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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 74 - 15 اJـؤرخ في 6 مـحرم
عام 1494 اJوافق 30 ينـاير سـنة 1974 واJـتعـلق بـإلزامـية
qعلـى السـيارات وبـنظـام الـتعـويض عن األضرار Xالـتأمـ

qتممJعدل واJا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qهنيةJبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا

qتممJعدل واJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 15 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
بـــاJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الــــضـــمـــان االجـــتـــمــــاعيq اJـــعـــدل

qتممJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 09
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 واJـــتـــضــمـن احلــفـــاظ عــلـى الــشـــغل وحـــمــايـــة األجــراء

qالذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة

qسبقJ1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 11
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الـذي يــحــدث الــتـأمــX عن الــبـطــالــة لـفــائــدة األجـراء

الــــذين قــــد يـــفــــقـــدون عــــمـــلــــهم بــــصـــفــــة ال إراديـــة ألســــبـــاب
qتممJعدل واJا qاقتصادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة االشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

qتممJعدل واJا qاالجتماعي

الفصل الثانيالفصل الثاني
 اJتربصون اJتربصون في التكوين اJهني والتالميذفي التكوين اJهني والتالميذ

في في التعليم اJهنيالتعليم اJهني

اJادةاJادة 30 :  : يـستـفيـد اJـتربـصون في الـتـكوين اJـهني
والــتـالمــيــذ فـي الــتـــعــلــيـم اJــهــنـي وبــشـــروط مــعــيـــنــةq من
مــــســـاعــــدات خـــاصــــة من الــــدولـــة من أجـل تـــغــــطـــيــــة بـــعض

اJصاريف اJرتبطة بتكوينهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب الباب السادسالسادس

أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJـادة اJـادة 31 : : تـبــقى الــنــصـوص الــتــنــظـيــمــيــة اJـنــظــمـة
للتكوين والتـعليم اJهنيX سارية اJفعول إلى غاية نشر
الــنـــصــوص الـــتــطـــبــيـــقــيــة لـــهــذا الـــقــانـــونq وذلك في أجـل
اليــتــعــدى اثــني عــشـر (12) شــهـرا ابــتــداء من تــاريخ نــشـر

هذا القانون في اجلريدة الرسمية.

اJادةاJادة 32 :  :  ينشر هـذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23
فبراير سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 08  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص  صــــــــــــفــــــــــــر عر عــــــــــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 23  فبراير سنة   فبراير سنة q q2008 يتعلق بالـمنازعاتيتعلق بالـمنازعات

في مجالفي مجال الضمان االجتماعي. الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بنـاء عـلى الدسـتـورq السيّـمـا اJواد 119 و122 - 18
qو126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 154 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qدنيةJقانون اإلجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
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- أمام اللجنـة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسـبقq فـي
حالة االعتراض علـى قـرارات اللجنـة احمللية للطعن.

الفرع الفرع 1
اللجنة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبقاللجنة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة  اJادة  6 : : تنـشأ ضـمن الوكـاالت الوالئـية أو اجلـهوية
لهـيـئات الـضـمان االجـتمـاعي جلـان مـحلـية مـؤهـلة لـلـطعن

اJسبق تتشكل  من :
qثل عن العمال األجراء� -

qXستخدمJثل عن ا� -
qثل عن هيئة الضمان االجتماعي� -

- طبيب.
يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلـجـان وتنـظـيـمهـا وسـيـرها

عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  7 :  : تبت اللجنـة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبق
في الطعون التي يرفـعها اJؤمن لهم اجتمـاعيا واJكلفون
ضـد الــقــرارات الــتي تـتــخــذهــا مـصــالح هــيــئـات الــضــمـان

االجتماعي.
تـــبت الـــلــجـــنـــة أيــضـــا في االعـــتــراضـــات اJــتـــعــلــــقــــة
بـــالـــزيـــــادات والــــغـــرامـــات عـــلى الـــتـــأخــــــيـــر عـــنـــدمـــا يـــقل

مبلغهــا عن مليون دينار (1.000.000 دج) .

تـخـفض الزيـادات والـغـرامات عـلى الـتأخـيـر بنـسـبة
50 % مـن مـبــلـغــهــاq بـالــنــظـر إلى مــلف صــاحب الــعـريــضـة

اJبرر.
ال تــفـرض الــزيـادات والــغـرامــات عـلى الــتـأخــيـرq في

حالة القوة القاهرة اJثبتة قانونا من قبل اللجنة.

(30) Xتـلــزم الــلـجــنــة بـاتــخــاذ قــرارهـا في أجـل ثالثـ
يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة.

اJــادة  اJــادة  8 : : تــخــطــر الــلــجـــنــة احملــلــيــة اJــؤهـــلــة لــلــطــعن
اJسـبقq حتت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشعـار باالستالم أو بـعريضـة تودع لدى أمـانة اللـجنة
مقابل تسـليم وصل إيداع في أجل خـمسة عشر (15) يوما

ابتداء من تاريخ استالم  تبليغ القرار اJعترض عليه.
يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى

أسباب االعتراض على القرار.

اJــادة  اJــادة  9 : : تـــبـــلغ قـــرارات الـــلــجـــنـــة احملـــلــيـــة اJـــؤهـــلــة
لــــلــــطـــعـن اJــــســـبـق بــــرســـالــــة مــــوصى عــــلــــيــــهــــا مع إشــــعـــار
بــاالسـتالمq أو بــواسـطــة عـون مــراقــبـة مــعـتــمـد  لــلـضــمـان
االجـتمـاعيq �حـضـر استالم في أجل عـشرة (10) أيـام من

تاريخ  صدورالقرار.

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـايرسنة 1995 الـذي يحدد

qأساس اشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اJــــؤرخ في 7
شــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2001
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2002 السـيــمــا اJـادة 40

qمنه
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJادة األولى :اJادة األولى : يهدف هذا القانون إلى حتديد :
- مـــــنـــــازعــــات الـــــضـــــمــــان االجـــــتـــــمــــاعـيq وإجــــراءات

qتسويتها
- إجراءات الـتحـصيل اجلـبري الشـتراكـات الضـمان

qاالجتماعي وديونه األخرى
.XستخـدِمJالطعون ضد الغير وا -

الباب الباب األولاألول
 منازعات الض منازعات الضّمان االجتماعي وإجراءات تسويتهامان االجتماعي وإجراءات تسويتها

اJــادة  اJــادة  2 :  : تــــشـــمل اJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الـــضـــمـــان
االجتماعي :

qنازعات العامةJا -
qنازعات الطبيةJا -

- اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.

