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يعتبر التأمين الصحي أحد فروع التأمين االجتماعي ،حيث يعنى بخطر املرض وهو خطر واسع االنتشار
ويصيب اإلنسان بصفة عامة بغض النظر عن كونه من العاملين أو من غير العاملين ،و على الرغم من أن الدولة
مسؤولة عن تقديم العالج بصورة مجانية ،استنادا إلى حقوق املواطنة ،إال أن ارتفاع تكلفة العالج يجعل الدولة
غير قادرة على توفيره بصورة شاملة عبر مستشفياتها ومراكزها العالجية ،.والتأمين الصحي كمنظومة شأنه شأن
التأمين االجتماعي يقوم على نظرية األعداد الكبيرة في االشتراك وفلسفة التكافل االجتماعي في تحمل نفقاته،
واعتماده على التمويل الذاتي من اشتراكات املشتركين ،من أجل تقديم الخدمات الصحية لهم و لعائالتهم.
الكلمات املفتاحية :التأمين الصحي ،صندوق الضمان االجتماعي ،املرض ،املؤمن.
Résumé.
L’assurance maladie est l’une des branches de l’assurance sociale, elle concerne
le risque de maladie, qui est un danger répandu et qui touche l’être humain en
général, qu’il soit travailleur ou non. Bien que l’État soit responsable de fournir un
traitement gratuit basé sur le droit à la citoyenneté Cependant, le coût élevé du
traitement empêche l’État de le fournir de manière exhaustive dans ses hôpitaux et
ses centres de traitement.
Et l’assurance maladie en tant que système, comme l’assurance sociale, repose
sur la théorie des grands nombres et la philosophie de la solidarité sociale pour
supporter les dépenses, ainsi que sur la dépendance vis-à-vis de l’autofinancement
des contributions des abonnés, afin de fournir des services de santé à eux et à leurs
familles.
Mots clés: l'assurance maladie, caisse de sécurité sociale, maladie, assuré.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،15-01 :جوان 2019
1

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
واقع التأمين الصحي في الجزائر

التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط)

مقدمة:
يعتبر التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد ،ويشمل تكاليف
فحصه وتشخيصه وعالجه ودعمه النفس ي والجسدي .كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة
معينة أو عجزه الدائم .وهو أحد الطرق إليصال الرعاية الصحية لألفراد واملجموعات ،وتقوم فلسفة التأمين
الصحي على مبدأ تجميع املخاطر ،وتعني جمع مخاطر اإلصابة باملرض التي تصيب املجتمع أو مجموعة معينة،
وتقاسمها بين األفراد بشكل متساو ،وذلك عبر جمع األموال الالزمة لعالج هذه املخاطرة املجمعة بشكل متساو،
ثم توزيعها على األفراد حسب حاجتهم للعالج مما يؤدي إلى تخفيــف األعباء والتكاليف املترتبة عند معالــجة
الحاالت املرضية التي يتعرض لها املؤم ــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ
يسير من املال وثابت يدفعه جميع األفراد املشتركين بالتأمين.
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين األفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم
بمف ــرده ،وشركات التأمين تنظم االستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم  .لتوفر أفضل تأمين للرعاية
ً
الصحية الشاملة ،هذا البرنامج يتم تقديمه غالبا من طرف وكاالت حكومية إضافة شركات تجارية خاصة، .
وانطالقا من هذا نطرح االشكالية التالية :كيف يساهم التأمين الصحي في إيصال الرعاية الصحية
لألفراد واملجموعات ؟.
أهمية وأهداف الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة في األهمية التي يكتسيها من املوضوع نفسه ،بإعتبار الصحة هي حق أساس ي من
حقوق اإلنسان ،ال غنى عنه ،من أجل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى. ،ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى
مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،و يفض ي إلى العيش بكرامة.تقوم الدولة بإعمال الحق في الصحة من خالل
طرق عدة مثل وضع سياسات صحية ،بناء مؤسسات صحية تقديم خدمات صحية بمستوى الئق ،مع ما
يتطلب ذلك من تأهيل العاملين في القطاع الصحي ،وضع األنظمة الالزمة لالستفادة من الخدمات الصحية
كنظام التأمين الصحي ،وأنظمة التحويل خارج املؤسسات الصحية الرسمية .والتأمين الصحي يسهم في رفع
الكفاءة والجودة في قطاع الصحة والطب ،ويمكن أن يوفر رؤوس أموال للمستشفيات والبرامج الصحية تمكنها
من تمويل نفسها وشراء األجهزة ودعم األبحاث وتقديم أجور عالية الستقطاب الكوادر الصحية والفنية
املاهرة ،كما هو واضح من تجارب الدول الصناعية املتقدمة التي سبقتنا طبيا وبعدة مراحل.
منهج الدراسة:
لإلجابة عن إشكالية الدراسة سنعتمد في دراستنا هذه على املنهج الوصفي ،بهدف سرد األفكار وللوقوف
على املفاهيم األساسية املتعلقة باملوضوع.
هيكل الدراسة:
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لإلجابة عن اشكالية هذه الدراسة والتعمق أكثر في املوضوع فقد تم تقسيم هيكل الدراسة الى ثالثة
محاور ،عالج املحور األول والثاني الجانب النظري ،في حين جاء املحور الثالث ليقف على واقع التأمين الصحي
البنكي حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط.
املحور األول :الصحية املقدمة من طرف شركات التأمين االجتماعي
يعتبر نظام التأمينات الصحية االجتماعية أحد أعمدة السياسة االجتماعية املنتهجة من قبل الدولة،
وهي تعكس درجة االهتمام الذي توليه ألفراد املجتمع ,نظرا ألنها تشمل كافة جوانب حياة اإلنسان كالصحة،
والبطالة ،والتقاعد .ويعد موضوع التأمين الصحي أحد أهم الركائز التي يرتكز عليها نظام الضمان االجتماعي،
ولذلك تسعى مختلف الدول إلى توفير السبل الكافية لتطويره ورفع مردوديته االجتماعية
أوال .الضمان االجتماعي و املؤسسات التي تقوم بتوفيره في الجزائر
 .1تعريف الضمان االجتماعي:
ينظر للتأمين الصحي على أنه أحد أهم مكونات نظام التأمينات االجتماعية ،على اعتبار أنه يمس عنصرا
هاما في الحياة اليومية لألفراد ،أال وهو الصحة ،حيث يهتم بالتكفل بكافة األخطار الصحية التي يمكن أن
يتعرض لها اإلنسان.
وتعتبر التأمينات االجتماعية من أهم النظم التي تعالج األخطار التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان طوال
حياته وأفراد أسرته أو بعد وفاته ,وتعرف التأمينات االجتماعية على أنها:
ً
عضوا في
تنص عليها في املادة  22من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على أن كل شخص ،باعتبا ره
املجتمع ،له الحق في الضمان االجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له ،من خالل الجهد القومي
والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم واملوا رد في كل دولة ،من الحقوق االقتصادية واالجتماعية
الضرو رية لكرامة اإلنسان.
فنظام التأمين االجتماعي يقوم على أساس التضامن االجتماعي ،حيث يغطي أنواعا من األخطار ال طاقة
للفرد على تحملها مهما كانت قواه ،وهو أحد أشكال التأمين الحكومي ،وله طابع اإلجبارية ألصحاب املداخيل
وفق نسب وقواعد ينظمها قانون الضمان االجتماعي للدولة1.
 .2مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزائر2 :
عرفت الحماية االجتماعية في الجزائر منذ االستقالل تطورا كبيرا ّ
تجسد من خالل العديد من التنظيمات
والقرارات واإلجراءات التي ّ
تم اتخاذها والتي تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية االجتماعية لكافة الفئات
الناشطة والشرائح االجتماعية وتحسين مستويات املعيشة ،و يمكن تلخيص نظام الحماية االجتماعية في
الفروع التالية:
• الصنـدوق الوطنـي للضمان االجتماعي  CNASويشمـل العمـال الذين يتقـاضـون األجـور بصفـة عامـة ,وكـذلك

