلي
ملترتب على استئناف قرار جلنة الطعن املسبق الوالئية أمام اللجنة الوطنية إن األثر ا

هو نفس األثر املترتب على الطعن يف قرار هيئة الضمان االجتماعي أمام جلنة الدرجة 
 ملؤهلةا أمام اللجنة هده األخرية إن استئناف القرار الصادر عنحبيث  األوىل الوالئية للطعن
املديرية العامة لصناديق هيئات الضمان (ر هيئات الضمان االجتماعي الوطنية املنعقدة مبق

-83خالف ما جاء يف القانون تنفيذ القرار املطعون فيه  يؤدي إىل إيقافال  )االجتماعي
اللجان  عن هيئة الضمان االجتماعي أمام  ةالصادر اتيف قرارحيث أن للطعن  15

إال يف حالتني عدم التصريح  ،صل فيه ائياإىل أن يتم الف أثر موقف والوطنية الوالئية
  .)1(عدم طلب االنتسابو بالنشاط

ق جلان يدارية عن طراعترب املشرع اجلزائري أن درجيت التسوية اإليف األخري 
الوالئية والوطنية من النظام العام وهلما طابع إلزامي وأن اجلهة القضائية  املؤهلة الطعن

ضوع الرتاع إذا مل حيترم الطاعن إجراءات التسوية املختصة ال ميكنها النظر يف مو
ذهبت إليه احملكمة العليا الغرفة االجتماعية يف قراراها الصادر يف  وهذا ما )2(الداخلية

جتدر اإلشارة إىل أن مجيع اإلجراءات اليت تقام أمامها والقرارات الصادرة  10/11/1999
و إىل مرتبة اإلجراءات ذات الطابع القضائي عنها تتميز بالطابع اإلداري وال ميكنها أن تسم

ألن اللجنة الوطنية للطعن املسبق ال تقوم إال بإعطاء رأيها يف مشروعية القرار املتخذ من 
  .املؤهلة ة الطعن الوالئية نقبل جل

                                                
على القرار الصادر عن  يف حالة تقدمي االعتراض"املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي  15-83من القانون  11املادة  ) 1(

  " االجتماعي، يتوقف تنفيذ القرار املطعون فيه إىل أن يتم البت فيه ائيا هيئة الضمان
  .املرجع السابق 08-08من القانون  04 املادة ) 2(



  .املنازعة الطبية املطلب الثاين
ة واجلزائية قد إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن القاضي الناظر يف القضايا املدين

وعة أمامه واليت رفيف الدعوى امل. )1(يلجأ إىل االستعانة خببري فين أو تقين أو طيب أو حتقيقي
فإن اخلربة الطبية يف جمال منازعة  .تبقى أي اخلربة غري ملزمة بالنسبة للقاضي اآلمر ا

الجتماعي الضمان االجتماعي ال ختضع إىل هذه األحكام وإمنا ينظمها تشريع الضمان ا
الذي وضع هلا أحكاما خاصة ومستثناة من القاعدة املذكورة أعاله وهلا طبيعة قانونية 
خاصة ا إذ أي الرأي الذي يقدمه الطبيب اخلبري يبقى ملزما لألطراف يف مرحلة أولية 
وهذا قبل اللجوء إىل احملكمة وقد يكون ملزما حىت بالنسبة أمام هذه األخرية املعروض 

رتاع إذا ما كانت اخلربة الطبية سليمة من الناحية القانونية وأن القرار الطيب الصادر عليها ال
عن هيئة الضمان االجتماعي حمل االعتراض جاء مطابقا لنتائج اخلربة إال أن املشرع أورد 
استثناء على هذا االستثناء إذ قرر يف نفس الوقت أن رأي الطبيب اخلبري قد يعترب عنصرا 

لتحقيق للوصول إىل احلقيقة شأنه شأن باقي عناصر اإلثبات ويبقى خاضعا من عناصر ا
للسلطة التقديرية للقاضي مبعىن آخر أن الرأي الذي يسديه الطبيب اخلبري يكون غري ملزم 
للقاضي إذا ثبت له أن نتائج اخلربة غري كاملة أو كانت مشوبة باللبس هذا ما مييز الطبيعة 

  .ا من املنازعات األخرىية عن غريهللمنازعة الطب القانونية
أن املنازعة الطبية هلا طريقان لتسويتها أما الطريقة  ميكن القولمن خالل ما تقدم 

حتت عنوان التسوية الداخلية الطبية يف جمال لضمان املطلب هذا  األوىل فنعاجلها يف
  .االجتماعي مث نتطرق إىل التسوية القضائية للمنازعة الطبية

  .مفهوم املنازعة الطبية وإجراءات تسويتها: لاألو الفرع
ختتلف الرتاعات الطبية من حيث إجراءات تسويتها واهليئات املختصة بذلك عن 
املنازعة العامة إذ يغلب الطابع الطيب أو التقين أكثر من اجلانب اإلداري أو القضائي كما 

من  ينالثا فصلردة يف السنبني عند دراسة األحكام اخلاصة ذا النوع من الرتاعات الوا
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  02/03/2008املؤرخ يف  08-08القانون 
  .االجتماعي

                                                
  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  125و  28املواد )1(



إذ هناك إجراءان للتسوية الداخلية هلذا الرتاع لكن قبل التطرق إىل ذلك البد من 
  .تناول مفهوم الرتاع الطيب أوال

  :مفهوم املنازعة الطبية/ أوال
طروح للمنازعة العامة يطرح نفسه بالنسبة لتعريف املنازعة إن نفس اإلشكال امل

الطبية ذلك أن املشرع اجلزائري مل يأيت بتعريف واضح ودقيق إمنا اكتفي حبصر الرتاع 
الطيب يف تلك اخلالفات املتعلقة باحلالة الطبية للمستفيدين من الضمان االجتماعي أو ذوي 

العمل و التشخيص و العالج وكذا الوصفات املرض والقدرة على   السيما .)1(حقوقهم
من  اقتصر تعريف املشرع على رسم وعاء موضوعه احلالة الطبية للمؤمن هلمالطبية، إذ 

جهة وهيئات الضمان االجتماعي من جهة أخرى مبعىن أن أي خالف جتتمع فيه هذه 
  .العناصر يدخل ضمن املنازعة الطبية

كثري من القصور والغموض ذلك أنه مما ال شك فيه أن هذا التعريف مشوب ب
حيتاج إىل حتديد نوع وطبيعة احلاالت الصحية اليت تدخل يف إطار املنازعة الطبية هذا من 

  . جهة وإىل قواعد وإجراءات تتناول بأكثر دقة ووضوح موضوع أثار اخلربة الطبية
 08-08من القانون  17وعلى الرغم من هذا القصور ميكن الرجوع إىل املادة 

نستطيع تعريف مفهوم املنازعة الطبية بأا مجيع اخلالقات اليت تثور بني املستفيدين من 
الضمان االجتماعي وهيئات الضمان االجتماعي حول النتائج املعاينات الطبية أو تكييف 

تلك املهنية من طرف الطبيب املعاجل واألضرار النامجة من حوادث العمل واألمراض 
الضمان االجتماعي عن طريق الطبيب االستشاري التابع هلا وعليه  املقدرة من طرف هيئة

نصبح أمام تقديرين للحالة الصحية للمؤمن األول خاص بالطبيب املعاجل والثاين بالطبيب 
املستشار وهنا ينشأ الرتاع الطيب الذي يستدعي اخلربة الطبية كنوع من التحكيم الطيب 

  .رارلألض قاملتخصص لتقدمي والتحديد الدقي
وقد نظم املشرع اجلزائري املنازعات الطبية بتحديد إجراءات تسويتها من خالل 

املوجهة ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي املتعلقة حبالة  تاخلربة الطبية واالعتراضا
العجز الناجم عن مرض أو حادث أو مرض مهين وهي جلنة العجز ومن مث فإن التسوية 

                                                
  السابق ذكره 08- 08 انونقالمن  17ملادة )1(



جلنة و  اخلربة الطبية جراءين قبل اللجوء إىل القضاء ومهاإطريق املنازعة الطبية يتم عن 
  .العجز

  :إجراءات تسوية املنازعة الطبية /اثاني
املتعلق بالنازعات يف جمال  08-08من القانون  18بالرجوع إىل نص املادة 

تسوى اخلالفات املتعلقة باملنازعات الطبية "يلي  الضمان االجتماعي اليت تنص على ما
احلالة عن طريق اخلربة الطبية أو يف أو يف طار جلان  العجز الوالئية املؤهلة ،طبقا  حسب

  ."ألحكام هذا القانون
ويظهر من صراحة النص أن األصل يف تسوية املنازعة الطبية املتعلقة باحلالة 
ة الصحية للمؤمن أو ذوي حقوقهم هي اخلربة الطبية اليت جيوز الطعن يف قراراا أمام اللجن

الوالئية للعجز أما اخلربة القضائية هي االستثناء فاملشرع إذا قد ضبط األحكام اخلاصة 
بالطرق والشروط واإلجراءات اليت يستوجب على املصاب أو صاحب العمل أو هيئات 
الضمان االجتماعي مراعاا عند وقوع أي حادث عمل أو مرض مهين وذلك محاية 

ء من التفصيل هلذه املسائل يلك وجب التعرض شحلقوق كل طرف من هذه األطراف لذ
من ضرورة التصريح باإلصابة سواء يف حالة مرض أو حادث عمل أو حادث مهين ذلك 
لتمكني املؤمنني أو ذوي حقوقهم من احلصول على االداءات النقدية أو العينة اليت تتكفل 

القيام باملراقبة  ا هيئات ضمان االجتماعي باإلضافة إىل السماح هلذه اهليئات من
ونظرا ألمهية موضوع التصريح فأننا سنتطرف . به الضرورية قصد التأكد من العجز احملتج
  :إليه بشيء من التفصيل حسب كل حالة

  :حالة املرض /1
أوجب املشرع على املؤمن الذي يلحقه  يومية ةمن أجل ختويل احلق يف تعويضي

) ساعة 48( ن االجتماعي يف ظرف يومينيمرض التصريح بالتوقف عن العمل هليئة الضما
  )1(.ماعدا يف حاالت القوة القاهرة وال يعتد فيها باليوم احملدد للتوقف عن العمل

                                                
  لق حبوادث العمل و األمراض املهنيةاملتع 13- 83 ن القانونم 18 املادة   ) 1(

الذي حيدد مدة األجل املضروب للتصريح بالعطل املرضية لدى هيئات الضمان  13/02/1984املادة األوىل من القرار املؤرخ يف -
  .1984سنة  07االجتماعي ج،ر رقم 

  



ويتم التصريح إما بإيداع املؤمن له أو ممثال عنه الشهادة الطبية املتضمنة لتوقفه 
ا عن طريق عن العمل لدى هيئات الضمان االجتماعي مقابل وصل ا ستالم وإما بإرساهل

الربيد ويف هذه احلالة األخرية تكون العربة يف حتديد التصريح خبتم الربيد مع املالحظة إن 
عدم احترام هذه اإلجراءات يؤدي إىل سقوط حق املؤمن له يف األداءات اليومية عن املدة 
م اليت حرمت فيها هيئة الضمان االجتماعي من ممارسة حقها يف املراقبة الطبية جراء عد

  .)1(التصريح
  :حالة حادث عمل/ 2

يعترب حادث عمل كل حادث اجنرت عنه إصابة بدنية ناجتة عن سبب مفاجئ 
 13-83من القانون  06وهذا ما جاءت به املادة  .وخارجي طرأ يف إطار عالقة العمل

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية كما أضافت املادة  1983جويلية  02املؤرخ يف 
نفس القانون أنه ميكن أن يكون يف حكم حادث العمل احلادث الذي يطرأ أثناء  من 12

املسافة اليت يقطعها املؤمن له للذهاب إىل عمله أو العودة منه وذلك أيا كانت وسيلة النقل 
املستعملة شريطة أال يكون املسار قد انقطع أو احنرف إال إذا كان حبكم االستعجال 

  .)2(و ألسباب قاهرةعارض أ فرظوالضرورة أو 
فاملشرع أصر على سرعة التبليغ باحلادث يف أقرب أجل من طرق العامل املصاب 

ساعة ومن طرف املستخدم هليئة الضمان االجتماعي يف  24 فرظأو ممثله رب العمل يف 
ساعة من تاريخ ورود نبأ احلادث إىل علمه ومن طرف هيئة الضمان االجتماعي  48طرق 

العمل الذي يقع يف دائرة اختصاص مكان العمل ما عدا احلاالت القاهرة  على الفور ملفتش
  .السابق املذكر 13-83من القانون  15،14،13وهذا عمال بأحكام املواد

والتصريح باحلادث إجراء أويل يترتب على عدم احترامه فقدان احلق يف أي 
الضمان يف حالة ختلف صاحب العمل عن التصريح باحلادث لدى هيئة . تعويض

االجتماعي ميكن للمؤمن له أو ذوي حقوقه أو الفرع النقايب أو مفتش العمل أن يقوم 
سنوات تسري اعتبار من تاريخ وقوع احلادث وذلك عمال بنفس املواد  04بذلك خالل 

  .)3(83/13املذكورة أنفا من القانون 
                                                

  . 1983سنة  28دد املتعلق بالتأمينات االجتماعية، ج،ر ع 11-83من القانون   2الفقرة  13املادة )1(
  .1983سنة  28املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية ج،ر عدد  13-83فانون  من 12املادة   )2(
  ..15/02/2000بتاريخ  188-94رفة االجتماعية قرار رقم غقرار حمكمة العليا ال )3(



  :حالة املرض املهين /3
العتالل اليت يعود مصدرها إىل التسمم والتعفن وا ضيعترب مرض مهين كل أعرا

سبب مهين خاص إي أنه جيب أن تقوم عالقة سببية بني املرض وطبيعة العمل املؤدى مع 
اإلشارة أن القرينة القانونية اليت وضعها املشرع بشأن الطابع املهين ال ختص مجيع األمراض 

ويستثىن عن . )1(يهاوإمنا تلك احملددة ضمن قائمة األمراض املهنية واألعمال اليت تسبب ف
نطاق األمراض املهنية تلك األمراض اليت وان كانت مهنية لكنها عري واردة ضمن القوائم 
املذكورة أعاله فيتم التكفل ا يف إطار التأمني على املرض وقد أوجب املشرع اجلزائري 

رسة التصريح باملرض املهين إىل هيئات الضمان االجتماعي لتمكني هذه األخرية من مما
رقابتها و التأكد من احلالة الصحية للمؤمن له علما بأن عدم احترام اآلجال ال يسقط احلق 

  .يف احلماية
 تنص على وجوب يتلا 13-83من القانون  02 الفقرة71وهذا عمال باملادة 

يوما ) 15(تصريح باملرض لدى هيئة الضمان االجتماعي يف مدة أدناها مخسة عشر 
  . أشهر التالية للمعاينة الطبية األوىل للمرض) 03(وأقصاها ثالثة 
  .طبيةالتسوية الداخلية للمنازعة ال: الثاين الفرع

ختتلف الرتاعات الطبية من حيث إجراءات تسويتها اهليئات املختصة بذلك عن 
الرتاعات العامة إذ يغلب عليها الطابع الطيب أو التقين أكثر من الطابع اإلداري حيث يتبني 

األحكام اخلاصة ذا النوع من الرتاعات الواردة يف الباب الثالث من القانون من دراسة 
لتسوية هذه الرتاعات تتكفل ا هيئتني متكاملتني  املشار سابقا إن هناك إجرائيني 08- 08

  .جمال تسوية املنازعات الطبية الداخليةيف مها اخلربة الطبية وجلان تقدير العجز 
  
  :جراءاااخلربة الطبية وإ/ أوال

اخلالقات بني املؤمن له وهيئات الضمان االجتماعي حول  ضكثريا ما تثور بع
النتائج املعاينات الطبية أو وصف أو تكييف األضرار النامجة عن حوادث العمل أو 
األمراض املهنية األمر الذي يستدعي اللجوء إىل اخلربة الطبية كنوع من التحكيم الطيب 

