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ملخص
إن الضمان اإلجتماعي یرتبط باألخطار التي یتعرض 
لھا الفرد، كالمرض والعجز الذي یصیب رب العائلة 

جد مخاطر أخرى ویحرمھم من مصدر رزقھم، كما تو
كالشیخوخة والمرض والوفاة، وھناك أیضا المخاطر 
المھنیة كخطر البطالة وعدم كفایة األجر وإصابات 

ویطلق الضمان اإلجتماعي . العمل واألمراض المھنیة
على مصطلح التأمینات اإلجتماعیة، والذي یعني تدخل 
الدولة بوضع وإنشاء صنادیق وھیئات تكفل حمایة 

من خالل اإلقتطاعات اإلجباریة العامل، وذلك
. واإلشتراك الذي یتوقف على رغبة الفرد

وتتضمن ھذه الدراسة ماھیة الضمان اإلجتماعي التي 
تشیر إلى مفھوم الخطر اإلجتماعي وأھم أسسھ،  لتنتقل 
في محورھا الثاني إلى النظام التشریعي لصنادیق 

یقیة الضمان اإلجتماعي في الجزائر مع تقدیم دراسة تطب
حول الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغیر 

casnos»األجراء بوالیة البویرة ».

الضمان اإلجتماعي،  الخطر : الكلمات المفتاحیة
اإلجتماعي،  التأمین اإلجتماعي،  المساعدة اإلجتماعیة،  

.الوظیفة اإلجتماعیة

ABSTRACT
The social security is linked to the dangers posed
to the individual, such as illness, disability, which
affects the head of the family, and deprives them
of their livelihood, and there are other risks
Kalshejokhh, illness and death, and there is also a
risk occupational hazard of unemployment and
inadequate pay and work-related injuries and
occupational diseases. Social Security is called the
term social insurance, which means the
development of state intervention and the
establishment of funds and bodies to ensure
worker protection, through compulsory deductions
and Subscribe, which depends on the desire of the
individual.
These include the study of what Social Security,
which refers to the concept of risk and the most
important social foundations, to move to the

system of socialsecond centered in the legislative
security funds in Algeria with providing practical
study on the National Fund for Social Security for

wage earners in a mountainous «casnos»-non.
Key words: social security, social risk, social

insurance, social assistance, social function.

قدمةم
إلىدفتھـوالتيالدولیة،والدساتیرالمعاھداتعلیھانصتالتياالجتماعیةالحمایةصورأحداالجتماعيالضمانعدی

كانوأیاباألجراءملحقینأمأجراءكانواسواءحقوقالوذوي، االجتماعيالضمانمنللمستفیدینخاصةمكانةإعطاء
والتيلھا،یتعرضونالتيوالمھنیةاالجتماعیةاألخطاربجمیعالتكفلطریقعنوذلك، یھإلینتمونالذيالنشاطقطاع
عینیةأداءاتشكلفيیتمماعادةفالتكفلائیة،نھـبصفةالعجزوأحیاناالكسبعلىالقدرةعدمأوالتقلیلإلىتؤدي
قوانینتضمنتھاالتيالتسھیالتمنبالرغمنھأوالمالحظ.البطالةومنحالتقاعدمعاشاتتقدیمإلىإضافة، ونقدیة

ھیئاتمنالمستفیدینفيتوفرھاالواجببالشروطیتعلقفیماالسیماعلیھا،طرأتالتيوالتعدیالتاالجتماعيالضمان
و ھاالجتماعيالضمانتشریعبھیمتازماأخرىجھةومن.العملوأرباباألخیرةھذهبینوالعالقةاالجتماعيالضمان
، مباشرةالعدالةإلىلھالخاضعینلجوءتفادياالعتباربعینتأخذ، سھلةتنازعیھوبإجراءاتوالسرعةالمرونةخاصیة

الضمانقانونبھیتصفالذياالجتماعيالطابعإلىإضافةللغایة،صعبةوإجراءاتوشكلیاتآجاالیتطلبذلكألن
حلھاصعبمختلفةوخصوماتمعقدةنزاعاتحدوثتطبیقھعننجمياالجتماعالضمانتشریعفإنوعلیھ.االجتماعي

معالمتعاملینأصبحالخاصالقطاععلىالمعھودغیروالتفتحالسوقاقتصادنظامالجزائرتبنيبعدأنھذلكأحیانا،
معومتنوعةعدیدةنزاعاتفيمنھمالخواصالسیماالعملأصحابأواالجتماعینالمؤمنینسواءاالجتماعيالضمان
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في الضمان االجتماعي النظام التشریعي لصنادیق ما ھو: التالیةوتبعا لھذا نطرح اإلشكالیة االجتماعيالضمانھیئات
؟وكیفیة تطبیقاتھالجزائر

:من خالل المحاور التالیة المطروحة یمكننا اإلجابة على اإلشكالیةو
.ماھیة الضمان اإلجتماعي واھمیتھ-1
.یعي لصنادیق الضمان اإلجتماعي في الجزائرالنظام التشر-2
»دراسة تطبیقیة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغیر األجراء -3 casnos .لوالیة البویرة«
I :يفي النظام الجزائريماھیة الضمان االجتماع

ومواجھتھالھتكفلالتيئلالوساعنالبحثإلىیسعىوالتيالفردلھایتعرضالتيباألخطاریرتبطاالجتماعيالضمان
الطبیعیةالظواھرعنتنشأالتيالمخاطرفھناكالمصادر،ومتنوعةكثیرةتمعلمجافيالفردلھایتعرضالتيمخاطر

عنالناتجالسیاسيوالخطرالحربكخطرجماعةفيالحیاةعنتنشأمخاطروھناكوالفیضانات،والبراكینكالزالزل
نشاطفيقبلمنموجودةتكنلمقیودایفرضالذيالقانونفيیتمثلالذيالتشریعيوالخطرالسیاسيالنظامتغییر

والخطرالعملةقیمةانخفاضفيیتمثلالذيالنقديالخطرالمخاطر،منالطائفةھذهإلىأیضاوینتميمعین،اقتصادي
بنظاممرتبطةوھياإلنسانلھایتعرضرمخاطوھناكاإلداري،الجھازفاعلیةوعدمتنظیمسوءعنالناشئاإلداري
الذيوالعجزوالمرضالعائلةمعیشةمستوىالنخفاضوالمؤدیةالعائلیةاألعباءزیادةفيالمتمثلةتلكوأھمھااألسرة
كالشیخوخةفیزیولوجیةألسبابوترجعلھایتعرضمخاطروھناك.رزقھممصدرمنویحرمھمالعائلةربیصیب

األجركفایةوعدمالبطالةكخطرمعنیةمھنةبممارسةترتبطوالتيالمھنیةالمخاطرأخیراوھناكوالوفاة،والمرض
.المھنةأمراضمنبمرضاإلصابةأوالعملوإصابات

مفھوم الخطر االجتماعي و الوسائل التقلیدیة لمواجھتھ: األولحورالم
مفھوم الخطر االجتماعي: أوال

:فھناكاالجتماعي،للخطرخاللھامنینظرونالتيالزاویةباختالفوذلكاالجتماعيطرالختعریففيالفقھاءاختلف
ألسبابھبالنظرھتعریف.1

وفقااالجتماعیةفالمخاطرتمعلمجافيالحیاةعنالناتجالخطرھواالجتماعيالخطربأنالفقھيالرأيھذاأصحابیرى
والموسعتعریفأنھأساسعلىالتعریفھذاانتقدوقد.االجتماعیةبالحیاةاالرتباطالوثیقةالمخاطرتلكھياالتجاهلھذا
فيسببھاتجدالتيتلكانھـبأاالجتماعیةالمخاطرفتحدیداالجتماعي،للتأمینالوضعیةالنظمعلیھجرتمامعیتفق

واألخطارالمروروخطرالحروبكأخطارتغطیتھاعلىالنظمھذهعادةتجرلمماالمخاطرمنفیھایدخلجماعة
.)1(السیاسیة

فيالمسیطرةھيالتأمینفكرةكونإلىراجعوذلكاالجتماعیةالتأمیناتمصطلحاالجتماعيالضمانعلىأیضایطلق
التأمینفكانالمخاطر،لمواجھةالتبادليالتأمینفكرةوكذاالخاصاالدخارعلىأصالً یعتمدونالناسكانإذالقدیم

صنادیقإنشاءوكذاللتأمیناتنظموضعفيالدولةتدخلأنغیروالممتلكات،األموالعلىالتأمینمنأقرباالجتماعي
اآلخرینمعالتعاونعلىمجبرانفسھیجدالفردلكونتطغواالتضامنفكرةجعلالعاملحمایةتكفلخاصةوھیئات

التعریفھذاعلىوأخذفيكانكماالفردرغبةعلىقفیتوالالذيواالشتراكاإلجباریةاالقتطاعاتطریقعنوذلك
لھاعالقةالالتياألخطارتلكاالجتماعیةالتأمیناتنطاقمنیخرجأنإلىیؤديمضیقتعریفأنھأخرىناحیةمن

ألساسياوالنقد.والوفاةوالمرضالشیخوخةكأخطاراالجتماعیةالتأمیناتتظمتغطیتھاذلكومعاالجتماعیة،بالحیاة
التأمیناتنظمتتكفلالتياالجتماعیةاألخطارمضمونتحدیدفيكثیرایساعدناال"كونھھوالسابقللتعریفوجھالذي

بسھولة،آثارھاإنكاریمكنالكانإذااالجتماعیةاألخطاروبینالجماعةفيالعیشبینفالعالقةآثارھا،بدرءاالجتماعیة

. 13، ص 2002أمحية سليمان، قانون منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 1
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بتوفیراالجتماعیةالتأمیناتنظماھتمامسببلنایفسرالالعالقةھذهتأكیدأنإالألحیان،امنكثیرفيواضحةھيإذ
.)1(غیرھادوناالجتماعیةاألخطارآثاروقایة
.ونتائجھآلثارهبالنظرھتعریف.2

سواءلھعرضیتالذيللفرداالقتصاديالمركزفيیؤثرالذيالخطرھواالجتماعيالخطرأنالفقھيالرأيھذایرى
اقتصادیةألسبابأووالوفاة،والشیخوخةوالعجزكالمرضفیزیولوجیةألسبابانقطاعھأوالدخلانتقاصطریقعن

