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 ملخص:ال

في المحاور المساهمة  المجال. بذلكبالجزائر والتطور الحاصل في هذا  االجتماعيفي هذا البحث أردت إبراز واقع الضمان  

مجال في ذلك التأمين على  العالمية. وكأهمبغية عصرنة وإتباع معايير الجودة ، المتبعة في ذلك واالستراتيجياتهذا التطور 

يق الهدف األسمى وهو قلذا الدولة تعمل جاهدة لتح، إجباريا ويخصص له تكاليف باعتبارهالمرض الذي يعتبر مجال مهم 

من جهة أخرى. فتبنت بذلك مشروع بطاقة الشفاء اإللكترونية كأهم محور  قليل التكاليفوتمن جهة  اجتماعياإرضاء المؤمنين 

فحققت بذلك مجموعة من  االجتماعيفي مجال التطور والعصرنة لتحقيق أهداف مختلفة ذات أهمية لألشخاص وهيئة الضمان 

حجم  ما بينرصيد إيجابي  اجتماعيا وتحقيق منها زيادة عدد المؤمنين .تتماشى مع التطور في هذا المجال التي اإلحصائيات

تقليص  المجال وكذاوتحقيق مستوى رقابة في  باستخدام التكنولوجياالموارد والنفقات بتزايد عبر السنوات. وعصرنة المجال 

طية الضغط وتقليص الجهد والتنظيم والعمل الدائم على تحقيق التغ لتخفيف االجتماعيعدد المتعاملين مع هيئات الضمان 

من خالل بطاقة الشفاء اإللكترونية هته األخيرة ساهمت في الشفافية  التكنلوجياالعصرنة بذلك  استخدامكما أن . الشاملةالصحية 

  .أكثر من إعداد اإلحصائيات والتتبع أكثر لنتائج البرنامج المستخدم في ذلك لمجمل المتعاونين مع الصندوق من ممتهني الصحة

سنوية بنتائج أكثر دقة لتحديد اإليجابيات ومعرفة السلبيات من أجل التقارير الوالعمل بهته البطاقة وإعداد وكذا حركة التفاعل 

وتبقى  أبرزت مجموعة من اإليجابيات من خالل نتائج محققة وبعض السلبيات المستخلصة في ذلك.  ومعالجتها فقدمراجعتها 

 .التطور العالمي المجال ومسايرةجيدة في هذا تكرس كل المجهودات لتحقيق نتائج  ذلك الجزائرفي 

 اإلدارة، الصحةممتهني ، اجتماعياالمؤمنين ، الشفاء اإللكترونية بطاقة، العصرنة، االجتماعيالضمان الكلمات المفتاحية: 

 التغطية الصحية الشاملة، اإللكترونية
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(The Healing Card as a Model for the Development of Sickness Insurance in Algeria) 

 

Abstract: 

In this research, I wanted to highlight the reality of social security in Algeria and development in 

this area. This is axes of this development and strategies, in order to seek and follow the global 

quality standards. Therefore, the state is working hard to affect the ultimate goal and satisfy 

social believers on the one hand and reduce costs on the other. The project of the  electronic 

healing card such as the most important focus of development and ancient to achieve various 

objectives of people and the Social Security Service, thereby achieved a set of statistics in line 

with the development in this area. It is increasing the number of social believers and a positive 

balance between resources and expenditures is increasing over the years. And the area of 

technology using technology and the level of control in the field and as well as reducing the 

number of dealers with social security bodies to ease pressure, reduce voltage, regulation and 

permanent work to achieve comprehensive health coverage. Tracking more for program results 

used in this for the full collaborators with the Fund from health professionals. As well as the 

movement of interaction and action by the card and the preparation of annual reports are more 

accurate for identifying pros and knowledge of the negatives for review and processing. Algeria 

refers to all efforts to achieve good results in this area and the global development. 

Keywords:Social security, Modernization, Electronic healing card,Socially insured, Health 

professionals, Electronic management, Universal health coverage. 
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 مقدمة:ال

وسائل إن معانات اإلنسان من مختلف األخطار متشعبة وغير منتهية وحرصه الدائم على سالمته من الضراء في إيجاد كل ال

إنه يتخذ كل ف االهتماموفي ذات ، فقده بأقل تكلفة وبأنجح السبلالمتاحة له المعنوية والمادية وغيرها إلصالح أو تعويض ما 

ذلك.الوقائية لتفادي أي ضرر مع لجوئه إلى مختلف الضمانات لتأمينه من  االحتياطيةاإلجراءات   

في  بالتحديدو االجتماعيتتدخل في كل مجاالت حياته لتكون السند األول خاصة هيئة الضمان  انفكت التأمين مافإن مؤسسة   

بيق ماديا أو معنويا خاصة مادية لهذا تعتبر الزاد المدخر لشد أزره حين الحاجة وهذا في ظل تط ء  والمرض. سوامجال الصحة 

، كل منهما والتزاماتالنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤمن والمؤمن له   

كيف بسهولة يكي الذي عهده زمانا بل سرعان ما تلم ينكس ويركن إلى الروتينية أو النشاط الكالس االجتماعيففضاء الضمان  

حنكة  لأضح بفضاألساليب الحديثة ذات الطابع التكنولوجي في إطارها المنجمنتي إذ  انتهاجمع كل هذه التحوالت خاصة 

ن جهة ثم صناعه إلى ما يستعمل من آليات وميكنزمات م استندوتبصر مسيريه بتغلغل في كل مجاالت نشاطات الحياة أي 

.من جهة أخرى الحاصل االجتماعيإلى ترتيبات وتنظيمات وقوانين متجددة تماشيا والتطور  االستناد  

ي نفوس جد إيجابية ف ثارانية بصفة عامة ال ريب أنها تترك آ الوط هيئات التأمينتقوم بها  الخدمات التيكما أن مختلف 

ر الضرسى والنكال اللذين حال بهم من جراء وطأة المتضررين حيث أن مؤازرتهم ومساعدتهم تخفف كثيرا من حجم األ

قفزة نوعية  خدمتها سجلتفإن ، ذات الطابع اإلداري العقباترغبة المؤمن له بأكثر تألق وفعالية وذلك بتذليل كل  وإلشباع

وإرضاء  .هجتماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل بغية الوصول إلى الهدف األسمى في تقديم الخدمة التأمينية على أكمل و

من جهة  فوبأقل تكاليمن جهة  االجتماعيالخدمة بما يتماشى مع رغبة المؤمن  ذهين والحرص على تقديم هاالجتماعيالمؤمنين 

 أخرى.

ماية من خالل عصرنة نظام الح االجتماعيالجزائر على غرار دول أخرى ومنذ زمن تعمل على تطوير وترقية قطاع الضمان 

لكترونية في وكأهم محور في ذلك بطاقة الشفاء اإل، العالمي لى محاور تبنتها سعيا منها لمواكبة التطورعقد ركزت ، ةاالجتماعي

 مجال عصرنة التأمين على المرض.

