
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

 بيــــــــــــــــــــان صحــــــــــفي

 الضمان االجتماعيداءات لإلستفادة من أالتدابير االستثنائية تمديد آجال 

 2021سبتمبر  30إلى غاية  

االستثنائية املتخذة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان في إطار التدابير الوقائية 

، تعلم الوزارة 19-االجتماعي للمساهمة في الجهود الوطنية ملحاربة تفش ي فيروس كورونا كوفيد

 عنوذوي حقوقهم  املواطنات واملواطنين املؤمن لهم إجتماعيا األجراء وغير األجراء واملتقاعدين

سبتمبر  30إلى غاية  دماتخداءات و أتلف لالستفادة من مخثنائية التدابير االستتمديد آجال 

 :املبينة أدناه باإلجراءات، ويتعلق 2021

بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم املنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات  .1

 : CNAS االجتماعية للعمال األجراء

 
 

 املرضية في اآلجال القانونية،اإللغاء املؤقت إلجبارية إيداع العطل  •

 معالجة ملفات العطل املرضية على أساس الوثائق املودعة، •

 ،”باملنازل املراقبة  ”املرضيةاإللغاء املؤقت للمراقبة اإلدارية للعطل  •

إجراءات معالجة ملفات حوادث الستكمال ضحايا حوادث العمل والشهود  دعوةتعليق  •

 ،العمل

العجز وريوع حوادث العمل واألمراض املهنية املنتهية آجالها دون مواصلة تسديد منح  •

 .إجراء املراقبة الطبية
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بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم املنتسبين للصندوق الوطني لضمان  .2

 : CASNOS االجتماعي لغير األجراء

 ،املرض ى للمراقبة الطبية وتفعيل إجراءات املراقبة الطبية عن بعد دعوةتعليق  •

 ،تعليق منح التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهمرفع إجراءات  •

 .2021سبتمبر  30تمديد آجال تقديم األداءات إلى غاية   •
 

 : CNR بالنسبة للمتقاعدين وذوي حقوقهم املنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد .3
 

إلى ملفاتهم بصفة تلقائية وتحيين  شهادة الحياة أو مختلف الوثائق اإلداريةتعليق طلب  •

 .2021سبتمبر  30غاية 
 

تضع الوزارة تحت تصرف املواطنين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تمكنهم  للتذكير

هياكل من الحصول على مختلف األداءات والخدمات عن بعد وتجنيبهم التنقل ملختلف 

 : الضمان االجتماعي واملتمثلة في مايلي

 ، www.cnas.dz للعمال األجراء فضاء الهناء للصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية •

 ، www.cnr.dz فضاء املتقاعد للصندوق الوطني للتقاعد •

ضمانكم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير  منصة •

 ، https://damancom.casnos.dz األجراء

الجتماعي تحت ومنصات التواصل ا  www.mtess.gov.dz يبقى املوقع االلكتروني للوزارة

 .تصرفكم ألي معلومات إضافية
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