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،15-01 :جوان 2019
3

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
واقع التأمين الصحي في الجزائر

التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط)

•

•
•
•

بعض الفئـات األخـرى (املعوقين ,املجاهدين  )...حيث تقتطـع نسبـة من أجـور العمـال شهـريا لتغطيـة النفقـات
الناجمـة عن املـرض أو حوادث العمـل.
الصنـدوق الوطنـي للضمان االجتماعي لغيـر األجـراء : CASNOSهـذا الصنـدوق خـاص بأصحـاب الحـرف وأربـاب
العمل وبصفة عامـة كل من يمتـلك محل تجاري فهو ملـزم بتسديد إشتراكـاته لضمـان االستفادة من
التعويضات عنـد املـرض أو التعرض لحـادث عمـل  ,وكـذا للحصـول علـى التقاعد.
الصنـدوق الوطنـي للتأميـن علـى البطـالة  :CNACهو عبارة عن صنـدوق يسير وفق برنامج للتأمين االجتماعي
يهدف لتعويض العمال العاطلين عن العمل عن جزء من أجرهم املفقود نتيجة للتعطيل اإلجباري.
الصنـدوق الوطنـي للتقاعد  : CNRتهتـم هذه الهيئـة بتسـديد مستحقـات فئـة املـؤمنين الذين أحيلوا إلى
التقـاعد.
الصنـدوق الوطني للعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء،
األشغال العمومية والري CACOBATH:يعمل الصندوق لضمان تسيير العطل املدفوعة والبطالة املتعلقة
بسوء األحوال الجوية التي يستفيد منها العمال في قطاعات البناء ،األشغال العمومية والري.

