
 تيــزي وزو -مولــود معمـري جامعــة 

 والعــموم السياسية كمّيــة الحقــوق
 ل.م.د نظام –قسم القانون 

 
 

 

 ن المذكرة:
 

 
 في القانون شيادة الماستر مذكرة  لنيل

 القانون االجتماعيتخصص: 
  

 تحت إشــراف:                 : البينإعداد الط

 واضح رشيد د/                                                  أحمد نمزيا -
 بروى الياس -

 
 لجنـــة المناقشــة:

 رئيسـا........................،جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،أستاذة ،معاشو نبالي فطة. د/
 مشرفا ومقررا..........و، جامعة مولود معمري، تيزي وز أستاذ محاضر )أ(،  واضح رشيد، د/ 
 ممتحنا...........،، جامعة مولود معمري، تيزي وزون محند أورابح، أستاذ مساعد )أ(بورني. /أ
 

92/92/9902تاريخ المناقشة:  

 حل المنازعة الطبية عبر الخبرة الطبية
 



 

 

 قديرتو  كلمة شكر
وأحاطنا برحمتو الواسعة    الذي أنار لنا درب العلمالعظيم     كر اهللنش 

لى  ووفَقنا إلنجاز ىذا العمل المتواضع ف لو الحمد سبحانو وتعالى وسالم ع
 سيد الخلق محمد عليو الصالة والسالم.

        الدكتورلألستاذ  كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير         
على ىذا العمل طيلة مدَة إنجازه ولم يبخل    واضح رشيد" الذي أشرف"

 علينا بالنصائح واإلرشادات فكان نعم األستاذ.

 بعيد.  كما نشكر كل من مدَ لنا يد العون من قريب أو من
 

                   

 خطاكم اهلل سدد للجميع، شكرا
                                                        

               ....    لياساو   أحمد 
 



 إىداء

 

 تغمَده اهلل برحمتو الواسعة وأسكنو فسيح جنانو.إلى روح والدي العزيز  

 يا حفظيا اهلل.الرحمة في أسمى معانيإلى والدتي الغالية عنوان الحنان و  

 إلى إخواني و أخواتي و جميع أفراد عائلتي

 إلى جميع أصدق ائي وزمالئي وكل من مدَ لي يد العون وساندني.

 

                                                                  ... أحمد  
 

 



 إىداء    

 عة حياتي األزلية الوالدين العزيزينأىدي ثمرة جيدي إلى منارة فكري و شم

 إلى كل العائلة

 إلى كل اإلخوة واألخوات

 إلى كل األصدق اء والزمالء

 إلى يومنا ىذا  االبتدائيإلى كل أستاذ ساىم في تكويني منذ الطور  

 إلى كل من يقدس محراب العلم.

 

                                                                        ...  الياس  
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 مقدمة
انقطاع المؤمن لو اجتماعيا بمناسبة  جتماعي بحياة العامليتكفل قانون الضمان اال           

 والتي حصرىا المشرع في قانون الضمان يكون ذلك لعدة أسباب،و  أو انتيائيا عالقة العمل
التي عرفتيا أوروبا خالل القرن التاسع االجتماعي، فيذا األخير ظير بسبب حوادث العمل 

يشكل الضمان ت وممثمي العمال، حيث عشر والضغوط الممارسة من طرف النقابا
االجتماعي أحد صور الحماية االجتماعية التي نصت عمييا المعاىدات والدساتير الدولية 

بو في التكفل وىذا يعود إلى الدور الذي يمع واالجتماعي، مادينظرا ألىميتو  من الجانب ال
 بجميع األخطار االجتماعية والمينية التي يتعرض ليا المؤّمن لو اجتماعيا وذوي حقوقيم.

بالتالي فقد أصبح الضمان االجتماعي في مختمف األنظمة المقارنة، يشكل منظومة      
ى قانونية و ىيكمية قائمة بذاتيا، تحكميا قوانين وأنظمة وآليات خاصة بيا، و ىي مستقمة إل

حد بعيد عن المنظومة التي تخضع ليا عالقات العمل الفردية والجماعية، وباستقاللية النظام 
القانوني االجتماعي ظيرت منظومة قانونية متميزة في مجال النزاعات التي تنشأ عن تطبيق 

اآلليات التي يتم بمقتضاىا ذا النظام القانوني االجتماعي، وذلك من حيث اإلجراءات و ى
 .  1ذه النزاعات، وكذلك من حيث الييئات واألجيزة المختصة بميمة تسويتياتسوية ى

حقوقو  ينشأ عن تطبيق قانون الضمان االجتماعي خالفات تقوم بين العامل أو ذوي
عن أحكام قوانين  وبين ىيئة الضمان االجتماعي، وذلك حول الحقوق وااللتزامات الناشئة

تتعدد  قانون الضمان االجتماعي الناشئة عن تطبيق  تعدد الخالفاتوب ،2الضمان االجتماعي
وكون ىذه الخالفات تقنية ومعقدة فيو األمر الذي يجعل إجراءات  طرق تسويتيا،بذلك 

في توضيح  اأساسي االطبية دور  تسويتيا تتميز بالطابع اإلداري والتقني، أين تمعب الخبرة
                                                      

لمطبوعات ديوان ا ،3، ط ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائريأحمية سميمان - 1
 .175 ص ، 2005 الجامعية، الجزائر،

الجزائر، جسور لمنشر والتوزيع،  ،عالقات العمل الفردية والجماعية -الوجيز في شرح قانون العملىادفي بشير،  - 2
 .145ص ،2006
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ة الطبية التي ترتبط تسويتيا أساسا المنازع معطيات ومالبسات ىذه المنازعات، ومن بينيا
 بالخبرة الطبية.

العامل المؤمن لو اجتماعيا قد يتعرض في حياتو المينية لمخاطر )مرض، مرض 
تقدميا ىيئة الضمان  آداءات(، وىذا ينجم عنو االستفادة من ميني، أو حادث عمل

 ن الخطر الذييقوم بالتصريح ع و حتى يستفيد من ىذه اآلداءاتوالمؤمن لاالجتماعي، 
الصحية من  أصابو أمام ىيئة الضمان االجتماعي عن طريق تقديم شيادة طبية تقدر حالتو

 طرف الطبيب المعالج.

المقدمة من  ىيئة الضمان االجتماعي ليا صالحية إجراء التحقق من نتائج الوصفات
ر المستشا طرف الطبيب الطبيب المعالج عن طريق إجراء المراقبة الطبية والتي تمارس من

ات يتم بموافقة الطبيب المستشار عمى وعميو تقديم اآلداءالتابع لييئة الضمان االجتماعي، 
من طرف الطبيب المعالج، أّما إذا رفض الطبيب المستشار  لوصفات المقدمة لممؤّمن لوا

 النزاع.  الوصفات فينا ينشأ

إلى سن  بالمشرع طابع طبي، وىذا ما أدى ذاموضوع نشوب المنازعة الطبية يكون 
 نابحثليكون  التسوية. في بحيث جعل الخبرة الطبية ىي األولىإجراءات خاصة لتسويتيا، 

 في ظل الخبرة الطبية القانوني لممنازعة الطبية  التنظيم حول
نعرض سإلجابة عميو ون الضمان االجتماعي الجزائري و لحاول دراستو وفقا لقانسن ماىو 

الخبرة الطبية في الفصل األول، ثّم طرق تسوية المنازعة الطبية مفيوم المنازعة الطبية و 
 في الفصل الثاني. الطبية المتعمقة بالخبرة

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 األٔل انفظم

انخبطت ببنًُبزػت  األحكبو

 انطبٛت
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المنازعات الطبية التي تنشْا  بين ىيئة الضمان االجتماعي و المؤمن لو اجتماعيا  إن
والييئات واألشخاص إجراءات الفصل فييا  ، خصائصيا،وميايتختمف من حيث مف

يغمب عمييا  إذ ،رى في مجال الضمان االجتماعيالمختصة في تسويتيا عن المنازعات األخ
في  األصلالخبرة الطبية ىي ف اإلداري أو القضائي، ثر من الطابعالطابع الطبي أك
حالة الطبية لممستفيد من الضمان الخالفات المتعمقة بال فإنّ  وعميو ،المنازعات الطبية

وتعتبر ىذه  ،يجب أن تتم تسويتيا في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية االجتماعي
طرق إلى ت  يتُم الا الفصل سومن خالل ىذ، ات ىي األصل في المنازعات الطبيةاإلجراء
 .(المبحث الثاني)( ثّم إلى مفيوم الخبرة الطبية المبحث األولالمنازعة الطبية )مفيوم دراسة 
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 األول المبحث
 مفيوم المنازعة الطبية

حاول المشرع الجزائري إعطاء مفيوم شامل وواسع لممنازعة الطبية في مجال الضمان  
وخاصة في القانون  02/07/1983لمؤرخ في ا 15-83االجتماعي في القانون القديم رقم 

بالمنازعات في مجال الضمان  المتعمقين ،2008جويمية  23المؤرخ في  08-08الجديد رقم 
سوف نحاول تحديد (، و من ثم المطمب األول)ا ما سنتعرض إليو في وىذ ،االجتماعي

ا تمييزىا عن المنازعات األخرى في مجال الضمان وكذ وخصائصيا اف المنازعة الطبيةأطر 
   .(المطمب الثاني) االجتماعي

 األٔل انًطهب

 ٔتًٛٛسْب ػٍ انًُبزػبث األخرٖ تؼرٚف انًُبزػت انطبٛت

أنو رغم من خالل ما جاء في  النصوص القانونية في  مجال الضمان االجتماعي،  
المشرع  تداخل مفاىيميا، إاّل أنّ  منازعات الضمان االجتماعي بسببصعوبة التمييز بين 
شرع الجزائري دارك المتاألخير ا وبإلغاء ىذ، 15-83في القانون رقم  الجزائري قّدم ليا تعريفا

ليقّدم تعريفا واسعا  08-08الثغرات الموجودة فيو من خالل إصداره لمقانون رقم النقائص، و 
 .ما كان عميو سابقامقارنة ب

 األٔل انفرع

 تؼرٚف انًُبزػت انطبٛت

لممنازعة الطبية سواء في القانون القديم،  وشامال ادقيق اتعريفلم يقدم المشرع الجزائري 
 ديد.أو القانون الج
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 51-38رلى  نًُبزػت انطبٛت فٙ انمبٌَٕ تؼرٚف ا -أٔال

عمى تعريف المنازعة الطبية في مجال الضمان  المشرع الجزائري صراحة ينص لم
تختص  "   عمى أنو 15-83من القانون رقم  4االجتماعي بل اكتفى بالقول في نص المادة 
وي االجتماعي وكذا ذ من الضمان لممستفيدينة طبيالمنازعات الطبية بكل الخالفات المتعمقة بالحالة ال

 .1"حقوقيم

 ذا فمن خالل نص ىذه المادة يمكن لنا تعريف المنازعة الطبية عمى أنيا كل خالف
ىيئة الضمان االجتماعي والمؤمن لو حول الحالة الصحية ليذا  ينشب بين  طابع طبي

الخالفات الناجمة  إلى ضافةإ ،تقدير العجز أوحادث عمل ، الوالدة ،حالة المرض ،األخير
آثارىا  أونتائجيا  أوالقانونية الخاصة بالخبرة الطبية  اإلجراءاتعدم صحة  أوعن مخالفة 

 .القانونية

ريف واضح بأي تع لنا أّن المشرع الجزائري لم يأت ا النص يتبينمن خالل ىذبالتالي ف 
فات المتعمقة بالحالة الطبية بل حصر النزاع الطبي في بعض الخال ،و دقيق لممنازعة الطبية

 .2وي حقوقيمأو ذ ن الضمان االجتماعيلممستفيدين م

 83-83رلى  بزػت انطبٛت فٙ ظم انمبٌَٕ تؼرٚف انًُ -حبَٛب

من القانون  17نص المشرع الجزائري عمى تعريف المنازعات الطبية في المادة  
ا القانون بية في مفيوم ىذصد بالمنازعات الطيق"عمى أنو سالف الذكر  08-08الجديد رقم 

القدرة عمى ، الخالفات المتعمقة بالحالة الصحية لممستفيدين من الضمان االجتماعي السيما المرض
 3."ا كّل الوصفات الطبية األخرىالعالج وكذو  ية لممريض و التشخيصالحالة الصح ،العمل

                                                      

 ر ج تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي،ي 02/07/1983مؤرخ في  15-83من القانون رقم  04المادة  - 1
 )ممغى(. 1983-07-05صادر في ، 28عدد 

 .140، ص 2013دار اليدى، الجزائر،  ،حوادث العمل واألمراض المينية ،سماتي الطيب -2

 ر عدد تماعي جيتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االج 23/02/2008مؤرخ في  08-08من القانون  17المادة  -3
 .2008-02-23 في صادر، 11
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وشموال من  حاول المشرع الجزائري خالل نص ىذه المادة إعطاء مفيوم أكثر وضوحا
دخالو مصطمحات أخرى جديدة  الذي جاء بو في القانون القديم بتغييره لبعض المصطمحات وا 

 .1وذلك من أجل حصر أىم موضوعات الخبرة الطبية

لم يوفق المشرع الجزائري  أن حسب رأي الطيب سماتي ما يالحظ عمى ىذا التعريف
إلى  الضمان االجتماعي بالنظر في إعطاء مفيوم كامل وشامل لممنازعة الطبية في مجال

 08-08 رقم بالّرغم أنو وّسع في مفيوميا في ظّل القانون الجديد الواقع  والممارسة العممية،
حيث غير فقط ، إاّل أّنو لم يضف أّي جديد بخصوصيا عمّا كان عميو في القانون السابق

صطمح في غاية األىمية عبارة "الحالة الطبية" بعبارة "الحالة الصحية" إضافة إلى حذفو م
ذلك أّنو في غالب األحيان المستفيد من  ،وىو مصطمح "ذوي الحقوق" وىو أمر غريب

الضمان االجتماعي ليس ىو اّلذي يباشر بنفسو إجراءات القيام باالعتراض عمى قرارات 
وذلك في حالة وفاة المستفيد أو عدم قدرتو  ل يقوم ذوي حقوقو بذلك بدال عنو،ب صندوق،ال
 2.مى مباشرة إجراءات االعتراض بسبب حالتو الصحية التي تحول دون قيامو بذلكع

لمشرع الجزائري بخصوص المنازعة الطبية يمكن تعريفيا ا تخذهاالموقف الذي  ىذا أمام
عمى أّنيا "جميع الخالفات التي تثور بين المستفيدين من الضمان االجتماعي وىيئات 

معاينات الطبية أو تكييف األضرار الناجمة عن حوادث الضمان االجتماعي حول نتائج ال
رة من طرف ىيئات الضمان العمل واألمراض المينية من طرف الطبيب المعالج و تمك المقدً 

قديرين لمحالة وبالتالي نكون أمام ت ،االجتماعي عن طريق الطبيب االستشاري التابع ليا

                                                      

 141، صسابق ، مرجع .....حوادث العمل ،سماتي الطيب - 1

، دار اليدى، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء القانون الجديدسماتي الطيب، -2
 .13، ص2010الجزائر، 
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وىنا ينشأ  والثاني بالطبيب المستشار، ،الجاألول خاص بالطبيب المع الصحية لممؤمن لو ،
 .1الّنزاع الطبي

االجتماعي  يقوم بين المؤم ن لو وىيئة الضمان الفخفالنزاعات الطبية ىي  ،عميو
المصاب بناءا عمى تقدير كل من الطبيب  حول الحالة الصحية والطبية لممؤمن لو اجتماعيا

  .2المعالج والطبيب المستشار

 انفرع انخبَٙ

 االرتًبػٙ ًُبزػت انطبٛت ػٍ غٛرْب يٍ يُبزػبث انؼًبٌتًٛٛس ان

فإّنو يصعب التمييز فيما  االجتماعينظرا لتشابو وتداخل مفاىيم منازعات الضمان 
خاصا بكّل منازعة وىذا حسب النصوص  لكن المشرع الجزائري وضع تصنيفا، بينيا

ثّم  ،(أّوال)عن المنازعة العاّمة  لذا سنتطرق إلى تمييز المنازعة الطبية ،القانونية المنظمة ليا
  .(ثانيا)تمييزىا عن المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي 

 تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة العاّمة -أّوال

تعتبر المنازعة الطبية والمنازعة العاّمة المنازعتين األكثر تداخال في مجال الضمان 
ضمن المنازعة يدخل ضمن المنازعة العامة أو فيصعب تصنيف النزاع عمى أنو  ،االجتماعي

 وىذا بالخصوص في مجال حوادث العمل واألمراض المينية وكذلك مجال العجز. الطبية،

 من القانون 17تقديم تعريف لكل منيما فحسب نص المادة بيذا قام المشرع الجزائري ب
ن الخالفات المتعمقة بالحالة يقصد بالمنازعة الطبية في مفيوم ىذا القانو"سالف الذكر  08-08رقم 

                                                      

مطبوعات ، ديوان ال3 بعة، طآليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائريأحمية سميمان،  -1
  .191، ص 2005الجامعية، الجزائر، 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون  الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينية،قالية فيروز،  -2
 .136، ص2012تيزي وزو، ، د معمريالمسؤولية المينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولو 
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السيما المرض والقدرة عمى العمل والحالة الصحية  االجتماعيالصحية لممستفيدين من الضمان 
 "لممريض والتشخيص والعالج وكذا كل الوصفات الطبية األخرى

يقصد ": من نفس القانون والتي تعّرف المنازعة العاّمة عمى أّنيا 03المادة  كذلك
في مفيوم ىذا القانون الخالفات التي تنشأ بين ىيئات الضمان  االجتماعيامة لمضمان بالمنازعة الع
أو المكمّفين من جية أخرى بمناسبة تطبيق تشريع  اجتماعيامن جية و المؤمن ليم  االجتماعي

 ."االجتماعيوتنظيم الضمان 

 يٍ حٛج انًٕػٕعانتًٛٛس  -1

 ، المراقبة الطبية،اجتماعيا ليم لممؤًمن ق بالحالة الصحيةالمنازعة الطبية ىي التي تتعمّ 
الخالفات ب زعة العامة ىي التي تتعًمقانمالخبرة الطبية وكذا مجاالت تقدير العجز. أّما ال

الناشئة عن تطبيق أو تفسير أو االعتراض عمى القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان 
 .1االجتماعي

 يٍ حٛج األؽراف انتًٛٛس   -2

راف تتميز المنازعة الطبية عن المنازعة العاّمة في كون أطراف أّما من حيث األط
المنازعة الطبية تتمثل في ىيئات الضمان االجتماعي من جية والمؤمن ليم اجتماعيا وذوي 

المنازعة العاّمة ىم كّل من ىيئات الضمان  في حين في 2،حقوقيم من جية أخرى
مستخدمين أو و المكّمفين سواء كانوا من جية و المؤّمن ليم و ذوي حقوقيم أ االجتماعي

  .3من جية أخرى االجتماعين مع ىيئات الضمان أصحاب عمل أو متعاقدي

 

 
                                                      

بحث مقدم لنيل شيادة  ، المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان االجتماعيكشيدة باديس -1
 .57، ص 2010تخصص قانون األعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الماجستير في  العموم القانونية،

.،  سالف الذكرتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ، 08-08رقم من القانون  17 ةأنظر الماد - 2   

 .نفسو من القانون 03 ةأنظر الماد -3
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 يٍ حٛج اإلرراءاثانتًٛٛس   -3

كذلك فإّن النزاعات الطبية تختمف عن النزاعات العاّمة من حيث إجراءات تسويتيا 
التقني أكثر من الجانب اإلداري أو بع الطبي و اوالييئات المختصة بذلك  إذ يغمب عمييا الط

بخالف المنازعة العامة فالتسوية الداخمية ىي األصل فييا والتي نّظميا المشرع  1القضائي
فيي المجنة الجزائري في لجنتين تتمّثل األولى في المجنة المحمية لمطعن المسبق أّما الثانية 

يترّتب عميو عدم  اشكمي اة الداخمية قيدالوطنية المؤّىمة لمّطعن المسبق وتعتبر إجراءات التسوي
 .2شكال قبول الدعوى القضائية

 تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة التقنية -ثانيا

لممنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في  وشامال ادقيق اتعريف لم يقدم المشرع الجزائري
الطابع العام أو مجال الضمان االجتماعي شأنو في ذلك شأن المنازعات األخرى ذات 

 3الطبي.