الفصل األولالفصل األول
 اJنازعات العامة اJنازعات العامة

اJـــادة اJـــادة 3 : : يـــقــصـــد بـــاJــنــازعـــات الـــعـــامـــة لـــلــضــمـــان
االجـتمـاعي في مفـهوم هذا القانونq اخلالفات التي تنشأ
بــX هــيــئـات الــضــمــان االجـتــمــاعي من جــهــة واJـؤمـن لـهم
اجـتــمـاعــيـا أو اJـكــلـفـX مـن جـهـة أخــرى �ـنـاســبـة تــطـبـيق

تشريع وتنظيم الضمان االجتماعي.
اJادة اJادة 4 : : ترفع اخلالفـات اJتـعلقـة باJـنازعات الـعامة
إجـــبــاريــا أمـــام جلــان الــطـــعن اJــســـبقq قــبـل أي طــعن أمــام

اجلهات القضائية.
القسم األولالقسم األول
الطعن اJسبقالطعن اJسبق

اJادة اJادة  5 :  : يرفع الطعن اJسبق :
- ابــتـــدائــيــا أمــام الــلـــجــنــة احملــلـــيــة اJــؤهــلـــة لــلــطــعن

qسبقJا
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في أجل ثالثX (30) يـوما ابتـداء من تاريخ تـسليم تـبليغ
الـــقـــرار اJـــعـــتـــرض عـــلـــيهq أو في أجـل ســـتــX  (60) يـــومـــا
ابــتـــداء من تــاريخ اســتـالم الــعــريــضــة مـن طــرف الــلــجــنــة
الـوطنية اJـؤهلة للـطعن اJسبق إذا لم يـتلق اJعني أي رد

على عريضته. 

16 : : تــخــتص اجلــهــات الــقــضــائـيــة اإلداريــة في اJـادة اJـادة 
البت في اخلالفـات الـتي تنـشـأ بX اJـؤسـسات واإلدارات
الــعــمـومــيــة بـصــفـتــهــا هـيــئــات مـســتــخـدمــة وبــX هـيــئـات

الضمان االجتماعي.
الفصل الفصل الثانيالثاني

اJنازعات الطبيةاJنازعات الطبية

اJادة اJادة 17 : : يقصد باJـنازعات الطبـية في مفهوم هذا
القانونq اخلالفات اJتعـلقة باحلالة الصحـية للمستفيدين
من الــضــمـان االجــتــمـاعـيq ال سـيــمــا اJـرض والــقــدرة عـلى
الـعـمل واحلـالـة الـصـحـيـة لـلـمـريض والـتـشـخـيص والـعالج

وكذا كل الوصفات الطبية األخرى.

اJــادة اJــادة 18 : : تــســـوى اخلالفـــات اJــتـــعــلـــقــة بـــاJــنـــازعــات
الطبيةq حـسب احلالةq عن طريق إجراء اخلبرة الطبية أو
في إطـار جلـان العـجـز الوالئـيـة اJـؤهلـةq طـبـقا ألحـكـام هذا

القانون.
القسم القسم األولاألول

 اخلبرة الطبية اخلبرة الطبية

19 :  :  تــخــضع اخلالفــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا في اJـادة اJـادة 
اJادة 17 أعاله للـخبرة الـطبيـةq باستـثناء تلـك اJنصوص

عليها في اJادة 31 من هذا القانون.

تـــلـــــزم نـــتـــــائج اخلـــبـــرة الــــطـــبـــيـــة األطــــراف بـــصـــفـــة
نهائية.

إال أنـه �ــــكن إخــــطــــار احملـــكــــمــــة اخملــــتــــصـــة فـي اجملـــال
االجــتــمــاعـي إلجــراء خــبــرة قــضـائــيــة فـي حــالــة اســتــحــالـة

إجراء خبرة طبية على اJعني.

اJـادة اJـادة 20 :  : يــجب أن يـقــدم طـلب اخلــبـرة الــطـبــيـة من
قبل اJـؤمن له اجتـماعـيـا في أجل خمـسة عـشر (15) يـوما
ابــتــداء مـن تــاريخ اســتالم  تــبــلــيغ قــرار هــيــئــة الــضــمــان

االجتماعي.
يجب أن يكون طلب اخلـبرة الطبية مكتوبا ومرفقا

بتقرير الطبيب اJعالج.

يــرسل الــطــلب بــواســطــة رســالــة مــوصى عــلــيــهــا مع
إشــعـار بــاالسـتـالمq أو يـودع لــدى مـصــالح هــيـئــة الـضــمـان

االجتماعي مقابل وصل إيداع.

الفرع الفرع 2
 اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة اJادة 10 : : تنشأ ضمـن كل هيئة للـضمان االجتماعي
جلنة وطنية مؤهلة للطعن اJسبق.

حتـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة اJـادة 11 :  : تـبـت الـلــجــنــة الــوطــنـيــة اJــؤهــلــة لــلـطــعن
اJسـبق في الطعـون اJرفوعـة ضد قرارات الـلجان احملـلية

اJؤهلة للطعن اJسبق.
تــتـــخــذ الــلــجــنــة قـــرارهــا في أجل ثالثــX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ استالم العريضة.

اJـادة اJـادة 12 :: تـرفـع االعـتــراضــات اJـتــعــلــقـة بــالــزيـادات
والــغــرامــات عــلى الــتــأخــيــر اJـنــصــوص عــلــيــهــا في مــجـال
التزامـات اJكلفـX مباشرة أمـام اللجنـة الوطنيـة اJؤهلة
لــلـــطـــعن اJـــســبـقq الــتي تـــفـــصل فـــيــهـــا بـــصــفـــة ابـــتــدائـــيــة
ونـهـائـيـةq عـنـدمـا يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو يـفـوق مـلـيـون ديـنار

(1.000.000 دج).
تــطـبق أحــكـام الـفــقـرتـX 3 و4 من اJـادة 7 أعاله عـلى

االعتراضات اJنصوص عليها في هذه اJادة.

اJـادة اJـادة 13 : : تـخــطـر الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اJـؤهـلـة لـلـطـعن
اJسـبقq حتت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشـــعــــار بـــاالســــتالمq أو بــــإيـــداع عـــريــــضـــة لــــدى أمـــانـــة
الـلـجـنـةq مـقـابل تـسـلـيم وصل إيـداع في أجـل خـمـسـة عـشر
(15)  يـومـا ابـتداء مـن تاريخ اسـتالم تـبـلـيغ قرار الـلـجـنة
احملــلـيــة اJـعــتــرض عـلــيهq أو في غــضـون ســتـX (60) يــومــا
ابـتـداء من تـاريخ إخـطــار الـلـجـنـة احملـلـيــة اJـؤهـلـة لـلـطـعن

اJسبق إذا لم يتلق اJعني أي رد على عريضته.

يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى
أسباب االعتراض على القرار .

اJــــادة اJــــادة 14 :  : تــــبــــلـغ قــــرارات الـــــلــــجــــــنــــة الــــوطــــنــــــيــــة
اJـؤهـلــــة لــلـطـعـــن اJــسـبــق بـرســالـة مـوصــى عــلـيـهـــا مع
إشــعـــار بـــاالســـتالمq أو بـــواســـطــة عـــون مـــراقـــبــة مـــعـــتـــمــد
لـلضمـان االجتمـاعي �حضر  اسـتالم في أجل عشرة (10)

أيام من  تاريخ  صدور قرارها.

القسم الثانيالقسم الثاني
الطعن القضائيالطعن القضائي

اJــادة اJــادة 15 : :  تــكـــون الــقــرارات الــصــادرة عـن الــلــجــنــة
الـوطـنيـة اJـؤهلـة لـلطـعن اJـسبـق قابـلـة للـطـعن فيـهـا أمام
qـدنـيةJاحملـكـمـة اخملـتـصـة طـبـقـا ألحـكـام قـانـون اإلجـراءات ا
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اJادة  اJادة  27 : : تلـتزم هيـئة الضـمان االجتـماعي بتـبليغ
نـتــائج تـقــريـر اخلــبـرة الــطـبـيــة إلى اJـعــني خالل الــعـشـرة

(10) أيام اJوالية الستالمه.

اJــــادة اJــــادة 28 : : يـــــســــقط حـق اJــــؤمن لـه اجــــتــــمـــــاعــــيــــا في
qبـدون مـبرر qاخلـبـرة الـطبـيـة في حـالة رفض االسـتـجـابة

الستدعاءات الطبيب اخلبير.

اJــــادة  اJــــادة  29 : تــــكـــون تــــكــــالـــيـف األتـــعــــاب اJـــســــتـــحــــقـــة
لألطـباء اخلـبـراء اJعـيـنـX إلجراء اخلـبـرة على نـفـقة هـيـئة
الضمان االجتماعيq إال إذا أثبت الطبيب اخلبير وبشكل
واضح أن طــلب اJــؤمن له اجــتـمــاعــيـا غــيــر مـؤسـسq فـفي
هذه احلالـة تكون تـكالـيف األتعاب اJـستـحقة عـلى حساب

هذا األخير.
يــــحـــدد مـــبـــلغ األتــــعـــاب بـــقـــرار من الــــوزيـــر اJـــكـــلف

بالضمان االجتماعي.
القسم القسم الثانيالثاني

 جلنة العجز  الوالئية اJؤهلة جلنة العجز  الوالئية اJؤهلة

اJـادة  اJـادة  30 : تــنــشـأ جلــنــة عـجــز والئــيــة مـؤهــلــةq أغـلب
أعضائها أطباء.

حتـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة  اJـادة  31 : تــبت جلـنــة الــعـجــز الـوالئــيــة اJـؤهــلـة في
اخلالفــات الــنـــاجــمــة عن الـــقــرارات الــصــادرة عـن هــيــئــات

الضمان االجتماعي واJتعلقة بـما يأتي :
- حـالـة العـجـز الـدائم q الكـلي أو اجلـزئيq الـناجت عن

qحادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه منح ريع
- قـبـول الـعـجـزq وكـذا درجــة ومـراجـعـة حـالـة الـعـجـز

في إطار التأمينات االجتماعية.
تبـت اللـجـنـة في االعـتـراضـات اJـعـروضـة عـلـيهـا في
أجل ســـتــX (60) يـــــومــــــا ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ اســـــتـالمـــــهـــــا

للعريضة. 

اJـادة  اJـادة  32 : تـتـخـذ جلــنـة الـعـجـز الـوالئــيـة اJـؤهـلـة كل
الـتـدابــيـرq السـيـمـا تـعـيـX طـبـيب خـبـيـر وفـحص اJـريض
وطـلب فحـوص تـكمـيـلـية و�ـكـنهـا أن تـقوم بـكل حتـرّ تراه

ضروريا.

اJـادة  اJـادة  33 :  : تـخـطـر جلـنة الـعـجـز الوالئـيـة اJـؤهـلة من
قــــبـل اJـــؤمـن له اجــــتـــمــــاعــــيــــا في أجل ثـالثـــX (30) يــــومــــا
ابــتــداء من تــاريخ اســتالم  تــبـلــيغ  قــرار هــيــئـة الــضــمـان

االجتماعي اJعترض عليه.

اJـادة اJـادة 21 : : يـعــX الـطــبـيب اخلـبــيـر بــاتـفـاق مــشـتـرك
qعالج من جهةJؤمن له اجتمـاعيا �ساعدة طبـيبه اJا Xب

وهيئة الضمان االجتماعي من جهة أخرى.
يــخــتـــار الــطــبــيـب اخلــبــيـــر من بــX قــائـــمــة األطــبــاء
اخلبراء اJعدة من قبل الوزارة اJكلفة بالصحة والوزارة
اJــكــلـفــة بــالــضـمــان االجــتــمـاعي بــعــد االســتـشــارة اJــلــزمـة

جمللس أخالقيات الطب.
حتدد شروط وكيفـيات التسجـيل في قائمة األطباء

اخلبراءq وكذا حقوقهم وواجباتهم عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  22 : : يجب عـلى هـيئـة الضـمـان االجتـماعي أن
تبـاشر إجراءات اخلـبرة الـطبـية في أجـل ثمـانية (8) أيام
ابـــتــداء من تــاريـخ إيــداع الــطــلبq وتـــقــتــرح كــتـــابــيــا عــلى
qــؤمن له اجــتـمــاعــيــا ثالثـة (3) أطــبـاء خــبــراء عـلى األقلJا
مــذكـــورين في الــقـــائــمـــة اJــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اJــادة 21

أعالهq وإال أصبحت ملزمة برأي الطبيب اJعالج.

اJـادة اJـادة  23 : : يــتـعــX عـلـى اJــؤمن له اجـتــمـاعــيـاq حتت
طائلـة سقـوط حقه الوارد  فــي اJادة 21 (الفقــرة األولى)
أعالهq قـــبــــول أو رفـض األطــبـــاء اخلــبـــراء اJـــقــتـــرحــX في

أجــل  ثمانية (8) أيام .
XــعــJــؤمن لـه اجــتــمــاعــيــا بــقــبــول اخلــبــيــر اJيــلــزم ا
تلقائيا من طـرف هيئة الضمان االجتماعي في حالة عدم

الرد.
اJـادة اJـادة   24 : تـعـX هيـئـة الـضمـان االجـتمـاعي تـلقـائـيا
وفوريا الطبيب اخلـبير من قائمة اخلبراء الطبيqX على
أال يـــكــون الـــطــبــيـب اخلــبــيـــر اJــعـــX من بــX الـــذين ســبق
اقــتــراحــهمq إذا لم يــحـصـل اتـفــاق حــول اخــتـيــار الــطــبـيب
اخلــبــيــر وفــقــا لــلــمـادة 21 أعاله في أجل ثـالثX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ إيداع طلب اخلبرة الطبية.