وھذا.المتزایدةالعائلیةواألعباءالعالجنفقاتحالةفيكماالدخلمناالنتقاصدوناألعباءزیادةطریقعنأوكالبطالة
فيتؤثرأنیمكنالتيالمخاطركافةلتشملاالجتماعيالتأمینسیاسةباتساعیسمحإذزایاالممنالعدیدیتضمنالتعریف

التأمینسیاسةقیامإمكانإلىذلكویؤديالمخاطر،ھذهعنھاتنشأالتياألسبابكانتأیاوذلكلألفراداالقتصادياألمن
النظربغضتمعلمجاأفرادمنفردلكلالالئقياالقتصادالمستوىمنأدنىحدعلىالمحافظةأساسعلىاالقتصادي

مواجھةوسائلاقتصارعدمإلىأیضاالتعریفھذاویؤدي.المستوىھذامناالنتقاصإلىتؤديالتياألسبابعن
كانفإذااألخطار،ھذهمنالوقایةإلىأوالً الوسائلھذهتتجھأنیجبوإنماآثارھا،تعویضعلىاالجتماعیةاألخطار

وأحیاناالوقایة،طریقعنأحیاناتحقیقھیتمالھدففھذااإلنسانحمایةھواالجتماعيالتأمیننظمإلیھتسعىالذيلھدفا
أخذفقدالنقدمنیسلملمأثارهإلىبالنظراالجتماعيالخطرتعریففإنالمزایاھذهورغم.والتعویضالعالجطریقعن

مختلطاویجعلھذاتیتھیفقدهبشكلاالجتماعیةالتأمیناتنظامتطبیقدائرةتوسیعىإلیؤديأنھالتعریفھذاعلىالبعض
تحتتدخلالاقتصادیةآثاراترتبالتياألخطارأنأساسعلىالتعریفھذاالبعضانتقدو.للدولةاالجتماعیةبالسیاسة
التغیراتوخطرالحربوخطرالحریقركخطجمیعاتغطیتھاعلىاالجتماعیةالتأمیناتنظمتجرِ لمذلكومعحصر،

.)2(السیاسیة
فيیدخلوبذلكائیةنھـأومؤقتةبصفةعملھأداءمنالعاملیمنعحدثأوخطركلبأنھاالجتماعيالخطریعرفكما
قلیعرأنویمكنبالعملعالقةلھماكلعامةوبصفةالمھني،والمرضوالوفاةوالشیخوخةوالعجزالمرضالمفھومھذا

المعیشيالمستوىانخفاضوكذاالمھنیةالمخاطرلیظماالجتماعيالخطرمفھوماتسعفقدوبذلكللعاملالمھنیةالحیاة
االجتماعي،الخطرلمفھومحدودھناكأنھمعرفةیجبأنھإالالسابقة،االجتماعیةالمخاطرجانبإلىوأسرتھللعامل

كافدخلعلىالعاملحصولعدممثلللعاملالمھنیةبالحیاةعالقةلھاتيالالمخاطركلیتضمنأنیمكنالأنھذلك
.)3(ممكنغیراجتماعیاالمخاطرھذهعلىالتأمینألنوالعائلیةالفردیةحاجاتھلسد

فالخطراالقتصادي،الفردمركزعلىیؤثرأنیمكنماكلھيالصحیحتعریفھافياالجتماعیةاألخطارأنوالواقع
كافةعلىینطبقوھذانفقاتھ،بزیادةأوالدخلبإنقاصذلككانسواءالمالیةالفردبذمةمساسایشكلالذيھوماعياالجت

.اجتماعیةأومھنیةشخصیة،ا،بھـأسباكانتأیاالمخاطر
االجتماعیةالمخاطرلمواجھةالتقلیدیةالوسائل: ثانیا
الحالي،القرنولیدةتكنلمالیومیةحیاتھفيتواجھھكانتالتيجتماعیةاالاألخطارلمواجھةالحمایةإلىالفردحاجةإن
ووسائلطرقیعتمدالفردجعلتالمخاطرھذهمواجھةفكرةوحداثةبساطةولكنقریبة،غیرزمنیةفترةإلىتمتدبل

:)4(یليفیمانتناولھااالجتماعیةالمخاطرھذهلمواجھة
االدخار.1

منجزًءاینفقالالفردأنَّ بلالدخل،جمیعاستھالكعدمأياالتفاق،عنالدخلمنجزءحبسنھأعلىاالدخارویعرف
.وقوعھاعندالمخاطرآثارمنالتخفیففيالمدخرالجزءھذالیعینھونشاطھ،صحتھفترةأثناءعلیھالمتحصلدخلھ

.25، ص2002محية سليمان، التنظيم القانوين لعالقة العمل يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أ1
.20، ص 1995االجتماعية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، التأميناتدمحم حسن قاسم، 2
.98، ص 1996، اإلسكندريةاملعارف، منشأدمحم حسن منصور، قانون التامني االجتماعي، 3
.18،23، ص 1974،اإلسكندريةمصطفى اجلمال، محدي عبد الرمحن، التأمينات االجتماعية، مؤسسة شباب اجلامعة، 4
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وسیلةیعدذلكورغمواالستثمار،التنمیةوسائلمنةوسیلوھواالستھالك،یقللإذوالدولة،الفردعلىمزایاولالدخار
الدخلفيفائضوجودیفترضأيعلیھااإلقداممقدرةیفترضاالدخاركوناالجتماعیة،المخاطرلدرءكافیةغیر

ار،لالدخقدرةأقلالبسیطالدخلأصحابأنغیرالمستقبل،أعباءلمواجھةالحالاستھالكھعنیتنازلأنالفردیستطیع
.االدخارنظامفيقصورإلىیؤديالكارثةوقوعقبلاالدخاراكتمالأنكمااالجتماعیة،لألخطارتعرضھمكثرةرغم

.تأكیدهیمكنالماوھوالعملةقیمةثباتعلىیتوقفاالجتماعیةالمخاطرلمواجھةكوسیلةاالدخارفعالیةفإنوأخیرا
االجتماعیةالمساعدة.2

منالمساعدةھذهتصدروقدعینیة،خدماتأونقديمبلغصورةفيویكونكارثة،أصابتھلمنعونالیدتقدیموھي
طرفمنتصدروقدالباعث،بنفسخاصةھیئاتمنتصدروقدواإلحسان،الخیربدافعداخليباعثعلىبناًءاأفراد
الفرد،لھایتعرضالتيالمخاطروطأةمنیخففكونھاالجتماعیةالمساعدةنظامابھـیمتازالتيالمزایاورغم.الدولة
الیومیةالمخاطركافةیغطيأنیمكنالكونھعیوب،علىینطويأنھإالاإلستثنائیة،األخطارمواجھةفيیساعدوكذا

تستطیعالوقدالعامة،الخزانةتتحملھاأنیجبالدولةتقدمھاالتيالمساعداتأنكما.كالشیخوخةتجنبھایمكنالالتيأو
إلىیمنحالھذاالمساعداتنظامأنكما.فعالیتھالنظامھذایفقدممااالقتصادیةظروفھاإلىبالنظرذلكتحملالدولة

الشخصبكرامةمساسمنفیھماإلىإضافةالعملیة،الصعوبةمننوعایثیرممافقراء،منھـأیثبتونالذینلألشخاص
لدىاألخطاروتوقيالفرد،عنداالحتیاطروحتالشياالجتماعیةالمساعدةعلىیترتبدقأنھكمابالمساعدة،المطالب
.الجماعة
: المدنیةالمسؤولیة.3

أنغیرضرر،منألحقھلماالتعویضیلزمالذيالخطأ،لنظریةطبقااجتماعیاالفردلحمایةوسیلةالمدنیةالمسؤولیةتعد
معسرا،المسؤولیكونأووالشیخوخة،كالمرضالضرر،عنمسؤولیوجدالقدناأحیاألنھكافیة،غیرالنظریةھذه

معینة،زمنیةمدةمعھیتطلبممابالتعویضالصادرالحكموتنفیذالقضاء،إلىاللجوءالتعویضیتطلبماوغالبا
.الفقراءتالءمالومصاریف

أھمیة الضمان االجتماعي و أسسھ: الثانيحورالم
:التأمینیؤدیھاالتيالوظائفخاللمنوذلكزوایاثالثمنتظھرالتأمینأھمیةإن : االجتماعيالضمانأھمیة: أوال
االجتماعیةالوظیفة.1
اشتراكأوقسطیدفعمنھمكلفیقوممعین،خطرلضماناألشخاصمنمجموعةبینالتعاونإلىالتأمینیھدفإذ

وتتجلى،التبادليالتأمینفيبالخصوصالصورةھذهوتتحققمنھم،أحدأيلھایتعرضأنیمكنالتيالخسائرلتغطیة
إنشاءمنذلكعنیترتبومااالجتماعیةوالتأمیناتالعملتشریعاتفيخاصةبصفةللتأمیناالجتماعیةالوظیفة

الغرضلھذاأتنشالتيالصنادیقمنوغیرھاوالبطالة،والشیخوخةالمھنیةوالحوادثاألمراضعنللتعویضمؤسسات
طریقعنوذلكخطر،أيیصیبھقدالذيالفردمساعدةفيلھمالمؤمنیناآلخریناألشخاصمحلیحلھنافالصندوق

.)1(االجتماعیةالتضامنیةالصیغةیكتسيھناالتأمینفدور.أصابھالذيالضرریجبروالكفیلةلھالالزمةالتعویضاتدفع
النفسیةالوظیفة.2

منبنوعیشعرالعملیةذهبھـویصبحالصدفة،أخطارمنلھمالمؤمنبالمنالخوفوإزالةاألمانیرتوففيوتتمثل
ذلكفينوجدویالخالقةالمبادرةمنبروحیتحلىیجعلھالذياألمرنشاطاتھ،ومستقبلمستقبلھعلىواالرتیاحاألمان
مختلفةألسبابالرزقكسبعلىقدرتھكعدمالیومیة،والمفاجآتالصدفلكلالتأمینعملیةبفضلواالطمئناناألمان

النشاطاتعنالناجمةوالمخاطرالطبیعیةوالكوارثوالشیخوخةأشكالھابمختلفوالحوادثالعملوإصاباتكالبطالة
بھیحلحادثأيتعویضعلىیحصلقدبأنھبعلمھوذلكعملھتأدیتھعندباألمانیحسفالشخص،والتجاریةالصناعیة