• الديـوان الوطنـي لألعضـاء االصطناعية للمعـوقين  : ONAAPHأنشـأ هذا الديـوان خصيصـا للفئـة املعـوقة
حركيـا حيث يقـوم بتقديم املساعـدات املتمثلة فـي األعضاء االصطناعية ،الكراسـي املتحركة ,وغيرها من
األجهزة دون مقـابل وهـذه املصاريف تغطـى مـن قبـل صنـدوق الضمـان االجتماعي.
ثانيا .خدمات و تعويضات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي واملستفيدون منه:
سنتطرق إلى خدمات وتعويضات أحد مؤسسات التأمين االجتماعي في الجزائر ،أال وهي صندوق الضمان
االجتماعي الذي تم التعريف به من قبل:
.1خدمات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي:
تكمن في التأمين على املرض حيث يحق لألشخاص املؤمنين وذويهم التعويضات املختلفة املتعلقة
باملرض ،هذه التعويضات تتعلق باألداءات العينية للتأمين على املرض املتمثلة في املصاريف التالية :الطبية،
الجراحية ،االستشفاء ،األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما فيها الفحوص البيولوجية ،الصيدالنية ،األجهزة
واألعضاء االصطناعية ،إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء وإعادة التأهيل املنهي ،عالج األسنان واستخالفها و
الجبارة الفكية والوجهية ،النظارات الطبية ،العالجات باملياه املعدنية أو املتخصصة املرتبطة باألمراض أو
اإلصابات التي تعتري املريض ،النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة املريض ذلك3.
إضافة إلى ذلك ،تتكفل بتغطية نفقات العالجات الطارئة بالخارج خالل اإلقامة املؤقتة للمستفيد وذويه
املقيمين معه بانتظام ،كحالة العطل املدفوعة األجر أو تربصات أو مهمات قصيرة املدى4.
أما املستفيدون من هذه الخدمات فهم األشخاص اآلتي ذكرهم5:
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 العمال األجراء ،مهما كان قطاع النشاط، املمتهنين ( املتربصين )، الطلبة، املتربصين في مجال التكوين املنهي، فئة املعاقين، املجاهدين، املستفيدون من املنح الجزافية للتضامن (األشخاص املرض ى أو املسنين وغير الناشطين)، ذوي الحقوق و هم الزوج ،األوالد القصر ،الفتيات غير العامالت و غير املتزوجات، األصول :وهم والدي املؤمن وأصوله مهما صعدوا. .2تعويضات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي:
يتم التكفل بمصاريف العالج الطبي واألدوية بنسبة  %80وبنسبة  % 100في بعض الحاالت (السيما
املرض ى املصابين بأمراض مزمنة).
 يتم تعويض فترات التوقف عن العمل بسبب املرض بنسبة  %50من األجر خالل الخمسة عشرة يومااألولى وترفع إلى نسبة  %100من األجر بعد هذه املدة.وتصل املدة القصوى لهذا التعويض إلى ثالث ()03
سنوات،
 التكفل بالتأمين عن األمومة بنسبة  ،%100حيث تستفيد املرأة العاملة من عطلة أمومة تصل إلى 98يوما،
 يساوي املبلغ األدنى ملنحة العجز إلى نسبة  %75من األجر الوطني األدنى املضمون،تمنح األخطار املهنية الحق في التغطية بنسبة  % 100في مجال العالج والتوقف عن العمل بسبب املرض6.
وهناك صيغتان للتكفل بمصاريف العالج الطبي و الصيدلي للمؤمن أو لذويه وهما :
• أن يسدد املعني املصاريف ثم يطلب التعويض لدى الصندوق املؤهل إقليميا.
• أن يقصد املؤمن أو ذوي الحقوق املصالح الطبية والصيدلية الخاصة أو العمومية التي تربطها اتفاقيات مع
الصندوق لالستفادة من العالج ومتطلباته حيث ال يدفع املعنيون التكاليف.
ويختلف مستوى األداء بحسب الخطر املغطى وطبيعة العالج باستخدام بطاقة الكترونية تستعمل نظام بطاقة
الشفاء
• نظام بطاقة الشفاء:
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يعتبر مشروع نظام الشفاء ،الطموح الذي يعتمد على استعمال التكنولوجيات "الدقيقة " والذي ينتج
بطاقة ذات شريحة تسمى الشفاء ،ويأتي هذا النظام في إطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان االجتماعي ،إذ
ً
ً
تعتبر الجزائر السباقة في العمل به قاريا وعربيا .فهو نظام معقد سواء من الناحية التقنية أو العملية أو
الوظيفية ،متعدد األبعاد ذو انعكاسات هيكلية على سير الصندوق و بيئته7.
نظام العمل بالبطاقة االلكترونية "الشفاء" يتيح للمؤمن لهم اجتماعيا استعمالها أثناء توجيههم
للصيدليات واألطباء املعالجين وكافة مؤسسات القطاع الصحي من مستشفيات و عيادات خاصة ومتخصصة
متعاقدة مع الضمان االجتماعي ،لتتيح له حق التعويض الفوري أي يتم اقتطاع املبلغ بأخذ بعين االعتبار نسبة
التعويض التي يستفيد منها املؤمن له دون دفع املبلغ الكامل ،بشرط أن يكون املؤمن له قد سوى وضعيته تجاه
عملية التقاعد.فالبطاقات االلكترونية جاءت لتصل نضام الدفع من قبل الغير واملساهمة في عصرنة أليات
التأمين الصحي في الجزائر .وضع هذا النظام بهدف تحسين نوعية األداءات املقدمة عن طريق تبسيط اإلجراءات
املنتهجة في الحصول على األداءات والتعويضات املنتظمة والسريعة8.
ثالثا .التعاضدية االجتماعية و خدماتها الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي:
تعتبر التعاضدية االجتماعية من أول املؤسسات التي بدأت بتطوير استعمال التأمينات الصحة املكملة
للتأمين االجتماعي9.
 .1تعريف التعاضدية االجتماعية:
هي شـخص معـنوي يـخــضع للـقانون الخاص ،ذات غـرض غ ـيــر مـربح ،تسير وجب أحكام القانون رقم -15
 02املؤرخ في  4جانفي سـنة  2015وقانونها األساس ي.
تـهـدف إلى الـقـيام بأعـمال الـتضـامن واملسـاعدة واالحـتيـاط لفـائدة أعـضائـها املـنخـرطـين وذوي حـقـوقـهم ،ال
سـيـما مـن خالل دفع االشتراكات و ذلك لضمان أداءات النـظام الـعام األداءات الـفـرديـة و/أو الجـماعـيـة
الـتكمـيـلـيـة ل ـفـائدة األعـضاء املـنـخـرطين فــيهـا وذوي حقـوقـهم إضافـة إلى األداءات املـقدمة من قبل الضمان
االجتماعي10.
وبوصف آخر يعتبرالتعاضد امتداد وتكملة األداءات التي يقدمها الضمان االجتماعي بفضل االشتراك
اإلرادي للمنخرطين .فيقوم بالدور االحتياطي والتأمين االجتماعي والتضامن والتعاون لفائدة املنخرطين وذوي
حقوقهم.
ومن بين التعاضديات املتواجدة في الجزائر نذكر منها :
 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي CNMA تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة MAATEC -التعاضدية املستقلة ملوظفي الجزائر MIFA
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التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط)