                                                
  . ن يكون مصدرها مهنيااليت حيتمل أ األمراضالذي حدد قائمة  05/05/1996قرار الوزاري املؤرخ يف  ) 1(



و التحديد الدقيق لألضرار أو العجز الناتج عن احلادث أو التخصصي لتقدمي الوصف 
  .املرض حمل الرتاع

هذه احلالقات أخضعها املشرع مجيعا إىل اخلربة الطبية كإجراء أويل وجويب 
لتسوية الرتاع داخليا فهي مبثابة جهة طعن أويل ترفع أمامها االختصاصات ضد قرارات 

على رأي طبيبها االستشاري حول حالة العجز  هيئات الضمان االجتماعي اليت تتخذ بناء
الالحق باملؤمن وملا كانت اخلربة الطبية مبفهوم تشريع الضمان االجتماعي جهة طعن أويل 
لتسوية الرتعات املتعلقة باحلالة الصحية للمؤمن له يف حالة مرض حادث عمل أو مرض 

  :املهين فإا ختضع بذلك لإلجراءات التالية
  :الطبيةطلب اخلربة  /1

يتقدم به املؤمن له إىل هيئات الضمان  بتباشر إجراءات اخلربة الطبية مبقتضى طل
االجتماعي بعد إشعاره بالقرار الطيب املتخذ بشأن حالته الصحية من طرف الطبيب 

وهو التبليغ الذي يعترب إجراء جوهري أويل للقيام بإجراء اخلربة الطبية وثانيا )1(املستشار
يف حالة اعتراض املؤمن له على قرار  له من القيام بأي اعتراض إجراء قضائيلتمكن املؤمن 

يوم لتقدمي طلب إجراء خربة ) 15(مخسة عشر يوم هيئة الضمان االجتماعي مينح له مدة 
يكون هذا الطلب كتابة وإن يوجه إما عن  ،الضمان االجتماعي  نفس هيئة أمامطبية 

وصل استالم مع توضيح موضوع االعتراض واسم  طريق رسالة موصى عليها باألشعار مع
ائدة فوعنوان الطبيب املعاجل ميكن للطبيب املعاجل نفسه أن يتقدم بطلب اخلربة الطبية ل

املريض مع اإلشارة هنا أنه يستوجب على هيئة الضمان االجتماعي أن تباشر إجراءات 
أيام أو وأن تنهي منها يف  07 فاخلربة الطبية مبجرد ما يرد إليها طلب املؤمن له يف ضر 

  .يوما بعد استالمها نتائج اخلربة 15ف ظر

                                                
  .20/12/1994يف  119321ة االجتماعية ملف رقم فرغال -يالحملكمة الععن القرار الصادر  )1(



  :تعيني اخلبري وسري إجراءاا /2
كما سبق اإلشارة فإن هيئة الضمان االجتماعي ملزمة باالستجابة لطلب اخلربة 

أيام من تسلمها هلذا األخري وذلك من أجل اختيار  07 فرظاملقدم من طرف املؤمن يف 
حبيث ينص القانون على وجوب تعني اخلبري باتفاق بني املؤمن وهيئة  ،بريالطبيب اخل

الوزارة  الضمان االجتماعي من ضمن القائمة اليت يتم إعدادها من قبل وزارة الصحة و
املكلفة بالضمان االجتماعي بعد االستشارة امللزمة لس أخالقيات الطب ، فتقوم هيئة 

أطباء خرباء على ) 03(بيا على املؤمن له اجتماعيا ثالثة الضمان االجتماعي باالقتراح كتا
األقل من بني قائمة األطباء املعدة من طرف الوزارتني املذكورتان  سلفا و إال أصبحت 

املقابل يتعني على املؤمن له يف ملزمة برأي الطبيب املعاجل ،  الضمان االجتماعي اتهيئ
أيام ، بفوات هذا األجل يلزم  08 أجل اجتماعيا قبول أو رفض األطباء املقترحني يف

  .املؤمن له اجتماعيا بقبول  الطبيب اخلبري املعني تلقائيا
من  21وفق املادة  الطبيب اخلبرياختيار على  حالة عدم االتفاقمع اإلشارة يف 

هيئة يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب اخلربة الطبية ،تقوم ) 30(يف أجل  08-08القانون 
تلقائيا فوريا بتعني الطبيب اخلبري من ضمن قائمة اخلرباء الطبيني املعدة  الجتماعيالضمان ا

،  على أن أال يكون )1(الوزارة املكلفة بالضمان االجتماعي من قبل وزارة الصحة و
  .الطبيب اخلبري املعني من بني الذين سبق اقتراحهم 

هذا األخري باستدعاء  يقوم، بعد تعيني الطبيب اخلبري سواء باالتفاق أو بتعني
امللزم باالستجابة وإال سقط حقه يف إجراء اخلربة إذا كان الغياب غري مربر، هذا  املريض

إجراء الفحوص واملعانيات الالزمة لتكوين رأيه وإصدار استشارته املكونة لقرار من أجل 
ن املراجع هذا القرار الذي يتوصل إليه اخلبري بعد أن وفرت له بشأنه جمموعة م،اخلربة 

الطبيب املعاجل رأي الطبيب املستشار  يوالوثائق اليت مكنته من إجناز مهمته و السيما رأ
كذالك الغرض احملدد ملهمة اخلبري أي الغاية أو اهلدف ملخص املسائل موضوع اخلالف و

جراءها واليت ال ميكن أن من إجراء اخلربة اليت تطلب منه هيئة الضمان االجتماعي إ
اخلربة يقوم بإعداد تقرير طيب يدرج ضمنه  إجراءمن الطبيب اخلبري وعند انتهاء  يتعداها،

لعجز الالحق به مع إطالع كل من اسائر النتائج املتوصل إليها حول حالة املصاب ونسبة 
استالمه امللف من تاريخ  يوم 15رف ظاملؤمن وهيئة الضمان االجتماعي ذه النتائج يف 

                                                
  .املرجع السابق 08-08من  القانون 19املادة  )1(



اخلربة  معللة ومسببه ذلك إن  مان االجتماعي على أن تكون املعد من طرف هيئة الض
ج املتوصل إليها طاملا اخلربة الطبية من مسائل التقنية اليت تستلزم الدقة والوضوح يف النتائ

  .نتائج ملزمة للطرفني املؤمن وهيئة الضمان االجتماعيأن هذه ال
موضوع األسئلة  مع املالحظة أن الطبيب اخلرب ملزم باإلجابة على العناصر

املطروحة ضمن قرار تعينه فيما عدا ذلك جيب على اخلبري أن يكتم كل ما أطلع عليه 
ومىت جتاوز الطبيب حدود املهمة املسندة إليه وأغفل تسبيب النتائج  .)1(خالل أداء مهامه

   .املتوصل إليها فإنه يعرض خربته إىل الطعن أمام احملاكم املختصة
  :بيةنتائج اخلربة الط /3

فيما يتعلق بنتائج و قيمة وأمهية اخلربة فإن القانون يفرض على املؤمن له وهيئة 
الضمان االجتماعي االلتزام بنتائجها مع إمكانية االعتراض عليها فيما خيص نسب العجز 

فيها واليت ميكن أن تكون حمل طعن أمام جلنة العجز أو أمام اهليئة القضائية املختصة  ةاملقدر
من تاريخ  القانون على هيئة الضمان االجتماعي فرض ،حو الذي سنبينه الحقا على الن

يف أجل اخلربة الطبية إىل املؤمن له  نتائج،تبليغ استالم مصاحل املراقبة الطبية  تقرير اخلربة
  .عشرة أيام) 10(جيب أن ال يتعدى 

اخلربة الطبية،  إلجراء أما بشان تكاليف األتعاب املستحقة لألطباء اخلرباء املعينني
إذا أثبت الطبيب اخلبري و بشكل  جعلها املشرع على نفقة هيئة الضمان االجتماعي، إال

واضح أن طلب املؤمن له اجتماعيا غري مؤسس، ففي هذه احلالة تكون تكاليف األتعاب 
  .املؤمن له و حيدد مبلغ األتعاب بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعيعلى حساب 

اجلزائري ، بتناوله إجراءات اخلربة الطبية يف القانون ملالحظة هنا أن املشرع مع ا
يف جمال الضمان االجتماعي قد أمهل شيء جوهري ،  وهو  تاملتعلق باملنازعا 08- 08

يف حالة  حدوث خرق إجراءات اخلربة الطبية من أي طرف كان ، املؤمن له أو هيئة 
ا عالقة باخلربة الطبية ،الشيء الذي كان حمفوظا الضمان االجتماعي أو أي جهة أخرى هل

دف تفادي أي خرق لإلجراءات القانونية من أي طرف ، 15-83مبوجب القانــون 
القضاء لكل صاحب مصلحة  كان بشأن اخلربة الطبية فقد منح القانون حق اللجوء إىل

  سواء املؤمن له أو هيئة الضمان عندما يتعلق األمر 

                                                
  .املتضمن مدونة أخالقيات الطب 06/07/1992املؤرخ يف  296-92رقم التنفيذي  من املرسوم 99املادة  )1(



   .ة إجراءات اخلربة الطبيةاملساس سالم - أ
 .عدم مطالبة قرار هيئة الضمان االجتماعي نتائج اخلربة -ب

  .يتطلب األمر جتديد أو تتمة اخلربة -ج
  :الطعن أمام اللجنة الوالئية للعجز /ثانيا

لقد أ شرنا فيما سبق إن قرارات اخلربة الطبية ملزمة وتفرض نفسها على كل من 
بنسبة العجز اليت حتددها هذه اخلربة اليت  قماعي إال ما يتعلاملصاب وهيئة الضمان االجت

  .أمام اللجنة الوالئية للعجز تكون حمل اعتراض من قبل املعنيني
وهي ، )1(08- 08من القانون  30هذه اللجنة اليت أنشأها املشرع مبوجب املادة

ون املقدمة كجهاز للفصل يف الطع، على مستوى كل والية ةاملتواجد املؤهلة العجز جلنة
 ضد القرارات الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي املتعلقة حباالت العجز الناجم عن

املتخذة طبقا لنتائج اخلربة الطبيبة باعتبار جهة طعن وذلك  و حادث عمل أو مرض مهين
مكلفة كذلك بتحديد   املؤهلة العجز جلنة و ،يف إطار التسوية الداخلية للمنازعة الطبية 

ذلك أن  ،نسبهو تاريخ الشفاء أو اجلرب حالة العجز  ،وطبيعة املرض أو اإلصاباتنسبة 
 املؤهلة لعجزا نةجلاالعتراضات على القرارات املتعلقة حباالت العجز جيب أن ترفع إىل 

للبت فيها قبل اللجوء إىل القضاء طاملا أن الطعن الداخلي أو التسوية الداخلية تبقى هي 
عات الضمان االجتماعي بصفة عامة ويف املنازعات الطبية على وجه األصل يف جمال مناز

  .ذلك ملا تتطلبه من سرعة يف الفصل باعتبارها تتعلق باحلالة الصحية للمؤمن له صوص،اخل
در اإلشارة أن قرارات جلان العجز كانت تصدر بصفة ائية وال تكون قابلة جتو

قبل التعديل الذي طرأ على أحكام املادة للطعن سوى بالنقص أمام احملكمة العليا وذلك 
 ملزم لألطراف أما ريعلى أساس أن الرأي التقين الذي يقدمه اخلب 15- 83من القانون  37

حبيث أصبحت قرارات  )14(يف مادته  )2(99/10بعد التعديل الذي جاء به القانون 
األمر الذي كرسه  .صةاللجان الوالئية للعجز قابلة للطعن فيها أمام اجلهات القضائية املخت

 زونظرا ألمهية املهام املوكلة للجنة العجمنه  35مبوجب املادة  08-08املشرع يف القانون 

                                                
تنشأ جلنة عجز والئية مؤهلة، أغلب أعضائها أطباء، حتدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسريها عن " 08-08قانون  30دة املا ) 1(

  ".طريق التنظيم
  .املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 15-83يعدل ويتمم القانون  11/11/1999املؤرخ يف  10-99فانون  ) 2(



الطعن  لسوف نتطرق بالدراسة والتحليل إىل تشكيل هذه اللجنة وصالحيتها، أجا املؤهلة
  .أمامها والقرارات الصادرة عنها

  :تشكيل اللجنة وعضويتها -1
املتعلق باملنازعات يف اال الضمان االجتماعي  08- 08نون إىل القا بالرجوح

منه ،أنه تنشأ جلنة عجز والئية مؤهلة ،اغلب أعضائها أطباء، وحتدد  30،مبوجب املادة 
  . تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم 

الذي حيدد  07/02/2009املؤرخ يف  73-09مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
   :، تكون التشكيلة كما يأيتيلة جلنة العجز الوالئية املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي تشك

  .ارئيس ثل عن الوايل،مم -
بعد أخذ رأي  ،لوالية والسكان ل مدير الصحة يقترحهما (2) انخبريان طبيب -

اجلهوي ألدبيات لسا.  
املنظمات  ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه ،عن العمال األجراء (1) لممث -

  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الوالية

 ا، تقترحهماألخر إضايفدائم و  اأحدمه ،األجراء غري عن العمال (1) لممث -
  .النقابية للعمال األكثر متثيال على مستوى الواليةاملنظمات 

سنوات قابلة  الثةث(03) ملدة  جلنة العجز الوالئية املؤهلة مهامهميزاول أعضاء 
االجتماعي، ويف حالة انقطاع عضوية  ناملكلف بالضماالوزير  من للتجديد مبوجب قرار

  .أحد أعضاء هده اللجان يتم استخالفه حسب األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة
يف الشهر يف دورة عادية  (1)جتتمع جلنة العجز الوالئية املؤهلة مرة واحدة 

 2/3رئيسها أو  نئيسها،كما ميكن أن جتتمع يف دورة غري عادية بطلب مباستدعاء من ر
ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت  ةباألغلبية البسيط اثلثي أعضائها وتصدر قرارا

الرئيس على أن ال تصح اجتماعات جلنة العجز الوالئية املؤهلة إال حبضور أغلبية أعضائها 
مع بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد أعضائها يف أجل ويف حالة عدم اكتمال النصاب ،جتت

  .يوم  15ال يتعدى 



تعد جلنة العجز الوالئية املؤهلة نظامها الداخلي الذي حيدد قواعد تنظيمها 
وسريها وتصادق عليه كما يتعني على رئيس اللجنة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاا إىل 

أن املشرع جعل نظاما حتفيزيا ألعضاء  الوزير املكلف بالضمان االجتماعي مع اإلشارة
هده اللجنة لتجنب الغياب ودلك عن طريق تقاضي منح وعالوات تعويضية عن احلضور 

الصندوق الوطين  اويتكفل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء كد
ضات وكدا نفقات  للتأمينات االجتماعية للعمال الغري أجراء باملصاريف املرتبطة مبنح التعوي

سري أمانة سري جلنة العجز وضع حتت تصرف هده اللجنة املقرات وكدا الوسائل الضرورية 
  .لسريها

أعضاء اللجان الوطنية املسبق املؤهلة  مع اإلشارة يف األخري إىل وجوب التزام  
بالسر املهين و عدم تعينهم ضمن اللجان األخرى املكلفة بالنازعات يف جمال الضمان 

  . الجتماعيا
اغفل كذلك  املشرعإن أن إشكال هام يطرح نفسه يف هذا اال املالحظ هنا 

التطرق إىل سائر اإلجراءات اليت تقوم ا أمانة اللجنة الوالئية للعجز حبيث مل يتطرق 
ية نسوى إىل اإلجراء املتعلق باستالم الطعن من جهة مث إرسال قرار اللجنة إىل األطراف املع