المتعمق بالمنازعات في مجال  08-08من القانون رقم  17إذ حسب نص المادة 
المنازعة الطبية عمى أّنيا تمك الخالفات المتعمقة  الجزائري الضمان االجتماعي عّرف المشرع

 بالحالة الصحية لممستفيدين من الضمان االجتماعي بما فييا المرض والقدرة عمى العمل
 .4والّتشخيص والعالج وكذا كل الوصفات الطبية األخرى الصحية لممريض والحالة

من نفس القانون عّرف المشرع المنازعة التقنية ذات  38في حين بموجب نص الماّدة 
يقصد بالنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في مفيوم ىذا القانون الخالفات "الطابع الطبي كما يمي 

ئات الضمان االجتماعي ومقدمي العالج  والخدمات المتعمقة بالّنشاط الميني لألطباء التي تنشأ بين ىي
                                                      

      ،2009، الجزائر، 3بعة، دار ىومو، طمنازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائريبن صاري ياسين،  -1
 .41ص 

  .72كشيدة باديس، مرجع سابق، ص -2
                                                                        .                               91بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص  -3
 تعمق بالمنازعات في الضمان االجتماعي، سالف الذكر.ي ،08-08 رقم من القانون 17أنظر المادة  -4
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والصيادلة وجرّاحي األسنان والمساعدين الطبيين والمتعمقة بطبيعة العالج وباإلقامة في المستشفى أو 
 ."في العيادة

 ي:عمى النحو التال نالمنازعتييمكن تمييز الذكر  نالسالفيفمن خالل التعريفين 

 يٍ حٛج األؽرافانتًٛٛس   -1

فالمنازعة الطبية تنشأ بين ىيئات الضمان االجتماعي من جية والمؤمن ليم اجتماعيا 
أّما المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي تنشأ بين ىيئات  ،وذوي حقوقيم من جية أخرى

لألطباء  الضمان االجتماعي من جية ومقدمي العالج والخدمات المتعمقة بالنشاط الميني
والصيادلة وجّراحي األسنان والمساعدين الطبيين أو المتعمقة بطبيعة العالج واإلقامة في 

 .1المستشفى أو العيادة

 يٍ حٛج انًٕػٕع انتًٛٛس  -2

 المراقبة الطبية ليم اجتماعيا، بالحالة الصحية لممؤّمن أساسا تتعمق المنازعة الطبية
في حين المنازعة الّتقنية ذات الطّابع الطبي ىي ، 2لعجزوالخبرة الطبية وكذا مجاالت تقدير ا

تمك الخالفات التي تثور بشأن الغش، األخطاء والّتجاوزات المرتكبة من طرف األطباء 
الضمان الصيادلة في إطار وبمناسبة ممارسة نشاطيم الطبي في مجال  جّراحي األسنان،

 .3ليم اجتماعيا االجتماعي لفائدة المؤم ن

 يٍ حٛج اإلرراءاثٛٛس انتً  -3

المنازعة التقنية من حيث إجراءات تسويتيا ألن تختمف النزاعات الطبية عن النزاعات 
 الجانب اإلداري أو القضائي. الطبية يغمب عمييا الطابع الطبي والتقني أكثر من

                                                      

   سالف الذكر. ،تعمق بالمنازعات في الضمان االجتماعيي ، 88-88 رلى يٍ انمبَىٌ 38أَظر انًبدة  -1

 .                                                                                                             57كشيدة باديس، مرجع سابق، ص-2
                    .                                                                                   94بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص - 3



 الفصل األول:                                                        األحكام الخاصة بالمنازعة الطبية
 

13 
 

التي  08-08من القانون  39نص الماّدة أّما إجراءات تسوية المنازعة التقنية فحسب  
تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير المكمف بالضمان االجتماعي تكمف بالبت  "ييا جاء ف
 .1"نيائيا في التجاوزات التي ترتب عنيا نفقات إضافية لييئة الضمان االجتماعيو  ابتدائيا

تخضع المنازعات التقنية إلجراءات التسوية الداخمية باعتبارىا المبدأ في حل الخالفات 
من طرف المجنة التقنية التي تكون بالضمان االجتماعي وذلك من خالل النظر فييا المتعمقة 

لكن المشرع قد أغفل شيئا ضروريا  قراراتيا قابمة لمطعن أمام الجيات القضائية المختصة،
أال وىو إمكانية المجوء مباشرة إلى الجيات القضائية المختّصة لمّطعن  08-08في القانون 
 .2طبيالطابع التقنية ذات لا لجنةافي قرارات 

 انخبَٙ انًطهب

 خظبئض ٔأؽراف انُساع انطّبٙ

المنازعات األخرى لكل منازعة في مجال الضمان االجتماعي خصائص تميزىا عن 
(، وكذلك باختالف الخصائص األول الفرعسنذكر خصائص المنازعة الطبية )بينيا  ولمتمييز

      تقديم أطراف المنازعة الطبيةنحاول الف في األطراف أيضا، لذا سفإّنو ىناك اخت
 (. الثاني الفرع)

ل انفرع ّٔ  األ

 خظبئض انًُبزػت انطبٛت

تمتاز المنازعة الطبية في مجال الضمان االجتماعي عن غيرىا من المنازعات 
 وبالتالي نذكر  االجتماعي،بخصائص تمّيزىا عن باقي المنازعات األخرى في مجال الّضمان 

 ما يمي:أىّم الخصائص ك

                                                      

 سالف الذكر.                                                           ،تعمق بالمنازعات في الضمان االجتماعيي 08-08 القانون رقم من 39المادة - 1
 . 97كشيدة باديس، مرجع سابق، ص  -2
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 ارتًبػٛبببنحبنت انظحّٛت نهًؤّيٍ نّ  ت انطبٛتانًُبزػارتببؽ  -أٔال

ة بالحالة الصحي عّمقة أساسافي مجال الضمان االجتماعي مت المنازعات الطبية باعتبار
إلى عدة مخاطر مثل تتعرض صحتو المؤّمن لو قد وكون  ،لممستفيد من الضمان االجتماعي

لو في تّوقفو عن العمل لفترة قد تطول أو  تسببتوفاة، لذا قد المرض، العجز، الوالدة، وال
تقصر، فيتعرض المؤّمن لو خالليا إلى فقد دخمو ويكمفو ذلك مصاريف باىظة قد تفوق دخمو 

مّما يجعمو يمجأ إلى مصالح الضمان االجتماعي  ،األطباء والمستشفى واألدوية كمصاريف
في بعض األحيان  لكن 1مان االجتماعي،إليداع ممف طبي لالستفادة من أداءات الض

يختمف تقرير الطبيب المعالج عن رأي الطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي 
 .2النزاع الطبي وىنا نكون أمام تقديرين متباينين لمحالة الصحية لمعامل و من ثم ينشأ

 

الة الصحية لممؤّمن لو لوصف الح المجوء إلى الطبيب المعالج كمرحمة أولى ضرورة -ثانيا
 ااجتماعي

تمك الحالة التي يمجأ فييا المؤمن لو إلى الطبيب المعالج لتقدير  يىإّن المنازعة الطبية     
، فيذا األخير يقّدم النتائج المتوّصل إلييا من طرف الطبيب المعالج إلى 3وتحديد نسبة عجزه

قبة الطبية لمتحّقق من سالمة ىذه التي ليا صالحية إجراء المرا ،االجتماعيىيئة الضمان 
الذي يتوّلى فحصو من بعرض المصاب عمى الطبيب المستشار الّتابع ليا النتائج وذلك 

 جديد  وىنا نصبح أمام تقديرين لمحالة الصحية لممؤّمن لو، فالّتقدير األّول خاص بالطبيب

 الّرأي الذي أبداه المعالج و الثاني خاص بالّطبيب المستشار فإذا وافق ىذا األخير عمى

                                                      

 .                                                                  19، 18ص ص مرجع سابق  المنازعات الطبية والتقنية ...سماتي الطيب،  -1
 .136قالية فيروز، مرجع سابق، ص -2
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع ، تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعيعشايبو سميرة -3

 .13، ص 2012تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمريسية، كمية الحقوق والعموم السياقانون التنمية، 
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الطبيب المعالج لممؤّمن لو فينا ال يوجد أّي إشكال أّما إذا خالف الطبيب المستشار رأي  
 .1الطبيب المعالج ولم يرضى المؤّمن لو بيذا االختالف فينا تنشأ المنازعة الطبية

 بئرراء انًرالبت انطبٛت أضبضبارتببؽ انًُبزػت انطبٛت  -حبنخب

النظر إلى العديد من األداءات أو ب أساسي وذلك طبية كإجراءتعتبر المراقبة ال
ن لو يرغب في وبالتالي فكل مؤم   التعويضات التي ال تدفع إاّل بعد أخذ رأي المراقبة الطبية،

وبناء عمى ىذا  طبية، المراقبة معميو الخضوع لفاالستفادة من أداءات الضمان االجتماعي 
في إبداء رأي ذو طبيعة طبية في إطار تنظيمي في مجال  فإّن ميمة المراقبة الطبية تتمثل

لذا أوجب  ،انة وحفظ حق المؤّمن لو اجتماعياالضمان االجتماعي مع التأكيد عمى صي
القانون عمى ىذا األخير الخضوع لكل الفحوصات التي تكون مفيدة لتقدير أو إبقاء امتياز 

 .2من امتيازات الضمان االجتماعي

المتعمق  1983جويمية  02مؤرخ في ال 11-83قانون رقم الحسب ما جاء في 
اسطة بو  ىيئات الضمان االجتماعي قوم بيافإّن المراقبة الطبية ت الضمان االجتماعيب

 11-83من القانون  64المادة  لما جاء في نص طبقا وىذا الطبيب المستشار التابع ليا،
ن االجتماعي أن تقرر مع تحمميا يمكن لييئات الضما"لف الذكر والتي جاء فييا أنو االس

ذ ن ليم بواسطة طبيب.عمى المؤمّ  المصاريف إجراء فحوص طبية امتنع المؤّمن لو عن ىذه  اوا 
الفحوص الطبية أو المراقبة المطموبة أو عندما ال يمتثل لالستدعاء تسقط حقوقو في األداءات بالّنسبة 

 .3"لمفترة حيث أعيقت المراقبة

ا لييئة الضمان االجتماعي، وبالتالي ال كحق مقّرر قانونالطبية تعّد  فإّن المراقبة ،عميو
منيا ذلك أّن االستفادة من التعويض الواجب دفعو من  التيرب ن ليم اجتماعيايمكن لممؤمّ 

                                                      

 .  20 -19صص  . مرجع سابق،المنازعات الطبية والتقنية.. ،سماتي الطيب - 1
 .20ص ، المرجع نفسوسماتي الطيب - 2

صادر  ،28ر عدد  ج تعمق بالتأمينات االجتماعية،ي 02/07/1983مؤرخ في  11-83رقم  من القانون 64لمادة ا -3
 .متمممعدل و  ،1983-07-05في 
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الّرأي الطبي الذي يبديو الطبيب ب في غالب األحيان االجتماعي مرتبط قبل ىيئة الضمان
ن االجتماعي حول مدى استحقاق ىذا التعويض بالّنظر إلى المستشار الّتابع لييئة الضما

المؤّمن لو غير أن  نجد  حالة الصحية لممؤّمن لو اجتماعيا، وبالتالي ففي أغمب األحيانال
الذي التابع لييئة الضمان االجتماعي  الذي يصدره الطبيب المستشارراض بالقرار الطبي 

بالمؤّمن لو إلى االعتراض عمى ىذا القرار وذلك قام بإجراءات المراقبة الطبية، مّما يؤدي 
الطبية المتوّصل إلييا من قبل  المراقبةومن ثّمة فإّن نتائج  ،بطمب إجراء الخبرة الطبية

قد ، الجية المؤىمة لذلكالطبيب المستشار تبمغ عن طريق مصمحة التعويضات باعتبارىا 
جتماعي، وأخيرا يمكن القول أّن تؤدي إلى تنازعات بين المؤّمن لو وىيئات الضمان اال

المراقبة الطبية ىي سبب المنازعة الطبية في أغمب األحيان و أّن المنازعة الطبية مرتبطة 
 1.ارتباطا وثيقا بإجراء المراقبة الطبية

 اػتًبد تطٕٚت انًُبزػبث انطبٛت ػهٗ االضتؼبَت بأْم انخبرة -رابؼب

يجب المنازعات المتعمقة بيا لذا فمتسوية ية فنّ ر المنازعة الطبية مسألة تقنية و باعتبا
يتم االستعانة بأىل الخبرة من و تسمى بالخبرة الطبية، محددة قانونا و  إجراءات خاصةإتباع 

يا ليتسّنى ليم تقدير نسبة ليم اجتماع لمراقبة الحالة الصحية لممؤّمن األطباء المختصين
مرض ميني أو مرض عادي أو  أو معرفة أسباب الوفاة الناجمة عن حادث عملالعجز 

 2.محل النزاع

ممشرع الفرنسي فقد تبنى ىذا المبدأ في قانون الضمان االجتماعي بحيث بالنسبة ل أّما
و ذلك عن طريق االستعانة بطبيب  أّكد عمى ضرورة المجوء إلى رأي ثالث يفصل في النزاع

 3خبير يختاره الطرفين.

                                                      

 1- سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية ... مرجع سابق، ص ص 22-21. 
. 23ص ،المرجع نفسو ،سماتي الطيب - 2 

3 – Hanouz  Mourad, Khadir Mohamed, "Précis de sécurité sociale", O.P.U. Alger, 1996 p 191. 
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طبية يعتبر كنوع من التحكيم الطبي التخصصي بعبارة أخرى فإّن المجوء إلى الخبرة ال
 .1لتقديم الوصف والتحديد الّدقيق لمحالة الصحية لممؤمن لو

تمزم نتائج الخبرة "التي جاء فييا  08-08من القانون رقم  19/02وحسب نص المادة 
 .2"الطبية األطراف بصفة نيائية

 الخبير ممزم لألطراف. بديو الطبيبفمن خالل ىذا الّنص جعل المشّرع الرأي الذي ي

 انفرع انخبَٙ

 أؽراف انًُبزػت انطبٛت

المنازعة الطبية بين ىيئة الضمان االجتماعي من جية والمؤّمن ليم اجتماعيا  تنشأ
 وذوي حقوقيم من جية أخرى:

ال ّٔ  ْٛئت انؼًبٌ االرتًبػٙ-أ

غير أّن  ،تتعدد صناديق الضمان االجتماعي وتتنّوع حسب الخطر الذي تغطيو
 :اديق التي تدخل في موضوعنا ىيصنال

  (CNAS).الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعّمال األجراء-

  (CASNOS).الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لغير األجراء-

معالجة اآلثار  إلىتعتبر ىيئات الضمان االجتماعي من األجيزة الحديثة التي تيدف  
 وبعد انتيائيا سواء تعّمق  عرض ليا العامل خالل حياتو المينية،اجمة عن األخطار التي يتالن

 

معاشا أو  العجز العمل، إصابات، الوالدة المرض الميني، األمر بخطر المرض،
 سواء كانت اإلعانات عينية أو نقدية. إيرادا،

                                                      

. 191ص أحمية سميمان، مرجع سابق، - 1 
تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي سالف الذكر .ي 08-08من القانون  19/2مادة ال -  2 
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 عخّول ليا المشرّ بتسيير نظام الحماية االجتماعية الصناديق السالفة الذكر والتي  تتكفل
 12-83المتعمق بالتأمينات االجتماعية، 11-83صالحيات خاصة بيا طبقا لمقوانين 

وفيما يخص  المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية، 13-83والقانون  المتعمق بالتقاعد
المتضمن الوضع  07-92تحديد صالحيات ىذه الصناديق فيكون بموجب المرسوم التنفيذي 

 .لي لمضمان االجتماعيالتنظيم اإلداري والمااالجتماعي و قانوني لصناديق الضمان ال

 انًؤّيٍ نٓى ارتًبػٛب ٔرٔ٘ حمٕلٓى-حبَٛب

يستفيد من أحكام ىذا القانون كّل العمال " عمى أّنو 11-83من القانون رقم  3تنص المادة 
الذي كان يسري يعممون فيو والنظام كانوا أجراء أو ممحقين باألجراء أيّا كان قطاع النشاط الذي  سواء

 .1"عمييم قبل دخول ىذا القانون حيز التنفيذ

سالفة  11-83من القانون  3المادة  حسب ما جاء في نص، األجراء فئة العمالف
ويعتبر عمال أجراء كل األشخاص الذين يؤدون  من التأمينات االجتماعية، تستفيد ،الذكر

ساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمال بدنيا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولح
 .2عمومي أو خاص

غمون في التراب الوطني أّيا كانت تيش يدخل ضمن ىذه الفئة أيضا العمال الذينكما 
عة من أصحاب العمل يم وحيث ما كان لصالح فرد أو جماجنسيتيم وميما كانت صفة عمم
 .3و عالقتيم فيوم وشكل وطبيعة أو صالحية عقد عمميم أوميما كان مبمغ أو طبيعة أجرى

 حسب ما جاء في نص المادة األولى من المرسوم رقم ف ،فئة الممحقين باألجراء أما
يعد عمّال مشبيين باألجراء الوارد ذكرىم " والتي جاء فييا  1985فيفري  09المؤرخ في  85-33

 المتعّمق بالتأمينات االجتماعية: 00-33( من القانون رقم 3في المادة )

                                                      

.كرتعمق بالتأمينات االجتماعية، سالف الذي ،11-83 رقم من القانون 03المادة - 1 
.1990لسنة  11يتعّمق بعالقات العمل ،ج ر عدد  ،31/04/1990مؤرخ في  11-90من القانون رقم  02ماّدة ال- 2 
سالف الّذكر . ،تعمق بالتأمينات االجتماعيةي 11-83من القانون رقم  06ّدة االم- 3 
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ين يباشرون عمميم في المنزل ولـو كـانوا يممكـون كامـل األدوات الاّلزمـة لعمميـم أو العماّل الّذ -
 جزء منيا.