 التعاضدية العامة ألعوان الحماية MGAPC .2خدمات النظام العام للتعاضدية االجتماعية الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي :
وتشمل قسمين هما:
أ .األداءات الفردية 11:
تشـتمل األداءات الفردية للـنـظام العام املقـدمة من قـبل التعاضـدية االجتماعية الخاصة بالتأمين الصحي
عـلى أداء واحد أو أكثر من األداءات اآلتية :
 األداءات العـينـية للـتأمين على املرض على أساس نسـبة يحـددها القانون األساس ي للـتعاضـدية االجتماعية،تكملة األداءات املقدمة من قــبل صندوق الـضمان االجـتماعي وفي حدود  % 100مـن الــتسعـيـرة املرجعية لتعويض
الضمان االجتماعي.
يمكن للتعاضـديـة االجتماعية أن تـنص عـلى الـتكفل بالفارق بـين أتعاب وتـسعيرة العالج ال ــصحي املـطبـقة من قـبل
مهنيي الصحة ومؤسـسات العالج ،والتـسـعـيرات املـرجعـية املعـتمدة كأساس للتعـويض من قـبل الــضمان
االجـتماعي ،في حـدود األتعاب وتـسـعـيـرات العالجات الـصحـية التي يحـددهـا الـتـشـريع والتـنـظـيم املعمـول بـهـمـا أو
يسـقـفـها  .وال يمـكن بأي حال من األحوال ،أن يـتعـدى مـجـموع مـا يـعوضه الـضمان االجتماعي والتعاضـديـة
االجتماعـية مبلغ املصاريف الحقيقية للنفقة.
 التعـويـضات اليومية للتأمين على املرض حـسب نـسـبة يحددها القانون األساس ي للـتعاضـدية االجتماعية وفيحدود أقـصاها  % 25من األجر املرجعي لـلعامل املعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية ،عـندما ال تمنح
ّ
هـذه الـتعـويـضات مـن قـبل ال ـضـمان االجتماعي إال بنسبة .%50
الـزيادة فـي ريع حادث عمل أو مـرض مهـني الذي تـساوي نسبته  % 50على األقل ،عندما ال يمارس صاحبه أي
نشاط منهي .ال يمكن بأي حال من األحوال ،أن يـتعـدى مجموع مـبلغ الريع والزيادة نسبة  % 80من األجـر املرجعي
املعـتمد كأساس لحساب الريع،
ي ـسـدد ال ـعـضـو املـنخرط فـي التعاضـديـة االجتماعـية مـبلغ مـصاريف العالجات الــصحـية غير املتكـفل بهـا،
بعنوان الـضمان االجـتماعي ،وي ـطـلب من التعـاضدية االجتـماعيـة التعويض الـتكميلي ،والتعويض اإلضـافي عـنـد
ّ
االقتـضـاء ،إال في حـالة مـا إذا قـصـد طبـيـبا أو صـيـدلـيـة أو مـؤسـسـة عالج أو أي مـقـدم عالج آخـر أو خـدمات
مـرتـبطـة بـالعـالج ،يكـون قـد أبرم اتـفـاقيـة تـسمح له باالسـتـفادة من نـظام الـدفع الـتكـميـلي من قـبل الغـير ،وعند
االقتضاء ،اإلضافي.
عـنـدما يـنص ال ـتـنـظـيم املـعـمول به عــلى اتفاقيات نموذجية للضمان االجتماعي مع مقدمي العالج أو هـياكل
ال ـعـالج أو الخـدمات املرتـبطـة بالعالج ،فإنه ال يمكن للتعاضـديات االجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قــبل
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ّ
الغـير ،في مجال الـتعـويض التكمـيلي واإلضـافي لصاريف العالج الصحي ،إال مع مـقـدمي العالج أو هـياكل العالج أو
الخـدمات املرتبطـة بالعالج املتعاقـدين مع صناديق الضمان االجتماعي12.
ب .األداءات الجماعية13 :
تـشـمل األداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية االجتماعية والتي يتمحور عليه موضوعنا
في أداءات في مجال الصحة ،يمكن للـتعاضـدي ــة االجـتماعـية ،من أجل ضـمان األداءات الجماعـية املـنـصـوص
عـليـها ،إنجاز و/أو تـسيـير الـهيـاكل الصـحيـة واالجتـماعـية طـبقا للتشريع املعمول به .تحدد األداءات الجماعيـة
املذكورة في القانون األساس ي للتعاضدية االجتماعية وتـقــدم الـتعاضـديــة االجـتـماعـية األداءات ،فـي مجال
الصحة مجانا ألعـضائها املنخرطين وذوي حقوقهم.
ّ
للمؤمن له اجتماعيا 14
جـ .إدراج الـتـعـاضـدية االجـتـمـاعـية في نـظام الـبـطـاقة اإللكترونية
يجب أن تـدرج املـعـلـومات الخـاصـة بالـتـعاضـدية االجـتماعـية للـم ّ
ـؤمن له اجـتماعيا ،في البطاقة اإللـكـتـرونـيـة
ل ـ لـ م ّ
ـؤمن له اجـتـماعـيـا املـنـصـوص عـلـيـها فـي أحـكـام الـقانون واملتعلق بالتأمينات االجتماعية.
تـقــدم الـبطاقـة اإللكـتـرونية وجـوبا لـكل مقدم عالج أو هـيـكـل عالج أو مقدم خدمات مـرتـبـطة بالعالج ،مـن أجل
الحـصـول عـلى أي عـالج أو خـدمات مـرتـبـطة بــالـعالج قـابـلة للـتعـويض الـتكميلي ،وع ـنــد االق ـتـضاء ،اإلضـافي