:مشكلة البحث  

مين على المرض بالجزائر؟اإللكترونية في إطار تطور التأواقع بطاقة الشفاء  إلى أي مدى وصل  

ة الشفاء عن واقع بطاقار تطور التأمين على المرض بذلك نموذج في إط باعتبارهااء الشف عن بطاقة*تقوم مشكلة البحث 

ه وقت وكذا موافقة من تبنته الجزائر للتكفل التأميني األنجع على المرض. بحيث أن تطبيق المشروع يلزم اإللكترونية كمشروع

ع المرجو وهو التكفل األنجالهدف  محكمة للوصول إلى استراتيجياتوهو مشروع ضخم يتطلب ، طرف ممتهني الصحة

 كتجربة فيروع ونسبة نجاح المشإبراز واقعه وبعض النتائج المحققة  فأردت، النفقاتفي حجم  والتحكم أكثر جتماعياا للمؤمن

 وإلى أي .بداية تطبيق بطاقة الشفاء اإللكترونية كنموذج مهم في تطور مجال التأمين على المرض المرجوة منذخضم األهداف 

ية الصحية حيث العصرنة والمراقبة والتغط اإللكترونية منبطاقة الشفاء  باستخداممدى وصل تطور التأمين على المرض 

صرنة والتطور حيث أن الجزائر تسعى دوما لمواكبة الع ذلك.واألرقام المحققة في والتحكم في النفقات وتقليص الجهد والوقت 

أحسن وجه.على  االجتماعيالعالمي لتكفل بالمؤمن   
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 أسئلة البحث:

 بالجزائر؟ االجتماعيكيف تطور الضمان  -1

 ما أهمية مشروع نظام الشفاء وبطاقة الشفاء في ذلك؟ -2

 بطاقة الشفاء كنموذج؟ باستخدامماهي النتائج المحققة في مجال تطور التأمين على المرض  -3

 أهمية البحث:

ن لها جهود في فالجزائر بذلك كا، ن إلى التأمين على الصحة أو المرضفهم يحتاجونظرا ألهمية الصحة لكافة األفراد في العالم 

فاء نظرا تبنت أهم محور في ذلك هو مشروع الش وإفريقيا حيثعربيا  وكانت األولىيا منها إلى التطور في المجال ذلك سع

رضا حقيق مستوى جم النفقات وتوالتحم أكبر في ح، في التعويض المباشر لمصاريف العالج والتغطية الصحية الشاملة ألهميته

.اجتماعياللمؤمنين  جيد  

 أهداف البحث:

بالجزائر االجتماعيمعرفة مراحل تطور نظام الضمان  -  

الشفاء بالجزائر تبني مشروعإبراز تطور التأمين على المرض من خالل  -  

نموذج للتطورتوضيح أهمية بطاقة الشفاء من خالل الخطوات المتبعة واألرقام المحققة في ذلك ك -  

بة صارمة والتحكم في حجم النفقاتلتحقيق رقا التكنولوجيا ستخدامباية العصرنة مإظهار أه -  

هدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملةإبراز  -  

 دراسات سابقة:

لتمكن من االتكنولوجيا بهدف  استخدامأن بطاقة الشفاء اإللكترونية لها أهمية فهي ضمن مجال  سابقة أكدتففي دراسة -

في الجزائر  االجتماعيوكذا أن تجربة بطاقة الشفاء ونجاحها في عصرنة قطاع الضمان ، للخدمة اإليصال الميسر والسريع

 تؤهلها ألن تكون تجربة نموذجية بالنسبة للعديد من الدول. 

عتبر آلية هامة في ترقية في النظام الصحي ي االتصالوضحت أن تطبيق تكنولوجيا  المعلومات و في دراسة أخرى أيضا -

وكذا مشروع الشفاء ساهم ، في تقديم الخدمة االستجابةالرقابة وسرعة ، وتحسين جودة الخدمات الصحية بما يحقق النزاهة

وتقليل التكاليف وربح الوقت والجهد من  االجتماعيبشكل كبير في محاربة التجاوزات  التي كانت حاصلة في قطاع الضمان 

وأيضا ساهمت بطاقة الشفاء ، االجتماعيعلومات عن بعد بين مقدمي خدمات العالج ومراكز الضمان خالل تبادل الم

 وتسهيل إعداد اإلحصائيات . للمستفيديناإللكترونية في عصرنة النظام الصحي وإنشاء قواعد ومعطيات 

 قة اإللكترونية الشفاء أن الجزائر أجرت تحديث على نظام خدمات التعويض بإدخال البطا أيضا توضحدراسة في -

والتي تعد وسيلة جد مهمة في تسهيل وتطوير عمليات التعويض للمؤمن كما أن هذا اإلجراء ساهم في تخفيض إجراءات 

 الكثير.التعويض والتخلص من عدد األوراق 

البحث:تقسيمات   

االجتماعيتطور نظام الضمان  أوال:  

االجتماعيمصادر تمويل الضمان  ثانيا:  

التأمين على المرض ثالثا:  
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بالجزائر االجتماعيفي إطار تطور فضاء الضمان  األساسيةالمحاور  رابعا:  

 االجتماعيبطاقة الشفاء في إطار عصرنة الضمان  خامسا:

االجتماعياألهداف المتوخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية الشفاء للضمان  سادسا:  

 دارة اإللكترونيةبطاقة الشفاء كنموذج جيد في تطبيق اإل سابعا:

بالجزائر االجتماعيإحصائيات مهمة عن تطور مجال الضمان  ثامنا:  

2222بالمرض والتغطية الصحية الشاملة  االهتمامأفاق التنمية الصحية بالجزائر في إطار تطور  تاسعا:  

 االجتماعيتطور نظام الضمان  أوال:

اعدة كانت مؤمنة عبر أشكال مختلفة من المؤسسات بغرض المسة واالجتماعيكان تحت مفهوم الحماية  االجتماعيالضمان 

ر أكث االجتماعييتطور ويسلك طرق مختلفة ومطابقة ألهداف سياسة الضمان  االجتماعيأخذ الضمان  1692من  وانطالقا

اس التضامن لى أسعظم المواطنين حيث لهذا النظام مبدأ أولي مبني عل على تعميم فائدة اإلعانات على معدال وأوسع بكثير تعم

ويمكن  صحةوكذلك عبر تنظيمه وتمويالته وعالقاته بنظام ال، ة وعبر التشريعات التي  حددت مهامهااالجتماعيبين الفئات 