لخادمـات ااألشخاص الذين يستخدميم الخواص السيما خـدم المنـازل و البوّابـون و السّـواق و  -
والغاسالت والممرضات وكذلك األشخاص الذين يحرصون ويرعون عادة أو عرضا في منـازليم 

ســتخدمييم األطفــال الــذين يــأتمنيم عمــييم أوليــائيم أو اإلدارات أو الجمعيــات التــي أو منــازل م
 يخضعون لمراقبتيا. 

ّي ســـيم فـــي رأس ماليــــا أدة بشــــرط أن ال يكـــون و ذات المســـؤولية المحـــد وكـــالء الشـــركات -
 االجتماعي.

يييــة الفنــانون والممثمــون النــاطقون و نيــر النــاطقين فــي المســرح والســينما والمؤسســات الترف -
 عمى شكل أجور و تعويضات عن النشاط الفني. مكافآتاألخرى الذين تدفع ليم 

 .1"الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون -

 من نفس المرسوم: 02المادة  جاء في نصكما و 
حمــالو األمتعــة الــذين يســتخدمون فــي المحطــات إذا رخصــت المؤسســة ليــم بــذلك لكــن حمايــة  -

 األمومة وحوادث العمل واألمراض المينية. المرض، مين عنىؤالء تكون فقط بالنسبة لمتأ
 2يدفع فييا أجر الوقوف إالّ إذا رخص ليم. حراس مواقف السيارات التي ال -

 من نفس الرسوم: 3وكما جاء في نص المادة 

وطمبة مؤسسات التكوين الميني فال يعتبرون عمّال مشبّيين باألجراء إاّل فيما  الممتينون -
 .حوادث العمل و األمراض المينيّة يخّص حالة

                                                      

يحدد قائمة المشبيين باألجراء في مجال الضمان  09/02/1985مؤرخ في  33-85من المرسوم رقم  01ماّدة ال -1
 .1985 -02-24صادر في ،  09االجتماعي، ج ر عدد 

نفسو. من المرسوم 02 المادة - 2 
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 المبحث الثاني

 ت االستعانة بيامفيوم الخبرة الطبية ومجاال
تعتبر الخبرة الطبية والمجوء إلييا، بمثابة التحكيم الطبي التخصصي لتقديم الوصف 

 فيي جية طعن أولى لتسوية النزاعات المتعمقة ،الدقيق والتحديد الشامل لألضرار أو العجز
 الصحية لممؤمن لو في حالة مرض، أو حادث عمل، أو مرض ميني. بالحالة

 

 انًطهب األٔل

 يفٕٓو انخبرة انطبٛت
لمنصوص در اإلشارة إلى أن الخبرة اتج لى مفيوم الخبرة الطبية،لمتعرف إ قبل التطرق

ة ىيئقوم بيا تالتي الطبية ليست نفسيا الخبرة  نون االجراءات المدنية واالدارية،عمييا في قا
 الضمان االجتماعي.

التي ال يمكن مباشرتيا إاّل بأمر قضائي  لى، ىي إجراء من إجراءات التحقيق،فاألو 
إ .م.إ.من ق 125الغرض منو إنارة المحكمة حول موضوع النزاع، وىذا ما تّوضحو المادة 

 .1"تيدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو عممية محضة لمقاضي" بنصيا

يتم المجوء إلييا في حالة الخالف  ،رة الطبية في مجال الضمان االجتماعيأّما الخب 
 أو بخصوص وصف أو تكييف األضرار الناجمة عن مرض ،حول نتائج المعاينات الطبّية

 حادث عمل، أو مرض ميني، فإّنو  يتم المجوء إلييا كنوع من التحكيم الطّبي التخصصي 

 

                                                      

ر  اإلجراءات المدنية و اإلدارية ج المتضمن  قانون 23/02/2008مؤرخ في  09-08من القانون رقم  125مادة ال - 1
 .2008-04-23صادر في ، 21عدد 
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عن طريق طبيب خبير حيادي  ، وىذادقيق لألضراربيدف الوصول إلى الوصف والتحديد ال
 .1ومستقل عن الطرفين

 انفرع األٔل

 تؼرٚف انخبرة انطبٛت ٔانٓذف يُٓب

ىي وسيمة إثبات تيدف إلى التعرف عمى وقائع مجيولة ، و الخبرة ىي االستشارة الفنية
بداء الرأي في نقطة متنازع فييا تتعمق بالفن الذ 2من خالل الواقع المعموم  ي يختص بووا 

والخبير ىو كل شخص لو دراية بمسألة خاصة من المسائل وىو غير موظف  ،3الخبير
فيمجأ إلى الخبرة كمما قامت في الدعوى مسألة تتطمب لحميا معمومات خاصة  ،بالمحكمة

 .4مثال كتحديد و تقدير نسبة العجز أو سبب الوفاة
: الطبيب الخبير الخبراء في أغمب الحاالت يوجد مجموعتين من األطباء 

 .والطبيب المستشار5القضائي
 تعريف الخبرة الطبية -أوال

ثبات وقائع  تعتبر الخبرة الطبية من إحدى طرق اإلثبات التي يستعان بيا لتقدير وا 
 6ومسائل شائكة في المجال الطبي

                                                      

      ،، إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة الرابعة عشرالنظام القانوني لمنازعات الضمان االجتماعيمحمد كوال،  -1
 .281 ص
 .17ص ،1996مصر، االسكندرية،منشأة المعارف، ، في الطب الشرعي الجنائيةالخبرة ، الشواربي عبد الحميد -2
مذكرة لنيل شيادة الماجيستير في القانون، كمية الحقوق  ، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني،سايكني وزنة -3

 .136.ص ،2011 تيزي وزو،-والعموم السياسية، جامعة مولود معمري
 ،2008 ،،  الممتقى الوطني حول المسؤولية الطبية"المسؤولية الجنائية لألطباء" مداخمة تحت عنوان  ويس لعرج،بور  -4

 .212ص

5-Djosef Flasaquier, Guide pratique de l’expertise médicale, la Gazette médicale,éditeur, 

Paris,1996, p 01.   

6- عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شيادة الماجيستير في القانون، كمية الحقوق 
.99ص ،2011تيزي وزو مولود معمري، جامعة   والعموم السياسية، 6  
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تعد " :كما يمي 276-92من المرسوم التنفيذي  95المشرع الجزائري عرفيا في المادة 
ىيئة  أو ،سمطة أو ،سنان الذي يعّينو القاضيالطبية عمال يقدم من خاللو الطبيب أو جراح األ الخبرة

أو العقمية ثّم القيام عموما بتقييم التبعات  ،أخرى لمساعدتو التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية
 .1" أو مدنية ،التي ترتب عمييا آثار جنائية

مان االجتماعي يتعّمق موضوعيا أساسا بالبت والخبرة الطبية في مجال منازعات الض
م الّمجوء إلييا في حالة في الخالفات المتعّمقة بحالة المصاب واألضرار الاّلحقة بو، ويت

أو  بين الّطبيب المعالج والّطبيب المستشار حول مناسبة وكيفية استئناف العمل، التناقض
وىو ما ذىب إليو قانون الضمان  ،تحديد تاريخ الّشفاء، أو االلتئام عمى سبيل المثال

االجتماعي الفرنسي مؤكدا المجوء إلى رأي ثالث يفصل في النزاع عن طريق المجوء إلى 
فإجراء الخبرة الطبية وجوبي لتسوية النزاع الطبي داخميا تكون  ،2طبيب خبير يختاره الطرفين

 مع ىيئة الضمان وفق إجراءات نضميا تشريع الضمان االجتماعي الذي اعترف لممتعاممين
في القرارات التي  أو أصحاب العمل بالطعن ،سواء كانوا مؤمنين اجتماعييناالجتماعي 

تصدرىا ىذه األخيرة، وىذا سعيا من المشرع عمى إضفاء أكثر سرعة ومرونة في تسوية 
 أو ذوي حقوقو وىيئة الضمان االجتماعي. ،المنازعة الطبية التي تنشأ بين المؤّمن لو

لخبرة الّطبية لممستفيدين من الضمان االجتماعي عمى مستوى صناديق تمارس ا
ال تتعّمق بحاالت العجز المذكورة  ،إذا كانت الحالة الصحية لممؤمن لو 3الضمان االجتماعي

المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي. فيذه   08-08من القانون  31في المادة 
 ارات الطبية المتعمقة بيا أمام لجنة العجز الوالئية، لكن ىذهالحاالت يتم االعتراض عمى القر 

                                                      

 عدد  رج نة أخالقيات الطب يتضمن مدو  1992-07-06مؤرخ في  276- 92من المرسوم التنفيذي  95المادة  - 1
 .1992-07-08صادر في ، 52

2- Hanouz  Mourad, Khadir  Mohamed,op- cit, p 191.  

المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية،)دراسة مقارنة بين القانون الجزائري ، زرارة صالحي الواسعة - 3
 ة،قسنطين –جامعة منتوري كمية الحقوق والعموم السياسية،،دكتوراه دولة في القانون الخاص مذكرة لنيل شيادة ،والمصري(

 .290، ص2007
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األخيرة تمجأ إلى الخبرة الطبية لفحص وتحديد نسبة عجز المؤّمن لو اجتماعيا، إذا رأت أّن  
عّدة خبرات طبية وظير اّنيا متناقضة ا أّنو تّم إجراء لممعني باألمر، الممف المعروض عميي

 .1مرض خطير ومزمنأو المعني باألمر يعاني من 

 والخبرة الطبية يقوم بيا الطبيب الخبير الذي يتعّين عميو تّوفر الشروط اآلتية:

 بيب متخصص أو شيادة معترف بمعادلتيالشيادة ط أن يكون حامال-

 بخبرة مينية مّدتيا خمس سنوات عمى األقل  اأن يكون متمتع -

 .2في الفرع النظامي الخاص باألطباء أن يكون مسجال -

بل يفصل في النزاع بقرار أصمي يمس  ،والطبيب الخبير ال يكتفي بإعطاء رأي تقني
 .3محّل النزاع بيدف حماية حقوق المؤمنين وتصحيح األخطاء المحتممة

 ىدف الخبرة الّطبية-ثانيا

اليدف من مباشرة الخبرة الّطبية ىو إتاحة الفرصة لطرفي النزاع إلنياء خالفيما    
ة ربحا لموقت و اقتصادا في التكاليف بيدف التقميل من الّمجوء إلى القضاء بإجراءات بسيط

 .4ةالذي يتطمب وقتا طويال و تكاليف باىض

                                                      

.، سالف الذكرتعمق بتسوية منازعات الضمان االجتماعيي ،08-08 رقم من القانون 32لمادة ا- 1 
المحدد لشروط وكيفيات تسجيل االطباء الخبراء في  2011-10-22مؤرخ في  ،364 –11من المرسوم 2المادة  -2

 .2011-10-26صادر في ، 59عدد ج.ر  وكذا حقوقيم، مجال منازعات الطبية لمضمان االجتماعي

، دار الخمدونية، الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية، النظرية العامة لمقانون في الجزائرجياللي،  عجة -3
 .146، ص 2005الجزائر، 

 4- سماتي الطيب، المنازعات الطبية .....مرجع سابق ص81. 
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 انفرع انخبَٙ

 انؼًبٌ االرتًبػٙ يُبزػبث نخبرة انطبٛت فٙ يزبلأضص ا

ضّد قرارات ىيئات الضمان  اميا الطعونتعتبر الخبرة الطبية جية طعن أولى ترفع أم 
 اعي ويظير ذلك:االجتم

 فٙ لبٌَٕ يُبزػبث انؼًبٌ االرتًبػٙ-أٔال

تخضع الخالفات ذات الطابع الّطبي في مرحمة أّولية إلجراءات الخبرة الطبية، وىذا   
من قانون  17لمادة ما ّنص عميو المّشّرع الجزائري في القانون القديم و القانون الجديد )ا

ازعات في مجال الضمان عمقين بالمنالمت 08-08من القانون  18والمادة  83-15
                                                               .االجتماعي(

لية عميو، فييئة الضمان االجتماعي ممزمة باحترام إجراءات الخبرة الّطبية كمرحمة أوّ 
اّل يرفض دعوى المؤمن شكال،  إخطار  لكن إجراء الخبرة الطبية ليس مطمق، إذ يمكنوا 

حالة إجراء خبرة المحكمة المختصة في المجال االجتماعي إلجراء خبرة قضائية في حالة است
 والمؤّمن لو اجتماعيا يمجأ لمخبرة القضائية ليذه األسباب:طبية عمى المعني، 

 يٍ حٛج انّشكم -1

وىذا منح القانون لممؤّمن لو المجوء لممحكمة، إذا ما تبّين لو أّن الخبرة غير سميمة، 
يعني عمى سبيل المثال أّن ىيئة الضمان االجتماعي لم تحترم اآلجال المنصوص عمييا 

 قانونا، أو أّن تعيين الخبير لم يكن بموافقة المؤّمن لو.

 يٍ حٛج انًؼًٌٕ-2

يمكن لممؤّمن لو المجوء لممحكمة إذا تبّين لو أّن الخبرة غامضة، أو ناقصة، ولو   
 1ذا ما استحالت الخبرة الّطبّية.إ لفحصو،ين خبير كذلك الحق بالمطالبة بتعي

                                                      

.25سابق، ص مرجع ،عبد السالم  يبذ - 1 
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 فٙ االرتٓبد انمؼبئٙ -حبَٛب

أكّد القضاء في العديد من أحكامو مبدأ الّمجوء لمخبرة الّطبية كإجراء أّولي ومن بين  
عن محكمة بورج بوعريريج إذ جاء في  2003-04-30ىذه األحكام الحكم الصادر بتاريخ 

المتعّمق  02-33من القانون  00و 90 لمقّرر قانونا بموجب أحكام المادتين أّنو من اأحد حيثياتو" 
بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي أّن النزاعات الطبية تخضع إلجراءات الخبرة الطبية التي تتم 
في إطار التسوية الدّاخمية قبل المجوء إلى القضاء .حيث أّن المدعي لم يقّدم ما يفيد قيامو بالطعن 

الصادر نن ىيئة الضمان االجتماعي و سموكو اإلجراءات المسبقة قبل المجوء إلى  المسبق في القرار
 .1"القضاء .ممّا يتعيّن القضاء بعدم قبول الّدعوى شكال

والمحكمة العميا نقضت كثيرا في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية التي تمسك 
يكون فييا المؤمن لو أقام دعواه بمجّرد تبميغو بقرار فييا القضاء باختصاصو في الحالة التي 

ىيئة الضمان االجتماعي المتخذة عمى أساس رأي الطبيب المستشار دون المطالبة بإجراء 
 .2الخبرة الطبية

 

 انًطهب انخبَٙ

 بنخبرة انطبٛتب يزبالث االضتؼبَت

نظر إلى سبب تتعدد مجاالت المنازعة الطبية في مجال الضمان االجتماعي وذلك بال
 08-08نشوبيا من جية، وكذا األداءات المستحقة من جية أخرى ،ىذا ما يجعل القانون 

من االستعانة  وال بد  جتماعي غير كاف لتحديدىا المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان اال

                                                      

   ، عن محكمة برج بوعريريج، القسم االجتماعي بين 02-242، تحت رقم  2003-04-30در بتاريخ الحكم الصا -1
 )م . م( ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال االجراء، وكالة برج بوعريريج.

ثائق لممحكمة العميا، عن قسم الو  ،2عدد ، المجمة القضائية، المنازعات في الضمان االجتماعيعبد السالم ،  ذيب -2
 .26، ص 1998
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تعمق مال 13-83وكذا القانون  المتعمق بالتأمينات االجتماعية، 11-83بكل من القانون 
 .1العمل واالمراض المينية بحوادث

 ترتبط ىذه المجاالت أساسا ب:

في  حوادث العمل واألمراض المينية ،(الفرع األول)في  سنتطرق إليوو  المرض-
 (الفرع الثالث)في  ىذاو  األمومة و أخيرا( الفرع الثاني)

 

ل ّٔ  انفرع األ

 انًرع
 

ثره عمى العامل من يعد المرض من العوارض التي تصيب أفراد المجتمع جميعا، لكن أ
 .2الناحية المادية يكون أشد خطورة منو عمى غيره

المتعّمق بالتأمينات  11-83من القانون  07التأمين عمى المرض حسب المادة 
 االجتماعية المعّدل والمتمم يشمل نوعين من األداءات :

 ية.ائية والعالجكفل بمصاريف العناية الطبية والوقأداءات عينية وتتضمن الت -  

أداءات نقدية تتمثل في منح تعويضة يومية لمعامل الذي يضطره المرض إلى  -
 االنقطاع مؤقتا عن عممو.

 

                                                      

 1- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية والتقنية...... مرجع السابق، ص 50.
، منشورات الحمبي ميمية شاممةحالضمان االجتماعي، أحكامو، وتطبيقاتو، دراسة تبد المطيف حمدان، عحسين  -2

 .185ص ، لبنان الحقوقية، الطبعة األولى،
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ومادام أّن التأمين عمى المرض يشتمل نوعين من األداءات فإّنو حتما تنشأ عنو نوعين 
 من المنازعات الطبية.

