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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 و الصالة والسالم على أشرف املرسلين

 

  لصحة والسكان وإصالح ر اوزيالرحمن بن بوزيد  البروفيسور عبد أخيصديقي و

 ،املستشفيات

  املدراء العامون للهيئات الضمان االجتماعي،السادة 

  وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات،السيدات و السادة إطارات 

 ،السادة ممثلي املؤسسات االستشفائية الخاصة 

 السيدات و السادة الحضور الكريم 

  .أسرة اإلعالم 

  وكرتا  لسالم عليكم ورحمة هللاا

 

أود في بداية كلمتي، أن أعبر لكم عن مدى سعادتي بالتواجد بينكم اليوم ، رفقة زميلي وأخي وزير 

على االنطالق  الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد لإلشراف

االستشفائية الخاصة  الرسمي للعمل باالتفاقية املبرمة بين هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات

ت طبية ذات نوعية لفائدة للتكفل بالوالدات، في اطار املسعى الدائم لقطاعنا إلى توفير خدما

 .املؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم

ويجدر التنويه أن تجسيد هذا املشروع يأتي ثمرة التعاون والتنسيق بين قطاعي الصحة والضمان 

 .هم في إعطاء الحياة لجيل جديد في الجزائر الجديدةاالجتماعي من أجل هدف نبيل يسا

، تأتي  0202مارس  41املؤرخ في  02 - 02هذه االتفاقية املكرسة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

م سلسلة االتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاعنا مع منهي الصحة التابعين للقطاع لتدعي
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وجراحة القلب ، وكذا جهاز الطبيب  ( hémodialyse ) الخاص، على غرار مراكز تصفية الدم

 . املعالج ، لفائدة املتقاعدين وذوي حقوقهم

ية دون دفع التكاليف وذلك حيث ستمكن املؤمنين لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صح

كما أن الحديث عن هذه االتفاقية يدعونا إلى  ( Tiers payant ) بواسطة نظام الدفع من قبل الغير

لوطنية للضمان االجتماعي ، في توفير حماية اجتماعية التذكير بالدور املهم الذي تلعبه املنظومة ا

ت الدولية ذات الصلة ، ومن بينها ، التأمين شاملة تغطي كافة الفروع املنصوص عليها في االتفاقيا

 .ه االتفاقيةعن األمومة الذي يتدعم اليوم بهذ

 السيدات والسادة؛

 الحضور الكريم؛

إن دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ، سيساهم ال محال في تخفيف الضغط على املؤسسات 

نويا ، وستجد أهميتها أكثر في ظل االستشفائية العمومية، بالنظر للعدد الكبير للوالدات املسجلة س

 .زائر إثر تفش ي فيروس كورونا املستجدالظروف الصحية االستثنائية التي تعيشها الج

كما تكتس ي هذه املراسيم رمزية خاصة، حيث سنشهد إمضاء االتفاقيات األولى بين صناديق 

ي تمثل كل مناطق ، والعيادات الخاصة الحاضرة معنا، والتCASNOS و CNAS الضمان االجتماعي

الجزائر العاصمة، ورقلة، وطننا الحبيب، ونذكر واليات بجاية، سوق أهراس، عين الدفلى، 

تيسمسيلت، وتلمسان. على أن توسع إن شاء هللا، إلى عيادات أخرى عبر التراب الوطني، في القريب 

 .العاجل

االنخراط في هذه العملية، ويمكن للمؤسسات االستشفائية وعيادات التوليد الخاصة، الراغبة في 

يات التابعين لها، لالستعالم حول كيفيات التقرب من مصالح الضمان االجتماعي على مستوى الوال 

 .وشروط ابرام هذه االتفاقية
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كما أستغل هذه املناسبة ألطلب من املدراء العامون لصناديق الضمان االجتماعي املعنية، املباشرة 

ع على مستوى كافة وكاالت الضمان االجتماعي، بما في ذلك الشبابيك في تسطير برنامج إعالمي واس

 .خاصة بالضمان االجتماعي لشرح وتوضيح كيفيات وشروط االستفادة من هذه الخدماتاملتنقلة ال

وفي الختام أعلن رسميا باسمي وباسم السيد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن 

 .تفاقيةاالنطالق الرسمي للعمل بهذه اال

 شكرا على كرم اإلصغاء،

 وكرتا  . هللا ورحمةالسالم عليكم و 

 

 