.)2(خاصةبصفةاالجتماعيوالضمانعامةبصفةالتأمینیلعبھاالتيالنفسیةوالوظیفةالفائدةوھيلوضعھنفسیافیرتاح

.49، ص1978جمال الدین زكي، مشكالت المسؤولیة المدنیة، الجزء األول، مطبعة الجامعة، القاھرة، 1
2 LARBI.LAMRI le système de sécurité sociale en Algérie O.P.U Alger 2004 P 23.
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االقتصادیةالوظیفة.3
واشتراكاتأقساطمنالمكونةاألموالرؤوستجمیعبواسطةوذلكلالدخارالھامةالوسائلإحدىالتأمینویعد

استثماریةعملیاتفيیوظفماغالباالرصیدھذاأنإالّ المخاطر،لتغطیةرصیدااقعالوفيتضلالتيالمستأمنین
وتزدادواحدوقتفيیكونالوھذاذلكتموإنحتىالحاالتكلفيتتحققالالمخاطربأنأثبتتالتجربةألنوتجاریة
یسمحإذالشعوببینالمبادالتلتكثیفشجعامعامالالتأمینیشكلحیثالدولیةالمعامالتمجالفياالقتصادیةاألھمیة

المخاطرتسببھاالتيالسیئةاآلثارمنخوفدونبالعملللحدود،عابرةبعملیاتوالموردین،األجانبللمستثمرین
إجباریةفإن) تاجر(آخرشخصلدىیشتغلالحالةھذهفيكانوإنحتىفالعاملالطبیعیةوكذاوالسیاسیةالتجاریة
الحالھوكما.عائلتھورزقرزقھمصدروخاصةوضعیتھتجاهومطمئنمضمونتجعلھعلیھوالتأمینبھالتصریح

ھوإذالخاصحسابھمنالعمالتصیبقدالتيواألضرارالخسائرتعویضیتحملالالذيالعمللرببالنسبةكذلك
ابھـفینتفعلھالمؤمنتتعدىقدالتأمینفائدةفإنالوظائفھذهإلىوباإلضافة،تھماشتراكاودفعقانونیةبصفةمبھـصرح
یتحققوبذلكالحاالتبعضفيبمناسبتھحتىأوالعملتأدیةأثناءالوفاةحالةفيوذلكخلفھخاصةوبصفةالغیر

.)1(االجتماعيالتأمیننظاممنالمرجوالضمان
االجتماعيالضمانأسس:  الثالث حورالم

عدةبروزالفقھياالختالفذلكعنوتولداالجتماعيالضمانإلیھیستندأویقومالذيساألساحولالفقھاختلف
)2(النظریاتھذهأبرزومناألساسھذالتحدیدكمحاولةفقھیةنظریات

:

التقنیةالنظریة.1
المخاطرجمیعفيوالمتمثلةالمؤمنابھـیقومالتيالتعاونعملیةفيأساسھیجدالتأمینأنالنظریةھذهأنصاریرى
:فریقینإلىالنظریةھذهأنصاروانقسماإلحصاء،لقانونوفقابینھاالمقاصةوإجراءالمستأمنینلھایتعرضالتي

األشخاصمنمجموعةبینتعاونعملیةإالھوماأمرهحقیقةفيالتأمینأنالفریقھذایرى:األولالفریق
وفيمنھم،أليتحدثقدالتيالمخاطرنتائجتغطیةمسؤولیةعاتقھمعلىعتقالذینوحدھمفھمالخطر،نفسیواجھھم

یدفعھالذيالماليالمبلغتحدیدمنتمكنھفنیةبطرقالمستأمنینبینالتعاونوتنظیمإدارةعلىالمؤمندوریقتصررأیھم
جھةمنجسامتھومدىجھة،منالخطروقوعاحتمالدرجةمعتتناسببصورةاشتراكأوقسطشكلفيمنھمواحدكل

بینمتبادلبطریقمنظمتعاونعملیةھوإذًافالتأمین،)مالھ(الخاصحسابھمنمالیةمبالغأيالمؤمنیقدموالثانیة،
.المخاطرحدوثفيالبحتةالصدفةاحتماالتإبعادعلىتساعدفنیةلقواعدوفقاالناس،

تتمثلالعملیةھذهكانتوإذافنیة،عملیةعلىیستندالتأمینأنالفریقھذاأنصاریرى:الثانيالفریق
ویلتزمفنیةبوسائلیعملمنظممشروعضمنإالیتمأنیمكنالذلكفإنالمقاصة،وإجراءالمخاطرتجمیعفي
.لھمالمؤمنإلیھایتعرضالتيالمخاطربتغطیةالمشروعھذا
االقتصادیةالنظریة.2

للتأمیناالقتصادیةالجوانبإلىبالنظریقوماالجتماعيالضمانأوالتأمینسأساأنالنظریةھذهمفاد
منوالضمانالحمایةإلىیھدفالتأسیسمننوعأيأنحیثالحاجةفكرةعلىالتأمینیقوم:الحاجةمعیار

حاجةفيألساسيامصدرهیجدالتلف،أوالسرقةأوالحریقخطرمنوالتأمیناألضرارعنالتأمینوأنمعینخطر
الالحاجةھذهأنالمالحظومنالمخاطر،وقوععندواألمانالحمایةلھتضمنالوقایةمننوعإجراءإلىلھالمؤمن

لھ،للمؤمنواألمانللحمایةالحاجةفیھتتحققالآخرشخصلصالحالحیاةعلىفالتأمینالتأمینأنواعكلفيتتأكد
لمعیاركبدیلالمصلحةمعیاروھوالعملیةھذهإلىأقربأنھیظھروالذيآخرعیارمتبنيفيالتفكیریمكنوبذلك

.التأمینبعملیةللقیاماألساسيالدافعھيتعدإذالمصلحةعلىالواقعفيتقومالتأمینعملیةأننالحظأنناإذالحاجة،

1 Jean pierre chichard ,droit de sécurité sociale, librairie général de droit et de jurisprudence, paris 1999 , P 14.
لد الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، لبن2 .298، ص 1998ان، عامر سليمان عبد املالك، الضمان االجتماعي يف املعايري الدولية، والتطبيقات العملية، ا
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القاسمیمثلباعتبارهللتأمینسكأسااألخرىالمعاییرمنغیرهمنأفضلیكونالضمانإن:الضمانمعیار
الحیاةعلىوالتأمینعلیھا،المؤمناألشیاءلقیمةالضمانیحققمثالاألشیاءعلىفالتأمینالتأمین،أنواعلكافةالمشترك

وإصابةالشیخوخةأوالمرضعلىالتأمینفيالشيءونفسللمستفیدین،الماليالمركزتدھوروعدمللغیرالضمانیحقق
فكرةفإنذابھـوأسرتھ،وإلفراد،لھللمؤمناالقتصاديالتوازناختاللعدمضمانیحققالتأمینفإنالمرور،ثحواد

.التأمینأنواعمختلففينجدھاالواقعفيالضمان
II :الجزائرفياالجتماعيالضمانلصنادیقتشریعيالالنظام

لصنادیقالقانونيالوضعالمتضمن1992ینایر04فيلمؤرخا07-92رقمالتنفیذيالمرسوممن01رقمالمادةتنص
المقررةاالجتماعيالضمانھیئاتأنعلىالمعدلاالجتماعيللضمانوالمالياإلداريوالتنظیماالجتماعيالضمان

11- 83رقمالقوانینمن81و78و49الموادوفي1988ینایر12فيالمؤرخ01-88رقمالقانونمن49المادةفي
02فيمؤرخةال13-83و 12-83و :ھيأعالهإلیھاالمشار1983جویلة-

.األجراءللعمالاالجتماعیةللتأمیناتالوطنيالصندوق-
.للتقاعدالوطنيالصندوق-
األجراءلغیراالجتماعيللضمانالوطنيالصندوق-
األجراءللعمالاالجتماعیةللتأمیناتالوطنيالصندوق: األولحورالم
األجراءللعمالاالجتماعیةللتأمیناتالوطنيالصندوقمھام:أوال

الساریةالقوانینإطارفياألجراءللعمالاالجتماعیةللتأمیناتالوطنيالصندوقیتولى:المرسوممن08المادةفحسب 
)1(التالیةالمھام

:

.العائلیةاألداءاتوالمھنیةواألمراضالعملادثوحواالجتماعیةللتأمیناتوالنقدیةالعینیةاألدءاتتسییر.1
العملحوادثمنالوقایةصندوقوتسییرالمھنیةواألمراضالعملحوادثمنالوقایةسیاسةترقیةفيالمساھمة.2

.المھنیةواألمراض
.الطبیةالمراقبةوممارسةوتنسیقتنظیم.3
القانونمن92المادةفيعلیھمنصوصھوكماواجتماعي،صحيطابعذاتإنجازاتشكلفيبأعمالالقیام.4

-11رقم الصندوقإدارةمجلسمناقتراحبعدوذلكاالجتماعیةبالتأمیناتالمتعلق83
.11- 83رقمالقانونمن90المادةفيعلیھالمنصوصواإلغاثةالمساعدةصندوقتسییر.5
.وطنیارقماھموإعطائوالمستخدمیناجتماعیاللمؤمنینوطنيتسجیلرقممنح.6

االجتماعيللتأمینالخاضعةالفئات:ثانیا
.األجراءعمالال.1

الضماننظامأصبحوالزمن،تجاوزھاالفكرةھذهلكنالعملعقدأساسعلىیتمالفئةھذهتحدیدكانالسابقفي
لحساببنشاطاتنیقومواألشخاصھؤالءأناعتبارعلىالعمل،عقدغیابفيحتىاألشخاصكلیشملاالجتماعي

وبالمشروعتربطھمالتيالعالقةلوالالنشاطھذالیمارسوایكونوالممنھـفإالعمللصاحبأومعیناقتصاديمشروع
حیثاالجتماعي،الضمانقانونیفرضھاالتياألعباءاألخیرھذایتحملأنالطبیعيمنكانفلقدلذلكالعمل،صاحب
ملحقینأمأجراءأكانواسواءالعمالكلالقانونھذاأحكاممنیستفید":مایليعلى8311 /قانون من03المادةنصت