اJادة  اJادة  25 : تـلتـزم هيـئة الـضـمان االجـتمـاعي بتـقد�
ملف إلى الطبيب اخلبيرq يتضمن ما يأتي :

qعالجJرأي الطبيب ا -
qستشارJرأي الطبيب ا -

qسائل موضوع اخلالفJملخص ا -
- مهمة الطبيب اخلبير.

اJــادة اJــادة   26 : يــتــعــX عــلى الـــطــبــيب اخلــبــيــر أن يــودع
تـقـريــره لـدى هـيـئـة الــضـمـان االجـتـمــاعي في أجل خـمـسـة
عــــشــــر (15) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريخ اســــتـالمه لــــلــــمــــلف

اJذكور في اJادة 25 أعاله.
ترسل نسخة من التقرير إلى اJؤمن له اجتماعيا.
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يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلجـنـة وتـنظـيـمـها وسـيـرها
عن طريق التنظيم.

40 : : دون اإلخالل بــاألحــكــام اJــنــصــوص عــلــيــهـا اJـادة اJـادة 
في الــتـشــريع والـتــنــظـيم اJــعــمـول بــهـمــاq تـكــلف الــلـجــنـة
الـتقنـية ذات الـطابع الـطبي بـالبت ابتـدائيـا ونهـائيا في
الــتـجــاوزات الـتي تــرتــبت عـنــهـا نــفـقــات إضـافــيـة لــهـيــئـة

الضمان االجتماعي.

41 : : تــــؤهل الـــلـــجــــنـــة الـــتـــقـــنــــيـــة ذات الـــطـــابع اJــادة اJــادة 
qالــطــبي بـاتــخــاذ كل تــدبـيــر يــسـمـح لـهــا بــإثـبــات الــوقـائع
السـيـمـا تـعيـX خـبـيـر أو عـدة خبـراء والـقـيـام بـكل حتـقيق

تراه ضروريا �ا في ذلك سماع اJمارس اJعني.

اJــادة اJــادة 42 : : تـــخــطـــر الـــلــجـــنــة الـــتــقـــنـــيــة ذات الـــطــابع
الطـبي من طـرف هيـئـة الضـمـان االجتـماعـي خالل السـتة
(6) أشـهر اJواليـة الكتشـاف التجاوزاتq عـلى أال ينقضي
أجل سـنـتX (2) من تـاريخ دفـع مـصــاريف األداءات مـحل

اخلالف.
تـخطر الـلجـنة التـقنـية ذات الـطابع الطـبي بتـقرير
qديـر العام لـهيئـة الضمـان االجتماعيJمفـصل من طرف ا
يبـX فـيه طبـيـعة الـتـجـاوزات ومبـالغ الـنفـقـات اJتـرتـبة

عنهاq مرفقا بالوثائق اJثبتة لذلك.

43 : : تــــبـــلغ قـــرارات الــــلـــجـــنـــة الــــتـــقـــنـــيـــة ذات اJــادة اJــادة 
الـــطــابـع الـــطــبـي إلى هـــيــئـــة الـــضـــمـــان االجــتـــمـــاعي وإلى
الوزيـراJكـلف بالـصحـة وإلى اجمللس الـوطني ألخالقـيـات

الطب.
الباب الباب الثانيالثاني

 إجراءات التحصيل اجلبري إجراءات التحصيل اجلبري

اJـادة اJـادة 44 : : يـقــصـد بــالـتــحـصــيل اجلــبـري الشــتـراكـات
الـضمـان االجتـمـاعيq في مفـهـوم هذا الـقانـونq اإلجراءات
اخلاصة اJـطبـقة من قبل هـيئـات الضمـان االجتـماعي ضد

اJكلفX اJدينqX لتحصيل اJبالغ اJستحقة.

اJـادة اJـادة 45 :  : يـتم حتــصـيل اJــبـالغ اJــسـتــحـقــة لـهــيـئـات
الـضـمـان االجـتـمـاعـــي بـعـنـــوان االشـتـراكـــات األسـاســيـة
والـزيـــادات والـغـرامــات عـلى الــتـأخـيــر واسـتــرداد اJـبـالغ

غير اJستحقة عن طريق اإلجراءات اآلتية :
qالتحصيل عن طريق اجلدول -

qالحقةJا -
- اJـــعــــارضـــة عــــلى احلـــســــابـــات اجلـــاريــــة الـــبــــريـــديـــة

qوالبنكية
- االقتطاع من القروض.

يـتم إخـطـار الــلـجـنـة بـطـلب مـكــتـوب مـرفق بـتـقـريـر
الـطـبيب اJـعـالجq مـوجه برسـالـة موصى عـلـيهـا مع إشـعار
بــاالســتالمq أو بــإيــداعه لــدى أمـــانــة الــلــجــنــة مــقــابل وصل

إيداع.

اJــادة  اJــادة  34 :  : تـــبـــلغ قـــرارات جلــــنـــة الـــعـــجـــز الـــوالئـــيـــة
اJـــؤهـــلـــة في أجل عـــشـــرين (20) يـــومـــا ابـــتـــداء من تـــاريخ
صدور الـقرارq بـرسالـة موصى عـليهـا مع وصل استالم أو
qبــواســـطــة عــون مــراقــبـــة مــعــتــمـــد لــلــضــمـــان االجــتــمــاعي

�حضر  استالم.

35 : : تـــكـــون قـــرارات جلـــنـــة الـــعـــجـــز الـــوالئـــيـــة اJــادة اJــادة 
اJؤهـلة قـابلـة للـطعن أمـام اجلهـات القـضائـية اخملتـصة في
أجل ثالثX (30) يـــومــا ابــتـــداء من تــاريـخ اســتالم تـــبــلــيغ

القرار.
36 :  : تـــتــــحـــمل هــــيـــئــــة الـــضـــمــــان االجـــتــــمـــاعي اJــادة اJــادة 
مــصـاريف تــنـقـل اJـؤمن له اجــتــمـاعــيـا أو ذوي حــقـوقه أو
qخـــارج بـــلـــديـــة اإلقـــامــة qإذا اقـــتـــضى األمـــر ذلك qمـــرافـــقه
اســتــجـابــة الســتــدعــاء الــطــبــيب اخلــبــيــرq أو جلــنــة الــعــجـز

الوالئية اJؤهلة.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.