  .خرىمن جهة أ
 ال جمال للشك أن أعمال اللجنة ال تنحصر إطالقا يف هاتني اإلجرائينيمما لكن 

وإمنا يتعداها بكثري ليشمل إجراء إخطار هذه اللجنة بالطعن واآلجال املقررة   فقط،
دعوة أعضاء اللجنة لالجتماع مكان انعقاد هذا  ،استدعاء األطراف املعينة ،لذلك

  .فلتها النصوص التنظيمية والتشريعيةاالجتماع وهي كلها أعمال أغ
  :ااختصاص جلنة العجز و سريان أعماهل -2

تتمثل أساسا يف البت يف تلك  املؤهلةإن صالحيات اللجنة الوالئية للعجز 
االعتراضات الطعون املقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئة الضمان االجتماعي املتعلقة 

تاريخ  ،صابات املتحجج ا من طرف املؤمنأو اإل بإعادة تقدير نسب وطبيعة املرض
وعليه تعد يف حقيقة األمر اللجنة الوالئية للعجز  ،حالة العجز ونسبته ،الشفاء أو اجلرب
اقبة ثانية لرأي الطبيب املعاجل والطبيب املستشار هليئة الضمان االجتماعي رجهاز خربة وم

  .سبة العجزوكذلك تقدير اخلربة اليت أعدها الطبيب اخلبري حول ن



دف متكني اللجنة من أداء مهامها على الوجه األكمل وتفادي أي نقص أو و
ضعف يف التشخيص أو تقدير العجز فقد منح القانون هلذه اللجنة إمكانية االستفادة بأية 

جيوز : "بأنه 08-08من القانون  32خربة أو ختصصا خارج أعضائها حيث تقضي املادة 
العجز اختاذ التدابري ، السيما تعيني طبيب خبري طلب فحوص املختصة حباالت للجنة 

  ".تكمليه و ميكنها أن تقوم بكل حتر تراه ضروريا
هلذه اللجنة صالحيات واسعة  أنمن وضوح نص املادة املذكورة أعاله يظهر 

بعكس ما ذهب إليه بالنسبة إلجراء اخلربة   ايقيد جمال صالحيامل القانون  حبيث أن 
إال أن اإلشكال القائم يف . حبدود املهام املوكلة إليه دين ألزم الطبيب اخلبري التقيالطبية أ

 ةاخلبري املعني إلجراء فحوص تكميلي الطبيب أن أن املشرع مل حيدد لنا أيضا  هذه احلالة 
والضمان االجتماعي كما هو  الصحةاء املعدة من طرف وزاريت اخلربمن ضمن قائمة 

   .اخلربة أم أي طبيب خبري مؤهل كاخلرباء القضائيني طلب تالشأن إلجراءا
إجراءات  اأما بالنسبة لآلجال الطعن فقد أوجب القانون على املؤمنني أن يباشرو

بتقدمي  ، املؤهلة الوالئية لعجزاقرار هيئة الضمان االجتماعي أمام جلنة  ضدالطعن 
قدمي بتبالقرار  مألشعاره ةليالتاثالثون يوما  )30(االعتراض إىل أمانة اللجنة يف ظرف 

مكتوب مرفق بتقرير الطبيب املعاجل،موجه برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم طلب 
  .أو بإيداع الطلب لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إيداع

  :املؤهلةالوالئية  العجز الطعن يف قرارات جلنة -3 
على أمني اللجنة تبليغ  قرارها يتعني جلنة العجز الوالئية املؤهلة رابعد إصد

برسالة  يوما ابتداء من تاريخ صدورهعشرون  )20(ية لقرارها يف أجل ناألطراف املع
موصى عليها مع إشعار باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان 

وذلك حىت يتسىن هلم الطعن فيه أمام اجلهات القضائية  االجتماعي،مبحضر استالم 
باملنازعات يف  املتعلق 2008 مارس 02املؤرخ يف  08-08قانون  املختصة واملالحظ أن

املختصة  اخضع الطعن يف قرارات اللجانمنه  35مبوجب املادة  جمال الضمان االجتماعي
اجلهات القضائية "عبارة  يكون  أمام اجلهات القضائية املختصة، فإن العجز حباالت
ل اجلهة هنا يثار التساؤل حو ومنجاءت دون تقدمي أي توضيح أو شرح، " املختصة
، هل هي قرارات جلنة العجز الوالئية املؤهلةبالنظر يف الطعون املقدمة ضد  املختصة



احملاكم الفاصلة يف املسائل االجتماعية واليت تكون أحكامها قابلة للطعن فيها جبميع طرق 
املختصة بالفصل يف  الطعن املقررة قانونا أم احملاكم املنعقدة يف املقر االس القضائية

هذه . القضايا املتعلقة مبعاشات التقاعد اخلاصة بالعجز و املنازعات املتعلقة حبوادث العمل
   .ستناوهلا بإسهاب عند التطرق جلانب التسوية القضائية للمنازعة الطبية  التساؤالت

  .املنازعة التقنية ذات الطابع التقين: املطلب الثالث
  .نازعة التقنية وإجراءات التسويةمفهوم امل: الفرع األول

مهامهم املتعلقة  ةاملتدخلني يف إطار النشاط الطيب أثناء ممارسإن األطباء واخلرباء و
 اأن يرتبكون أخطاء أو جتاوزات للمهتم املسندة إليهم، م ن، ميكبفحص املؤمنني اجتماعيا

ؤمن اجتماعيا ما يترتب من شأنه أن حييد بواقع املرض أو اإلصابة احملتج ا من طرف امل
عليه خسائر مالية يف ذمة هيئات الضمان االجتماعي بدون وجه حق،ما يستوجب أحقية 

  .الطرف املتضرر مبطالبة حقه يف التعويض واملتابعة القضائية
افترض املشرع اجلزائري يف إطار التسوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي 

ختص كافة األعمال والنشاطات  تلف االحتجاجات اليتجلنة أسند هلا مهام النظر يف خم
  .الطبية اليت هلا عالقة بالضمان االجتماعي

  :مفهوم املنازعة التقنية ذات الطابع الطيب/ أوال 

يقدم املشرع اجلزائري أي تعريف دقيق وشامل للمنازعات التقنية ذات الطابع  مل
املنازعات األخرى ذات الطابع العام  الطيب يف جمال الضمان االجتماعي شأنه يف ذلك شان

يقصد "اليت جاءت كما يلي  08- 08من القانون  38أو الطيب حبيث اكتفى بذكر باملادة 
ذات الطابع التقين، يف مفهوم هدا القانون ،اخلالفات اليت تنشأ بني  املنازعات التقنيةب

ط املهين لألطباء هيئات الضمان االجتماعي ومقدمي العالج واخلدمات املتعلقة بالنشا
والصيادلة وجراحي األسنان واملساعدين الطبيني واملتعلقة بطبيعة العالج ،و اإلقامة يف 

  ."املستشفى أو يف العيادة 
إال أن اقتصار املشرع على ربط املنازعة التقنية جبميع النشاطات الطبية اليت هلا 

ي حال من األحوال أن عالقة بالضمان االجتماعي دون تقدمي توضيح أخر ال ميكن بأ
يعطي تعريف صريح وواضح من شأنه أن حيدد املنازعة التقنية عن غريها من املنازعات 

جاء تعريف املنازعة التقنية ذات الطابع الطيب األخرى يف جمال الضمان االجتماعي بذلك 



منه حيث يقصد ذه املنازعة تلك اخلالفات  38بنص املادة   08-08يف ضوء القانون 
يت تنشأ بني هيئات الضمان ومقدمي العالج و اخلدمات املتعلقة بالنشاط املهين، هذا ما ال

يدفعنا إىل القول أن املشرع اجلزائري عرف املنازعات التقنية ذات الطابع الطيب بالنظر إىل 
وعليه ميكن القول أن هذا التعريف الذي جاء به . موضوعها عندما خصها بالنشاط املهين

املؤرخ يف  92/276سما املرسوم التنفيذي رقم يوال تكز على النصوص التقنية املشرع ،ار
إىل  24ومن  20إىل  11املتضمن مدونة أخالقيات الطب خاصة املواد  06/07/1992
ميكن استخالص تعريف املنازعات التقنية ذات الطابع الطيب بأا تلك  ،منه 57و 36

األخطاء، والتجاوزات املرتبكة أثناء ممارسة األطباء،  األفعال املعاقب عليها املتمثلة يف مجيع
أطباء األسنان الصيادلة ملهامهم واليت تشكل خرقا للمبادئ القواعد واألعراف  اجلراحني

املعمول ا يف املهنة ومن جهة أخرى يدخل استنادا إىل نفس املدونة املذكورة ضمن 
ام يف ذلك اخلرباء الذين يتم األخطاء املمنوعة على سائر األطباء باختالف ختصص

االستعانة م يف جمال الضمان االجتماعي أي عمل مهما كانت طبيعية والذي من شانه 
مهما كان  و قبول أي عمولة أو امتياز مادي مقابل عمل طيبأ رأن حيقق امتياز غري مرب

  .نوعه
ل ممارسات ومن مث فان سائر املمارسات املرتبطة بالنشاط الطيب وهي بطبيعة احلا

مع مبادئ أخالقيات  مهنية يقوم ا أطباء جيب من جهة أن تكون مشروعة وال تتناىف
املهنة كما جيب من جهة أخرى ال تعرض مصاحل الضمان االجتماعي ألي ضرر مايل 
وذلك حلملها على دفع نفقات غري مربرة وغري مستحقة نتيجة خطأ جتاوز أو غش من قبل 

  .خلني يف اال الطيب الناتج عن منازعات الضمان االجتماعياألطباء واخلرباء املتد

  :إجراءات تسوية الرتاع التقين/ ياثان
تنشأ جلنة تقنية ذات طابع طيب "على ما يلي  08-08من القانون  39ص املادة نت

لدى الوزير املكلف بالضمان االجتماعي تكلف بالبت ابتدائيا وائيا يف التجاوزات اليت 
  ."نفقات إضافية هليئة الضمان االجتماعي ترتب عنها

يظهر بان مجيع املنازعات التقنية ذات الطابع الطيب واملتمثلة كما سبق اإلشارة 
إليه يف تلك األخطاء والتجاوزات املرتكبة من طرف األطباء املختلف ختصصام يف إطار 

  .لفائدة املؤمنني اجتماعياومبناسبة مزاولة نشاطهم الطيب اخلاص 



ضع هذه املنازعات كلها إلجراءات التسوية الداخلية باعتبارها املبدأ يف حل خت
اخلالفات املتعلقة بالضمان االجتماعي وذلك من خالل النظر فيها من طرف اللجنة التقنية 

  . اليت تكون قراراا قابلة للطعن أمام اجلهات القضائية املختصة
غري واضح مبوجب القانون  يف هدا الصدد أن املشرع و لسبب حلكن الواض

ضروري وجوهري أال هو إمكانية اللجوء مباشرة إىل اجلهات  اقد أغفل شيئ 08- 08
القضائية املختصة للطعن يف قرارات  جلنة تقنية ذات طابع طيب أم األمر يتعلق جبهات 

 15-83خمتصة أخرى للنظر يف هده الطعون ،الشيء الذي كان حمسوما يف ظل القانون 
اللجنة تقنية ذات  منه حيث يف فقرا الثانية أنه ميكن الطعن يف قرارات40ملادة مبوجب ا

  .طابع طيب مباشرة أمام اجلهات القضائية املختصة

  .التسوية الداخلية للمنازعة التقنية :الفرع الثاين
عمال باملبدأ السائد يف جمال تسوية املنازعات اخلاصة بالضمان االجتماعي 

تماد على التسوية الداخلية هلذه املنازعات قبل التفكري يف اللجوء إىل والرامي إىل االع
اجلهات القضائية املختصة كما هو الشأن بالنسبة للمنازعات العامة باستحداث جلان 

اخلربة الطبية ويف حالة  ،وطنية أو املنازعات الطبية باالعتماد على الطبيب املستشارووالئية 
  .جزالعجز اللجنة الوالئية للع

فإن املشرع اجلزائري قد فرض هنا كذلك جلنة اسند إليها مهمة النظر يف خمتلف 
اليت قد تثور بشأن تقصري األطباء واخلرباء املتدخلني يف إطار النشاط الطيب  تاالحتجاجا

أثناء ممارسة مهامهم املتعلقة بفحص املؤمنني اجتماعيا يطلق عليها تسمية اللجنة التقنية 
  .طيبذات الطابع ال

 08- 08 من القانون 39هذه اللجنة اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 
املكلف بالضمان االجتماعي  ذات طابع طيب لدى الوزير جلنة تقنية اءنشنصت على إواليت 

كل اخلالفات الناجتة عن ممارسة النشاطات الطبية اليت هلا ابتدائيا وائيا يف بالبث ،ختتص 
  .وتترتب عنها نفقات إضافية هليئة الضمان االجتماعي االجتماعي عالقة بالضمان

 حيدد تكوين وصالحيات اللجنة التقنية" من نفس القانون 42كما تنص املادة 
هذا التنظيم الذي مل  يتأخر املشرع يف إصداره تفاديا ما " التنظيم بوكذا تسريها مبوج

بعد مدة طويلة  2004  سنة حيث مل يظهر هدا إال يف 15- 83حصل يف ظل القانون 



نتيجة لذلك  09/08/2004املؤرخ يف 235- 04مبوجب املرسوم التنفيذي جدا 
هذا املطلب الثاين لدراسة تشكيل اللجنة وصالحياا يف الفرع األول وإىل  سنخصص

  .كيفية سريها يف الفرع الثاين مع ما يثور من إشكاالت يف هذا الصدد
   :وصالحيتها تشكيل اللجنة التقنية/ أوال
سوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي تلتقنية املختصة يف الاشكل اللجنة تت

  :بالتساوي من08-08القانون  من 39للمادة ذات الطابع التقين طبقا 
  .أطباء تابعني للوزارة املكلفة بالصحة -
  .الضمان االجتماعيأطباء من هيئة  -
  .أطباء من جملس أخالقيات  -

، جاء املرسوم التنفيذي 08-08القانون  دائما من 39للمادة طبقا ا وتطبيق
  .ليحدد أعضاء هذه اللجنة وتنظميها و سريها 73-09رقم

  :ذات الطابع التقين من لتقنيةاشكل اللجنة تت
  .طبيبان يعينهما الوزير املكلف بالصحة -
لضمان ا يعينهما الوزير املكلف االجتماعي طبيبان ميثالن هيئات الضمان -
  .االجتماعي
  .طبيبان ميثالن هيئات الس الوطين ألدبيات الطب يعينهما رئيس هدا الس -

سنوات  ثالثة (03)ملدة  ذات الطابع التقين  مهامهم لتقنيةااللجنة يزاول أعضاء 
االجتماعي بناء على اقتراح من  ناملكلف بالضماالوزير  من قابلة للتجديد مبوجب قرار

ملنظمة التابعني هلا،ويف حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء هده اللجان يتم السلطة أو ا
  .استخالفه حسب األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة

يف الشهر يف دورة عادية  (1)ذات الطابع التقين مرة واحدة  لتقنيةااللجنة جتتمع 
ماعي،كما ميكن أن االجت ناملكلف بالضما باستدعاء من رئيسها املعني من طرف الوزير

ثلثي أعضائها أو بطلب من الوزير  2/3رئيسها أو  نجتتمع يف دورة غري عادية بطلب م
ألصوات احلاضرين ،يف حالة تساوي األصوات يرجح  ةباألغلبية البسيط اقرارا روتصد

 2/3ذات الطابع التقين إال حبضور لتقنيةااللجنة صوت الرئيس على أن ال تصح اجتماعات 



أعضائها ويف حالة عدم اكتمال النصاب ،جتتمع بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد ثلثي 
  .أيام  (08)أعضائها يف أجل ال يتعدى مثانية 