.، غري منشورة2003-2002ري فرع القانون اخلاص، على طلبة املاجستألقيتحللو غنيمة، حماضرات  يف نظم التعويض، 1
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حیزالقانونھذادخولتاریخمنعلیھمیسريكانالذيالنظاموإلیھینتمونینذال.النشاطقطاعكانأیاباألجراء
)1(التالیةالفئاتباألجراءالملحقینوباألجراءالمقصودوالتطبیق

:
المترلفيعملھمیباشرونالذینمالالع.
إلخ..الممرضاتوالخادماتوكالبوابونالخواصیستخدمھمالذیناألشخاص
المحطاتیستخدمونالذیناألمتعةحمالو.
المحطاتیستخدمونالذینالمواقفحراس.
المستفیدحقوقذوي.2

:منكلالحقوقبذويیقصد
مأجورامھنیانشاطایمارسیكنلمإذاالعینیةءاتاألدامنیستفید:لھالمؤمنزوج1. 2
:المكفولوناألوالد2.2

سنة18عنأعمارھمتقلالذینالمكفولوناألوالد.
دراستھمیواصلونالذینسنة21منأقلالبالغوناألوالد.
مأجورنشاطأيممارسةمنتمنعھممزمنمرضأوبعاھةالمصابیناألوالد.
الشخصیةمواردھمتتجاوزالعندماالزوجةأصوللھ،المؤمنأصول:فولونالمكألصولا3.2

.للتقاعدلمعاشاألدنىالمبلغ
:)2(ھيوثالثةفئةھناكتانالفئھذهجانبإلى
:ھموالخارجفيللتكوینالمقبولینالعمالوالطلبةفئة.3
الدبلوماسيالبعثاتفيالعاملوناألعوان.
التعاونإطارفيالخارجفيالعاملونالعمال.
الجزائریةالممثلیاتأعوان.
الخارجفيالتكوینوالمتابعةیقبلونالذینالعمالوالطلبة.

).الصندوقتمویل(الصندوقلفائدةالعملصاحبطرفمنیدفعالذياالشتراكوعاء: اثالث
.االشتراكوعاء1-

إلىتقدیرهفيیخضعاألجر،وھذااالجتماعيالضمانراكاتلالشتالخاضعالعاملأجرمناالشتراكوعاءیتكون
یشغلھالذيالمنصبحسبنشاطقطاعلكلالجماعیةلالتفاقیةیخضعنأووالعاملالعملصاحببینالحاصلاالتفاق
الضماناشتراكاتالقتطاعالخاضعاألجریكونأنیمكنالأنھمالحظةمع.العملعقدمحلھووالذيالعمال

األدنىالوطنياألجرتطورنتناولیليماوفيالمضموناألدنىالوطنيSNMGاألجرمنأقلالجتماعيا
:التاليالجدولحسبھذایومناغایةإلى1990سنةمنذالمضمون

ا يف القانون املقارن، دار الفكر العريب، 1 . 2،ص1983أمحد حسن الربعي، املبادئ العامة للتأمينلت االجتماعية و تطبيقا
.9، ص2007، اجلزائر، 15العليا للقضاء، الدفعة ذراع القندول عثمان،منازعات الضمان االجتماعي و دورالقضاء فيها، مذكرة خترج لنيل اجازة املدرسة 2
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SNMGالوطني األدنىاألجرمبالغ:) 01(الجدول رقم 
األدنىالوطنياألجربتغییردرباالذيالمسوؤلSNMGالوطني األدنىاألجرمبلغالسنة

أویحىأحمددج19986000جویلیة01
بوتفلیقةالعزیزعبددج20018000جانفي01
بوتفلیقةالعزیزعبددج200410000جانفي01
بوتفلیقةالعزیزعبددج200712000جانفي01
بوتفلیقةالعزیزعبددج201015000جانفي01

.2012سنة صندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة بالبویرة، مصلحة المراقبة، مبالغ األجر الوطني األدنى،ال:المصدر

االشتراكاتمصلحةSNMGاألدنى فإنالوطنياألجرمنأقلاالشتراكالقتطاعالخاضعاألجركانإذا:مالحظة
االطالعخالل،منالعملربطرفمنابھـرحالمصاألجورلمراقبةالعملأصحابمراقبةمصلحةإلىالملفتحیل
األجرمنوالتحققالعمالباستجوابوقیامھالعملمكانبزیارةالمراقبقیامخاللومنالعمللربالمحاسبةوثائقعلى
.یتقاضونھالذین
.االشتراكمبلغتوزیع.2

الضمانأداءاتلتمویلاألقساطھذهجھوتوالعملوربالعاملمنكلیتحملھاأقساطشكلعلىاالشتراكمبلغیوزع
:یليكماوھياالجتماعي

.المسبقالتقاعدوالتقاعد–.االجتماعیةالتأمینات-
البطالةتأمین-.المھنیةواألمراضالعملحوادث-

339رقمالتنفیذيالمرسومیحدد - للتأمینبالنسبة،بھالمصرحالمنصبأجرمنبتحس34%االشتراكنسبة06
فياالشتراكنسبةتوزععلى التنفیذيالمرسومھذامناألولىالمادةنصتاإلطارھذاوفي،عامبوجھاالجتماعي

:يلیكمااالجتماعيالضمان
25%المستخدمابھـیتكفلاالجتماعيالضمانفياالشتراكأساسمن.
%9العاملابھـیتكفلاالجتماعيالضمانفيراكاالشتأساسمن.
)الثالثیة(والفصلیةالشھریةباألجورالتصریحطریقة.3

الشھريالتصریحویتم،)10(عشرةمنأكثرعماالیشغلكانإذا،بالعمالالشھريالتصریحالعملربعلىیجب
عشرةمنأقلیشغلكانإذاالفصليبالتصریحلفالمكالعملصاحبیقوم،كماالشھرتليالتيیوما( 30 )ثالثینخالل
.الفصلتليالتيیوما( 30 )ثالثینخاللالفصليالتصریحویتم،عمال(9 )تسعةإلى(1 )واحدعاملمنأي،عمال
السنویةباألجورالتصریحطریقة.4

اسمیاكشفامدنیةسنةكلایةنھـتليالتيیوماالثالثینخاللاالجتماعيالضمانلھیئةیقدمأنالعملصاحبعلىیستلزم
آخرإلىعملیومأولمناألجور المتقاضاةفیھیبینبحیثLA DASبالوثیقةھذهعلىویطلقواألجراءباألجور

اسمأیضاالوثیقةھذهفيالعملرب،ویذكرعاملكلعلىالمستحقةاالشتراكات،ومبلغعامللكلالسنةمنعملیوم
.االشتراكوعاءومبلغالعملأیام،وعددالعملمنوخروجھدخولھ،وتاریخاالجتماعيللضمانرقمھوعاملكل

%قدرھاالتأخیرلغرامةتسدیدهذلكعنینجمفإنھملفھإیداعفيالعملصاحبتأخرحالةوفي االشتراكاتمن15
%نسبتھاوزیادةالماضیةللسنةالمستحقة تطبیقیتمبعدماالنسبةھذهتحسبأيمتأخرشھرلكعنالسابقالمبلغمن5

.التأخیرغرامة
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الصندوقیوفرھاالتياألداءات: ارابع
المرضعلىللتأمینالنقدیةاألداءات.1
علیھاالمنصوصاإلجراءاتبكلقیامھبعدوھذاالتعویضفيالحقلھیخولأنشأنھمنبمرضلھالمؤمنإصابةإن

برفضیقضيإدراريرفضقرارتصدراالجتماعيالضمانأداءاتمصلحةتجعلإلجراءاتاھذهفمخالفةقانونا،
التوقفوصفةیمثلھمنأوالمریضلھالمؤمنبإیداعبالمرضالتصریحویتم. المرضیةالعطلةعنالتعویضاتكفالة
فيیشترطالفاكسطریقنعأو البریدطریقعنإرسالھاأوالمختصةاالجتماعيالضمانھیئةشباكلدىالعملعن

المرضعنللتأمینالیومیةالتعویضاتفيحقھالستفاءلھالمؤمن
:)1(یليفیماالخصوصعلىلھتتمثل التزامات المؤمن 

الضمانھیئةمنبإذنإالمأجورغیرأومأجورمھنينشاطأيیتعاطىأالالمریضلھالمؤمنعلىیجب
.االجتماعي

عالجيلغرضذلكلھیصفالذيالطبیبمنبأمرإاللھمنزغادریأالالمریضعلىیجب.
االجتماعيالضمانھیئةمنمسبقإذندونمرضھمدةطوالتنقلبأيیقومالأنلھالمؤمنعلىیجب.
وتجدروصف التمدیدعندبذلكالطبیبیشعرأنالعملعناالنقطاعفترةتمدیدحالةفيلھالمؤمنعلىیجب

الطبیبابھـیقومطبیةمراقبةاألولىالمریض،لھالمؤمنعلىمراقبتینتجرياالجتماعيالضمانھیئةأنىإلاإلشارة
ھیئةأعوانابھـیقومإداریةمراقبةوالثانیةالعملعنالتوقفوصفةتقدیمبعدوذلكللصندوقالتابعالمستشار
. بما ذكر سابقااألخیرھذاالتزاممدىمنللتأكدوذلكالمریضلھالمؤمنإقامةبمقرةاالجتماعی

المرضعلىللتأمینالعینیةاألداءات.2
نجداالجتماعيالضمانھیئةقراراتضدالوالئیةالمسبقالطعنلجنةأمامیومیاالمقدمةاالعتراضاتفيالمتتبعلكن

الطبیة،الوصفاتعنبالتعویضمتعلقةركبیوبشكلالمرضعلىللتأمینالعینیةباألداءاتمتعلقةجلھانقللمإنأغلبھا
لتحریرالمعالجیناألطباءإلىكبیربشكلیلجئوناالجتماعیینالمؤمنینأنإلىراجعربماذلكأسبابھيماندريوال
الوصفاتبصرامةتراقبالطبیةالرقابةمصلحةفإنأخرىجھةومنصحتھا،إشكالیةتطرحثمومنالوصفاتھذه

وعلىالوصفات،منالنوعھذاعلىاالجتماعيالضمانقراراتعلىاالعتراضاتأغلبجعلالذياألمرالطبیة
.األدویة، الجراحة. جالعال:التالیةالمصاریفتشملالمرضعلىللتأمینالعینیةاألداءاتفإنالعموم
)الوالدة(األمومةعلىبالتأمینالمتعلقةاألداءات.3