للـمـصاريف املرتبـطـة بـهـا من قـبل الـتعـاضـدية االجـتماعية ،بـاس ـت ـثـناء حالة االسـتـعجـال الطبي أو القوة القاهرة.
ي ـت ـعــين ع ــلى مـقـدمي الـعالج أو هـياكل العالج أو الخـدمـات املرتـبطـة بالـعالج ،اسـتعمال الـبطـاقة
اإللـكـتـرونـيـة لـلـم ّ
ـؤمن له اجـتماعـيا مع مـفـاتيحهم اإللكـتـرونـيـة بـالـنـسـبة ألداءات الـتـعـاضـديـة االجـتماعـية ،حـسـب
نـفس ال ـشــروط والـكـيفـيات املحددة بـالـنـسبة للتأمينات االجتماعية.
يمـكن للـتـعـاضـديـات االجـتـمـاعـيـة من أجل ت ـط ـب ـيـق أح ـكــام كل ما تطرقنا له ،إب ـرام اتفاقيات مع صناديق الضمان
االجتماعي.
ابعا .خدمات وتعويضات التعاضدية العامة ألعوان الحماية 15 :
ر
سنتطرق إلى خدمات وتعويضات أحد التعاضديات االجتماعية في الجزائر أال وهي التعاضدية العامة
ألعوان الحماية  .1:التعويضات الفردية:
تضمن التعاضدية العامة التغطية بنسبة  % 20من التعويضات املدفوعة من صندوق الضمان
االجتماعي إن لم تكن معوضة بنسبة  ،% 100و كذا التغطية االجتماعية اآلتية :
 مصاريف الفحوص الطبية و الصيدالنية املصاريف الطبية األخصائية -املصاريف االستشفائية وامللحقات األخرى.
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 التعويض الجزافي للنظارات ،طاقم األسنان ،منحة االزدياد ،املعالجة باملياه املعدنية ،و تعويضاتمختلفة أخرى.
.2آداءات النظام العام الجماعية في املجال الصحي:
حيث وضعت خطة مدروسة و أطر قانونية للتكفل باملجال الصحي للمنخرط ،وهذا في إطار عقد
اتفاقيات مشتركة مع كل الهيئات العاملة في املجال االجتماعي بسلك الحماية املدنية.
هذه االتفاقيات تسمح بجعل التكفل الصحي باملنخرط مجاني  %100أو شبه مجاني ،مع العلم أن
تعاضدية الحماية املدنية اعتمدت على سياسة صحية جهوية عن طريق إنشاء أقطاب صحية تضمن نسبة
تكفل عالية سواء من ناحية الطب االختصاص ي ،األشعة والتحاليل الطبية ،باإلضافة إلى اإليواء (توفير غرف)
للمرض ى القادمين من مختلف الواليات ،لتعميم تجربة املركز الطبي بباب الزوار ،الذي انتقل من وضعية
املديونية الضخمة التي كان فيها ،إلى الوضعية املريحة في كل املجاالت ،سواءا في التكفل باملنخرطين ،التكفل
بعماله ،التكفل بمستلزمات املواد الطبية االستهالكية ،وخروجه من كونه عالة على إدارة التعاضدية
وعليه تم وضع بطاقة تقنية للمشاريع املزمع القيام بها في املجال الصحي (كذلك دراسة امكانية عقد
اتفاقيات مع عيادات طبية عبر الواليات بشكل جماعي وهذا في إطار منظم مع الهيئات املختصة).
إنشاء مركز طبي اجتماعي بشرق وغرب البالد ،ويضمن هذين املركزين جميع االختصاصات الطبية ،على أن
تقوم التعاضدية العامة ( بتجميع نسبة من العتاد املوزع في الواليات) وتدعيمه بالعتاد غير املتوفر حاليا.
يشمل هاذين املركزين وفق دفتر الشروط و البطاقة التقنية ما يلي:
 مكاتب خاصة باألطباء األخصائيين  ،مع إمكانية التوسع إلضافة اختصاصات جديدة. أجنحة األشعة. جناح مختبر التحاليل. توفير أماكان إلمكانية إقامة جهاز سكانير في املستقبل. غرف مخصصة للمرض ى القادمين من الواليات املحيطة للتكفل بهم. توفير وتخصيص املكان إلنشاء مركز لجهاز الرنين املغناطيس ي IRM رقمنة عملية الخدمات الطبية املقدمة على مستوى املركز الطبي االجتماعي ( )Numérisationوهذالتقليص فاتورة املواد الكيميائية املستخدمة ،وتحسين الصورة العملية لعمليات األشعة وامللحقات
املقدمة باملركز.
 اقتناء جهاز سكانير كمرحلة أولية. وقد وضع مشروع إلعادة تشكيلة بطاقات االنخراط بطريقة جد متطورة ،تسمح لها مستقبالاستخدامها في أنظمة مندمجة مع املصالح العاملة في املجال االجتماعي ،التعاضدي الصحي والتأميني.
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املحور الثاني :التأمينات الصحية املقدمة من طرف الشركات التجارية
ينتشر التأمين التجاري في العديد من الدول وهدفه تعويض تكاليف الرعاية الصحية أو املتعلقة
بالحوادث ويكون في معظم األحيان بالتوازي مع وجود نظام تأمين حكومي وهذا التأمين يدعى بالتأمين الصحي
التكميلي16.
 .1الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي التكميلي من طرف شركات التأمين17 :