ذات الطابع التقين  نظامها الداخلي الذي حيدد قواعد تنظيمها  لتقنيةا تعد اللجنة 
ن نشاطاا إىل وسريها و تصادق عليه كما يتعني على رئيس اللجنة إرسال تقرير سنوي ع

الوزير املكلف بالضمان االجتماعي مع اإلشارة أن املشرع جعل نظاما حتفيزيا ألعضاء 
هده اللجنة لتجنب الغياب ودلك عن طريق تقاضي منح و عالوات تعويضية عن احلضور 
على أن تتكفل هيئات الضمان االجتماعي بالنفقات  املرتبطة مبنح التعويضات و األتعاب 

ت سري أمانة وتضع مصاحل الوزارة املكلفة بالضمان االجتماعي  حتت تصرف وكدا نفقا
  .هده اللجنة وكدا الوسائل الضرورية لسريها
ذات الطابع التقين    التقنيةأعضاء اللجنة  التزام مع اإلشارة يف األخري إىل وجوب

لضمان بالسر املهين وعدم تعينهم ضمن اللجان األخرى املكلفة بالنازعات يف جمال ا
  . االجتماعي

اكتفى بالنص  املشرع ذات الطابع التقين ، التقنيةاللجنة أمانة بأما فيما يتعلق 
على أن تتوىل مصاحل املكلفة  72-09من املرسوم التنفيذي رقم  12مبوجب املادة 

بصفة  عاملشر حيدد ذات الطابع التقين ،دون أن التقنيةبالضمان االجتماعي أمانة اللجنة 
  سريها وتنظيمها  ةاألمانة وكيفي عن دور واضحة و دقيقة

  :ذات الطابع الطيب جنة التقنيةلكيفية سري ال /ثانيا
 08-08من القانون  42هيئات الضمان االجتماعي مبوجب املادة ألزم املشرع 

ستة أشهر ) 6(بكل التجاوزات املرتكبة خالل  اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب أن ختطر
سنتني من تاريخ دفع مصاريف األداءات ) 2(على أال ينقضي أجل ،تشافها املوالية الك
من طرف مدير هيئة الضمان االجتماعي، يبني فصل بتقرير ماللجنة  وختطر .حمل اخلالف

للجنة فيه طبيعة التجاوزات و مبالغ النفقات املترتبة عنها، مرفقا بالوثائق املثبتة لذلك و 
أشهر للبت يف اخلالفات الناشئة يف هدا اإلطار  (03)لة ثالثة مه التقنية ذات الطابع الطيب
 .ابتداء من تاريخ إخطارها

اختاذ كل تدبري يسمح هلا بإثبات الوقائع  ميكن اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب
خبري أو عدة خرباء و القيام بكل حتقيق تراه ضروريا مبا يف ذلك مساع  السيما تعيني



تقوم اللجنة بتبليغ قراراا إىل هيئة الضمان االجتماعي و إىل الوزير  اهاملمارس املعين، بعد
املكلف بالصحة وإىل الس ألخالقيات الطب عن طريق أمانة اللجنة برسالة موصى عليها 

اللجنة التقنية يوما على أن تكون القرارات املتخذة من طرف  (15)يف أجل مخسة عشر 
ر يوقعها رئيسها  وتدون يف سجل يرقم و يؤشر عليه من حماض حمرر يف ذات الطابع الطيب

  . طرف الرئيس 
تقوم هيئة الضمان االجتماعي بإرسال نسخة من هده املقررات إىل مقدم العالج 

ابتداء من تاريخ  يوما (15)أو اخلدمات املرتبطة بالعالج املعين يف أجل مخسة عشر 
 .إخطارها

املذكورة أعاله ال زالت مل تنشأ بعد ومل  التنبيه إىل اللجنة التقنية درلكن جي
فصل يف أي طعن حىت نتمكن من دراسة قراراا و االطالع على تشكيلتها وميكن بعد ت

ذلك توجيه النقد هلا، و السبب يف ذلك هو حداثة النص املنظم هلا وما بقي لنا سوى 
ملنازعات التقنية ذات االنتظار مدة من الزمن إلنشاء اللجنة ومباشرة أعماهلا بالفصل يف ا

الطابع الطيب حىت تكون قابلة للنقد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرارات اللجنة 
ذات الطابع الطيب هي اليت ستفعل اجلهاز القضائي كوا تكون قابلة للطعن أمام  التقنية

  .اجلهة القضائية املختصة 
املنازعات املتعلقة  الفراغ الذي خلفه غياب اللجنة التقنية للفصل يف موأما

يف االجتماعي وختلف ختصصام يف إطار املنازعة التقنية للضمان مببالنشاط الطيب لألطباء 
انتظار تشكيل هذه اللجنة وتعيني أعضائها لتلعب هذه اللجنة الدور احليوي و األساسي 

فإنه ال ميكن املنوط ا طاملا أن التسوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي هي األصل، 
غض الطرف حنو تلك األخطاء و التجاوزات اليت قد ترتكب من قبل األطراف املتدخلة 
يف إطار النشاط الطيب املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي حلجة غياب اللجنة، ونظرا ملا 

طابع الطيب املتمثل يف هلذه املنازعات من خصوصيات من حيث طبيعة اخلالف التقين ذو ال
املخالفات، وخاصة لطبيعة اجلزاءات املقررة قانونا، و اليت ال يتجرد منها الطابع اء واألخط

 الفصل الثالثالتأدييب يف األمر، فإن احلل املناسب لتغطية هذا الفراغ الذي يطرحه تطبيق 
هو اللجوء مباشرة أمام الفرع اجلهوي الس أخالقيات الطب طاملا  ،08-08من القانون 
ري يتمتع بصالحية النظر يف الدعوى التأديبية ضد كل طبيب مرتكب خمالفة أو أن هذا األخ

كمه قواعد أخالقيات الطب مبناسبة ممارسة نشاطه الطيب، و مث ميكن يف هذا حتخطأ، 



اإلطار جلميع هيئات الضمان االجتماعي و املعنيني باألمر أن ترفع دعاوي تأديبية أمام 
- 92من املرسوم التنفيذي رقم  02شخص تشمله املادة الفروع اجلهوية املختصة ضد أي 

وهذا دون املساس باألحكام املنصوص عليها  )1( لطبت اأخالقيامدونة  املتضمن  276
ال ممارسة العمل التأدييب : "من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله و اليت تنص 211يف املادة 

اجلنائية أو العمل التأدييب الذي تقوم به يشكل عائقا بالنسبة للدعاوي القضائية املدنية أو 
اهليئة أو املؤسسة اليت قد ينتهي إليها املتهم ويف مجيع احلاالت ال ميكن اجلمع بني عقوبات 

  ".من طبيعة واحدة و للخطأ ذاته
جيوز لكل من هيئات الضمان االجتماعي و املعنيني باألمر الطعن يف القرار و

رئيس الس الوطين اللتماس إلغاء هذا  مذلك أماوي وتأدييب الصادر عن الفرع اجلهال
من الدفاع  ينهكمتالقرار سواء لعدم احترام اإلجراءات لعدم االستماع إىل املعىن باألمر أو 

عن نفسه، االطالع على ملفه التأدييب، عدم البث يف الرتاع خالل املدة القانونية احملددة 
م احترام التشكيلة القانونية للمجلس اجلهوي، بأربعة أشهر من تاريخ إيداع الشكوى عد

  . ويفضل الس الوطين مبوجب قرار ائي ال يقبل الطعن
لكن األشكال القائم و املستخلص مما ذكر أعاله أن اإلجراءات اليت أتت ا 

املؤرخ يف  276-92املرسوم التنفيذي رقم  بمدونة أخالقيات الطب مبوج
ا التسوية الداخلية للمنازعات التقنية اليت فرضها لت يف أحكامهفأغ 06/07/1992

و لعل أن هذه التسوية هي ميزة خاصة ومتميزة لكل املنازعات الضمان  08-08القانون 
وذلك  ايراالجتماعي ما مسح لنا القول أن مدونة أخالقيات الطب جلأ إليها بصورة اضطرا

النظر عما انتهجته املدونة وما حىت ال نترك املنازعات التقنية عالقة ودون تسوية بغض 
  .08-08ابتغاه املشرع يف القانون 

  
  
  
  

                                                
الصيادلة أو كل ح أسنان، أو ارجأحكام هذه املدونة تسري على كل طبيب، أو " 296-92التنفيذي  من املرسوم 02املادة  - 1

  ".يف هذه ااالت مرخص له مبمارسة املهنة وفق الشروط املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول ما ممارس



  .التسوية القضائية ملنازعات الضمان االجتماعي: املبحث الثالث
 لقد حاول املشرع اجلزائري من خالل الترسانة القانونية املنضمة ملنازعات   

 جيعل من التسوية الضمان االجتماعي بصفة عامة و املنازعات الطبية بصفة خاصة أن
ألا أفضل وسيلة لتصفية امللفات العالقة يف أقرب  دلكو صل األ املنازعات الداخلية هلده

لكن يف . و أسرع اآلجال خاصة و أن األمر يتعلق باحلالة الصحية للمؤمن هلم اجتماعيا
ع حالة عدم جناعة طرق التسوية الداخلية يبقى ولوج باب القضاء مفتوحا لتسوية الرتا

  .      لهووضع حد ائي 
  . املنازعة العامة: املطلب األول

إن كان األصل يف حل منازعات الضمان االجتماعي هو التسوية الداخلية وذلك 
ملا تتطلبه هذه املنازعات من سرعة للبث فيها تفاديا لطول اإلجراءات التقاضي عرب خمتلف 

خلية يبقى باب القضاء مفتوحا لتسوية التسوية الدا لكن يف حالة عدم جناح طرق درجاته، 
الرتاع وبالرغم أن القاعدة العامة يف االختصاص القضائي للمحاكم املدنية هي املختصة 
بالفصل يف مجيع القضايا ذات الطابع املدين إال أن املشرع استثناءا عن هذه القاعدة قد 

املتميز إىل اختصاص  أخضع املنازعات العامة اخلاصة بالضمان االجتماعي نظرا لطابعها
لكن يعتب اإلشارة إىل وجود بعض املنازعات  - احملاكم الفاصلة يف القضايا االجتماعية

اليت وإن كانت تدخل يف إطار املنازعات العامة للضمان االجتماعي، إال أا حبكم طبيعتها 
ا إىل فان اختصاص الفصل فيها يؤول إىل احملاكم الفاصلة يف القضايا االجتماعية وإمن

لذلك سنقسم هذا املبحث إىل  مطلبني، املطلب  )1(يالقضاء املدين، اإلداري وحىت اجلزائ
األول نتناول فيه اختصاص احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية أما يف املطلب الثاين 

  .نتناول اختصاص احملكمة الفاصلة يف احملاكم الفاصلة يف إطار القانون العام
  .مة الفاصلة يف املواد االجتماعيةتصاص احملكاخ: األولالفرع 

ختتص احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية يف كل الدعاوي املرتبطة بقرارات 
 15جلنيت الطعن املسبق املؤهلة الوالئية و الوطنية املؤهلة، وذلك حسب ما جاء يف املادة 

ماعي تكون القرارات املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجت 08- 08من القانون 
الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قابلة للطعن فيها أمام  احملكمة املختصة 

                                                
  .117، ص 2008 ةسن اجلزائرمؤسسة البديع للنشر مسايت الطيب، منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري،  )1(



يوما ابتداء من تاريخ تسليم ) 30(طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية، يف اجل ثالثني 
م العريضة من يوما ابتداء من تاريخ استال) 60(وتبليغ القرار املعترض عليه، أو يف أجل 

ويتعلق . طرف اجلنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق إذا مل يتلق املعين أي رد على عريضته
موضوع الدعاوي يف نطاق املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي و اليت تؤدي 

أو النظر فيها إىل احملاكم االجتماعية اليت تنصب على تقدير منح  العجز، األداءات العينية 
النقدية املستحقة للمؤمن له أو ذي حقوقه عند تعرضه خلطر من املخاطر االجتماعية اليت 
تغطيها التأمينات االجتماعية كاملرض ، الوفاة ، العجز،  الوالدة، التقاعد و حوادث العمل 
و األمراض املهنية وذلك كله يف إطار االعتراضات اليت قد حتدث بني املؤمن هلم وهيئات 

  .االجتماعي الضمان
وحىت نتعرف على اختصاص احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية عند جلوء  

املؤمن له أو ذوي حقوقه أو أي مستفيد آخر وكذلك هيئات الضمان االجتماعي للمطالبة 
بأي حق من احلقوق املكرسة قانونا مبوجب تشريع الضمان االجتماعي وذلك يف حالة 

 املطلب إىل فرعني،قمنا بتفريغ هذا  )1(وأمام جلان الطعن املسبقتعذر تسوية الرتاع وديا 
أوهلما خيص لدراسة االختصاص والتشكيلة و شروط رفع الدعوى، أما ثانيهما خصص 

  .ملعرفة إجراءات التقاضي أما احملكمة املختصة وطرق الطعن يف األحكام الصادرة عنها
  :االختصاص و التشكيلة وشروط رفع الدعوى /الأو
فإن مجيع اخلالفات  08-08من القانون  15طبقا ألحكام املادة : االختصاص - أ

والرتاعات اليت تدخل ضمن املنازعات العامة ترفع على احملكمة الفاصلة يف املواد 
االجتماعية وأن مجيع القرارات الصادرة  عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق ميكن 

لفاصلة يف املواد االجتماعية يف اآلجال و املواعيد القانونية اليت االعتراض عليها أما احملكمة ا
  .حددها املشرع

   :االختصاص النوعي -1
على أن تكون القرارات الصادرة  1 08- 08من القانون  15لقد أحالت املادة 

من اللجنة املؤهلة للطعن املسبق قابلة للطعن فيها أمام احملكمة املختصة طبقا لألحكام 
 09-08من القانون  500إلجراءات املدنية ،وبالرجوع إىل األحكام جند أن املادة قانون ا

                                                
  .10-99من القانون  8املعدلة باملادة 11-83من القانون  14املادة  -) 1(



اإلجراءات املدنية و اإلدارية  على أن خيتص القسم االجتماعي اختصاصا  ناملتعلق بقانو
مانعا فيما خيص منازعات الضمان االجتماعي و التقاعد ،من خالل هذا النص إن الطعن 

للجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يكون أمام احملكمة املختصة يف القرارات الصادرة عن ا
  .     اإلجراءات املدنية و اإلدارية  نوفق ما نص عليه أحكام قانو

  :االختصاص احمللي -2
املشرع اجلزائري مل ينص على اختصاص حملي مبنازعات الضمان االجتماعي مبا 

املتعلق باملنازعات يف  08-08دنية أو يف قانون فيها النازعات العامة يف قانون اإلجراءات امل
جمال الضمان االجتماعي، لذلك ينبغي تطبيق القواعد العامة املقررة يف قانون اإلجراءات 

منه، فوفقا هلذه املادة ينعقد االختصاص للجهة القضائية  37املدنية واإلدارية والسيما املادة 
  .ل إقامتهاليت تقع يف دائرة موطن املدعى عليه أو جم

  :تشكيلة احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية -ب
إن تشكيلة احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية هي نفس التشكيلة املقررة قانونا 
بالنسبة ملنازعات الضمان االجتماعي على مستوى احملاكم هو املختص بالنظر يف هذه 

االجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان  إذا تنعقد احملكمة الفاصلة يف املواد. الدعاوي
من العمال ومساعدان من املستخدمني، جيوز للمحكمة أن نتعقد حبضور مساعد من 
العمال ومساعد من املستخدمني على األقل، ويف حالة غيام يتم تعويضهم باملساعدين 

كمة، و وإذا تعذر ذلك يتم تعويضهم بقاضي أو قاضيني يعينهما ريس احمل االحتياطيني
  .للمساعدين صوت تداويل ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