الذي مر بثالث فترات: االجتماعيمالحظة تطورات هذا النظام الوطني للضمان   

:مر بثالث فتراتالذي  االجتماعيويمكن مالحظة تطورات هذا النظام الوطني للضمان   

 يةاالستعمارالفترة كانت التشريعات تضعها القوات  ذهفي ه 1692حتى  1692من  انطالقامنذ إدخال النظام  الفترة األولى: -1

ة إلى غاية سن اجتماعيةحماية  كلم توجد هنال 1332سنة  االستعماربداية  ومنذي الجزائر مثلما تنشرها في فرنسا وتنشرها ف

إلى تحقيق  كل الهيئات والتنظيمات المتواجدة كانت تهدف .االستعمارييسمى بالطب  م مايالمستعمر في تنظ م أين بدأ1622

لين في السكك ه التنظيمات بعض الجزائريين العامذتضمنت ه استثناء  ، مصالح العسكريين أو المستعمرين في مجال الصحة

يئات والتنظيمات لله باالقتصادلغرض الدفع ، حريةبفي المناجم وال الحديدية والبريد والموصالت وكذلك الجزائريين العاملين

أن  انية غيركما عرفت تطورا في المدن المستعمرة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الث االجتماعيالخاصة بالتغطية والضمان 

 الشعب الجزائري لم يستفيد من هذه الخدمات التي بقيت لصالح المستعمر فقط.1

من % 62علما أن  على المستعمرينكانت محدودة  االجتماعيأن التعديالت التي عرفتها منظومة الضمان إضافة إلى 

البلديات والمحافظات وكذلك ، ولم يتم تأمين سوى الشريحة العاملة في الجماعات المحلية، من الفالحين آنذاك كانواالجزائريين 

 .الحديدية والموانئ والسككالعاملين في قطاع البريد 

 االجتماعيم تاريخ نشر أول نص للحق الجزائري في تأسيس نظام الضمان 1692م إلى 1692من سنة  الفترة الثانية: -2

(وقد ظهر خالل هذه الفترة تغيرين هامين هما:1692أوت  21الصادر في  92-119مرسوم رقم )  

م1693قطاع الزراعي العمومي في سنة النظام المنح العائلية إلى  امتداد -  

بحوادث العمل االجتماعيتكفل الضمان -  

خ تطور النظام الوطني للضمان يالفترة خلقت منعطفا مهما في تار ذهبداية ه م1632لى إ 1692من سنة  الفترة الثالثة: -3

وخصصت بذلك ميزانية جد معتبرة لتحقيق أكبر قدر من م  1692بيق المخططات التنموية عام وذلك بسبب تط االجتماعي

                                                           
 1أبونجا، إبراهيم )1632( ''التأمين في القانون الجزائري''، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص39.
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 مم ليت1632السياسة المنتهجة في هذا المجال سنة  اتضحتوقد ، ل الصحية من مستشفيات وعيادات صحية متخصصةالهياك

 إنجاز:

مستوصف  129*  

عيادات متخصصة  29*  

مراكز خاصة بالمعوقين  26*  

مدارس للصم والبكم*  

مراكز عالج بالمياه الطبيعية*  

بنية  11ة واالجتماعيجهاز للحماية  91منظومة و 11والمتكون من  اعياالجتمر نظام الضمان ورثت الجزائ االستقاللبعد 

نذكر منها: تكميلية  

النظام الخاص بعمال السكك الحديدية -  

النظام الخاص بقطاع الكهرباء والغاز -  

النظام الخاص باألشخاص الذين ال يتقاضون الراتب  -  

النظام الخاص بالجيش -  

  النظام الخاص بالقطاع الزراعي -

وصندوق التأمين: االجتماعيضمان الخاص بال 119-92م تنظيم في األمر قد ت  

االجتماعيالصندوق الوطني للضمان  -  

االجتماعيصناديق جهوية للضمان  -  

صندوق للشيخوخة واألشخاص الذين ال يتقاضون أجر  -  

للموظفين  االجتماعيصندوق الضمان  -  

م لعمال المناج االجتماعيصندوق الضمان  -  

ر قدر من الضمانات أصبح تابع للنظام العام يستفيد بدوره بأكث حيث للقطاع الفالحي بالنسبةي االجتماعإعادة تنظيم الضمان 

الصحي  اعتمويل بالقطي باالجتماعليصبح أشمل وأوسع كما عرف نظام الضمان  وتم تعديله .والنظام الخاص بالمتقاعدين

لمتنقلة ما كانت ثابتة منها أو ا ين بالمصاريف الخاصة بالصحة سواء  تعويض المؤمنالعمومي والخاص من حيث ميكانيزمات 

 يعرف بالصحة المجانية.

قانون وفي يغطي أصناف وفئات مختلفة من اإلعانات المالية وأصبحت إجبارية حسب ال االجتماعيأما اليوم فإن نظام الضمان 

 خدامهالستبأخذ قيمة مالية من أجر كل عامل  االشتراكاتيله عن طريق أن يساهموا في تمو وعليهم، المؤمنينفائدة مجموعة 

.اجتماعيافي حاالت معينة وبالتالي يصبح هذا الشخص مؤمن   
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 ة كمصدرينوالضريبالمهنية  االشتراكاتعلى تعتمد مصادر التمويل في الجزائر  :االجتماعيدر تمويل الضمان مصا ثانيا:

 لضمانمؤسسات اإلضافية كإعانات الدولة والغرامات واألرباح الناتجة عن تواجد أموال رئيسيين وكذا على بعض الموارد ا

 االجتماعي في البنوك لكن دورها يبقى ثانوي. حيث تنقسم إلى قسمين:2

 المهنية: االشتراكاتالتمويل بواسطة  -1

ويتحملها  12.2%ب  األول يقدرقسم ال 12%جراء حصته تقدر باأل ة للعمالاالجتماعيللتأمينات الوطني  تمويل الصندوق*

 يتحملها رب العمل وموجهة لتغطية حوادث العمل واألمراض المهنية 1%، العامليتحملها  %1.2رب العمل و

 %9والعامل ب% 12وهي موزعة على رب العمل ب %19ب تمويل الصندوق الوطني للتقاعد تقدر *

 %3ب البطالة تقدرتمويل الصندوق الوطني لتأمين عن *

 %1( بةاالجتماعية )صندوق السكانات االجتماعيتمويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات *

 من األجر الوطني األدنى المضمون %2تقدر ب  طلبة الجامعات ومتربصي التكوين المهني االشتراكات منتحصيل *

 دنى المضمون.جر الوطني األمحددة من األ 9%نحة جزافية تقدر ب دين من منفعة عامة أو ميالمستف*

 19%التأمين على البطالة بنسبة *

موزعة  %12.69حوال الجوية تقدر نسبتها ب ألجر والبطالة الناجمة عن سوء األتمويل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة ا*