37 : : تـكون اJـصاريف اJـتـرتبـة عن اإلجراءات اJادة اJادة 
اJــــنـــــصــــوص عـــــلــــيــــهـــــا في أحـــــكــــام اJــــواد 31  إلى 36 أعاله
واخلـــاصــــة �ـــجـــال الـــعـــجـــزq عــــلى نـــفـــقـــة هــــيـــئـــة الـــضـــمـــان
االجـتـمـاعيq إال إذا أثـبت الـطـبـيب اخلـبـيـر وبـشـكل واضح
أن طـــلب اJـــؤمن له اجـــتــمـــاعـــيــا غـــيــر مـــؤسسq فـــفي هــذه
احلــالــة تــكــون تــكــالــيف األتــعــاب اJــســتــحــقـة عــلـى حــسـاب

اJؤمن له اجتماعيا. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
 اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

اJـادة اJـادة 38 : يـقـصـد بــاJـنـازعـات الـتـقـنـيـة ذات الـطـابع
Xاخلالفات التي تنشأ ب qفي مفهوم هذا القانون qالطبي
هــيـئـات الـضــمـان االجـتــمـاعي ومـقـدمـي الـعالج واخلـدمـات
اJـتـعـلـقـة بـالــنـشـاط اJـهـني لألطــبـاء والـصـيـادلـة وجـراحي
qـتعـلقـة بطـبيعـة العالجJوا Xسـاعدين الـطبـيJاألسنـان وا

واإلقامة في اJستشفى أو في العيادة.

اJـادة اJـادة 39 : تــنـشــأ جلـنــة تــقـنــيـة ذات طــابع طــبي لـدى
الـوزيـر اJكـلف بالـضـمان االجـتـماعيq تـتشـكل بـالتـساوي

من :
q كلفة  بالصحةJللوزارة ا Xأطباء تابع -

q أطباء من هيئة الضمان االجتماعي -
- أطباء من مجلس أخالقيات الطب.
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طـــريــق الـــتــــنـــظـــيم ويـــوقع عـــلـــيـــهـــا مـــديــر وكـــالـــة هـــيـــئــة
الـــــضـــــمـــــان االجــــتـــــمـــــــاعي اJـــــعـــــنـــــيــــة حتـت مـــــســــؤولـــــيـــــته

الشخصية.

اJـادة اJـادة 52 :  : يـؤشـر رئيس احملـكـمـة التـي يوجـد بـدائرة
اخــتــصــاصــهــا مــكــان إقــامــة اJــدينq عـــلى اJالحــقــة في أجل

عشرة (10) أيامq بدون مصاريف وتصبح نافذة.

اJــادة اJــادة 53 : : تـــبـــلغ اJـالحـــقــة لـــلـــمـــديـن بـــواســـطـــة عــون
مراقـبة مـعتـمد لـدى الـضمـان االجتـماعي �ـحضـر استالم

أو بواسطة محضر قضائي.

اJــــادة اJــــادة 54 :  : تــــنـــــفــــذ اJالحـــــقــــة وفــــقــــا ألحـــــكــــام قــــانــــون
اإلجراءات اJدنية في مجال التنفيذ اجلبري.

اJادة اJادة 55 : : تـكون اJالحقة مـعجلـة النفاذ بـغض النظر
عن كل طرق الطعن.

56 : : �ــكن أن تــكــون اJالحــقــة مـحـل طـعـن أمـام اJـادة اJـادة 
(30) Xاجلـهـة الـقضـائـيـة الـتي أشـرت عـلـيهـا في أجـل ثالث

يوما ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

الفصل الفصل الثالثالثالث
  اJعارضة على احلسابات اجلارية البريدية والبنكية  اJعارضة على احلسابات اجلارية البريدية والبنكية

qـادة 57 : : �كـن هيـئـة الـضمـان االجـتمـاعي الـدائـنةJـادة اJا
الــقـــيــام بــاJـــعــارضـــة عــلـى احلــســابـــات اجلــاريـــة الــبـــريــديــة

والبنكية Jدينيهاq في حدود اJبالغ اJستحقة.

اJــادة اJــادة 58 :  : تـــبـــلغ اJـــعــارضـــة لـــلـــبــنـــوك واJـــؤســـســات
اJـالـيــة وبـريـد اجلـزائـر �ـثال  بـاJـركـز الـوطـني لـلـصـكـوك

البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استالم.

اJــادة اJــادة 59 : : تــلــتــزم اJـــؤســســات اJـــذكــورة أعاله الــتي
تــــســــلـــمـت اJــــعـــارضــــة بــــحــــفظ اJــــبــــالغ اJــــســــتــــحـــقــــة حتت
مسـؤولـيـتـهـا اJـدنيـة واجلـزائـيـة ابـتـداء من تاريـخ استالم

تبليغ اJعارضة.

اJـادة اJـادة 60 : : يـجب عـلـى هـيئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي أن
تــقـــدم الــســنــد الــتــنـــفــيــذي لــلــبــنـــوك واJــؤســســات اJــالــيــة
الســتـيــفــاء اJــبـالـغ مـحل اJــعــارضــة في أجل خــمـســة عــشـر

(15) يوما.
وفي حـالـة عـدم تـوفـر الـسـنـد الـتـنـفـيـذيq يـجب عـلى
هـــيــــئـــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـي مـــبـــاشـــرة إجـــراء تـــثـــبـــيت
اJـعـارضـة أمـام اجلـهـة الـقـضـائـية اخملـتـصـة في أجـل خـمـسة

عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اJعارضة.

61 : : �ــكـن مــديــر هــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعي اJـادة اJـادة 
الـدائـنة تـقد� مـعـارضة عـلى األمـوال اJنـقولـة أو الـنقـدية

qعــلى هــيـئـة الــضـمــان االجـتــمـاعي Xـادة 46 : : يـتــعـJـادة اJا
قبل اللـجوء إلى تطبـيق اإلجراءات اJذكورة أعالهq أو أي
دعـوى أخرى أو متـابعةq إعـذار اJدين ودعوته إلى تـسوية

وضعيته في أجل ثالثX (30) يوما. 
qحتت طـــائــلــة الـــبــطالن qيـــجب أن يــتـــضــمـن اإلعــذار

البيانات اآلتية :
qاللقب أو االسم التجاري للمدين -

- اJـبـالغ اJـســتـحـقـة حـسب طـبـيــعـتـهـا وحـسب فـتـرة
qاالستحقاق

- األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيـــة والــتـــنــظـــيــمـــيـــة اJــتـــعــلـــقــة
بـالـتـحـصـيل اجلـبـريq وكـذا الــعـقـوبـات اJـتـرتـبـة عـنـهـا في

حالة عدم الدفع.
يــبــلغ اإلعــذار إمــا بــرسـالــة مــوصى عــلــيــهــا مع وصل
باالستالم وإمـا بواسـطة مـحضـر قضـائي أو عون مـراقبة

معتمد لدى الضمان االجتماعيq �حضر استالم.

