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ماية االجتماعية اليت نصت عليها املعاهدات والدساتري الدولية، يشكل الضمان االجتماعي أحد صور احل     
سواء كانوا أجراء  –واليت دف إىل إعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من الضمان االجتماعي وذوي حقوقهم 

وذلك عن طريق التكفل جبميع األخطار  -أم ملحقني باألجراء وأيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه
واملهنية اليت يتعرضون هلا، واليت تؤدي إىل التقليل أو عدم القدرة على الكسب وأحيانا العجز بصفة  االجتماعية

  .ائية، فالتكفل عادة ما يتم يف شكل أداءات عينية ونقدية إضافة إىل تقدمي معاشات التقاعد ومنح البطالة
 1983لضمان االجتماعي الصادرة يف سنة واملالحظ أنه بالرغم من التسهيالت اليت تضمنتها قوانني ا        

والتعديالت اليت طرأت عليها، السيما فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها يف املستفيدين من هيئات الضمان 
  .االجتماعي والعالقة بني هذه األخرية وأرباب العمل

عة وبإجراءات تنازعية سهلة ومن جهة أخرى ما ميتاز به تشريع الضمان االجتماعي خباصية املرونة والسر     
تأخذ بعني االعتبار تفادي جلوء اخلاضعني له إىل العدالة مباشرة ألن ذلك يتطلب آجاال وشكليات وإجراءات 

  .صعبة للغاية، إضافة إىل الطابع االجتماعي الذي يتصف به قانون الضمان االجتماعي
ث نزاعات معقدة وخصومات خمتلفة صعب جنم عن تطبيقه حدوتشريع الضمان االجتماعي فإن  وعليه     

السوق والتفتح غري املعهود على القطاع اخلاص أصبح  اقتصادحلها أحيانا، ذلك أنه بعد تبين اجلزائر نظام 
العمل السيما اخلواص منهم يف  صحاباملتعاملني مع الضمان االجتماعي سواء املؤمنني االجتماعني أو أ

  .لضمان االجتماعيعات عديدة ومتنوعة مع هيئات اانز

  :وتبعا لذلك فقد تناولت هذه الدراسة يف ثالثة أقسام كما يلي     

  .الفصل األول لدراسة التطور التارخيي للضمان االجتماعي  -

  .الفصل الثاين لدراسة النظام القانوين لصناديق الضمان االجتماعي  -

  .عية يف التشريع اجلزائري الفصل الثالث لدراسة النظام القانوين للتعاضديات االجتما-
 

  
  
  
  

  الفصل األول
 التطور التارخيي للضمان اإلجتماعي



لقد عرف نظام التأمينات اإلجتماعية عدة تطورات وتغريات وذلك بإختالف املراحل اليت مرت ا الدول    
ء أداء عمله أو وكذا إزدياد حاجة اإلنسان للحماية والضمان سواء كان ذلك من املخاطر اليت يتعرض هلا أثنا

والتأمني الذي حيتاجه اإلنسان هو الذي يستهدف يف الواقع تقدمي . املخاطر املتصلة ا بصفة غري مباشرة
الضمان واألمان لألشخاص ضد املخاطر اليت ال ميكن توقعها وال معرفة درجة خطورا، واألضرار املترتبة عن 

قات االجتماعية املتزايدة واملتشابكة تؤدي إىل توليد فاملعامالت اليومية بني األشخاص وكذا العال ،ذلك
التزامات على عاتق اإلنسان جتعله يف وضع يوجب عليه السعي وراء إشباع حاجاته األولية أال وهي ضمان 
احلد األدىن من املعيشة والرفاهية لنفسه أو لعائلته، وذلك لن يتأتى له إالّ إذا سلك سبيل العمل سواء بصفته 

عامل وملا كان األمر كذلك فإن الفرد قد يتعرض أثناء عمله حلوادث أو أخطار ال ميكن له تصورها  موظف أو
مسبقا أو مواجهتها لوحده إن مل يكن من وسيلة كفيلة مبساعدته على جتاوز ما قد حيل به سواء يف ماله أو 

  . شخصه وذلك مهما اختلفت األسباب
خاره اخلاص ملواجهة مثل هذه املخاطر، غري أنه ومع مرور الزمن تبني فقدميا كان اإلنسان يعتمد على اد      

أن الفرد مهما كانت ثروته، ال يستطيع يف كثري من ااالت تغطية النتائج الضارة اليت تصيبه يف شخصه أو 
اإلنسان ماله أو ذويه أو تلك اليت يسببها هو للغري، فقد تكون آثار هذه املخاطر جسيمة للغاية، سواء بفعل 

وقد يرجع السبب فيها للكوارث . كاحلريق أو السرقة أو االعتداء اجلسماين أو لدواع أو ظروف أخرى خمتلفة
  .الطبيعة

ولتفادي هذه املخاطر فقد جلأ اإلنسان عرب التاريخ الطويل والتطورات اليت عرفتها الدول املختلفة، يف      
ماد أنظمة خمتلفة لسالمته االجتماعية وضمان عيشه ومصدر رزقه االني االقتصادي والصناعي خاصة، إىل اعت

وذلك بتعويض ما قد يصيبه يف شخصه من خطر قد يؤدي إىل اإلنقاص أو احلد من موارده وبالتايل التأثري على 
ية وضعه االجتماعي، اختالف األنظمة املعتمدة يف جمال التأمينات االجتماعية متليه احلاجة امللحة للفرد للحما

قد يتعرض إىل أي حادث أثناء مهمته قد يودي ) العامل أو املوظف(الالزمة والضمان وانطالقا من كون الفرد 
  حبياته أو ينقص من مردود فيـه  فـإن دور الصناديـق املختصـة يف الضمــان

وتعويض النقص الذي أصابه بات جد هام مما يودي يف بعض األحيان إىل حدوث خالفات بني الشخص 
واهليئات املكلفة بالضمان والتأمني االجتماعي، خاصة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض اليت يستحقها الفرد جراء 
ما أصابه وهو األمر الذي ينتج عنه ما يسمى مبنازعة الضمان االجتماعي، واليت ختتلف بإختالف جماهلا لذا فإننا 

املبحث (وكذا خمتلف أنظمته ) املبحث األول(تماعي سوف نعاجل يف هذا الفصل التطور التارخيي للضمان اإلج
  ) الثاين

  املبحث األول
  مفهوم الضمان االجتماعي وتطوره التارخيي



إن الشعور باألمان وبالضمان وافق اإلنسان عرب العصور املختلفة، وتطورت فكرة التأمني بتطور حياة      
ا تزايد املعامالت وظهور اآلالت واملعدات اجلديدة اإلنسان وظهور خماطر جديدة دده يف حياته وماله، وكذ

يف ميدان العمل، وكذا إزدياد حاجة الناس للحصول على أكرب قدر من احلماية اإلجتماعية، ولعل هذا التطور 
راجع إىل اختالف النظر للمخاطر اإلجتماعية اليت دد اإلنسان وعدم حتديد مفهوم واحد وموحد لفكرة 

ذلك رغم السمات املشتركة والواضحة للمخاطر اإلجتماعية وكذا نتائجها اليت غالبا ما اخلطر اإلجتماعي و
  .تؤثر يف قدرة اإلنسان املعيشية ووضعه اإلجتماعي

وإنطالقا من ذلك فإن الضمان اإلجتماعي عرف تطورات تارخيية تبعا إلتساع أو ضيق فكرة املخاطر     
لنصف الثاين من القرن التاسع عشر،ومل يظهر بشكله احلديث إال يف اإلجتماعية وأول بوادره ظهرت مع بداية ا

ومل يبدأ يف اإلنتشار إال يف أعقاب احلرب ). 2(1929بداية القرن العشرين وذلك إثر األزمة اإلقتصادية لسنة 
ما من  العاملية الثانية، وجتلت احلاجة أكثر مما مضى إىل وضع نظام محاية وضمان إجتماعيني كفيل مبواجهة كل

شأنه املساس بالفرد يف كيانه أو ماله وكذا ضمان إستمرارية نشاطه واحلفاظ على حقوقه وعائلته، وميكن 
  .تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، نتناول يف األول مفهوم الضمان اإلجتماعي ويف الثاين التطور التارخيي له

يتمثل ذلك يف أن يقدم شخص ميسور ملالك إن التأمني بصفة عامة ظهر ألول مرة يف شكل القرض البحري و
السفينة أو الشاحن ما حيتاج إليه من مال مقابل حصوله على فائدة مرتفعة، إىل جانب استرداد مبلغ القرض 

  .بشرط أن تصل السفينة والبضاعة اليت حتملها إىل أماكنها ساملة
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب األول
  مفهوم الضمان االجتماعي



يرتبط باألخطار اليت يتعرض هلا الفرد واليت يسعى إىل البحث عن الوسائل اليت تكفل 1اعيالضمان االجتم      
له مواجهتها وخماطر اليت يتعرض هلا الفرد يف اتمع كثرية ومتنوعة املصادر، فهناك املخاطر اليت تنشأ عن 

ة يف مجاعة كخطر احلرب الظواهر الطبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات، وهناك خماطر تنشأ عن احليا
واخلطر السياسي  الناتج عن تغيري النظام السياسي واخلطر التشريعي الذي يتمثل يف القانون الذي يفرض قيودا 
مل تكن موجودة من قبل يف نشاط اقتصادي معني، وينتمي أيضا إىل هذه الطائفة من املخاطر، اخلطر النقدي 

طر اإلداري الناشئ عن سوء تنظيم وعدم فاعلية اجلهاز اإلداري، الذي يتمثل يف اخنفاض قيمة العملة واخل
وهناك خماطر يتعرض هلا اإلنسان وهي مرتبطة بنظام األسرة وأمهها تلك املتمثلة يف زيادة األعباء العائلية 

  .واملؤدية الخنفاض مستوى معيشة العائلة واملرض والعجز الذي يصيب رب العائلة وحيرمهم من مصدر رزقهم
وهناك خماطر يتعرض هلا وترجع ألسباب فيزيولوجية كالشيخوخة واملرض والوفاة، وهناك أخريا املخاطر  

املهنية واليت ترتبط مبمارسة مهنة معنية كخطر البطالة وعدم كفاية األجر وإصابات العمل أو اإلصابة مبرض من 
الفرع (لتظهر أمهية التأمني عليه ) ولالفرع األ(لذلك وجب حماولة معرفة اخلطر االجتماعي . أمراض املهنة

  ). الثاين
  الفرع األول

  تعريف اخلطر االجتماعي
اختلف الفقهاء يف تعريف اخلطر االجتماعي وذلك باختالف الزاوية اليت ينظرون من خـالهلا للخطـر 

ثار، غري أن االجتماعي، فهناك من يعرفه بالنظـر إلـى سببـه وهنـاك مـن يعرفه  بالنظر إىل النتائج واآل
 .هذه التعاريف مل تسلم من االنتقادات لعدم مشوهلا على مجيع عناصر اخلطر اإلجتماعي

  .التعريف بالنظر ألسبابه : أوالً
يرى أصحاب هذا الرأي الفقهي بأن اخلطر االجتماعي هو اخلطر الناتج عن احلياة يف اتمع فاملخاطر    

وقد انتقد هذا التعريف على .املخاطر الوثيقة االرتباط باحلياة االجتماعيةاالجتماعية وفقا هلذا االجتاه هي تلك 
أساس أنه تعريف موسع وال يتفق مع ما جرت عليه النظم الوضعية للتأمني االجتماعي، فتحديد املخاطر 

تغطيتها  االجتماعية بأا تلك اليت جتد سببها يف مجاعة يدخل فيها من املخاطر ما مل جتر عادة هذه النظم على
  .كأخطار احلروب وخطر املرور واألخطار السياسية

                                                
يطلق أيضا على الضمان االجتماعي مصطلح التأمينات االجتماعية وذلك راجع إىل كون فكرة التأمني هي املسيطرة يف القدمي إذ كان الناس  1

لى االدخار اخلاص وكذا فكرة التأمني التباديل ملواجهة املخاطر، فكان التأمني االجتماعي أقرب من التأمني على األموال يعتمدون أصالً ع
لكون  اواملمتلكات، غري أن تدخل الدولة يف وضع نظم للتأمينات وكذا إنشاء صناديق وهيئات خاصة تكفل محاية العامل جعل فكرة التضامن تطغو

ربا على التعاون مع اآلخرين وذلك عن طريق االقتطاعات اإلجبارية واالشتراك الذي ال يتوقف على رغبة الفرد كما كان يف الفرد جيد نفسه جم
 .30حممد حسن قاسم، ص . أنظر د. السابق



وأخذ على هذا التعريف من ناحية أخرى أنه تعريف مضيق يؤدي إىل أن خيرج من نطاق التأمينات      
اإلجتماعية تلك األخطار اليت ال عالقة هلا باحلياة اإلجتماعية، ومع ذلك تغطيتها تظم التأمينات اإلجتماعية 

ال يساعدنا كثريا " والنقد األساسي الذي وجه للتعريف السابق هو كونه . يخوخة واملرض والوفاةكأخطار الش
يف حتديد مضمون األخطار اإلجتماعية اليت تتكفل نظم التأمينات اإلجتماعية بدرء آثارها، فالعالقة بني العيش 

سهولة، إذ هي واضحة يف كثري من يف اجلماعة وبني األخطار اإلجتماعية إذا كان ال ميكن إنكار آثارها ب
األحيان، إال أن تأكيد هذه العالقة ال يفسر لنا سبب اهتمام نظم التأمينات اإلجتماعية بتوفري وقاية آثار 

  ".األخطار اإلجتماعية دون غريها 
  . التعريف بالنظر آلثاره ونتائجه: ثانيا 
لذي يؤثر يف املركز االقتصادي للفرد الذي يتعرض يرى هذا الرأي الفقهي أن اخلطر االجتماعي هو اخلطر ا    

كاملرض والعجز والشيخوخة والوفاة، أو  ةله سواء عن طريق انتقاص الدخل أو انقطاعه ألسباب فيزيولوجي
ألسباب اقتصادية كالبطالة أو عن طريق زيادة األعباء دون االنتقاص من الدخل كما يف حالة نفقات العالج 

وهذا التعريف يتضمن العديد من املزايا إذ يسمح باتساع سياسة التأمني االجتماعي . ملتزايدةواألعباء العائلية ا
لتشمل كافة املخاطر اليت ميكن أن تؤثر يف األمن االقتصادي لألفراد وذلك أيا كانت األسباب اليت تنشأ عنها 

س احملافظة على حد أدىن من هذه املخاطر، ويؤدي ذلك إىل إمكان قيام سياسة التأمني االقتصادي على أسا
املستوى االقتصادي الالئق لكل فرد من أفراد اتمع بغض النظر عن األسباب اليت تؤدي إىل االنتقاص من هذا 

  .املستوى
ويؤدي هذا التعريف أيضا إىل عدم اقتصار وسائل مواجهة األخطار اإلجتماعية على تعويض آثارها، وإمنا    

أوالً إىل الوقاية من هذه األخطار، فإذا كان اهلدف الذي تسعى إليه نظم التأمني  جيب أن تتجه هذه الوسائل
اإلجتماعي هو محاية اإلنسان فهذا اهلدف يتم حتقيقه أحيانا عن طريق الوقاية، وأحيانا عن طريق العالج 

  .والتعويض
من النقد فقد أخذ البعض على ورغم هذه املزايا فإن تعريف اخلطر اإلجتماعي بالنظر إىل أثاره مل يسلم      

هذا التعريف أنه يؤدي إىل توسيع دائرة تطبيق نظام التأمينات اإلجتماعية بشكل يفقده ذاتيته وجيعله خمتلطا 
  .بالسياسة اإلجتماعية للدولة

وانتقد البعض هذا التعريف على أساس أن األخطار اليت ترتب آثارا اقتصادية ال تدخل حتت حصر، ومع      
مل جترِ نظم التأمينات االجتماعية على تغطيتها مجيعا كخطر احلريق وخطر احلرب وخطر التغريات ذلك 

  ) . 1(السياسية
كما يعرف اخلطر االجتماعي بأنه كل خطر أو حدث مينع العامل من أداء عمله بصفة مؤقتة أو ائية       

واملرض املهين، وبصفة عامة كل ما له عالقة وبذلك يدخل يف هذا املفهوم املرض والعجز والشيخوخة والوفاة 



بالعمل وميكن أن يعرقل احلياة املهنية للعامل وبذلك فقد اتسع مفهوم اخلطر االجتماعي ليظم املخاطر املهنية 
وكذا اخنفاض املستوى املعيشي للعامل وأسرته إىل جانب املخاطر االجتماعية السابقة، إال أنه جيب معرفة أنه 

فهوم اخلطر االجتماعي، ذلك أنه ال ميكن أن يتضمن كل املخاطر اليت هلا عالقة باحلياة املهنية هناك حدود مل
للعامل مثل عدم حصول العامل على دخل كاف لسد حاجاته الفردية والعائلية ألن التأمني على هذه املخاطر 

  .اجتماعيا غري ممكن
ح هي كل ما ميكن أن يؤثر على مركز الفرد والواقع أن األخطار اإلجتمماعية يف تعريفها الصحي     

االقتصادي، فاخلطر االجتماعي هو الذي يشكل مساسا بذمة الفرد املالية سواء كان ذلك بإنقاص الدخل أو 
  .بزيادة نفقاته، وهذا ينطبق على كافة املخاطر أيا كانت أسباا، شخصية، مهنية أو اجتماعية

  الفرع الثاين
  عي وأسسهأمهية الضمان االجتما

  :أمهيته  -1
يعترب الضمان االجتماعي تأمني فهو بذلك يهدف إىل معاجلة ومواجهة ما قد حيل بالفرد من مصائب       

تعيق حياته وذلك باإلنقاص من موارده، وانطالقا من ذلك فإن أمهية التأمينات االجتماعية هي نفسها أمهية 
  .وظائف اليت يؤديها التأمنيالتأمني وتظهر من ثالث زوايا وذلك من خالل ال

  .الوظيفة اإلجتماعية : أوال 
إذ يهدف التأمني إىل التعاون بني جمموعة من األشخاص لضمان خطر معني، فيقوم كل منهم يدفع قسط      

أو إشتراك لتغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا أي أحد منهم، وتتحقق هذه الصورة باخلصوص يف التأمني 
وتتجلى الوظيفة اإلجتماعية للتأمني بصفة خاصة يف تشريعات العمل والتأمينات اإلجتماعية وما . 2التباديل

يترتب عن ذلك من إنشاء مؤسسات للتعويض عن األمراض واحلوادث املهنية والشيخوخة والبطالة، وغريها 
يف مساعدة الفرد ) منني هلماملؤ(من الصناديق اليت تنشأ هلذا الغرض فالصندوق هنا حيل حمل األشخاص اآلخرين 

فدور . الذي قد يصيبه أي خطر، وذلك عن طريق دفع التعويضات الالزمة له والكفيلة جيرب الضرر الذي أصابه
  .التأمني هنا يكتسي الصيغة التضامنية االجتماعية

  .الوظيفة النفسية : ثانيا 
ار الصدفة، ويصبح ذه العملية يشعر بنوع وتتمثل يف توفري األمان وإزالة اخلوف من بال املؤمن هلم من أخط

من األمان واالرتياح على مستقبله ومستقبل نشاطاته، األمر الذي جيعله يتحلى بروح من املبادرة اخلالقة 
                                                

ه تغطية اخلسائر اليت يقصد بالتأمني التباديل إتفاق جمموعة من األشخاص على تأمني خماطر حمددة فيدفع كل منهم إشتراكا يكون اهلدف من 2

  .3أنظر، معراج جديدي ، املرجع السابق ص . يتعرض هلا أي واحد من هؤالء مدة التأمني
 



وحيذوه يف ذلك األمان واالطمئنان بفضل عملية التأمني لكل الصدف واملفاجآت اليومية، كعدم قدرته على 
كالبطالة وإصابات العمل  واحلوادث مبختلف أشكاهلا والشيخوخة والكوارث كسب الرزق ألسباب خمتلفة 

  الطبيعية واملخاطر النامجة 
، فالشخص حيس باألمان عند تأديته عمله وذلك بعلمه بأنه قد حيصل على 3عن النشاطات الصناعية والتجارية

ية اليت يلعبها التأمني بصفة عامة تعويض أي حادث حيل به فريتاح نفسيا لوضعه وهي الفائدة والوظيفة النفس
  .والضمان اإلجتماعي بصفة خاصة

  .الوظيفة االقتصادية : ثالثا 
ويعد التأمني إحدى الوسائل اهلامة لالدخار وذلك بواسطة جتميع رؤوس األموال املكونة من أقساط             

الّ أن هذا الرصيد غالبا ما يوظف يف واشتراكات املستأمنني اليت تضل يف الواقع رصيدا لتغطية املخاطر، إ
عمليات استثمارية وجتارية ألن التجربة أثبتت بأن املخاطر ال تتحقق يف كل احلاالت حىت وإن مت ذلك وهذا ال 
يكون يف وقت واحد وتزداد األمهية االقتصادية يف جمال املعامالت الدولية حيث يشكل التأمني عامال مشجعا 

لشعوب إذ يسمح للمستثمرين األجانب واملوردين، بعمليات عابرة للحدود، بالعمل لتكثيف املبادالت بني ا
فالعامل حىت وإن كان  4دون خوف من اآلثار السيئة اليت تسببها املخاطر التجارية والسياسية وكذا الطبيعية

مون ومطمئن فإن إجبارية التصريح به والتأمني عليه جتعله مض) تاجر(يف هذه احلالة يشتغل لدى شخص آخر 
كما هو احلال كذلك بالنسبة لرب العمل الذي ال يتحمل . جتاه وضعيته وخاصة مصدر رزقه ورزق عائلته

تعويض اخلسائر واألضرار اليت قد تصيب العمال من حسابه اخلاص إذ هو صرح م بصفة قانونية ودفع 
املؤمن له فينتفع ا الغري وبصفة خاصة  إشتراكام، وباإلضافة إىل هذه الوظائف فإن فائدة التأمني قد تتعدى

خلفه وذلك يف حالة الوفاة أثناء تأدية العمل أو حىت مبناسبته يف بعض احلاالت وبذلك يتحقق الضمان املرجو 
 .  من نظام التأمني اإلجتماعي

 أسس الضمان اإلجتماعي - رابعا   

جتماعي وتولد عن ذلك اإلختالف الفقهي إختلف الفقه حول األساس الذي يقوم أو يستند إليه الضمان اإل
  :بروز عدة نظريات فقهية كمحاولة لتحديد هذا األساس ومن أبرز هذه النظريات 

                                                

حيث أن التقدم اإلقتصادي وظهور آالت. إذ أن التغريات اإلقتصادية هلا تأثري مباشر على تطور الضمان اإلجتماعي وتغيري منطه  3  

رة إنشاء نظام تأمني إجتماعي كفيل بتوفري احلماية والضمان الالزمني للعامل مقابل ومعدات جديدة هي اليت أملت وبررت ضرو 

  .مردوديته

 LARBI. LAMRI    Le système de sécurité sociale en Algérie O.P.U Alger 2004   :أنظر 
  . 08حممد حسن قاسم ، املرجع السابق، ص . د 4

 



يرى أنصار هذه النظرية أن التأمني جيد أساسه يف عملية التعاون اليت يقوم ا املؤمن : النظرية التقنية: أوال 
ستأمنني وإجراء املقاصة بينها وفقا لقانون اإلحصاء، وانقسم أنصار واملتمثلة يف مجيع املخاطر اليت يتعرض هلا امل

  :هذه النظرية إىل فريقني
يرى هذا الفريق أن التأمني يف حقيقة أمره ما هو إال عملية تعاون بني جمموعة من األشخاص : الفريق األول

املخاطر اليت قد حتدث ألي يواجههم نفس اخلطر، فهم وحدهم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تغطية نتائج 
منهم، ويف رأيهم يقتصر دور املؤمن على إدارة وتنظيم التعاون بني املستأمنني بطرق فنية متكنه من حتديد املبلغ 
املايل الذي يدفعه كل واحد منهم يف شكل قسط أو إشتراك بصورة تتناسب مع درجة إحتمال وقوع اخلطر 

، فالتأمني إذًا )ماله(ال يقدم املؤمن أي مبالغ مالية من حسابه اخلاص من جهة، ومدى جسامته من جهة ثانية، و
هو عملية تعاون منظم بطريق متبادل بني الناس، وفقا لقواعد فنية تساعد على إبعاد إحتماالت الصدفة البحتة 

  .يف حدوث املخاطر
وإذا كانت هذه العملية تتمثل  يرى أنصار هذا الفريق أن التأمني يستند على عملية فنية،:  الفريق الثاين - ب

يف جتميع املخاطر وإجراء املقاصة، فإن ذلك ال ميكن أن يتم إال ضمن مشروع منظم يعمل بوسائل فنية ويلتزم 
 .هذا املشروع بتغطية املخاطر اليت يتعرض إليها املؤمن هلم

  :النظرية اإلقتصادية: ثانيا 
  إلجتماعي يقوم بالنظر إىل اجلوانب اإلقتصادية للتأمني مفاد هذه النظرية أن أساس التأمني أو الضمان ا

يقوم التأمني على فكرة احلاجة حيث أن أي نوع من التأسيس يهدف إىل احلماية والضمان :  معيار احلاجة-أ
من خطر معني وأن التأمني عن األضرار والتأمني من خطر احلريق أو السرقة أو التلف، جيد مصدره األساسي 

ؤمن له إىل إجراء نوع من الوقاية تضمن له احلماية واألمان عند وقوع املخاطر، ومن املالحظ أن يف حاجة امل
هذه احلاجة ال تتأكد يف كل أنواع التأمني فالتأمني على احلياة لصاحل شخص آخر ال تتحقق فيه احلاجة 

ر أنه أقرب إىل هذه العملية للحماية واألمان للمؤمن له، وبذلك ميكن التفكري يف تبين معيار آخر والذي يظه
وهو معيار املصلحة كبديل ملعيار احلاجة، إذ أننا نالحظ أن عملية التأمني تقوم يف الواقع على املصلحة إذ تعد 

  .هي الدافع األساسي للقيام بعملية التأمني
اره ميثل إن الضمان يكون أفضل من غريه من املعايري األخرى كأساس للتأمني بإعتب:  معيار الضمان - ب

القاسم املشترك لكافة أنواع التأمني، فالتأمني على األشياء مثال حيقق الضمان لقيمة األشياء املؤمن عليها، 
والتأمني على احلياة حيقق الضمان للغري وعدم تدهور املركز املايل للمستفيدين، ونفس الشيء يف التأمني على 

لتأمني حيقق ضمان عدم إختالل التوازن اإلقتصادي للمؤمن املرض أو الشيخوخة وإصابة حوادث املرور، فإن ا
  .    له ، وإلفراد أسرته، وذا فإن فكرة الضمان يف الواقع جندها يف خمتلف أنواع التأمني

  . النظرية القانونية: ثالثا 



  مفادها أن الضمان اإلجتماعي جيد أساسه يف عناصر التأمني ذاا وذلك كما يلي
أن التأمني مهما كان نوعه فإنه يهدف أساسا إىل إصالح الضرر، وذلك أن فكرة الضرر  أي:  معيار الضرر

توجد يف كافة أنواع التأمني سواء تأمني األضرار أو تأمني األشخاص، فيتمثل الضرر يف التأمني على األشياء يف 
اض املهنية والشيخوخة يف قيمة الشيء املؤمن عليه، ويتمثل الضرر يف التأمني ضد اإلصابات واحلوادث واألمر

  ).احلادث(اخلسارة أو ما يفوت املؤمن له من كسب نتيجة حلول الكارثة 
يرى أنصار هذا الرأي أن التأمني أو الضمان اإلجتماعي بصفة أدق جيد أساسه القانوين يف  :معيار التعويض 

، إذ أن املؤمن له عندما يؤمن على التعويض الذي يرافق كافة أنواع التأمني، وبدونه ال يكون للتأمني أي معىن
املخاطر املختلفة مبختلف أشكاهلا يهدف أن يقدم للمؤمن له أو املستفيد مبلغا من املال عند وقوع اخلطر، وهذا 
يتفق متاما مع طبيعة عقد التأمني للجانبني وخالصة القول أن هذه النظريات تعرضت بطبيعة احلال إىل إنتقادات 