 %2.392والعامل ب 12.232%بين رب العمل ب

ة للعمال الغير أجراء حيث يتم تمويله االجتماعيت الوطني للتأمينا تمويل الصندوقنقصد  : بذلكالضرائبالتمويل بواسطة -2

لجبائي بحيث تحسب على أساس إما الدخل الخاضع لضريبة أو على أساس رقم األعمال ا 12%يقدر ب اقتطاعمن خالل 

 .المتبقية توجه لتغطية أداءات التقاعد لهذه الفئة %9.2بينما ، ة لهذه الفئةاالجتماعيداءات لتغطية مختلف األ 9.2%

إنما بالتكوين ال بظروفه وهو تأمين يغطي المخاطر التي تنتج عن المرض الذي ال يتصل بالعمل و :التأمين على المرض ثالثا:

وممارسة ل مله وال يكون ناشئا عن إصابة عمالصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة ع االعتالللوجي لإلنسان نفسه وهو زيوالف

 مهنية معينة ويحدد بالخبرة الطبية.3

ن له وذوي جية لصالح المؤم: هي األداءت التي تخص التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية العالاألداءات العينية -1

كملة للعالج مات المتخص تعويض مصاريف العالج ونفقاته من نفقات الجراحة واألدوية واإلقامة في المستشفى والخدحقوقه 

ت العالج نفقا، ات الطبية والنفقات الخاصة بعالج األسنان وإستخالفها الصناعيوكذا نفقات النظار، لخكالفحوصات...إ

19-69من األمر  29المعدلة بالمادة  23الطبيعي)الحمامات المعدنية(وغيرها من النفقات المحددة بنص المادة   

المؤقت  االنقطاعه المرض إلى طريومية للعامل الذي يض تعويضهبمنح : هي األداءات التي تخص التكفل األداءات النقدية -2

 4 19من اليوم  ابتداء   122%وترفع بنسبة  %22قد حدد المشرع نسبة التعويض ب، عن عمله بسبب المرض

-39من مرسوم  21المحددة بالمادة أو في حالة العطل الطويلة األمد ، تحتسب نفس النسبة في حالة مكوث العامل في المستشفى

األمراض ، األمراض العصبية النفسية الخطيرة، السل بجميع أنوعه لمحددة والتي هي:ا 11/22/1639المؤرخ في  29

                                                           
 2بربار نور الدين، بلجياللي فتيحة )2221( ''محددات التوازن المالي لقطاع الضمان االجتماعي بالجزائر' 'مجلة التكامل االقتصادي، المجلد6، العدد1، ص 13

 3سماتي الطيب )2219( ''التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي''، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص 99

 4بالعروسي، أحمد )2229(''قانون الضمان االجتماعي''، دار الهومة، الجزائر، الطبعة الخامسة، ص29.  
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بعض ، ةواألوعية الدموي، بعض أمراض القلب ضغط الدم الخبيث ارتفاع، أمراض الخراج اللمفاوي، أمراض الدم، السرطانية

، يةااللتهاباض المفاصل المزمنة ربعض أم، أمراض الكلى، أمراض الدماغ، بعض األمراض العضلية، األمراض العصبية

التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي األصلي، حاالت العجز عن التنفس المزمن الناتج عن انسداده أو انحصاره، شلل األطفال 

 السابق الحاد.5

كورة يجوز دفع إذا تعلق األمر بعلل غير تلك المذ أما، سنوات 3ل الطويلة المدى طوال فترة طتدفع التعويضات في حالة الع

 عدة علل. على علة أيومية على األكثر  تعويضه 322يومية على نحو يضمن سنتين متتاليتين يتقاضى خاللها العامل  تعويضه

 وفي حالة ما إذا أدى المرض إلى عجز المؤمن له كليا عن مواصلة العمل يحال العامل إلى نظام التأمين على العجز.

بالجزائر االجتماعيفضاء الضمان  ر تطورفي إطا األساسيةالمحاور  رابعا:  

في ثالثة عناصر أال وهي: االجتماعيان تتمحور أهداف الضم  

االجتماعيتحسين نوعية خدمات هيئة الضمان -  

عصرنة التسيير-  

المحافظة على توازنها المالي -  

على أربع محاور أساسية االجتماعيوتعمل بذلك وزارة الضمان   

ضات على حيث تكون التعوي، خطوة للتوازن المالي باعتبارهكمثال عن ذلك السعر المرجعي  ن المالي:المحور األول: التواز-1

نظيم سوق من جهة وت االجتماعيأساس تعريفات تحدد عن طريق التنظيم وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية  للضمان 

ة مؤخرا وأصبحت التسعير اتخاذهتم إدراج هذا اإلجراء فإن القرار ب’ ها المتعلق باألسعار من جهة أخرىاألدوية في شق

تسمية دولية  119بالنسبة ل 2229أفريل  19من  ابتداء  المرجعية لتعويض األدوية سارية ودخلت حيز التطبيق بصفة فعلية 

إلى تشجيع جراء الهام الذي يندرج ضمن السياسة الوطنية يهدف من جهة إن هذا اإلتوج .من 1222مشتركة .وهو ما يعادل 

سلبيا  اساانعكدون أن يكون لتلك اإلجراءات   االجتماعيالدواء الجنيس ومن جهة أخرى فهو يسعى إلى ترشيد نفقات الضمان 

.من العالج االستفادةعلى إمكانية   

للتعويض حيث أن السعر المرجعي لألدوية القابلة ، هكذا تحذوا الجزائر حذو بعض الدول المتطورة في مجال سياسة األدوية

ولإلشارة ، الجنسيةأول إجراء من اإلجراءات الفعلية في السياسة الوطنية لتشجيع األدوية  يعتبر االجتماعيمن قبل الضمان 

لخ .حيث يخبرك أن فرنسا ....إ ن من الدنمارك مثال أوعندما يتوجه الشخص المؤمن إلى الصيدلي يخبرك عن الدواء إذا كا

أما دواء الذي يصنع في الجزائر فالتعويض يكون % 92بمثال  عن األدوية المستوردة تعوض االجتماعيوكالة الضمان 

122% 

 بالجزائر.الدول األخرى فتح وكالت  اضطرتومن جهة أخرى 

 2-المحور الثاني: العصرنة: حيث نخص بالذكر في مجال عصرنة منظومة الضمان االجتماعي:6

اآللياإلعالم  ستعمالاتعميم *  

البشرية عن طريق التكوين وتحسين المستوى  تثمين الموارد*  

                                                           
خليل نبيل)2216(''التأمين على المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ على التوازن المالي بهيئة الضمان االجتماعي ''المجلة نظرة على القانون االجتماعي، المجلد6، العدد21، ص29

5 

 6مقابلة مع قوادرية زين أمين)2216(، عضو لجنة الشفاء، صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء، تيارت، الجزائر       
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االجتماعيمن المؤمنين عن طريق توسيع شبكة الضمان  االجتماعيتقريب هيئات الضمان *  