يقدم التامين الصحي إلى املأمن له منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات وذلك بموجب
نطاق التغطيات املتفق عليها ،والتي تكون باألشكال التالية :
✓ التغطية داخل املستشفى وتشمل أجور اإلقامة ،األطباء ،العمليات الجراحية ،أتعاب الجراحين،
الحاالت الطارئة باإلضافة إلى مصاريف العناية املركزية ،األدوية ،التحاليل و األشعة.
✓ تكاليف العيادات الخارجية وتشمل أجور الفحص الطبي ،تحليل ،أشعة ،أدوية واستشارات طبية.
✓ تكاليف عالج األسنان ،النظارات الطبية ،تكلفة املتابعة للحمل والوالدة للسيدات.
✓ تغطيات العالج خارج املستشفى وتشمل زيارة الطبيب ،األدوية و الفحوصات.
✓ التغطية الشاملة وتشمل نفقات املعالجة داخل و خارج املستشفى.
 .2اإلعالن عن الخطر فيما يتعلق بالتأمين الصحي التكميلي املقدم من طرف شركات التأمين18 :
على املؤمن عليه إعالم شركة التأمين بوقوع الضرر عن طريق :
✓ تقليديا ،على املؤمن إحضار وثيقة كورقة العالج ،وصفة طبية ،فاتورة من مختص صحة (صيدلي أو
عيادة طبية) وعادة ما تنتقل هذه الوثائق بين شركة الضمان االجتماعي وشركة التأمين الخاصة و يحوز
املؤمن عليه على تعويضاته.
ّ
للمؤمن له اجـتماعـيا.
✓ حاليا ،يجب أن تـدرج املعلومات الخاصة بشركة التأمين في البطاقة اإللكترونية
وتقدم الـبطاقـة اإللكـتـرونية لكل مقدم عالج أو هـيكل عالج أو مقدم خدمات مـرتـبطة بالعالج ،مـن أجل
الحـصـول على الـتعـويض الـتكميلي ،وع ـنــد االق ـتـضاء ،اإلضـافي للـمـصاريف املرتبـطـة بـهـا من قـبل شركة
التأمين.
وفي بعض األحيان تطلب شركة التأمين إعالمها قبل أي تدخل من مقدم العالج مثل تكاليف عالج األسنان
والنظارات الطبية ،لكي تذكر بشروط تدخلها لتعويض املصاريف ،أو ترسل املؤمن عليه ملقدمي العالج
املعتمدين لديها.
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للمؤمن له ،فعلى ّ
ّ
املؤمن له تسديد التكاليف املتبقية
بعض الشركات ال تدرج معلوماتها في البطاقة اإللكترونية
بعد طرح ما ثم تغطيته من طرف الضمان االجتماعي وإحضار ورقة العالج و الوصفة الطبية السترداد التكاليف
املسددة مسبقا.
املحور الثالث :التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفيرواالحتياط
أوال :التعريف بالخدمة املقدمة
يقوم الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط-بنك بتأمين صحي يسمى صحتي ،وهو عقد يهدف لضمان دفع
رأس مال حالة تشخيص مرض السرطان ،و تعويضات يومية حالة اإلقامة اإلستشفائية نتيجة حادث أو مرض.
يوجه هذا التأمين لألشخاص الطبيعيين ذوي حساب شيكات لدى الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط-بنك
البالغين على األقل  19سنة في صيغته الفردية ،أما الصيغة الجماعية فهي تأمين املنخرط وزوج (ة) وأطفال
املنخرط القصر (البالغين أقل من  19سنة) في حدود ثالث أطفال على األكثر.
ويبدأ سريان الضمانات فعليا ابتداء من تاريخ توقيع االنخراط في التأمين مع مراعاة دفع قسط التأمين ،وتعد
الضمانات مكتسبة في جميع أنحاء العالم ،شرط أن ال تتجاوز فترة اإلقامة في الخارج ثالث أشهر متتالية .وتصبح
الضمانات فعلية بالنسبة لالعتالالت واألمراض التي تكون معاينتها الطبية األولى  90يوم ابتداء من تاريخ
االنخراط ما عدا االقامات االستشفائية نتيجة لحادث فالتكفل يتم في الحين.
• اإلقامة اإلستشفائية  :يدفع املؤمن تعويضا يوميا جزافيا للمؤمن له في حالة اإلقامة اإلستشفائية نتيجة
لحادث أو مرض حتى وإن كان املستشفى عموميا أو خاصا .ويكون مبلغ التعويض اليومي الجزافي املدفوع أعلى
في حالة اإلقامة اإلستشفائية املصحوبة بمداخلة جراحية .ال يتكفل املؤمن باأليام الثالثة األولى من اإلقامة
اإلستشفائية ،حيث يتم كحد أقص ى تغطية إقامتين إستشفائيتين في سنة االنخراط الواحد لكل مؤمن له
وذلك في حدود  15يوم لكل إقامة إستشفائية.
تستثنى اإلقامة اإلستشفائية من أجل العالج والجراحة التجميلية وكذا اإلقامة اإلستشفائية بسبب األمومة
والوالدة.
التعويضات اليومية
الضمانات
 3 000,00دج لليوم في املستشفى
دخول املستشفى (اثرمرض أو حادث)
 5 000,00دج لليوم في املستشفى
دخول املستشفى الجراء عملية جراحية
(اثرمرض أو حادث)
• املرض املتفاقم (السرطان)  :يؤمن هذا الضمان دفع رأس مل إلى املنخرط في حالة ظهور سرطان يتم تعريفه
حسب املصطلحات التالية  :سرطان خبيث املؤكد تشخيصه بنتائج خزعة أو فحص دموي ،ويشمل مصطلح
السرطان الخبيث ابيضاض الدم والورم اللمفي والسرقوم .وألجل الضمان يجب أن يبرر السرطان تكفال
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عالجيا سواء في شكل املعالجة باألشعة ،املعالجة الكيمياوية و/أو بالجراحة.
الضمانات
مرض خطير(السرطان)