ر ولعل سبب ذلك يعود إىل أن كل واحد من أنصار هذه النظريات يكتفي باإلعتماد على البعض للبعض اآلخ
جانب واحد من التأمني وإمهاله للجوانب األخرى، حيث أنه يالحظ من خالل هذا العرض الوجيز أن البعض 

إعتمد على  قد إقتصر على اجلانب الفين فقط للتأمني والبعض اآلخر على اجلانب اإلقتصادي، والرأي األخري
اجلانب القانوين، ويف الواقع فإن الضمان اإلجتماعي جيد أساسه يف مجيع هذه اجلوانب وال ميكن اإلستغناء عن 

 ).1(رأي منها، فعند التمعن يف عملية التأمني جند أن الضمان اإلجتماعي يتضمنها مجيعا

  .الفقه اإلسالمي : رابعا 
اإلجتماعي واألساس الذي يعتمد عليه جدال كبريا بني الفقهاء وال  لقد أثارت فكرة التأمني يف جمال الضمان

يزال ذلك مستمرا إذ أن اآلراء تعددت حول هذا املوضوع بني مؤيد ومعارض لفكرة التأمني ومدى مشروعيته 
  .من خالل بروز ثالث اجتاهات أساسية تناولت بالدراسة والتحليل هذا املوضوع

  : شروعية أنصار الرأي القائل بعدم امل
يرى هدا اإلجتاه بعدم مشروعية التاُمني يف مجيع  صوره فهو حسب نظرهم خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية و 

  :ذلك من خالل  ما يلي
التأمني ال يدخل ضمن نطاق العقود املعروفة يف الصدر األول لإلسالم ومل يرد بشأنه حكم ال يف الكتاب -1

  .وال يف السنة
نطوي على مقامرة وهو بذلك يشبه القمار والرهان ومها أمران ال جيوز اإلقدام عليها وفقًا عقد التأمني ي-2

ألحكام الشريعة اإلسالم ألن يف كل منهما خماطرة تعتمد على احلظ والصدفة واملخاطرة، فاملؤمن واملراهن يبين 
  .كل منهما حساباته على أساس احتمال وقوع اخلطر

نه يف كثري من احلاالت املؤمن له يدفع أقساطا دون أن يتحصل على أي شيء من ، ألعقد التأمني عقد غرر -*
مبلغ التأمني، ويكون ذلك يف مجيع العمليات اليت ال يتحقق فيها اخلطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 



عليه وسلم على عقد التأمني كغريه من عقود الغرر يعترب من قبيل العقود االحتمالية اليت ى النيب صلى اهللا 
  .األخذ ا كبيع املضامني واملالحيق وما ستفرزه شبكة الصيد من أمساك وما سيأيت به الغواص من لؤلؤ

  .إن عملية التأمني تنطوي على نوع من الربا بالنسبة لطريف العقد -*
  .إن التأمني حيتوي يف طياته على معىن التحدي للقدر والتوكل على اهللا -* 
يرى هذا الرأي أن التأمني مشروع حبكم أنه ال يتعارض مع مبادئ الشريعة  :القائل باملشروعيةأنصار الرأي -3

حياول تقييد احلجج اليت يستند عليها القائلون بعدم املشروعية وإبعاد الشبهات اليت "اإلسالمية وراح البعض 
وإنتهى يف األخري إىل إعتبار أن ينسبوا إليه، ومن هؤالء الفقهاء مصطفى الزرقاء الذي رد على هذه احلجج 

مجيع عقود التأمني تقوم على التعاون الذي أمر به يف القرآن والسنة، كما أن التأمني نظام حديث مل يكن 
معروفا يف صدر اإلسالم وبالتايل فاألصل يف العقود اإلباحة، إال ما كان خمالفا للشريعة وهذا غري وارد بالنسبة 

  ".لعقد التأمني
ستاذ بوهام عطا اهللا أن عقد التأمني ال ينبغي أن يقاس على غريه من العقود األخرى فهو حالل، ال ويرى األ

ألنه يشبه عقدا آخر من العقود املعروفة ولكن ألنه عقد جديد مل يرد بشأنه ما حيرمه، وليس من عقود الغرر أو 
اوين قائم على توزيع املخاطر اليت القمار أو الرهان وهو بذلك تصرف مشروع بل أكثر من ذلك أنه نظام تع

  .تصيب الفرد بني أكرب عدد ممكن من األفراد
وهناك فريق أخر يربر املشروعية بالتشابه القائم بني عقد التأمني وعقود أخرى كانت حالال يف صدر اإلسالم 

  .كعقد ضمان الطريق والوكالة واحلراسة وعقد املواالة وعقد العاقلة
شروعية التأمني والضمان اإلجتماعي بصفة خاصة بالضرورة اإلجتماعية واإلقتصادية على كما أنه ميكن تربير م

 وجه اخلصوص يف جمال املبادالت التجارية الدولية إذ أنه بات من الضروري تأمني السفن والبضائع وقد تبىن
  .هذا االجتاه الكثري من الفقهاء

  الرأي التوفيقي: خامسا 
هاء األخذ باحلل الوسط لآلراء املتباينة لكل من أنصار االجتاهني السابقي الذكر حاول فريق آخر من الفق. 

فذهبوا إىل القول مبشروعية التأمني يف بعض صوره وخاصة بالنسبة للتأمني التعاوين والتأمني اإلجتماعي، وعدم 
تأمني، ويف هذا مشروعية صور التأمني األخرى وخاصة تلك اليت تكون حمل تعاقد بني املستأمن وشركة ال

الصدد مييز األستاذ حممد أبو زهرة بني التأمني اإلجتماعي الذي تقوم به الدول للعمال وأسالك املوظفني ويعترب 
ذلك نوعا من التعاون ولو كان ذلك بااللتزام واحلسم من األجور، وبني التأمني غري التعاوين الذي مل وصفه 

  .بشبهات سبق اإلشارة إليها
" جممع البحوث اإلسالمية" حو صدرت العديد من الفتاوى سواء مجاعية كانت أو فردية مثل وعلى هذا الن

  :وتضمن الفقرات التالية  1984الذي أقر يف مؤمتره الثاين املنعقد بالقاهرة عام 



 التأمني الذي تقوم به اجلمعيات التعاونية وفيها يشترك املستأمنني لتؤدي ألعضائها ما حيتاجون إليه من-1
 .معونات وخدمات أمر مشروع وهو من قبيل التعاون على الرب

إن نظام املعاشات احلكومي وما يشبهه من أنظمة كالضمان اإلجتماعي املتبع يف بعض الدول ونظام -2
  .التأمينات اإلجتماعية املتبع يف دول أخرى، فهي جائزة

رتكز على اخلطر اإلجتماعي الذي يعد ومن خالل ما سبق ذكره لتحديد مفهوم واضح للضمان اإلجتماعي امل
سببا رئيسيا يف وجود نظام الضمان اإلجتماعي ويتطور مفهوم اخلطر اإلجتماعي عرف الضمان اإلجتماعي 

  . تطورات عرب حقب من الزمن وذلك ما سنتناوله يف املطلب املوايل
  .التطور التارخيي للضمان اإلجتماعي : املطلب الثاين 

نظام حديث النشأة بدأت بوادره األوىل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ومل ير إن نظام اإلجتماعي 
ومل يبدأ يف االنتشار  1929النور إال يف بيانات القرن العشرين وبصفة خاصة على إثر األزمة االقتصادية لعام 

جتماعية مت بطرق تقليدية إال يف أعقاب احلرب العاملية الثانية كما سبق ذكره إذ كانت مواجهة املخاطر اإل
تعتمد أساسا على ادخار الفرد لدخله اخلاص أو عن طريق ما عرف باملساعدة اإلجتماعية أو التعويض عن 
طريق املسؤولية وكذا التأمني اخلاص وتتزايد املخاطر اإلجتماعية اليت تواجه الفرد وتشعبها تبعا للتطورات 

ت اجتماعية أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد احلرب العاملية الصناعية والتجارية خلق ضرورة وضع تأمينا
الثانية بظهور عدة اتفاقيات ومواثيق دولية تؤكد على تلك األمهية املتزايدة للضمان اإلجتماعي للتكفل حبماية 

اطر الوسائل التقليدية ملواجهة املخ) فرع أول(وتبعا لذلك سوف نتناول يف . كافية للعامل أو الفرد بصفة عامة
  .نتناول التأكيد على احلق يف التأمني اإلجتماعي) فرع ثان(اإلجتماعية، ويف 

  الفرع األول
  دية ملواجهة املخاطر اإلجتماعيةالوسائل التقلي

إن حاجة الفرد إىل احلماية ملواجهة األخطار اإلجتماعية اليت كانت تواجهه يف حياته اليومية مل تكن وليدة 
إىل فترة زمنية غري قريبة، ولكن بساطة وحداثة فكرة مواجهة هذه املخاطر جعلت الفرد القرن احلايل، بل متتد 

  :يعتمد طرق ووسائل ملواجهة هذه املخاطر اإلجتماعية نتناوهلا فيما يلي 
  .االدخار : أوال  

 ويعرف االدخار على أنه حبس جزء من الدخل عن االتفاق، أي عدم استهالك مجيع الدخل، بل أنَّ        
الفرد ال ينفق جزًءا من دخله املتحصل عليه أثناء فترة صحته ونشاطه، ليعينه هذا اجلزء املدخر يف التخفيف من 

  . آثار املخاطر عند وقوعها



ولالدخار مزايا على الفرد والدولة، إذ يقلل االستهالك، وهو وسيلة من وسائل التنمية واالستثمار، ورغم     
لدرء املخاطر اإلجتماعية، كون االدخار يفترض مقدرة اإلقدام عليها أي يفترض  ذلك يعد وسيلة غري كافية

وجود فائض يف الدخل يستطيع الفرد أن يتنازل عن استهالكه احلال ملواجهة أعباء املستقبل، غري أن أصحاب 
ار قبل الدخل البسيط أقل قدرة لالدخار، رغم كثرة تعرضهم لألخطار اإلجتماعية، كما أن اكتمال االدخ

وأخريا فإن فعالية االدخار كوسيلة ملواجهة املخاطر . وقوع الكارثة يؤدي إىل قصور يف نظام االدخار
  .اإلجتماعية يتوقف على ثبات قيمة العملة وهو ما ال ميكن تأكيده

  :املساعدة اإلجتماعية : ثانيا 
ي أو خدمات عينية، وقد تصدر هذه وهي تقدمي يد العون ملن أصابته كارثة، ويكون يف صورة مبلغ نقد     

املساعدة من أفراد بناًءا على باعث داخلي بدافع اخلري واإلحسان، وقد تصدر من هيئات خاصة بنفس الباعث، 
ورغم املزايا اليت ميتاز ا نظام املساعدة اإلجتماعية كونه خيفف من وطأة . وقد تصدر من طرف الدولة

ذا يساعد يف مواجهة األخطار اإلستثنائية، إال أنه ينطوي على عيوب، كونه املخاطر اليت يتعرض هلا الفرد، وك
كما أن املساعدات اليت تقدمها . ال ميكن أن يغطي كافة املخاطر اليومية أو اليت ال ميكن جتنبها كالشيخوخة

إلقتصادية مما الدولة جيب أن تتحملها اخلزانة العامة، وقد ال تستطيع الدولة حتمل ذلك بالنظر إىل ظروفها ا
كما أن نظام املساعدات هذا ال مينح إىل لألشخاص الذين يثبتون أم فقراء، مما يثري . يفقد هذا النظام فعاليته

نوعا من الصعوبة العملية، إضافة إىل ما فيه من مساس بكرامة الشخص املطالب باملساعدة، كما أنه قد يترتب 
  . حتياط عند الفرد، وتوقي األخطار لدى اجلماعةعلى املساعدة اإلجتماعية تالشي روح اال

  :املسؤولية املدنية : ثالثا 
تعد املسؤولية املدنية وسيلة حلماية الفرد اجتماعيا طبقا لنظرية اخلطأ، الذي يلزم التعويض ملا أحلقه من       

ملرض والشيخوخة، أو ضرر، غري أن هذه النظرية غري كافية، ألنه أحيانا قد ال يوجد مسؤول عن الضرر، كا
يكون املسؤول معسرا، وغالبا ما يتطلب التعويض اللجوء إىل القضاء، وتنفيذ احلكم الصادر بالتعويض مما 

  . يتطلب معه مدة زمنية معينة، ومصاريف ال تالءم الفقراء
  :التأمني اخلاص : رابعا 
ومنيز يف هذا النظام . األخطار اإلجتماعيةيقوم هذا النوع من التأمني على التبادل والتعاون يف حتمل       

  . التبادليات أو مجعيات املعونة املشتركة والتأمني التجاري: التأمني كوسيلة ملواجهة األخطار بني صوتني مها 
وهو املعونة اليت يتبادهلا جمموعة من األفراد يتعرضون لذات املخاطر يف إطار مجعيات تنشأ هلذا :  التبادليات

تمثل املعونة يف التعويض الذي تقدمه اجلمعية للفرد الذي يتعرض للخطر، ويدفع التعويض من الغرض، وت
جمموع االشتراكات الدورية اليت يدفعها أعضاء التبادلية، ظهرت هذه اجلمعيات بصفة خاصة بعد قيام اتمع 

 .الصناعي، وسيادة الروح الفردية اليت أدت إىل تضاؤل دور التضامن العائلي



وتعد مجعيات املعونة التبادلية وسيلة مجاعية ملواجهة املخاطر اليت يتعرض هلا الفرد، حبيث ال يتحمل نتائج      
اخلطر وحده، بل يشاركه يف حتمل النتائج باقي أعضاء اجلمعية، عن طريق االشتراكات اليت يؤدوا، واليت من 

  .جمموعها يدفع له تعويض عن الضرر الذي حلقها به
ري أن اجلمعيات مل تستطع القيام بدورها على أمت وجه بسبب إختيارية اإلنظمام إليها، وبالتايل قلة عدد غ      

  .املنضمني إليها، مما يعين عجز مواردها عن تغطية املخاطر اليت يتعرض هلا أعضاؤها
ني والشركة، مبقتضاه ويتم لدى شركات التأمني التجارية، عن طريق التعاقد بني طالب التأم :التأمني التجاري 

يدفع املؤمن له للشركة أقساط التأمني اليت يراعي يف حتديدها بصفة خاصة، درجة إحتمال اخلطر، ومبلغ 
التأمني، ومدة التأمني واألرباح اليت دف الشركة املؤمنة إىل حتقيقها، والنفقات اإلدارية املختلفة، على أن 

  .حتقق اخلطر املؤمن منه تدفع الشركة للمؤمن له مبلغ التأمني عند
  الفرع الثاين 

  على احلق يف التأمني اإلجتماعي  التأكيد
كانت التأمينات االجتماعية يف الوقت الذي نشبت فيه احلرب العاملية الثانية قد اكتسبت مكانة خاصة،       

مع تقرير اللورد بفردج  وتوطد االعتقاد بأمهيتها، ليتأكد بعد ذلك احلق لكل فرد يف التأمني اإلجتماعي، خاصة
وهو احلق الذي مت تكريسه الحقا يف العديد من اإلعالنات واملواثيق الدولية، متأثرة إىل حد بعيد بالتقرير  –

  .املذكور
  :تقرير اللورد بفردج : أوال 
ني جلنة برئاسة اللورد بفردج، لوضع تقرير عن نظام التأم 1941لقد شكلت احلكومة الربيطانية يف سنة     

وضعت اللجنة تقريرا ضمنته مالحظاا على  1942اإلجتماعي الذي ينبغي أن يكون يف بريطانيا، ويف عام 
  .النظام املذكور ومقترحاا لتطويره، وعرف هذا التقرير بإسم رئيس اللجنة اللورد بفردج

وم على حترير اإلنسان من تق –متأثرا يف ذلك بأفكار روزفلت  -وقد إنطلق بفردج يف تقريره من فكرة أساسية
احلاجة، فاحلاجة يف نظر بفردج عار جيب على اتمع التخلص منه، ولذلك عرف التأمني اإلجتماعي بأنه نظام 

  .ضمان حد أدىن من الدخل حيرر اإلنسان من احلاجة
حيل إذا ما وإذا كانت نقطة البدء عند بفردج هي ضرورة القضاء على الفقر واحلاجة، وأن ذلك ليس مبست     

إستخدمت األساليب العلمية السليمة، فقد ارتكز نظامه املقترح على ضرورة تعميم نظام التأمني اإلجتماعي، 
حبيث يشمل مجيع أفراد اتمع، وتبدوا أمهية ذلك ليس فحسب من ناحية توسيع دائرة املستفيدين من التأمني 

النظام، مما يؤدي إىل خلق نوع من التضامن والتكافل  بل أيضا من ناحية توسيع دائرة املسامهني يف متويل
  .اإلجتماعي بني أفراد اتمع، يترتب عليه إعادة توزيع املداخيل بينهم توزيعا عادالً 



ويرى بفردج أيضا ضرورة التوسع يف املخاطر اليت يتضمنها نظام التأمينات اإلجتماعية ليشمل كل      
ك خطر األعباء العائلية، وخطر الوفاة، وأكد التقرير كذلك على ضرورة توحيد املخاطر اإلجتماعية مبا يف ذل

نظام التأمني اإلجتماعي، وتبسيط إجراءاته فاقترح لذلك توحيد اإلدارة القائمة على التأمني وخضوعها لوزارة 
للمستفيد واحدة، هي وزارة التأمينات اإلجتماعية، وتبسيط اإلجراءات بالنسبة للمستفيدين حبيث يكون 

  .التأمني من كافة املخاطر ببطاقة واحدة حتمل خامتا واحدا
واقترحت اللجنة اليت يرأسها بفردج أن يتم وضع النظام املقترح موضع التنفيذ عن طريق تأمني وطين تنظمه     

احد والتعويض الذي يستحق عند حدوث الضرر و. الدولة، ويساهم فيه األفراد بأقساط مقتطعة من مداخيلهم
بالنسبة جلميع األفراد، وبغض النظر عن مراكزهم يف اتمع، وهذا التعويض ميثل احلد األدىن الالزم للمعيشة، 
ويستثين من مبدأ التزام األفراد بتمويل التأمني ما يتعلق مبواجهة األعباء العائلية، وتقدمي اخلدمات الصحية، 

  .حيث تتوىل الدولة متويل ذلك
ة إىل رفع التعويضات املستحقة عند حدوث الضرر، وإلغاء كل حتديد للمدة اليت مينح كما دعت اللجن    

  .خالهلا تعويض البطالة أو املرض
تلك هي مقترحات بفردج فيما يتعلق بالتعويض عن أضرر املخاطر اإلجتماعية، غري أن ذلك ال يعد إال       

، فقد أوصى بفردج باإلضافة إىل ما سبق، بضرورة عنصرا من عناصر مفهوم أكثر اتساعا للتأمني اإلجتماعي
تدعيم النظام املقترح بسياسة للرعاية الصحية اانية جلميع أفراد الشعب، سواء من ناحية الوقاية، أو من ناحية 

  .العالج، وإتباع سياسة عامة تعمل على حتقيق العمالة الكاملة يف اتمع
أمني اإلجتماعي يهدف إىل توفري احلماية اإلجتماعية جلميع أفراد وهكذا طرح بفردج أول مشروع للت       

اتمع رابطًا بني التأمني اإلجتماعي وبني احلاجة بشكل عام، مؤكدا على هذا النحو على حق كل فرد من 
  .أفراد اتمع يف التأمني اإلجتماعي

ب، بل يف حركة التشريع يف العامل، وبصفة لذلك كان هلذا املشروع أثر بالغ ال يف التشريع الربيطاين فحس     
خاصة يف البالد اليت كانت حكومات مؤقتة يف لندن أثناء احلرب العاملية الثانية، كفرنسا وبلجيكا وهولندا 
وكذلك يف العديد من اإلعالنات واملواثيق الدولية اليت حرصت على تأكيد احلق يف التأمني اإلجتماعي لكل 

  .فرد من أفراد اتمع
  :اإلعالنات واملواثيق الدولية : ثانيا 
لقد كانت احلرب العاملية الثانية مناسبة تعددت املواثيق واإلعالنات الدولية اليت تؤكد على دور الدولة يف      

اال اإلقتصادي واالجتماعي، وقد ساعدت هذه املواثيق واإلعالنات على زيادة دور الدولة يف هذا اال، 
على تأكيد احلق يف التأمني اإلجتماعي، والوصول به إىل مرتبة حقوق اإلنسان، فقد ظهر وساعدت كذلك 

االهتمام باحلق يف التأمني اإلجتماعي على الصعيد الدولـي مع بداية نشوب احلرب العاملية الثانية، فميثاق 



األكمل  بني روزفلت وتشرشل، وأكد على ضرورة التعاون 1941أوت  12األطلنطي الـذي وقـع يف 
بني مجيع الدول يف اال اإلقتصادي لتحسني شروط العمل، ودفع مستوى احلياة االقتصادية وتوفري التأمني 

  .اإلجتماعي للجميع
وكان املظهر الثاين من مظاهر االهتمام الدويل بتأكيد احلق يف التأمني اإلجتماعي متمثال يف جهود منظمة       

نوفمرب  05أكتوبر إىل  27عاملية الثانية، فقد عقد يف نيويورك يف الفترة من العمل الدولية أثناء احلرب ال
مؤمتر دويل للعمل، صدرت عنه توصية مؤيدة ملا جاء مبيثاق األطلنطي وتطالب باالستعانة بأجهزة  1941

رى منظمة العمل الدولية، وخربا يف سبيل وضع توصيات ميثاق األطلنطي موضع التنفيذ، وصدرت توصية أخ
  عـن هـذا املؤمتـر 

لقد أبرمت العديد من االتفاقات يف جمال حقوق العامل ولعل املنطلق هو التطور الذي ظهر يف اال  -1
الصناعي فقد مت إبرام اتفاقيات يف امليدان اإلجتماعي وذلك سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي وكلها 

ذي صادقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة واليت يشكل العمود تنطلق من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ال
بعدما عانته اإلنسانية من  1945ديسمرب  10الفقري لالتفاقيات الالحقة له يف مجيع امليادين وذلك بتاريخ 

ى متعلقة بإعادة البناء بعد احلرب على أساس حتسني شروط العمل، والعمل عل .ويالت احلرب العاملية الثانية
  .التقدم اإلقتصادي، وتطوير نظم التأمينات اإلجتماعية

 10أفريل إىل  20ويف الدورة السادسـة والعشرين ملؤمتر العمل الدويل اليت عقدت فـي فيالدلفيا من      
ماي  10أعيد حبث هذه املسألة ثانية، وصدر عن املؤمتر بيان هام يعرف ببيان فيالدلفيا يف  1944ماي 

مؤكدا على أن حماربة العوز جيب أن تتم بكل قوة عن  –ما بعد ميثاقا ملنظمة العمل الدولية ، إختذ في1944
طريق كل اهودات الدولية املستثمرة واملتناسقة، ومعلنا أن جلميع الناس أيا كانت أصوهلم احلق يف حياة مادية 

  .كرمية يف ظل نظام يضمن هلم األمن اإلقتصادي
اإلعالنات واملواثيق الدولية اليت تنص على ضرورة التأمينات اإلجتماعية وتؤكد على وتوالت بعد ذلك      

، كما ينص على ذلك يف اإلعالن العاملي 25حق كل مواطن فيها، فميثاق األمم املتحدة ينص عليها يف مادته 
له احلق يف ، كل شخص بإعتباره عضوا يف اتمع 22، وفقًا ملادته 1948حلقوق اإلنسان الصادر سنة 

التأمينات اإلجتماعية وله احلق يف احلصول على إشباع حاجاته اإلقتصادية واإلجتماعية الالزمة لكرامته، وللنمو 
. احلر لشخصيته، وذلك بفضل اهود الوطين والتعاون الدويل، وذلك مع  مراعاة ظروف كل دولة ومواردها

احلصول على أجر عادل، واحلرية النقابية، كما أشارت املادة من اإلعالن إىل احلق يف العمل و 23وتشري املادة 
من اإلعالن إىل حق العامل يف الراحة ويف وقت الفراغ وبصفة خاصة احلق يف إجازات دورية مدفوعة  24

  .األجر
من نفس اإلعالن على أن لكل شخص احلق يف حد أدىن من مستوى املعيشة لتأمني  25وتنص املادة      

حياة كرمية له وألسرته خاصة بالنسبة للمأكل واملسكن والرعاية الصحية، وكذلك بالنسبة  صحته وكفالة



للخدمات اإلجتماعية الضرورية، وله احلق يف األمان يف حالة البطالة، املرض، العجز، الترمل، الشيخوخة، ويف 
  .كل احلاالت األخرى اليت يفقد فيها موارد معيشته لسبب خارج عن إرادته

بذلك فإن الضمان اإلجتماعي عرف تطورات هامة عرب خمتلف املراحل خاصة بعد احلرب العاملية األوىل و     
ومت التأكيد عليه أكثر بعد احلرب العاملية الثانية إذ أن املخاطر اإلجتماعية اليت  1929واألزمة اإلقتصادية لسنة 

عية والتجارية العاملية املتزايدة، وكذا رغبة الفرد تستوجب احلماية توسعت قائمتها كثريا، وفقًا للتطورات الصنا
الطبيعية يف احلصول على األمان واحلماية من هذه املخاطر حىت يهنأ حبياة كرمية، وما كان من تطور للضمان 
اإلجتماعي إذ مل تكن وسيلة للحماية فقط وإمنا كحلقة من حلقات سياسية، واقتصادية وإجتماعية شاملة، 

الدولة لتحقيق مستوى معقول من األمن اإلقتصادي للمواطن حىت يف ظل أكثر النظم إميانا  تقوم على تدخل
  .  باحلرية اإلقتصادية

  املبحث الثاين 
  .األنظمة املختلفة للضمان اإلجتماعي والتطورات اليت طرأت عليها 

إىل ظهور اختالفات  لقد عرف الضمان اإلجتماعي عدة تطورات عرب التاريخ كما سبق توضيحه مما أدى     
بني كل مراحل هذا التطور، أدى كذلك إىل اختالف األنظمة املعتمدة من دولة ألخرى وذلك متاشيا مع 
درجة تقدمها وكذا وعيها بضرورة وضع نظام كفيل بتوفري أكرب قدر ممكن احلماية واألمان لألفراد مبا جيعلهم 

ددهم سواء يف كيا فعدم جناعة الوسائل التقليدية ملواجهة املخاطر . م أو ماهلميف مأمن من كل املخاطر اليت
اإلجتماعية يف حتقيق األمان الذي يسعى إليه اإلنسان، ولد فكرة ضرورة إجياد نظم تأمني اجتماعي الذي هو 
نوع من أنواع التأمني كفيل بالوصول للهدف املنتظر أال وهو  احلماية للفرد وعائلته، فالدول عرفت عدة 

ة يف جمال الضمان اإلجتماعي ولكل حماسنه ونقائصه، وإن كان اهلدف واحد يف كل نظام وكذا كون أنظم
التأمني اإلجتماعي يتميز كقاعدة عامة بطابعه اإللزامي، فهو نظام إجباري ال يدع جمال الختيار األفراد، إىل 

قيق الربح، وهو ما يربر تنمية جانب أن التأمني اإلجتماعي يباشر عن طريق مشروعات عامة ال تسعى إىل حت
  .الضمان اإلجتماعي

فالدول ختتار األنظمة اليت حتقق أكرب قدر من الفائدة من جهة ولكن من جهة أخرى فإن االتفاقات      
الدولية املربمة يف جمال التأمينات اإلجتماعية تفرض حد أدىن من املخاطر الواجب على الدولة ضماا والتأمني 

األفراد، فمهما اختلفت أنظمة الضمان اإلجتماعي من دولة ألخرى إال أن هناك عدد من ااالت عليها لصاحل 
املشتركة بينها وبني اجلزائر باعتبارها طرفا يف املعامالت والعالقات الدولية وكذا االتفاقيات اليت أبرمت يف هذا 

وإن كان له . جتماعي للمقاييس املقررة لهاال، فإا ملتزمة كباقي الدول على إخضاع نظامها التأميين اإل
خصوصياته، لذلك وجب علينا التطرق أوال ملختلف األنظمة املعتمدة من طرف الدول يف جمال الضمان 

لكي نتحول إىل دراسة نظام الضمان اإلجتماعي اجلزائري والتطورات اليت طرأت ) املطلب األول(اإلجتماعي 
  ).املطلب الثاين(عليه 