بتقدریومیةتعویضةفيوالمتمثلةالنقدیةاألداءاتدفعمنالوالدةبسببالعملعنانقطعتالتيالعاملةالمرأةتستفید
والضریبةاالجتماعيالضماناشتراكاقتطاعبعدالیومياألجرمن% 100

لھللمؤمنالحروقلباسبتعویضالمتعلقةألداءاتا.4
تنصلملھالمعدلةوالقوانیناالجتماعیةلتأمیناتالمتعلق با11-83قانونوخاصةاالجتماعيالضمانقانوننصوص

االجتماعيالضمانأن وزارةإالعنھا،المعوضلألجھزةالوطنیةالقائمةضمنتدرجھولمالحروقلباستعویضعلى
المدیریةفإنوبالتاليبالمحروقین،الخاصةاأللبسةمصاریفبتعویضیقضي11 /2005/12بتاریخقرارااتخذت
منالمتضررینلتعویضشاملقرارقریبامنھـبشأستتخذاألجراءللعمالاالجتماعیةللتأمیناتالوطنيللصندوقالعامة

.الحروق

الوفاةعلىبالتأمینالمتعلقةاألداءات.5
باختالفالمتوفىیصیبالذيالضررمدىویختلفوفاتھ،حالةفيلھالمؤمنأسرةحمایةإلىالوفاةعلىالتأمینیھدف

بشكلالتعویضمقدارتحدیدالصعبمنفإنھذلكومعھؤالءاحتیاجاتومدىیعولھمالذیناألشخاصوكذاالظروف،
.للمستحقینالمعاشتقریرإلىالوفاةحالةفيالتعویضاتأغلبوتذھبحالةكلمعیتناسبفردي

.32، ص حللو غنيمة، مرجع سبق ذكره1
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كالھالحقوقلذويتمنحالوفاةفمنحة:
oمأجورامھنیانشاطایمارسكانإذاالعینیةاألداءاتمناالستفادةیستحقالأنھغیرلھ،المؤمنزوج.
oسنة18منأقلالبالغونالمكفولونوالداأل.
العجزعلىبالتأمینالمتعلقةاألداءات.6

البدنیةقواهعلىفتوثرالجسدیةسالمتھفياإلنسانتصیبحالةفھوالعمل،عنالقدرةعدمھوعامةبصفةالعجز
الذيالعجزنلكالمعافىالسلیمالشخصإلىبالنظرالعملعلىالقدرةفقدمدىویقاسبالعمل،القیامعلىومقدرتھ
الذيللھدفتستجیبالتيوحدھاالصورةذهبھـوعامة،بصفةالكسبعنبھالمصابیفقدالذيھوالتعویضیستحق
علىویحسبخاصة،لجنةأومختصطبیبطرفمنالعجزدرجةقدر، وتاالجتماعيالضماننظملتحقیقھتسعى

البدنیةالعامةالحالةاالعتبارفيتأخذاالجتماعیة،التأمیناتقوانینفيالمبینةالخاصةللقواعدوفقاالمعاشمبلغأساسھا
.وتكوینھمؤھالتھإلىإضافةالمعني،للعاملوالعقلیة
أنھعلىاألولىفيجاءوالتيالقانوننفسمن37والمادة36المادةاتھـحددأصنافثالثإلىمصنفوالعجز
:أصنافثالثةإلىالمعاشمبلغتحضیرحیثمنالعجزةیصنف

مأجورنشاطممارسةعلىقادرینمازالواالذینالعجزة:األولالصنف.
مأجورنشاطبأيالقیامإطالقاعلیھمیتعذرالذینالعجزة:يالثانالصنف.
من غیرھم مساعدةإلىویحتاجونمأجورنشاطبأيالقیامإطالقاعلیھمیتعذرلذیناالعجزة:الثالثالصنف

المتوسطالسنوياألجرمن60 %ب11- 83القانونمن37المادةاتھـحدداألولللصنفالعجزنسبةلمقدارفبالنسبة
فيالمحدداألجرمن80%ب11- 83القانونمن38المادةاتھـحددالثانيللصنفالعجزنسبةمقدارأما،للمنصب

المحدداألجرمن80 %ب11-83القانون39المادةاتھـحددالثالثللصنفالعجزنسبةمقداروأخیراالسابقة،المادة
.)1(المساعدللشخصتمنح% 40نسبةلھاویضافذكرھاالسالف37المادةفي
المھنيوالمرضالعملبحادثالمتعلقةاألداءات.7
المھنيوالمرضالعملحادثممفھو1. 7

بدنیةإصابةعنھحادث انجرتكلعملكحادثعتبری(أنھعلىالعملحادث13-83القانونمن06المادةعرفتلقد
حادثاعتبرالمشرعأنیالحظالمادةھذهخاللفمن،)العملعالقةإطارفيوطرأوخارجيمفاجئسببعنناتجة
.عملھأثناءللعاملتحدثأنیمكنالتيالعقلیةأوالذھنیةاإلصابةإلىیتطرقولمبدنیةإصابةعنھترتبتحادثكلعمل

مھنیةكأمراضتعتبرالمتعلقة بحوادث العمل على انھ 13-83القانونمن63المادةعرفتھافقدالمھنیةاألمراضماأ
.صخامھنيأھیلبتأومصدرإلىتعزىالتيواالعتاللوالتعفنالتسممأمراضكل
المھنيوالمرضالعملحادثمجالفيالمشرعتوسع2. 7

:أثناءأیضایطرأالحادثعملكحادثأیضاأنھ یعتبرعلى07المادةنصت
المستخدملتعلیماتطبقادائمأواستثنائيطابعذاتبمھمةالمؤسسةخارجالقیام.
ممارستھابمناسبةأوانتخابیةعھدةممارسة.
العملساعاتخارجبانتظامالدراسةةمزاول.

اجتماعیالھمؤمناباألمرالمعنيیكنلمولوحتىعملكحادثأیضاأنھ یعتبرعلىالقانوننفسمن08المادةونصت
:أثناءالواقعالحادث

المستخدمةالھیئةتنظمھاالتيالریاضیةالنشاطات.

.19مرجع سبق ذكره ، صذراع القندول عثمان،1
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للھالكمعرضشخصإنقاذأوالعامللصالحمتفانيبعملالقیام
.08المادةمناألخیرةالفقرةتطبیقفيكبیرةصعوبةتوجدالعملیةالناحیةمنلكن

المؤمنیقطعھاالتيالمسافةأثناءیطرأالذيالحادثالعملحادثحكمفيیكونأنھالقانوننفسمن12المادةوتضیف
إالانحرفأوأنقطعقدالمساریكونأالشریطةالمستعملةالنقلوسیلةكانتأیاوذلكمنھ،اإلیابأوعملھإلىللذھاب

الفقرةعلیھنصتماحسبالمسارویقعقاھرة،ألسبابأوعارضظرفأوالضرورةأواالستعجالبحكمذلككانإذا
علیھوعائلیةألغراضوإماالطعاملتناولإماعادةالعاملعلیھیترددالذيالعملمكانبینالذكرالسالفةالمادةمن02
.مرورحادثأوعملحادثمزدوجحادثحالةفيأنھھوالمشرععلیھركزالذيالمبدأفإن

الوقتفيوذلك25777رقمقرارھافيالمبدأھذاالعلیاالمحكمةأكدتوقدعمل،كحادثأصالالحادثیكیف
.)1(الحادثوقوعوساعةالعملساعةبینیفصلالذي

ذكرھماآلتياألشخاصوھم 13-83القانونمنالسابقةالموادتتضمنھملمأشخاصالمشرعأوردفقدولإلشارة
تقنیاتعلیمایزاولونالذینالتالمیذ.
المھنيتكییفھمإعادةأوالعمليتأھیلھمإلعادةمعدةدورةفيالتدریبیزاولونالذیناألشخاص.
ئیةجزاعقوبةتنفیذأثناءعمالیؤدونالذینالمسجونون.
الطلبة.
.مانھـبشأتثورالتيالعامةوالمنازعاتالمھنيوالمرضالعملحادثإثباتإجراءات3. 7

المھنيالمرضأوالحادثقبولعنالناتجةاآلثارثمالمھني،والمرضالعملحادثإثباتإجراءاتالبندھذافينتناول
)2(كمایليوذلكاالجتماعيالضمانھیئةطرفمن

:
العملبحادثالتصریحإلزامیة1. 3.7
:قبلمنالعملبحادثالتصریحیتمأنیجب

العطلأیامتحسبوالقاھرةحاالتفيعداماساعة24ظرففيالعمللصاحبعنھنابمنأوالمصاب.
والساعة48ظرففياالجتماعيالضمانلھیئةعلمھإلىالحادثنبأورودتاریخمناعتباراالعملصاحب

.العطلأیامبتحس
.العملحادثعنالناجمةاإلصاباتمعاینة2. 3.7

:كمایلي83 / 13القانونمن22المادةعلیھنصتلماوفقاشھادتینالمصاباختارهالذيالطبیبیحرر
الحادثیليالذياألولالطبيالفحصأثرأولیةشھادة.
دائماعجزاالحادثخلفإذاالجبردةشھاأودائماعجزاالحادثیخلفلمإذاالشفاءشھادة.
3.7 .3المؤقتالكليالعجزعنالمھني األداءاتالمرضأوالعملحادثعنالیومیةالتعویضات

ھیئة الضمانأنعلى19/96رقماألمرمن04المادةبموجبالمعدلة13/83القانونمن36المادةنصتلقد
كلخاللالحادثنتیجةالعملعنللتوقفالمواليالیوممناعتبارایومیةتعویضاتللمصاببدفعملزمةاالجتماعي

فيالحادثتاریخبعدالعملعنالتوقفحدثوإذاالوفاة،أوالجرحجبرأوالشفاءإماتسبقالتيالعملعنالعجزفترة
.علیھماالمنصوصاالشتدادأواالنتكاسحالتي
الدائمالعجزعناألداءات4. 3.7