 تٔانؼالرٛ انًُبزػبث انًتؼهّمت بًظبرٚف انؼُبٚت انطبٛت ٔانٕلبئٛت -أٔال

            من القانون 07الماّدة  من بين أداءات التأمين عمى المرض حسب نص  
 ،بمصاريف العناية الطبية ىذه األخيرة تتمثل في التكفلو ، األداءات العينية 83-11

 والعالجية  وتشمل المنازعات اآلتية : ،والوقائية

 

 رفغ تؼٕٚغ يظبرٚف انؼالد-1

بالمئة من  80تماعيا من تعويض نفقات العالج عمى أساس نسبةيستفيد المؤمن لو اج 
بالمئة من التعويضات  100وترفع ىذه النسبة إلى  1التعويضات المحددة عن طريق التنظيم،

 .27-84من المرسوم رقم 7وفق الحاالت القانونية المنصوص عمييا في المادة 
لمعالج وجوبا وتقدم إلى تعد في وثيقة مرض يؤشر عمييا الطبيب ا ،فيذه العالجات

 ،ىيئة الضمان االجتماعي إلجراء المراقبة عمييا من طرف الطبيب المستشار ليقرر قبوليا
 2أو رفضيا.

عدم قبول الطبيب المستشار لمختمف ىذه العالجات يؤدي بالمؤّمن لو بالقيام  ،وبالتالي
 3ية.وذلك عن طريق اتباع إجراءات الخبرة الطب ،بإجراء االعتراض عمييا

 
 

                                                      

 .سالف الذكر تعمق بالتأمينات االجتماعية،ي ، 11-83 رقم القانون من 59المادة  - 1
، 07العدد ر ج تعمق بالتأمينات االجتماعية ي 1984 -07- 02مؤرخ في  27-84 رقم من المرسوم 6/1المادة - 2

 .18/10/1988مؤرخ في  209-88رقم  ، معدل و متمم بالمرسوم1984  -02-14صادر في 
 .51 ، مرجع سابق ص....عات الطبية والتقنية ، المناز  الطيب سماتي -3
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 رفغ تؼٕٚغ األرٓسة ٔ األػؼبء انبذٚهت-2

رّد مصاريف شراء األجيزة التبديمية وتركيبيا تشمل تغطية مصاريف األجيزة ك 
صالحيا وتجديدىا حسب الشروط التقنية المنصوص عمييا في التنظيم المعمول بو ،كما   وا 

 .1جيزةتشمل رّد وسائل الربط وغير ذلك من التوابع الضرورية لعمل ىذه األ

وىذه األداءات العينية ال تدفع إاّل بعد الموافقة القبمية الصريحة عن ىيئة الضمان 
، وذلك عن طريق المراقبة الطبية من طرف الطبيب المستشار التابع لييئة 2االجتماعي

أو الرفض. وفي ىذه الحالة األخيرة  ،الضمان االجتماعي ,فيو يصدر قرار طبي إّما بالقبول
وذلك عن طريق إجراء  ،من لو االعتراض عمى القرار الطبي الذي يقضي بالرفضيمكن لممؤ 

 الخبرة الطبية.
 رفغ تؼٕٚغ يظبرٚف انُظبراث-3

عمى أّنو ال تّرد مصاريف النظارات الخاصة 27-84من المرسوم  12نصت المادة  
ار لدى ىيئة إاّل بعد استشارة الطبيب المستش بعدسات البصر الّمصيقة أو العدسات الممّونة،

من نفس القانون عمى أّنو ال تّرد مصاريف تجديد  13وتضيف المادة  ،3الضمان االجتماعي
أعوام من الوصفة  5أو المتدىورة قبل مرور  ،أو تجديد عدساتيا الضائعة ،إطارات النظارات

قرار  األخيرة المتعّمقة بيا. والطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي يقوم بإصدار
م وفي حالة الرفض تنشأ منازعة طبية يت بقبول أو رفض تعويض ىذه المصاريف. يقضي

 .4برة الطبيةاالعتراض عمييا عن طريق الخ
 
 

                                                      

سالف الذكر. ،تعمق بالتأمينات االجتماعيةي ،27-84 رقم من المرسوم 08المادة  - 1 
 .نفسو من المرسوم 07أنظر المادة -2
 من المرسوم نفسو.  12أنظر المادة  -3
 .من المرسوم  نفسو 13المادة  -4
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  رفغ تؼٕٚغ انؼالد بًٛبِ انحًبيبث انًؼذَٛت ٔانًؼبنزت انًتخظظت-4

نية عمى أّن نفقات العالج بمياه الحمامات المعد 27-84من المرسوم  14تنص المادة 
 والعالج واإلقامة في مؤسسات العالج  ،أو العالج المتخصص يشمل نفقات الرعاية الطبية

ويحدد ىذا النوع من العالج  ،الصحة. كما تشمل مصاريف التنقل التي تعتمدىا وزارة
في اتفاقيات تبرم بين ىيئات الضمان االجتماعي ومؤسسات العالج المعتمدة لدى وزارة 

 1الصحة.

جابة ىيئة الضمان االجتماعي في آخر الشير الذي يمي تاريخ اإلشعار ويعد عدم إ
يسمح لممؤمن لو أن يباشر إجراء الّطعن مّما رفضا لمطمب  ،باالستالم المردود إلى المؤمن لو

 2.المقرر في إطار التشريع الخاص بمنازعات الضمان االجتماعي

  رفغ تؼٕٚغ انًُتزبث انظٛذالَٛت-5 

لمعالج الحالة الّصحية لممؤّمن لو اجتماعيا يحّرر وصفة تشمل بعد وصف الطبيب ا
وعند مطالبة المؤّمن لو اجتماعيا  إلييا المؤّمن لو المريض لمشفاء، كّل األدوية التي يحتاج
يقّدم المؤّمن لو الوصفة الطبية  عّمقة بشراء المنتجات الصيدالنية،تعويض المصاريف المت

ة التابع لو فع التابع لمصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعيالمراد تعويضيا لدى مركز الدّ 
وتقديم  3والصندوق بدوره لو الصالحية بإحالة الوصفة لممراقبة الطبية المؤّمن لو اجتماعيا.

ذلك إّما  لمستشار لصندوق الضمان االجتماعيآراء حول الوصفات من طرف الطبيب ا
مؤّمن لو اجتماعيا إلى االعتراض عمى القرار وفي حالة الرفض يمجأ ال أو بالرفض، بالقبول

 عن طريق الخبرة الطبية.

                                                      

.، سالف الذكرمق بالتأمينات االجتماعيةتعي 27-84رقم من المرسوم  14 المادة - 1 
.من المرسوم نفسو 16المادة - 2 

 3- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية والتقنية..... ، مرجع سابق ص 37.
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 المنازعات الطبية المتعّمقة بالعطمة المرضية -ثانيا

المتعّمق بالتأمينات االجتماعية نجدىا  11-83 من القانون 16بالّرجوع إلى نص المادة 
 فّرقت بين نوعين من العطل المرضية.

 ٖانؼطهت انًرػٛت لظٛرة انًذ-1

من  ،أشير 6إّن إصابة المؤّمن لو اجتماعيا بمرض أّدى إلى توقفو عن العمل لمدة  
ويكون  ذلك بإشعار ىيئة الضمان ية، شأنو أن يخول لو الحق في االستفادة من أداءات نقد

 .االجتماعي بالمرض الذي أصابو في أجل يومين

وصفة االنقطاع عن  كما يمكن أيضا إرسال ،يقوم بالتصريح المؤّمن لو أو ممثمو 
 .1طريق البريد

ىذا األخير آراء حول  طبية أمام الطبيب المستشار، يقدم بعدما يجري المؤّمن لو مراقبة
وعميو إذا أصدر الطبيب المستشار قرار يقضي برفض مدة العطمة المرضية  .الوصفات
طريق الّمجوء  فالمؤّمن لو يقوم باالعتراض عنلممؤّمن من طرف الطبيب المعالج،  الممنوحة

2لمخبرة الطبية.
 

  انؼطهت انًرػٛت ؽٕٚهت انًذٖ-2

ئيا يتم تمديدىا. وبعد انقضا ،تمنح العطمة المرضية طويمة المدى مجزأة لمّدة معّينة
وفي ىذه الحالة تقوم ىيئة الضمان االجتماعي بإجراء فحوصات طبّية عمى المستفيد 

                                                      

،الذي يحدد األجل المضروب لمتصريح بالعطل المرضية لدى ىيئة  1984 -02-13من القرار المؤرخ في  01المادة  -1
 .1984سنة  07عدد  ر ج لضمان االجتماعي ،ا

من الذي يحدد شروط المراقبة الطبية لممؤ  2005 -05- 07مؤرخ في  171-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2
 .  2005-05-07في  صادر ،33عدد ج رليم اجتماعيا، 
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المؤّمن اتباعو شريطة أن تؤدى العالجات  بالتعاون مع الطبيب المعالج الذي يتعّين عمى
1بدون انقطاع.

 

صدر الطبيب المستشار قرار طبي يرفض العطمة المرضية الممنوحة من أإذا  ،عميوو 
 برة الطبية.عتراض عن طريق الّمجوء إلجراء الخيقوم المؤّمن لو باال ،طرف الطبيب المعالج

 انفرع انخبَٙ

 حٕادث انؼًم ٔاأليراع انًُٓٛت

واألمراض المينية من قبل  المشّرع الجزائري من دائرة التكفل بحوادث العمل، وّسع
واألسباب  ،وذلك عن طريق التوسع في الحاالت ،ىيئات الضمان االجتماعي حماية لمعّمال
 .2ومجال المستفيدين من التغطية االجتماعية

 حوادث العمل-أّوال

ميما كان  أو بسببو ،ل العمليعّرف حادث العمل عمى أّنو الحادث الذي يطرأ خال
وفي كل الحاالت التي يكون العامل خاضعا لّرب العمل عمى أن يكون سبب وقوعو  ،السبب

. ولتكييف الحادث أّنو حادث عمل  3خارجيا يمحق أضرارا جسدية بجسم العامل ويحدث فجأة
 يجب توف الشروط التالية: 

 وقوع الحادث ميما كان سببو  -
 فعل العمل أو بمناسبتو أن يقع الحادث ب -

                                                      

 .40. ، مرجع سابق، صالمنازعات الطبية والتقنية...سماتي الطيب،  -1
شريع الجزائري اإلطار القانوني لمتأمينات االجتماعية لحوادث العمل في الت"مة تحت عنوان خاالطيب ، مد سماتي - 2

ندوة حول مؤسسسات التأمين التكافمي  والتأمين التقميدي بين األسس النظرية و التجربة التطبيقية،  ،"عمميةومشاكمو ال
 .43ص ،2011أفريل  26-25جامعة فرحات عباس يومي   

3-Dominique Grand Guillot, Droit Du Travail Et De La Sécurité Social,11éme édition Paris 2010, p254.  
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 .1وجود عالقة سببية بين الحادث واإلصابة -      
والمشّرع الجزائري عّرف حادث العمل عمى أّنو كّل حادث انجّرت عنو إصابة بدنية 

 .2وخارجي في إطار عالقة العمل ،ناتجة عن سبب مفاجئ

أو العقمية لتي  ،نيةنالحظ أّن المشّرع لم يتطّرق إلى اإلصابة الذى ،ومن خالل التعريف
الذين يطرآن أثناء  ولم يّوضح طبيعة السبب الخارجييمكن أن تحدث لمعامل أثناء عممو، 

فعدم تحديد مقصودىما يفتح باب لمتأويل وىذا من شأنو أن يثير نزاعات عالقة العمل، 
 .3يصعب حّميا

 والمشّرع أصر عمى سرعة التبميغ بالحادث من قبل: 
ساعة ما عدا في حاالت  24نو لصاحب العمل في ظرف المصاب أو من ناب ع -

 قاىرة وال تحسب أيام العطل. 
ب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى عممو لييئة أو من قبل صاح -

 وال تحسب أّيام العطل.  ،ساعة 48الضمان االجتماعي في ظرف 
مؤسسة أو مى الي عمى الفور لمفتش العمل المشرف عىيئة الضمان االجتماع -

 4اص.ذي يمارس صالحياتو بمقتضى تشريع خلمموظف ال

 ،إذا لم يبادر صاحب العمل عن التصريح بالحادث لدى ىيئة الضمان االجتماعي 
أو مفتشية العمل وذلك في  ،أو المنظمة النقابية ،أو ذوي حقوقو ،يمكن أن يبادر المصاب

 5سنوات من يوم وقوع الحادث. 4أجل مدتو 
                                                      

، رسالة لنيل النظام القانوني لتعويض حوادث العمل واالمراض المينية في التشريع الجزائريبن صر عبد السالم،  -1
 .10ص  ،2001-2000شيادة الماجيستير، جامعة الجزائر ، 

 ،28 عدد ج ر مراض المينية،تعمق بحوادث العمل واالي 02/07/1983مؤرخ في  13-83من القانون رقم  06المادة  -2
 .متم ممعدل و  ،1983-07-05صادر في

 3- سماتي الطيب ، مداخمة تحت عنوان، "االطار القانوني لمتأمينات االجتماعية ..."، مرجع سابق، ص43.
. سالف الذكر ،المينية واألمراضبحوادث العمل  تعمقي، 13-83 رقم ، من القانون13المادة  - 4 
من القانون نفسو. 14المادة - 5 
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ريح بالحادث إجراء أّولي يترتب عمى عدم احترامو فقدن الحق في أّي إذن فالتص 
 تعويض. 
   

 انًرع انًُٓٙ -حبَٛب

لمينة معّينة وعمى عكس ل مرض ينتج عن الممارسة العادية ك اميني ايعتبر مرض
الحادث الميني الذي يمكن تحديده بالزمان والمكان فإّن المرض الميني ال يمكن تحديد بداية 

 :ة بو بّدقة فيو ينتج عن ما يمياإلصاب

 ةأي قابمية الفرد من حيث تكوينو البيولوجي لمتعرض ألمراض ميني :عامل ذاتي -

يعني أّن  ولكن ىذا ال لو تأثير مساعد عمى المرض مع ظروف العمل، :عامل ميني-
 1سببو األساسي ليس المينة لتداخل القابمية الذاتية.

إّنما حدد قائمة األمراض ذات المصدر  رض الميني،المشرع الجزائري لم يعّرف المو 
 و قائمة األشغال التي من شأنيا أن تتسبب فييا بموجب التنظيم.  ة،الميني المحتمم

كما يتعّين عمى صاحب كل عمل يستخدم وسائل من شأنيا أن تتسبب في األمراض 
مديرية الّصحة و لمفتش العمل ول ،لدى ىيئة الضمان االجتماعيبيا التصريح  ،المينية
 .2بالوالية

و تّم  ،، وليس من طرف صاحب العمليستوجب عمى المصاب التصريح شخصيا
أشير عمى األكثر ابتداء من تاريخ الكشف الطبي  3يوم إلى  15صريح من تتحديد مّدة ال

                                                      

 .27ص  ،، مرجع سابق...حوادث العمل ، الطيب تيسما -1
، 1997النشر لممحكمة العميا ، الجزء الثاني عن قسم المستندات و ، منازعات العمل واالمراض المينيةمحدادي مبروك -2

 .105ص
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فإّنيا تقوم  ،وبعدما تتمقى ىيئة الضمان االجتماعي التصريح بالمرض، 1وتشخيص المرض
 .2من التصريح عمى الفور لمفتش العمل بإرسال نسخة

اليدف المقصود من وراء التصريح بالمرض إلى ىيئات الضمان االجتماعي ىو 
 .3ممارسة الّرقابة الطبية و التأكد من الحالة الصحّية لممؤّمن لو

فقد تنشأ عن حوادث العمل واألمراض المينية منازعات طبّية تتم تسويتيا عن  ،وعميو
وتتعّمق ىذه المنازعات بالعجز الجزئي الّدائم و تاريخ  4،لّطبية كإجراء أوليطريق الخبرة ا

 الجبر.

 انًُبزػبث انطّبٛت انًتؼهمت ببنؼزس انزسئٙ انذائى -1

لو الحق في ريع الذي يحسب انطالقا من  ،لممصاب الذي يحصل لو عجز عن العمل
ل عمى يد الطبيب وتحدد نسبة العجز عن العم ،5تحديد نسبة عجز العامل المصاب

بالتالي فإّن . و 6المستشار لييئة الضمان االجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم
قبول مبمغ الّريع المتعّمق باألداءات الناتجة عن العجز الجزئي الّدائم مرىون بقبول نسبة 

ما  وغالبا العجز عن العمل من طرف الطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي،
الل تقديم المؤّمن لو المصاب شيادة نسبة العجز النزاع الطبي في ىذا المجال من خ ينشأ

المحددة من طرف طبيبو المعالج لدى الطبيب المستشار دون أن تخص بموافقة ىذا األخير 
قّدمة من األمر الذي ينجم عنو صدور قرار طبي يقضي إّما برفض اعتماد نسبة العجز الم

                                                      

 "الحماية االجتماعية بين المفيوم و المخاطر و التطور في الجزائرمداخمة تحت عنوان "ان مسعود، زيرمي نعيمة، زي-1
ديسمبر  4و 3 يالممتقى الوطني السابع حول  الصناعة التأمينية الواقع وآفاق التطور، جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف يوم

      .09، ص2012
.سالف الذكر ق بحوادث العمل واالمراض المينية،تعمي 13-83 رقم من القانون 71/03المادة  -  2 

 3- سماتي الطيب ، حوادث العمل... ، مرجع سابق، ص 64.
، قضية بين صندوق الضمان االجتماعي ضد)م .ج( 1992-02-17المؤرخ في  77247قرار المحكمة العميا، رقم  - 4 

 5- سماتي الطيب ، حوادث العمل...مرجع سابق ، ص 86.
سالف الذكر. ،تعمق بحوادث العمل واالمراض المينيةي 13-83 رقم من القانون 42/1المادة - 6 
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مما يجعل المصاب يعترض عمى ىذا  ،صدور قرار طبي بتخفيضيا أو و،طرف المؤّمن ل
 1القرار الطبي من خالل قيامو بتقديم طمب إجراء الخبرة الّطبية.

 انًُبزػت انطبّٛت انًتؼهّمت بتبرٚخ انزبر -2

ىو ذلك التاريخ الذي يّمكن المؤّمن لو المصاب من االنتقال من  ،إّن تاريخ الجبر 
 إلى مرحمة العجز الجزئي الدّائم. ،مي المؤقتمرحمة العجز الك

ويحسب تاريخ الجبر من اليوم الذي تكتسي فيو حالة المصاب طابعا دائما أو نيائيا 
 .2ولم تبقى تحتمل تغييرا محسوسا

وأىمّية تحديد تاريخ الجبر بمثابة التاريخ الذي تبدأ منو مرحمة االستفادة من أداءات 
 العجز الّدائم.