  ولاملطلب األ
  تطور الضمان اإلجتماعي يف القانون املقارن

خيتلف نظام الضمان اإلجتماعي بإختالف النظام اإلقتصادي واالجتماعي للدولة، فكما سبق شرحه فإن 
وقد شهدت أملانيا أول تشريع  19البوادر األوىل لنظم التأمني اإلجتماعي قد بدأت تظهر مع اية القرن 

ا الكثري من الدول األوربية، فالتعرض للنظام األملاين يكون يف الفرع األول يليه للتأمني اإلجتماعي وتأثرت 
  .التشريع الفرنسي يف الفرع الثاين والنظام األمريكي يف الفرع الثالث

  
  الفرع األول

  تطور الضمان اإلجتماعي يف النظام األملاين
ملستشار األملاين بسمارك جللب الطبقة العاملة ظهرت نظم التأمينات اإلجتماعية يف أملانيا كمحاولة من ا    

واحليلولة دون اعتناقها ملبادئ التيارات االشتراكية املناهضة للنظام الرأمسايل وما أدى إليه من ظلم اجتماعي 
وتركزت جهود بسمارك على حتسني أوضاع هذه الفئة مبنحهم بعض املزايا . واستغالل لطبقة العمال
على ختفيف من وطأة املخاطر اإلجتماعية اليت يتعرضون هلا وبالتايل ميكن امتصاص  اإلجتماعية اليت تساعد

غضب أفراد هذه الفئة واحلد من اجتاهها ملناصرة ومساندة االشتراكية ويف هذا الصدد أصدر بسمارك ثالثة 
ينظم  1884جويلية  6بفرض التأمني من املرض والثاين يف  1883جوان  15تشريعات متعاقبة األول يف 

صدر التشريع الثالث للتأمني ضد خماطر  1889جويلية  30التأمني عن اإلصابات النامجة من العمل، يف 
العجز والشيخوخة، وقد مت جتميع هذه التشريعات يف تقنني واحد مسي بتقنني التأمينات اإلجتماعية ، وقد 

وكذا قانون التأمني من البطالة  1931إستكمل هذا التقنني فصوله بصدور قانون التأمني من الوفاة يف عام 
  .1929سنة 
وقد متيزت هذه التأمينات بطابعها اإللزامي، وألول مرة يف تاريخ التأمني من املخاطر اإلجتماعية غري أا      

اقتصرت يف البداية على امليدان الصناعي وكذا أصحاب املداخيل البسيطة اليت أن امتدت بعد ذلك إىل 
ى، وكانت هذه التأمينات متول عن طريق االشتراكات اإلجبارية اليت يدفعها العمال القطاعات األخر
، وتتكفل )العجز والشيخوخة(هذا باإلضافة إىل مسامهة الدولة بالنسبة لبعض أنواع التأمني . وأصحاب العمل

جمالس منتخبة من بإدارة هذه التأمينات مؤسسات عامة على مستويات خمتلفة تتوىل إجراءات التأمني وتديرها 
  .العمال وأصحاب العمل

وقد كان هلذه التشريعات األوىل للتأمني اإلجتماعية تأثريا واسعا على الكثري من الدول األوربية األخرى،      
وأصدرت  1894وكذلك النرويج سنة  1887فقد أصدرت كل من النمسا وار تشريعات مماثلة يف عام 

  .يشمل كافة املواطنني 1913اري للشيخوخة يف عام السويد قانون التأمني اإلجب



  الفرع الثاين
  النظام الفرنسي

 1889أفريل  9تأثرت فرنسا بالتشريعات األملانية املذكورة آنفا، وصـدر يف هـذا الشـأن قانـون        
لعمل لتقرير آخذا مببدأ املسؤولية املوضوعية ألصحاب العمل، حيث مل يعد العامل ملزما بإثبات خطأ صاحب ا

حقه يف التعويض، وتأكيدا لالجتاه حنو توفري احلماية اإلجتماعية لطبقة العمال، أعقب القانون السابق قانون 
يفرض على أصحاب األعمال التأمني اإلجباري من املسؤولية عن حوادث العمل  1905مارس  31آخر يف 

  .ا على حقه يف التعويضمقررا للعامل دعوى مباشرة ضد شركة التأمني حيصل مبقتضاه
وعندما استردت فرنسا إقليم األلزاس واللورين من أملانيا، كان من الصعب سلب العمال يف هذا اإلقليم      

من حقوقهم اليت اكتسبوها يف ظل اإلحتالل األملاين من جراء تطبيق التشريعات األملانية السارية آنذاك، فعمل 
 05اليت يتمتع ا عمـال هـذا اإلقليـم فأصـدرت بذلك قانـون يف املشرع الفرنسي على تعميم املزايا 

واستقر منذ . واضعا أسس التأمني اإلجتماعي يف فرنسا 1930أفريل  30أعقبه قانون آخر يف  1928أفريل 
. هذا التاريخ نظام التأمني الصحي وتأمني األمومة والعجز والشيخوخة والوفاة بالنسبة لعمال الصناعة والتجارة

ويقوم هذا النظام على مسامهة العامل وصاحب العمل، باإلضافة إىل تأمني إصابات العمل الذي يقع عبء 
  .متويله على أصحاب األعمال

وقد شهد هذا النظام تطورا ملحوظا من حيث اتساع نطاق تطبيقه وتنظيمه، فبمجرد انتهاء اإلحتالل      
أمني اإلجتماعي هلا وذلك بتطوير احلماية اإلجتماعية مبا يتماشى األملاين، إجتهت فرنسا حنو إصالح نظام الت

حنو اإلتساع ملواكبة  1945وظروف ما بعد احلرب العاملية، وإجتهت سياسة التأمني اإلجتماعي لفرنسا بعد 
التقدم اإلقتصادي لفرنسا وتزايد ضغط الفئات العاملة اليت كانت تطالب بأكثر من احلماية اإلجتماعية وذلك 
بواسطة النقابات العمالية وكذا التجمعات املهنية مما أدى بفرنسا إىل توسيع نظامها للتأمني اإلجتماعي 

  .والرضوخ لطبقات العمال
  الفرع الثالث
  النظام األمريكي تطور الضمان اإلجتماعي يف

ة بذلك على مبادئ لقد ظلت الواليات املتحدة األمريكية بعيدة عن تيارات التأمينات اإلجتماعية، حريص     
احلرية املطلقة اليت متنع تدخل الدولة يف العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية، إىل أن دامهتها األزمة اإلقتصادية 

واليت أدت إىل إصابة االقتصاد األمريكي بأضرار فادحة ترتب عنها االنتشار اهلائل للبطالة  1929أواخر عام 
كانت األمور مهيأة النتهاج  1932عندما توىل روزفلت احلكم عام  وتزايد حاالت الفقر واحلاجة، ولذلك

سياسة جديدة خترج عن مبدأ احلرية املطلقة، وتقر حق الدولة يف التدخل يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية 
  .باعتبارها مسؤولة ليس فقط عن محاية النشاط الفردي للمواطن بل أيضا كفالة احليز العام للجماعة



قانون لإلصالح اإلقتصادي تاله يف سنة  1933ا هلذه السياسة اليت انتهجها روزفلت صدر سنة وتطبيق
قانون آخر لألمان اإلجتماعي، وقد وضع هذا القانون نظاما ملساعدة كبار السن والعائالت كثرية  1935

الفيدرالية مباشرة مث أضيف العدد واألرامل والعميان، وأقام نظاما للتأمني ضد الشيخوخة والوفاة تتواله الدولة 
كما وضع هذا القانون نظاما للتأمني ضد البطالة ترك تنظيمه للواليات مع . إليه تأمني العجز بتعديل الحق

  .منحها إعانات فيدرالية متول عن طريق الضرائب
مقارنة  ويبدو القانون األمريكي على هذا النحو حمدود األثر يف مواجهة األخطار اإلجتماعية وذلك      

باألنظمة األخرى للدول األوربية اليت صدرت يف هذه الفترة متزامنة معه، ففي جمال املخاطر اقتصر على التأمني 
ضد البطالة والشيخوخة، ومل يقرر التأمني اإلجباري عن املرض أو العجز فيما عدا العجز الناتج عن إصابات 

قانون إىل بعض الفئات كعمال الزراعة وخدام املنازل العمل، ومل متتد وسائل احلماية اليت نظمها هذا ال
غري أن هذا ال يقلل من أمهية املسامهة هلذا . والعاملني باحلكومة الفيدرالية والواليات وسائر العمال املستقلني

ها النظام يف تطوير نظم التأمني اإلجتماعي فعدم اقتصار احلماية اليت قررها القانون على طائفة العمال وامتداد
إىل غريهم من الفئات احملتاجة نبه األذهان إىل أن نظم التأمني اإلجتماعي ال يقتصر نطاق محايتها على هذه 
الفئة بل ميتد ليشمل أفراد اتمع كلهم، ليصبح هدف هذا النظام هو حترير اإلنسان من احلاجة سواء كان من 

ى من اتمع مثل البطالني وكذا الشيوخ وكذا ذوي العمال أو من غريهم إذ قد ميتد إىل محاية الفئات األخر
  . حقوق العمال

أضف إىل ذلك أنه جبانب وسائل العالج اليت وضعها القانون األمريكي يف صورة إعانات ومساعدات       
فقد وضع كذلك نظاما للوقاية من املخاطر قبل حدوثها وذلك عن طريق االهتمام بالصحة العامة وحماربة 

  .ربزا العالقة الوثيقة بني الوقاية والعالج يف جمال احلماية اإلجتماعيةالبطالة م
من خالل ما سبق يتضح لنا أن الدول قد اعتمدت على عدة أمناط للضمان والتأمني اإلجتماعي وذلك سواء 

لتأمني غري أن باتساع الفئات املشمولة باحلماية أو ااالت اليت تشملها هذه احلماية اإلجتماعية وكذا إلزامية ا
اهلدف واحد وهو الوصول إىل توفري أكرب قدر من احلماية للفرد وهو ما سار املشرع اجلزائري عليه من خالل 

  .وما طرأ عليه من تطورات) الضمان اإلجتماعي(نظام التأمني اإلجتماعي 
  املطلب الثاين

  .تطور الضمان اإلجتماعي يف النظام اجلزائري
ضمان اإلجتماعي اجلزائري عدة تطورات وذلك تبعا للمراحل العديدة اليت مرت ا لقد عرف نظام ال       

الدولة اجلزائرية، سواء كان ذلك من جراء التطورات السياسية أو من التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية اليت 
إصالح منظومة فقد مر نظام الضمان اإلجتماعي مبرحلتني أساسيتني أال ومها مرحلة صدور قوانني . عرفتها



متدة إىل يومنا قوانني واملرحلة املوالية هلا وامل 5أين صدرت  1983التأمني اإلجتماعي أي مرحلة ما قبل سنة 
  .هذا كمرحلة ثانية

معظم قوانينه إرث من النظام الفرنسي  1983وإن كان الضمان اإلجتماعي يف اجلزائر قبل سنة         
أنه وبعد االستقالل طرأت بعض التغريات خاصة يف املفاهيم وكذا توسيع نطاق وإمتداد لقوانينه يف أغلبه إالّ 

الضمان اإلجتماعي ليشمل الفئات احملرومة واليت كانت غري حممية بصفة فعالة يف النظام الفرنسي، خاصة وأن 
يت اعتنقت اجلزائر بعد االستقالل انتهجت نظاما خمالف للنظام الفرنسي اللربايل والتحقت بركب الدول ال

االشتراكية كسياسة، ومنط لتسيري املؤسسات العامة مع ما حيمل ذلك من وجوب إحداث تغيريات على نظامها 
  .اإلقتصادي واالجتماعي

دف  1983واستمرار لتطوير نظام الضمان اإلجتماعي باجلزائر فقد صدرت جمموعة من القوانني سنة       
اديق خاصة بكل فئة من املواطنني مع كل ما حيمل ذلك من اختالف إىل إصالح هذا النظام وكذا إحداث صن

يف اختصاصاا وكذا احلوادث واألخطار اإلجتماعية اليت يتكفل كل صندوق بضماا، فيتعني علينا دراسة 
وبعد ذلك مرحلة ما بعد سنة ) الفرع األول( 1983النظام اجلزائري عرب مرحلتني، مرحلة ما قبل سنة 

  ).الثاين الفرع( 1983
  الفرع األول
  1983مرحلة ما قبل سنة 

كما سبقت اإلشارة إليه فقد متيزت هذه املرحلة باستمرار تطبيق القوانني الفرنسية يف جمال الضمان      
  .اإلجتماعي مباشرة بعد االستقالل وذلك بعد أن كانت هي السائدة أثناء مرحلة االستعمار

  .أثناء االستعمار: أوالً 
ظام الضمان اإلجتماعي اجلزائري ميكن اعتباره وليد النظام الفرنسي، غري أن هذا األخري مل يكن مطبقا إن ن    

بشكله املعروف على اجلزائريني وذلك نظرا للمعارضة الشديدة للمعمرين الذين كانوا متمسكني بفكرة 
على االمتيازات اليت يتمتعون ا ازدواجية الطب بينهم وبني اجلزائريني، إذا كانوا حياولون دائما احملافظة 

وذلك  1958بوصفهم أعلى درجة من اجلزائريني، ومل يتم متديد نظام الضمان اإلجتماعي إىل اجلزائر إالّ سنة 
بعد تبلور فكرة االستقالل وظهورها جراء الثورة اجلزائرية، إذ مت إجراء بعض اإلصالحات يف جمال اهلياكل 

غري أن هذه اإلصالحات كان أثرها حمدود ومل يشمل أغلبية . طاع الصحةالصحية وكذا تكوين مستخدمي ق
اجلزائريني إذ امتد فقط إىل املعمرين وكذا اجلزائريني العاملني لديهم والعاملني باإلدارات االستعمارية مثل الربيد 

الفرنسي وهذا والسكك احلديدية واملوانئ، فقد مت إدخال نظام التأمني اإلجتماعي يف شكل متديد للنظام 
  .التمديد مل ميس إالّ القطاعات احلساسة لإلدارة االستعمارية واليت م املستعمر وختدم مصاحله



كانت هذه الفترة متتاز بالفوارق بني اجلزائريني واملعمرين إذا أن نظام التأمني على املرض كان خيص فقط       
ات رمزية مثل املساعدة الطبية اانية اليت كانت متنح يف األوربيني  وكان باقي الشعب ال يستفيد إالّ من إعان

املصحات، وبالنظر إىل وضعية اجلزائر خالل هذه املرحلة ميكن القول أنه وإن ظهر نظام تأمني اجتماعي غري 
  .أنه ذو تطبيق جزئي وانتقائي ومل يذق اجلزائريون طعم احلماية اإلجتماعية إالّ بعد االستقالل

  . 1983إىل سنة  1962من  مرحلة: ثانيا 
نظام الضمان االجتماعي باجلزائر والذي مت إدخاله كامتداد للنظام الفرنسي بدأ يعرف عدة تطورات       

وتغيريات مباشرة بعد االستقالل وذلك متاشيا مع االجتاهات املختارة من طرف الدولة اجلزائري وكذا 
وفرنسا اليت كان نظامها هو السائد، فقد اعتمدت اجلزائر على الفروقات اإلقتصادية واالختالفات بني اجلزائر 

االشتراكية كأغلبية الدول حديثة العهد باالستقالل مما يفرض إجراء تغيريات على كل املستويات خاصة يف 
 جمال احلماية اإلجتماعية  للمواطنني، وبذلك فقد مت االعتراف باحلق يف الصحة واحلماية اإلجتماعية يف امليثاق

  .الذي اعترف جلميع املواطنني حبقهم يف محاية صحتهم 1976وكذا يف دستور سنة  1976الوطين سنة 
وأهم ما مييز هذه املرحلة هو تنوع األنظمة إذ كانت فئة من العمال أو املوظفني ختضع لنظامها اخلاص       

اعي اجلزائري ذه الصفة معقد وكان هذا التنوع مربر بتنوع قطاعات النشاط مما جعل نضام الضمان اإلجتم
أين بدأت اإلجراءات األوىل حملاولة  1970سواء يف التنظيم أو التسيري، وبقي احلال على ذلك إىل غاية سنة 
الذي  1970أوت  1املؤرخ يف  116 -70خلق نوع من التجانس بني هذه األنظمة املختلفة، فجاء املرسوم 

شاء صناديق متخصصة، مع ضم نظام التأمني الفالحي مبوجب األمر أعاد تنظيم الضمان اإلجتماعي وذلك بإن
إذ أصبح الفالحون يتمتعون بنفس مزايا النظام العام . يف سياق الثورة الزراعية 1971أفريل  5الصادر يف 

املؤرخ يف  08 – 74الذي كان مطبق على الفئات األخرى من العمال واملوظفني، كما مت مبوجب األمر رقم 
كل هذه األنظمة والصناديق حتت وصاية وزارة واحدة وذلك بعد أن كان حتت وصاية  1974ي جانف 30

وزارات خمتلفة، إذ مت ضمهم لوزارة الشؤون اإلجتماعية باستثناء النظام الفالحي الذي كان تابعا لوزارة 
  .الفالحة
بعا بتعايش نظامني، النظام العام فخالل هذه الفترة إذا كان نظام الضمان اإلجتماعي اجلزائري يتميز ت       

(général)  أي حبسب الفئات العاملة وجمموعة من األنظمة اخلاصة اليت تستند على املهنة، إىل أن جاء
  .1983التوحيد سنة 

  : 1983مرحلة ما بعد سنة : ثالثا
بداية سنة  متاشيا دائما مع النظم االشتراكية وكذا التطورات والتوجهات اليت بدأت تتجسد من       

، تقرر تطوير نظام للضمان اإلجتماعي يكون كرمي ومعمم على مجيع املواطنني وبذلك مت إعادة تنظيم 1980
  :الضمان اإلجتماعي يف جممله ويستند على املبادئ التالية



  مبدأ تعميم الضمان اإلجتماعي -
 .مبدأ توحيد األنظمة واالمتيازات والتمويل -

يف تسيري هيئات الضمان اإلجتماعي عرب متثيل واسع يف جمالس اإلدارة هلذه األخرية، شاركة ممثلي العمال م   
هو تعميم الضمان للجميع دون النظر إىل قطاع  1983إن اهلدف من إصدار قوانني الضمان اإلجتماعي لسنة 

افة إىل السماح النشاط أو الفرد فيشمل مجيع العمال واملوظفني باإلضافة إىل املعوقني وكذا املسنني باإلض
 1983للنقابات واجلمعيات املمثلة هلذه الفئات من املشاركة يف تسيري هيئات الضمان، وقد صدرت سنة 

 :مخسة قوانني وهي

 )11-83القانون رقم (الضمان اإلجتماعي  -

 )12-83القانون رقم (التقاعد  -

 )13-83القانون رقم (حوادث العمل واألمراض املهنية -

 14- 83القانون رقم (كلفني يف جمال الضمان اإلجتماعي التزامات امل -

 . 15-83القانون رقم (املنازعات يف جمال الضمان اإلجتماعي  -

وتطبيقا هلذه القوانني وحماولة من املشرع إعطائها أكثر جناعة وفاعلية فقد مت إنشاء ثالث صناديق         
وجاء أيضا بتوحيد نظام هذه الصناديق  07-92رقم للضمان تشمل الفئات وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي 

  .سواء من اجلانب املايل أو من حيث التسيري وهذه الصناديق هي
 (CNAS) -العمال األجراء  –الصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية  -

 (CNR)الصندوق الوطين للتقاعد  -

 .(CASNOS)الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  -

 .الصندوق الوطين للبطالة  -

الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء  -
 .واألشغال العمومية والري

وهذه الصناديق هي الكفيلة بتوفر اخلدمات للمواطنني واملتمثلة يف احلماية من املخاطر اليت قد حتل م        
مع احلاجيات امللحة للحماية واملعرب عنها من طرف العمال من جهة وكذا مجيع فئات اتمع النشطة يف متاشيا 

مجيع املستويات وإن كان هذا التنظيم يشبه إىل حد بعيد النظام الفرنسي إال أن الضرورة هي اليت أملته 
ذي كان سائد قبل التوحيد، يطرح فاختالف وتعدد األجهزة واألنظمة املختصة يف جمال الضمان اإلجتماعي ال



العديد من اإلشكاالت خاصة يف التسيري وكذا الرقابة على االشتراكات اليت تعترب مصدر التمويل األويل هلذه 
  .الصناديق باإلضافة إلعانات الدولة

انون من عدم هذه هي أهم املراحل اليت مر ا نظام التأمني اإلجتماعي اجلزائري، فبعدما كان اجلزائريون يع    
توازن نظام احلماية أثناء االستعمار، بدأ الضمان اإلجتماعي يظهر شيئا ويتطور بتطور املفاهيم وكذا توجهات 

من حيث التنظيم أو التسيري غري أن فعالية نظام التأمني  1983الدولة اجلزائرية إىل أن أصبح كما هو عليه منذ 
ا البالد يف السنوات اليت كان من املفروض أن ينطلق فيها فعال هذا اإلجتماعي تأثر كثريا باألزمة اليت عرفته

، إال أنه وبالرغم من ذلك فإن هيئات الضمان اإلجتماعي تؤدي خدماا، وبالنظر إىل )التسعينات(النظام 
طبيعة العالقة بني املؤمن هلم والصناديق املختلفة وبصفة خاصة ما ينتظره الفرد من محاية، فقد ال يرضى 

  .بتقديرات صناديق الضمان اإلجتماعي وبالتايل ينازعها يف بعض احلاالت
  الفصل الثاين

  النظام القانوين لصناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر
املتضمن الوضع  1992يناير  04املؤرخ يف  07-92من املرسوم التنفيذي رقم  01تنص املادة رقم      

والتنظيم اإلداري واملايل للضمان االجتماعي املعدل على أن هيئات القانوين لصناديق الضمان االجتماعي 
ويف املواد  1988يناير  12املؤرخ يف  01- 88من القانون رقم  49الضمان االجتماعي املقررة يف املادة 

املشار  1983جويلة -02املؤرخة يف  13-83و 12-83و 11- 83من القوانني رقم  81و 49و 78
  : إليها أعاله هي 

  . لصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء ا -
  .الصندوق الوطين للتقاعد  -
  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء  -

ختضع ألحكام هذا املرسوم والقوانني والتنظيمات السارية ، (( من نفس املرسوم على أنه  02وتنص املادة 
ر املنصوص عليها يف قوانني الضمان االجتماعي وتتمتع بالشخصية املعنوية الصناديق اليت تتوىل تسيري األخطا

  .واالستقاللية املالية 
وختضع يف عالقاا مع اآلخرين للتشرع التجاري وكذا للقوانني والتنظيمات السارية املفعول وألحكام هذا  

  .املرسوم 
  
  

  املبحث األول



  األجراء الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال
  املطلب األول

  مهام الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
يتوىل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء يف إطار القوانني السارية : من املرسوم  08املادة 

  -: املهام التالية 
  حوادث العمل واألمراض املهنية تسيري األدءات العينية والنقدية للتأمينات االجتماعية و-
  . تسيري األداءات العائلية -
ضمان التحصيل واملراقبة ونزاعات حتصيل االشتراكات املخصصة لتمويل األداءات املنصوص عليها يف  -

  .الفقرات السابقة 
حوادث  املسامهة يف ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل واألمراض املهنية وتسيري صندوق الوقاية من -

  .العمل واألمراض املهنية 
تسيري األداءات املستحقة لألشخاص املستفيدين من املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جمال الضمان  -

  .االجتماعي 
  .تنظيم وتنسيق وممارسة املراقبة الطبية  -
من  92ادة القيام بأعمال يف شكل إجنازات ذات طابع صحي واجتماعي ، كما هو منصوص عليه يف امل -

  املتعلق بالتأمينات االجتماعية وذلك بعد اقتراح من جملس إدارة الصندوق  11-83القانون رقم 
  القيام بأعمال ختص الوقاية والتربية واإلعالم الصحي بعد اقتراح من جملس إدارة الصندوق  -
املتعلق بالتأمينات  11-83من القانون رقم  90تسيري صندوق املساعدة واإلغاثة املنصوص عليه يف املادة -

  .االجتماعية 
  .السالف الذكر  11- 83من القانون رقم  60إبرام املعاهدات املنصوص عليها يف املادة  

  .منح رقم تسجيل وطين للمؤمنني اجتماعيا واملستخدمني وإعطائهم رقما وطنيا 
  .القيام فيما خيصه بضمان إعالم املستفيدين واملستخدمني  -
نفقات النامجة عن تسيري خمتلف اللجان أو اجلهات القضائية اليت تقوم بالبت يف اخلالفات الناجتة تسديد ال  -

  . عن القرارات اليت يتخذها الصندوق 
  املطلب الثاين 



 الفئات اخلاضعة للتأمني االجتماعي

.العمال األجراء -أوال   
ه الفكرة جتاوزها الزمن، و أصبح يف السابق كان حتديد هذه الفئة يتم على أساس عقد العمل لكن هذ

نظام الضمان االجتماعي يشمل كل األشخاص حىت يف غياب عقد العمل، على اعتبار أن هؤالء األشخاص 
يقومون بنشاطات حلساب مشروع اقتصادي معني أو لصاحب العمل فإم مل يكونوا ليمارسوا هذا النشاط 

ل، لذلك فلقد كان من الطبيعي أن يتحمل هذا األخري لوال العالقة اليت تربطهم باملشروع و صاحب العم
على ما  83/11من قانون  03، حيث نصت املادة )5(األعباء اليت يفرضها قانون الضمان االجتماعي

يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقني باألجراء أيا كان قطاع النشاط :"يلي
.)6("لنظام الذي كان يسري عليهم من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيقالدين ينتمون إليه و ا  

:و املقصود باألجراء  و امللحقني باألجراء الفئات التالية   
.العمال الذين يباشرون عملهم يف املرتل  -       

إخل .. األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص كالبوابون و اخلادمات و املمرضات  -      
.متهنون الذين تدفع هلم رواتب شهرية تساوي نصف األجر الوطين األدىن املضمونامل -     

الفنانون و املمثلون الناطقون و غري الناطقون يف املسرح والسينما و املؤسسات الترفيهية الذين تدفع هلم  -   
.مكافآت يف شكل أجور  

.محالو األمتعة الذين يستخدمون احملطات -   
.ن يستخدمون احملطاتحراس املواقف الذي -  

<<ويف هذا الشأن من هم العمال األجراء؟ يرى الفرنسي Jacques Doublet << 
أن نطاق تطبيق التأمينات االجتماعية ميتد ليس فقط على األجراء، و لكن على كل من يعمل عند (( 

  )) .الغري و لو مل يكن عامال مأجور
(( أما  Jacques Julliot ضمان االجتماعي كل األشخاص الذين هلم صفة أنه خيضع لل:"فريى ))  

األجري إزاء تشريع العمل، و عند عدم توفر صفة األجري باملعىن الدقيق، خيضع كل األشخاص الذين يعملون 
.)7("بأية صفة كانت لدى صاحب العمل واحد أو أكثر  

ذوي حقوق املستفيد -ثانيا   
: يقصد بذوي احلقوق كل من  

  من األداءات العينية إذا مل يكن ميارس نشاطا مهنيا مأجورا يستفيد  :زوج املؤمن له - أ
                                                

  2ص 1983-دار الفكر العريب -عامة للتأمينات االجتماعية و تطبيقاا يف القانون املقارناملبادئ ال -الرب عيالدكتور أمحد حسن  )5(
  .من قانون الضمان االجتماعي الفرنسي 241نفس األحكام تنص عليها املادة  )6(
  .81ص -بريوت -1996 -منشورات احلليب احلقوقية -شرح قانون الضمان االجتماعي -رفيق سالمة )7(



  : األوالد املكفولون -  ب
 .سنة 18األوالد املكفولون الذين تقل أعمارهم عن  -
سنة الذي هلم عقد التمهني بأجر يقل عن نصف األجر الوصي األدىن  25األوالد البالغون أقل من  -
 .املضمون
 .يواصلون دراستهم سنة الذين 21األوالد البالغون أقل من  -
 .األوالد املكفولون من احلواشي من الدرجة الثالثة و اإلناث بدون دخل مهما كان سنهن -
  .األوالد املصابني بعاهة أو مرض مزمن متنعهم من ممارسة أي نشاط مأجور -
أصول املؤمن له، أصول الزوجة عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصية  :األصول املكفولون -  ت