لة القضائية، عدد خاص، اجلزء الثاين الصادر عن قسم املستندات والنشر للمحكمة ا1 . 104، 103، ص 1997ا، اجلزائر، لعليحمدادي مربوك، املنازعات املتعلقة حبوادث العمل،ا
.53، ص 2004علي فياليل، االلتزامات العمل املستحق للتعويض، موفم للنشر، اجلزائر، 2
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هیتقاضاالذيالمتوسطالمنصبأجرحسبمبلغھیحسبریعفيالحقالعملعندائماعجزالھیحصلالذيلمصابل
.الحادثنتیجةالعملعنالتوقفتسبقالتيشھراعشراالثنىخاللمستخدمینعدةأووأحدمستخدملدىالمصاب
الحقوقلذويالوفاةمنحةتقدیم5. 3.7

آخرمبلغمرةعشرباثنيالوفاةمنحةمبلغویقدرالعاملحقوقذويإلىالوفاةمنحةتدفعلحادثاعنالوفاةنتجتإذا
لألجرالشھريالمبلغقیمةعشرةإثنىعنالمبلغھذایقلأناألحوالمنحالأيفيیجوزوالالمنصبفيشھريأجر

.المضموناألدنىالوطني
.بالخارجالعالجتلقي6. 3.7

بعالجاتاألمرتعلقإذاأنھإال.بالخارجالعالجنفقاتبتغطیةتتكفلالاالجتماعيالضمانھیئاتأناألصل
قصیرةمھماتأوتربصاتأواألجرالمدفوعةالعطلكحالةبالخارج،التأمینمنللمستفیدالمؤقتةاإلقامةخاللطارئة
ھیئةتحتفظأنعلىالمرض،علىالتأمینبابفيبقةالمطالشروطضمنالمنفقةبالمصاریفالتكفلیتمفإنھالمدى،

.ضروریةتراھاإداریةأوطبیةمراقبةبكلالقیامفيبحقھااالجتماعيالضمان
األجراءبغیرالخاصاالجتماعيللضمانالوطنيالصندوق:الثانيحورالم
)1(األجراءبغیرالخاصاالجتماعيللضمانالوطنيالصندوقمھام: أوال

األجراءلغیرالمقدمةاالجتماعیةللتأمیناتوالنقدیةالعینیةالخدماتیسیر.1
ومنحھماألجراءغیرمنالمتقاعدینمعاشاتیسیر.2
.ویمارسھاوینسقھاالطبیةالرقابةینظم.3
اإلدارةمجلسمناقتراحبعدالصحيالمجالفيواإلعالموالتربیةالوقایةبأعمالیقوم.4
واإلسعافالمساعدةصندوقیسیر.5

)مستقلمھنيلعملالممارسینأجراءغیرفئة(االجتماعیةللتأمیناتالخاضعةالفئات:ثانیا
األشخاصمنمتجانسةغیروكبیرةمجموعةالفئةھذهتظمواستقاللعلىأعمالھمیمارسونمنكلالفئةھذهتشملو
:منالحرةالمھنذويوالتجارھمو
.یةالتجارللمھنالممارسین.1
المستثمراتفيالمشكلةالزراعیةلألعمالالممارسین.2
خبراءومحامینوأطباءمنالحرةللمھنالممارسین.3
.الحرفیین.4
.الصناعیةالمھنأصحابوالصناعیین.5

األجراءغیرللعمالالوطنيللصندوقدفعھاالواجباألساسیةاالشتراكات:اثالث
االشتراكاتنسبةتحدیدفيالمعتمداألساسإلىنتطرقالمستحقة،ثمسنویةالاالشتراكاتدفعالفرعھذافينتناول

:)2(یليكماوذلكوتوزیعھا
المستحقةالسنویةاالشتراكاتدفع.1

،خاللمأجورغیرخاصاعمالیمارسونالذیناألجراءغیرللعمالبالنسبةسنویاالمستحقةاالشتراكاتدفعیتم
13المادةعلیھنصتلماوفقاوھذا.السنةنفسمنمایوأولحلولقبلویدفعسنةلكمنمارسأولمناستحقاقمدة

التوقفكانإذاإالاالشتراكیستحقالالمدنیةالسنةخاللالعملعنالتوقفحالةفي. 85/35رقمالمرسوممنمكرر
.مارس من السنة المعنیة31بعدحدثقدالعملعن

لة القضائية، العدد الثاين، لسنة 1 .113، ص 2001، الصادر عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا، اجلزائر، 2000ا
.36، ص 2001نظرية للتعويض، موفم للنشر، اجلزائر،علي فياليل، االلتزامات ال2



ةالضمان اإلجتماعي في الجزائر ضحاك نجیة.دقرومي حمید.دلوالیة البویرةcasnosحالةدراس

2015/13: العدد91وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

وتوزیعھااالشتراكاتنسبةتحدیدفيالمعتمداألساس.2
منالمعدةالسنویةبالمداخیلبالتصریح،األجراءلغیراالجتماعيالضمانلھیئةالتابعینالحرةالمھنأصحابیلتزم

لدىاالشتراكنسبحسابفيعامكأصلالمعتمداألساسھوالسنويالمدخولأن،لكونالضرائبمصالحطرف
:كاآلتيوتوزع15%بمقدارالشتراكانسبةتحددوبعدھا المؤمنةالھیئة

االجتماعیةالتأمیناتبعنوان%7.5
.التقاعدبعنوان%7.5

oیتماالجتماعيبالضمانالخاصالتشریعمفھومفيتقدیرهفإن،للضریبةالخاضعالدخلتحدیدیتسنلموإذا
:الجبائياألعمالرقمعلىاآلتیةالمؤویةالنسببتطبیق
البضائعبیعفيمتھـتجارتتمثلللضریبةالخاضعینبیتعلقفیما%15
.خدماتیقدمونالذینللضریبةبالخاضعینیتعلقفیما%30
األجراءوغیراألجراءللعمالاالجتماعيالضمانلصندوقالمزدوجاالنتسابمسألة:رابعا

منھذااألجیالوبینالواحدتمعمجلاأفرادبیناالجتماعيوالتكافلالتضامنأساسعلىیقوماالجتماعيالضمانإن
،تتعددأنیمكناالنتسابعملیةفإن،ولذلكمختلفینمعاشینمنباالستفادةیسمحالقانونفإنأخرىجھة،ومنجھة

.ءاألجراوغیرلألجراءاالجتماعيللضمانھیئتینفيمنخرطاالشخصیكونبحیث
للتقاعدالوطنيالصندوق:الثالثحورالم
للتقاعدالوطنيالصندوقھامم:أوال

إطارفيللتقاعدالوطنيالصندوقأنھ یتولىعلىالذكرالسالف92/07رقمالتنفیذيالمرسوممن09المادةتنص
:التالیةالمھامالساریةوالتنظیماتالقوانین

الحقوقذويومنحمعاشاتوكذاالتقاعدومنحمعاشاتتسییر
التقاعدأداءاتلتمویلالمخصصةاالشتراكاتتحصیلونزاعاتوالمراقبةالتحصیلعملیةضمان.
الضمانمجالفيالدولیةواالتفاقیاتالمعاھداتفيعلیھاالمنصوصبالتقاعدالمتعلقةاألحكامتطبیق

االجتماعي
والمستخدمینالمستفیدینإعالمبضمانیخصھفیماالقیام.
واإلغاثةالمساعدةصندوقتسییر.

التقاعدعلىبالتأمینالمتعلقةاألداءات:اثانی
ھذهلكونوھذاواألطباءوالتجاركالمحامینالحرةالمھنأصحابوكذاوالموظفینالعمالكلالتقاعدمعاشاتمنیستفید

.مأجوروغیرالخاصابھـلحسانشاطاتمارسالفئة
-18رقماألمرمن3المادةبموجبالمعدلةبالتقاعدالمتعلق83/12القانونمن06المادةوحسب استفادةفإن96
:اآلتیینالشرطیناستیفاءعلىوجوباتتوقفالتقاعدمعاشمنالعامل

منابتداءمنھابطلبالتقاعدعلىالعاملةإحالةیمكنأنھغیراألقلعلىالعملمنسنة60ستینسنبلوغ
.كاملةسنةوالخمسینالخامسة

العملفياألقلىعلسنة15عشرخمسةقضاء.
المدةنصفل األقعلىیساويفعليبعملقامقدیكونأنالتقاعدمعاشمنلالستفادة)ة(العاملعلىیتعین

.االجتماعيالضماناشتراكاتودفعأعالهإلیھاالمشار
االحتجاجاتمنالعدیدىیتلقفإنھللمستفیدالتقاعدمعاشقرارباألمرللمعنيتبلیغھوبعدللتقاعدالوطنيالصندوقلكن

االشتراكوسنواتالعملسنواتعددحسابفيوكذاالتقاعد،معاشمبلغفيالنظرإعادةفيأغلبھاوینصبوالطعون
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مبلغفيالزیادةطلبتتضمنالتقاعدصندوقإلىتوجھالطعونمنھامعددھناكأنكمااالجتماعي،الضمانلدى
.التقاعدمعاش

البویرةCASNOSدراسة تطبیقیة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر األجراء : المبحث الثالث

ولم یكن یغطي إال 1974إلى نھایة سنة 1958لقد تأسس الضمان االجتماعي لغیر األجراء كنظام إجباري من سنة 
مرض، األمومة، العجز، الوفاة ال( انسحبت التغطیة لتشمل التأمینات االجتماعیة 1975أداءات التقاعد، وابتداء من سنة 

عند إعادة إصالح منظومة الضمان االجتماعي، ادمج الضمان االجتماعي لغیر األجراء في النظام 1983، و في سنة )
الواحد و الموحد حیث أوكلت مھام تسییر التقاعد للصندوق الوطني للتقاعد و مھام تسییر التأمینات االجتماعیة للصندوق 

صدر مرسوم تنفیذي 1992، وفي سنة CNASATت االجتماعیة وحوادث العمل و األمراض المھنیة الوطني للتأمینا
.من الناحیة القانونیةاألجراءالصندوق الخاص بغیر إنشاءلیعید 07-92رقم 
III : تقدیم وتحلیل الھیكل التنظیمي لـCASNOSالبویرة

.)1(موقعھا الجغرافي وھیكلھا التنظیميإلىسوف نتطرق 
البویرةCASNOSالموقع الجغرافي لـ: أوال

عامل موزعین 39في وسط مدینة البویرة یبلغ عدد عمالھ األجراءیقع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر 
:حسب مھامھم داخل الصندوق، وكما أنھ للصندوق ثالث شبابیك متفرعة على ثالث دوائر و ھي كاآلتي