والذي يخضع  ،بر يحدده في البداية الطبيب المعالج لممؤّمن لو المصابوتاريخ الج
فيما بعد إلى مراقبة الطبيب المستشار التابع لييئة الضمان االجتماعي والذي لو تحديد ىذا 

ذا حدث نزاع بين المؤّمن لو ،التاريخ وىيئة الضمان االجتماعي فإّنو يتم تسوية ىذا الّنزاع  ،وا 
 3رة الطبية.بالمجوء إلى الخب

                                                      

 1- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية والتقنية ....، مرجع سابق، ص67.
يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث، والرابع،  1984 -02- 11مؤرخ في  28-84رقم  من المرسوم 08المادة  -2

 .1984-02-14صادر في ، 07عددر ،ج 11-83رقم والثامن من القانون 

 . 85ص  ،مرجع سابق ،....حوادث العمل الطيب ،  سماتي -3
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 انفرع انخبنج

 األيٕيت

تستفيد المرأة العاممة التي انقطعت عن العمل بسبب الوالدة من دفع أداءات نقدية 
بالمئة من األجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك  100 ــــــــــوتتمثل في تعويضة يومية تقدر ب

 .1الضمان االجتماعي والضريبة

وعن المصاريف الطبية والصيدلية  مومة،فالتعويضات تكون عن عطمة األ ،عميوو 
 المترتبة عن الوضع.

         ــــــالتي تنقطع عن عمميا خالل فترة تقّدر ب فإّن المرأة الحامل ،األولى فبالنسبة لمحالة
من  ل التاريخ المحتمل لموالدة باإلستفادةأسابيع قب 6تبدأ عمى األقل  ،أسبوعا متتاليا 14
 انت الوالدة قد تمت قبل التاريخ المحتمل ال تقّمص فترة التعويض.ك وعميو فإذا ،تعويضال

يتعّين عمييا أن  ،و لكي يثبت لممرأة الحاممة الحق في الحصول عمى األداءات النقدية
 .2يا المعالجحالة الحمل المعّينة طبّيا من طرف طبيببىيئة الضمان االجتماعي تعمم 

مرىونة بموافقة الطبيب المستشار التابع  ،نقدّيةواستفادة المرأة الحامل من األداءات ال
من المرسوم  34حددتيا المادة ويكون ذلك بناءا عمى شروط ، 3لصندوق الضمان االجتماعي

 والتي تتمثل فيما يمي: 84-27

 فحص طبي كامل قبل انتياء الشير الثالث. -

 مي خالل الشير السادس من الحملبفحص ق-

                                                      

         صادر في، 1996لسنة  42عدد ر ج ، 1996-07- 06مؤرخ في  17- 96 رقم من القانون 11المادة  -1
 تماعية .، المتعمق بالتأمينات االج11-83رقم  المعدل والمتمم لمقانون،07-07-1996

سالف الذكر. ،المتعمق بالتأمينات االجتماعية ،27-84من المرسوم  32المادة  - 2 
 3- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية والتقنية....... مرجع سابق، ص 50.
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أسابيع من الوضع في أقرب  4أحدىما قبل  ،ءالنسا اضفحصان مختصان بأمر -
 أسابيع من الوضع في أبعد الحاالت. 8الحاالت، والثاني بعد 

فإّن الطبيب  ،إذن فعدم تّوفر الشروط السالف ذكرىا في الممف الّطبي لممرأة الحامل
وىذا  ،برفض عطمة األمومة االمستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي حتما يصدر قرار 

وذلك عن طريق المجوء  ،يدفع المعنية باألمر بمباشرة إجراءات الطعن في ىذا القرار ما
 1الطبية. لمخبرة

مصاريف المترتبة عن الحمل الفإّن المرأة الحامل تستفيد من  ،أّما عن الحالة الثانية
من  24حسب المادة و  ل في المصاريف الطبية والصيدلية،والتي تتمث ،والوضع وتبعاتو

ّنو ال يجوز منح أداءات التأمين عمى الوالدة ما لم يتم الوضع عمى يد ، فإ11-83ن القانو 
 .2أو مساعدين طبيين مؤىمين ما عدا ما خالف ذلك ألسباب قاىرة ،طبيب

إذن تكون االستفادة من تعويض المصاريف مرتبط بموافقة الطبيب المستشار، وعدم 
ب المستشار رفض الممف من طرف الطبي ط المنصوص عمييا قانونا ينجم عنوتوفر الشرو 

 .إجراءات الخبرة الطبية العتراض عمى القرار بمباشرتول المؤمن لووىذا ما يدفع 

                                                      

 .، سالف الذكرتعمق بالتأمينات االجتماعيةي، 27-84 رلى يٍ انًرسىو 34أَظر انًبدة   -1

 .تعمق بالتأمينات االجتماعية، سالف الذكري ،11-83قانون رقم، من ال 24أنظر المادة  - 2



 
 

 

 

 

 

 

 انفظم انخبَٙ

 انطبٛت ًُبزػتنا تطٕٚت
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  م وذوي حقوقيماألصل في تسوية المنازعة الطبية المتعمقة بالحالة الصحية لممؤمن لي

يي االستثناء، وىذا استنادا لنص المادة ف، أّما الخبرة القضائية الطبية الخبرةتتم عن طريق 
المتعمق بتسوية منازعات الضمان االجتماعي التي اعتبرت جميع  15-83قانون المن  17

يخضع وجوبا ع الطبي تخضع إلى إجراءات الخبرة الطبية حيث نصت" بالخالفات ذات الطا
ذلك في المرحمة األولية إلجراءات الخبرة الوارد تحديدىا في ىذا جميع الخالفات ذات الطابع الطبي و 

 .  08-08من قانون  18وىذا ما يظير أيضا صراحة من نص المادة  "الباب

جراءات  يتعين احتراميابأجيزة خاصة لذلك و تنظم ىذه المنازعات   بحيث سنتطرق ،  ا 
( المبحث األولاء الخبرة الطبية )أو بتعبير آخر التسوية عن طريق إجر  إلى التسوية الداخمية

في حين سنتطرق إلى التسوية الخارجية أي القضائية أمام الجيات القضائية المختصة وىي 
 (.  المبحث الثانياالستثناء )
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 المبحث األول

 التسوية الداخمية لمخبرة الطبية

 بحالتو تبطةالمر  االجتماعي التأمين أداءات من اجتماعيا لو المؤّمن يستفيد حّتى
 التأمين قانون في المنظم الطبية الخبرة إجراء ىناك، عمييا احتجاج رفع عند الصحية

 . 1زاعنً ال بتفادي يسمح الذي طبيال حكيمت  الب األمر ويتعمق االجتماعي،

 مباعتراضي الطبية الخبرة إلجراء المجوء ميمكني محقوقي ذوي أو اجتماعيا ملي فالمؤّمن
 يتم حيث بالقيام بإجراء الخبرة الطبية أوال، ونفيمتزم االجتماعي، مانالض ىيئة قرار عمى

 الذي قراره وتكوين  أخرى، جية من وميمتو غرضو وتحديد جية، من الخبير الطبيب اختيار
 .   لمطرفين ممزمة بنتائج يخرج

      الطبية الخبرة إجراءات عمى التعرف إلى المبحث ىذا في سنتطرق ،وعميو
 .(الثاني المطمب) ونتائجيا (ألولا المطمب)

 

 

 

 

 
 

                                                      
1
 - Frank Petit, Droit de la protection sociale, Galino Lextenso Edition , Paris 2009 , p p 210-211 . 
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ل انًطهب ّٔ  األ

 انخبرة انطبّٛت إرراءاث

لمبت في الخالفات  التحكيم الّطبي التخصصي، من نوعكيعتبر إجراء الخبرة الطبية 
 المتعمقة بحالة المصاب واألضرار الاّلحقة بو.

الحالة الصحّية الخبرة الطبية جية طعن أولى لتسوية النزاعات المتعمقة ب وبما أنّ 
حادث عمل أو مرض ميني فإّنيا تخضع بذلك لإلجراءات  لممؤّمن لو في حالة المرض،

 .المطمبإلييا في ىذا  سيتُم الًتطرق التي

ل ّٔ  انفرع األ

 ؽهب انخبرة انطبٛت

إشعار المؤّمن لو بالقرار الطبي الصادر عن الطبيب المستشار المتخذ بشأن حالتو  بعد
ّمن لو االعتراض عمى ىذا القرار الطبي وذلك من خالل المطالبة بإجراء يتاح لممؤ  ،الصحية

ىذا و  االجتماعييوم من تاريخ استالم تبميغ قرار ىيئة الضمان  15، في أجل 1خبرة طبية
بمّدة شير والمشرع الجزائري في القانون الجديد أراد  ااألجل كان في القانون القديم محدد

تسييل وتبسيط اإلجراءات سواء لييئة الضمان االجتماعي أو تقميص اآلجال وىذا من شأنو 
وعدم ثبوت تبميغ  ،2لممؤّمن لو اجتماعيا حّتى يتم الّبت في النزاع في أقرب وقت ممكن

المعني باألمر بصفة رسمية بقرار ىيئة الضمان االجتماعي يبقى حقو قائما في المطالبة 
 .3بإجراء الخبرة

                                                      

 1 -سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية ......مرجع سابق، ص83
سالف الذكر. ،تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ،08-08 رقم من القانون 20المادة  - 2 
 .196ص  ،1995سنة  االول،العدد  الغرفة االجتماعية، المجمة القضائية، 119321قرار المحكمة العميا رقم - 3
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العام  لمقررة لممؤّمن لو لتقديم طمب الخبرة من الّنظامتجدر المالحظة أّن اآلجال ا
 .1وبالتالي يترتب عن عدم احترامو عدم قبول طمب الخبرة

يقّدم المؤّمن لو اجتماعيا طمب االعتراض عمى القرار الطبي لدى مصالح الضمان 
االجتماعي مكتوبا مّوضحا لموضوع االعتراض ومبني عمى أسانيد مقنعة و مرفقا بتقرير 
الطبيب المعالج، بواسطة رسالة موصى عمييا مع اإلشعار باالستالم، أو إيداع الطمب لدى 

 2مصالح الضمان االجتماعي.

 انفرع انخبَٙ

 تؼٍٛٛ انخبٛر

عمييا  تقوم ىيئة الضمان االجتماعي بمباشرة إجراءات الخبرة الطبية بمجّرد ما يردُ 
إيداع الطمب إلييا من  تاريخمن  ابتداءام أيّ  08ذلك في أجل و  في طمبو الكتابي، لو المؤّمن

 3طرف المؤّمن لو.
أّيام( يتم االتصال بالمؤّمن لو الختيار الطبيب الخبير من قائمة  08وفي ىذه المّدة )

األطباء الخبراء المعّدة من طرف الوزارة المكمفة بالضمان االجتماعي، بعد االستشارة الممزمة 
 4لمجمس أخالقيات الّطب.

المتعّمق   08-08حظ أّن المّدة التي أتى بيا المشّرع في التعديل الجديد رقم لكن يال
بمنازعات الضمان االجتماعي، ال تكفي لقيام مصالح الضمان االجتماعي باالتصال 

 5بالمؤّمن لو و تبميغو لمقيام بإجراءات الخبرة.

                                                      

 .83ص  ،مرجع سابق، المنازعات الطبية والتقنية ......سماتي الطيب،  -1
سالف الذكر. تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي،ي ،08-08 رقم من القانون 20المادة   2 
نفسو. من القانون 22ادة الم- 3 
.من القانون نفسو 21المادة - 4 

 5- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية .......، مرجع سابق، ص 90.
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جديد أضاف يوم المشرع الجزائري في القانون ال 15-83فبالمقارنة مع القانون القديم 
 واحد وىذه المّدة غير كافية.

استالم استدعاءات  عدم يتعّمدون في ليم اجتماعيا نوىذا ما جعل بعض المؤمّ 
الضمان االجتماعي، ويجعمون عدم االستدعاء لمخبرة الطبية حّجة في رفع الدعاوي أمام 

 الطبيب المعالج.القضاء مطالبين ىذا األخير بإلزام مصالح الصندوق بالرأي الذي يبديو 

إّما أن تكون مّدة مباشرة ىيئة الضمان االجتماعي إلجراءات الخبرة  وبالتالي فإّنو
، أو أن تتم مباشرة اإلجراءات الطبية في ى يتسنى ليا االتصال بالمؤّمن لوالطبية طويمة حتّ 

يل نفس التاريخ الذي تّم تسجيل طمب إجراء الخبرة الطبية من طرف المؤّمن لو، أو تعد
أّيام فإّنو يؤخذ بالرأي الذي يقّدمو الطبيب  08الّنص القانوني عمى أّنو في حالة انقضاء ميمة 

لصندوق بالرأي الذي المستشار التابع لمصندوق حتى يتم تفادي صدور أحكام قضائية تمزم ا
ازن ، وىذا ما يؤثر عمى التو فيو مبالغا يكون في أغمب األحيان المعالج، والذي يبديو الطبيب

يتعّين عمى المؤّمن لو اجتماعيا قبول أو رفض  وعميو 1،المالي لصندوق الضمان االجتماعي
يوما  30ويتم تعيين الطبيب الخبير في أجل  ،أّيام 08في أجل  األطباء الخبراء المقترحين.

 2ابتداء من تاريخ إيداع طمب الخبرة الطبية.

في حالة عدم االتفاق يكون التعيين يكون اتفاقي و  ،الخبير الطبيب وبالنسبة لتعيين
 .تمقائي

 انتؼٍٛٛ االتفبلٙ -أٔال

تعيين الطبيب الخبير يكون باتفاق المؤّمن لو اجتماعيا بمساعدة طبيبو المعالج وىيئة 
 الضمان االجتماعي، وذلك بعد أن تقوم ىذه األخيرة باالقتراح عمى المؤّمن لو اجتماعيا ثالثة 

 
                                                      

 1- سماتي الطيب،المنازعات الطبية ......مرجع سابق، ص90
، سالف الذكر.تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ،08-08 قمر  من القانون 24و 23المادة - 2 
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والوزارة  ،القائمة المعّدة من قبل الوزارة المكمفة بالصحة أطباء عمى األقّل من ضمن
المكمفة بالضمان االجتماعي، بعد االستشارة الممزمة لمجمس أخالقيات الّطب، واالقتراح 

 1.ايكون كتابي

يعد بمثابة خرق  ،وقد أكّدت المحكمة العميا عمى أّن عدم احترام إجراءات تعيين الخبير
يتم اختيار "  15/02/2000جاء في قرارىا الصادر بتاريخ  ات، وقدقاعدة جوىرية في اإلجراء

الوزارة المكمفة  الطبيب الخبير باتفاق بين المؤّمن لو وىيئة الضمان االجتماعي من قائمة تعّدىا
، وفي حالة ما إذا لم يحصل ىذا االتفاق يعيّن الخبير من قبل مدير الّصحة بالوالية من نفس بالّصحة

 2." كورة أعالهالقائمة المذ

 التمقائي التعيين-ثانيا

 التعيين التمقائي لمطبيب الخبير في حالتين: يكون

تعيين الطبيب الخبير، يعّين ىذا األخير من طرف مدير  ىحالة عدم االتفاق عمفي  -
أّيام من تاريخ تسّمم مديرية الصّحة  10الصحة من نفس القائمة المذكورة، وذلك في أجل 

ىيئة الضمان االجتماعي، وفي حالة تجاوز ىذا الميعاد دون القيام بإجراءات  بالوالية إشعار
 يصبح رأي الطبيب المعالج ممزما ما عدا ما تعّمق منيا بحالة العجز. ،الخبرة

حالة رفض العامل االختيار من القائمة الممنوحة لو، تتكفل ىيئة الضمان  في -
 يكون قد سبق لو معالجة العامل قبل الخبير بشرط أن ال الطبيب االجتماعي باختيار

 3تعيينو.

                                                      

.، سالف الذكرتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ،08-08 رقم من القانون 22و21تين الماد - 1 
 2 .غير منشور ،2000فيفري  25المؤرخ في  188822قرار المحكمة العميا رقم  -

                .3-Mourad Hanouz et Mohamed Khadir, op.cit , p 194 
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 انفرع انخبنج

 إَزبز انخبرة انطبٛت

يقوم ىذا األخير باستدعاء  ،كان اتفاقيا أو تمقائيا بعد تعيين الطبيب الخبير سواء
المريض من أجل إجراء الفحوصات إلصدار تقرير الخبرة، واالستدعاء يكون واضحا يشمل 

المريض يمتزم باالستجابة و إاّل سقط حقو في إجراء الخبرة إذا  يوم وساعة إجراء الفحص، و
 كان الغياب غير مبرر.

تمتزم ىيئة الضمان االجتماعي بتقديم كّل ما يحتاجو الطبيب الخبير ويسيل لو أداء 
 يمي: عن حالة العامل المصاب يتضمن ما ميامو ويكون ذلك بتقديم ليذا األخير ممف كامل

 .رأي الطبيب المعالج -
  .رأي الطبيب المستشار -
 .ممخص المسائل موضوع النزاع  -
وفي حالة تجاوزىا يترتب بطالن نتائج  1،ب الخبير المحددة بكل دقةميمة الطبي -

 الخبرة.
يمتزم الطبيب الخبير القيام بالميام المطموبة منو، واإلجابة صراحة عمى األسئمة 

يح بطمبات الخبرة التي يعتبرىا غير والتصر  ،المطروحة في إطار ميمة الخبرة المعيودة لو
نجاز فحوصات تكميمية عند االقتضاء.  مؤسسة وا 

وفي األخير يقوم الطبيب الخبير بإعداد تقرير الخبرة عمى االستمارة المخصصة ليذا 
يداعو لدى ىيئة الضمان   الغرض و التي يحدد نموذجيا من ىيئة الضمان االجتماعي، وا 

2ن استالمو الممف الطبييوما م 15االجتماعي في ظرف 
. 