 .ملعاش للتقاعد املبلغ األدىن
:إىل جانب هذه الفئات الثالثة هناك فئة رابعة و هي  

:فئة الطلبة و العمال املقبولني للتكوين يف اخلارج و هم -ثالثا   
  األعوان العاملون يف البعثات الدبلوماسية  -
 .العمال العاملون يف اخلارج يف إطار التعاون -
 .موظفو التعليم و التأطري التربوي يف اخلارج -
 .وان املمثليات اجلزائريةأع -

.الطلبة و العمال الذين يقبلون املتابعة و التكوين يف اخلارج  

 

 

 

  املطلب الثالث

  ) .متويل الصندوق ( وعاء االشتراك الذي يدفع من طرف صاحب العمل لفائدة الصندوق 

  .وعاء االشتراك  -1

لضمان االجتماعي ،وهذا األجر خيضع يف يتكون وعاء االشتراك من أجر العامل اخلاضع لالشتراكات ا      
تقديره إىل االتفاق احلاصل بني صاحب العمل والعامل نأو خيضع لالتفاقية اجلماعية لكل قطاع نشاط حسب 

  .املنصب الذي يشغله العمال والذي هو حمل عقد العمل 



تماعي أقل من األجر مع مالحظة أنه ال ميكن أن يكون األجر اخلاضع القتطاع اشتراكات الضمان االج    
  .SNMGالوطين األدىن املضمون 

إىل غاية يومنا هذا حسب اجلدول  1990ويف ما يلي نتناول تطور األجر الوطين األدىن املضمون منذ سنة     
  :التايل 

  

مبلغ األجر الوطين   السنة          
       SNMG األدىن

املسوؤل الذي بادر 
بتغيري األجر الوطين 

  األدىن 

  مولود محروش   دج  1000                          1990نفي  جا

  أمحد غزايل   دج  2500  1992جانفي

  رضا مالك   دج 4000  1994جويلية  01

  أمحد أوحيى  دج  4800   07-1997- 01

  أمحد أوحيى  دج  5400   07-1998- 01

  أمحد أوحيى  دج  6000   07-1998- 01

  بوتفليقة  عبد العزيز  دج  8000  2001جانفي 01

  عبد العزيز بوتفليقة  دج 10000  2004جانفي 01

  عبد العزيز بوتفليقة  دج  12000  2007جانفي 01

  عبد العزيز بوتفليقة  دج  15000  2010جانفي 01

فإن        SNMG إذا كان األجر اخلاضع القتطاع االشتراك أقل من األجر الوطين األدىن:  مالحظة
لف إىل مصلحة مراقبة أصحاب العمل ملراقبة األجور املصرح ا من طرف رب مصلحة االشتراكات حتيل امل

العمل ،من خالل االطالع على وثائق احملاسبة لرب العمل ومن خالل قيام املراقب بزيارة مكان العمل وقيامه 
  .باستجواب العمال والتحقق من األجر الذين يتقاضونه 



من خالل قيام مصلحة االشتراك بتقدمي طلب إىل مصلحة مراقبة كما ميكن أن تتم مراقبة صاحب العمل     
أصحاب العمل يف حالة قيام صاحب العمل بالتصريح بعامل واحد لدى هيئة الضمان االجتماعي واحلقيقة أن 
صاحب العمل ميلك شركة كربى واملفروض أنه يوظف عدة عمال ،أو أنه قام بالتصريح بثالثة عمال لكنه 

مل واحد ،أو أن صاحب العمل ميلك شهادة تأهيل من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حىت سدد اشتراكات عا
الرابعة لكنه قام بالتصريح بعامل واحد ففي كل هذه احلاالت تبادر مصلحة االشتراكات بتقدمي طلب مراقبة 

  .  صاحب العمل املعين عن طريق اللجوء إىل مصلحة مراقبة أصحاب العمل

  .الشتراك توزيع مبلغ ا -2

يوزع مبلغ االشتراك على شكل أقساط يتحملها كل من العامل ورب العمل وتوجه هذه األقساط لتمويل      
  :أداءات الضمان االجتماعي وهي كما يلي 

  .التأمينات االجتماعية  -

 .حوادث العمل واألمراض املهنية  -

 .التقاعد  -

 .تأمني البطالة  -

 .التقاعد املسبق -

حتسب من أجر املنصب املصرح ./.  34.5نسبة االشتراك ب   339- 06نفيذي رقم حيدد املرسوم الت  
به ، بالنسبة للتأمني االجتماعي بوجه عام ، ويف هذا اإلطار نصت املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم 

املادة  توزع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي املنصوص عليها يف(( واليت جاء فيها على أنه  339- 06
  :األوىل أعاله كما يأيت 

  من أساس االشتراك يف الضمان االجتماعي يتكفل ا املستخدم ،./.  25 -
  من أساس االشتراك يف الضمان االجتماعي يتكفل ا العامل ،./.  9 -
  .   8))من أساس االشتراك بعنوان حصة صندوق اخلدمات االجتماعية./.  0.5 -
 339- 06ملنصوص عليها يف املادة األوىل وفقا للمادة الثانية من املرسوم رقم ا./.  34.5وتوزع نسبة   

كما ./.  34.5السالف الذكر واليت جاء فيها على أنه توزع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي احملددة ب 
 : 9هو منصوص عليها يف املادة األوىل أعاله كما يأيت

                                                
 06املؤرخ يف  187-94الذي يعدل املرسوم التنفيذي رقم  2006سبتمرب  25املؤرخ يف  339-06ىل من املرسوم التنفيذي رقم املادة األو 8 

 .الذي حيدد توزيع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي  1994يوليو 



  :اآليت بيانه  10مها لكل قطاع  وفق اجلدولويف ما يلي نبني نسب االشتراكات وتقسي

  

احلصة اليت   الفروع 
يتكفل ا 

  املستخدم 

احلصة اليت 
يتكفل ا 

  األجري

حصة صندوق 
اخلدمات 

  االجتماعية 

  اموع 

  التأمينات االجتماعية 

حوادث العمل 
  واألمراض املهنية

  التقاعد 

  التأمني على البطالة 

  التقاعد املسبق 

  اموع  

12.5  ./.  
 
 

1.25  ./.  
 

10 ./.  
 

1  ./.  
 

0.25  ./.  
 
25 ./. 

1.5 ./.  
 
 
 ـــــ
 
 

6.75  ./.  
 
0.50  ./. 
 
 

0.25  ./.  
 
 

9 ./.  

  ـ
 

 
 ــــــ
 
 

0.50  ./.  
 
 
 ـــــ

 
 ـــــ

 
 
0.50  ./.  

14 ./.  

1.25 ./.  
 
 
 
17.25 
./. 
 
 

1.50 ./.  
 

0.50  ./.  
 
 

34.50./.  

  .سبة األساسية واخلاصة بقطاع البناء واألشغال العمومية والري نسبة االشتراك املضافة للن -3
بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية والري نسب ./. 34.5يضاف لنسبة االشتراك املقدرة ب      

  :اآليت شرحه كما يلي  46-97نص عليها املرسوم التنفيذي رقم 
مكرر  52عمال بأحكام املادة (( على أنه  46-97م فنصت املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رق      

من األمر رقم  13املعدل واملتمم ، وأحكام املادة  1990- 04-21املؤرخ يف  11-90من القانون رقم  2

                                                                                                                                                   
 . ر السالف الذك 2006سبتمرب  25املؤرخ يف  339-06من املرسوم التنفيذي رقم   2املادة رقم  9

 1994يوليو  06املؤرخ يف  187-94الذي يعدل املرسوم التنفيذي رقم  2006سبتمرب  25املؤرخ يف  339- 06املرسوم التنفيذي رقم   10
 .الذي حيدد توزيع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي 



واملذكورين أعاله ،حيدد هذا  1997يناير سنة  11املوافق ل 1417رمضان عام  2املؤرخ يف  01- 97
لدفع إىل الصندوق الوطين لتعويض العطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة املرسوم نسب االشتراكات الواجبة ا

عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والري ، بعنوان العطل املدفوعة األجر والبطالة 
  11)).النامجة عن سوء األحوال اجلوية 

وحتسب على أساس وعاء ./.  12.21ار فتحدد نسبة االشتراك يف العطل املدفوعة األجر مبقد  
ويتحمل صاحب العمل وحده هذا االشتراك ، وهذا وفقا ملا نصت عليه . اشتراكات الضمان االجتماعي 

  . 12السالف الذكر 46-97من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة 
عن سوء األحوال من نفس املرسوم على أنه حتدد نسبة االشتراك يف البطالة النامجة  03ونصت املادة    

  :على أساس وعاء اشتراكات الضمان االجتماعي وتوزع كما يأيت ./.  0.75اجلوية مبقدار 
  من حصة صاحب العمل ،./.  0.375 -

  .13من حصة العمال ./.  0.375

  

  

  ).الثالثية(طريقة التصريح باألجور الشهرية والفصلية   -4
مال ، إذا كان يشغل عماال أكثر من عشرة جيب على رب العمل لوجوب التصريح الشهري بالع     

 3،1/ 21يوما اليت تلي الشهر ،وهذا ما نصت عليه املادة ) 30(،ويتم التصريح الشهري خالل ثالثني ) 10(
  .املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي 14-83من القانون رقم 

ان يشغل أقل من عشرة عمال ، أي من عامل كما يقوم صاحب العمل املكلف بالتصريح الفصلي إذا ك
  .يوما اليت تلي الفصل) 30(عمال ، ويتم التصريح الفصلي خالل ثالثني ) 9(إىل تسعة ) 1(واحد 

 -وجتدر اإلشارة أن رب العمل عند تسديد االشتراكات املستحقة سواء كانت شهرية أو ثالثية    
،مع  DACاحل الصندوق تسمى التصريح باألجور فإنه يكون مبقتضى وثيقة معدة من طرف مص -فصلية

مالحظة أنه يف هذه الوثيقة ال يتم ذكر أمساء العمال وفترة تشغيلهم وتاريخ دخوهلم وخروجهم من العمل ، 
فقط ذكر عدد العمال و حترير مبالغ األجور اخلاضعة لالشتراك وكذا املبلغ الواجب دفعه والذي يعترب   بل يتم

  . أي املبلغ املستحق يف الفترة املصرح ا االشتراك املستحق 
                                                

االشتراكات الواجبة الدفع إىل الصندوق الذي حيدد نسب  1997- 02-04املؤرخ يف  46-97املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  11
طل املدفوعة الوطين لتعويض العطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والري بعنوان الع

 .األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية 
 .السالف الذكر 1997-02-04املؤرخ يف  46-97رقم من املرسوم التنفيذي  2املادة رقم  12
 .السالف الذكر 1997-02-04املؤرخ يف  46-97من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة رقم  13



  .déclaration annuelle dessalariesطريقة التصريح باألجور السنوية   -5

يستلزم على صاحب العمل أن يقدم هليئة الضمان االجتماعي خالل الثالثني يوما اليت تلي اية كل سنة       
،حبيث يبني فيه األجور  DAS LAب  ه الوثيقةمدنية كشفا امسيا باألجور واألجراء ويطلق على هذ

املتقاضاة من أول يوم عمل إىل آخر يوم عمل من السنة لكل عامل ،ومبلغ االشتراكات املستحقة على كل 
عامل ،ويذكر رب العمل يف هذه الوثيقة أيضا اسم كل عامل ورقمه للضمان االجتماعي ،وتاريخ دخوله 

  .ومبلغ وعاء االشتراك  وخروجه من العمل ،وعدد أيام العمل

خالل شهر جانفي يف اية كل سنة يتقدم صاحب العمل بالتصريح باألجور يف قرص أو اسطوانة  وبالتايل     
من ثالث نسخ ا رقم   bordereau de dépôtوالذي به ملف التصريح وملف األجور ووثيقة االستالم

لكل شهر أو ثالثي حسب احلالة ،والسنة املصرحة وعدد املستخدم وامسه وعنوانه ونشاطه ،مث وعاء االشتراك 
  ...  .العمال إخل

  LA DASويقوم األعوان املكلفون يف هذه املصلحة بعملية املراقبة للكشف السنوي لألجر واألجراء       
 bordereau de ففي حالة تطابق املعطيات املوجودة على امللف مع تلك املعلومات املوجودة على املطبوعة

dépôt   فإنه متنح لصاحب العمل نسخة من املطبوعة ممضاة وحتمل ختم املصلحة ، أما يف حالة عدم وجود
  .تطابق فإنه يطلب من صاحب العمل أن يعيد تصحيح األخطاء الواردة وال يتم قبول ملفه إال بعد تصحيحه 

 pénalitéه لغرامة التأخري ويف حالة تأخر صاحب العمل يف إيداع ملفه فإنه ينجم عن ذلك تسديد      
de retard   من املبلغ السابق ./.  5من االشتراكات املستحقة للسنة املاضية وزيادة نسبتها ./.  15قدرها

،وهذا ما ./.  15عن كل شهر متأخر أي حتسب هذه النسبة بعدما يتم تطبيق غرامة التأخري واملقدرة ب
  .14املتعلق بالتزامات الضمان االجتماعي  14- 83من القانون رقم  16نصت عليه املادة  

ومثال ذلك إذا تأخر صاحب العمل يف إيداع التصريح باألجور إىل غاية شهر مارس مثال عوض تقدميها       
من االشتراكات املستحقة وتسمى غرامة التأخري ، وبعد ./.  15يف شهر جانفي فإنه يف هذه احلالة تطبق نسبة 

 ./.  5أي على غرامة التأخري نسبة أخرى تسمى زيادة التأخري وهي  ذلك تطبق على هذا املبلغ
 

 املطلب الرابع

يوفرها الصندوقاألداءات اليت   
                                                

يترتب على عدم تقدمي التصريح (( املتعلق بالتزامات الضمان االجتماعي املعدل واملتمم على أنه  14- 83من القانون رقم  16نصت املادة  14
من مبلغ االشتراكات املستحقة تضاف ./.  15من هذا القانون دفع غرامة قدرها  14ور وفقا لآلجال والشروط املنصوص عليها يف املادة باألج

 )).توقع هيئة الضمان االجتماعي الغرامة والزيادة فيها وحتصلهما .عن كل شهر تأخري ./.  5إليها زيادة قدرها 



 الفرع األول 

 83/11ما يليها من القانون رقم  14واملادة  07/02املادة  «  )1(األداءات النقدية للتأمني على املرض
  »املتعلق بالتأمينات االجتماعية

من شأنه أن خيول له احلق يف التعويض وهذا بعد قيامه بكل اإلجراءات  )2(ؤمن له مبرضإن إصابة امل
املنصوص عليها قانونا، فمخالفة هذه اإلجراءات  جتعل مصلحة أداءات الضمان االجتماعي تصدر قرار رفض 

من له من استيفاء األمر الذي يؤدي إىل حرمان املؤ ،يقضي برفض كفالة التعويضات عن العطلة املرضية يإدرار
وتتمثل هذه اإلجراءات يف وجوب قيام املؤمن له بإشعار هيئة الضمان االجتماعي باملرض ،حقه يف التعويض 

 01الذي أصابه مبدة يومني عمل غري مشمول فيهما اليوم احملدد بالتوقف عن العمل وهذا ما نصت عليه املادة 
   ،)3( 1984فرباير  13من القرار الوزاري املؤرخ يف 

ويتم التصريح باملرض بإيداع املؤمن له املريض أو من ميثله وصفة التوقـف عن العمل لدى شباك هيئة 
الضمان االجتماعي املختصة أو إرساهلا عن طريق الربيد ضمن املواعيد املذكورة آنفا، مع مالحظة أن اإلرسال 

ستشف من املمارسة العملية اليومية عن طريق الفاكس مقبول لدى هيئة الضمان االجتماعي وهذا ما هو م
  .)2(ملصاحل الضمان االجتماعي

إضافة إىل اإلجراءات السالف ذكرها يشترط يف املؤمن له الستفاء حقه يف التعويضات اليومية للتأمني عن 
  :املرض خالل الستة أشهر األوىل أن يكون املؤمن االجتماعي قد عمل

                                                
الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من  11/02/1984المؤرخ في  84/27سوم رقم من المر 24لقد نصت المادة   - )1(

یجب على مقدم الطلب كي یستفید من أداءات التأمین على «المتعلق بالتأمینات االجتماعیة على أنھ   83/11القانون رقم 
حدد قائمتھا بقرار الوزیر المكلف بالضمان المرض أن یثبت صفة المؤمن لھ اجتماعیا، وأن یقدم األوراق االثباتیة التي ی

 »االجتماعي 
تجدر اإلشارة إلى أنھ نقصد بالمرض الذي یصیب المؤمن لھ والذي یؤدي إلى التوقف مباشرة عن عملھ المرض  - )2(

متمم والمعدل وال 02/07/1983المتعلق بالتأمینات  االجتماعیة المؤرخ في  83/11رقم الذي نظمھ المشرع ضمن القانون 
الذي یحدد  كیفیات تطبیق   11/02/1984المؤرخ في  84/27والمرسوم رقم  1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17باألمر رقم 

 63المتعلق بالتأمینات االجتماعیة، أما المرض المھني فقد نظمھ المشرع ضمن المادة  83/11العنوان الثاني من القانون رقم 
  .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983 المؤرخ في 83/13من القانون رقم 

یحدد مدة األجل المضروب للتصریح بالعطل المرضیة لدى الھیئات الضمان  1984فبرایر  13قرار وزاري مؤرخ في  - )3(
 .1984فبرایر  14الصادرة بتاریخ  07االجتماعي، أنظر الجریدة الرسمیة رقم 

وفي «من نفس القرار على أنھ  5- 4-3، وتضیف الفقرة 1984فبرایر  13لوزاري المؤرخ في من القرار ا 01/02المادة  - )2(
  .حالة اإلیداع تقوم مصالح الضمان االجتماعي بتسلیم إشعار باالستالم على الفور

دھما ي نسختین أحفوفي حالة اإلرسال عن طریق البرید، یثبت ختم البرید تاریخ التصریح وتعد وصفة التوقف عن العمل  
لكن یالحظ عملیا أن المؤمن لھ ھو . »لصاحب العمل الذي یشتغل عنده المؤمن لھ، والثانیة لھیئة الضمان االجتماعي 

داءات بالضمان االجتماعي التابع لھا المؤمن لھ، ونادرا ما یتم إرسال الذي یقدم شھادة التوقف عن العمل لدى مصلحة األ
س،وتكون وصفة التوقف عن العمل على نسختین األولى تسلم للضمان االجتماعي ھذه الوصفة عن طریق البرید أو الفاك

وھي النسخة األصلیة، والنسخة  الثانیة تكون صورة طبق األصل للنسخة األصلیة بحیث تختم بختم صندوق الضمان 
وبعدھا  ″من لھ المؤ ″لتسلم فیما بعد إلى رب العمل من طرف العامل المریض  "داءاتختم مصلحة األ "االجتماعي 

الطبیب المستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي، ھذا األخیر ھو الذي  یجري ھذا األخیر مراقبة طبیة على الفور أمام 
 قبول العطلة المرضیة  من عدمھا  یقرر



على األقل أثناء الفصل الثالثي الذي يسبق تاريخ  ساعة)100(أو مائة ) 15(إما مخسة عشر  -
  . العالجات املطلوب تعويضها

شهرا اليت تسبق ) 12(ساعة على األقل أثناء االثىن عشر ) 400(يوما أو أربعمائة ) 60(وإما ستني  -
 .)1(تاريخ تقدمي العالجات املطلوب تعويضها

إجتماعيا هناك شروط أخرى نصت عليها املادة  إضافة إىل الشروط الواجب احترامها من طرف املؤمن له
تتمثل التزامات املؤمن « واليت جاء فيها على أنه  11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  26

  :له على اخلصوص فيما يلي
أي نشاط مهين مأجور أو غري مأجور إال بإذن من هيئة  ىجيب على املؤمن له املريض أال يتعاط -1

  .جتماعيالضمان اال
 .جيب على املريض أال يغادر مرتله إال بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض عالجي -2

الضمان  ةجيب على املؤمن له أن ال يقوم بأي تنقل طوال مدة مرضه دون إذن مسبق من هيئ -3
  .االجتماعي

يشعر هيئة الضمان  جيب على املريض الذي يرى طبيبه املعاجل ضرورة إرساله لقضاء فترة نقاهة أن -4
االجتماعي بذلك قبل ذهابه، وينتظر إذا، كما جيب أن خيضع ملراقبة هيئة الضمان االجتماعي طوال مدة 

  .النقاهة
إذا مرض املؤمن له خارج اال اإلقليمي هليئة الضمان االجتماعي اليت ينتمي إليها وجب عليه أن  -5

  .يشعر هذه اهليئة حسب األشكال التنظيمية
جيب على املؤمن له يف حالة متديد فترة االنقطاع عن العمل أن يشعر الطبيب بذلك عند وصف  -6

  .)1(»أعاله  25التمديد املذكور له طبقا ألحكام املقطع األخري من املادة 
وجتدر اإلشارة إىل أن هيئة الضمان االجتماعي  جتري مراقبتني على املؤمن له املريض، األوىل مراقبة طبية 

وم ا الطبيب املستشار التابع للصندوق وذلك بعد تقدمي وصفة التوقف عن العمل وهذا وفقا لنص املادة يق
والثانية مراقبة إدارية يقوم ا أعوان هيئة ، )2( 11/02/1984املؤرخ يف  27-84من املرسوم رقم  29

من  26األخري مبا ورد يف نص املادة االجتماعي مبقر إقامة املؤمن له املريض وذلك للتأكد من مدى التزام هذا 
ويف هذا اإلطار صدر قرار عن اللجنة الوطنية للطعن املسبق يؤيد قرار  ،)3(السالف ذكرها 27- 84املرسوم 

                                                
لمتعلق بالتأمینات ا 83/11من القانون  52التي عدلت المادة  1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17من األمر  19المادة  -  )1(

 .االجتماعیة
 83/11الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون  11/02/1984المؤرخ في  27-84من المرسوم رقم  26المادة  - )1(

 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة
د من التأمین على المرض أن ال یمكن ألي مستفی« السالف ذكره على أنھ  27- 84من المرسوم رقم  29/1نصت المادة  -  )2(

الضمان االجتماعي، وفي حالة رفضھ ذلك توقف الخدمات العینیة أو  ةیتملص من مختلف المراقبات التي تطلبھا ھیئ
 .»االداءات النقدیة خالل المدة التي یتعذر فیھا إجراء المراقبة 

تجري ھیئات الضمان االجتماعي « ى أنھ السالف ذكره عل 27- 84من المرسوم  27وفي ھذا اإلطار نصت المادة  - )3(
 .»جمیع التحقیقات الالزمة بواسطة أعوانھا المؤھلین 



 30اللجنة الوالئية للطعن املسبق القاضي برفض تسديد التعويضات النقدية اخلاصة بإجازة مرضية مقدرة بـ 
ثر املراقبة اإلدارية اليت متت من طرف أعوان الضمان إمقر سكناها هلا عن  ةيوم بسبب غياب املؤمن

  .)1(االجتماعي
والشروط املنصوص عليها قانونا كما تقدم شرحها  توخالصة القول أن عدم قيام أي طرف باإلجراءا

ني يؤدي بالضرورة إىل نشوء نزاع عام بني املؤمن له وهيئة الضمان االجتماعي ويتم البت فيه وفقا آلليت
جراءات التسوية الداخلية، والثانية تسمى إجراءات التسوية القضائية واليت سنتطرق إخمتلفتني األوىل تسمى 
  .إليهما يف الفصل املوايل

  الفرع الثاين 
  ″ املتعلق بالتأمينات االجتماعية 83/11من قانون  08املادة  ″األداءات العينية للتأمني على املرض  

املتعلق بالتأمينات االجتماعية على أن األداءات التأمني على  83/11القانون  من 07لقد نصت املادة 
الطبية والوقائية  ةاألداءات العينية والنقدية، وتتمثل األداءات العينية يف التكفل مبصاريف العناي لاملرض تشم

  .والعالجية لصاحل املؤمن له وذوي حقوقه
 املتضمن التأمينات 83/11من قانون  08املشرع يف املادة فاألداءات العينية مرتبطة باملرض، وقد نص 

على أن األداءات العينية  1996جويلية  06املؤرخ يف  96/17من األمر رقم  04االجتماعية املعدلة باملادة 
للتأمني على املرض تشمل عدة مصاريف نذكرها الحقا، لكن املتتبع يف االعتراضات املقدمة يوميا أمام جلنة 

ملسبق الوالئية ضد قرارات هيئة الضمان االجتماعي جند أغلبها إن مل نقل جلها متعلقة باألداءات العينية الطعن ا
للتأمني على املرض وبشكل كبري متعلقة بالتعويض عن الوصفات الطبية، وال ندري ما هي أسباب ذلك رمبا 

عاجلني لتحرير هذه الوصفات ومن مث راجع إىل أن املؤمنني االجتماعيني يلجئون بشكل كبري إىل األطباء امل
تطرح إشكالية صحتها، ومن جهة أخرى فإن مصلحة الرقابة الطبية تراقب بصرامة الوصفات الطبية األمر 
الذي جعل أغلب االعتراضات على قرارات الضمان االجتماعي على هذا النوع من الوصفات، وعلى العموم 

 : تشمل املصاريف التاليةفإن األداءات العينية للتأمني على املرض 

 )1(.األدوية-                        .اجلراحة              – .العالج- 
                                                

) س.د( لھا بین المؤمنة  2006-1169رقم  2007 فیفري 20قرار اللجنة  الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ  - )1(
امتثال المؤمنة  نظرا لعدم «جاء فیھ على أنھ وصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء لوالیة برج بوعریریج والذي 

المؤرخ في  84/27من المرسوم  26االجتماعیة اللتزاماتھا إزاء ھیئة الضمان االجتماعي المنصوص علیھا في المادة 
برفض الطعن لعدم التأسیس  للطعن المسبق  ةثر غیابھا عن مقر سكانھا ، لھذه األسباب تقرر اللجنة الوطنیإ 11/02/1984
«. 