.02وعدد عمالھ 2004مكتبین وھو ملك للبلدیة، أسس في مارس شباك عین بسام و یحتوي على-
.02وعدد عمالھ 2004شباك الشرفة وفیھ مكتب واحد كما أنھ ملك للصندوق،تأسس في جانفي -
.02و عدد عمالھ 2007ملك للصندوق، أسس في أفریل أیضاشباك األخضریة بھ مكتبین وھو -

یرةالبوCASNOSالھیكل التنظیمي لـ: ثانیا
یعرف الھیكل التنظیمي على أنھ التصمیم الذي تضعھ المؤسسة لضمان التحكم في التسییر الحسن و تحدید المسؤولیات 
و الوظائف التي تخص كل إدارة أو ھیئة في المؤسسة ،وكذلك توضیح مختلف العالقات على ان یالزم أھداف المؤسسة 

.وھو یوضع من طرف االدارة العلیا
البویرةCASNOSالھیكل التنظیمي لـ تحلیل : ثالثا
:مصلحة الترقیم.1

:الترقیم ھو رقم أو ترقیم لكل منخرط جدید یقوم بتصریح نشاطھ لدى الصندوق و تتمثل مھامھ و وظائفھ فیما یلي
ویكون عن طریق ترقیم المنخرطین الجدد:االنخراط.
یكون في حالة توقیف المنخرط عن نشاطھ: التشطیب.
ي حالة تعدیل المنخرط لعنوانھ أو نشاطھف: التعدیل.
في حالة عودة المشطب إلى نشاطھ:تجدید الترقیم.
في حالة حدوث خطأ في ترقیم شخص غیر ملزم باالنخراط:إلغاء الترقیم.
:مصلحة التحصیالت.2

:ھي المصلحة المكلفة بتحصیل مبالغ االشتراكات السنویة وتنقسم إلى فرعین
ان التحصیالت باستقبال و توجیھ المنخرطین وإرسال استدعاءات االشتراك السنوي، كما یقوم یقوم أعو:االستقبال

المستخدم بعملیة الحساب و التحقق من مبلغ االشتراك السنوي للمنخرط الذي یرید اآلليباالعتماد على برنامج اإلعالم 
.دفع اشتراكھ

لبويرة، مصلحة املراقبة، سنة 1 .2012الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 
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ویة لدى أمین الصندوق ویقوم ھذا األخیر بإعطائھم یقوم المنخرطون بدفع مبالغ اشتراكاتھم السن:الصندوق
.وصل عن المبلغ المدفوع

مصلحة المراقبة.3
:من مھامھا

الضمان االجتماعي بعدة طرق بالتزامیھالمتعلق ) 14-83( العمل على احترام تطبیق مقتضیات القانون رقم
.ووسائل

 بإرسالالمھن الحرة وذلك أصحابو األطباءو مراقبة القوائم باستغالل القوائم االسمیة للتجار والحرفیین
.للمنخرطین المدینینإنذاراتإرسالاستدعاءات لغیر المنخرطین بصفة دوریة و 

 المراقبة والتفتیش الخارجي عن طریق القیام بحمالت مراقبة منظمة مسبقا محددة الوجھة و الزمان
.الخ...والمكان
مصلحة المنازعات .4

تستعمل كل ما یخولھ لھا القانون من مواد ونصوص قانونیة تسمح لھا ي الصندوق حیثتعد من أھم المصالح ف
التحصیل الجبري المحدد قانونا، إجراءاتباسترجاع الدیون المترتبة عن دفع المنخرطین الشتراكاتھم و ذلك عن طریق 

.وھي تمثل الصندوق في المحكمة كطرف نزاع
:سترجاع الدیون نذكر مایليومن أھم الطرق القانونیة المستعملة ال

أي متابعة قضائیة تقوم المصلحة بإرسال اعذارات تدعوا من خاللھا المنخرط بدفع قبل: االعذاراتإرسال
.یوم من تاریخ استالم االعذار30دیونھ في أجل مدتھ 

ویقوم بما یلي:التحصیل الجبري:
.تجمید الحسابات البنكیة-
.الحجز التحفظي علي الممتلكات-
.في حالة شیك بدون رصید تقوم المصلحة بإیداع  طلب لدى وكیل الجمھوریة-
مصلحة االداءات.5

یتمثل دور ھذه المصلحة في التكفل بكل حقوق المؤمن من اداءات عینیة كانت أو نقدیة و ھي تنقسم الى ثالثة فروع 
:ولكل فرع مھامھ الخاصة نذكر منھا على النحو التالي

 یتمثل دورھا في استقبال الوصفات الطبیة وتقدیم وصل إیداع ): ضمان االجتماعي مصلحة ال( التعویضات
. المودعة وتحویلھا بعد ذلك إلى مصلحة المحاسبةالمنخرطین، وبعد ذلك یقوم األعوان بمراقبة كل الوصفات الطبیة

.وھي تتكفل أیضا باستقبال ملفات منحة الوفاة
طبیبین و أمینة الطبیب ھذه االخیرة تتكفل باستقبال كل الملفات الطبیة تتكون ھذه المصلحة من:المراقبة الطبیة

المودعة من طرف المنخرطین و تحویلھا الى الطبیب لغرض مراقبتھا واتخاذ القرار بقبول أو رفض الملف الطبي 
.المودع من طرف المریض الغیر اجیر

ین الذین یودعون ملفات طلب االستفادة من تعویض كذلك یقوم الطبیب بعملیة فحص و مراقبة طبیة للمرضى المنخرط
.بالنسبة للمصابین بامراض مزمنة أو للحصول على عتاد طبي%) 100(كلي

تتكفل بشریحة المتقاعدین أو ذوي الحقوق، حیث تقوم المكلفة بھذه المصلحة باستقبال ملفات :مصلحة التقاعد
د و تحویلھا إلى مصلحة التقاعد في الوكالة الجھویة بتیزي وزو المنخرطین الذین یریدون االستفادة من منحة التقاع

. للنظر فیھا و تقوم ھذه المصلحة سنویا بإرسال استدعاءات للمنخرطین من أجل تحدید ملف التقاعد
البویرةCASNOSاالنخراط ودفع االشتراكات بـ : االولحورالم
البویرةCASNOSاالنخراط بـ : أوال

- 83إجباري وذلك بحكم القانون رقم CASNOSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر األجراء إن االنتساب إلى 
أیام 10أي تجاوز مھلة CASNOSالتأخر في إیداع ملف االنتساب لدى مصالح إن.02/07/1983الصادرة في 14
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دج لكل شھر 1000ف لھا دج  یضا5000من تاریخ النشاط الفعلي یعرض صاحبھ إلى عقوبة التأخیر المقدرة بـ 
نوفمبر ویتكون ملف االنخراط في الصندوق الوطني 10الصادرة في 17-04من القانون رقم 6إضافي طبقا للمادة 

:للضمان االجتماعي لغیر األجراء من
).بطاقة الحرفي، بطاقة الفالح  االعتماد ( نسخة مصادق علیھا من السجل التجاري .1
.یح بوجود النشاط لدى مفتشیة الضرائبشھادة  مصادق علیھا للتصر.2
.12شھادة المیالد رقم .3
.دج32400.00دفع مبلغ التامین السنوي المقدر بـ.4

االنخراط إنكما CASNOSاثر إیداع ملف االنخراط تسلم للمنخرطین بطاقة التسجیل تسمح لھم باالستفادة من مزایا 
وعلیة فان االنخراط . المرض، األمومة، العجز، التقاعد والوفاةلھم الحق في تغطیة كل من األخطار المترتبة عنیمنح 

في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي یعني التامین لفائدة المنخرطین و ذوي حقوقھم فالصندوق یتكفل بالتعویض 
الدفع من ( على كل المصاریف الطبیة و الصیدالنیة الناتجة عن المرض و األمومة واالستفادة من مزیا بطاقة الشفاء

).أجل الغیر
تحدید عدد المنخرطین الجدد:ثانیا

المقصود بذلك معرفة عدد المنخرطین الجدد الذین یتحصلون على السجل التجاري أو ما یعادلھ، مما یجعلھم ملزمین 
:وفي ھذا الصدد یمكن عرض بعض النتائج التالیة.بدفع اشتراكاتھم و استیفائھا تجاه الصندوق

شخص:الوحدةعدد المنخرطین الجدد للصندوق): 02(الجدول رقم 
%عدد المنخرطینالسنة

20101300-
201113751.06
201214371.11

201314701.13توقعات 
للصندوقالتحصیالت، عدد المنخرطین الجدد، مصلحة البویرةCASNOS: المصدر 
عن 2011الصندوق، حیث ارتفعت نسبتھم في سنة في عدد المنخرطین الجدد فينالحظ وجود تزاید طفیف : مالحظة

السنة 2013و بالدراسة و التحلیالت وتوقعوا ارتفاعھم في %1.11فكانت 2012إما في %1.06ب2010سنة 
نشاء ھذا وھذه الزیادات تعد مقبولة نظرا لحداثة إ. %1.13شخص منخرط بالصندوق ما یعادل1470الجاریة إلى غایة 

.  الصندوق و فروعھ بالبویرة
دفع االشتراك: ثالثا 

یحدد االشتراك بمعیارین ھما النسبة ووعاء االشتراك، فوعاء االشتراك ھو مبلغ الدخل الخاضع للضریبة على الدخل 
ي األدنى مرات المبلغ السنوي لآلجر القاعد) 8(اإلجمالي، و الحد األدنى المضمون أما الحد األقصى فھو ثمانیة 

:)1(المبلغ ھو2010المضمون ، ابتداء من جانفي 
.دج18000.00x12=216000.00=الدخل األدنى السنوي الخاضع لالشتراك 

.دج18000.00x12 =1728000.00) = الوعاء(الدخل السنوي األقصى الخاضع لالشتراك 
المؤرخ 35-85عدل وتمم المرسوم رقم و الذي30/11/1996المؤرخ في 96-434وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

: و علیھ یصبح%15المتعلق بالضمان االجتماعي لغیر األجراء أن نسبة االشتراك تقدر بــ 09/02/1985في 

لبويرة، مصلحة التحصيالت، دفع االشرتاكات، سنة 1 .2012الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 
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.دج12x18000.00x15% =32400.00= االشتراك األدنى 
.دج12x18000.00x15% =259200.00= االشتراك األقصى 

.تخص لتمویل التأمینات االجتماعیة%7.5-:كما یلي%15توزع نسبة 
.مخصصة لتمویل شعبة التقاعد7.5%-

في حالة عدم التمكن من تحدید  الدخل الخاضع للضریبة و طبقا للتشریع الخاص بالضمان االجتماعي، یجب الرجوع 
:إلى رقم األعمال الجبائي حیث تطبق النسب التالیة

15%للخاضعین الذین تكون تجارتھم ھي البیع بالجملةبالنسبة.
15%بالنسبة للخاضعین الذین یكون نشاطھم تقدیم الخدمات.