                                                      

السالف الذكر.تسوية منازعات الضمان االجتماعي،  عمقتي 08-08 رقم من القانون 25مادة ال  -1 
يحدد شروط وكيفيات تسجيل االطباء في قائمة االطباء  364-11 رقم من المرسوم التنفيذي 22و 21، 20، 16المواد 2-

 .2011، لسنة 59عدد ج ر  2011-10- 22مؤرخ في الطبية وكذا حقوقيم وواجباتيم، عات الخبراء في مجال المناز 
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فإّنو متى تجاوز الطبيب حدود الميمة المسندة إليو أو أغفل تسبيب النتائج  ،وعميو
 1المتوصل إلييا فإّنو يعّرض خبرتو إلى الطعن أمام المحكمة المختصة.

 انًطهب انخبَٙ
 َتبئذ انخبرة انطبٛت

النتائج المتوصل إلييا لييئة  يقوم الطبيب الخبير عند االنتياء من إنجاز الخبرة،  بتبميغ
 اجتماعيا. المؤّمن لو ضمان االجتماعي، وىذه األخيرة تبمغال

وىذه النتائج ممزمة لمطرفين، وبناءا عمييا تقوم ىيئة الضمان االجتماعي بتحرير 
 . قرارىا

 انفرع األٔل
 بًظبرٚف انخبرة االنتساو بتبهٛغ انمرار ٔانتكفّم

بتبميغ المؤّمن لو اجتماعيا بنتائج الخبرة ، كما تقوم  تمتزم ىيئة الضمان االجتماعي
 بدفع أعباء الخبرة .

 االلتزام بتبميغ القرار-أوال

 تمتزم ىيئة الضمان االجتماعي بتبميغ تقرير الخبرة الطبية إلى المعني باألمر خالل
 15 -83م رقم  جودا في القانون القديوىذا االلتزام لم يكن مو ، 2العشرة أّيام الموالية الستالمو

أراد القضاء عمى التماطل و التأخر في  08-08مّما يجعل القول أّن المشرع في القانون 
 تبميغ الخبرات الطبية ألصحابيا.

                                                      

.61ص  ،بن صاري ياسين، مرجع سابق - 1 
سالف الذكر. تعمق بتسوية منازعات الضمان االجتماعي،ي 08-08 رقم من القانون 27المادة  - 2 
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 بمصاريف الخبرة الطبية التكفل -ثانيا

إجراء ستحقة لألطباء الخبراء المعينين بجعل المشرع الجزائري تكاليف األتعاب الم
والطبيب الخبير يتقاضى أتعاب الخبرة في أجل ، 1ة الضمان االجتماعيالخبرة عمى نفقة ىيئ

وعميو فالطبيب الخبير ال يمكنو االستفادة من  ،يوما ابتداء من تاريخ استالم تقرير الخبرة 30
، وكذا بالنسبة لمخبرات عميو أتعاب الخبرة في حالة عدم البت صراحة في األسئمة المعروضة

وبشكل واضح طمب المؤّمن  الخبيرثبت الطبيب أاصو. أّما إذا التي ال تندرج ضمن اختص
لكن يالحظ في ىذه الحالة حسب رأي ، 2قع نفقات الخبرة عمى المؤّمن لولو غير مؤسس ت

أّن المؤّمن تضرر مرتين، األولى بسبب القرار الطبي القاضي  األستاذ الطيب سماتي
انية رفض الخبير اعتراض المؤّمن لو بالرفض والذي رفض بموجبو التكفل باألداءات، والث

. وبالتالي فإّن تعديل ىذه المادة يصبح أكثر من ىذا األخير مصاريف الخبرة الطبيةوتسديد 
مصالح الضمان تتحمميا في كمتا الحالتين الطبية  الخبرةمصاريف  ، وذلك بجعلضرورة

ن لو من لتمكين المؤمّ االجتماعي سواء قبل الطبيب الخبير طمب المؤّمن أم لم يقبل، وذلك 
 3.جيات أخرى مختصة لمفصل في النزاع الطبي المجوء إلى

 انفرع انخبَٙ

 انطبٛؼت انمبََٕٛت نُتبئذ انخبرة 

تعتبر نتائج الخبرة الطبية إلزامية بصفة نيائية، وقرار ىيئة الضمان االجتماعي الذي 
 تصدره في حق المؤّمن لو يكون مطابقا لنتائج الخبرة.

                                                      

.سالف الذكر ن االجتماعي،تعمق بتسوية منازعات الضماي 08-08 رقم من القانون 29المادة  - 1 
يحدد شروط وكيفيات تسجيل االطباء في قائمة االطباء الخبراء في  ،364-11 رقم من المرسوم التنفيذي 24المادة  -2

 .، سالف الذكرمجال المنازعات الطبية وكذا حقوقيم وواجباتيم

 .103ص مرجع سابق  المنازعات الطبية ...... سماتي الطيب ، -3
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 امية نتائج الخبرةإلز -أوال

الخبير ممزمة لمطرفين الطبيب تعتبر نتائج الخبرة الطبّية المتّوصل إلييا من طرف 
 19سواء المؤّمن لو أو ذوي حقوقو و ىيئة الضمان االجتماعي، وىذا ما تنص عميو المادة 

ية لزم نتائج الخبرة الطب"ت بنصياالمتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي  08-08من القانون 
 ."األطراف بصفة نيائية

فالرأي الذي يقدمو الطبيب الخبير ممزم لألطراف و غير قابل لمطعن فيو أمام أّي  ،إذن
 لجنة داخمية، وال يمكن المنازعة فييا.

المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي نجدىا  15-83من قانون  25ممادة بالرجوع ل
بير مع مراعاة أحكام تنص عمى إلزامية  األطراف نيائيا بنتائج الخبرة التي يبدييا الطبيب الخ

لجان العجز   من نفس القانون فيي تنص عمى تكفل 30إلى المادة  بالنظرو  30المادة 
 ئج الخبرة المتعمقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث. بالنظر في االعتراضات ضّد نتا

فالمشرع جعل الطعن في الخالفات المتعمقة  08-08وبالمقارنة مع القانون الجديد 
بية إلى إجراءات الخبرة الطدون المجوء  ،1بالعجز يكون مباشرة أمام لجان العجز المؤىمة

 .08-08من قانون 31المادة  وىذا ما تنص عميو

لجنة العجز الوالئية منح ليا المشرع صالحية المجوء إلجراء الخبرة الطبية من  لكن
 .2ض و تحديد نسبة العجز التي يعاني منيايأجل فحص المر 

نتائجيا ليست  ة،وتجدر اإلشارة  إلى أّن الخبرة الطبية التي تقوم بيا لجنة العجز الوالئي
أ إلى لجنة رض عمى قرار الخبرة ويمجنيائية، حيث يستطيع المؤّمن لو اجتماعيا أن يعت

 .العجز لمطعن في القرار

                                                      

 1- سماتي الطيب ، المنازعات الطبية ........مرجع سابق، ص 105.
سالف الذكر. ،تعمق بتسوية منازعات الضمان االجتماعيي 08-08 رقم من القانون 32المادة  - 2 
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 ةمطابقا لنتائج الخبر  اإلزامية اتخاذ ىيئة الضمان االجتماعي قرار  -ثانيا

يجب عمى " المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي  15-83من قانون  24تنص المادة 
 "..الطبية التي أبداىا الطبيب الخبير . ىيئة الضمان االجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة

أّن المشرع الجزائري نص صراحة  عمى وجوب اتخاذ ىيئة  ،يظير من قراءة ىذه المادة
الضمان االجتماعي قرارا مطابقا لنتائج الخبرة، وىذا ما ال نجده في القانون الجديد حيث 

من  27و 19ادتين ويظير ذلك من خالل الم ،نص المشرع عمى ىذا المبدأ بصفة ضمنية
فكان عمى المشرع أن ينص عمى ىذا المبدأ صراحة مثمما فعل في  ،وعميو. 08-08قانون 

القانون القديم ألّن وجود نص ضمني غير كاف إلجبار ىيئة الضمان االجتماعي أن تتخذ 
 غير كافيتين إلجبار ىيئة الضمان االجتماعي 27و 19فالمادتين  ،قرارا مطابقا لنتائج الخبرة

 قرارا مطابقا لنتائج الخبرة .  تتخذأن 

 22، 21ة الطبية المنجزة طبقا لمموادوقد أكّدت المحكمة العميا عمى أّن نتائج الخبر  
ممزمة لييئة الضمان االجتماعي التي تتخذ وجوبا قرارا مطابقا ليا  15-83من القانون  23و

من نفس  26يا في المادة وال يمكن الطعن فييا قضائيا إاّل في الحاالت المنصوص عمي
 إذن ال يعقل بتاتا أن يكون التبميغ الذي تحرره ىيئة الضمان االجتماعي، والذي، 1القانون
إلى المؤّمن لو مخالفا لنتائج تقرير الخبرة الطبية إلى المعني باألمر ، وعميو فالمشرع  ترسمو

إدراج ىذا النص حّتى مطالب في التعديالت الاّلحقة لتشريع الضمان االجتماعي أن يعيد 
 .2يقضي عمى الغموض السائد في القانون الجديد

 

 
                                                      

، قضية الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية وكالة  09/07/2008المؤرخ في  463285قرار المحكمة العميا رقم  -1
 .447، مجمة المحكمة العميا العدد الثاني، الغرفة االجتماعية، ص ي( -)ص ضد الجزائر

 . 107ص  ،مرجع سابقالمنازعات الطبية.....سماتي الطيب،  -2
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 انخبَٙ انًبحج

 انمؼبئٛت انتطٕٚت

التسوية الداخمية ىي األصل في حل النزاع الطبي في مجال الضمان  تعتبر
االجتماعي، لكن في حالة عدم التوصل إلى حل ووضع حد نيائي لمنزاع يتم المجوء لمتسوية 

 مرحمة، إذا كانت الخبرة غامضة و ناقصة. القضائية كآخر

والجية القضائية التي تتولى الفصل في النزاع الطبي ىي المحكمة االجتماعية، وىذا 
عكس ما كان عميو في  09-08رقم  واإلداريةالمدنية  اإلجراءات قانون ما تّم االىتمام بو في

تماعي في منازعات الضمان اختصاصا مانعا لمقسم االجإذ منح المشرع  ،1القانون الممغى
 .               االجتماعي

 انًطهب األٔل

 ػرع انُساع انًتؼهك ببنخبرة انطبٛت ػهٗ انًحكًت االرتًبػٛت

منح القانون المجوء إلى القضاء لكل من لو مصمحة في ذلك سواء كان المؤّمن لو، أو 
القضائية في حالة التي تتعمق بالخبرة  بخصوص رفع الدعاوى ىيئة الضمان االجتماعي
 استحالة الخبرة الطبية. 

ح ويتم المجوء إلى المحكمة االجتماعية من أجل تدخل القاضي االجتماعي لتصحي
 بإجراءالوضع وحماية حقوق المؤّمن لو، و سنتطرق إلى اختصاص المحكمة االجتماعية 

الجتماعي     ن اثم  شروط قبول الد عوى في مجال الضما (،)الفرع األَولالخبرة الطبية 
 )الفرع الثالث(. لى آجال رفع الدعوى وطرق الطعن وأخيرا إ )الفرع الثَاني(

                                                      

الممتقى .في "أثر االصالحات االقتصادية عمى عالقات العمل في التشريع الجزائري" مداخمة تحت عنوانمعاشو عمار،  - 1
صادية لممؤسسات وأثرىا عمى عالقات العمل في التشريع الجزائري، القطب الجامعي الوطني الثاني حول الظروف االقت

 .5ص  ، 2010تاسوست بجامعة جيجل، 
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 نفرع األٔلا

 اختظبص انًحكًت االرتًبػٛت بئرراء انخبرة انطبٛت

تتولى المحكمة االجتماعية الفصل في منازعات الضمان االجتماعي والتي تتعمق 
يختص القسم االجتماعي "حيث تنص  500/6ة من نص الماد ما يستنتج بالخبرة الطبية وىذا

 اختصاصا مانعا في المواد التالية:
 "............منازعات الضمان االجتماعي والتقاعد

النظام العام، وبالتالي ال  لممحاكم االجتماعية يعتبر من وموضوع االختصاص بالنسبة
اختصاص إقميمي  :نوعاناالختصاص و 1،يمكن ألطراف النزاع االحتكام ألية جية قضائية

 .واختصاص نوعي

 االختظبص اإللهًٛٙ -أٔال

لو  عميو المؤمنيتحدد االختصاص اإلقميمي بموطن المّدعي عميو: إذا كان المّدعي 
 ختصاصو موطن المؤّمن لو اجتماعيااجتماعيا فيحدد بالقسم االجتماعي الذي يقع بدائرة ا

ي فيحدد بالقسم الذي يقع في دائرة إذا كان المدعي عميو صندوق الضمان االجتماع أّما
 اختصاصو مقر تواجد صندوق الضمان االجتماعي.

 االختظبص انُٕػٙ-حبَٛب

لم لمنازعة المتعمقة بالخبرة الطبية، بينما تختص المحكمة االجتماعية بالفصل في ا
ينص المشرع الجزائري في ىذا النص صراحة عمى اختصاص المحكمة االجتماعية في 

بارة "منازعات الضمان االجتماعي" ، لكن عبالخبرةمنازعات الطبية التي تتعمق الفصل في ال
 وىذا ما يستنتج من تشمل كل المنازعات بما فييا المنازعات التي تتعمق بالخبرة الطبية.

 

                                                      

.77ص  ،عشايبو سميرة، مرجع سابق- 1 
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يختص القسم االجتماعي " قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  من 500/6خالل المادة  
 ".التالية: ...............منازعات الضمان االجتماعي و التقاعد اختصاص مانعا في المواد

 

 انفرع انخبَٙ

 شرٔؽ لبٕل انذػٕٖ

 يشترط لقبول رفع دعوى منازعات الضمان االجتماعي المتعمقة بالخبرة الطبية شرطين:

 شرؽ انشكهٛت -أٔال

ي قانون يشترط لقبول الدعوى من حيث الشكل أن تستوفي الشروط القانونية المقررة ف
 اإلجراءات المدنية واإلدارية، وال تقبل الدعوى إاّل بعد استنفاذ التسوية الداخمية.

 تتمثل الشروط القانونية من حيث الشكل فيما يمي: 
        :قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من 13الصفة والمصمحة: تنص المادة -1

 ".مصمحة قائمة أو محتممة يقرّىا القانونال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن لو صفة و  "
رفع الدعوى في عريضة مكتوبة و مّوقعة و مؤرخة، يّودعيا المّدعي، أو وكيمو، أو -2

 . 1محاميو بأمانة ضبط المحكمة بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف
في العريضة  09-08من القانون  15ذكر البيانات المنصوص عمييا في المادة  -3
 2ية، وذلك تحت طائمة عدم قبوليا شكال.االفتتاح

كما يمزم إرفاق العريضة االفتتاحية بنسخة من قرار ىيئة الضمان االجتماعي المطعون 
مع ضرورة تبيان الحالة المستند عمييا و التي تتعّمق بمخالفة إجراء الخبرة الطبية كما  ،فيو

 ت الضمان االجتماعي.المتعمق بمنازعا 08-08ىي منصوص عمييا في قانون في قانون 

                                                      

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، سالف الذكر. ،09-08 رقم من القانون 14المادة  -1
 .ن نفسومن القانو  15أنظر المادة  -2
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 يٍ حٛج انًٕػٕع -حبَٛب

"إاّل أنو يمكن إخطار المحكمة في المجال  08-08من قانون  19/3نصت المادة 
 .1االجتماعي إلجراء خبرة قضائية في استحالة إجراء خبرة طبية"

المحكمة المختصة بالقضايا االجتماعية فيما  ىرفع دعوى إل المشرع زكما أجا 
 يخص:
 إجراءات الخبرة سالمة  - 

 مطابقة قرار ىيئة الضمان االجتماعي  - 
 بس لنتائج الخبرة مالطابع الدقيق والكامل وغير مشوب بال - 
 ".ضرورة تجديد الخبرة أو تتميميا - 

 التين:رع سمح بالمجوء أمام القضاء في حأّن المش لنا يتبّين فمن خالل ما سبق

 ى المعني باألمر الستصدار حكم تمييدي حالة استحالة القيام بالخبرة الطبية عم
 بتعيين خبير لفحص المعني باألمر.

 وغير مطابق  احالة الطعن في قرار ىيئة الضمان االجتماعي الذي يكون مخالف
لنتائج الخبرة، عمما، بأّن القانون يمزم ىيئة الضمان االجتماعي بوجوب مطابقة 

 .2قرارتيا مع نتائج الخبرة الطبية

 

                                                      

.سالف الذكر ،تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ، 08-08 رقم يٍ انمبَىٌ 19/83انًبدة  -1   

 .78ص  ،مرجع السابق ،بن صاري ياسين -2
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 جانخبنانفرع 

 آربل رفغ انذػٕٖ ٔؽرق انطؼٍ

ر موقف المشرع الجزائري عن آجال رفع الدعوى المتعمقة بالخبرة الطبية في بيعت
زعات الضمان االجتماعي. أما المنازعة الطبية، موقف غامض لم يحدد في قانون منا

 . واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبالنسبة لطرق الطعن فيي محددة في قانون 

 غ انذػٕٖآربل رف-أٔال

عمى آجال رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة  08-08لم ينص المشرع في القانون 
 االجتماعية، وىذا راجع إلى إلزامية النتائج بصفة نيائية.

إلى المحكمة االجتماعية إلجراء لكن المشرع أجاز لمطرف الذي ييمو األمر المجوء 
 ة في حالة استحالة الخبرة الطبية.خبرة قضائي

عميو كان عمى المشرع أن يحدد أجل لرفع الدعوى القضائية فيما يخص المنازعات و 
( يوما ابتداء من 30الطبية المتعمقة بالخبرة الطبية كما حدده في المنازعات العامة بثالثين )

( يوما ابتداء من تاريخ استالم 60تاريخ تسميم تبميغ القرار المعترض عميو، أو في أجل ستين)
المعني أّي رد عمى  ذا لم يتمقطرف المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق إ العريضة من

 1عريضة.

الطبية ية، ألّنو ال يمكن أن تكون الخبرة ممورة تحديد اآلجال من الناحية العظير ضر وت
 2في كل الحاالت حتى نقول أّنيا ممزمة ونيائية.( %100سميمة )
 

                                                      

.سالف الذكر ،تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعيي ، 08-08 رقم من القانون 15المادة  - 1 
 2- سماتي الطيب، المنازعات الطبية......مرجع السابق، ص 102
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 ؽرق انطؼٍ -حبَٛب

 وغير العادية.  العادية، االجتماعية بكافة الطرق األحكام يتم الطعن في

 من المعارضة واالستئناف. تشمل كالطرق الطعن العادية: -0

يقوم الخصم المتغيب سواء كان ممثل ىيئة الضمان االجتماعي أو المعارضة: -أ
المؤّمن لو بالمعارضة عمى الحكم االبتدائي الفاصل في النزاع المتعمق بالخبرة، وذلك 

 جعة الحكم أو القرار الغيابي، والفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.لمرا

ويمدد ىذا األجل  1االعتراض يكون خالل شير ابتداء من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم
 إلى شيرين إذا تم التبميغ الرسمي في موطنو الحقيقي أو المختار.                        