 وذلك لعدم الطبیب المستشار وصفات األدویة وذلك بسبب أن المراقبة الطبیة للمؤمن لھ مستحیلة عادة ما یرفض -  )1(
خضوعھ إلجراء الرقابة الطبیة رغم استدعائھ عدة مرات عن طریق البرید، أو أنھ كرر العالج عدة مرات حول مرض 

ة لتسویتھا، وفي ھذا اإلطار تم رفض الطعن المقدم من طرف السید حد أو أن الوصفة المقدمة مسواة وتقدم مرة ثانیاو
كان قرار رفضھا مؤسس  19/07/2004سبب أن الوصفة الطبیة المؤرخة في بأمام اللجنة الوطنیة للطعن المسبق ) م.ب(

راءات الخبرة على قرار الطبیب المستشار للوكالة، وبالتالي فإن ھذا النزاع طبي ولیس عام ومن ثمة یخضع وجوبا إلج
قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق . قرارا بعدم االختصاصاللجنة الوطنیة للطعن المسبق  الطبیة ولھذه األسباب أصدرت

  .وصندوق الضمان االجتماعي لوالیة برج بوعریریج) م.ب(بین  1168/2006رقم  20/02/2007الصادر بتاریخ 
 یجب أن توجھ طلبات العالج«على أنھ  11/02/1984المؤرخ في  27- 84من المرسوم  1- 16/2لقد نصت المادة  - )1(



 .اإلقامة باملستشفى- 

 .الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية واوافية والنظريية- 

 .عالج األسنان واستخالفها االصطناعي- 

 .النظارات الطبية- 

 .)1(ة واملتخصصة املرتبطة باألعراض واألمراض اليت يصاب ا املريضالعالجات باملياه املعدني- 

 .اجلبارة الفكية والوجهية           - .األجهزة واألعضاء االصطناعية- 

 .إعادة التأهيل املهين         - .إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء- 

 .حالة املريض ذلك النقل بسيارة اإلسعاف أو غريها من وسائل النقل عندما تستلزم- 

  .األداءات املرتبطة بالتخطيط العائلي- 
  
  
 

  الفرع الثالث
  .»الوالدة«األداءات املتعلقة بالتأمني على األمومة 

تستفيد املرأة العاملة اليت انقطعت عن العمل بسبب الوالدة من دفع األداءات النقدية واملتمثلة يف تعويضة 
  .)1(بعد اقتطاع اشتراك الضمان االجتماعي والضريبة من األجر اليومي %100يومية تقدر بـ 

فإن املدة اليت تنقطع فيها املرأة العاملة عن عملها تقدر بـ  96/17من األمر  12وبالرجوع إىل املادة 
أسابيع قبل التاريخ احملتمل للوالدة، وعندما تتم الوالدة قبل التاريخ ) 6(أسبوعا متتاليا تبدأ على األقل ستة  14
تمل ال تقلص فترة التعويض املقدرة بأربعة عشر أسبوعا وجيب على املرأة العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل احمل

  .)2(لفترة معينة قبل التاريخ احملتمل للوضع بناء على شهادة طبية على أن ال تقل هذه املدة عن أسبوع
ب على املرأة العاملة لكي يثبت هلا فإنه جي 84/27من املرسوم رقم  32جتدر اإلشارة أنه وطبقا للمادة 

حقها يف احلصول على األداءات النقدية مبقتضى التأمني على األمومة أن ال تكون قد انقطعت عن عملها 
                                                
بمیاه الحمامات المعدنیة أو العالج المتخصص إلى ھیئة الضمان االجتماعي قبل شھرین على األقل من التاریخ المقرر 

  .لصحیةإلجراء ھذا العالج باستثناء العالج المتخصص والحاالت االستعجالیة التي تتطلبھا وضعیة المریض ا
یعد عدم إجابة ھیئة الضمان االجتماعي في آخر الشھر الذي یلي تاریخ اإلشھار باالستالم المردود إلى المؤمن لھ، رفضا 

ویقصد . »للطلب یسمح للمؤمن لھ أن یباشر إجراء الطعن المقرر في إطار التشریع الخاص بمنازعات الضمان االجتماعي
على رفض  ضر التشریع الخاص بمنازعات الضمان االجتماعي ھو أن االعتراالمشرع بمباشرة الطعن المقرر في إطا

التكفل بالعالج بالمیاه المعدنیة من طرف ھیئة الضمان االجتماعي ھو نزاع عام یتم االعتراض على القرار الصادر من 
 .ھیئة الضمان االجتماعي  أمام لجنتي الطعن المسبق الوالئیة ثم الوطنیة

المتعلق بالتأمینات  83/11الذي یعدل ویتمم القانون رقم  1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17األمر رقم  من 11المادة  )1(
 .االجتماعیة

 .1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المعدلة بموجب األمر رقم 83/11من القانون  29المادة   )2(



ألسباب أخرى غري األسباب اليت يدفع الضمان االجتماعي تعويضات عنها أثناء املدة اليت تتراوح بني تاريخ 
  .)3(اريخ الوضعاملعاينة الطبية األوىل للحمل وت

وبذلك فإن انقطاع املؤمنة عن عملها لبضعة أيام يف إطار عطلة مرضية فإا حترم من تسديد التعويضات 
أن الشاكية «اخلاصة بعطلة األمومة وهذا ما أكده قرار اللجنة الوطنية للطعن املسبق والذي جاء فيه على أنه 

جتماعي لوالية برج يوعريريج رفضت هلا تسديد تعرض بأن القرار الصادر من طرف مصاحل الضمان اال
بسبب انقطاعها عن  09/05/2004يوم ابتداء من  98التعويضات اخلاصة بعطلة األمومة، واملقدرة بـ 

املؤرخ يف  27-84من املرسوم  32العمل لبضعة أيام أثر إجازة مرضية مل تعوض عنها تطبيقا للمادة 
امللف يتضح أن املؤمنة انقطعت عن العمل بسبب إجازة ، حيث أنه ومن خالل دراسة 11/02/1984

من املرسوم السالف الذكر، هلذه األسباب تقرر اللجنة  32مرضية وهو وضع قانوين وارد يف نص املادة 
  .)1(»الوطنية للطعن املسبق برفض الطعن لعدم التأسيس 

اءات النقدية للتأمني على الوالدة يف إطار نص املادة يف األخري نشري إىل أنه لكي تستفيد املرأة العاملة من احلق يف األد
  :يشترط أن تكون قد عملت 83/11من القانون  28

إما تسعة أيام أو ستني ساعة على األقل أثناء الثالثة أشهر اليت سبقت تاريخ املعاينة الطبية األوىل - 
  .للحمل
الثنىت عشر شهرا اليت سبقت املعاينة الطبية ااء إما ستة وثالثني يوما أو أربعني ومائيت ساعة على األقل أثن- 

 .)2(األوىل للحمل
عن عطلة األمومة واملقدرة ) ص.ل(ويف هذا اإلطار رفضت اللجنة الوطنية للطعن املسبق تعويض املؤمنة 

 55بسبب عدم توفر الشروط القانونية املنصوص عليها يف املادة  28/06/2005يوما، ابتداء من يوم  98
املتعلق بالتأمينات االجتماعية لكوا مل تكن متارس أي نشاط مهين عند تاريخ أول معاينة  83/11ون من القان

هلذه األسباب تقرر اللجنة الوطنية . 16/01/2005طبية للحمل، أي الشهر الثالث ألا بدأت العمل يوم 
  .)1(للطعن املسبق رفض الطعن لعدم التأسيس

  الفرع اخلامس
  .ة بتعويض لباس احلروق للمؤمن لهاألداءات املتعلق

املتعلق بالتأمينات االجتماعية والقوانني  83/11إن نصوص قانون الضمان االجتماعي وخاصة قانون 
املعدلة له مل تنص على تعويض لباس احلروق ومل تدرجه ضمن القائمة الوطنية لألجهزة املعوض عنها، إال أن 

يقضي بتعويض مصاريف األلبسة اخلاصة  11/12/2005اريخ وزارة الضمان االجتماعي اختذت قرارا بت

                                                
 83/11الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  32المادة  )3(

 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 1983جویلیة  02المؤرخ في 
وصندوق ) ر.م(بین المؤمنة  1171/2006تحت رقم  2007فبرایر  20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ  )1(

 .الجتماعي للعمال األجراء وكالة برج بوعریریجالضمان ا
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة  02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون رقم  55المادة  -  )2(
) ص.ل(بین المؤمنة  696/2006تحت رقم  2007جویلیة  25قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ  - )1(

 .جتماعي للعمـال األجراء وكالة برج بوعریجوصنـدوق الـضمان اال



باحملروقني، وبالتايل فإن املديرية العامة للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  للعمال األجراء ستتخذ بشأم 
  .قريبا قرار شامل لتعويض املتضررين من احلروق

االجتماعي للعمال األجراء إال أن اللجنة ورغم عدم صدور قرار صريح من املديرية العامة هليئة الضمان 
حيث جاء يف ) ن.ع(الوطنية للطعن املسبق قررت وبصفة استثنائية قبول الطعن املقدم أمامها من طرف الطاعنة 

حيث يرى أعضاء اللجنة الوطنية أنه ويف انتظار « على أنه  13/11/2006حيثيات قرارها الصادر بتاريخ 
احل العارض وبصفة استثنائية، ألن هذا اجلهاز يعترب ضروري من الناحية العالجية، هذا القرار فإا ستفصل لص

كما أن هذه املالبس يستوجب إدراجها ضمن قائمة األجهزة املعوض عنها ألا حديثة وضرورية طبيا، هلذه 
  . )1(»األسباب قررت اللجنة الوطنية للطعن املسبق قبول الطعن

  الفرع السادس
  لقة بالتأمني على الوفاةاألداءات املتع

يهدف التأمني على الوفاة إىل محاية أسرة املؤمن له يف حالة وفاته، وخيتلف مدى الضرر الذي يصيب 
املتوىف باختالف الظروف، وكذا األشخاص الذين يعوهلم ومدى احتياجات هؤالء ومع ذلك فإنه من الصعب 

تذهب أغلب التعويضات يف حالة الوفاة إىل تقرير حتديد مقدار التعويض بشكل فردي يتناسب مع كل حالة و
  .)2(املعاش للمستحقني

من األمر  30ويقصد بذوي احلقوق طبقا ملا نصت عليه املادة  ،)3(فمنحة الوفاة متنح لذوي حقوق اهلالك
  : مايلي 96/17

طا مهنيا زوج املؤمن له، غري أنه ال يستحق االستفادة من األداءات العينية إذا كان ميارس نشا -1
  .مأجورا
سنة حسب مفهوم التنظيم املتعلق بالضمان االجتماعي، يعترب  18األوالد املكفولون البالغون أقل من  -2

  :أيضا أوالد مكفولني
األوالد البالغون أقل من مخس وعشرين سنة والذين أبرم بشأم عقد متهني مينحهم أجرا يقل عن  -

  .نصف األجر الوطين األدىن املضمون

سنة والذين يواصلون دراستهم، ويف حالة ما إذا بدأ ) 21(األوالد البالغون أقل من واحد وعشرين  -
  .ال يعتد بشرط السن قبل اية العالج) 21(عالج طبيب قبل سن الواحد والعشرين 

  .األوالد املكفولون واحلواشي من الدرجة الثالثة املكفولون من اإلناث بدون دخل مهما كان سنهم -
                                                

وصندوق ) ن.ع(، بین المؤمنة 937/2006تحت رقم  2006نوفمبر  13قرار اللجنة الوطنیة للطعون المسبق الصادر  - )1(
 .التأمینات االجتماعیة للعمال األجراء وكالة برج بوعریرج 

، ص  1983، دار الفكر العربي، القاھرة، اتھا في القانون المقارنالمبادئ العامة للتأمینات وتطبیق، أحمد حسن البرعي -  )2(
498. 

 .02/07/1983المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المؤرخ في  83/11من القانون  47المادة  - )3(



األوالد مهما كان سنهم الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن،  - 
وحيتفظ بصفة ذوي احلقوق األوالد املستوفون شرط السن املطلوبة الذين حتتم عليهم التوقف عن التمهني أو 

  .الدراسة حبكم حالتهم الصحية
دما ال تتجاوز مواردهم الشخصية املبلغ األدىن يعترب مكفولني أصول املؤمن له أو أصول زوجه عن -3

  .)1(ملعاش التقاعد 
املتعلق بالتأمينات االجتماعية بإثىن عشر مرة  83/11من القانون  48ويقدر مبلغ الوفاة حسب املادة 

مبلغ آخر أجر شهري يف املنصب، وأضافت الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه ال جيوز يف أي حال من 
ل أن يقل هذا املبلغ عن اثىن عشر مرة قيمة املبلغ الشهري لألجر الوطين األدىن املضمون، وتدفع منحة األحوا

 ).السالفة الذكر 48الفقرة الثالثة من املادة (الوفاة دفعة واحدة 

  الفرع السابع
  األداءات املتعلقة بالتأمني على العجز

تصيب اإلنسان يف سالمته اجلسدية فتوثر على  العجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل، فهو حالة
قواه البدنية ومقدرته على القيام بالعمل، ويقاس مدى فقد القدرة  على العمل بالنظر إىل الشخص السليم 

  .)1(املعاىف
لكن العجز الذي يستحق التعويض هو الذي يفقد املصاب به عن الكسب بصفة عامة، وذه الصورة 

  .)2(دف الذي تسعى لتحقيقه نظم الضمان االجتماعيوحدها اليت تستجيب لله
وتقدر درجة العجز من طرف طبيب خمتص أو جلنة خاصة، وحيسب على أساسها مبلغ املعاش وفقا للقواعد 
اخلاصة املبينة يف قوانني التأمينات االجتماعية، تأخذ يف االعتبار احلالة العامة البدنية والعقلية للعامل املعين، إضافة إىل 

  .)3(مؤهالته وتكوينه
فاهلدف األساسي إذن من التأمني على العجز يف  جمال الضمان االجتماعي هو منح معاش للمؤمن له الذي 

ويتقاضى املؤمن له معاش العجز عندما يكون مصاب بعجز ذهب  ،)4(يضطره العجز إىل االنقطاع عن عمله

                                                
بالتأمینات  متعلقال 83/11رقم  الذي یعدل ویتمم القانون  1996جویلیة  06المؤرخ في  17- 96من األمر رقم  30/80المادة  - )1(

 .02/07/1983االجتماعیة المؤرخ في 
، نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مذكرة تخرج ل "منازعات الضمان االجتماعي ودور القاضي فیھا"ذراع القندول عثمان،  )1(

 .9، ص2007، ، الجزائر15الدفعة 
 .532، المرجع السابق ، ص أحمد حسن البرعي )2(
 .137السابق ، ص ، المرجع بشیر ھدفي )3(
المادة  ، وفي ھذا اإلطار نصت 02/07/1983المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المؤرخ في  83/11من القانون رقم  31المادة  )4(

 83/11الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم رقم  40
یعاني عجزا  یخفض على  یعد في حالة عجز المؤمن لھ الذي« جتماعیة والذي جاء فیھ على أنھ بالتأمینات اال.المتعلق

كانت على أجر یفوق نصف أجر   األقل نصف قدرتھ على العمل أو الریع، أي یجعلھ غیر قادر أن یحصل في أیة مھنة 
الذي تلقاه أو عند تاریخ المعاینة الطبیة  ج أحد العمال من نفس الفئة في المھنة التي كان یمارسھا سواء عند تاریخ العال

 .»بالتأمینات االجتماعیة المتعلق  83/11من القانون رقم  32للحادث وذلك تطبیقا للمادة 



طلب معاش العجز إال إذا كان عمر املؤمن له  وال يقبل ،)1(بنصف قدرته على العمل أو الكسب على األقل
أقل من السن اليت ختول له احلق يف التقاعد، غري أنه ال يعتد بشرط السن يف حق املؤمن الذي ال يستويف شروط 

  .)2(مدة العمل لالستفادة من معاش التقاعد
جز الناتج عن املرض وجتدر اإلشارة أن العجز ميكن أن ينتج عن املرض أو عن حادث عمل، فبالنسبة للع

املتعلق  83/11من القانون رقم  15فإن املؤمن له بعدما يستفيد من التعويضات املنصوص عليها يف املادة 
سواء تعلق األمر بعلل طويلة األمد فهنا تدفع التعويضات اليومية طوال فترة مدا  - )3(بالتأمينات االجتماعية

أو تعلق األمر بعلل من غري العلل  83/11من القانون رقم  16/1ثالث سنوات طبقا ملا نصت عليه املادة 
، فهنا تدفع التعويضات اليومية على حنو مدة سنتان متتاليتان يتقاضى فيها "أي قصرية األمد"الطويلة األمد 

السالف  83/11من القانون  16/2العامل ثالثة مائة تعويضة يومية على األكثر طبقا ملا نصت عليه املادة 
وبعد انقضاء املدة اليت قدمت خالهلا األداءات النقدية للتأمني على املرض تتوىل هيئة الضمان  -كرالذ

االجتماعي تلقائيا النظر يف احلقوق من باب التأمني على العجز دون انتظار الطلب من املعين باألمر، وهذا طبقا 
الجتماعية، أي أن املؤمن له ال ميكن أن املتعلق بالتأمينات ا 83/11من القانون  35ملا نصت عليه املادة 

يستمر يف االستفادة من التأمني على املرض ملدة غري حمددة ،بل إنه بعد انتهاء املدة احملددة للتأمني على املرض 
سنوات ويف العلة القصرية األمد بعدما يتقاضى املؤمن له التعويضات مدة  3واملقدرة يف العلة الطويلة األمر بـ 

تعويضة يومية فإنه حيال على العجز مباشرة دون أن يطلب املعين باألمر  300ليت تقدر بثالمثائة سنتان وا
  .)1(ذلك

ونعين باإلحالة على العجز مباشرة أن املؤمن له ال يستفيد من التعويضات اليومية بدون اية بل يستفيد من 
 ،)2(وفقا لنظام التعويضات عن املرض تعويضات نسبة العجز أي يتقاضى تعويضاته وفقا لنظام العجز وليس

                                                
 .02/07/1983المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المؤرخ في  83/11من القانون رقم  32المادة  )1(
 .2/07/1983بالتأمینات االجتماعیة المؤرخ في  المتعلق 83/11من القانون رقم  34المادة  )2(
عمل أو راحة  ستحق التعویضة الیومیة عن كل یومت« السالف الذكر على أنھ  83/11من القانون رقم  15نصت المادة  )3(

حد من ثالثین من أجر المنصب الشھري المتقاضى وھو ما یأخذ أساسا لحساب أداءات اعلى أن ال تتجاوز القدر و
 .»نات االجتماعیة التأمی

ویتم إحالة المؤمن لھ المصاب على العجز مباشرة وذلك بعد انتھاء استفادتھ من التعویضات الیومیة المحددة للتأمین  )1(
داءات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي على الطبیب على المرض عن طریق طرح سؤال من طرف مصلحة األ

ھل المعني باألمر لھ الحق في : مى وثیقة المراقبة الطبیة ویطرح السؤال كالتالي المستشار التابع للصندوق في وثیقة تس
االستفادة من العجز أم ال ؟ فالطبیب المستشار بعدما یتلقى السؤال المطروح علیھ یستدعي المؤمن لھ إلجراء الرقابة 

مراقبة الطبیة یبت في ملفھ بعد عرضھ الطبیة، وبعد حضور المؤمن لھ وخضوعھ لل ةالطبیة وذلك عن طریق أمانة المراقب
على اللجنة الطبیة التابعة لصندوق الضمان االجتماعي،وھذه اللجنة متكونة من كل األطباء المستشارین التابعیین لصندوق 

للجنة الطبیة في ملفھ باإلجماع قبول أو عدم قبول المؤمن االطبیب المستشار الرئیسي وتقرر  ةالضمان االجتماعي برئاس
 .ھ إحالتھ على العجزل
وفي إطار إحالة المؤمن لھ على العجز مباشرة دون انتظار الطلب من المؤمن لھ صدر عن محكمة برج بوعریریج  )2(

  .المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة 83/11من القانون  35و 16حكمین  قضائیین یؤكدان على ما جاءت بھما المادتین 

یتعلق بالعطلة المرضیة  247/2003تحـت  رقم   10/2003/ 25االجتماعــي بتاریـخ  الحكم األول صـــادر عن القسـم -
حیث أنھ من الثابت بالملف أنھ تم التكفل بالمدعي في إطار العطلة الطویلة األمد « الطویلة األمد  والذي جاء فیھ على أنھ 

سنوات وھي المدة القانونیة للعطلة  3لمدة المقررة بموجب قرار قضائي نھائي، واستفاد بذلك من التعویضات المقررة 
المتعلق بالتأمینات االجتماعیة  حیث یتبین للمحكمة  83/11من القانون رقم  16المرضیة الطویلة األمد عمال بنص المادة 



من نفس القانون واليت جاء يف األوىل على أنه  37واملادة  36والعجز مصنف إىل ثالث أصناف حددا املادة 
  : يصنف العجزة من حيث حتضري مبلغ املعاش إىل ثالثة أصناف« 

  .العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور :الصنف األول  -
 .العجزة الذين يتعذر عليهم إطالقا القيام بأي نشاط مأجور  :الصنف الثاين - 

العجزة الذين يتعذر عليهم إطالقا القيام بأي نشاط مأجور وحيتاجون إىل مساعدة من  :الصنف الثالث -
ن م % 60بـ  83/11من القانون  37، فبالنسبة ملقدار نسبة العجز للصنف األول حددا املادة »غريهم

 83/11من القانون  38األجر السنوي املتوسط للمنصب، أما مقدار نسبة العجز للصنف الثاين حددا املادة 
من  39من األجر احملدد يف املادة السابقة، وأخريا مقدار نسبة العجز للصنف الثالث حددا املادة  % 80بـ 

متنح  % 40ذكرها ويضاف هلا نسبة  السالف 37من األجر احملدد يف املادة  % 80بـ  83/11القانون 
 .للشخص املساعد

 02/07/1983املؤرخ يف  83/13أما بالنسبة للعجز الناتج عن حادث عمل فقد نص عليه القانون 
املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، فاملؤمن له املصاب حبادث عمل بعدما يستفيد من أداءات العجز 

 83/11ح العجز الكلي املؤقت والذي مينح للمؤمن له املصاب وفقا للقانون املؤقت أو ما يطلق عليها مبصطل
فإنه حيصل على نسبة عجز عن العمل على يد الطبيب املستشار هليئة الضمان  ،)1(املتعلق بالتأمينات االجتماعية

  . )2(وذلك بعد حتديد تاريخ اجلرب ،)1(االجتماعي وفقا جلدول حيدد عن طريق التنظيم
  : ل املؤمن له على معاش العجز جيب أن يكون قد عملولكي حيص

ساعة على األقل أثناء االثنىت عشر شهرا اليت سبقت االنقطاع عن العمل وثبوت  400يوما أو  60إما  -
  .العجز

                                                                                                                                                   
أنھ تم التكفل بالمدعي في إطار القانون وبانقضاء المدة المقررة وھي ثالث سنوات تم إحالتھ على العجز من الصنف 

  .»األول الذي یبقى تحدید مدتھ من صالحیات ھیئة الضمان االجتماعي ویبقى قابل للمراجعة 
والمتعلق  41/2004تحت رقم  29/05/2004بتاریخ  م االجتماعي لمحكمة برج بوعریریجأما الحكم الثاني صادر عن القس -

ر قانونا أنھ بانقضاء المدة  التي قدمت حیث أنھ من المقر«بالعطلة المرضیة قصیرة المدى والذي جاء فیھ على أنھ 
ن خاللھا االداءات النقدیة للتأمین على المرض تتولى ھیئة الضمان االجتماعي تلقائیا النظر في الحقوق من باب التأمی

المعني باألمر، وھو ما تم فعال في قضیة الحال إذ أنھ ال یمكن أن یبقى المدعي في  على العجز دون انتظار الطلب من
 83/11من القانون رقم  35یوم یحال على العجز تطبیقا لنص المادة  300لة مرضیة طویلة األمد وإنما بانقضاء أجل عط

 .» المتعلق بالتأمینات االجتماعیة
« أنھ  ىالمتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة عل 1983یولیو  02المؤرخ في  83/13من القانون  28لقد نصت  المادة  )1(

من باب  داءات المقدمةداءات عن العجز المؤقت المقدمة، أثر وقوع عمل من طبیعة ومبلغ مماثلین لطبیعة األتكون األ
 .»التأمینات االجتماعیة، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا في مواد ھذا الفصل

 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون  42المادة  )1(
الجبر ھو ذلك التاریخ الذي یمّكن المؤمن لھ المصاب من االنتقال من مرحلة العجز المؤقت أو ما یطلق ونعني بتاریخ  )2(

علیھ بمصطلح العجز الكلي المؤقت إلى مرحلة العجز الدائم أو ما یطلق علیھ العجز الجزئي الدائم، بمعنى أن مرحلة 
مرحلة االستفادة من نسبة العجز حسب الفئات السالف انتھت وتأتي بعدھا  % 100االستفادة من التعویضات  الیومیة 

ذكرھا، وتاریخ  الجبر بعدما یحدده الطبیب المعالج یخضع المؤمن لھ لمراقبة الطبیب المستشار التابع للصندوق الضمان 
كان  االجتماعي، ومصطلح الجبر یختلف عن مصطلح الشفاء الذي یعني عودة المؤمن لھ المصاب إلى حالتھ الصحیة التي

المتعلق بحوادث العمل  83/13من القانون  24المادة ... /...علیھا قبل وقوع الحادث بصفة نھائیـة، والمطلـع على
  .واألمراض المھنیة یجدھا نصت على مصطلح الشفاء ومصطلح الحبر مما یوحي أنھما مختلفین



ساعة على األقل أثناء الثالث سنوات اليت تسبق التوقف عن العمل أو  1200يوما أو  180وإما بـ  -
 2007فرباير  20وهذا ما أكده قرار اللجنة الوطنية للطعن املسبق الصادر بتاريخ  )3( عجزاملعاينة الطبية لل
االجتماعي للعمال األجراء وكالة برج  نبأن القرار اإلداري الصادر من طرف مصاحل الضما« والذي جاء فيه 

الفئة الثانية  18/02/2006والذي تضمن رفض إحالته على العجز ابتداء من ) ع.ع(بوعريريج ضد الطاعن 
شهر اليت سبقت املعاينة الطبية للعجز، طبقا  12يوما خالل  60بسبب عدم توفر شرط مدة العمل احملددة بـ 

يوم  59ألنه عمل  96/17من األمر رقم  23املعدلة واملتممة باملادة  83/11من القانون  56ألحكام املادة 
للتنظيم املعمول به، هلذه األسباب تقرر اللجنة الوطنية  فقط خالل املدة احملددة سابقا جاء سليما ومطابقا

  .)1(»املسبق رفض الطعن نللطع
  الفرع الثامن

  )2(األداءات املتعلقة  حبادث العمل واملرض املهين
إن أغلب املنازعات العامة إن مل نقل جلها اليت تعرض يوميا سواء أمام جلان الطعن املسبق أو أمام القضاء 

لعمل واألمراض املهنية، ذلك أن هذه املنازعات تنشب بني املؤمن هلم وهيئات الضمان تتعلق حبوادث ا
االجتماعي وخاصة فيما يتعلق بإثبات صفة املؤمن االجتماعي عند وقوع حادث العمل له أو بعبارة أخرى 

قبل مصلحة إثبات الطابع املهين للحادث، وعليه فإن قبول ملف حادث العمل أو املرض املهين أو رفضه من 
حوادث العمل واألمراض املهنية يرتب أثار هامة سواء بالنسبة للمؤمن له أو اهليئات الضمان االجتماعي 

 : وخاصة من جانب التعويضات، وعليه فإننا سنتناول يف هذا املطلب العناصر اآليت بياا 

  تعريف حادث العمل واملرض املهين -أوال 
يعترب كحادث عمل كل حادث «حادث العمل على أنه  83/13من القانون  06لقد عرفت املادة 

فمن خالل هذه ، )1(»اجنرت عنه إصابة بدنية ناجتة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ يف إطار عالقة العمل
املادة يالحظ أن املشرع اعترب حادث عمل  كل حادث ترتبت عنه إصابة بدنية ومل يتطرق إىل اإلصابة الذهنية 

ميكن أن حتدث للعامل أثناء عمله وخاصة العامل الذي ميارس عمل فكري، ومن جهة أخرى أو العقلية اليت 
املشرع مل يوضح طبيعة السبب املفاجئ واخلارجي الذين يطرآن أثناء عالقة العمل، فعدم حتديد مقصودمها 

   .يفتح باب واسع للتأويل وهذا من شأنه يثري نزاعات يصعب حلها
                                                

المتعلق بالتأمینات  83/11ل ویتمم القانون رقم الذي یعد 1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17من األمر رقم  23المادة  )3(
 .االجتماعیة

وصندوق ) ع.ع(بین المؤمن  143/2007تحت رقم  20/02/2007قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ  )1(
 .التأمینات االجتماعیة للعمال األجراء وكالة برج بوعریریج

المؤرخ في  66/183لقانون الفرنسي ساري المفعول إلى غایة صدور األمر رقم تجدر اإلشارة أنھ بعد االستقالل بقي ا )2(
ینظم صندوق الضمان االجتماعي، غیر أن ھذا  .31/12/1964وكان قبل ذلك صدور  مرسوم مؤرخ في  ،21/06/1966

ري المفعول إلى غایة التشریع المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة استثنى  من نطاق تطبیقھ  عالم الفالحة وبقي سا
التي وحدت نظام الضمان االجتماعي بحیث أصبح یطبق بدون تمییز على جمیع القطاعات  02/07/1983صدور قوانین 

دار القصبة للنشر،  ،ذیب عبد السالم، قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادیة. وعلى جمیع العمال بما فیھم األجانب
 .  304، ص 2003الجزائر، 

 .02/17/1983المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المؤرخ في  83/13من القانون  06المادة  )1(



احلادث الذي «: يعرف حادث العمل على أنه   Laurent Miletميال  وجتدر املالحظة أن لورانت
ينشأ يف الوقت الذي يكون فيه العامل حتت إدارة رب العمل، ويتعرض للحادث يف الوقت نفسه الذي يكون 

   )2(»يتلقى فيه راتبه
مراض املهنية املتعلق حبوادث العمل واأل 83/13من القانون  63أما األمراض املهنية فقد عرفتها املادة 

تعترب كأمراض مهنية كل أمراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزى إىل  مصدر أو بتأهيل مهين «على أنه 
  .خاص

وحتدد قائمة األمراض ذات املصدر املهين احملتمل وقائمة األشغال اليت من شأا أن تتسبب فيها وكذا مدة 
من القانون  64وجب التنظيم وهذا ما نصت عليه املادة التعرض للمخاطر املناسبة لكل مدة األعمال مب

  .»املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 83/13
  )1(توسع املشرع يف جمال حادث العمل واملرض املهين -ثانيا 

لقد وسع املشرع من دائرة التكفل حبوادث العمل من قبل هيئات الضمان االجتماعي محاية للعمال وذلك 
 12-8-7ويتجلى ذلك من خالل مضمون املواد  ،)1(سع يف حاالت وأسباب هذه احلوادثعن طريق التو

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم باألمر  02/07/1983املؤرخ يف  83/13من القانون 
  .06/07/1996املؤرخ يف  19- 96رقم 

  : يطرأ أيضا أثناءيعترب أيضا كحادث عمل احلادث « على أنه  07نصت املادة 
  .)1(القيام خارج املؤسسة مبهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات املستخدم- 

                                                
)2(  Laurent Milet : Droit social – Actualité jurisprudentielle n° 718 juillet –Août 2007 ; P 836. Voir aussi arrêt de la 

cour de cassation de la 2ème  chambre civile française du 22 février 2007. 
Grener C/ Alin- op.cit – p 841 «  un accident qui se produit à un moment où le salariée ne se trouve plus sous la 
subordination de l’employeur constitue un accident de travail dés lors que la victime (ou ses agent-droits) établit 
qu’il est survenu par le fait du travail tel est le cas d’un salarié qui à tenté de mettre fin à ses jours à son domicile 
alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour syndrome axio- dépressif et qui a rapporté la preuve , autrement que 
par ses seules affirmations du lieu entre son état psychologique et le travail». Cour de cassation civil française 2ème 
chambre du 22 février 2007. 