من المبلغ السنوي لألجر الوطني %15وعلیھ فانھ في أي حال من األحوال ال یمكن لالشتراك السنوي أن یقل عن 
.دج216000.00x15% =32400.00:  األدنى  المضمون الذي یساوي حالیا

التزامات المكلفین اتجاه الصندوق على عاتقھم وھي نوعان تقع مجمل:تحصیل االشتراك:
إن العامل غیر األجیر ملزم بإعالم الصندوق بمزاولة نشاطھ في أجل عشرة أیام الموالیة لبدایة : التصریح بالنشاط-

إلى دفع غرامة التأخیر یتم احتسابھا ) أیام 10(النشاط، ویتعرض المكلف في حالة عدم التصریح بذلك في ھذا األجل 
.خن كل شھر تأخر%20دج یضاف إلیھا 5000: كمایلي

بما أن االشتراك  یحمل وال یطلب،یجب إذا على المنخرط  أن یصرح بدخلھ و استفاء اشتراكھ في : تسدید االشتراك-
.أفریل من السنة الجاریة30أجل أقصاه 

:CASNOSالسنوي في مثال على كیفیة االشتراك
.دج2000000.00التي تقدر بـــ) X(الفائدة السنویة للمنخرط CASNOSأرسلت مصلحة الضرائب للصندوق 

فكیف یحسب االشتراك السنوي لھذا المنخرط ؟
.دجx15% =2000000.00x15% =300000.00) الفائدة السنویة(وعاء االشتراك = االشتراك السنوي 

.فالمنخرط سیدفع ھذا المبلغ. دج259200: قصى لالشتراك السنوي ھووبما أن الحد األ
البویرةCASNOSالتغطیة االجتماعیة ب : ثانيحور الالم

المرض و األمومة، العجز، (تخص التأمینات االجتماعیة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر ألجراء كل من 
:)1(من ھذه التأمینات یحب أن تتوفر فیھ الشروط التالیة و حتى یستفید المؤمن ). الوفاة و التقاعد

 أثناء وقوع الحدث) عامل، متقاعد( صفة المؤمن االجتماعي.
یوما بین تاریخ االنتساب  وتاریخ العالج15:مدة االنتساب.
االشتراكات بما في ذلك الزیادات والغرامات عن التأخیر اتجاه الصندوق: براءة الذمة.
زة فیجب على المؤمن االنتساب مدة سنة على األقل و عدم بلوغ السن المخولة للحق في التقاعد بالنسبة للعج )

).سنة للرجل 65سنة للنساء 60
إذا  كان طالب االستفادة من التأمینات ھو غیر المؤمن فانھ من الواجب إثبات صفة ذوي الحقوق.

التامین عن األمراض واألمومة: أوال
.%100و %80ن االجتماعي ھناك نسبتین لتعویض مصاریف األمراض و األمومة حسب قوانین الضما

القرار الوزاري المشترك المحدد للقیمة المالیة لمختلف ( تطبق على األسعار المحددة قانونا : %80النسبة .1
.ویة ومصاریف األمومةوھي تخص أیضا األد). األعمال الطبیة لألطباء، الجراحین، الصیادلة و األعوان الشبھ الطبیة 

.2012، سنة التغطية االجتماعيةلبويرة، مصلحة االداءات، الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 1
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: في كثیر من الحاالت نذكر منھا%100یستفید العمال غیر األجراء من التعویض : %100النسبة .2
  مرضى السكر، السرطان(عند اإلصابة بحلة مرض مزمن.(.....
عندما تخص االدعاءات األمومة.
 لقلب و الشرایینالتجھیز الكبیر، التأھیل المھني، جراحة ا( عندما تكون المصاریف تخص.(
 عندما یكون المؤمنون أصحاب معاشات ومنح الضمان االجتماعي مبلغا یساوي أو اقل من المبلغ اآلجر

.الوطني األدنى المضمون
التامین عن العجز: ثانیا

مرات ) 8(من الدخل السنوي الخاضع لالشتراك أما الحد األقصى ھو ثمان%80المبلغ السنوي لمعاش العجز یساوي 
:لمبلغ السنوي لألجر األدنى المضمون أي ا
دج216000: الدخل السنوي الخاضع لالشتراك ھو.
216000: الدخل السنوي األقصى الخاضع لالشتراك ھوx0.8 =172800تمثل كل سنة اشتراك %80.دج

:یليسنوات اشتراك فتكون النسبة كما5فمثال إذا كان منخرط قد أصیب بعجز ولھ . %2.5مدفوعة بــ 
.دج سنویاx2.5% =12.5% ،216000x12.5% =27000سنوات5

دج شھریا  وھذا المبلغ منخفض و ال یكفي حاجاتھ مقارنة بدخلھ السابق و علیھ فالدولة تدخلت 2250أي انھ یأخذ 
:إي یصبح المبلغ كمایلي%80ورفعت ھذه السنة إلى 

216000x80% =172800 دج شھریا14400دج سنویا أي انھ یأخذ.
من مبلغ المعاش دون أن تقل عن األدنى في حالة ضرورة المستفید %40كما یستفید صاحب العجز بزیادة قدرھا 

.لمساعدة الغیر
التامین على الوفاة: ثالثا

.مبلغ رأس المال الوفاة یساوي الدخل السنوي الخاضع لالشتراك
.مرة معاش التقاعد12: بالنسبة للمتقاعدین.1
.تساوي الدخل السنوي الخاضع لالشتراك األدنى:لنسبة للعاملینبا.2

.دج كاشتراك سنوي120000توفي منخرط في السنة الجاریة مع العلم انھ دفع مبلغ : مثال
فما ھي منحة الوفاة التي یتحصل علیھا ذوي حقوقھ ؟

دج إذن منحة الوفاة ھي x100/15=120000x100/15=800.000.00االشتراك السنوي= وعاء االشتراك السنوي 
.ملیون سنتیم80

التامین على التقاعد: رابعا
:معاییر3سنة بالنسبة للنساء، یتحدد مبلغ التقاعد على حسب 60سنة للرجال و 65سن التقاعد 

.سنة كحد أقصى32عدد سنوات النشاط تكون من سنة حتى .1
.%2.5كل سنة عمل تضرب في نسبة قدرھا .2

.x2.5% =37.5%سنة15.حد أقصىx2.5 =80%سنة32: مثال
وعاء احتساب المعاش و الذي ھو متوسط المداخیل العلیا للعشرة سنوات خالل كل الحیاة المھنیة على أن یقل .3

من المبلغ األقصى للدخل %80من المبلغ اآلجر الوطني األدنى المضمون و أن ال یتعدى %75مبلغ المعاش عن 
دج 0007281لالشتراك و ھو حالیا السنوي الخاضع 
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سنوات 10سنة و متوسط المداخیل العلیا لـــ30سنة وقد بلغ عدد سنوات اشتراكھ في الصندوق 65مبلغ منخرط : مثال
فما ھي المنحة التي یستفید منھا ھذا المنخرط؟دج 70000000خالل كل الحیاة المھنیة یساوي 

منحة 70000000x0.025x30/12= 12/متوسط المداخیل العلیاx2.5%xاكعدد سنوات االشتر= منحة التقاعد 
.دج43750.00=التقاعد 

الخاتمة
ومتممةمعدلةقوانینبصدورتدعمتفقداتھـبذاقائمةقانونیةمنظومةیعتبراالجتماعيالضمانتشریعأنمنبالرغم

قدالتيالمنازعاتفيالفصلفيالداخلیةالتسویةیاتآلتفعیلمنھاالغرضكانوالتي،1983سنةالصادرةللقوانین
وبالخصوصاالجتماعيالضمانمنللمستفیدینحمایةیعتبروھذاالقضاء،إلىاللجوءدونودیاوحلھاتطبیقھعنتنجم

الذيظامالنھذاواقعأنإالاالجتماعي،الضمانأداءاتمنمتھـمستحقاعلىالحصولفيلھمتیسیراوذلكلھمالمؤمن
زادتفاألمور.القانونواضعيقبلمنلھسطرتوالتيالمرجوةاألھدافیحققلم1983سنةفيالمشرعبھجاء

التيالتعدیالتھذهنتائجیلمسوالمالذیناجتماعیالھمللمؤمنبالنسبةأوالعملألرباببالنسبةسواءأكثروتعقیداصعوبة
فيأنھیالحظماو.المنازعاتفيالفصليفالسرعةجانبمنوخاصةالجتماعياالضمانقوانینعلىمؤخراأجریت

تشریعمستعدیلمنفكمتماماالعكسیحدثلكنوالثغرات،النقائصلتدارككبیرةآمالعلیھتعلقالتعدیلیأتيمرةكل
الجدیدالقانونكاني وإناالجتماعمجال الضمانفيالمنازعاتواقععلىتغییرأيیحدثلماالجتماعيالضمان

بعضعلىالقضاءفيجزئیاساھماالجتماعيالضماناللمجابالمنازعاتالمتعلق23/02/2008ي فلمؤرخا08/08
للمجتمعالیومیةالتطوراتتسایرلمانھـأبلتنازالت،محلبكاملھا.االجتماعيالضمانمنظومةبقیتوبالتاليالنقائص

ھذهأنإذوالمھنیة،االجتماعیةاألخطارعنتعویضھمحیثمنوذلكالعمالبفئةعلقیتماوخاصةالجزائري
ھوماومع،االجتماعيالضمانلھیئةشھریاتدفعالتياالشتراكاتمبلغمعمقارنةوزھیدةرمزیةأصبحتالتعویضات

العمالشریحةأنعلمناإذاوخاصةاألجنبیةالدولفيالتعویضاتواقععلیھ
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