  : شروط رفع الدعوى - ج
يشترط يف املدعى أن يرفع دعواه حسب قواعد االختصاص اليت ينظمها قانون 
اإلجراءات املدنية لقانون عام و النصوص التشريعية و التنظيمية األخرى حبيث جيب أن 

ص النوعي واالختصاص احمللي مبناسبة الدعاوي النامجة عن تراعي قواعد االختصا
  .منازعات الضمان االجتماعي عامة، أو الدعاوي النامجة عن املنازعات العامة خاصة

كما ال تقبل الدعوى القضائية ملنازعات الضمان االجتماعي بصفة عامة و 
ت جلان الطعن املسبق الدعاوي اخلاصة باملنازعات العامة اليت ترمي االعتراض على قرارا



من  13الوالئية والوطنية إال إذا توفرت يف املدعى الصفة األهلية املصلحة وهذا طبقا للمادة 
  .واإلدارية قانون اإلجراءات املدنية

لكن إل جانب ضرورة احترام القواعد العامة حيدد تشريع الضمان االجتماعي 
ويتفرد ا هذا النوع من  إجراءات جوهرية أخرى جيب احترامها وهي شروط خاصة

الدعاوي وهو شرط وجوب وجود القرار الصادر من اللجان الوالئية أو الوطنية املؤهلة 
إىل جانب  )1(09/11/1999للطعن كما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 

  :ذلك ال بد على الطاعن من احترام اآلجال واملواعيد القانونية ويكون أمام حالتني
يف حالة الرفض الصريح من قبل جلنة الطعن املسبق ترقع االعتراضات ضد  -1

  . قرار اللجنة إىل احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية يف ميعاد شهر بعد تبليغ قرار اللجنة
حالة سكوت جلنة الطعن فيفسر ذلك على أساس رفض ضمين ويف هذه  -2

  .داء من تاريخ استالم العريضةاحلالة ترفع الدعوى يف غضون شهرين ابت
تعترب اآلجال و املواعيد القانونية اليت أقرها املشرع اجلزائري عند رفع دعوى 

الوطنية املؤهلة للطعن املسبق من اإلجراءات الشكلية واجلوهرية  االعتراض ضد قرار اللجنة
ت املتعلقة ترفع اخلالفا"مبا يلي  08-08من القانون  04، وهذا ما أشارت إليه املادة 

  ".باملنازعات العامة أمام  جلان الطعن املسبق ، قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية
إجراءات التقاضي أما احملكمة املختصة وطرق الطعن يف األحكام الصادرة / ثانيا

  :عنها

ختضع إجراءات التقاضي أما احملكمة االجتماعية لقانون اإلجراءات يعترب جزءا 
ائية العامة، فترفع الدعوى مبوجب عريضة افتتاحية للدعوى، وتقيد هذه من املنظومة القض

األخرية يف سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان األمساء األطراف ورقم القضية 
واإلدارية ، مث يتم  من قانون اإلجراءات املدنية15و14والتاريخ وهذا ما أكدته املادة 

 حددا احملكمة اليت ميكنها إجراء املصاحلة بني تكليف املدعى عليه للحضور اجللسة اليت
األطراف و اليت يف حالة جناحها تنتقضي الدعوى و تستمر إذا فشلت إىل غاية النطق 

  .باحلكم

                                                
، ص 2000لسنة  07العدد  ةالة القضائي 09/11/1999بتاريخ  186766أحملكمة العليا الغرفة االجتماعية ملف رقم  -) 1(

113-115.  



هذه األحكام الصادرة عن احملكمة الفاصلة يف املسائل االجتماعية يف جمال 
طبقا لقانون اإلجراءات املدنية  الضمان االجتماعي تقبل طرق الطعن العادية و الغري العادية

واإلدارية و املمثلة يف،بالنسبة للطرق العادية من املعارضة و االستئناف أما الطرق غري 
عادية تتمثل يف اعتراض خارج عن اخلصومة و التماس إعادة النظر يف األخري الطعن 

  .بالنقض
  .والية احملاكم الفاصلة يف إطار القانون العام: الثاينالفرع  

كما سبق اإلشارة إليه حىت وإن كان األصل أن والية الفصل يف املنازعات العامة 
للضمان االجتماعي تنعقد للمحاكم الفصل يف املواد االجتماعية إال أن هناك على سبيل 
االستثناء بعض املنازعات حلكم طبيعتها اختصاص الفصل فيهات يعود إىل القضاء املدين، 

  :هذا ما سنتوىل شرحه كما يلياإلداري وحىت اجلزائي و
  :اختصاص القضاء املدين/ أوال

إن تسبب رب العمل أو الغري يف حادث أو مرض مهين، أمكن هليئة الضمان 
االجتماعي و للضحية أو ذوي حقوقه أن يرفعوا دعوى ضدهم لطلب استرداد املبالغ 

الدعوى أمام القضاء املدفوعة من اهليئة أو املطالبة بالتعويضات التكميلية وتكون هذه 
املدين أو أمام القضاء اجلزائي إذا ما أجنر عن اخلطأ املرتكب متابعة جزائية ، وعلى املصاب 
أو ذوي حقوقه الذين يرفعون الدعوى يف إطار القانون العام،ضد صاحب العمل أو الغري 

الدعوى أن يدخلوا هيئة الضمان االجتماعي يف اخلصام ،كما خول هلم املشرع التدخل يف 
  .املرفوعة من طرف هيئة الضمان االجتماعي ضد الغري أو املستخدم 

ومن أجل اإلملام أكثر ذا اجلانب ارتأينا أن نتناول هذا األمر من ناحية الطعن 
هيئة الضمان االجتماعي  ضد الغري و املستخدمني يف جمال الضمان االجتماعي من طرف 

  .08-08من القانون  69ادة أو املؤمن أو ذوي حقوقه ،تبعا لنص امل
  :هنا ميكن التطرق إىل حالتني: خطأ صاحب العمل أو خطا الغري -أ

الغري هو كل شخص  :رجوع هيئة الضمان االجتماعي على الغري حالة -1
فإذا تسبب يف احلادث شخص غري  أجنيب عن العالقة اليت تربط رب العمل باملضرور،

باحلق يف الرجوع ،طبقا ألحكام القانون  تماعي هيئة الضمان االج حتتفظ،صاحب العمل 
بطلب تعويض  ، الضرر الذي حلق باملؤمن له اجتماعيا  العام، على الغري املتسبب خبطئه يف



طبقا للقواعد القانونية  للمؤمن أو ذوي حقوقه عليها أن تدفعها املبالغ اليت دفعتها أو اليت
كانت اإلصابة أو الضرر نتيجة  فعل مشترك  ، أما إذااملقررة يف قانون الضمان االجتماعي

بني الغري واملستخدم ،ميكن هليئة الضمان االجتماعي أن ترجع  على أحدمها أو كالمها 
، لكن إذا للمؤمن له  ذوي حقوقه للمضرور أو  اليت دفعتهامتضامنني لتعويض االداءات 

الرجوع على االجتماعي  اجتماعيا املسؤولية على الضرر جزئيا ، فال جيوز هليئة الضمان
   .08-08من القانون  75الغري إال يف حدود مسؤوليته  فقط عمال بأحكام املادة 

ميكن للمؤمن له اجتماعيا أو رجوع هيئة الضمان االجتماعي وأخريا، يف حالة 
هيئة الضمان  التدخل يف الدعوى املرفوعة من طرف 73ذوي حقوقه طبقا لنص املادة 

  . أو املستخدم طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية ضد الغري االجتماعي
إن أساس التزام  :حالة رجوع هيئة الضمان االجتماعي على املستخدم -2

لذلك  هيئة الضمان االجتماعي هو الضمان، فهي ملزمة قانونا يف عالقاا مع املستخدم، 
سبب تامل و تابعه،أ يف حالة صدور خطأ غري معذور أو خطأ متعمد من طرف هذا األخري

الضمان االجتماعي أن ترفع دعوى  احلق هليئةالذي حلق باملؤمن له اجتماعيا،  يف الضرر
تسديد ما أنفقته أو ما عليها  أمام اجلهات القضائية املختصة ضد املتسبب يف احلادث قصد

قه مع إمكانية التدخل يف الدعوى من طرف املؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقو ،)1(أن تنفقه
مع التذكري يف حالة إذا كانت مسؤولية الغري مشتركة مع املستخدم  فإن توزيع املسؤولية 

مع عدم إمكانية الرجوع عليهما إال يف حدود ،بينهما يكون بالتضامن أو على أحدمها
  .مسؤوليتهما إذا ما ثبت أن للمؤمن له جزء من املسؤولية يف الضرر الذي حلقه

 الغري أواملؤمن أو ذوي حقوقه من مكانية مطالبة مع اإلشارة يف األخري بإ
  .   املستخدم املرتكبني اخلطأ بتعويضات إضافية و تكمليه

  :اختصاص القضاء اجلزائي /ثانيا
ميكن بعض التصرفات املتعلقة بالضمان االجتماعي واليت تدخل يف إطار املنازعة 

واليت  ،ويعاقب عليها جزائياالعامة أن تأخذ منحىن آخر لتشكل أفعاال جيرمها القانون 
ميكن لكل من تضرر بسببها أن يتأسس طرفا مدنيا للمطالبة باحلقوق املدنية والتعويضات 

من القانون املدين لذلك خول القانون هليئات الضمان  124املستحقة طبقا للمادة 

                                                
 .املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 08-08ن من القانو 71املادة  -) 1(



ا يف احلق يف اللجوء إىل احملاكم اجلزائية يف بعض املخالفات املنصوص عليه ياالجتماع
  :التشريع الضمان االجتماعي واملتمثلة يف

اإلخالل بااللتزامات الواقعة على عاتق املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، 
عدم تنفيذ  )2(إفشاء السر املهين من طرف األعوان املراقبني )1(األعمال املعيقة للمراقبة

عرض  )3(أصحاب العملالعقوبات املالية اليت يوقعها هيئات الضمان االجتماعي على 
خدمات أو قبلها وهي خمالفة لألحكام املعمول ا يف جمال الضمان االجتماعي، الغش أو 
اإلدالء بتصرحيات مزيفة كحصول له أو غريه من أداءات ال يستحقها جرمية إصدار شيك 
بدون رصيد املرتكبة من صاحب العمل، وجيوز يف هذه احلاالت لألطراف املتضررة من 

ملخالفات أن يتأسسوا كأطراف مدنية للمطالبة حبقوقهم املدنية كما سلف ذكره هذه ا
  . من القانون املدين 124طبقا للمادة 

الفعل املنصوص و  ،وجتدر املالحظة على أن يف جرمية إصدار شيك بدون رصيد
من قانون العقوبات جيوز هليئة الضمان االجتماعي من أجل  374املعاقب عليه باملادة 

اعتمادا إما طريقة إجراء التكليف املباشر للحضور أمام احملكمة  ،يل مستحقااحتص
مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية أو باختيار إجراء الشكوى  337اجلزائية، طبقا للمادة 

وما يليها من قانون   72املصحوبة بادعاء مدين أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 
  .اإلجراءات اجلزائية
  :اختصاص القضاء اإلداري /ثالثا

ملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان ا 08-08من القانون  16تنص املادة 
اليت تنشأ  تختتص اجلهات القضائية اإلدارية يف البت يف اخلالفا" :االجتماعي على ما يلي

بني املؤسسات واإلدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبني هيئات الضمان 
الحظ من خالل هذا النص أن املشرع أخذ باملعيار العضوي املكرس يف ي" االجتماعي

اإلدارية ، لتحديد اجلهة القضائية اإلدارية  من قانون اإلجراءات املدنية و 800املادة 
املختصة بالفصل يف هذه املنازعات ومن مث يسند االختصاص إىل  احملاكم اإلدارية للفصل 

                                                
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي وكذا املادة  07/1983/ 02املؤرخ يف  14-83من القانون  32املادة  -) 1(

 .من قانون العقوبات 183
 . ن قانون العقوباتم 302املرجع السابق و املادة  14-83من القانون  43املادة  -) 2(
 .املرجع السابق 14-83من القانون  41املادة  -) 3(



مام جملس الدولة يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها واليت ابتدائيا بقرار قابل لالستئناف أ
البلديات أو إحدى  املؤسسات العمومية ذات الصبغة  يات أوالأو الوتكون الدولة، 

اإلدارية طرفا فيها باعتبارها هيئات مستخدمة ومكلفة قانونا بتنفيذ التزاماا املقررة 
اط ،أو باملوظفني أو باألجور ومرتبات مبوجب قانون الضمان االجتماعي كالتصريح بالنش

املؤمن هلم اجتماعيا، دفع املبالغ اخلاصة باالشتراكات والغرامات والزيادات املترتبة على 
  .التأخري 

كما يؤول االختصاص و يعود  إىل احملاكم العادية للفصل يف املنازعات املتعلقة 
ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية باملسؤولية املدنية للدولة والوالية والبلدية واملؤسس

الرامية إىل طلب تعويض عن األضرار اليت قد تسببها هذه األخرية هليئات الضمان 
  .االجتماعي نتيجة عدم تنفيذ التزاماا

هيئات الضمان االجتماعي ديوا، جيب أن تتوفر يف الدعوى  ومن أجل حتصيل
، وعليه فإن الدعوى املرفوعة أمام اليت تباشر هذه األخرية، شروط عامة وشروط خاصة

الغرفة اإلدارية من قبل هيئة الضمان االجتماعي أن تتوفر على نفس الشروط الواجب 
من  13توفرها يف سائر الدعاوي و املتمثلة يف الصفة، األهلية واملصلحة وذلك عمال باملادة 

املؤرخ  07-92ي رقم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وهذا ما جسده املرسوم التنفيذ
اإلداري  املتضمن الوضع القانوين لصناديق الضمان االجتماعي و التنظيم 04/01/1992يف 

أما الشروط اخلاصة، فتتمثل يف أن هيئة الضمان االجتماعي  ،للضمان االجتماعي واملايل
ية وقبل رفع الدعوى أمام الغرفة اإلدارية أن تقوم بإنذار يدعو من خالله املكلف بتسو

السالف الذكر، ويعترب  08- 08من القانون  46وضعيته، كما نصت على ذلك املادة 
اإلنذار وجويب حتت طائلة البطالن قبل رفع الدعوى، ويف حالة فوات ميعاد اإلنذار ومل 
تقم اإلدارة بتسوية وضعيتها أو إحالة األمر على جلنة الطعن املسبق، فإنه ميكن رفع 

  . ارية التابعة للمجالس القضائيةالدعوى أمام الغرف اإلد
أخريا فان القضاء اإلداري خيتص بالنظر يف مجيع القضايا اليت يكون موضوعها 

الوزارة املكلفة بالضمان (إلغاء قرار من القرارات املركزية اليت تصدرها السلطة الوصية 
 .لتجاوز السلطة) االجتماعي



  .الطبية ةنازعامل: الثايناملطلب 
القانونية املتضمنة منازعات  النصوصشرع اجلزائري من خالل لقد حاول امل

الضمان االجتماعي بصفة عامة واملنازعة الطبية بصفة خاصة أن جيعل من التسوية الداخلية 
وذلك ألا أفضل وسيلة لتصفية امللفات العالقة يف اقرب وأسرع  ،هلذه املنازعات األصل

  .الصحية للمؤمن هلم اجتماعياآلجال خاصة وان األمر يتعلق باحلالة ا
وضع  املشرع أجهزة وآليات داخلية جعل تشكيلها من أهم  ،وألجل هذا املسعى

االختصاص، وحدد سريان أعماهلا حتديدا دقيقا، كما ربط أعماهلا بآجال مضبوطة حتقيقا 
ألكرب قدر من السرعة يف الفصل، حىت انه جعل من اخلربة الطبية قرارا فاصال يف موضوع 