إن قوانین التأمینات االجتماعیة السیما المتعلقة منھا بحوادث العمل واألمراض المھنیة بقدر ما توسعت في تحدید نطاق  )1(
لتغطیة االجتماعیة بقدر ما توسعت في تحدید الشروط والمواصفات والظروف التي ترتب مسؤولة ھیئات التكفل وا

الضمان االجتماعي، سواء  عند وقوع حادث عمل أو مرض مھني حمایة لحقوق العامل المتضرر في أغلب األحیان، ھذا 
 ،رض لھا العامل في حیاتھ الیومیة واالجتماعیةالتوسع الذي كثیر ما یثیر مشاكل في تكیف الحوادث واألضرار التي یتع

فیما  إذا كانت تدخل ضمن نطاق مسؤولیة وتكفل ھیئات الضمان االجتماعي أم ال، إذ كثیرا ما یحاول العامل االستفادة من 
ماعي  أضرار ال تتوفر على الشروط المقررة لمسؤولیة الضمان االجت وھذه التغطیة االجتماعیة عندما یتعرض  ألخطار أ

من التأمین االجتماعي  نوھو ما یشكل عادة أھم اإلشكاالت والمسائل التي  تكون المنازعات العامة بین العمال المستفیدی
   .180المرجع السابق ، ص  ،أحمیة سلیمانوھیئات الضمان االجتماعي، 

)2 .180أحمیة سلیمان ، المرجع السابق ، ص  )  
و (ن الصندوق بی 166006 رقم تحت 14/07/1998لمبدأ القانوني في قرارھا الصادر بتاریخ وقد أكدت المحكمة العلیا ھذا ا )1(

یدخل ضمن حاالت تعلیق عالقة العمل وقد  العمل ال  ، حیث اعتبرت أن الترخیص بالخروج من مكان)م.أ(ضد ) ت إ ج
عمل ألنھ وقع  في فترة الترخیص الحادث ھو حادث  اعتبروا  حیث أن قضاة الموضوع لم«جاء في ھذا القرار على أنھ 

بالخروج من العمل ال یدخل ضمن حاالت تعلیق عالقة العمل  بالخروج من مكان العمل على أساس أن الترخیص 



 .ممارسة عهدة انتخابية أو مبناسبة ممارستها- 

 .»مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل- 

 يكن املعين باألمر يعترب أيضا كحادث عمل حىت ولو مل«من نفس القانون على أنه  08ونصت املادة 
  : مؤمنا له اجتماعيا احلادث الواقع أثناء

  .النشاطات الرياضية اليت تنظمها اهليئة املستخدمة- 
 .»القيام بعمل متفاين للصاحل العام أو إنقاذ شخص معرض للهالك- 

ة الذكر ذلك السالف 08املادة    لكن من الناحية العملية توجد صعوبة كبرية يف تطبيق الفقرة األخرية من
أن صندوق التأمينات االجتماعية للعمال األجراء وكالة برج بوعريريج اعترض على الطابع املهين حلادث العمل 
لشخص تعرض الختناق لدى تقدميه يد املساعدة من أجل إنقاذ شخص يف حالة خطر، بالرغم من أن املادة 

املهنية واضحة كل الوضوح  وتنطبق حرفيا املتعلق حبوادث العمل واألمراض  83/13من القانون  08/02
على قضية احلال، إال أن هيئة  الضمان االجتماعي رفضت اعتبار احلادث حادث عمل مسببة ذلك بأن 

من  08/02الضحية ليس له صفة املؤمن االجتماعي، وهذا ما يعد يف نظرنا خمالفة صرحية ملا جاءت به املادة 
  .)1( 83/13القانون 

من نفس القانون أنه يكون يف حكم حادث العمل احلادث الذي يطرأ أثناء املسافة اليت  12وتضيف املادة 
يقطعها املؤمن للذهاب إىل عمله أو اإلياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل املستعملة شريطة أال يكون 

أو ألسباب قاهرة، املسار قد أنقطع أو إحنرف إال إذا كان ذلك حبكم االستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض 
من املادة السالفة الذكر بني مكان العمل الذي يتردد عليه العامل  02ويقع املسار حسب ما نصت عليه الفقرة 

  .)2(عادة إما لتناول الطعام وإما ألغراض عائلية

حادث عمل أو حادث مرور  –وعليه فإن املبدأ الذي ركز عليه املشرع هو أنه يف حالة حادث مزدوج 
وذلك يف  25777ف احلادث أصال كحادث عمل، وقد أكدت احملكمة العليا هذا املبدأ يف قرارها رقم يكي –

  .)3(الوقت  الذي يفصل بني ساعة العمل وساعة وقوع احلادث

                                                                                                                                                   
ألن العامل یبقى تحت اإلدارة القانونیة  21/04/1990المؤرخ في  11- 90 رقم  من القانون 64المنصوص علیھا في المادة 

المجلة » أصاب فیما قضى مما یستوجب الرفض جرة مقابلھا، ومتى كان كذلك فإن القرارأ لصاحب العمل ویتقاضى 
 . 101ص   2000،ائر، الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزاألول ، العدد  القضائیة

م االجتماعي، بین ذوي عن محكمة برج بوعریریج، القس 150/2004تحت رقم  02/10/2004أنظر الحكم الصادر بتاریخ  )1(
 .وبین مدیر الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة للعمال األجراء وكالة برج بوعریریج ) ص.ع(الحقوق المرحوم 

من نفس  11لكن المادة . المتعلق  بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  12المادة  )2(
وب من قبل ھیئة إلجراء تشریح الجثة المطل التي یعترض فیھا ذوي حقوق المصابذه القاعدة الحالة من ھ يالقانون تستثن

 .قة السببیة بین الحادث والوفاةما لم یبادروا بإثبات عال الضمان االجتماعي
در ة عن قسم المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثاني الصا" المنازعات المتعلقة بحوادث العمل،"محدادي مبروك، )3(

 .104- 103، ص ص 1997المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 



  .التوسع يف جمال املستفيدين من التغطية االجتماعية حلوادث العمل واألمراض املهنية -ثالثا
-3(من التغطية االجتماعية حلوادث العمل يتضح من خالل فحوى املواد  إن التوسع يف جمال املستفيدين

يستفيد من «منه على أنه  03املتعلق بالتأمينات االجتماعية حبيث نص يف املادة  83/11من القانون ) 6
ليه أحكام هذا القانون كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقني باألجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إ

من نفس  06ونصت املادة  » والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق 
ينطوي وجوبا حتت التأمينات االجتماعية األشخاص الذين يشتغلون يف التراب الوطين أيا « القانون على أنه 

صاحل فرد أو مجاعة من أصحاب كانت جنسيتهم سواء كانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان ل
  .)1(»العمل ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صالحية عقد عملهـم أو عالقتهم فيه

املتعلق بالتأمينات  83/11القانون  ولإلشارة فقد أورد املشرع أشخاص مل تتضمنهم املواد السابقة من
منه واليت جاء  04ل واألمراض املهنية ويتعلق األمر باملادة املتعلق حبوادث العم 83/13االجتماعية يف القانون 

  :يت ذكرهمآليستفيد كذلك من أحكام هذا القانون األشخاص ا«فيها على أنه 
  .تقنيا االتالميذ الذين يزاولون تعليم -1
  .األشخاص الذين يزاولون التدريب يف دورة معدة إلعادة تأهيلهم العملي أو إعادة تكييفهم املهين -2
  .األشخاص الذين يشاركون بال مقابل يف سري هيئات الضمان االجتماعي -3
  .اليتامى التابعون حلماية الشبيبة بالنسبة للحوادث اليت تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه -4
  .املسجونون الذين يؤدون عمال أثناء تنفيذ عقوبة جزائية -5
  .الطلبة -6
  .أدناه 8و 7يف األعمال املنصوص عليها يف املادة  األشخاص الذين يشاركون - 7

  .»ميكن إمتام وحتديد قائمة األشخاص املشار إليهم أعاله مبوجب مرسوم
  .اليت تثور بشأما )1(إجراءات إثبات حادث العمل واملرض املهين واملنازعات العامة - رابعا 

، مث اآلثار الناجتة عن قبول احلادث أو هيننتناول يف هذا البند إجراءات  إثبات حادث العمل واملرض امل
  : املرض املهين من طرف هيئة الضمان االجتماعي وذلك كمايلي

  .إلزامية التصريح حبادث العمل  -1

                                                
 .المھنیة المعدل والمتمم المتعلق بحوادث العمل واألمراض 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  6المادة  )1(
  : یعرف قانون الضمان االجتماعي الفرنسي المنازعات العامة كمایلي )1(

 « Le domaine de contentieux général est très large, il s’etend en principe à tous les litiges relatifs au 
fonctionnement du régime général, les litiges relatifs au rapports entre les organismes de sécurité sociale, de 
nature publique ou privée et leurs usages contentieux de l’assujettissement du calcul et de recouvrement des 
cotisations des prestations». Jean –Jaques du Peyroux- droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 6ème édition , 
1975 , p 908 .  



املتعلق  83/13لكي يستفيد املؤمن له املصاب حبادث عمل من احلقوق املنصوص عليها يف القانون 
من القانون  13م التصريح حبادث العمل وفقا ملا نصت به املادة حبوادث العمل واألمراض املهنية جيب أن يت

  :املذكور من قبل
ساعة ما عدا يف حاالت قاهرة وال حتسب أيام  24املصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل يف ظرف 

  .العطل
 ساعة 48ه هليئة الضمان االجتماعي يف ظرف لمصاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ احلادث إىل ع

 .وال حتسب أيام العطل

هيئة الضمان االجتماعي على الفور ملفتش العمل املشرف على املؤسسة أو للموظف الذي ميارس صالحياته 
أنه إذا مل يبادر صاحب العمل مبا عليه ميكن أن  83/13من القانون  14مبقتضى تشريع خاص، وتضيف املادة 

أو ذوي حقوقه أو املنظمة النقابية أو مفتشية العمل وذلك يف الضمان االجتماعي املصاب  يبادر بالتصريح هليئة
 .سنوات إعتبارا من يوم وقوع احلادث 04أجل مدته 

وجتدر اإلشارة أن هيئة الضمان االجتماعي يف غالب األحيان ترفض التكفل حبادث العمل الذي وقع 
وتؤيدها يف ذلك قرارات اللجنة للعامل بسبب أنه مل تكن له صفة املؤمن االجتماعي عند تاريخ احلادث، 

  .الوالئية للطعن املسبق، إال أن اللجنة الوطنية يف كثري من قراراا تلغى قرارات اللجنة الوالئية للطعن املسبق
والذي ألغى قرار  1186/2006حتت رقم  20/02/2007وعلى سبيل املثال القرار الصادر بتاريخ 

واليت أيدت قرار الرفض اإلداري الصادر من  06/06/2006تاريخ اللجنة الوالئية للطعن املسبق الصادر ب
طرف مصاحل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء لوالية برج بوعريريج، هذه األخرية 

بسبب رفضه من طرف  05/02/2006رفضت االعتراف والتكفل حبادث العمل الذي وقع للعامل بتاريخ 
وذلك لكونه مل يكن مصرح به لدى هيئة  ،)1(ابعة للصندوق الضمان االجتماعيجلنة حوادث العمل الت

  .الضمان االجتماعي ومل تكن له صفة املؤمن االجتماعي عند تاريخ وقوع احلادث
لكن اللجنة الوطنية للطعن املسبق مل تؤيد قرار اللجنة الوالئية للطعن املسبق يف هذا الرتاع بل ألغت قرارها 

حيث يرى أعضاء اللجنة الوطنية للطعن املسبق أنه حىت ولو كان «يثيات هذا القرار على أنه وقد جاء يف ح
هناك حتايل من طرف بعض املستخدمني الذين ال حيترمون التزامام يف جمال الضمان االجتماعي خاصة منها 

املؤرخ يف  83/14قانون التصريح بالعمال إال بعد وقوع احلادث فهذا ناتج عن الفراغ القانوين، لكون أن ال
أيام للتصريح  10املتضمن التزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي يعطي مهلة  02/07/1983

                                                
النقابیة بملف التصریح بحادث العمل لدى مصلحة بعدما یتقدم المؤمن لھ أو صاحب العمل أو مفتش العمل أو المنظمة  )1(

حوادث العمل واألمراض المھنیة الكائن مقرھا بمدیریة الضمان االجتماعي، تقوم ھذه األخیرة بعرض ملف الحادث على 
 داءات بالوكالة رئیسا یعینھ مدیر الوكالة، ومنلجنة حوادث العمل واألمراض المھنیة التي تتكون من نائب المدیر األ

رئیس مصلحة حوادث العمل واألمراض المھنیة عضوا لھ مھمة أمین اللجنة، ومن الطبیب المستشار بالوكالة عضوا، 
الوقایة واألمن عضوا وتصدر  ومن رئیس قسم المنازعات عضوا، ومن مراقب أصحاب العمل عضوا، ومن مراقب

 .ةبعد إجراء التحقیقات اإلداریة الالزماللجنة قراراتھا باألغلبیة ومھمتھا الفصل في ملفات حوادث العمل 



بالعمال وهذا الوضع استغله بعض املستخدمني ليضعوا الصندوق أمام األمر الواقع، هلذه األسباب تقرر اللجنة 
  .)1(»الوطنية للطعن املسبق قبول الطعن

تقر عليه القضاء يف هذا اال يف العديد من املناسبات على اإلقرار بالطابع املهين للحادث، ألن أما ما اس
العربة ليست بضرورة وجود عالقة بني احلادث واإلصابة وإمنا يكفي أن يكون احلادث قد وقع يف مكان 

  .)2(العمل
سيما منها التصريح باحلادث جيب ويف األخري عندما تتوفر لدى هيئة الضمان االجتماعي عناصر امللف وال

وإذا اعترضت هيئة الضمان االجتماعي على  ،)1(يوما 20يف الطابع املهين للحادث يف ظرف  بتعليها ال
الطابع املهين للحادث جيب عليها أن تشعر املصاب أو ذوي حقوقه بقرارها يف ظرف عشرين يوما اعتبارا من 

وإذا مل يصدر عن مصاحل الضمان االجتماعي ، )2(ا مت هلا ذلكتاريخ ورود نبأ احلادث إىل علمها كيف م
 .)3(االعتراض املنصوص عليه الفقرة األوىل من هذه املادة يعترب الطابع املهين للحادث ثابتا من جانبها

  .معاينة اإلصابات النامجة عن حادث العمل  -2
  : كمايلي 83/13من القانون  22حيرر الطبيب الذي اختاره املصاب شهادتني وفقا ملا نصت عليه املادة 

  .شهادة أولية أثر الفحص الطيب األول الذي يلي احلادث- 
 .شهادة الشفاء إذا مل خيلف احلادث عجزا دائما أو شهادة اجلرب إذا خلف احلادث عجزا دائما- 

يئة الضمان االجتماعي أن تطلب رأي املراقبة الطبية عندما يتسبب احلادث يف وميكن يف مجيع األحوال هل
  .83/13من القانون  26الوفاة أو العجز الدائم أو حيتمل أن يتسبب يف أحدمها وهذا ما نصت عليه املادة 

  .التصريح باألمراض املهنية  -
ة حبوادث العمل على األمراض املهنية على أن تطبيق القواعد املتعلق 13- 83من القانون  70نصت املادة 

  .أدناه 72و 71مع مراعاة أحكام املادتني 
يوما وثالثة أشهر اليت تلي املعاينة الطبية األوىل  15أما عن مدة التصريح باملرض املهين تتراوح ما بني 

ينات ويؤخذ التصريح بعني االعتبار ولو كان من باب التأم) 83/13من قانون  71/2املادة (للمرض 
، وبعد ذلك تقوم هيئة الضمان االجتماعي بإرسال نسخة من التصريح على الفور إىل )71/3املادة (االجتماعية 

  .املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 83/13من  71/4مفتش العمل وفقا ملا نصت عليه املادة 

                                                
، بین المؤمن  1189/2006، تحت رقم 2007فبرایر  20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ  )2(
 .وصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة برج بوعریریج)ج.ب(
، عن محكمة برج بوعریریج، القسم االجتماعي،  49/2005 ، تحت رقم القضیة 23/06/2005أنظر الحكم الصادر بتاریخ  )2(

 .وبین صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة برج بوعریریج) إ.ر(بین ذوي الحقوق 
 .02/07/1983المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المؤرخ في  83/13من قانون  16المادة  )1(
 .02/07/1983لمتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المؤرخ في ا 83/13من قانون  17/1المادة  )2(
 .02/07/1983المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المؤرخ في  83/13من قانون  17/3المادة  )3(



طابعا مهنيا، وذلك حتسبا للجداول وجتدر اإلشارة أنه يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رأيه 
من نفس القانون أرباب العمل الذين يستخدمون  69املادة ألزمت  كما ،)1(ومراجعتها للوقاية من األمراض املهنية

وسائل عمل من شأا أن تتسبب يف األمراض املهنية املذكورة يف هذا الباب التصريح ا لدى هيئة الضمان 
أو املوظف الذي يشغل وظائفه مبقتضى تشريع خاص وكذا املدير الوالئي للصحة االجتماعي وملفتش  العمل 

وميكن إثبات عدم التصريح من طرف مفتش العمل أو املوظف الذي يشغل  ،)2(واهليئات املكلفة بالنظافة واألمن
  .)3(تماعيوظائفه وهو ملزم بإطالع اهليئات املنصوص عليها يف الفقرة أعاله أو عون من هيئة الضمان االج

 .األداءات عن العجز الكلي املؤقت «التعويضات اليومية عن حادث العمل أو املرض املهين    -3

على أن هيئة  96/19من األمر رقم  04املعدلة مبوجب املادة  83/13من القانون  36لقد نصت املادة 
وايل للتوقف عن العمل نتيجة الضمان االجتماعي ملزمة بدفع للمصاب تعويضات يومية اعتبارا من اليوم امل

احلادث خالل كل فترة العجز عن العمل اليت تسبق إما الشفاء أو جرب اجلرح أو الوفاة، وإذا حدث التوقف عن 
من هذا  62و 58العمل بعد تاريخ احلادث يف حاليت االنتكاس أو االشتداد املنصوص عليهما يف املادتني 

  .)1(عاة تربير فقدان األجر ابتداء من اليوم األول للتوقف عن العملالقانون تدفع التعويضة اليومية مع مرا
- 96من األمر رقم  05املعدلة مبوجب املادة  83/13من القانون  37ويف هذا اإلطار أكدت املادة 

على أن التعـويضة اليـومية تستـحق عن كـل يـوم عمل أو غريه وال ميكن أن تقل عن واحد على  19
من مبلغ األجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة، وال ميكن ) 1/30(الثالثني 

من املبلغ الشهري لألجر الوطين األدىن ) 1/30(أن تكون نسبة التعويضة اليومية أقل من واحد على الثالثني 
 .)2(يف حالة املرض ، وتدفع هذه التعويضة حسب نفس الشروط اليت تدفع وفقها التعويضة املمنوحةناملضمو

  . األداءات عن العجز الدائم -أ
حيسب مبلغه حسب أجر املنصب املتوسط  )3(للمصاب الذي حيصل له عجزا دائما عن العمل احلق يف ريع

الذي يتقضاه املصاب لدى مستخدم وأحد أو عدة مستخدمني خالل االثىن عشر شهرا اليت تسبق التوقف عن 
السالف الذكر على أنه حيسب الريع أيا كانت  83/13من قانون  40ت املادة ونص ،)4(العمل نتيجة احلادث

قيمة مبلغ األجر احلقيقي على أساس أجر سنوي ال جيوز أن تقل قيمته عن ألفني وثالثة مائة مرة قيمة معدل 
  .»)5(ساعات األجر الوطين األدىن املضمون

                                                
التأمین على حوادث العمل واألمراض المھنیة، مطبوعات الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة للعمال األجراء،  )1(

 .23، ص  2002الصادرة عن مدیریة الدراسات اإلحصائیة والتنظیم، الجزائر  
 .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  69/1المادة  )2(
 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  69/2المادة   )3(
الذي یعدل ویتمم القانون  06/07/1996المؤرخ في  96/19من األمر  04المعدلة بموجب المادة  83/13من القانون  36المادة  )1(

 .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 83/13
 19- 96ألمر رقم من ا 05المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المعدلة بموجب المادة  83/13من القانون  37المادة  )2(

 .83/13الذي یعدل ویتمم القانون  06/07/1996المؤرخ في 
 .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983المؤرخ في   83/13من القانون  38المادة  )3(
 19- 96األمر رقم من  06المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة المعدلة بموجب المادة   83/13من القانون  39المادة  )4(

 . السالف الذكر
 .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 02/07/1983المؤرخ في   83/13من القانون  41المادة  )5(



لغ الريع إال إذا مت حتديد نسبة العجز عن العمل، وجتدر املالحظة أن املصاب ال ميكن له االستفادة من مب
هذه األخرية حتدد من طرف الطبيب املستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي وفقا جلدول حمدد وذلك بعد 

  .)1(تلقيه شهادة حتدد نسبة العجز من طرف املؤمن له املصاب واحملررة من طرف طبيبه املعاجل
  .قوق يف حالة وفاة العاملتقدمي األداءات لذوي احل:  -

  نتناول يف هذا البند تقدمي منحة الوفاة لذوي حقوق العامل ،مث تقدمي الريع لذوي حقوقه 
  .تقدمي منحة الوفاة لذوي احلقوق - ب

ويقدر مبلغ منحة الوفاة باثين   )2(إذا نتجت الوفاة عن احلادث تدفع منحة الوفاة إىل ذوي حقوق العامل
جر شهري يف املنصب وال جيوز يف أي حال من األحوال أن يقل هذا املبلغ عن إثىن عشر مرة مبلغ آخر أ

  .)3(عشرة قيمة  املبلغ الشهري لألجر الوطين األدىن املضمون
  .تقدمي ريع لذوي احلقوق -ج

على أنه إذا  19-96من األمر رقم  08املقدمة مبوجب املادة  83/13من القانون  53نصت املادة 
من القانون  34عن احلادث يدفع ريع لكل وأحد من ذوي حقوق الضحية كما حددم املادة أسفرت الوفاة 

وال ميكن  ،)1(واملتعلق بالتقاعد وذلك ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ الوفاة 1983يوليو  02املؤرخ  12- 83
  .كثر نفعااجلمع بني الريع املدفوع لذوي احلقوق ومعاش التقاعد املنقول ويدفع االمتياز األ

يف األخري أن كل هذه الشروط اليت اشترطها املشرع واإلجراءات اليت فرضها فيما خيص إثبات حادث 
العمل واملرض املهين وإجراءات التصريح ما جيب احترامها سواء من املؤمن له أو من هيئة الضمان 

ال الضمان االجتماعي واليت سنتناول االجتماعي، ويف حالة اإلخالل ا تنشأ ما يسمى باملنازعة العامة يف جم
  . إجراءات تسويتها يف املطلب املوايل

                                                
تحدد نسبة العجز عن العمل على ید الطبیب المستشار لھیئة الضمان « على أنھ   83/13من القانون  01/ 42تنص المادة  )1(

 .»حدد عن طریق التنظیماالجتماعي وفقا لجدول ی
 .من ھم ذوي الحقوق  06/07/1996المؤرخ في  17- 96من األمر رقم  30لقد حددت المادة  )2(
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 02/07/1983المؤرخ في  83/11من القانون  48المادة  )3(
  : عاش من معاشات ذوي الحقوق على النحو التاليیحدد مبلغ كل م« المتعلق بالتقاعد   83/12من القانون  34تنص المادة  )1(
من   %75عندما ال یوجد ال ولد وال أحد من األصول، یحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقي على قید الحیاة بنسبة  -

  .مبلغ معاش الھالك
من المعاش  %50لزوج بنسبة یحدد مبلغ المعاش المنقول ل )ولد أو أحد األصول (عندما یوجد إلى جانب الزوج ، ذو حق  -

  .%30المباشر، والمعاش المنقول لذوي الحق األخر بنسبة 
یحدد مبلغ المعاش  )أوالد أو أصول أو الكل معا (وعندما یوجد إلى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق  -

الباقیة من مبلغ ھذا المعاش  % 40ن من مبلغ المعاش، ویقتسم بالتساوي ذوو الحقوق اآلخرو   % 50المدفوع للزوج بنسبة 
  .المباشر

من مبلغ معاش الھالك وھذا ضمن حد أقصى  % 90وعندما ال یوجد زوج یتقاسم ذوي الحقوق اآلخرون معاشا یساوي  -
  : یبلغ بالنسبة لكل ذي حق مایلي

  .من المعاش إذا كان ذو الحق من أبنائھ % 45 -
  .أصولھمن المعاش إذا كان ذو الحق من   % 30 -

من مبلغ معاش الھالك، وإذا تجاوز مجموع المعاشات   %90ال یجوز أن یتعدى المبلغ اإلجمالي لمعاشات ذوي الحقوق 
 .»ھذه النسبة یجري تخفیض مناسب على المعاشات



.تلقي العالج باخلارج  -  د  
إال أنه إذا تعلق األمر بعالجات . األصل أن هيئات الضمان االجتماعي ال تتكفل بتغطية نفقات العالج باخلارج

الة العطل املدفوعة األجر أو تربصات أو مهمات طارئة خالل اإلقامة املؤقتة للمستفيد من التأمني باخلارج، كح
قصرية املدى، فإنه يتم التكفل باملصاريف املنفقة ضمن الشروط املطبقة يف باب التأمني على املرض، على أن 

.حتتفظ هيئة الضمان االجتماعي حبقها يف القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية  
دراسة املستفيد من التأمني تتطلب إقامة دائمة باخلارج على غرار األعوان  غري أنه إذا كانت طبيعة عمل أو

و التمثيليات اجلزائرية و أصحاب املنح الدراسية و املتربصني و كذا ذوي  ةالعاملني يف البعثات الدبلوماسي
فل ا هيئات حقوقهم املقيمني معهم، فإن األداءات املستحقة هلم من باب التأمني على املرض و األمومة تتك

الضمان اإلجتماعي باعتبارهم ملحقني إجباريا بالنظام اجلزائري للضمان اإلجتماعي مبا فيها التأمينات 
  15.اإلجتماعية

و ما جتدر اإلشارة إليه هو أن نسبة األداءات العينية اليت تقدمها هيئات الضمان اإلجتماعي سواء كانت يف 
ات اليت يدفعها املستفيد من التأمني ال تتماشى و ال تتوافق مع تكلفة شكل تغطية أو تعويض املصاريف و النفق