وز لممؤمن لو أو ىيئة الضمان االجتماعي استئناف األحكام يجاالستئناف: -ب
الصادرة عن المحاكم الفاصمة في القضايا االجتماعية أمام المجالس القضائية، وذلك فيما 

عدم مطابقة قرار ىيئة الضمان االجتماعي لنتائج الفصل في شرعية إجراءات الخبرة و يتعمق ب
لكن ال يجوز استئناف األحكام الصادرة قبل  2الخبرة المنجزة من طرف الطبيب الخبير

ال يجوز " قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من  145الفصل في الموضوع، وىذا وفقا لممادة 
"، ذلك أّن استئناف الحكم اآلمر بالخبرة، او الطعن فيو بالنقض إاّل مع الحكم الفاصل في النزاع

رية و أصبحت تسمى باألحكام الصادرة قبل المشرع جمع بين األحكام التمييدية والتحضي
 الفصل في الموضوع.

أما بالنسبة ألجل االستئناف فيو محدد بمدة شير ابتداء من تاريخ التبميغ الرسمي 
لمحكم إلى الشخص ذاتو، ويمدد األجل إلى شيرين إذا تم التبميغ في الموطن الحقيقي أو 

ّن أجل االستئناف في األحكام الغيابية ال مع األخذ بعين االعتبار أ 3المختار لمشخص ذاتو

                                                      

سالف الذكر. ضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،المت ،09-08 رقم من القانون 329المادة - 1 
.90عشايبو سميرة ، مرجع سابق، ص- 2 
سالف الذكر. ضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،المت ،09-08 رقم من القانون 353المادة -  3 
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قانون اإلجراءات من  38يسري إاّل بعد انقضاء أجل المعارضة وىذا ما تشير إليو المادة 
 المدنية واإلدارية .

وتشمل الطعن بالنقض، واعتراض غير الخارج عن طرق الطعن نير العادية: -2
 التماس إعادة النظر.و الخصومة، 

تكون قابمة لمطعن األحكام " 09-08من القانون  349ص المادة تنالطعن بالنقض: -أ
 ". والقرارات الفاصمة في موضوع النزاع، والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية

والطعن بالنقض ال يقبل إاّل إذا قدم من طرف ممثل ىيئة الضمان االجتماعي أو من 
1طرف المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو.

 

وبالنسبة آلجال رفع الطعن بالنقض حدد بمدة شيرين من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم 
المطعون فيو، ويمدد األجل إلى ثالثة أشير إذا تم التبميغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو 

 المختار.                                     

ل الطعن بالنقض أاّل بعد انقضاء أما بالنسبة لألحكام والقرارات الغيابية ال يسري أج
2األجل المقرر لممعارضة.

 

ييدف اعتراض الغير الخارج عن  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:-ب
إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو  09-08من القانون  380الخصومة طبقا لممادة 

 الوقائع والقانون. األمر الفاصل في أصل النزاع، والفصل في القضية من جديد من حيث

يوما تسري من تاريخ  15حّدد المشرع أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ب 
 لم ينص القانون عمى ذلك. صدوره ، ما

                                                      

سالف الذكر. ضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،المت ،09-08 رقم من القانون 354مادة ال - 1 
 2 .من القانون نفسو 355المادة -
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أّما إذا تّم التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار أو األمر إلى الغير يسري ىذا األجل من 
لى الحق في ممارسة األجل وا  ى ذلك تاريخ التبميغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيو إل

 1اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 التماس إعادة النظر:-ج

يرفع التماس إعادة النظر أمام الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو األمر 
أ سريانو من تاريخ ثبوت التزوير، أو اكتشاف الوثيقة دالممتمس فيو، في أجل شيرين يب

 المحتجزة. 

 ن التماس إعادة النظر ألحد السببين: ويكو  
إذا بنى الحكم أو القرار أو األمر عمى شيادة الشيود أو عمى وثائق اعترف بتزويرىا  -

 أو ثبت قضائيا تزويرىا بعد صدور الحكم أو القرار أو األمر. 

فيو  المقضي الشيءإذا اكتشف بعد صدور ألحكم أو القرار أو األمر الحائز لقوة  -
 .2الدى الخصوم في الدعوى كانت محتجزة عمد أوراق حاسمة

وال يجوز تقديم التماس النظر إاّل من كان طرفا في الحكم أو القرار أو األمر أو من تم 
 استدعاؤه قانونا.

 انًطهب انخبَٙ

 رراءئب انًتؼهمتدٔر انمبػٙ االرتًبػٙ فٙ انفظم فٙ انًُبزػبث 

 انخبرة انطبٛت

نة بالخبرة في القضايا المتعّمقة بالمرض والعجز يمجأ القاضي االجتماعي لالستعا
 وتقدير نسبة عدم القدرة عمى العمل أو حالة استئناف العمل متى توّفرت ظروف وشروط 

                                                      

سالف الذكر. ضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،المت ،09-08 رقم من القانون 384المادة  - 1 
نفسو.من القانون  393-392-391-390المواد - 2 
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ذا تبّين لو من خالل فحص ومراقبة صحة  معّينة حسب نوع الخبرة المأمور بيا، خاصًة وا 
قدير جّدية الخبرة المنجزة المعطيات وسالمة النتائج. فيكون لمقاضي سمطة مطمقة في ت

والمعتمدة لدى ىيئة الضمان االجتماعي، أو يقضي بُبطالنيا واستبعادىا إذا كانت التقارير  
المودعة بشأنيا فييا عيب أو نقص أو تسبيب غير كاٍف في نظر المحكمة، أو أّنيا لم 

 .1تستوِف حّقيا من البحث والتحّري

ة إصدار أحكام حتى ولو قبل الفصل في خول القانون لمقاضي االجتماعي إمكاني
الموضوع كتعيين خبير، كما يمكن لو إلغاء قرارات ىيئة الضمان االجتماعي المخالفة 

 لمقانون وأخيرا يمكنو أن يرفض الدعوى لعدم صحة اإلجراءات.  

 انفرع األٔل

 انحكى بئنغبء لرار ْٛئت انؼًبٌ االرتًبػٙ

ن التحكيم الطبي الّتخصصي لتقديم الوصف باعتبار اجراء الخبرة الطبية كنوع م
فالنتائج  ،2الحادث أو المرض محل النزاع والتحديد الّدقيق لألضرار أو العجز الناتج عن

التي يبدييا الطبيب الخبير في تقرير الخبرة الطبية تمزم األطراف بصفة نيائية، وبالّتالي فإّن 
لنتائج الخبرة الطبية، وكذلك المؤّمن لو ىيئة الضمان االجتماعي ممزمة باتخاذ قرار مطابق 

 .3رة ممزم بنتائجيا بصفة نيائيةطالب إجراء الخب

ّنما ىي أساس  من خالل ما سبق يمكن القول أّن الخبرة الطبية ليست بإجراء تحقيق وا 
ىيئة الضمان اتخاذ قرار نيائي لمفصل في موضوع الخالف ذو الطابع الطبي، وبعد استالم 

                                                      

سمطات القاضي االجتماعي حين الفصل في المنازعات المتعمقة بإجراء الخبرة "عنوان تحت مداخمة ، شيدر  واضح -1
جانفي  14و13مستغانم يومي ، ازعات الضمان االجتماعي، جامعة عبد الحميد بن باديسالممتقى الوطني حول من "الطبية
    .13، ص2015

.191أحمية سميمان، مرجع سابق ص- 2 
.في الضمان االجتماعي سالف الذكر تعمق بالمنازعاتي 08-08من القانون رقم  19/2دة االم- 3 
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ئج الخبرة الطبية تقوم مباشرة باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية و تبمغو االجتماعي لنتا
 .1تمي استالميا لتقرير الخبرة أّيام 10لممؤّمن لو في أجل 

القسم االجتماعي في الحكم الّصادر  ولكن حسب ما أخذت بو محكمة برج بوعريريج
ضمان االجتماعي مخالف لنتائج ، ففي حالة ما إذا كان قرار ىيئة ال 25/10/2003بتاريخ 
 2.جتماعييحكم بإلغاء قرار ىيئة الضمان اال إّن القاضي االجتماعي الخبرة ف

والمحكمة ال يجوز ليا أن تمغي تقرير الخبير أو تأخذ رأي مخالف لرأي الطبيب الّتقني 
ّنما يجوز ليا   3.رورةأو بتجديدىا في حالة الضفقط إّما أن تأمر بتتميم الخبرة الطبية وا 

 انفرع انخبَٙ

 انحكى بتؼٍٛٛ خبٛر ؽبٙ

 مؤرخ في لامن أجل توضيح وقائع الّنزاع الطبي فحسب قرار المحكمة العميا 
يمكن لمقاضي االستعانة بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم إنو ، ف20/11/1985

طبيب خبير إلمام القاضي بيا لمتغمب عمى الصعوبات و تدليل العقبات الفنية و ذلك بتحديد 
التي عّينتو أو انتدبتو وحّددت ميامو، وقد  الجية القضائية إلىنجاز خبرتو ويقدم تقريرا إل

 4أو كتابيا وىي األكثر شيوعا.يكون ىذا التقرير شفويا، 

                                                      

.96-95 ص ص عشايبو سميرة، مرجع سابق،- 1 
القسم االجتماعي، بين)ح.م( ومدير  عن محكمة برج بوعريريج، 221/2003رقم  25/10/2003الحكم الّصادر بتاريخ -2

 ، مرجع سابق،المنازعات الطبية والتقنية ...عن سماتي الطيب،  جراء،الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األ
 . 160ص 

3-FILALI Ali, Contentieux de la sécurité social revue algérienne des sciences juridiques 

économiques et politiques, université d’Alger n° 11998, p 80. 

. 97ص عشايبو سميرة ، مرجع سابق،- 4 
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 انفرع انخبنج

 انحكى برفغ انذػٕٖ شكال نؼذو طحت اإلرراءاث

ءات شكمية يجب تطبيقيا قبل المجوء وضعا إجرا 08-08وكذا القانون  15-83إّن كل من القانون 
 1إلى المحكمة.

تكون قرارات لجنة العجز " والتي تنص :  08-08من القانون  35حيث جاء في نص المادة 
يوما إبتداءا من تاريخ  39الوالئية المؤىمة قابمة لمطعن أمام الجيات القضائية المختّصة في أجل 

  .2"استالم تبميغ القرار

".... حيث أّن الطعن و الذي جاء فيو  25/11/2006الحكم الصادر بتاريخ وكذلك ما جاء في 
في القرار الطبي لييئة الضمان االجتماعي أمام لجنة العجز و دون انتظار قرارىا و طرح النزاع أمام 

 .3".... 02-33من القانون رقم 39و 92، 92، 00المحكمة يعّد فسادا في اإلجراءات طبقا لممواد 

 نجانفرع انخب

 انحكى برفغ انذػٕٖ شكال نؼذو طحت اإلرراءاث

لضمان قبول الدعوى المتعمقة بالخبرة الطبية في المنازعة الطبية أمام القضاء، يمتزم المدعي 
باحترام الشروط القانونية المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ودون اإلخالل بتمك 

 لمتعمق بالمنازعات في الضمان االجتماعي.ا 08-08المقررة في القانون رقم 

و الذي جاء في أحد  29/12/2006و مثال ذلك الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج في 
... حيث أن عدم تقديم المدعي لما يثبت إتباعو إلجراءات الخبرة الطبية يجعل الدعوى مشوبة حيثياتو "

   4بعيب في اإلجراءات "

                                                      

 . 99عشايبو سميرة ، مرجع سابق، ص -1
 تعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي السالف الذكر.ي 08-08من القانون رقم  35المادة  -2
عن محكمة برج بوعريريج القسم االجتماعي ،عن سماتي  215/06تحت رقم  25/11/2006الحكم الصادر بتاريخ  -3

 . 161مرجع سابق، ص.... المنازعات الطبية والتقنيةالطيب، 
ػٍ يحكًت برس بىػريريش انمسى االصخًبػي بيٍ )و،و( و يذير  235/86ححج رلى  89/12/2886انحكى انصبدر  -4

انصُذوق انىغُي نهخأييُبث االصخًبػيت، وكبنت برس بىػريريش، ػٍ سًبحي انطيب، المنازعات الطبية والتقنية ....مرجع 

  .162 سابق، ص
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 انّرابغ انفرع

 رفغ انّذػٕٖ نؼذو انتّأضٛصب انحكى

ما إذا كان يمكن لمقاضي أن يرفض الّدعوى لعدم الّتأسيس القانوني و ذلك في حالة 
المجوء إلى المحكمة ليس لو مبّرر قانوني ألّن المجوء إلى الخبرة القضائية يكون في حالة 

 1اء الخبرة الطبية عمى العامل.استحالة إجر 

حيث أنو من المقرر "الذي جاء فيو و  29/05/2004 لحكم الصادر بتاريخومثال ذلك ا
قانونا أّنو بانقضاء المّدة التي قّدمت من خالليا األداءات الّنقدية لمتّأمين عمى المرض تتولى ىيئة 

انتظار الطّمب من الضمان االجتماعي تمقائيا الّنظر في الحقوق من باب التّأمين عمى العجز دون 
فعال في قضية الحال إاّل أّنو ال يمكن أن يبقى المّدعي في عطمة مرضية  المعني باألمر، و ىو ما تمّ 

من القانون رقم  32يوم يحال عمى العجز تطبيقا لنّص الماّدة  399طويمة األمد و إّنما بانقضاء أجل 
 .2"ممّا يجعل دعوى المّدعي نير مؤّسسة ويتعين بالتّبعية رفضيا 33-00

 

 

 

 

 
 

                                                      

 .100ص ة، مرجع سابق،عشايبو سمير  -1
ن           رج بوعريريج القسم االجتماعي بيعن محكمة ب ،21/2004تحت رقم  29/05/2004الحكم الصادر بتاريخ -2

 ،.مرجع سابقالمنازعات الطبية و التقنية ...سماتي الطيب،  :عن و.ت.إ  وكالة برج  بوعريريج،.ص.ك( ومدير و.و.)ب
 .162ص
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نستخمص مما تطرقنا إليو في بحثنا أّن المشرع الجزائري اعتمد إجراءات خاصة لتسوية 
     في الضمان االجتماعي وذلك في القانون  الطبية المنازعة الطبية التي تتعمق بالخبرة

 . 08-08كذلك القانون و  83-15

ولي، وفي حالة أصمي ل في الخبرة الطبية كإجراء أالمعتمدة في التسوية تتمث اإلجراءات
 استحالة الخبرة الطبية يتم المجوء لمخبرة القضائية كإجراء ثاني استثنائي.

ىذا ذه النزاعات كما يستمزم األمر و ىتعدد لكن المشرع الجزائري لم يتمكن من مسايرة 
  أو بعد تعديمو بالقانون  15-83، سواء في القانون اإلجراءاتنظرا لتعقد وعدم وضوح 

إال أنو لم يساير التطورات اليومية  ،جديد الذي جاء بتعديالت جوىرية و مميزةال 08-08
ومن بين اإلجراءات الغامضة والتي يستحسن عمى المشرع توضيحيا خالل لممجتمع 

 يمي: التعديالت الالحقة نذكر ما

-83والقانون  11-83تحديد حاالت المجوء لمخبرة الطبية يكون باالستعانة بقانون  -
تحديد ىذه الحاالت بدمجيا في قانون تسوية  ى الحل الوحيد لتسييلويبق 13

 منازعات الضمان االجتماعي.

أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطمب، وعمى المشرع  08مباشرة إجراء الخبرة محدد ب  -
                 إعادة صياغة ىذه المادة بمنح أجل معقول إلجراء الخبرة الطبية.

حالة  في ىيئة الضمان االجتماعي لكن عاتق تقع عمى الطبية رةمصاريف أعباء الخب -
ستوجب أن وي مؤسس تقع األعباء عمى المؤمن لو، ما إذا كان طمب المؤمن غير

 بيا ىيئة الضمان االجتماعي. لفتتكتكون جميع الحاالت 
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  08-08من القانون  19فالمادة  ،حاالت وآجال المجوء لممحكمة االجتماعيةتحديد  -
 فقط حالة االستحالة لكن االستحالة تكون من بين  الحاالت االتية: ذكرت
 ن طريق المراقبة الطبية ولم يحضر استدعاء المؤمن لو إلجراء الخبرة الطبية ع
في ىذه الحالة يسقط  الحق في األداءات خالل الفترة التي عرقمت فييا المراقبة و 

 الطبية.
 خبرة الطبية لكون المؤّمن لو كان يتابع رفض الطبيب الخبير المسند إليو إجراء ال

عنده سابقا، ففي ىذه الحالة  يجوز عمى ىيئة الضمان االجتماعي تعيين خبير آخر 
 إلجراء فحوصات الخبرة.
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 المراجع بالمغة العربية
 الكتب -أوال 
عمل والضمان االجتماعي في القانون آليات تسوية منازعات الأحمية سميمان،  -1

 الجزائر، الجامعية،، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجزائري
2005. 