صيغة فردية
 500 000,00دج

صيغة عائلية
 300 000,00دج

ثانيا  :أقساط التأمين
يتم هذا التأمين عن طريق دفع أقساط شهرية قابلة للمراجعة سنويا من طرف املؤمن إذا برره تطور
خصائص حسابات التأمين أو مردودية العقد أو تعديل حساب رسوم التأمين ،واألقساط الشهرية املطبق على
هذا التأمين مقدر باألقساط التالية :

األعزب
املتزوج

األقل من  50سنة
 470,00دج
 850,00دج

األكثرمن  50سنة
 1 050,00دج
 1 250,00دج

وال يمكن للمنخرط الواحد إبرام أكثر من عقد تأمين واحد ،إال في حالة تعدد الزوجات .وفي جميع الحاالت ،ال
يمكن للمؤمن له االستفادة سوى من ضمانات عقد واحد فقط.
ثالثا  :طلب التكفل
يجب أن تصل طلبات التكفل إلى وكالة املنخرط للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط-بنك ،كآخر أجل  30يوم
بعد تاريخ الخروج من املستشفى أو تشخيص املرض في حالة املرض املتفاقم ،باستثناء عذر مبرر قانونا .يجب
أن يرفق طلب التكفل بالوثائق التبريرية التالية :
• في حالة اإلقامة اإلستشفائية :
كشف اإلقامة في وسط استشفائي صادر عن مصلحة استقباالت املستشفى.
تقرير طبي صادر عن الطبيب املعالج و كذا البروتوكول الجراحي في حالة الجراحة.
• املرض املتفاقم (السرطان):
تقرير طبي يوضح التشخيص و تاريخ بداية الداء.
نتائج تحليل تشخيص املرضيات ( نتائج الخزع ) والبروتوكول العالجي.
• وفي جميع الحاالت :
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نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية املفعول.
بطاقة عائلية إذا كان طلب التكفل يعني الزوج أو أطفال املنخرط القصر.
نسخة من كشف االنخراط.
من أجل تقدير صحة طلب التكفل ،يمكن للمؤمن طلب أي وثيقة إدارية أو طبية أو طلب فحص من طبيب
مستقل على نفقة املؤمن .ويعد رفض تقديم هذه الوثائق أو الخضوع للفحص الطبي كتنازل عن الضمانات.
رابعا  :انتهاء الضمانات
تنتهي الضمانات :
• بالنسبة لجميع املؤمن لهم بالعقد :
في يوم تنازل املنخرط عن التأمين بإرساله رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم،
 45يوما التي تلي استحقاق القسط ،في حالة التخلف عن دفع أقساط التأمين طبقا ألحام املادة  16من
األمر  07-95املؤرخ في  1995/01/25املعدل واملتمم الذي ينص أنه في حالة عدم دفع القسط خالل  15يوما من
تاريخ استحقاقه ،يعذر املؤمن املنخرط بدفع أقساطه خالل  30يوما التالية .عند انقضاء أجل  30يوم ،يمكن
للمؤمن أن يوقف الضمانات دون إشعار آخر ،وال يعود سريان مفعولها إال بعد دفع القسط املطلوب .للمؤمن
الحق في فسخ العقد بعد  10أيام من إيقاف الضمانات وعليه تبليغ املنخرط بالفسخ بواسطة رسالة إعالمية،
عند استحقاق القسط الذي يلي إقفال حساب شيكات املنخرط،
عند استحقاق القسط الذي يلي وفاة املنخرط.
• فرديا بالنسبة لكل مؤمن له :
عند استحقاق القسط الذي يلي تاريخ امليالد  65سنة للمؤمن له أو لزوجه،
بالنسبة ألطفال املنخرط في يوم بلوغهم سن الرشد املحدد ب  19سنة.
خاتمة:
تلعب الحماية االجتماعية دورا مهما في الحماية من املخاطر التي تصيب األفراد في املجتمع ،ويعتبر
الضمان االجتماعي إحدى صور هذه األخيرة الذي يتكفل بتغطية جملة من التأمينات االجتماعية بما فيها التأمين
الصحي ،حيث يعتبر هذا األخير إحدى وسائل ايصال الخدمة الصحية إلى كافة املواطنين انطالقا من حقوق
املواطنة ،لذا وجب على الدولة لتضمن ترقية الخدمات الصحية للمواطنين العمل على تطوير الهياكل التي تقدم
من خاللها الحماية االجتماعية مثل صناديق الضمان االجتماعي وكذلك عصرنة القطاع الصحي بما في ذلك
املستشفيات واستخدام األساليب الحديثة في تقديم الخدمات العالجية لألفراد بغرض تحقيق رضا املواطنين،
والحماية من مخاطر األمراض املتزايدة يوما بعد يوم ،و العمل على ترقية اليات التأمين الصحي بما يتماش ى و
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التطورات التكنولوج ية الحاصلة في بلدان العالم والتي نظمن من خاللها تحسن الخدمات املقدمة لألفراد
وكذلك تحقيق أهداف أخرى تخدم الدولة مثل تحقيق التوازن املالي وترشيد النفقات.
النتائج :توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج يمكن حصرها في ما يلي:
✓ يعتبر التأمين الصحي أهم مكونات التأم ين اإلجتماعي الذي يهدف إلى التخفيف من وطأة األضرار ،واملخاطر
التي تصيب الفرد العامل كاملرض الشيخوخة والبطالة وغيرها من املخاطر السلبية.
✓ املواطن الجزائري حريص على التأمين الصحي مقارنة بأنواع التأمينات األخرى
✓ نقص الوعي وثقافة التأمين الصحي لدى املوظفين في القطاع الخاص.
✓ جهل املواطن الجزائري بخدمات التأمينية الصحية.
التوصيات :من خالل هذه الدراسة ً
وبناء على نتائج الدراسة سيتم تقديم مجموعة من التوصيات متمثلة في:
✓ يعتبر نظام الضمان اإلجتماعي عنصرا مهما في املنظومة االقتصادية واالجتماعية ألي دولة على إعتبار أنه
يمس صحة االنسان وحياته اليومية ،ولذلك البد على الحكومات الجزائرية إعطاء املزيد من األهمية لهذا
القطاع وإصدار التشريعات الالزمة التي تساهم في تطويره ،وتمكينه من تلبية احتياجات أفراد املجتمع بكل
كفاءة.
✓ تعاني مؤسسات التأمين اإلجتماعي بشكل كبير محدودية مصادر التمويل وتعتمد باألساس على اقتطاعات
واشتراكات املؤمنين ،ولذلك يجب على الحكومة السعي إلى وضع آليات كفيلة بتوفير موارد تمويلية كافية
لنظام التأمين من خالل زيادة ميزانية الحكومة في القطاع.
✓ يجب على املسيرين شركات التأمين تزويد العمال املكلفين بتقديم الخدمات التأمينية بأهم املعلومات عن
الخدمة التأمينية.
✓ فتح أكبر ممكن من الشبابيك املتخصصة خاصة في مناطق النائية لتخفيف من عبء التنقل نسبة
ملنخرطي هيئات الضمان االجتماعي مع مراعاة مصاريف التسيير التي يجب ترشيدها.
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