العالج اليت ينفقها أو تتطلبها احلالة املرضية له باعتبار أن التعويضات املمنوحة حمددة على أساس سعر مرجعي 
.لياأصبح ال ميثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالتكاليف اليت تتطلبها التكاليف الطبية و العالجية حا  

و على هذا و من أجل تفعيل الدور احلقيقي هليئات الضمان االجتماعي يف حتقيق التوازن االجتماعي و التكفل 
باملستفيدين من التأمني يف إطار مواجهة األخطار االجتماعية و النفقات غري العادية اليت تتطلبها، نرى أنه من 

ات املستحقة و املمنوحة تتناسب حقيقة مع التكاليف الضروري حتيني األسعار املعتمدة بشكل جيعل التعويض
اليت يتحملها املستفيدون من التأمني خاصة منها تلك املتعلقة باملصاريف الطبية و العالجية و اإلقامة باملصحات 

  و عيادات الوالدة
 املبحث الثاين

 الصندوق الوطين للتقاعد

 املطلب األول

الصندوق الوطين للتقاعدمهام   

يتوىل الصندوق الوطين (( السالف الذكر على أنه  07-92من املرسوم التنفيذي رقم  09دة تنص املا -

 : للتقاعد يف إطار القوانني والتنظيمات السارية املهام التالية 

                                                
لمستحقة المحدد لشروط التكفل بخدمات الضمان اإلجتماعي ا 1985غشت  20الصادر بتاریخ  85/224من المرسوم  02المادة / 15

  )نسخة بالملحق. ( 1985لسنة  35ج  ر رقم  –للمؤمن لھم إجتماعیا الذین یعملون أو یتكونون في الخارج 



تسيري معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي احلقوق  -  

إىل غاية نفاذ حقوق  1984تح يناير سنة تسيري املعاشات واملنح املمنوحة بسند التشريع السابق لفا -

 املستفيدين 

.ضمان عملية التحصيل واملراقبة ونزاعات حتصيل االشتراكات املخصصة لتمويل أداءات التقاعد -  

تطبيق األحكام املتعلقة بالتقاعد املنصوص عليها يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جمال الضمان  -

.االجتماعي   

.ا خيصه بضمان إعالم املستفيدين واملستخدمني القيام فيم -  

.املتعلق بالتقاعد  12-83من القانون رقم  52تسيري صندوق املساعدة واإلغاثة تطبيقا للمادة  -  

)) .املتعلق بالتأمينات 11-83من القانون رقم  92القيام بأعمال مثل اليت نصت عليها املادة  -  

  املطلب الثاين
  لتأمني على التقاعدت املتعلقة بااألداءا

يستفيد من معاشات التقاعد كل العمال واملوظفني وكذا أصحاب املهن احلرة كاحملامني والتجار واألطباء 
وهذا لكون هذه الفئة متارس نشاطا حلساا اخلاص وغري مأجور، وتتمثل احلقوق  املمنوحة يف جمال التقاعد 

ق بالتقاعد املعدل واملتمم والذي جاء فيها على أنه املتعل 83/12من القانون رقم  05حسب نص املادة 
  : تتمثل احلقوق املمنوحة للتقاعد فيما يلي«

  .معاشي مباشر مينح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف إليه زيادة عن الزوج املكفول -1
  :معاش منقول يتضمن -2
  .معاشا  إىل الزوج الباقي على قيد احلياة -أ

  .معاشا لليتامى - ب
  .)1(»معاشات لألصول  -جـ

 18-96من األمر رقم  3املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب املادة  83/12من القانون  06وحسب املادة 
  : فإن استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء الشرطني اآلتيني

                                                
 .المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم 02/07/1983المؤرخ في  83/12من القانون رقم  05المادة  )1(



عاملة على التقاعد بطلب منها من العمل على األقل غري أنه ميكن إحالة ال) سنة 60(بلوغ سن ستني - 
  .ابتداء من اخلامسة واخلمسني سنة كاملة

 .على األقل يف العمل) سنة 15(قضاء مخسة عشر - 

لالستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على األقل ) ة(يتعني على العامل - 
  .)1(ماعينصف املدة املشار إليها أعاله ودفع اشتراكات الضمان االجت

لكن الصندوق الوطين للتقاعد وبعد تبليغه للمعين باألمر قرار معاش التقاعد للمستفيد فإنه يتلقى العديد 
من االحتجاجات والطعون وينصب أغلبها يف إعادة النظر يف مبلغ معاش التقاعد، وكذا يف حساب عدد 

ك عدد هام من الطعون توجه إىل سنوات العمل وسنوات االشتراك لدى الضمان االجتماعي، كما أن هنا
  .صندوق التقاعد تتضمن طلب الزيادة يف مبلغ معاش التقاعد

أوال أمام » املؤمن«وجتدر اإلشارة أن أي نزاع يتعلق مبعاش التقاعد جيب أن يرفع االعتراض من املستفيد 
حملكمة العليا يف قرارها الصادر اللّجنة الوالئية للطعن  املسبق قبل اللجوء إىل القضاء مباشرة، وهذا ما أكدته ا

من املقرر قانونا أنه تنشأ لدى كل «والذي جاء فيه على أنه  18766حتت رقم  09/11/1999بتاريخ 
هيئة للضمان االجتماعي جلنة الطعن األويل تتوىل البت يف اخلالفات النامجة  عن قرارات هيئات الضمان 

اضات على القرارات الصادرة عن جلنة الطعن األويل يف مرحلة االجتماعي، ومن املقرر أيضا أنه ترفع االعتر
ابتدائية إىل احملكمة املختصة بالقضايا االجتماعية يف ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة أو يف ثالثة أشهر اعتبارا 

  .من تاريخ تسليم العريضة إذا مل تصدر اللجنة قرارها
القائم بني األطراف ينصب على تاريخ بداية تسديد معاش وحيث أنه وملا تبني يف قضية احلال أن الرتاع 

من القانون رقم  03التقاعد والذي يدخل ضمن املنازعات العامة للضمان االجتماعي مثلما هو حمدد يف املادة 
املتعلق باملنازعات، وحيث أن املدعي ملا رفع الدعوى املتعلقة بتسديد معاش التقاعد مباشرة أمام  83/15

إن دعواه تكون سابقة ألواا ومن مث فإن قضاة املوضوع بفصلهم يف الرتاع يكونون قد خرقوا احملكمة ف
  .)1(» القانون مما يستوجب معه نقض القرار

 املبحث الثالث

ان االجتماعي اخلاص بغري األجراءالصندوق الوطين للضم  

 املطلب األول

اءن االجتماعي اخلاص بغري األجرمهام الصندوق الوطين للضما  

                                                
 18- 96من األمر رقم  03بالتقاعد المعدل بموجب المادة المتعلق  02/07/1983المؤرخ في  83/12من القانون رقم  06المادة  )1(

 .1996یولیو  06المؤرخ في 
، ص 2001، الجزائر ، والنشر للمحكمة العلیا، الصادرة عن قسم المستندات 2000، العدد الثاني، لسنة المجلة القضائیة )1(

113. 



تتمثل مهمة (( على أنه  1993ماي -15املؤرخ يف  119-  93من املرسوم التنفيذي رقم  3نصت املادة -

: الصندوق يف إطار القوانني والتنظيمات املعمول ا فيما يأيت   

يسري اخلدمات العينية والنقدية للتأمينات االجتماعية املقدمة لغري األجراء  -  

.غري األجراء ومنحهم  يسري معاشات املتقاعدين من -  

يتوىل حتصيل االشتراكات املخصصة لتمويل اخلدمات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة ومراقبتها  -

.ومنازعات التحصيل   

يسري عن االقتضاء اخلدمات املستحقة لألشخاص املستفيدين من اتفاقيات الضمان االجتماعي واتفاقاته  -

.الدولية   

.ة وينسقها وميارسها ينظم الرقابة الطبي -  

من  92يقوم بأعمال يف شكل منجزات ذات طابع صحي واجتماعي كما هو منصوص عليه يف املادة  -

.املتعلق بالتأمينات االجتماعية  11-83القانون رقم   

.يقوم بأعمال الوقاية والتربية واإلعالم يف اال الصحي بعد اقتراح من جملس اإلدارة -  

املتعلق  11- 83من القانون رقم  90اعدة واإلسعاف املنصوص عليه يف املادة يسري صندوق املس -

.بالتأمينات  

من القانون  60يربم بالتنسيق مع صناديق الضمان االجتماعي املعنية االتفاقيات املنصوص عليها يف املادة  -

.السالف الذكر  11 - 83رقم   

.يقوم بتسجيل املؤمن عليهم اجتماعيا املستفيدين  -  

.يتوىل فيما خيص إعالم املستفيدين  -  

يسدد النفقات النامجة عن سري خمتلف اللجان أو اجلهات القضائية املدعوة للبت يف نزاعات ناشئة عن  -

.قرارات صدرت عن الصندوق   



يربم اتفاقيات مع صناديق الضمان االجتماعي لضبط الشروط اليت ميكن أن تستخدم فيها مصاحل الرقابة -

 4املؤرخ يف  07-92من املرسوم التنفيذي رقم  11ات ذات الصلة بالتحصيل وفقا ملا ورد يف املادة واملنازع

. 1992يناير   

)).يربم اتفاقيات مع صناديق الضمان االجتماعي لتأمني الرقابة الطبية ومصلحة أداء اخلدمات  -  

 

 املطلب الثاين
).راء  املمارسني لعمل مهين مستقلفئة غري أج(  الفئات اخلاضعة للتأمينات االجتماعية   

و تشمل هذه الفئة كل من ميارسون أعماهلم على استقالل و تظم هذه الفئة جمموعة كبرية و غري 
: متجانسة من األشخاص و هم التجار و ذوي املهن احلرة من  

  .التجار الصناعيني و احلرفيني -
 .املشتغلون يف املهن احلرة -
 . مالكو األراضي الفالحية -
 . اب وسائل النقلأصح -

و هناك من تشريعات من تقرر االشتراك اإلجباري هلذه الفئة و ذلك بإخضاعهم لنظم خاصة م 
كالتشريع الفرنسي و هناك من التشريعات األخرى من تترك هلم  احلق يف االشتراك يف نظم التأمينات السائدة 

 15/05/1993: املؤرخ يف 93/119: رقممن املرسوم التنفيذي  04بالنسبة لألجراء  ومن خالل املادة 
احملدد، الختصاصات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء، سريه و تنظيمه اليت تنص على تشكيله 
جملس اإلدارة ومن خالل األعضاء املمثلني هلذا الس ميكن لنا استخالص الفئات اخلاضعة هلا من تعداد 

:و هم األعضاء املمثلني هلذه الفئات  
  .املمارسني للمهن التجارية -
 املمارسني لألعمال الزراعية املشكلة يف املستثمرات -
 املمارسني للمهن احلرة من أطباء و حمامني و خرباء  -
 .احلرفيني -

.الصناعيني و أصحاب املهن الصناعية -  

  املطلب الثالث

  .التسجيل واالنتساب لدى صندوق الضمان االجتماعي للعمال غري األجراء



إن نظام الضمان االجتماعي هو ضمان احلماية للمؤمن وذوي حقوقه من جهة ، كما أنه ضمان محاية  
اجتماعية تضامنية جلميع املنخرطني االجتماعيني من جهة أخرى ، وبالتايل فاالنتساب قبل أن يكون التزاما 

  .قانونيا فهو فعل تضامين 
املكلفني  تاملتعلق بالتزاما 14- 83من القانون رقم  05وقد نص املشرع على هذا اإلجراء يف املادة      

خيضع كذلك ألحكام هذا القانون (( يف جمال الضمان االجتماعي املعدل واملتمم واليت جاء فيها على أنه 
األشخاص الذين ميارسون حلاسبهم اخلاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو جتاريا أو فالحيا أو حرفيا ، أو حرا أو 

  .16))نشاط آخر حىت وإن مل يستخدموا عمال أجراء  أي فرع قطاع
فمن خالل هذه املادة يتضح أن األشخاص الذين ميارسون حلسابه اخلاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو  

جتاريا أو فالحيا أو حرفيا أو حرا أو يف أي فرع قطاع نشاط آخر ولو مل يستخدموا عماال يف نشاطهم فإم 
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي مبا فيها االلتزام  14-83خيضعون للقانون رقم 

  .  لدى صندوق الضمان االجتماعي للعمل غري األجراء  بباالنتسا
  املطلب الرابع

  االشتراكات األساسية الواجب دفعها للصندوق الوطين للعمال غري األجراء
املستحقة،مث نتطرق إىل األساس املعتمد يف حتديد نسبة االشتراكات  السنوية تنتناول يف هذا الفرع دفع االشتراكا  

  :وتوزيعها وذلك كما يلي
  الفرع األول

  السنوية املستحقة تدفع االشتراكا
يتم دفع االشتراكات املستحقة سنويا بالنسبة للعمال غري األجراء الذين ميارسون عمال خاصا غري مأجور ،خالل      

وهذا وفقا ملا نصت عليه املادة . ارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول مايو من نفس السنة مدة استحقاق من أول م
  .17 35- 85مكرر من املرسوم رقم  13
يالحظ أن صاحب النشاط احلر غري املأجور ال يكون ملزما بدفع االشتراكات إال إذا كان االنتساب سابقا ألول      

  .السالف الذكر 35- 85مكرر من املرسوم رقم  13/3عليه املادة  أكتوبر من السنة املعنية ،وهذا ما نصت
ويف حالة التوقف عن العمل خالل السنة املدنية ال يستحق االشتراك إال إذا كان التوقف عن العمل قد حدث بعد       
  .لذكر السالف ا 35- 85مكرر من املرسوم رقم  4/ 13مارس من السنة املعنية ،طبقا ملا نصت عليه املادة  31

  الفرع الثاين

                                                
-04ات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي واملتمم بالقانون رقم املتضمن التزام 02/07/1983املؤرخ يف  83/14من القانون  5املادة  16

 .2004نوفمرب  10املؤرخ يف  17
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85مكرر من املرسوم رقم  13املادة  17

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96عمال مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 



  .األساس املعتمد يف حتديد نسبة االشتراكات وتوزيعها
يتكون األساس الذي يعتمد يف حساب االشتراكات من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة بعنوان الضريبة     

املادة (مرات املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون ) 8(على الدخل ويف حدود السقف الذي قدره مثاين 
  . 18) 434-96من املرسوم التنفيذي رقم  7املعدلة باملادة  35-85من املرسوم رقم  13/1
ويف حالة ممارسة أعمال غري مأجورة متعددة ، ال جيوز أن يفوق املبلغ الكلي لالشتراكات املدفوعة احلد      

الدخل املذكور يف الفقرة األوىل من من ./.  15حتدد نسبة االشتراك مبقدار .األقصى املذكور يف الفقرة أعاله 
  : هذه املادة وتوزع كاآليت

  بعنوان التأمينات االجتماعية ،./.  7.5 -
 .بعنوان التقاعد ./.  7.5 -

وإذا مل يتسن حتديد الدخل اخلاضع للضريبة ، فإن تقديره يف مفهوم التشريع اخلاص بالضمان  -
 :م األعمال اجلبائي االجتماعي ،يتم بتطبيق النسب املؤوية اآلتية على رق

 فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة تتمثل جتارم يف بيع البضائع ،./.  15 -

 .فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة الذين يقدمون خدمات ./.  30 -

إذا مل يتسن حتديد الدخل اخلاضع للضريبة وال رقم األعمال اجلبائي ، فإن أساس االشتراكات حيدد مؤقتا     
  .وي لألجر الوطين األدىن املضمون باملبلغ السن

  .غري أنه العامل غري األجري أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي     
. ويف كل احلاالت ال ميكن أن يقل أساس االشتراكات عن املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون     

 434- 96من املرسوم التنفيذي رقم  7املعدلة باملادة  35-85،من املرسوم رقم 6،5، 13/2،4املادة (
(19.  

السالف الذكر حدد آجال استحقاق االشتراكات  35-85وجتدر اإلشارة يف األخري أ، املرسوم رقم     
 18يونيو من نفس السنة ، وهذا وفقا ملا نصت عليه املادة  30انتقالية من أول يناير من السنة ويدفع قبل 

ليتم بعده العودة للقاعدة  1997- 01-01سنوات ابتداء من ) 5(، تستمر ملدة مخس  مكرر من املرسوم
  . أفريل الذي يلي كل سنة معنية  30األصل وهي وجوب دفع االشتراكات يف أجل استحقاق أقصاه 
  املطلب اخلامس

  التزام صاحب العمل بالتصريح باملداخيل لدى صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء
                                                

يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من  13املادة 18 
 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 

يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا  1985ري فيف 9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من 13املادة  19
 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 



  :حساب مبلغ االشتراك وذلك كما يلي نتناول يف هذا الفرع التصريح باملداخيل ،مث        
  

  الفرع األول
  .التصريح باملداخيل

يلتزم أصحاب املهن احلرة التابعني هليئة الضمان االجتماعي لغري األجراء ، بالتصريح باملداخيل السنوية        
ول السنوي هو األساس املعتمد كأصل عام يف حساب نسبة املعدة من طرف مصاحل الضرائب ،لكون أن املدخ

  .    20االشتراك لدى اهليئة املؤمنة
 434-96املعدل باملرسوم التنفيذي رقم  35-85من املرسوم رقم  13ويف هذا اإلطار نصت املادة       

ريبة بعنوان يتكون األساس الذي يعتمد يف حساب االشتراكات من الدخل السنوي اخلاضع للض(( على أنه 
مرات املبلغ السنوي لألجر الوطين ) 8(الضريبة على الدخل ويف حدود السقف السنوي الذي قدره مثاين 

  .21))األدىن املضمون
ويف حالة ممارسة أعمال غري مأجورة متعددة ، ال جيوز أن يفوق املبلغ الكلي لالشتراكات املدفوعة احلد      

 .األقصى املذكور يف الفقرة أعاله 

إذا مل يتسن حتديد الدخل اخلاضع للضريبة وال رقم األعمال اجلبائي ، فإن أساس االشتراكات حيدد مؤقتا     
  .باملبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون 

  .غري أنه العامل غري األجري أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي 
. أساس االشتراكات عن املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون  ويف كل احلاالت ال ميكن أن يقل

 434-96من املرسوم التنفيذي رقم  7املعدلة باملادة  35- 85من املرسوم رقم  13/6،5،4،3،2املادة (
(22.  

 30ويتم التصريح باملداخيل يف آجال االستحقاق اليت حيددها القانون لدفع االشتراكات ،يف مدة أقصاها  
-01-01سنوات ابتداء من ) 5(فريل من السنة اليت تلي سنة االستحقاق ، ويف مرحلة انتقالية تستمر مخس أ

                                                
 .5،ص  1998امللتقيات اجلهوية األربع املشتركة بني وزارة العدل ووزارة الضمان االجتماعي ،بومرداس ،جباية ،وهران غرداية،سنة  20
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من 1/ 13املادة  21

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  ،،من6،5،4،3،2/،13املادة  22

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96ميارسون عمال مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 



أفريل  30ليتم بعده العودة للقاعدة األصل وهي وجوب دفع االشتراكات يف أجل استحقاق أقصاه  1997
  .23الذي يلي كل سنة معنية

  .حساب مبلغ االشتراك   -1
املؤرخ يف  65-85من املرسوم رقم  13حسب األولوية طبقا للمادة ./.  15ب  حيدد االشتراك          

سواء من الدخل  1996-11- 30املؤرخ يف  434-96املعدل باملرسوم التنفيذي رقم  9-11-1985
اخلاضع للضريبة أو من رقم األعمال ، أو على أساس املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون وذلك كما 

  :يلي 
  .حساب مبلغ االشتراك من الدخل اخلاضع للضريبة  -أ

يعترب الدخل اخلاضع للضريبة األساس األول حلساب االشتراكات املستحقة هليئة الضمان االجتماعي لغري       
األجراء ، وجيب أن ال يتجاوز ملغ االشتراكات السقف السنوي املقدر بثماين مرات املبلغ السنوي لألجر 

السالف الذكر واليت  35-85من املرسوم رقم  1/  13ملضمون ،وهذا ما نصت عليه املادة الوطين األدىن ا
يتكون األساس الذي يعتمد يف حساب االشتراكات من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة (( جاء فيها على أنه  

نوي لألجر مرات املبلغ الس) 8(بعنوان الضريبة على الدخل ويف حدود السقف السنوي الذي قدره مثاين 
  .24))الوطين األدىن املضمون

  .حساب مبلغ االشتراك من رقم األعمال   - ب
إذا مل يتم حتديد الدخل اخلاضع للضريبة حتسب نسبة االشتراك من رقم األعمال على النحو الذي      

 وإذا مل((... السالف الذكر واليت جاء فيها على أنه  35-85من املرسوم   13/4نصت عليه املادة 
يتسن حتديد الدخل اخلاضع للضريبة ، فإن تقديره يف مفهوم التشريع اخلاص بالضمان االجتماعي ،يتم 

 :بتطبيق النسب املؤوية اآلتية على رقم األعمال اجلبائي 

  فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة تتمثل جتارم يف بيع البضائع ،./.  15-
  .25))ن يقدمون خدمات فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة الذي./.  30 -

  .على أساس املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون كحساب مبلغ االشترا   -ج
                                                

الذي يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين  1985-2-9املؤرخ يف  35-85مكرر من املرسوم رقم  18نصت املادة  23
يلزم بصفة انتقالية ولفترة (( واليت جاء فيها على أنه  1996نوفمرب  30املؤرخ يف  434-96مهنيا واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم  ميارسون عمال

سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم دفع اشتراك الضمان االجتماعي لغري األجراء ابتداء من أول يناير من السنة ويدفع ) 5(مخس 
  .يونيو من نفس السنة  30قبل 

 )). ويف حالة عدم دفع االشتراك يف اآلجال احملددة واملذكورة أعاله تطبق زيادة الـخري ابتداء من أول يناير من نفس السنة        
ون عمال مهنيا يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارس 1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من 13املادة 24

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من 3/ 13املادة  25

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 



يف حالة عدم حتديد الدخل السنوي اخلاضع للضريبة وعدم وجود رقم أعمال ، فإن األساس املعتمد      
يعترب هذا املبلغ احلد األدىن  حلساب االشتراكات هو املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون ، حبيث

السالف الذكر و اليت جاء  35-85من املرسوم رقم  13/5وهذا ما نصت عليه املادة   تحلساب االشتراكا
إذا مل يتسن حتديد الدخل اخلاضع للضريبة وال رقم األعمال اجلبائي ، فإن أساس االشتراكات ((فيها على أنه 

 . 26)) وطين األدىن املضمونحيدد مؤقتا باملبلغ السنوي لألجر ال

  املطلب السادس

  املزدوج لصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وغري األجراء بمسألة االنتسا

يقوم على أساس التضامن والتكافل االجتماعي بني أفراد اتمع الواحد وبني  يإن الضمان االجتماع      
يسمح باالستفادة من معاشني خمتلفني ،ولذلك فإن عملية  األجيال هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن القانون

االنتساب ميكن أن تتعدد ، حبيث يكون الشخص منخرطا يف هيئتني للضمان االجتماعي لألجراء وغري األجراء 
27 .  

واليت جاء فيها على  1985- 2-9املؤرخ يف  35-85من املرسوم رقم  15وهذا ما نصت عليه املادة     
كل شخص ميارس يف آن واحد عمال مأجورا وعمال غري مأجور ،أن ينتسب بعنوان العمل  جيب على(( أنه 

بعنوان العمل املأجور ، ويف هذه  بغري املأجور ولو كان ميارس هذا العمل بصورة ثانوية دون املساس باالنتسا
  .  28احلالة تستحق أداءات التأمينات االجتماعية بعنوان عمله املأجور 

إذا مل يستوف املؤمن له شروط ختويل احلق يف مفهوم العمل املأجور ميكن املؤمن له أو ذوي غري أنه      
حقوقه ، عند االقتضاء ، االستفادة من األداءات بعنوان عمله غري املأجور حسب الشروط املنصوص عليها يف 

  . 29السالف الذكر 35-85من املرسوم رقم  15/2هذا املرسوم ، وهذا ما أكدته املادة 

وهذا اإلجراء الشك أنه يف صاحل املؤمن له دف تسهيل استفادته من التغطية االجتماعية اليت تعترب          
ضرورية يف الوقت احلاضر ،وملا هلا من أمهية قصوى وخاصة يف ظل كثرة املخاطر اليت قد تصيب املؤمن له 

  .اجتماعيا ، واليت حيتمل أن تتسبب يف عجزه عن العمل 

بل األبعد من ذلك فاملشرع أقر محاية خاصة حىت بالنسبة لألشخاص الذين متت إحالتهم على التقاعد       
من جديد إىل الضمان االجتماعي مع مجيع  بويعودون أو يستمرون يف ممارسة عمل غري مأجور ،باالنتسا

                                                
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من 3/ 13املادة  26

 .مهنيا السالف الذكر
 .5،ص  1998امللتقيات اجلهوية األربع املشتركة بني وزارة العدل ووزارة الضمان االجتماعي ،بومرداس ،جباية ،وهران غرداية،سنة  27
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من  15/1املادة  28

 . 1996-11-30املؤرخ يف  434-96مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من  15/2املادة  29

 .مهنيا السالف الذكر 



السالف  35-85مكرر من املرسوم رقم  17االلتزامات النامجة عن ذلك، وهذا ما نصت عليه املادة 
  .30الذكر

أن هذا االنتساب اجلديد ال يؤدي إىل اعتماد من أجل احلصول على معاش جديد وال  رمع األخذ بعني االعتبا
  .31معاش العجز وال يف النهاية إىل مراجعة معاش التقاعد الذي يتمتع به املؤمن له اجتماعيا 

 املبحث الرابع

.الصندوق الوطين للبطالة  

 املطلب األول

  للبطالةام الصندوق الوطينمه

تتمثل مهمة ((  على أنه  1994ماي  6املؤرخ يف  188-94من املرسوم التنفيذي رقم  04نصت املادة     

:الصندوق يف إطار القوانني والتنظيمات املعمول ا يف ما يلي   

التأمني عن البطالة يضبط باستمرار بطاقة املنخرطني ويضمن حتصيل االشتراكات املخصصة لتمويل أداءات  -

. ورقابة ذلك ومنازعاته   

  .يسري األداءات املقدمة بعنوان اخلطر الذي يغطيه  -

يساعد ويدعم باالتصال مع املصاحل العمومية للتشغيل وإداريت البلدية والوالية إعادة اخنراط البطالني  -
  . املستفيدين قانونيا من أداءات التأمني عن البطالة يف احلياة النشيطة

  .ينظم الرقابة اليت ينص عليها التشريع املعمول بع يف جمال التأمني عن البطالة  -

  )).يؤسس وحيفظ صندوق االحتياط حىت ميكنه من مواجهة التزاماته إزاء املستفيدين يف مجيع الظروف  -

املؤسسات من نفس املرسوم على أنه يساهم الصندوق قي نطاق مهامه وباالتصال مع  05كما تنص املادة 
املالية والصندوق الوطين لترقية التشغيل يف تطوير إحداث أعمال لفائدة البطالني الذين يتكفل م ال سيما من 

  :خالل ما يأيت 

                                                
يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون  1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  مكرر من  17/1املادة  30

 . 1996-11-30ؤرخ يف امل 434-96عمال مهنيا املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 
 .السالف الذكر 1985فيفري  9املؤرخ يف  35-85املرسوم رقم  من   17/2املادة  31



التمويل اجلزئي للدراسات املتعلقة باألشكال غري النموذجية للعمل واألجور وتشغيل جماالت التشغيل  - 
  .ومكامنه 

ية االقتصادية ملشاريع إحداث األعمال اجلديدة لفائدة البطالني الذين يتكفل م ويتم التكفل بالدراسات التقن -
  . ذلك باالتصال مع املصاحل العمومية للتشغيل 

تقدمي املساعدة للمؤسسات اليت تواجه صعوبات يف أعماهلا من أجل احملافظة على مناصب الشغل حسب  -
  .األشكال املقررة مبوجب اتفاقية 