لكن . ملنازع بصفة ائية يلزم بنتائجها طريف الرتاع املؤمن له وهيئة الضمان االجتماعيا
مع كل ذلك قد حيدث وأن ال توفق آليات التسوية الداخلية للمنازعة الطبية سواء عن 

الوالئية املؤهلة يف حتقيق الغرض املرجو منها أال وهو  طريق اخلربة الطبية أو جلنة العجز
ئيا هلذا الرتاع باستجابة الطرفني و اقتناعهما مبآل نظام التسوية الداخلية ويف وضع حدا ا

هذه احلالة ال يبقى أمامها سوى االنتقال إىل املرحلة املوالية لفض الرتاع أال هو نظام 
  :التسوية القضائية اليت تتطرق هلا كما يلي

   .ة الطبيةوالية احملاكم االجتماعية الفاصلة يف املنازع: الفرع األول
فتح املشرع اال لكل ذي مصلحة مؤمنا له كان أم هيئة الضمان االجتماعي 

   :)1(اللجوء إىل احملكمة املختصة بالقضايا االجتماعية لرفع دعوى خبصوص
اللجوء إىل اخلربة القضائية يف حالة استحالة اخلربة الطبية وفق النص القانوين  -

أنه فيما عدا هذه احلالة الواردة على  ،رة الثالثة منهاالفق 08-08من القانون  19للمادة 
فإن الطرفني ملزمني ائيا بنتائج اخلربة الطبية اليت تعد مبثابة جهة طعن  ،سبيل احلصر

تستأنف أمامها قرارات هيئات الضمان االجتماعي اليت تتخذ بناءا على رأي الطبيب 
ويعترب قرار اخلربة الطبية فاصال  ،للمؤمن املستشار للهيئة وذلك عند معاينة احلالة الصحية

 .يف موضوع الرتاع بصفة ائية باستثناء حاالت العجز

لكن مع ذلك، جيب اإلشارة أن عنصر اإللزام الالحق بنتائج اخلربة الطبية من 
جهة، ووصف النهائية يف مواجهة أطراف العالقة القانونية يعلقان على شرط سالمة 

                                                
 .السالف الذكر 08 -08من القانون  19املادة  -) 1(



يف نتائجها ذلك أنه يف حالة ما إذا كانت هذه اإلجراءات  ووضوح إجراءات اخلربة
مشوبة بأي عيب من العيوب مثال ذلك تعني هيئة الضمان االجتماعي الطبيب اخلبري 
دون علم أو موافقة املؤمن له، أو تعيني اخلبري خارج القائمة اليت تعدها الوزارة املكلفة 

ة اليت تكون فيها اخلربة املنجزة غري دقيقة بالصحة وهيئة الضمان االجتماعي، أو تلك احلال
وغري كاملة ويكتنفها الغموض وعدم الوضوح الذي مينع من الوقوف بدقة على احلالة 
الصحية للمؤمن له، يف كل هذه احلاالت ميكن اللجوء أمام احملاكم الفاصلة يف املواد 

  .االجتماعية للبث فيها
أن تستويف مجيع األوضاع  ويشترط لقبول الدعوى من حيث الشكل ينبغي

القانونية املقررة لقبول الدعوى شكال، باإلضافة إىل وجوب إرفاق العريضة االفتتاحية 
بنسخة من قرار هيئة الضمان االجتماعي املطعون فيه، مع ضرورة االستناد على األقل إىل 

  .إحدى احلاالت  املذكورة آنفا
  .للعجزالوالئية  نةاللجالطعن القضائي يف قرارات : الثاين الفرع

فيما خيص االعتراضات على القرارات اليت تصدرها هيئات الضمان االجتماعي 
املتعلقة حبالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل ، أو تاريخ الشفاء أو اجلرب أو حالة 

من  31العجز و نسبته فإن ذلك يعود من اختصاص جلنة العجز املؤهلة عمال باملادة 
، وال ترفع أمام احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية إذا مل تستويف القيد 08-08القانون 

الشكلي يف عرض الرتاع أمام جلنة العجز الوالئية املؤهلة كما سلف ذكره، كما هو 
الشأن يف حالة الطعن يف قرار هيئة الضمان االجتماعي بناءا على رأي طبيبها املستشار 

يف املواد االجتماعية دون عرض الرتاع قبل ذلك على  مباشرة أمام احملكمة الفاصلة
التسوية الداخلية يف إطار اخلربة الطبية وهو إجراء من النظام العام خمالفته يؤدي إىل احلكم 

  .بعدم قبول الدعوى شكال
وجتدر اإلشارة بان قرارات جلنة العجز الوالئية املؤهلة تكون قابلة للطعن أمام 

يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ القرار ) 30(صة يف أجل ثالثني اجلهات القضائية املخت
  .08-08من القانون  35املادة  بحس

" اجلهات القضائية املختصة"إال أن األشكال القائم يف هذا اال خيص عبارة 
حيث جاءت دون تقدمي أي توضيح أو شرح ذلك أن هذه العبارة على النحو الذي 



اكم الفاصلة يف املسائل االجتماعية واليت تكون أحكامها قابلة جاءت عليه ،هل هي احمل
للطعن فيها جبميع طرق الطعن املقررة قانونا أم احملاكم املنعقدة يف املقر االس القضائية 
املختصة بالفصل يف القضايا املتعلقة مبعاشات التقاعد اخلاصة بالعجز واملنازعات املتعلقة 

  .  حبوادث العمل 
يدفعنا إىل القول بأن املقصود باجلهات  08-08من القانون  35سة املادة إن درا

املختصة بالفصل يف الطعون ضد القرارات اليت تصدرها جلان العجز هي تلك املنعقدة يف 
مقر االس القضائية وذلك لعدة أسباب موضوعية يقتضيها من جهة التحليل السليم هلذا 

  .ى الذي أراد املشرع الوصول إليه من خالل هذا القانونالنص القانوين بالنظر إىل املسع
ويتعلق األمر باحملاكم املنعقدة مبقر االس القضائية طاملا أا هي صاحبة 
االختصاص للفصل يف الدعاوي املتعلقة مبعاشات التقاعد اخلاصة بالعجز و املنازعات 

ءات املدنية، وتكون أحكامها من قانون اإلجرا 08املتعلقة حبوادث العمل بأحكام املادة 
قابلة لالستئناف أمام االس القضائية طبقا ملبدأ التقاضي على درجتني الذي يعد من أهم 
مبادئ النظام القانوين احلديث، هذا كله لتوسيع دائرة احلماية القضائية ألطراف الرتاع 

  .مع بقاء احملكمة العليا كجهة نقض و سالمة اإلجراءات 
ال جمال للشك أن فسح اال للطعن يف قرارات اللجان الوالئية  لكن إذا كان

للعجز أمام  قضاء املوضوع بدرجتيه من شأنه أن يسمح هلذه اجلهات القضائية مباهلا من 
سلطة تقديرية واسعة من ممارسة رقابتها على موضوع الرتاع القائم يف جمال املنازعات 

التحقيق يف جانبه الشكلي واملوضوعي و ذلك الطبية أال وهو العجز عن طريق إجراءات 
من شأنه أن حيقق أكرب قدر من احلماية القضائية للمؤمن هلم اجتماعيا،فإنه مقابل ذلك قد 
أهدر أحد مقومات و مبادئ املنازعة الطبية  أال و هي السرعة يف التسوية القضائية لطول 

ت بالنسبة للمؤمن اجتماعيا أمد التقاضي، زيادة يف مصاريف الدعوى ،تعقيد اإلجراءا
وكل ذلك يتعارض مع املبدأ العام املقرر ملصلحة املؤمن له وهو السرعة يف التسوية 

  .  اخلالف، بإجراءات بسيطة و دون تكاليف أو املصاريف مرهقة 
القول أن على املشرع اجلزائري أن يعيد النظر يف صياغة املادة  نومن مث، ميك

قيام أي غموض أو إام، من حيث أطراف العالقة القانونية،  على النحو الذي حيول دون
واجلهة القضائية املختصة بالفصل يف املنازعات القائمة بينهما، واليت يكون موضوعها 
الطعن يف قرارات اللجان الوالئية للعجز، مع تعزيز دور التسوية الداخلية للمنازعة الطبية 



ال بالنسبة للمنازعة العامة ترفع أمامها الطعون باستحداث جلنة وطنية للعجز كما هو احل
ضد القرارات الصادرة عن اللجان الوالئية لتغطية النقص الذي قد يعتري أعمال اللجان 
الوالئية، وإخضاع أعماهلا ملواعيد حمددة وصارمة، على أن تكون القرارات اليت تصدرها 

وبذلك يعاد االعتبار للتسوية قابلة للنقض أمام الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا، 
  .  )1(الداخلية كأداة فعالة وناجعة يف تسوية املنازعات املتعلقة حباالت العجز

  .املنازعة الطبية ذات الطابع التقين: املطلب الثالث 
قد ال يقتصر النشاط الطيب الذي يتم من طرف املتدخلني يف إطار منازعات 

وإمنا املسؤولية  ةملسلطة يف إطار الدعاوي التأديبيالضمان االجتماعي على تلك العقوبات ا
ألفعال املرتكبة من طرف األطباء واخلرباء مبختلف ختصصام قد تذهب إىل أبعد من اعن 

دلك يف حالة ثبوت قيامهم باألفعال املنصوص عليها مبوجب مدونة أخالقيات الطب 
ؤولية ميكن البحث عليها يف إطار واملمتثلة يف اخلطأ والغش أو التجاوز ،طاملا أن هده املس

  .التشريع املدين أو العقايب
وبناءا عليه، فإن قيام مسؤولية الطبيب أو اخلبري املتدخل يف إطار النشاط الطيب 
املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي ميكن أن تترتب عليه دعوى جزائية، وهي احلالة اليت 

ب عليها قانون العقوبات،كما ميكن أن يتعلق يرتكب فيها الطبيب أفعاال غري مشروعة يعاق
األمر بدعوى مدنية وتنصب على التزام الطبيب الذي احلق بغريه فعل ضار بتعويضه وعليه 

إىل محاية النظام العام، أما الدعوى املدنية فإن اهلدف منها هو  ىفإن الدعوى اجلزائية تسع
ات القانونية املستحقة نتيجة محاية حقوق األفراد بتمكينهم من احلصول على التعويض

انطالقا من هدا املبدأ، أجاز القانون هليئة الضمان االجتماعي برفع  )2(األضرار الالحقة م
دعوى قضائية أمام اجلهة القضائية املختصة إلثبات املسؤولية اجلزائية أو املدنية الناجتة عن 

حي األسنان أو الصيادلة أو الغش أو األخطاء أو التجاوز الذي يقع من األطباء أو جرا
القابالت أثناء ممارسة نشاطهم الطيب، عند القيام املسؤولية اجلزائية يتعرض األشخاص 
املذكورين أعاله باحلبس أو الغرامات املالية، من دون اإلخالل باألحكام التشريعية املعمول 

ات لقانون مع اإلشارة كل املخالف 08-08من القانون  84ا و دلك مبوجب املادة 
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الضمان االجتماعي تتم معاينتها من قبل مفتشي أو أعوان املراقبة املعتمدين لدى الضمان 
  .االجتماعي ،طبقا للتشريع و التنظيم املعمول ما

 اختصاص احملاكم املدنية واجلزائية للفصل يف املنازعات التقنية ذات: األول لفرعا
  .الطابع الطيب

زعات التقنية ذات الطابع الطيب قد تكون من اختصاص إن التسوية القضائية للمنا
القضاء اجلزائي أو املدين، ونظرا خلصوصية القسمني من جوانب عدة فرعنا هذا املطلب إىل 
فرعني، أين سندرس اختصاص احملاكم املدنية للفصل يف املنازعات التقنية يف الفرع األول، مث 

  .عات يف الفرع الثاينإىل احملاكم اجلزائية للفصل يف هذه املناز
  :ذات الطابع الطيب اختصاص احملاكم املدنية للفصل يف املنازعات التقنية /أوال

 )1(أجاز القانون هليئة الضمان االجتماعي اللجوء إىل احملاكم املدنية املختصة
إلثبات املخالفات اليت يرتكبها األطباء أو جراحي األسنان أو الصيادلة أو القابالت مبناسبة 
تأدية نشاطام الطبية وذلك إلثبات املسؤولية املدنية القائمة على اخلطأ، الضرر والعالقة 

  .من القانون املدين 133إىل  124السببية طبقا للمواد من 
تتجلى أمهية املمارسني للنشاط الطيب ذات الصلة بالضمان االجتماعي من حيث 

ؤمن له اجتماعيا، إما بسبب املرض أو أم حيددون احلالة الصحية أو العجز الالحق بامل
حادث عمل أو املرض املهين، ومن مثة فإن أي خطأ أو غش أو جتاوز يغري من حقيقة 

  .الواقع وميكن أن يرتب خسائر مالية يف ذمة هيئات الضمان االجتماعي
وينعقد االختصاص للمحاكم املدنية بنظر املنازعات التقنية عند القيام باملسؤولية 

ة للممارسني األنشطة الطبية ذات الصلة بالضمان االجتماعي مهما كان املدني
اختصاصهم، وانتمائهم للقطاع العام أو اخلاص، عندما يدعون لتقدمي رأيهم التقين والفين 
مبناسبة منازعة قائمة بني هيئة الضمان االجتماعي واملؤمن له اجتماعيا، واملسؤولية القائمة 

ية تقصريية كما أسلفنا، أي قائمة على اخلطأ، الضرر والعالقة يف هذه احلاملة هي مسؤول
  . طبقا لقواعد القانون املدين السببية

إن القاضي الناظر يف مسألة التعويض ال يقتصر على ما قدمه األطراف من أدلة 
ل ذلك يف فحصه ثمتوي إثبات بل يلعب هو اآلخر دورا يف هذا النوع من املنازعات،
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، ومن أجل ذلك عليه باالستعانة بأهل اخلربة للتأكد من صحة اخلطأ لعناصر املسؤولية
، وبعد استكمال امللف وثبوت قيام املسؤولية بصورة واضحة وقطعية على )1(املرتكب

عاتق الطبيب أو اخلبري تبقى مسألة تقدير التعويض املطالب به والذي جيب أن يكون 
دة التوازن يف الذمة املالية للمضرور على بالقدر الذي جيرب به الضرر، الذي من شأنه إعا

  .احلالة اليت كانت عليها قبل وقوع الضرر
- 83من القانون  40/2لقد سبق اإلشارة إىل اآلراء اليت قيلت حول مفهوم املادة 

املذكور سابقا واليت رأى أصحاا أن املشرع قصد من اجلهات القضائية املختصة  15
زعات التقنية هلا مميزات خاصة فيبقى هذا القسم هو األكثر القسم االجتماعي،كون أن املنا

تأهيال للفصل فيها نظرا ملعاجلته املستمرة لقضايا العمال من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر 
عن أرباب العمل ) 2( إىل تشكيلة القسم االجتماعي املتركبة من قاض رئيس، وممثلني

  .عن العمال) 2( وممثلني
كم اجلزائية للفصل يف املنازعات التقنية ذات الطابع اختصاص احملا /ثانيا

                                    :الطيب
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان : "من قانون العقوبات على 226تنص املادة 

مالحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو محل أو  أو
صدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية بيانات كاذبة عن م أعطى
وبغرض حماباة ألحد األشخاص يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات ما مل  وظيفته

كما تقضي  ."134إىل  126إحدى اجلرائم األشد املنصوص عليها يف املواد من  يكن الفعل
بتسليم إحدى الوثائق املعينة يف من نفس القانون على أن املوظف الذي يأمر  3/ 223املادة 
منها الشهادات اليت تسلمها مصاحل الصحة العمومية إىل شخص يعلم أنه ال  222املادة 

دينار  15000إىل  1500حق له فيها يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 
من  134 إىل 126ما مل يكون الفعل إحدى اجلرائم األشد املنصوص عليها يف املواد من 