الفصل األولالفصل األول
 التحصيل عن طريق اجلدول التحصيل عن طريق اجلدول

اJـادة اJـادة 47 : : يــتم حتــصـيل اJــبــالغ اJــسـتــحــقـة مـن قـبل
مصالح الضرائب �قتضى جدول محدد للدين.

يــــعــــد اجلــــدول مـن قــــبـل مــــصــــالـح هــــيــــئـــــة الــــضــــمــــان
االجتـماعي وفق �ـوذج يحـدد عن طريق الـتنـظيمq ويوقع
عليه مـدير وكالـة هيئـة الضـمان االجتـماعي اJعـنية حتت

مسؤوليته الشخصية.
يـؤشر اجلـدول من طرف الـوالي في أجل ثمـانية (8)

أيام من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا.

اJـادة اJـادة 48 : : يــبـلغ اجلــدول اJـؤشـر عــلـيه قــانـونـا طــبـقـا
لألحكام اJنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلبائية.

تنـفـذ مـصـالح الـضـرائبq اخملـتصـة إقـلـيـمـيـاq اجلدول
طبقا لألحكام اJنصوص عليها في حتصيل الضرائب.

اJـادة اJـادة 49 :  : يـكون اجلـدول مـعـجل الـنفـاذ بـغض الـنـظر
عن كل طرق الطعن.

50 : : �ــكن  اجلـــدول أن يــكــون مــحل طــعن أمــام اJـادة اJـادة 
اجلـــهــات الــقــضـــائــيــة اخملــتــصـــة في أجل ثالثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJالحقةاJالحقة

اJــادة اJــادة 51 : : تـــعـــد اJالحـــقـــة من طـــرف مـــصـــالح هـــيـــئــة
الــضــمــان االجـتــمــاعي وفـق اسـتــمــارة يــحــدد �ــوذجـهــا عن
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الباب الرابعالباب الرابع
XستخدمJالطعون ضد الغير واXستخدمJالطعون ضد الغير وا

XـستـخـدمJـادة 69 :  : يـقـصـد بالـطـعن ضـد الغـيـر واJـادة اJا
فـي مــــجـــال الــــضــــمــــان االجــــتـــمــــاعـيq اJـــذكــــور فــي اJـــــادة

األولــى أعالهq في مفهوم هذا القانون :
- رجــوع هـــيــئــة الــضـــمــان االجــتــمــاعـي ضــد مــرتــكب
اخلـــــطـــــأ اJــــــتـــــســـــبـب في الــــــضـــــرر الـــــذي حلـق بـــــاJـــــؤمـن له

qقدمةJلتعويض مبلغ األداءات ا qاجتماعيا
- رجــوع اJــؤمـن له اجــتــمـــاعــيــا أو ذوي حـــقــوقه ضــد

مرتكب اخلطأq قصد احلصول على تعويض تكميلي.

qــادة 70 : : يــجب عــلى هـــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعيJــادة اJا
طــبـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانــون الـــعــــامq الـــرجـــــوع عـــلى الـــغـــــيــر
اJـــتـــســـــبب بـــخـــطــــئه فـي الـــضـــرر الـــذي حلق بـــاJـــؤمن له
اجـتمـاعـيـاq لـتـعويض اJـبـالغ الـتي دفـعـتـها أو الـتي عـلـيـها

أن تدفعها لهذا األخير.

اJـادة اJـادة 71 :  : �ــكن هــيـئــة الــضــمـان االجــتــمـاعيq طــبــقـا
ألحـــكـــام الــقـــانــون الـــعـــامq الــرجـــوع عــلـى اJــســـتــخـــدم الــذي
تـسبب بخطـئه غير اJعـذور أو العمدي أو خـطأ تابعه في
الـــضـــرر الــذي حلـق بــاJـــؤمن لـه اجــتـــمـــاعــــيـــاq لـــتـــعــويــض
اJــبــالغ الــتــي دفــعــتـهــــا أو الــتي عــلــيــهــا أن تـدفــعــهــا لــهـذا

األخير.

اJـادة اJـادة 72 :  : �كن اJـؤمن له اجـتـماعـيـا أو ذوي حـقوقه
مــطــالـبــة الــغــيـر أو اJــســتــخـدم بــتــعــويـضــات إضــافــيـة في

احلاالت اJذكورة في اJادتX 70 و71 أعاله.
يـتعX على اJـدعي إدخال هيـئة الضمـان االجتماعي

في  اخلصومة.

اJـــــادة اJـــــادة 73 :  : �ــــــكن اJــــــؤمن لـه اجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــــا أو ذوي
حـــــقــــوقـــه فـي احلـــــــاالت اJــــذكـــــورة في اJـــــادتــــيــن 70 و71
أعـالهq الـــتــدخــل في الـــدعـــوى اJــرفـــوعـــة من طـــرف هـــيـــئــة
الضمان االجتمـاعي ضد الغير أو اJستـخدمq طبقا ألحكام

قانون اإلجراءات اJدنية.

اJـادة اJـادة 74 : : في حالـة مـا إذا كـانت مسـؤولـيـة األضرار
الـتي حلــقت بــاJـؤمـن له اجـتــمـاعــيــا مـشــتـركــة بــX الـغــيـر
واJــســتـخــدمq �ــكن هـيــئــة الـضــمــان االجـتــمــاعي أن تـرجع

.Xعلى أحدهما أو كالهما متضامن

75 : فـي حــــــــــالـــــــــة مــــــــا إذا حتـــــــــمـل اJـــــــــؤمـن له اJــــــــادة اJــــــــادة 
اجـتـمـاعيـا اJـسـؤولـية عـلى الـضـرر جـزئيـاq وحتـمل الـغـير
أو اJــــســــتـــخــــدم جــــزءا مــــنــــهــــاq ال �ــــكـن هــــيــــئــــة الــــضــــمـــان
االجــتــمـــاعي الــرجــوع عـــلى هــذين األخـــيــرين إال في حــدود

مسؤوليتهما.