إصالح هيئات الرقابة*  

مان وهي بطاقة الشفاء كأهم محور من في مجال عصرنة قطاع الض االجتماعيلكترونية للضمان إدخال مشروع البطاقة اإل*

 االجتماعي

األرشيف المحور الثالث:-3  

 بمعنى أن كل الوثائق تبقى باألرشيف لدى الوكالة

نيتهم مع ل إنسامن خال االجتماعيبمعنى حسن معاملة الموظفين لدى هيئات الضمان  اإلنسانية لمحور الرابع: اإلنسانية:ا-4

ال إلى الوكالة في مج اجتماعيان الهاتف والفاكس دون مشقة حضور المؤمني استعمالومثال عن ذلك  اجتماعياالمؤمنين 

أو اإلرسال. االستفسار  
 

 االجتماعيبطاقة الشفاء في إطار عصرنة الضمان  خامسا:

زير الضمان وفق برنامج رئيس الجمهورية سابقا عبد العزيز بوتفليقة وتحت رعاية و االجتماعيفي إطار عصرنة الضمان 

بطاقة الشفاء  اإللكترونيةكل واليات الوطن وتعميم البطاقة  االجتماعيبمباشرة مديرية الضمان  لوح سابقاالطيب  االجتماعي

وذلك  ماعياالجتعصرنة قطاع الضمان  إلى االجتماعيحيث تابعت وزارة العمل والتشغيل والضمان  األدائية.وتسهيل الخدمة 

نين للمؤم واالسترجاعهدف منها تسهيل خدمات الدفع ال  .أنظمة عمل حديثة تتمثل في بطاقة الشفاء استحداثمن خالل 

 ت نموذجية هي:لتشمل خمس واليا 2229بدأ في سنة إال أن العمل بها  2222التفكير في هذه البطاقة سنة  حيث بدأ، اجتماعيا

تلمسان.، أم البواقي، عنابة، المدية، بومرداس  

والوصول إلى  2211ص على تعميم البطاقة مع نهاية سنة بطاقة والحر 692992تم إنجاز  2226لى غاية بداية سنة حيث إ

2213هدف الدفع من قبل الغير في أواخر سنة   

شترط أن يكون غير أنه ي، المجانية من الدواء االستفادةبداية في الجزائر بدأ التعامل ببطاقة  :تطور نظام الدفع من قبل الغير-1

، انامجمع صيدلي واحد متعاقد مع الوكالة ولنوع واحد من الدواء  ادةاالستفمن فئة المعوزين كما يحق له  الشخص المؤمن

ة الشفاء التي تعتبر أصبح التعامل ببطاق واآلن، الصيادلةتطور إلى دفتر الدفع من قبل الغير حيث أصبح التعامل مع كافة  بعدها

الفرنسية.األولى إفريقيا وعربيا حيث سبقتها البطاقة   

ة إيداع طلب بسرعة وسهول اجتماعيابطاقة شخصية تسهل الحصول على مستحقات المؤمن  : هيلشفاءاالبطاقة اإللكترونية -2

لومات التي تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية دونت فيها كل المع، االجتماعيأو تقديم ورقة العالج لدى مصالح الضمان 

ل المؤمن ي أيضا على المعلومات التي تسمح بحصووتحتو، وعلى هوية ذوي الحقوق اجتماعياتسمح بالتعرف على المؤمن 

على حقه في التعويض. اجتماعيا  

ى التكفل تعمل عل االجتماعيهيئة الضمان أنه  أيضا شعار الشفاء يلمح إلىو اجتماعياهي بمثابة ملف متنقل يحمله المؤمن 

 البطاقة ميدأهم مستخ، اجتماعيالمؤمن فاء االتعويض الفوري والهدف من ذلك شالتأميني بالمؤمن وتحمل مصاريف عالجه ب

.ماعياالجتشارين بصندوق الضمان األطباء المست، ية لدى المستشفياتمصالح المال، المخابر، الصيادلة، هم: األطباء  

أنواع:البطاقة تحتوي على ثالثة   

 بطاقة فردية لألفراد المصابة باألمراض المزمنة*
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 ذوي الحقوقو االجتماعيخاصة بالمؤمن  عائليةبطاقة *

 أفراد 29الذين يتجاوز عددهم  االجتماعيبطاقة خاصة بذوي حقوق المؤمن *

خ ولقبه وتاري سمهاجتماعيا واوكذا صورة المؤمن ، هذه البطاقة لها شكلها الخاص بها مجموعة من األلوان شكل البطاقة:-3

وفي  ،هذا اللون يرمز إلى شعار الصيدليةو االجتماعيأعلى البطاقة نجد اللون األخضر ومكتوب به الضمان  وفيميالده 

، إلى شعار المستشفى أو المؤسسات الصحية وفي هذه الخانة صورة المؤمنالوسط نجد اللون األزرق الذي يرمز   

د رمز بشكل أما في أسفل البطاقة نج، تحتوي على معلومات المؤمن الشخصية اإللكترونية التيوعلى اليسار نجد الشريحة 

للمؤمن  االجتماعيإضافة إلى ذلك تحتوي البطاقة على رقم الضمان ، هذه األخيرة إلى رمز الطبيب المتعاقدخطوط فتشير   

 

 

 9-المعلومات الموجودة ببطاقة الشفاء:7

تحديد الهوية*  

توضيح حقوق التعويض*  

 معلومات طبية*

 جتماعيااالمؤمن له  واسم*لقب 

 جتماعيااتاريخ ميالد المؤمن *

 جتماعياان له عنوان المؤم*

جتماعيااجنس المؤمن له *  

 جتماعياا افصيلة دم المؤمن له*

 122%رمز المرض واألمراض التي تخول الحق في نسبة التعويض *

 مفتاح ممتهني الصحة أو المختصين:-5

لكترونية والهدف اإل واتيربالف هي ممنوحة إلى الممثلين )المختصين الصحيين( ويتم بفضلها القيام بكل أنواع العمليات الخاصة

:استعمالهامن   

الدخول إلى المعطيات الموجودة بالبطاقة*  

تحرير فاتورة*  

توقيع فاتورة*  

                                                           
 7عرابة الحاج، زرقون محمد. )2219(''عصرنة نظام الضمان االجتماعي''، مجلة الباحث االقتصادي، العدد22، ص22.
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واتيرإرسال مجموعة من الف*  

تشفير الرسائل*  

 يلي: يمكن تلخيصها فيما :االجتماعيهداف المتوخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية الشفاء للضمان ألا :سادسا