 .نفس القانون

وجيوز عالوة على ذلك أن حيكم عليه باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق 
  .من قانون العقوبات وذلك من سنة إىل مخس سنوات على األكثر 14الواردة يف املادة 
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كما ختتلف هذه العقوبات اجلزائية باختالف القطاع التابع له الطبيب، فإذا كان 
من قانون العقوبات، أما إذا كان  323/3مي يعد كموظف طبقا للمادة تابعا للقطاع العمو

املذكورة أعاله، وعليه ميكن هليئة  226ميارس نشاطه حلسابه اخلاص فإنه خيضع للمادة 
الضمان االجتماعي مقاضاة األشخاص املنوه إليهم سالفا أمام احملاكم اجلزائية يف حالة قيام 

ب عنه دفع أداءات غري مستحقة للمؤمن هلم اجتماعيا، هؤالء خبطأ أو غش أو جتاوز ترت
كطرف مدين  سويف حالة قيام املسؤولية اجلزائية أمكن هليئة الضمان االجتماعي التأسي

  . للمطالبة بالتعويضات املدنية
وجيدر التذكري بأن املخالفات اليت يرتكبها األطباء و املمارسون للنشاط الطيب 

و تبعا لذلك فإن هناك تتعلق يف جمملها مبهمة الطب، اعيذات الصلة بالضمان االجتم
ادات الطبية أخطاء تتردد كثريا يف األوساط الطبية بصورة كبرية ، و منها تزوير الشه

  .وإفشاء السر املهين
 .عدم الكشف عن كل ما يصل إىل علمه تفصيليا •

عدم الكشف على سر الفحوص ألي فرد خارج اجلهة املسندة له  •
 .املهمة

 .تقيد باملعلومات اليت وصلت إليه يف إطار املهمة الطبية املسندة لهال

محاية الصحة وترقيتها  05- 85قانون  من 206/4ويف هذا نصت املادة  
ال يلزم الطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل سواء ": املعدل واملتمم على

ميكن وال ... كان مطلوبا من القضاء أو خبريا لديه بكتمان السر املهين
 ".إال باملعاينات املتعلقة فقط باألسئلة املطروحة... اإلدالء يف تقريره

وميكن استخالص مما ذكر أعاله أن مهام الطبيب اخلبري تكون يف حدود املهمة 
املتعلقة باملسائل الفنية والتقنية الطبية، وإذا زاد عن ذلك وتعدى حدود مهمته يكون فد 

أخل  حكام القانونية ارمة هلذا الفعل ويكون كذلك قدأفشى السر املهين وعد خارقا لأل
  .مبا التزم به يف قسم الطبيب

  



طرق الطعن يف األحكام الفاصلة يف املنازعات التقنية ذات : الثاين الفرع
  .الطيب الطابع

أن منازعات الضمان االجتماعي بأنواعها العامة،  لقد سبق أن أوضحنا فيما سبق
الطابع الطيب ختضع يف إجراءات تسويتها إىل طعن داخلي أمام جلان  الطبية والتقنية ذات

وأن احلكم . قبل اللجوء إىل التسوية القضائية اليت ختتص بالنظر يف قرارات هذه اللجان
القضائي الصادر عن احملاكم املختصة يكون كغريه من األحكام الصادرة يف باقي املنازعات 

القضائي بإمكانه الطعن فيه مبا خول له القانون  أي أن الطرف الذي مل يعجبه احلكم
  .ذلك، سواء كان احلكم مدنيا أو جزائيا

 طرق الطعن يف األحكام املدنية الفاصلة يف املنازعات التقنية ذات الطابع /أوال
     :الطيب

مثبت للمسؤولية املدنية للطبيب أو ـخيضع احلكم الصادر عن احملاكم املدنية ال
ة أو الصيديل وكل ممارس للنشاط الطيب الذي له عالقة بالضمان ـلاخلبري أو القاب

االجتماعي إىل طرق الطعن العادية وهي املعارضة واالستئناف، أما املعارضة فتكون 
و  من قانون اإلجراءات املدنية ومايليها 327بالنسبة لألحكام الغيابية وفقا ملقتضيات املادة 

  .  اإلدارية
البتدائي فإنه يبقى االستئناف كطريق للطعن فيه وذلك أما إذا وصف احلكم با

جيب أن ... : "اليت تنص علىو اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية  336وفقا للمادة 
  ."يرفع االستئناف يف مهلة شهر واحد إبتداءا من تاريخ تبليغ احلكم

االعتراض كما جيوز لألطراف اللجوء إىل طرق الطعن الغري عادية واملتمثلة يف 
وفق نصوص عليه املواد  .والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر الغري اخلارج عن اخلصومة

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،313،349،350
وجيدر التنبيه إال أن الوقائع املادية اليت تثبتها حمكمة املوضوع ال ختضع لرقابة  

راقبة التكييف القانوين الصحيح للوقائع اليت احملكمة العليا إذ ختتص هذه األخرية مب
يستخلص منها اخلطأ إن كان تقصريي أو عقدي متعمد أو غري متعمد مفترض أو واجب 

  .اإلثبات، كما ال تشمل العالقة السببية بني اخلطأ والضرر مراقبة احملكمة العليا



 نية ذاتطرق الطعن يف األحكام اجلزائية الفاصلة يف املنازعات التق/ ثانيا
  :الطابع الطيب

خيضع احلكم الصادر عن احملاكم اجلزائية لطرق الطعن العادية واملتمثلة يف 
وما بعدها من قانون اإلجراءات  409املعارضة إذا كان احلكم قد صدر غيابيا طبقا للمادة 

وما بعدها من نفس  430اجلزائية، واالستئناف يف حالة صدوره حضوريا طبقا للمادة 
أيام من تاريخ تبليغ  10فاملعارضة تتم أمام اجلهة اليت أصدرت احلكم يف مهلة . القانون

من القانون املذكور أعاله، يف حني أن االستئناف يرفع  411احلكم الغيايب عمال باملادة 
كما ميكن . أمام الس القضائي الواقع يف دائرة االختصاص للمحكمة مصدرة احلكم

من  495العادي للطعن واملتمثل يف الطعن بالنقض طبقا للمادة للطرف اعتماد الطريق غري 
من قانون  531القانون املنوه إليه أعاله وإىل طلب إعادة النظر وذلك مبوجب أحكام املادة 

  .اإلجراءات اجلزائية



 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  :اخلامتــة
ظم آليات تسوية إن عرض خمتلف اجلوانب القانونية واإلجراءات اليت حتكم وتن

منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري وخمتلف التعديالت اليت طرأت عليها 
تسمح بالوقوف عند إرادة املشرع الصرحية يف جعل نظام التسوية الداخلية ملنازعات 
الضمان االجتماعي بصفة عامة هي األصل قبل أي تفكري يف اللجوء أمام القضاء، ذلك 

  .املؤمن له أو ذوي حقوقه من حتصيل حقوقهلتسيري على 
بالرغم من أن تشريع الضمان االجتماعي يعترب منظومة قانونية قائمة بذاا، فقد 

، واليت كان الغرض 1983دعمت بصدور قوانني معدلة ومتممة للقوانني الصادرة سنة 
م عن تطبيقه منها تفعيل دور اللجان الطعن املسبق يف الفصل يف املنازعات اليت قد تنج

وحلها وديا دون اللجوء إىل القضاء، وهذا يعترب محاية للمستفيدين من الضمان 
االجتماعي، إال أن اخلوض يف هذه اإلجراءات تسمح بالتأكد أن األمر ليس كذلك يف 

وخمتل التعديالت اليت  1983مجيع احلاالت ألن واقع هذا النظام الذي جاء به املشرع سنة 
قق األهداف املرجوة واليت سطرت له من قبل واضعي القانون لتمكني طرأت عليه مل حت

كما أسلفنا املؤمن له أو ذوي حقوقه من احلصول على مستحقام من أداءات  الضمان 
االجتماعي يف إطار التسوية الداخلية، ذلك أن الظروف احلالية اليوم وخاصة ما نتج من 

اج الدولة ج االقتصاد احلر الذي تبنته اجلزائر أثار سلبية على اتمع اجلزائري من انته
دون توفر شروطه وإعداد وحتضري ملواجهة عواقب وسلبيات هذا النظام، سواء بوضع 
منظومة قانونية كفيلة حبماية الطبقات الضعيفة يف اتمع، أو وضع قواعد وآليات أكثر 

منهم اخلواص بواجبام  صرامة فيما خيص التصدي ملواجهة عدم وفاء املستخدمني وخاصة
من حيث تسديد االشتراكات اليت هي عليهم لدى هيئات الضمان االجتماعي والتصريح 

لذا يتحتم على املشرع . بانتسام وانساب العمال لدى هذه اهليئات يف اآلجال القانونية
لى أن يواكب تطور اتمع اجلزائري مبا خيدم مصلحة العامل ورب العامل وأن ال ينفي ع

  .قوانني الضمان االجتماعي املعدة يف الثمانينات تطبق يف األلفينيات
لكن ما يالحظ كل مرة يأيت التعديل ملواكبة هذا التطور وتعلق عليه آمال كبرية 
لتدارك النقائص والثغرات، حيدث العكس متاما فكم من تعديل مس تشريع الضمان 

الضمان االجتماعي، وإن كان القانون االجتماعي مل حيدث أي تغيري على واقع قوانني 
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي  23/02/2008املؤرخ يف  08-08اجلديد 



ساهم جزئيا يف القضاء على بعض النقائص، حبيث أتى املشرع من خالله بتعديالت 
تعلقة جوهرية ومميزة تتعلق أساسا بتحديد اختصاص جلان الطعن املؤهلة يف القضايا امل

بالزيادات والغرامات على التأخري، وكذا تقليص آجال الطعن للمطالبني به فصال عن 
  .تقليص آجال الفصل يف الطعون املقدمة أمام هذه اللجان

إال أنه يبقى على املشرع وتنتظره مهمة كبرية يف إزالة كل اإلشكاالت العالقة 
اعى يف أي تعديل ومراجعة للقوانني بتشريع الضمان االجتماعي واليت يف رأينا جيب أن تر

  :يف هذا اال واليت نوردها كما يلي
بتقدمي تعريف أكثر دقة   08 -08من القانون  38 و 7و 3مراجعة املواد  -          

ووضوح مييز كل نوع من أنواع منازعات الضمان االجتماعي، حبيث مثال جيب على 
توضيح التعريف الذي أتى به القانون  املشرع التدخل بنصوص تنظيمية صرحية من أجل

نصت  08 -08لكل منازعة ، ذلك على سبيل املثال  أن املادة الثالثة من القانون  08-08
على أنه يقصد باملنازعات العامة للضمان االجتماعي يف مفهوم هذا القانون، اخلالفات اليت 

عيا أو املكلفني من جهة تنشأ بني هيئات الضمان االجتماعي من جهة، واملؤمن هلم اجتما
تشريع وتنظيم الضمان "أخرى مبناسبة تطبيق تشريع الضمان االجتماعي، فعبارة 

واسعة جدا جيب على املشرع حتديدها جماهلا حىت ال يزيد األمر تعقيدا " االجتماعي
وصعوبة على القاضي املختص يف حتديد طبيعة املنازعة املعروضة عليه، ومن مثة حتديدا، 

  .التطبيق على الرتاع املعروض عليه. د القانونية الواجبةالقواع
جيب التركيز على نوعية اختيار أعضاء اللجان املؤهلة للطعن املسبق وضرورة  -

توفر فيهم اخلربة والكفاءة املطلوبة، وجيب إخضاعهم إىل دورات تكوين وتأهيل حول 
  .قوانني الضمان االجتماعي

ل اللجان املؤهلة للطعن املسبق عن هيئات وضع آليات واضحة لضمان استقال -
  .الضمان االجتماعي، سواء من خالل اجناز مقرات خاصة ا أو من حيث سري نشاطها

أن يتوىل القاضي االجتماعي املراقبة واإلشراف على عمل جلان الطعن حىت  -
  .يؤخذ األمر جبدية وصرامة

الئية وكذا أحكام القضاء جيب أن تكون قرارات اللجان املؤهلة الوطنية والو -
معروفة لدى اجلمهور وخاصة شرحية رجال القانون املمارسون والدارسني والعمال، 



بنشرها يف جمالت خاصة حىت يتم تبسيط إجراءات تسوية منازعات الضمان االجتماعي 
وكذا متكني املؤمن هلم معرفة مجيع حقوقهم ، حىت نضمن هلم احلماية اليت نصت عليها 

  .يات الدولية والدستور وتشريع الضمان االجتماعياالتفاق
  
  

أخريا أسأل اهللا تعاىل القدير التوفيق والسداد وأرجو أن أكون قد وفقت يف 
فإن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان وإن أصبت   تناول هذا املوضوع وإعطاءه حقه

  .وحده اهللافمن 
  

   حبمد اهللامت                                                 
                                                   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



   :عقائمة املراج
  باللغة العربية   :أوال    

االجتماعي ديوان  آليات تسوية منازعات العمل والضمان سليمان ةأمحي -1
 .2003املطبوعات اجلامعية سنة 

 ت.ب. منشورات عويران . اعيأندريه جيتينج الضمان االجتم -2
 حلب جامعة -الثاينالكتاب  –أنطوان قيسي حماضرات يف التشريعات االجتماعية  - 3  

 .1976 سنة
 –عضو اجلنة الفنية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لبنان –رفيق سالمة  -4

 .1997الطبعة األوىل بريوت 
 .2003الوالء احلديثة سنة عطاب، مقانون التامني االجتماعي سعيد عبد السالم، -5
   .1976مطبعة املعارف بغداد سنة .صادق املهدي، خالصة عن الضمان االجتماعي -6
 مطبعة دار الفكر العريب القاهرة. صادق املهدي،دراسة مقارنة تطبيقية يف العراق  -7

 .1957سنة 
 دار املعارف. قانون ا لعمل والتأمينات االجتماعية، عبدا هللا معبد الرحيفتحي  -8

 .1971سنة
  .1997سنة دار املعارف. قانون التامني االجتماعي ،حممد حسني منصور -9

حممد حملمى مراد،التأمينات االجتماعية يف البالد العربية حماضرات ألقيت بقسم  -10
 .1975/1976الدراسات القانونية سنة 

و اإلدارية دار اهلدى طبعة نبيل صقر ،الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية  - 11    
2008  

  باللغة الفرنسية / ثانيا -
-12 Hanouz Mourad et khadir Mohamed –précis de sécurité sociale – 

O.P.U EDITION 1996  
-13 Jacque doublet ,sécurité social , presse universitaire de France 1964. 