الـتي �ــتـلـكـهـا اJـدين لـلـهـيــئـةq لـدى الـغـيـر احلـائـز لـهـاq من
qــــادة 59 أعالهJــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـم في اJغـــــيــــر األطــــراف ا
لــــتـــحــــصـــيـل اJـــبــــالغ اJـــســــتـــحــــقـــةq وذلـك طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام

اJنصوص عليها في قانون اإلجراءات اJدنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
 االقتطاع من القروض االقتطاع من القروض

اJـادة اJـادة 62 :  : يـتــعـX عـلى الـبـنـوك واJــؤسـسـات اJـالـيـة
أن تـشـتــرط عـلى اJـكـلـفـX الـذين يـطـلـبـون قـروضـاq تـقـد�
شـهادة استـيفـاء اشتراكـاتهم مـسلـمة من هيـئات الـضمان

االجتماعي اخملتصة.

qعــنـد االقــتــضـاء qــقـرضــةJـادة  63 : : تــلـزم الــهــيـئــة اJـادة  اJا
بــاقــتـــطــاع اJــبـــالغ اJــســتـــحــقــة ودفـــعــهــا لـــهــيــئـــة الــضــمــان

االجتماعي الدائنة.

اJــــادة اJــــادة 64 : تــــكــــون الــــبــــنــــوك واJــــؤســــســــات اJــــالــــيـــة
62 XـادتـJمـسـؤولـة مـدنـيـا فـي حـالـة عـدم احـتـرام أحـكـام ا

و63 أعاله.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اJـادة اJـادة 65 :  : يــتـحــمل اJـديـن اJـصـاريـف الـتي تــنـفــقـهـا
qسـتحـقةJبـالغ اJهـيئـات الـضمـان االجتـماعي لـتحـصـيل ا
فـي جـمـيع اإلجـراءات اJــنـصـوص عــلـيـهـا في هــذا الـقـانـون

في  مجال  التحصيل  اجلبري.

اJـادة اJـادة 66 : : ال تــمـنع إجــراءات الـتــحـصــيل اJـنــصـوص
عـلـيهـا في هذا الـقانـونq هـيئـات الضـمـان االجتـماعي بـعد
اســتــنــفـاذ  طــرق  الــتــحــصــيل  اجلــبــريq الـلــجــوء إلى رفع
الــدعــاوى أمـــام اجلــهــات الــقــضـــائــيــة اخملــتــصـــة والــتــدابــيــر

االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة في القانون العام.

الباب الثالثالباب الثالث
 االمتياز  والتأمينات العينية االمتياز  والتأمينات العينية

اJـادة  اJـادة  67 : : يـضــمن دفع اJــبـالغ اJــســتـحــقـة لــهـيــئـات
الــضــمــان االجــتـــمــاعي ابــتــداء من حـــلــول أجل اســتــحــقــاق
qــدينJوذلك بــامــتــيــاز عــلى مــنــقــوالت وعـقــارات ا qالــدين
الـــذي يـــأتي مـــبـــاشـــرة بـــعـــد األجـــور واJـــبـــالغ اJـــســـتـــحـــقــة

للخزينة العمومية.

68 : : يــضــمن دفـع اJـبــالـغ اJـســتــحــقــة لــهــيــئـات اJـادة اJـادة 
qالـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي بـــواســـطـــة رهن عـــقـــاري قـــانـــوني

مرتب من يوم تسجيله طبقا  للقانون  اJدني.
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اJادة اJادة 82 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اJعمول
(2)  Xيـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـت qبـهـا
وبـغرامـة من خـمسـX ألف ديـنار (50.000  دج)  إلى مـائة
ألف ديـــنــار (100.000 دج)q كل شـــخـص عـــرض خـــدمــات أو
قــــبـــلــــهــــا أو قـــدمــــهــــا بـــغــــرض احلــــصـــول عــــلى أداءات غــــيـــر

مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير.

اJــــادة اJــــادة 83 : : دون اإلخـالل بـــــاألحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
سـنتX  (2 )  وبغـرامة من ثالثـX ألف دينار(30.000 دج)
إلـى مــــــائــــــة ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج)q كـل شــــــخـص أدلى
بـتـصـريـحـات كـاذبـة قـصـد حـصولـه أو حـصـول الغـيـر عـلى
أداءات أو تـعـويـضــات غـيـر مـسـتـحـقــة من هـيـئـة الـضـمـان

االجتماعي.

اJــــادة اJــــادة 84 : : دون اإلخـالل بـــــاألحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
ثــمـانـيــة عـشـر (18) شـهــرا وبـغـرامــة من مـائــة ألف ديـنـار
(100.000دج)  إلــى مــــــــــــــائـــــــــــــــتــــــــــــــX وخــــــــــــــمـــــــــــــــســــــــــــــX ألــف
ديــــــنـــــار(250.000 دج)q كل طـــــبــــــيب أو صـــــيــــــدلي أو جـــــراح
أسـنان أو قـابـلـة وصف عـمـدا احلـالة الـصـحـيـة لـلمـسـتـفـيد

على غير حقيقتها.

اJادة اJادة 85 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اJعمول
(2) Xيـعــاقب بـاحلــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـتـ qبــهـا
وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج)  إلى ثالثمائة
ألف ديـــنــار( 300.000 دج)q كل شـــخص حـــاول الــتـــأثــيــر أو
أثر بأي وسيلـة �كنة على من كان شاهدا في حادث عمل

قصد إخفاء أو تغيير احلقيقة.

اJادة اJادة 86 : زيادة على العـقوبات اJنصوص عليها في
اJــواد 82 و 83 و 85 مـن هـــذا الـــقـــانـــونq يـــلـــزم كل شـــخص
اسـتـفـاد بــصـفـة غــيـر قـانــونـيـة من األداءات اJــمـنـوحـة من
طـرف هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي بـتـعـويض هـذه األخـيرة

اJبالغ التي حتصل عليها.
�ـــكن هـــيــئــات الـــضــمـــان االجــتــمـــاعي تــعـــويض هــذه

اJبالغ بواسطة االقتطاع من األداءات اJستحقة.

الباب السابعالباب السابع
 أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية

87 :  : �ـكنq وبـصفـة انـتقـالـية ولـفـترة ثالث (3) اJادة اJادة 
سنـوات ابـتـداء من تاريـخ نشـر هـذا القـانـون في اجلـريدة
الـــرســـمــيـــةq اســـتــفـــادة اJـــديــنـــX حـــســنـي الــنـــيـــةq والــذين
يــعـــانـــون من صـــعـــوبــات مـــالـــيـــة من تـــســـديــد اشـــتـــراكــات

الضمان االجتماعيq بالتقسيط.