عارف ،في الطب الشرعي الجنائيةالخبرة الشواربي عبد الحميد،  -2 م شأة ال ن ، م
 .1996،اإلسكندرية مصر

الطبعة الثالثة ، منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائريبن صاري ياسين،  -3
 .2009، الجزائر، ودار ىوم

الضمان االجتماعي، أحكامو وتطبيقاتو، دراسة تحميمية حسين عبد المطيف حمدان،  -4
 .2009لبنان،  ، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى،شاممة

سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء  -5
  .2010ون الجديد، دار اليدى الجزائر،القان

 .2013، دار اليدى، الجزائر،حوادث العمل واألمراض المينية،               -6
 ، دار الخمدونية، الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتماعية، جيالليعجة  -7

 .2005 ،الجزائر
، جسور ردية والجماعيةعالقات العمل الف الوجيز في شرح قانون العمل بشير،ىادفي  -8

 .2003 ، الجزائر،لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
 ثانيا: الرسائل والمذكرات

المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية،)دراسة ، زرارة صالحي الواسعة-1
مذكرة لنيل شيادة دكتوراه دولة   مقارنة بين القانون الجزائري والمصري(
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، جامعة منتوريمية الحقوق والعموم السياسية، ك،في القانون الخاص
 .2007قسنطينة ،

النظام القانوني لتعويض حوادث العمل واالمراض المينية في بن صر عبد السالم،  -2
كمية الحقوق والعموم  ستير،، رسالة لنيل شيادة الماجالتشريع الجزائري

 .2000،2001جامعة الجزائر،  السياسية،
ستير ، مذكرة لنيل شيادة الماجالمدني ات الخطأ الطبي أمام القاضيإثبسايكني وزنة،  -3

تيزي ، موم السياسية، جامعة مولود معمريفي القانون، كمية الحقوق والع
 .2011وزو ،

، مذكرة لنيل تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعيعشايبو سميرة، -4
تنمية الوطنية، كمية الحقوق شيادة الماجيستير في القانون، فرع قانون ال

، جامعة مولود معمري، والعموم السياسية الحقوقكمية والعموم السياسية، 
 .2012 تيزي وزو،

 ، مذكرة لنيل شيادة الماجيستيرمسؤولية المستشفيات في المجال الطبيعميري فريدة، -5
تيزي مولود معمري،  جامعةكمية الحقوق والعموم السياسية،  في القانون،

 .2011زو،و 
مذكرة لنيل شيادة  ،الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينيةقالية فيروز،  -6

كمية الحقوق  الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المينية،
 .2012جامعة مولود معمري تيزي وزو،  ،والعموم السياسية

ي مجال الضمان المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات فكشيدة باديس،  -7
 ، بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية،االجتماعي

جامعة الحاج كمية الحقوق والعموم السياسية، تخصص قانون األعمال، 
 .2010لخضر، باتنة ،
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، إجازة المدرسة العميا النظام القانوني لمنازعات الضمان االجتماعيمحمد كوال،  -8
 .2006-2003ة عشر،لمقضاء، الدفعة الرابع

 
 المداخالتو  ثالثا: المقاالت

المسؤولية الجزائية لألطباء و دور الخبرة في "مداخمة تحت عنوان  بورويس لعرج،-1
من أعمال الممتقى  ،"الكشف عن الجريمة وطبيعتيا القانونية

من تنظيم جامعة مولود  الوطني حول المسؤولية الطبية،
أفريل  10-09أيام معمري، تيزي وزو، كمية الحقوق، 

2008.  
سنة  02، المجمة القضائية، العدد "المنازعات في الضمان االجتماعي"عبد السالم ذيب، -2

، ص 1998، عن قسم الوثائق لممحكمة العميا، 1996
  28-14ص

، الجزء الثاني عن قسم المستندات "منازعات العمل واالمراض المينية"، محدادي مبروك-3
  105، ص1997ميا والنشر لممحكمة الع

الحماية االجتماعية بين المفيوم "تحت عنوان  مداخمة زيرمي نعيمة، زيان مسعود،-4
الوطني السابع حول  الممتقى ،"والمخاطر والتطور في الجزائر

، "تجارب الدول"ريوآفاق التطو العممي  الصناعة التأمينية الواقع
، 2012ديسمبر  4و 3 يجامعة حسيبة بن بوعمي الشمف يوم

 .20-01ص ص 
اإلطار القانوني لمتأمينات االجتماعية لحوادث "، مداخمة تحت عنوان الطيب سماتي -5

 ندوة حول، "عمميةشريع الجزائري ومشاكمو الالعمل في الت
ين التقميدي بين األسس والتأمالتأمين التكافمي  مؤسسات
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التجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس يومي   النظرية و 
  .81-01،ص ص 2011فريل أ 25-26

" أثر االصالحات االقتصادية عمى عالقات العمل  مداخمة تحت عنوان معاشو عمار،– 6
الممتقى الوطني الثاني حول في في التشريع الجزائري" 

الظروف االقتصادية لممؤسسات وأثرىا عمى عالقات العمل 
في التشريع الجزائري، القطب الجامعي تاسوست بجامعة 

 .08إلى  05من ص جيجل، ص
سمطات القاضي االجتماعي حين الفصل في " تحت عنوان مداخمة ،رشيد واضح -7

الممتقى الوطني ، في "المنازعات المتعمقة بإجراء الخبرة الطبية
ماعي، جامعة عبد الحميد بن حول منازعات الضمان االجت

  ص ص  2015جانفي  14و13مستغانم يومي  ،باديس
01-16. 

 ص القانونية:النصو  رابعا: 
 النصوص التشريعية:

 ،28ج ر عدد  تعمق بالتأمينات االجتماعية،ي 02/07/1983المؤرخ في 11-83قانون  -1
  ، 06/07/1996ؤرخ الم 17-96معدل بموجب األمر رقم  1983-07-05صادر في 

 .42 عددج ر 
در في صا ،28عدد  رج تعمق بحوادث العمل واالمراض المينية، ي 13-83قانون رقم  -2

 .42عدد  ج ر 02/07/1996في  مؤرخ 19-96معدل بموجب األمر  ،05-07-1983
تعمق بالمنازعات في مجال الضمان ي 02/07/1983مؤرخ في  15-83قانون رقم  -3

 10-99معدل بموجب القانون  05/07/1983صادر بتاريخ  ،28ج ر عدد  االجتماعي،
 )ممغى( .80عدد ج ر ،11/11/1999ؤرخ فيم
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جويمية  07صادر في ، 42عدد  ر ج، 1996 -07- 06مؤرخ في  17-96قانون  -5
 متعمق بالتأمينات االجتماعية.ال 11-83متمم لمقانون معدل و  1996

ت في مجال الضمان زعايتعمق بالمنا 23/02/2008مؤرخ في  08-08القانون -6 
  .2008فيفري  23صادر في  ،11ر عدد االجتماعي ج

ة واإلدارية ، يتضمن قانون اإلجراءات المدني25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون -7
 . 2008 -04- 23صادر ، 21عددر  الجديد، ج

 النصوص التنظيمية:
 ر ج ،يةتعمق بالتأمينات االجتماعي ،1984 -02- 02مؤرخ في  ،27-84مرسوم  -1

 .1984فيفري14صادر في ، 07عدد
يحدد كيفيات تطبيق العناوين  ،1984فيفري سنة  11مؤرخ في  ،28-84مرسوم -2 

-02-14صادر في ،07عددر  ،ج11-83الثالث، والرابع، والثامن من القانون رقم 
1984. 

الذي يحدد األجل المضروب لمتصريح بالعطل  ،1984فيفري  13مؤرخ في قرار -3
               .1984 سنة ،07عدد  ج ر ية لدى ىيئة الضمان االجتماعي،المرض

يحدد قائمة المشبيين باألجراء في  ،09/02/1985مؤرخ في  ،33-85مرسوم رقم -4
 .1985-02- 24صادر في  ،09مجال الضمان االجتماعي،  ج ر عدد 

القيات الطب نة أخيتضمن مدو  1992 يميةو ج 6مؤرخ في  276-92رقم تنفيذي وم مرس-5
 .1992-07- 07صادر في  ،52عدد  ر ج
الذي يحدد شروط المراقبة   2005 -05- 07مؤرخ في  171-05تنفيذي رقم مرسوم  -6

 .2005 -05- 08صادر في سنة، 33عدد رج  من ليم اجتماعيا، الطبية لممؤ 
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يحدد شروط وكيفيات  ، 2011-10- 22مؤرخ في  364-11رقم تنفيذي مرسوم  -7
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 . 2011 10-26صادر في ،  59دعدر ج وواجباتيم، 
 االجتيادات القضائية:

، قضية بين صندوق  1992-02-17المؤرخ في  77247قرار المحكمة العميا، رقم  -1
 الضمان االجتماعي ضد)م .ج(،غير منشور
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، قضية الصندوق  09/07/2008المؤرخ في  463285قرار المحكمة العميا رقم -4

ي(، مجمة المحكمة العميا العدد -)ص ضدات االجتماعية وكالة الجزائر الوطني لمتأمين
 .الثاني، الغرفة االجتماعية

 :أحكام المحاكم
، عن محكمة برج 02-242، تحت رقم 2003-04-30الحكم الصادر بتاريخ -1 

بوعريريج، القسم االجتماعي بين )م .م( ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية 
 ، وكالة برج بوعريريج.األجراءلمعمال 

، عن محكمة برج بوعريريج 221/2003رقم  25/10/2003الحكم الّصادر بتاريخ -2
لمعمال  جتماعيةالقسم االجتماعي، بين )ح.م( ومدير الصندوق الوطني لمتأمينات اال

   األجراء.
ج ،عن محكمة برج بوعريري 21/2004تحت رقم  29/05/2004الحكم الصادر بتاريخ -3

 .القسم االجتماعي بين )ب و ك ( ومدير  و ص.و.ت.إ  وكالة برج  بوعريريج 



 قائمة المراجع
 

72 
 

عن المحكمة االجتماعية 29/2005تحت رقم  03/2005/ 19الحكم الصادر بتاريخ -4
 .، القسم االجتماعيلبرج بوعريريج

عن محكمة برج بوعريريج  215/06تحت رقم  25/11/2006الحكم الصادر بتاريخ  -5

  .ماعيالقسم االجت
 - المراجع بالمغة الفرنسية

I -OUVRAGES 

1-DJOSEF FLASAQUIER, Guide pratique de l’expertise médicale, Paris,1996. 

2-DOMINIQUE GRAND GUILLOT, Droit du travail et de la sécurité sociale 

11ème édition 2009-2010 Guilano Lextenso édition 

Paris 2010. 

3-FRANK PETIT, Droit de la protection sociale, Galino Lextenso, Edition Paris. 

4-MORAD HANOUZ, Mohamed KADIR, Précis de sécurité sociale, O.P.U 

édition 1996. 

II- ARTICLES : 

- FILALI Ali, Contentieux de la sécurité social revue algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, université d’Alger n°1, 

1998. 



 

 
 

 

 

 انفٓرش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 فيرس الموضوعات
 

74 
 

 فهرس املوضوعات

 

 1 ....................................................................................................... يمذيت

 األٔل انفظم

 انطبٛت ببنًُبزػت انخبطت األحكبو

 6 ................................................ الطبية المنازعة مفيوم:  األول المبحث

 6 ............... األخري بثانًُبزػ ػٍ وحًييسهب انطبيت انًُبزػت حؼريف :األول انًطهب

 6 ......................................................... انطبيت انًُبزػت حؼريف: األول انفرع

 7 ............................... 51-38 رقم  القانون فً الطبٌة المنازعة تعرٌف -أوال

 7 .......................... 83-83 رقم  القانون ظل فً الطبٌة المنازعة تعرٌف -ثانٌا

 9 ... االصخًبػي انعًبٌ يُبزػبث يٍ غيرهب ػٍ انطبيت انًُبزػت حًييس :انزبَي انفرع

 9 ........................................ العاّمة المنازعة عن الطبية المنازعة تمييز -أّوال

 55 ..................................... التقنية المنازعة عن الطبية المنازعة تمييز -ثانيا

 13 ........................................... انطّبي انُساع وأغراف خصبئص :انزبَي انًطهب

 13 ................................................... انطبيت انًُبزػت خصبئص :األّول انفرع

 14 .....................اصخًبػيب نه نهًؤّيٍ انصحيّت ببنحبنت انطبيت انًُبزػت ارحببغ -أوال

 الصحية الحالة لوصف أولى كمرحمة المعالج الطبيب إلى المجوء ضرورة -ثانيا
 51 ........................................................................ اجتماعيا لو لممؤّمن

 51 ........................ الطبٌة المراقبة بإجراء أساسا الطبٌة المنازعة ارتباط -ثالثا

 51 ............... الخبرة بأهل االستعانة على الطبٌة المنازعات تسوٌة اعتماد -رابعا

 17 ...................................................... انطبيت انًُبزػت أغراف :انزبَي انفرع

 57 ............................................................ االجتماعً الضمان هٌئة-أّوال

 53 ............................................... حقوقهم وذوي اجتماعٌا لهم المؤّمن-ثانٌا



 فيرس الموضوعات
 

75 
 

 20 ......................... بيا االستعانة ومجاالت الطبية الخبرة مفيوم :الثاني المبحث

 28 ........................................................... انطبيت انخبرة يفهىو :األول انًطهب

 21 ......................................... يُهب وانهذف انطبيت انخبرة حؼريف: األول انفرع

 15 ................................................................ طبيةال الخبرة تعريف -أوال

 18 .................................................................. الّطبية الخبرة ىدف-ثانيا

 24 .......... االصخًبػي انعًبٌ يُبزػبث يضبل في انطبيت انخبرة أسس: انزبَي انفرع

 11 .......................................... االجتماعً الضمان منازعات قانون فً-أوال

 11 ............................................................... القضائً االجتهاد فً -ثانٌا

 25 ............................................انطبيت ببنخبرة االسخؼبَت يضبالث: انزبَي انًطهب

 26 .......................................................................... انًرض: األّول انفرع

 17 .......... والعالجٌة والوقائٌة الطبٌة العناٌة بمصارٌف المتعلّقة المنازعات -أوال

 88 ................................... المرضية بالعطمة المتعّمقة الطبية المنازعات -ثانيا

 31 ............................................ انًهُيت واأليراض انؼًم حىادد:انزبَي انفرع

 85 ......................................................................... العمل حوادث-أّوال

 33 ...........................................................................انًهُي انًرض -ربَيب

 36 ............................................................................. األيىيت :انزبنذ انفرع

 انخبَٙ انفظم

 انطبٛت انًُبزػت تطٕٚت

 40 ....................................... الطبية لمخبرة الداخمية التسوية: األول المبحث

 41 ........................................................ انطبيّت انخبرة إصراءاث:األّول انًطهب

 41 ............................................................. انطبيت انخبرة غهب:األّول انفرع

 42 .................................................................... انخبير حؼييٍ :انزبَي انفرع



 فيرس الموضوعات
 

76 
 

 18 ...................................................................... االتفاقً التعٌٌن -أوال

 11 ....................................................................... التمقائي التعيين-ثانيا

 45 ............................................................ انطبيت انخبرة إَضبز:انزبنذ انفرع

 46 ............................................................ انطبيت انخبرة َخبئش :انزبَي انًطهب

 46 ......................... انخبرة بًصبريف وانخكفّم انمرار بخبهيغ االنخساو :األول انفرع

 11 .................................................................. القرار بتبميغ لتزاماال-أوال

 17 .................................................. الطبية الخبرة بمصاريف التكفل -ثانيا

 47 ............................................... انخبرة نُخبئش انمبَىَيت انطبيؼت :انزبَي انفرع

 13 ................................................................... الخبرة نتائج إلزامية-أوال

 19 ........... الخبرة لنتائج مطابقا قرارا االجتماعي الضمان ىيئة اتخاذ إلزامية -ثانيا

 50 .................................................... القضائية التسوية:الثاني المبحث

 58 ........االصخًبػيت حكًتانً ػهً انطبيت ببنخبرة انًخؼهك انُساع ػرض:األول انًطهب

 51 ................... انطبيت انخبرة بئصراء االصخًبػيت انًحكًت اخخصبص :األول انفرع

 15 ............................................................... اإلقلٌمً الختصاصا -أوال

 15 ................................................................. النوعً االختصاص-ثانٌا

 52 ........................................................... انذػىي لبىل شروغ:انزبَي انفرع

 11 ........................................................................ الشكلٌة شرط -أوال

 18 ................................................................. الموضوع حٌث من -ثانٌا

 54 ............................................ انطؼٍ وغرق انذػىي رفغ آصبل:انزبنذ انفرع

 11 ................................................................... الدعوى رفع آجال-أوال

 11 ......................................................................... الطعن طرق -ثانٌا

 بئصراء انًخؼهمت انًُبزػبث في انفصم في االصخًبػي انمبظي دور :زبَيان انًطهب

 57 ....................................................................................... انطبيت انخبرة



 فيرس الموضوعات
 

77 
 

 58 ............................... االصخًبػي انعًبٌ هيئت لرار بئنغبء انحكى: األول انفرع

 59 ...................................................... غبي خبير بخؼييٍ انحكى: انزبَي انفرع

 68 ..................... اإلصراءاث صحت نؼذو شكال انذػىي برفط انحكى: انزبنذ انفرع

 68 ..................... اإلصراءاث صحت نؼذو شكال انذػىي برفط انحكى: انزبنذ انفرع

 61 ....................................... انخّأسيس نؼذو انّذػىي برفط انحكى: انّرابغ انفرع

 62 ..................................................................................................... خبتًت

 65 ........................................................................................... انًرارغ لبئًت

 73 ................................................................................................... انفٓرش



 

 
 

 :ممخص
ن لو اجتماعيا في الفترة التي انقطع فييا عن عممو بسبب مرض، مرض يستفيد المؤم        

حادث عمل أو األمومة من آداءات تقدميا لو ىيئة الضمان االجتماعي، ويكون ذلك ني، مي
عمى شرط موافقة الطبيب المستشار لدى ىيئة الضمان االجتماعي لقرار الطبيب المعالج، 

عن طريق الخبرة الطبية أما إذا عارضو ينشأ ما يسمى بالنزاع الطبي والذي يتم تسويتو 
 .باستثناء حاالت العجز

لي في تسوية النزاع داخميا، وجعل المشرع الجزائري نتائجيا        والخبرة الطبية إجراء أو 
أم ا في حالة ما إذا كانت مشوبة  ،نيائية في مواجية األطراف عمى شرط سالمة إجراءاتيا

التي  لتصحيح الوضع و حماية حقوقوبأي عيب يمجأ الِمؤم ن لو إلى المحكمة االجتماعية 
    و القانون.ضمنيا ل

  
ABSTRACT :  
     Pendant la période de l’arrêt de travail pour causes de maladie, maladie 

professionnelle, accident de travail ou maternité l’assuré social bénéficie des 

prestations offerte par l’organisme des assurances  social a condition que le 

médecin conseillé de la compagnie d’ assurances social accepte l’avis du 

médecin traitant, et dans le cas contraire il y aura ce qu’on appelle le 

contentieux médical, qui se règle par la procédure de l’expertise médicale sauf 

les cas d’invalidités .  

     L’expertise médicale est la première procédure pour le règlement des 

contentieux internement, et le législateur algérien a fait que ces résultats soit 

définitives dans l’affrontement des deux parties a condition que ces procédures 

soit correcte et juste, dans le cas ou ces résultats contient des erreurs, l’assuré 

fait appel devant le tribunal social pour protégé ses droits consacrer par la loi.           

 