 8:جتماعياالنسبة للمؤمن لبا-1

 تدريجيا على المستندات الورقية المستعملة  االستغناء*

سرعة الحصول على التعويضات المستحقة *  

التعويض التلقائي المباشر *  

 9:المشروع يهدف إلى فإن  :االجتماعيبالنسبة لهيئات الضمان -2

ات مع تكفل أحسن تالي التحكم أكثر في النفقوبال لألداءات المقدمةعصرنة التسيير بما يسمح بمتابعة أفضل ومراقبة أحسن *

يناالجتماعيبالمؤمنين   

تحسين نوعية األداءات*  

االجتماعيإنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان *  

التحكم في التسيير *  

معالجة الملفات في الوقت المعقول وهذا بتوفير ركيزة معطيات كبيرة وصحيحة*  

ل التحم في المصاريف وحماية التوازن الماليالمراقبة الصارمة لتفادي التزويرات ألج*  

تحقيق صرامة أكبر في الخدمات منها محاربة الغش*  

ظام التأمين وخلق شركاء في ن، اآلليةاإلجراءات التنظيمية وكذا شبكة المعالجة  : يقوم بوضع عالقة عن طريقنظام الشفاء-3

.سات الصحةومؤس االجتماعيوهم مؤمنين الصحة ومصالح الضمان  االجتماعي  

بطاقة الشفاء: استعمال-4  

ذي من خالله يتم مفتاح ممتهني الصحة ال باستعماليقوم ممتهني الصحة بتمرير بطاقة الشفاء اإللكترونية في قارئة البطاقة 

 معرفة:

ولقب المؤمن  اسم*  

اجتماعياالوصفات الطبية التي كتبت للمؤمن من قبل لمعرفة السيرة الصحية للمريض المؤمن *  

المرجعية  تعوض وبأسعارهاقائمة األدوية التي تعوض والتي ال *  

 %32أو  122 %طبيعة التعويض*

تحرير الفاتورة اإللكترونية*  

 بطاقة الشفاء كنموذج جيد في تطبيق اإلدارة اإللكترونية: سابعا:

في جميع  خاصة شبكة اإلنترنيتو واالتصالنظم تكنولوجيا المعلومات  استخدامهي عبارة عن  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية-1

كفاءة وفعالية األداء بها.تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة ما ل  

                                                           
عجالي نوال، آخرون )2219(''نظام الضمان االجتماعي في الجزائر بين حتمية العصرنة وتقديم الخدمة االجتماعية''، مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية، المجلد9، العدد2، ص16.

8 

 9سكيل، رقية)2212(''تكيف المنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان االجتماعي''، مجلة القانون الخاص المقارن، ص11.
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 اإللكترونية في النقاط التالية: اإلدارة يمكن تلخيص أهدافأهداف اإلدارة اإللكترونية: -2

 أيام 9/9و، ساعة 29/29بصورة مرضية على مدار  للمستفيدينتقديم الخدمات *

تحقيق السرعة إلنجاز العمل بتكلفة مناسبة.*  

التجارية  االستثماراتإيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العمل التقني وزيادة حجم *  

سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها حفظ، المحسوبيةتعميق مفهوم الشفافية والبعد عن *  

المحتويات بدل من قراءتها ومراجعة محتوى الوثيقة راضواستعدارة الملفات بدل حفظها إ*  

بصورة فورية. للمستفيدينتوفير البيانات والمعلومات *  

 3-بطاقة الشفاء ومساهمتها في تطبيق اإلدارة اإللكترونية:10

يل اإلدارإلى رفع أداء المؤسسة وزيادة سرعة إنجاز العم ما أدىبطاقة الشفاء ساهمت في تطبيق اإلدارة اإللكترونية *  

دارة اإللكترونية.بطاقة الشفاء ساهمت في توفير المؤسسات على التجهيزات والبرمجيات والموارد البشرية الالزمة لتطبيق اإل*  

مستوى من  من خدمات المؤسسة ويرفع المستفيدينتطيق اإلدارة اإللكترونية يزيد من ثقة ورضا بطاقة الشفاء كنموذج ل*

لومات.وأمن وسرية المع الحماية  

 11:أهمية مشروع الشفاء-4

 مع المؤمنينال تتعامل  االجتماعيمشروع يحافظ على التوازن المالي من خالل أن وكالة الضمان  الشفاء هومشروع  *

كل منظم لتفادي فيكون التعويض بش، ووجهات صحيةصيادلة ومؤسسات ، العدد إلى فئة معينة من أطباء بل ينقص يناالجتماعي

.االجتماعين هذا ما يخفض من حجم التكاليف على عاتق هيئات الضما، اإللكترونية واتيركال التزوير في الفكل من أشأي ش  

غير للمواد مساهمة مشروع الشفاء في تعميم نظام الدفع من قبل الغير الذي كان يعتمد سابقا على دفتر الدفع من قبل ال*

تحسين  ي. بذلكاالجتماعن الصيدلي إلكترونيا إلى صندوق الضمان حيث أصبحت الفواتير تنتقل م، يةنوالمنتجات الصيدال

التكاليف.وألغى العديد من الخطوات التي كانت تتطلب نوع من  االجتماعيالخدمة للمؤمن   

 يل والغش في مجال التعويض عن المرضرقابة وبالتالي الوقاية من التحاتحسين نجاعة هيئات ال*

اإلحصائياتإعداد  وتسهيل للمستفيدينعد معطيات عصرنة النظام الصحي وإنشاء قوا*  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لواج، منير )2222( ''واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالجزائر'' مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، المجلد29، العدد22، ص12. 

10 

 11عسلي، نور الدين )2213( ''تقييم متطلبات تكنولوجيا المعلومات في النظام الصحي الجزائري، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد 9، العدد22، ص  12 .
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بالجزائر: االجتماعيإحصائيات مهمة عن تطور مجال الضمان  ثامنا:  

للعمال األجراء كمثال عن واقع التطور في  االجتماعيضمان الوطني ل صندوقالإحصائيات عن حجم موارد ونفقات  -1

 :(2002-2001)ذات المجال

)مليار دج(الرصيد  نفقات )ملياردج(ال  )مليار دج( الموارد  لسنواتا   

9.296 32.922 33.199 2221 

9.222 63.916 129.991 2222 

3.622 129.931 112.331 2223 

3.932 123.926 139.199 2229 

6.662 126.911 196.923 2222 

1.291 192.323 192.926 2229 

6.992 199.232 199.632 2229 

 

 (2002-2001)اتحجم الموارد والنفق*

 
 

ر م االشتراكات علىيوضح الشكل زيادة مستمرة في الموارد والنفقات وهذا راجع إلى زيادة عدد المؤمنين كذلك زيادة -

معدل سجل تراجع في نفقات الصندوق مقارنة بالسنوات السابقة وهذا راجع إلى دخول قانون ال 2229سنة ، السنوات المتتالية