14 - Hanouz Mourad et A HAKEM–précis de droit Médical– O.P.U 
EDITION 1992  
15-FILLALI ALI contentieux de la sécurité social revue algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques université d'Alger n° 
4/11998 

  
  



  
   :و املراسيم القوانني/ثالثا -
  
املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية  1983املؤرخ يف يوليو  11- 83القانون رقم 1-

  املعدل واملتمم 1983لسنة  37، استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28عدد 
املتعلق بالتقاعد، اجلريدة الرمسية عدد  1983يوليو سنة  2مؤرخ يف  12- 83القانون رقم  2-
  ، املعدل واملتمم1983لسنة  37، استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28
يتعلق حبوادث العمل واألمراض  1983يوليو لسنة  2مؤرخ يف  13- 83القانون رقم  3-

  ، املعدل واملتمم1983لسنة  28املهنية، اجلريدة الرمسية عدد 
يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  1983يوليو  2مؤرخ يف  15-83قانون رقم 4-

  ، املعدل واملتمم1983لسنة  28االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
املتعلق  2008فرباير سنة  23املوافق  1429صفر عام  16مؤرخ يف  08- 08القانون رقم  5-

مارس  2الصادرة يف  11اجلريدة الرمسية عدد (باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 
2008.(  
 ديسمرب 24وافق امل 1429ذي احلجة عام  26مؤرخ يف  415-08املرسوم التنفيذي رقم  6-

، حيدد أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق مؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي 2008
  .وتنظيمها وسريها

ديسمرب  24املوافق  1429ذي احلجة عام  26مؤرخ يف  416-08املرسوم التنفيذي رقم 7-
ن االجتماعي ، حيدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن املسبق املؤهلة يف جمال الضما2008سنة 

  .وتنظيمها وسريها
، 2009فرباير سنة  07املوافق  1430صفر عام  11مؤرخ يف  72-09املرسوم التنفيذي رقم 8-

  .حيدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب وتنظيمها وسريها
، 2009فرباير سنة  07املوافق  1430صفر عام  11مؤرخ يف  73- 09املرسوم التنفيذي رقم  9-

  .حيدد تشكيلة جلنة العجز الوالئية املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي وتنظيمها وسريها
املتعلق  2008فرباير سنة  25املوافق  1429صفر عام  18مؤرخ يف  09-08القانون رقم - 10

  ).2008أفريل 23الصادرة يف  21اجلريدة الرمسية عدد (بقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
  



  
  :االت و البحوث و  الدراسات/ رابعا

منازعات العمل واألمراض  –احملكمة العليا الغرفة االجتماعية  –الة القضائية -1
  .1997اجلزء الثاين سنة .املهنية

 2009جملة احملاماة املنظمة اجلهوية  لنقابة احملامني باتنة  عدد خاص -2
  .1997ياديق الضمان االجتماعجمموعة الندوات املشتركة بني وزارة العدل و صن-3

فعاليات الندوة الوطنية األوىل حول احلماية االجتماعية، وزارة العمل واحلماية  -4
  .2000االجتماعية، املعهد الوطين للعمل، اجلزائر، سنة 

حبث للسيد ميساين الوناس مدير األداءات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري -5
  .1997ري والتغطية االجتماعية، سنة األجراء، التنظيم اإلدا

جعيجعي عبد املالك، منازعات الضمان االجتماعي وتسويتها  يف التشريع اجلزائري، -6
  .2000/2001مذكرة اية التكوين املتخصص للقضاة، املعهد الوطين للعمل، دفعة 

–الة القضائية –عرض يف املنازعات املتعلقة حبوادث العمل و األمراض املهنية -حمدادي مربوك-7
  عدد خاص-اجلزء الثاين1997    سنة 

تسويتها، مذكرة اية التكوين املتخصص  قاجلمعي مراد، املنازعات الطبية وطر -8
  .2001/2002للقضاة، املعهد الوطين للعمل، دفعة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    









 



 





 





 







 



 



 













  :فهــرس زمــين
1983  

املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسيـة   1983املؤرخ يف يوليو  11-83القانون رقم / 1
  :املعدل واملتمم بـ 1983لسنة  37، استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28عدد 
 20، اجلريدة الرمسية عـدد  1994أفريل  11املؤرخ يف  04-94املرسوم التشريعي رقم  §

 .1994لسنة 
 .1996لسنة  42، اجلريدة الرمسية عدد 1996يوليو  6مؤرخ يف  17-96مر رقم األ §

املتعهلق بالتقاعد، اجلريدة الرمسية عـدد   1983يوليو سنة  2مؤرخ يف  12-83القانون رقم / 2
  :، املعدل واملتمم بـ1983لسنة  37، استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28
 20، اجلريدة الرمسية عـدد  1994أفريل  11املؤرخ يف  05-94املرسوم التشريعي رقم  §

 .1994لسنة 
 .1996لسنة  42، اجلريدة الرمسية عدد 1996يوليو  6مؤرخ يف  18-96األمر رقم  §
 .1997لسنة  38، اجلريدة الرمسية عدد 1997مايو  31املؤرخ ي  13-97األمر رقم  §
لسـنة   20رمسية عـدد  ، اجلريدة ال1999مارس  22املؤرخ يف  03-99القانون رقم  §

1999. 
يتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية،  1983يوليو لسنة  2مؤرخ يف  13-83القانون رقم / 3

  :، املعدل واملتمم بـ1983لسنة  28اجلريدة الرمسية عدد 
 .1996لسنة  42، اجلريدة الرمسية عدد 1996يوليو  6مؤرخ  19-96األمر رقم  §

يتعلق بإلتزامات املكلفني يف جمال الضـمان   1983يوليو  2خ يف املؤر 14-83القانون رقم / 4
  :، املعدل واملتمم بـ1983لسنة  28االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 

، 1987يتضمن قانون املالية لسـنة   1986ديسمرب  29مؤرخ يف  15-86القانون رقم  §
 .1986لسنة  55اجلريدة الرمسية عدد 

، 1999يتضمن قانون املالية لسنة  1998ديسمرب  31املؤرخ يف  12-98القانون رقم  §
 .1998لسنة  98اجلريدة الرمسية عدد 

لسـنة   72، اجلريدة الرمسية عـدد  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  17-04القانون رقم  §
2004. 

يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي،  1983يوليو  2مؤرخ يف  15-83قانون رقم / 5
 :، املعدل واملتمم بـ1983لسنة  28عدد  اجلريدة الرمسية



، 1987يتضمن قانون املالية لسنة  1986ديسمرب  29املؤرخ يف  15-86القانون رقم  §
 .1986اجلريدة الرمسية عدد لسنة 

لسـنة   80، اجلريدة الرمسية عـدد  1999نوفمرب  11املؤرخ يف  10-99القانون رقم  §
1999.  

1984  
حيدد كيفيات تطبيق العنوان الثـاين مـن    1984فرباير  11مؤرخ يف  27-84مرسوم رقم / 6

، معدل 1984لسنة  7املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد  11-83القانون رقم 
  :ومتمم بـ
لسـنة   42، اجلريدة الرمسية عـدد  1988أكتوبر  18مؤرخ يف  209-88مرسوم رقم  §

1988.  
1985  

حيدد قائمة العمال املشبهني باألجراء يف جمال  1985فرباير  9مؤرخ يف  33-85مرسوم رقم / 7
  :، معدل ومتمم بـ1985لسنة  9الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 

لسنة  52، اجلريدة الرمسية عدد 1992يوليو  6مؤرخ يف  274-92مرسوم تنفيذي رقم  §
1992. 

ات الضمان االجتماعي ألصناف حيدد اشتراك 1985فرباير  9مؤرخ يف  34-85مرسوم رقم / 8
  :، معدل ومتمم بـ1985لسنة  9خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 

 52، اجلريدة الرمسية عـدد  1992يوليو  6مؤرخ يف  275-92املرسوم التنفيذي رقم  §
 .1992لسنة 
 83عدد ، اجلريدة الرمسية 1994ديسمرب  12مؤرخ يف  437-94املرسوم التنفيذي رقم  §

 .1994لسنة 
 12، اجلريدة الرمسية عـدد  1998فرباير  25مؤرخ يف  79-98املرسوم التنفيذي رقم  §

 .1998لسنة 
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غـري   1985فرباير  9مؤرخ يف  35-85مرسوم رقم / 9

  :م بـ، معدل ومتم1985لسنة  9األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا، اجلريدة الرمسية عدد 
 74، اجلريدة الرمسية عـدد  1996نوفمرب  30مؤرخ يف  434-96مرسوم تنفيذي رقم  §

 .1996لسنة 
حيدد شروط التكفل خبدمات الضـمان   1985أوت  20مؤرخ يف  224-85مرسوم رقم / 10



 35االجتماعي املستحقة للمؤمن هلم الذين يعملون أو يتكونون يف اخلارج، اجلريدة الرمسية عـدد  
  .1985لسنة 

1988  
 27-84يعدل ويتمم املرسوم رقـم   1988أكتوبر  18مؤرخ يف  209-88مرسوم رقم / 11

 83/11الذي حدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون رقـم   1984فرباير  11املؤرخ يف 
  .1988لسنة  42املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد 

1991  
يتعلق يدفع التعويضات اليومية  1991سبتمرب  28مؤرخ يف  339-91قم مرسوم تنفيذي ر/ 12

اخلاصة بالتأمينات عن املرض والوالدة وحوادث العمل واألمراض املهنية من قبل اهليئات املستخدمة 
حلساب الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية وحوادث العمل واألمراض املهنية، اجلريدة الرمسيـة  

  . 1991لسنة  45عدد 
1992  

يتضمن الوضع القانوين لصـناديق    1992يناير  4مؤرخ يف  07-92مرسوم تنفيذي رقم / 13
لسـنة   2الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري واملايل للضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عـدد  

  : ، معدل ومتمم بـ1992
لسنة  11مسية عدد ، اجلريدة الر2005فرباير  6مؤرخ يف  69-05مرسوم تنفيذي رقم  §

2005. 
-85، يعدل ويتمم املرسوم رقم 1992يوليو  6مؤرخ يف  247-92مرسوم تنفيذي رقم / 14
الذي حيدد قائمة العمال املشبهني باألجراء يف جمال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عـدد   33
  .1992لسنة  52

1994  
يعدل ويـتمم القـانون رقـم     1994أبريل  11مؤرخ يف  04-94مرسوم تشريعي رقم / 15
  .1994لسنة  20املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد  83/11
حيدد نسبة االشتراك يف الضـمان   1994مايو  26مؤرخ يف  12-94مرسوم تشريعي رقم / 16

  .1994لسنة  34االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
حيدد توزيع نسبة االشـتراك يف   1994يوليو  6مؤرخ يف  187-94مرسوم تنفيذي رقم / 17

  .1994لسنة  44الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
يعدل ويتمم املرسوم رقـم   1994ديسمرب  12مؤرخ يف  437-94مرسوم تنفيذي رقم / 18



الذي حيدد اشتراكات الضمان االجتماعي ألصناف خاصـة   1985فرباير  9املؤرخ يف  35-34
  .1994لسنة  83م اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد من املؤمن هل

1996  
حيدد قائمة األمراض اليت حيتمـل أن يكـون    1996مايو  5قرار وزاري مشترك مؤرخ يف / 19

  .1997لسنة  16، اجلريدة الرمسية عدد 2، 1مصدرها مهنيا وملحقيه 
مؤرخ  35-85 يعدل ويتمم املرسوم رقم 1996نوفمرب  30مؤرخ يف  17-96أمر رقم / 20
املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا،  1985فرباير  9يف 

  .1996لسنة  74اجلريدة الرمسية عدد 
يعدل ويتمم املرسـوم رقـم    1996نوفمرب  30مؤرخ يف  434-96مرسوم تنفيذي رقم / 21
جتماعي لألشخاص غري األجراء الـذين  املتعلق بالضمان اال 1985فرباير  9مؤرخ يف  85-35

  .1996لسنة  74ميارسون عمال مهنيا، اجلريدة الرمسية عدد 
1997  

حيدد االتفاقية النموذجية الـيت   1997ديسمرب  8مؤرخ يف  472-97مرسوم تنفيذي رقم / 22
اجلريدة  جيب أن تتطابق مع أحكامها االتفاقية املربمة بني صناديق الضمان االجتماعي والصيدليات،

  .1997لسنة  82الرمسية عدد 
1998  

-85يعدل ويتمم املرسوم رقم  1998فرباير  25مؤرخ يف  79-98املرسوم التنفيذي رقم / 23
الذي حيدد اشتراكات الضمان االجتماعي ألصناف خاصة عـن   1985فرباير  9املؤرخ يف  34

  .1998لسنة  12املؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 
1999  

-94يعدل ويتمم املرسوم التشريعي رقم  1999مارس  22مؤرخ يف  04-99قانون رقم / 24
والذي حيدد نسبة االشتراك ي الضمان االجتمـاعي، اجلريـدة    1994مايو  26املؤرخ يف  12

  .1999لسنة  20الرمسية عدد 
ـ  1999أبريل  5املؤرخ يف  07-99القانون رقم / 25 هيد، اجلريـدة  الذي يتعلق بااهد والش

  .1999لسنة  25الرمسية عدد 
يعدل ويتمم املرسوم التنفيـذي  1999يونيو  22مؤرخ يف  121-99مرسوم تنفيذي رقم / 26
والذي حيدد نسبة االشتراك يف الضمان االجتمـاعي،   1994يوليو  6املؤرخ يف  187-94رقم 

  .1999لسنة  41اجلريدة الرمسية عدد 



 15-83يعدل ويتمم القـانون رقـم    1999نوفمرب  11 مؤرخ يف 10-99قانون رقم / 27
واملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عـدد   1983يوليو  2املؤرخ ي 

  .1999لسنة  80
2000  

، يعدل ويـتمم املرسـوم   2000مارس سنة  4مؤرخ يف  50-2000مرسوم تنفيذي رقم / 28
، والذي حيدد توزيع نسبة االشـتراك يف  1994يوليو سنة  6 املؤرخ يف 187-94التنفيذي رقم 

  .2000لسنة  10الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
2004  

حيدد كيفيات التمثيل والتعيني  2004أبريل  13مؤرخ يف  114-04مرسوم تنفيذي رقم / 29
لسـنة   25دة الرمسية عدد وكذا قواعد سري جلان الطعن املسبق يف جمال الضمان االجتماعي، اجلري

2004.  
، حيدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات 2004أوت  9مؤرخ يف  235-04مرسوم تنفيذي رقم / 30

  .2004لسنة  50الطابع الطيب وصالحياا وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية عدد 
 14-83، يعدل ويتمم القـانون رقـم   2004نوفمرب  10مؤرخ يف  17-04قانون رقم / 31
واملتعلق بالتزامات املكلني يف جمال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية  1983ؤرخ يف يوليو سنة امل

  .2004لسنة  72عدد 
2005  

حيدد شروط سري املراقبة الطبيـة   2005مايو  7مؤرخ يف  171-05مرسوم تنفيذي رقم / 32
  .2005لسنة  33للمؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 

، يتضمن كيفيات إعـداد  2005يوليو سنة  20مؤرخ يف  257-05سوم تنفيذي رقم مر/ 33
املدونة العامة لألعمال املهنية لألطباء والصيادلة وجراحو األسنان واملساعدين الطبـيني وتسـيريها،   

  .2005لسنة  52اجلريدة الرمسية عدد 
واعد تعيني أعضاء ، حيدد ق2005نوفمرب سنة  8مؤرخ يف  433-05مرسوم تنفيذي رقم / 34

لسنة  74اللجنة الوالئية للعجز يف جمال الضمان االجتماعي وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية عدد 
2005.  

2008  
املتعلق  2008فرباير سنة  23املوافق  1429صفر عام  16مؤرخ يف  08-08القانون رقم / 35

  ).2008مارس  2الصادرة يف  11د اجلريدة الرمسية عد(باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 



ديسمرب  24املوافق  1429ذي احلجة عام  26مؤرخ يف  415-08املرسوم التنفيذي رقم / 36
، حيدد أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق مؤهلة يف جمال الضمان االجتمـاعي وتنظيمهـا   2008
  .وسريها

ديسمرب  24املوافق  1429م ذي احلجة عا 26مؤرخ يف  416-08املرسوم التنفيذي رقم / 37
، حيدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن املسبق املؤهلة يف جمـال الضـمان االجتمـاعي    2008سنة 

  .وتنظيمها وسريها
  .2009يناير  6اجلريدة الرمسية العدد األول الصادرة يف ) 36-37(

2009  
فربايـر سـنة    07املوافق  1430صفر عام  11مؤرخ يف  72-09املرسوم التنفيذي رقم / 38

  .، حيدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب وتنظيمها وسريها2009
فربايـر سـنة    07املوافق  1430صفر عام  11مؤرخ يف  73-09املرسوم التنفيذي رقم / 39

  .، حيدد تشكيلة جلنة العجز الوالئية املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي وتنظيمها وسريها2009
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