اJـادة  اJـادة  76 : : ال تـــكــون الـتســويـة الـــوديـــة الـتي تــتم
بـــX اJــؤمــن له اجـــتــمـــاعـــيــا أو ذوي حــــقــوقـه والـــغــيــر أو
اJــســتـخــــدم في احلــاالت اJــنـــصــوص عــلـيــهــا في اJـواد 72
إلى 75 أعـالهq مـــلـــزمـــة لـــهــــيـــئــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي إال
عـنــدمـا تــشـارك وتــعـطـي مـوافــقـتــهـا الــصـريــحـة عــلى هـذه

التسوية.

اJــادة اJــادة 77 : : تـــلـــزم شــركـــات الــتـــأمـــX بــاالقـــتـــطــاع من
مــبــلـغ الــتــعــويض الــذي تــمـــنــحه في إطــار حــوادث اJــرور
طـبـقا  لـلـتشـريع  اJـعمـول  بهq  مـبالغ األداءات اJـسـتحـقة
لـلضحية بـصفتها مـؤمن له اجتماعيـا أو ذوي حقوقها من

طرف هيئة الضمان االجتماعي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الباب اخلامساخلامس
التقادمالتقادم

اJـادة اJـادة 78 : : تـتـقـادم األداءات اJـسـتـحـقـة في مـدة أربع
(4) سنواتq إذا لم يطالب بها.

مع مــراعـاة األحـكـام اJــنـصـوص عـلــيـهـا في اJـادة 316
من القانون اJدنيq تـتقادم اJتأخرات اJسـتحقة Jعاشات
الـتـقاعـد والـعـجـز وريع حـوادث العـمل واألمـراض اJـهـنـية

في مدة خمس (5) سنواتq إذا لم يطالب بها.

اJـــــادة اJـــــادة 79 : : تـــــتـــــقـــــادم الـــــدعـــــوى واJـــــتـــــابـــــعـــــات الـــــتي
تـبـاشـرهـا هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي لـتـحصـيـل اJبـالغ

اJستحقة لها بأربع (4) سنوات.
يسري هذا األجل ابتداء من تاريخ االستحقاق.

غـيــر أن اإلعـذار اJـنــصـوص عــلـيه في اJـادة 46 أعاله
يسقط التقادم ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

اJــادة اJــادة 80 : : ال يــكــون لــلــطـــعــون اJــقــدمــة ضــد قــرارات
هيئات الضمان االجتماعي أثر موقف.

غــيـر أنه ال �ــكن االحــتـجــاج بــعـدم قــبـول االعــتـراض
qإال إذا تـضـمن الـقـرار مـحل الـطـعن صـراحة XـعـنيـJضـد ا

طرق وآجال الطعن.

الباب الباب السادسالسادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJـادة اJـادة 81 : : تـتم مـعـايـنـة مـخـالـفـة أحـكـام هـذا الـقـانـون
من قـبل مـفـتشي الـعـمل وأعـوان اJـراقـبة اJـعـتـمـدين لدى
الضـمان االجتـماعيq وكذا كل عـون مؤهل طبـقا للـتشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
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qادة 90 : تلغى جمـيع األحكام اخملالفة لهذا القانونJادة اJا
الســيـمـا الــقـانـون رقم 83 - 15 اJـؤرخ في 2  يـولـيــو سـنـة
qـنازعات في مجال الضمان االجتماعيJتعلق باJ1983 وا

اJعدل واJتمم.
اJادة اJادة 91 :   :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23

فبراير سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

تــــعــــفى االشــــتــــراكـــــات اJــــســــددة في هــــذا اإلطــــار من
الزيادات والغرامات على التأخير.

88 :  : ال�ــكن دراســة أي طــلـب لــتــأجــيل تــســديــد اJـادة اJـادة 
اشــتــراكــات الــضـــمــان االجــتــمــاعي إذا لـم يــتم دفع مــجــمل

االشتراكات اخلاصة بحصة األجير.

اJادة  اJادة  89 : : حتدد كـيفـيات تطـبيـق هذا الـقانـونq عند
احلاجةq عن طريق التنظيم.

أوامـــرأوامـــر
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمـضـان عام  1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qبعالقات العمل

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحـرم عـام  1411 اJـوافق 18 غــشت ســنـة  1990 واJــتــعـلق

qتمّمJعدّل واJا qبالسجل التجاري

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 30 اJــــؤرخ في14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
واJــتـضــمن قـانـون األمـالك الـوطـنــيـةq السـيــمـا اJـواد 2 و3

qو4 و12 و18 و107 و108 منه

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 10
اJــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1413 اJــوافق 23 مــايــو ســنــة

qنقولةJتعلق ببورصة القيم اJ1993 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 08
اJـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام  1414 اJـوافق 26 مـايـو سـنـة

q1994 الية التكميلي لسنةJتضمن قانون اJ1994وا 

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام  1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJـتـعلق

qتمّمJعدّل واJا qبالتأمينات

أمأمـر رقم ر رقم 08 -  - 01  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21  ص  صـفـر عام ر عام 1429 اJ اJـوافقوافق
28  ف  فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة q q2008 يــــتــــمم األمـمم األمـــــر رقم ر رقم 01 -  - 04

اJاJــــــؤرؤرّخ فـــي أول جخ فـــي أول جــــــــمــــــادى الـادى الـــــــــثـثـــــــانـانـــــــــيــيــــــــة  عــة  عــــــــام ام 1422
اJاJــــوافق وافق 20  غ  غــــشت سشت ســــنــــة ة 2001 واJ واJــــــتــــعــــــلق بلق بــــــتــــنــــــظــــيميم
اJاJــــؤسؤســــــســــات الات الــــعــــمــــومومــــيــــة االقة االقــــتــــــصــــادياديــــة وتة وتــــســــيــــيــــرهرهــــا

وخوصصتها.وخوصصتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــواد 8 و17 و18
qو122 و124 منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 88 - 18 اJؤرخ في 28 ذي
القعدة عام  1408 اJوافق 12 يوليو سنة  1988 واJتضمن
ªاالنـضـمام إلى االتـفـاقـية  الـتي صـادق عـلـيهـا مـؤتـمر األ
اJـــتـــحــدة فـي نـــيـــويــورك بـــتـــاريخ 10 يــونـــيـــو ســـنــة 1958
واخلــاصـــة بــاعـــتـــمــاد الـــقــرارات الـــتــحـــكـــيــمـــيــة األجـــنــبـــيــة

q وتنفيذها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 04 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام  1415 اJوافق 21 ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـــوافـــقـــة عـــلـى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـويـــة اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقــة

qالدول ورعايا الدول األخرى Xباالستثمارات ب

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـوافقة على االتفـاقية اJتضـمنة إحداث الوكـالة الدولية

qلضمان االستثمارات

- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واJـتـضـمن قـانـون

qتمّمJعدّل واJا qالعقوبات