 المرجعي الخاص بتحديد األسعار المرجعية لتعويض األدوية األساسية حيز التنفيذ.12

 

 

                                                           
تهتان مراد، مزيود إبراهيم )2219( ''واقع وآليات استدامة التوازن المالي لصناديق الضمان االجتماعي''، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، دراسات اقتصادية، العدد22، ص22      

12 
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 :(2013-2002للعمال األجراء) االجتماعيصندوق الوطني لضمان الإحصائيات عن حجم موارد ونفقات -2

()مليار دج الرصيد )مليار دج( النفقات  )مليار دج( الموارد  لسنواتا   

22.969 161.929 219.923 2223 

22.199 139.129 232.239  2226 

31.263 226.992 262.332 2212 

133.231 292.929 399.133 2211 

169.232 232.923 999.232 2212 

129.319 322.223 926.392 2213 

 

 (2013-2002حجم الموارد والنفقات)*

 

 

نفقات  %32.6ا نسبة أن م وباعتباريرجع إلى تعميم نظام الدفع من قبل الغير  2212يوضح الشكل زيادة النفقات من سنة -

يرجع  على غرار السنوات األخرى مليار دج 169.232 سجل رصيد إيجابي يقدر ب 2212سنة ، طالتأمين على المرض فق

 نفقات.ال حجم إلى زيادة الموارد والتحكم أكثر في هذا
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 13(:2012-2014للعمال األجراء) االجتماعيالوطني لضمان  ونفقات الصندوقإحصائيات عن حجم موارد -3

)مليون دج( دالرصي )مليون دج( النفقات  لموارد )مليون دج(ا   السنوات 

32969 399292 926929 2219 

93296 362362 999699 2212 

31212 922233           932292  2219 

29113 932229          962392  2219 

 (2012-2014حجم الموارد والنفقات )*

 
 

ه يوضح وكأن متقاربة.أن األحجام  باعتبارفي حجم الموارد وزيادة طفيفة في حجم النفقات  يوضح الشكل زيادة متقاربة-

اصة بها السنوات بعد تعميم بطاقة الشفاء وإتباع المعايير الخ ذهإيجابي خالل ه دائما رصيد سجل انوعا ما هذا م استقرار

أكثر من  واالستفادةة لتحقيق نسبة رضا جيد ع من قبل الغيروزيادة الرقابة لمحاربة الغش والتزوير تحت سياسة تعميم نظام الدف

 مجال التأمين خاصة التأمين على المرض من جهة والتحكم أكثر في النفقات والتقليل منها من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 16ص ، 93رقم، الجزائر، منشورات والنشر والتوثيقمديرية ال، ''2219-2212 نتائج(''الجزائر باألرقام 2213)لإلحصائياتلديوان الوطني ا 13
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:جتماعيااإحصائيات عن عدد المؤمنين -4  

 السنوات 2213 2219 2212 2219 2219 2213

القطاع     

عدد المؤمنين في  1216223 1299939 1292692 1239399 945040 1299969

 القطاع العام

عدد المؤمنين في  1922232 1291996 1926692 1922999 1913236 2199323

 القطاع الخاص

 (2012-2013)اجتماعياعدد المؤمنين *

 

 

 5-إحصائيات تخص الشفاء:14

واتير الف

 اإللكترونية

هني بطاقات ممت

الصحة بالقائمة 

اءالسود  

ن الشفاء للمؤمني بطاقات

ين بالقائمة االجتماعي

 السوداء

البطاقات 

الخاصة 

ة بممتهني الصح  

ة لشفاء الخاصات ابطاق

يناالجتماعيبالمؤمنين   

 البطاقات

الفواتيرو  

أكثر من  

مليون922  

 العدد 19363913 29932 1963339 9266

 (2022إحصائيات مارس  خرآ) عدد بطاقات الشفاء*

                                                           
 14مقابة مع زيدات محند سعيد )مارس2222(، ضابط مكتب االتصال لشمال إفريقيا، الرابطة الدولية لضمان االجتماعي، الصندوق الوطني لضمان االجتماعي، الجزائر.
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 (2022مارس  آخر إحصائيات)الصحة ات ممتهني عدد بطاق*

 

 

إحصائيات تخص ممتهني الصحة:-6  

دعيادات التولي لىعيادات تصفية الك  ناألطباء المعالجي  أخصائي نظارات  ة الصيادل  ينالمتعاقد ممتهني الصحة   

 العدد 13129 3633 992 212 113
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 (2022إحصائيات مارس  آخر) عدد ممتهني الصحة*

 

 

 :2025 والتغطية الصحية الشاملةالمرض ب هتماماالجزائر في إطار تطور ية بالأفاق التنمية الصح تاسعا: 

 32متوسط العمر عند الوالدة إلى  ارتفاعكبير على الطلب الصحي وهذا بسبب سيكون لها أثر  :غرافيةوالديم المؤشرات-1

معدالت الوفيات عند األطفال  إلى تراجعباإلضافة ، 2222مع حلول %11.6معدل الشيخوخة بمعدل  ارتفاعسنة مما يعني 

 .%3.3ومعدل وفيات األمهات إلى ، %2بنسبة 

سيتم القضاء بشكل شبه كامل على األمراض المتنقلة عن طريق المياه بواسطة ربط كافة السكان بشبكة  :المؤشرات الوبائية-2

بذلك تسعى إلى القضاء النهائي على األمراض التي تتم  الصحي. والجزائرتموين بالمياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف 

 التلقيح.مراقبتها والتحكم فيها عن طريق 

تهدف إلى تنفيذ البرامج التي شرع فيها والمتعلقة بمتابعة تكثيف الخريطة  2222عملية تطوير قطاع الصحة مع حلول سنة 

 والطفل لتخفيضرعاية الصحية ومواصلة التكفل بصحة األم الصحية بالمستشفيات العامة وبذلك تحسين عملية الحصول على ال

ات معدل وفيات األمهات وتطوير شبكة اإلستعجاالت الطبية الجراحية ومتابعة إنجاز شبكة التكفل بمرضى اإلدمان على المخدر

 وكذا التكفل باألمراض العقلية.

 15:اليفيما يخص التغطية الصحية في الجدول الت جيةستراتياال االتجاهات-3

 2222 2212 البيان

 922 992 طبيب عام /نسمة

 622 1922 طبيب أخصائي/نسمة

 322 222 طبيب عام +أخصائي/نسمة

                                                           
 15ضحاك، نجيبة)2216(''آليات وتنظيم استراتيجية النظام الصحي بالجزائر وأفاق 2222''، مجلة المقريزي للدراسات االقتصادية، المجلد3، العدد3، ص19.
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 322 2222 نسمة صيدلي/

 1922 2222 نسمة جراح أسنان أخصائي/

 161 392 نسمة ممارس طبي /

 192 292 نسمة ممرض/

 (2025-2015التغطية الصحية بين )*

 

 

:لخاتمةا  

ائما إجباريا على الدولة فهي د باعتبارهمين على المرض هو مجال ذو أهمية أو التأ االجتماعيفي مجال الضمان ائر إن الجز

تبنتها سجلت نتائج  فبإتباع المحاور التي .التغطية الصحية الشاملة والتحكم أكثر في حجم النفقات أهداف أهمهاتسعى إلى تحقيق 

برنامج رغم عزوف ممتهني الصحة عن مسايرة تطبيق ال، كامل البرنامج المخطط له جابية كخطوة أولى قبل الوصول إلىيإ

حة متهني الصفتدرجيا إلى باقي م االجتماعيبعدها تعاقد كل الصيادلة مع هيئة الضمان ، الخاص ببطاقة الشفاء كمرحلة أولية

بل وعدم تق، في هذا المجال  حذو مجهودات مائلتعميم وتطبيق التام فهي داسنوات المحددة خذ وقت على غرار الحتى وإن أ

قارنة بما مقد سجلت أرقام حتى وإنها غير شاملة إال أنها معتبرة  األخيرةفي السنوات  ال كنهاالطبيب المعالج خاصة الفكرة 

ضمان لمع هيئات ا المعالجين  األطباءتعاقد بمعنى ، مضى من خالل الرفض التام لمشروع الشفاء بسب أن األسعار محددة

مين على لتأبنسبة أكبر على ا االهتماموبرامج تجعلها دوما في  استراتيجياتفالجزائر دائما تعمل جاهدة بوضع ، االجتماعي

في مجال   مهمة نتائج  فبذلك الجزائر سجلتككل . االجتماعيمين في مجال التأ اجتماعيااجس للمؤمن أول ه باعتبارهالمرض 

المباشر  من خالل التعويضاألدوية خاصة  بمصاريف العالج  وذلك  االجتماعيل بالمؤمن التكف التأمين على المرض خاصة

ل الغير مقارنة بسنوات مضت في مجال تطور نظام الدفع من قب اجتماعياورضا المؤمنين هذا ما ساهم في أريحية ، والفوري

 خاصة .
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:نتائج البحث  

قيق نسبة عالية في التغطية الصحية الشاملة خاصة في التعويض ممتهني الصحة وتحو اجتماعيازيادة عدد المؤمنين  -1

 لمصاريف العالج عند الصيدلي والمباشر الفوري

تحقيق مستوى رقابة جيد وتحكم أكثر في حجم النفقات من خالل تبني محور عصرنة مجال التأمين على المرض  -2

 بطاقة الشفاء اإللكترونية  باستخدام

ينية وربح الوقت تقديم الخدمة التأم كالسرعة فيله دور فعال  اإللكترونية كانن خالل بطاقة الشفاء التكنولوجيا م استخدام-3

محور التوازن المالي في التناسق مع  وخطوة إيجابيةالغش  وكذا محاربةوالجهد   

والتوصيات:  االقتراحات  

واتير الغش لتضخيم مبالغ الف استعمالهم زيادة الرقابة أكثر على ممتهني الصحة خاصة الصيادلة لمحاولة البعض من-

 اإللكترونية

 عدد المتعاقدين من أطباء معالجين ناجعة لزيادة ستراتيجياتا إتخاذالعمل على -

لألشخاص خاصة أصحاب األمراض المزمنة المستعملين أكثر لبطاقة  يعمل حمالت إعالنية أكثر من أجل التثقيف التأمين-

 .من طرف ممتهني الصحة استغالليةبطريقة  استعمالهاها لدى الصيادلة خاصة لتجنب الشفاء اإللكترونية وعدم ترك

 

:قائمة المراجع والمصادر  

 .              39الجزائر:، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، في القانون الجزائري'''التأمين ' (1632) إبراهيم.، أبونجا-

، مديرية المنشورات والنشر والتوثيق، ''2219-2212 نتائجائر باألرقام ''الجز (2213) لإلحصائياتالديوان الوطني -

 16ص ، 93رقم، الجزائر

مجلة التكامل ، بالجزائر'' االجتماعي''محددات التوازن المالي لقطاع الضمان  (2221) بلجياللي فتيحة.، بربار نور الدين -

 13(: 21) 26، االقتصادي

 .  29الطبعة الخامسة: ، الجزائر، دار الهومة، ''االجتماعيالضمان  نونقا" (2229أحمد )، بالعروسي -

مجلة الحقوق ، '''االجتماعيالتوازن المالي لصناديق الضمان  استدامة(''واقع وآليات 2219مزيود إبراهيم)، تهتان مراد -

 22:22، اقتصاديةدراسات ، والعلوم اإلنسانية

، ''االجتماعيضرورة الحفاظ على التوازن المالي بهيئة الضمان 'التأمين على المرض العادي في ظل  (2216) خليل نبيل -

 29(:21) 26 االجتماعيالمجلة نظرة على القانون 

مجلة القانون الخاص ، ''االجتماعي''تكيف المنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان  (2212) رقية، سكيل -

 11المقارن:

 .               99الجزائر: ، عين مليلة، دار الهدى، ''االجتماعيجال الضمان ة في ماالجتماعي''التأمينات  (2219) الطيب، سماتي-

مجلة المقريزي للدراسات ، 2222النظام الصحي بالجزائر وأفاق '' يجيةتاسترا''آليات وتنظيم  (2216) نجيبة، ضحاك -

 19(:3)23، االقتصادية

 126:22 االقتصاديمجلة الباحث  ،''االجتماعي'عصرنة نظام الضمان ' (2219) آخرون، الحاج، عرابة -
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مجلة ، ة''االجتماعيفي الجزائر بين حتمية العصرنة وتقديم الخدمة  االجتماعي''نظام الضمان  (2219آخرون )، عجالي نوال -

 .16(:22) 29، والتجارة والمالية االقتصاددراسات في 

 29، االقتصاد البشائر مجلة، م الصحي الجزائري''في النظا تكنولوجيا المعلومات''تقييم متطلبات  (2213) الدين نور، عسلي -

(22:)12 

 االمتياز بالجزائر' 'مجلة االجتماعي''واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الصندوق الوطني للضمان  (2222) منير، لواج  -

 .            12(:22)29، واإلدارة االقتصادلبحوث 

، االجتماعيالرابطة الدولية لضمان ، لشمال إفريقيا االتصالمكتب ضابط ، (2222مع زيدات محند سعيد )مارس مقابلة -

 الجزائر.                            ، االجتماعيالصندوق الوطني لضمان 

 الجزائر  ، تيارت، للعمال األجراء االجتماعيصندوق الضمان ، عضو لجنة الشفاء، (2216) مقابلة مع قوادرية زين أمين -
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