ة يف متويل األعمال اليت تدخل يف إطار القرض املصغر السيما عرب املسامهات املالية لصندوق ضمان املسامه -
  .األخطار النامجة عن القروض املصغرة 

إمكانية املسامهة يف متويل إحداث نشاطات من طرف املترشحني لالستفادة من التأمني عن البطالة إما  -
القروض املصغرة ، وإما مبسامهة يف تركيب قروض خاصة مع  حبصص من قروض تكميلية للمستفيدين من

  .املؤسسات املالية واملوجهة إىل البطالني املترشحني لالستفادة من التأمني عن البطالة 

إمكانية املسامهة يف متويل إحداث نشاطات السلع واخلدمات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما  -
  )).سني سنة ال سيما عرب منح قروض غري مكافأة ومخ) 35(بني مخس وثالثني 

 املطلب الثاين

 متويل التأمني عن البطالة

احملدد لتوزيع  1994جويلية  06املؤرخ يف  94/187وهو منظم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

:نسبة اإلشتراك يف الضمان اإلجتماعي املعدل واملتمم إذ ينص على النسب هي   

  .تخدمعلى عاتق املس%  2,5 -

 .على عاتق األجري%  1,5 -

فقد عدلت النسبة لتصل  2000مارس  04املؤرخ يف  50-2000ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

.بالنسبة لألجري%  0,50بالنسبة للمستخدم و %  1,25إىل   

ويقوم الصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية حاليا بتحصيل هذه احلصة من التأمني على البطالة طبقا 

.املتعلق بقانونه األساسي 1994جويلية  06املؤرخ يف  94/188من املرسوم رقم  48لمادة ل  



:باإلضافة للتوظيف األولني فإن القانون يشترط إلستفادة العامل من املعاش  -1  

  .أالّ يكون قد رفض عمالً أو تكوينا أو حتويالً قصد شغل منصب -
 .مهينأن ال يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط  -

  .أن يرد إمسه ضمن قائمة العمال الذين هم حمل تسريح يف إطار التخليص من عدد العمال -

 املطلب الثالث

 إجراءات التأمني على البطالة

إن إجراءات التأمني عن البطالة واإلستفادة من خدمات الصندوق اخلاص ا ميكن تلخيصها يف إيداع 

تخدم خالل األسبوع الذي يلي تبليغ قرار التسريح وذلك لدى امللفات والذي يقع كإلتزام على عاتق املس

الوكالة الوالئية للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة الذي يوجد باختصاصه مقر العمل وبعد ذلك فللصندوق 

يوما للفصل يف الطلبات اليت يقدمها املستخدم وعليه بالضرورة التوصل إىل قرار القبول أو الرفض  15

.املعلومات وهي قرارات جيب أن تبلغ للمستخدمباستكمال   

من املرسوم  09باإلضافة لذلك فإن مسامهات فتح احلقوق جيب أن تدفع وذلك حسب نص املادة  -

من األجر الشهري عن كل سنة من األقدمية %  80والذي حيدد املبلغ بنسبة  94/11التشريعي رقم 

أخذ بعني االعتبار حلساب مبلغ املسامهة لفتح شهرا على أن األجر املرجعي الذي ي 12ويف حدود 

 . شهرا اليت سبقت التسريح 12احلقوق هو األجر الشهري املتوسط خالل 

 

 

 

 املطلب الرابع 

 أداءات التأمني عن البطالة



و يستفيد من منحة البطالة كل عامل فقد منصب عمله ألسباب اقتصادية إذا كان مثبت يف منصبه و 
سنوات على األقل مسجل يف قائمة طاليب الشغل، كما جيب أن  03الجتماعي ملدة مؤمن لدى الضمان ا

.)32(يكون صاحب العمل قد دفع للصندوق مسامهة حيددها التنظيم  
بالنسبة ملدة التعويض فإن التكفل بعامل مسرح مت قبوله ضمن التأمني على البطالة يقدر مدتـه 

السالف  94/11وما يليها من املرسوم التشريعي رقم  14بشهـرين عن كل سنة اشتراك طبقـا للمواد 

.شهرا 36شهر وال تزيد عن  12الذكر، وال تقل مدة االستفادة من التعويض عن   

أشهر حتسب كأقدمية متنح شهرين من التكفل أما املدة اليت ) 6(إن مدة العمل اليت تفوق ستة 

.أشهر فيقابلها شهر واحد من التكفل 6تساوي أو تقل عن   

أما بالنسبة ملبلغ التعويض فيساوي األجر املرجعي للتعويض نصف املبلغ املتحصل عليه جيمع األجر 

شهرا اليت سبقت  12الشهري املتوسط اخلاضع الشتراكات الضمان اإلجتماعي والذي تقاضاه العامل مدة 

عند تاريخ التسريح، ومتتد مدة التسريح، على أن يأخذ بعني اإلعتبار األجر الوطين األدىن املضمون املعمول به 

:التعويض على أربعة مراحل متساوية وعليه ينقسم مبلغ التعويض كالتايل   

  .من األجر املرجعي خالل الربع األول من املدة%  100 -1

  .من األجر املرجعي خالل الربع الثاين من املدة%  80 -2

  .من األجر املرجعي خالل الربع الثالث من املدة%  60 -3

  .جر المرجعي خالل الربع األخير من المدةمن األ%  50 -4

  
 املبحث اخلامس

الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء 

لريواألشغال العمومية وا  

                                                
احملدد لتوزيع نسبة االشتراك  2000/50من املرسوم التنفيذي رقم  02املعدلة مبوجب املادة  94/187من املرسوم التنفيذي  02أنظر املادة  )32(

  .يف الضمان االجتماعي



 املطلب األول

البناء اجلوية يف قطاعات  مهام الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال

 واألشغال العمومية والري

املتضمن انشاء  1997- 02-04املؤرخ يف  45-97من املرسوم التنفيذي رقم  04نصت املادة     

الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء واألشغال 

:تتمثل مهام الصندوق فيما يلي (( العمومية والري على أنه   

يتوىل تسيري العطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية اليت يتمتع ا العمال املنتمون إىل  -

.قطاعات النشاط املذكورة يف املادة األوىل أعاله   

.يقوم بتسجيل املستفيدين ومستخدميهم باالتصال مع اهليئات املعنية  -  

.يتوىل إعالم املستفيدين ومستخدميهم  -  

.يتوىل حتصيل االشتراكات املقررة يف التشريع املعمول ما  -  

.يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان دفع هذه التعويضات يف كل الظروف  -  

)).يساهم يف إنشاء اخلدمات االجتماعية لصاحل العمال يف ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم  -  

  املطلب الثاين
  التصريح بالعمال اخلاضعني للبطالة بسبب الظروف املناخية

يتعلق هذا االلتزام بتأمني رب العمل البطالة الناجتة عن الظروف الطبيعية واملناخية ،وهو تأمني خاص   
  .بعمال البناء واألشغال العمومية والري ، الذين يعملون يف الورشات 

من األمر رقم  12السالف ذكرهم وفقا ملا نصت عليه املادة يلتزم رب العمل بالتصريح بالعمال         
يقرر املستخدم أو ممثله يف حالة سوء األحوال اجلوية التوقف عن (( واليت جاء فيها على أنه  01- 97

العمل بعد استشارة ممثل أو ممثلي العمال وكذا صاحب املشروع عندما يتعلق بإدارة عمومية أو جمموعة 



خدم أو ممثله وممثلو العمال تصرحيا بالتوقف عن العمل ويرسله املستخدم إىل الصندوق يوقع املست.حملية 
  .33))ساعة املوالية للتوقف عن العمل ) 48(خالل الثماين واألربعني 

ومينح تعويض البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية ابتداء من أول يوم من أيام العمل الذي يلي التوقف    

ساعة عمل عن كل سنة مدنية وهذا وفقا ملا نصت عليه املادة ) 200(ميكن أن تتجاوز مائيت  عن العمل ،وال

. 34السالف الذكر 01- 97من األمر رقم  07  

  الفصل الثالث
  النظام القانوين للتعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري

 31-90ألحكام القانون رقم  التعاضدية االجتماعية هي مجعية ذات غرض غري مربح وتتكون وفقا      
  .واملتعلق باجلمعيات إال إذا كانت يف هذا القانون أحكام خمالفة ومكملة  1990- 12-04املؤرخ يف 

  املبحث األول

  تكوين التعاضديات االجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا األساسي

دارات واهليئات العمومية واملقاوالت ميكن أن تتكون التعاضدية االجتماعية من عمال أجراء يف املؤسسات واإل
  .العمومية أو اخلاصة أو من أشخاص ميارسون نشاطا حلسام اخلاص 

  كما ميكن أن يكوا     

  .أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان االجتماعي  -

 .ظيم املعمول ما ااهدون وأرامل الشهداء الذين هلم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتن -

 .ذوو حقوق املتعاضدين املتوفني  -

 6السالف الذكر تنص على أنه حيق لألشخاص املعرفني يف املادة  33- 90من القانون رقم  07املادة 
أعاله أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينظموا حبرية وطواعية إىل تعاضديات موجودة بشرط واحد هو 

  به وقانوا األساسي أن ميتثلوا للتشريع املعمول 

                                                
املتضمن تأسيس تعويض البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية لعمال  1997-02-11املؤرخ يف  01-97من األمر رقم  12املادة  33

 .                                           قطاعات البناء واألشغال العمومية والري وحيدد شروط منحه وكيفياته 
 . السالف الذكر  01-97من األمر  07املادة  34



من نفس القانون على أنه جيب تضم التعاضدية االجتماعية عدا أدىن من املنخرطني من  08وتنص املادة    
  .أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة 

  .حيدد العدد األدىن املنصوص عليه يف الفقرة أعاله مبوجب التنظيم      

قانون األساسي للتعاضدية االجتماعية حتت طائلة البطالن عالوة على األحكام كما جيب أن يتضمن ال
 1990-12-04املؤرخ يف  31-90القانونية األساسية اليت ينص عليها يف هذا اال القانون رقم 

  :املتعلق باجلمعيات ما يأيت 

  اجلماعية / األداءات الفردية و أو -

 .أو اجلماعية / ات الفردية وشروط وكيفيات مسامهة املنتفعني باألداء -

أو اجلماعية لفائدة األعضاء الذين انقطعوا عن / شروط وكيفيات استمرار تقدمي األداءات الفردية و -
  ).   33-90من القانون رقم  9املادة (دفع االشتراكات أو توقفها 

  املبحث الثاين

  موارد وأمالك التعاضديات االجتماعية

  :من ما يلي 33- 90من القانون رقم  11ماعية طبقا للمادة تتكون موارد التعاضدية االجت

  اشتراكات أعضاءها  -

 .اهلبات والوصايا طبقا للقوانني واألنظمة املعمول ا  -

 .العائدات اآلتية من األداءات اليت تقدمها التعاضدية  -

 عائدات األموال اليت توظفها أو اليت تستثمرها التعاضدية  -

من هذا القانون واليت جاء فيها على أنه إذا  35املنصوص عليها يف املادة عائدات الدعاوى التعويضية  -
أعاله عد ذلك خيانة  15مل تدفع التعاضدية املعنية اقتطاعات االشتراكات اليت متت طبقا للمادة 

 .من قانون العقوبات  376األمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 

لذي ينشئ احلق يف األداءات الفردية مبوجب القانون األساسي حتدد نسبة االشتراك يف النظام العام ا     
  .كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان االجتماعي ./.  1.5للتعاضدية االجتماعية مبقدار 

أو مبلغ املسامهة املالية بعنوان األداءات اجلماعية اخلاصة أو االختيارية حسب / حتدد نسبة االشتراك و      
  ) .من القانون  12املادة (ون األساسي للتعاضدية االجتماعية احلالة مبوجب القان



ميكن للتعاضدية االجتماعية ذات الطابع الوطين أن تتعامل مع كل اجلمعيات األجنبية اليت هلا أهداف مماثلة 
منصوص عليها يف قوانينها األساسية أو تنظم إليها ، شريطة أن ال تؤدي إىل تبعات خاصة على التعاضدية 

جتماعية وذلك ضمن احترام األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا وبعد رخصة من قبل السلة العمومية اال
  .املختصة 

وذه الصفة ال تقبل اهلبات والوصايا اآلتية من اجلمعيات األجنبية املذكورة إال بعد رخصة مسبقة من قبل      
  ) .قانون من نفس ال 12املادة ( السلطة العمومية املختصة 

على أنه تتكون ممتلكات التعاضدية االجتماعية من  33- 90مكرر من القانون رقم  13وأخريا نصت املادة 
  . جمموع األموال العقارية واملنقولة املكتسبة أو املنجزة يف إطار مارسة مهامها 

  املبحث الثالث

  أهداف التعاضدية االجتماعية

املتعلق بالتعاضديات االجتماعية  1990-12- 25املؤرخ يف  33-90من القانون رقم  03تنص املادة 
دف التعاضدية االجتماعية يف إطار التشريع االجتماعي املعمول بع إىل أن تقدم (( املعدل واملتمم على أنه 

  : ألعضاءها وذوي حقوقهم ما يأيت 

  أداءات فردية  -

 أداءات مجاعية  -

 أداءات اختيارية  -

يها يف الفقرة األوىل أعاله ضمن الشروط وحسب الكيفيات اليت حيددها القانون تقدم األداءات املنصوص عل
  )).األساسي للتعاضدية االجتماعية 

تشمل األداءات الفردية اليت تقدمها التعاضدية (( من نفس القانون على أنه  04كما نصت املادة    
  : االجتماعية على واحدة من األداءات اآلتية أو أكثر 

ات العينية املرتبطة بالتأمني على املرض على أساس نسبة حيددها القانون األساسي للتعاضدية األداء -1
من التعريفة ./.  100االجتماعية تكملة لألداءات اليت يقدمها صندوق الضمان االجتماعي يف حدود 

  .القانونية



لقانون األساسي للتعاضدية التعويضات اليومية املرتبطة باألمني على املرض على أساس نسبة حيددها ا -2
من أجر العامل اخلاضع الشتراك الضمان االجتماعي عندما ال تكون ./.  25االجتماعية يف حدود أقصاها 

  ./. . 50مقبولة لدى صندوق الضمان االجتماعي إال بنسبة 

س صاحب املعاش أي الزيادة يف معاش العجز املرتبطة بالتأمينات االجتماعية من الفئة األوىل عندما ال ميار -3
من أساس ./.  20نشاط مهين على أساس نسبة حيددها القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية يف حدود 

  .االشتراك يف الضمان االجتماعي 

على األقل إذا كان صاحبه ال ميارس ./.  50الزيادة يف ريع حادث عمل أو مرض مهين ذي نسبة تساوي  -4
  .أي نشاط مهين 

من األجر اخلاضع ./.  80ن بأي حال من األحوال أن يتعدى جمموع مبلغ الريع والزيادة نسبة ال ميك   
  .الشتراك الضمان االجتماعي 

الزيادة يف معاشات األيلولة بعنوان الضمان االجتماعي لفائدة ذوي حقوق العامل املتويف على أساس نسبة  -5
  .حيددها القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية 

أداءات ذات طابع خاص على شكل إعانات عينية أو نقدية وإسعاف وقروض اجتماعية ميكن منحها  -6
  .ضمن الشروط احملددة مبوجب القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية املعنية 

س غري أنه ميكن عند االقتضاء مراجعة النسب املذكورة أعاله مبوجب نص تنظيمي بناء على اقتراح من ال    
  .الوطين االستشاري للتعاضدية االجتماعية 

  : وتشمل األداءات ذات الطابع االجتماعي اليت تقدمها التعاضدية االجتماعية على ما يلي   

  اخلدمات التكميلية يف جمال الصحة  -

 .ذوي حقوقهم / لفائدة أعضاء التعاضدية و أو  ياألداءات ذات الطابع االجتماع -

 .ضية أو الترفيهية األنشطة الثقافية والريا -

 .املساعدة يف جمال السكن  -

 .أداءات تقدمها تعاونيات تعاضدية  -

ميكن التعاضدية االجتماعية أن تنص يف قانوا األساسي على أداءات (( مكرر على أنه  05كمن نصت املادة  
  .ذات طابع اختياري تدفع مقابلها اشتراكات خاصة 



  : وتتعلق على وجه اخلصوص باالستفادة من  تكون هذه األداءات فردية أو مجاعية  

  صندوق املساعدة يف حالة مرض أو حادث عمل أو وفاة  -

 .السكن  -

 السياحة الوطنية والدولية  -

 .التكوين املستمر  -

 .صندوق مساعدة املتقاعدين  -

 .األداءات اليت تشملها تعاونيات املتعاضدين  -

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
  

غم من أن تشريع الضمان االجتماعي يعترب منظومة قانونية قائمة بذاا فقد تدعمت بصدور قوانني معدلة بالر
، واليت كان الغرض منها تفعيل آليات التسوية الداخلية يف الفصل يف 1983ومتممة للقوانني الصادرة سنة 

، وهذا يعترب محاية للمستفيدين من الضمان املنازعات اليت قد تنجم عن تطبيقه وحلها وديا دون اللجوء إىل القضاء



االجتماعي وباخلصوص املؤمن هلم وذلك تيسريا هلم يف احلصول على مستحقام من أداءات الضمان االجتماعي، 
مل حيقق األهداف املرجوة واليت سطرت له من قبل  1983إال أن واقع هذا النظام الذي جاء به املشرع يف سنة 

 .واضعي القانون

مور زادت صعوبة وتعقيدا أكثر سواء بالنسبة ألرباب العمل أو بالنسبة للمؤمن هلم اجتماعيا الذين مل فاأل
يلمسوا نتائج هذه التعديالت اليت أجريت مؤخرا على قوانني الضمان االجتماعي وخاصة من جانب السرعة 

  .يف الفصل يف املنازعات
ه آمال كبرية لتدارك النقائص والثغرات، لكن حيدث و ما يالحظ أنه يف كل مرة يأيت التعديل تعلق علي

العكس متاما فكم من تعديل مس تشريع الضمان اإلجتماعي مل حيدث أي تغيري على واقع املنازعات يف جمال 
املتعلق باملنازعات يف  23/02/2008املؤرخ يف  08/08وإن كان القانون اجلديد  -الضمان اإلجتماعي 

  .-ساهم جزئيا يف القضاء على بعض النقائص  اال الضمان االجتماعي
بكاملها حمل تنازالت، بل أا مل تساير التطورات اليومية . وبالتايل بقيت منظومة الضمان اإلجتماعي 

للمجتمع اجلزائري وخاصة ما يتعلق بفئة العمال وذلك من حيث تعويضهم عن األخطار االجتماعية واملهنية، 
ت رمزية وزهيدة مقارنة مع مبلغ االشتراكات اليت تدفع شهريا هليئة الضمان إذ أن هذه التعويضات أصبح

اإلجتماعي، ومع ما هو عليه واقع التعويضات يف الدول األجنبية وخاصة إذا علمنا أن شرحية العمال هلا مكانة 
  .خاصة يف اتمع بل تعد عصبه احليوي 

تطوير منظومة الضمان اإلجتماعي ألا م غالبية لذا جيب على املشرع بذل جمهودات جبارة وعمالقة يف 
  . اتمع اجلزائري، وبالنظر إىل املشاكل القانونية اليت يثريها قانون منازعات الضمان اإلجتماعي

لذلك فإن املشرع تنتظره مهمة كبرية يف إزالة كل اإلشكاليات العالقة بتشريع الضمان اإلجتماعي وعلى 
ب أن يراعي يف أي تعديل أو مراجعة للقانون أو يف إصداره لنصوص تنظيمية ضوء ما سبق ذكره فإنه جي

  : األمور التالية 
  .يف جمال قبول ملفات التعويضات من الناحية اإلدارية : أوال 
إعادة النظر يف التنظيم اإلداري الذي ختضع له صناديق الضمان اإلجتماعي، مع منح صالحيات 1- 

هلة للطعن املسبق للفصل بصفة ابتدائية وائية يف بعض املنازعات العامة واليت موضوع واسعة للجان احمللية املؤ
  .نزاعها مبالغ مالية ضعيفة جدا

جيب التركيز على نوعية اختيار أعضاء جلان الطعن املسبق وضرورة توفر فيهم اخلربة والكفاءة 2- 
انني الضمان اإلجتماعي ويناط ذه املهمة املطلوبة، وجيب إخضاعهم إىل دورات تكوينية وتأهيلية حول قو

  .املعهد الوطين للعمل أو املدرسة العليا للضمان اإلجتماعي الكائن مقرها يف بن عكنون اجلزائر العاصمة 
منح امتيازات مادية أكثر ألعضاء اللجنتني احمللية والوطنية وذلك من خالل املبادرة باقتراح نظام 3- 

عالوات تعويضية إضافية لتجنب التغيبات عن االجتماعات وأداء العمل بكل  حتفيزي شامل عن طريق منح
 .روح مسؤولية وتفان 



أن يتوىل القاضي اإلجتماعي باملراقبة واإلشراف على عمل جلان الطعن املسبق حىت يؤخذ األمر جبدية 4- 
  .وصرامة

ينات االجتماعية، سواء من وضع آليات واضحة لضمان استقالل جلان الطعن املسبق عن صندوق التأم5- 
  .خالل إجناز مقرات خاصة ذه اللجان أو من حيث سري نشاطها

ضرورة إسناد منصب رئاسة اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق إىل ممثلي صناديق الضمان اإلجتماعي -  6
  .،وذلك نظرا للطابع التقين واملهين الذي يشترط فيمن يتوىل هذا املنصب

مة تبليغ قرارات الضمان اإلجتماعي وكذا قرارات اللجنة الوالئية للطعن املسبق وقرارات إسناد مه -7
اللجنة الوطنية إىل املعنيني باألمر على يد مراقب أصحاب العمل التابع هليئة الضمان اإلجتماعي، وذلك فيما 

ضات عن الزيادات والغرامات خيص تبليغ القرارات لصادرة عن جلان الطعن املسبق املتعلقة بالفصل يف االعترا
على التأخري اليت تكون مبالغها جد باهضة، ويف بعض األحيان على يد حمضر قضائي وهذا لتفادي االحتجاج 

  .بعدم التبليغ يف الوقت احملدد
ضرورة إقرار مسؤولية رب العمل يف حتمل تبعات حادث العمل الذي يقع للعامل يف حالة تصريح  -8

  .لعامل إىل هيئة الضمان اإلجتماعي بعد وقوع حادث العملرب العمل بانتساب ا
ضرورة أن يعني الطبيب العضو يف اللجنة الوالئية املؤهلة للطعن املسبق ضمن قائمة اخلرباء املعدة من  -9

  .طرف مديرية الصحة بالوالية وذلك لضمان حيدته ونزاهته
املسبق املؤهلة ضمن التعديالت القادمة ضرورة النص على تسبيب قرارات اللجان الوطنية للطعن  - 10

  . لتشريع الضمان االجتماعي 
ضرورة التقليص من آجال رفع الدعوى أمام احملكمة وهذا التفادي البطىء يف تصفية ملفات  - 11

  .املؤمنني االجتماعيني وأرباب العمل 
ي وقت سابق يف حاجة إىل ويف األخري فإن املؤمن له سواء كان العامل أو املوظف أصبح اليوم أكثر من أ

قدر كبري من احلماية والتضامن يف جمال الضمان اإلجتماعي، ذلك أن الظروف احلالية اليوم وخاصة ما نتج من 
آثار سلبية على اتمع اجلزائري من انتهاج الدولة ج االقتصاد احلر والذي تبنته اجلزائر دون توفر شروطه 

  .يات هذا النظاموإعداد وحتضري ملواجهة عواقب وسلب
سواء بوضع منظومة قانونية كفيلة حبماية الطبقات الضعيفة يف اتمع وخاصة منهم العمال البسطاء، أو  

وضع قواعد وآليات أكثر صرامة فيما خيص التصدي ملواجهة عدم وفاء املستخدمني وخاصة منهم اخلواص 
ى هيئات الضمان اإلجتماعي والتصريح بواجبام جتاه العمال من حيث تسديد االشتراكات عليهم لد

  .بانتسام لدى هذه اهليئات يف اآلجال القانونية
لذا يتحتم على املشرع أن يواكب تطور اتمع اجلزائري مبا خيدم مصلحة العامل ورب العمل وأن ال    

  .يبقي على قوانني الضمان اإلجتماعي املعدة يف الثمانيات تطبق يف سنوات األلفينيات
  .يف جمال قبول امللفات من الناحية الطبية :نيا ثا



ضرورة تدخل املشرع عن طريق التنظيم على قيام هيئة الضمان االجتماعي بتبليغ القرارات الطبية الصادرة -1
املتعلّق باملنازعات مل ينص على ذلك بالرغم من أن تبليغ  08/08عنها، إذ لوحظ أن القانون اجلديد رقم 

ة له أمهية قصوى لتمكني املؤمن له من مباشرة إجراءات اخلربة الطبية، وكذا القيام بأي اعتراض القرارات الطبي
  .سواء يف إطار التسوية الداخلية أو القضائية

معظم القرارات الطبية الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي ال يتم تسبيبها بالقدر الكايف، ويرجع ذلك -2
قانونية املتعلّقة بتشريع الضمان االجتماعي السيما املتعلّق باملنازعات، األمر الذي إىل عدم اإلملام بالنصوص ال

ينتج عنه إشعار املؤمن له بقرار رفض طيب دون أي أساس قانوين، فيترتب عنه إغفال حتديد أجل الطعن فيه 
  .واجلهة اليت حيق للمؤمن الطعن أمامها، وكذا حتديد طبيعة الرفض هل هو إداري أو طيب

ضرورة الرفع من التكوين القانوين ألعوان مصلحة األداءات ومصلحة املراقبة الطبية، ألنه لوحظ ميدانياً -3
التأخر يف تبليغ قرارات هيئة الضمان االجتماعي ،سواء يف مرحلة إصدار القرارات الطبية أو يف مرحلة 

 .إجراءات اخلربة الطبية وما تقتضيه من تبليغ نتائجها للمؤمن له

يتحتم على هيئة الضمان االجتماعي إجياد صيغة بديلة لتبليغ القرارات الطبية للمؤمن له ذلك أن التبليغ -4
اإلداري املعمول به حالياً والذي يتم عادة مبجرد مراسالت عادية أصبح ال يستويف الشروط القانونية املطلوبة، 

املؤمن هلم والذين حيتجون بعدم تبليغهم للقرار الطيب مما خلق فراغ قانوين، والذي مت استغالله من طرف بعض 
بغية احلصول على تعيني خبري طيب أمام القضاء ،وهذا ما يرهق كاهل الصندوق ويترتب عليه خسائر مالية 

 .معتربة

من الضروري توضيح مصطلح اخلبري ومفهومه والنص على شروط خاصة للتسجيل يف قائمة اخلرباء، ألنه -5
رة أن كل طبيب ممارس يف إطار الصحة العمومية يصلح ألن يكون خبرياً، وذلك من خالل ليس بالضرو

 .اشتراط املستوى العلمي واخلربة املهنية ملدة معينة يف االختصاص املطلوب 

التأكيد على النص على جزاءات يف حق اخلبري املعين يف حالة إخالله بااللتزامات امللقاة على عاتقه، السيما -6
 حالة تأخره يف إجناز اخلربة الطبية للمؤمن له، ألن ذلك يتناقض مع غرض اإلسراع يف إجياد حل للرتاع يف

 .الطيب املتعلّق باحلالة الصحية للمؤمن له، مما يفقد اخلربة الطبية مصداقيتها

ضمان االجتماعي جيب اعتماد قائمة لألطباء اخلرباء الذين هلم اختصاص يف جمال الطب ويف جمال قانون ال- 7
يف نفس الوقت، وذلك للجوء إليها عند الضرورة حىت يتم حسم الرتاع الطيب يف أقرب اآلجال وهذا يف حالة 
ما إذا مت استبدال اخلبري األول الذي اعتذر عن القيام مبهمته، وذلك حىت يكون إجراء اخلربة الطبية فعال يؤدي 

 .الغرض الذي وجد من أجله

أجل معقول وكايف هليئة الضمان االجتماعي التصاهلا باملؤمن له من أجل إجراء اخلربة ضرورة منح إما -8
أيام غري كافية الستدعائه وخاصة إذا كان مقيم يف أماكن بعيدة، ذلك أن املؤمن له ) 8(الطبية، ألن مهلة مثانية 



اجل، أو أن تتم مباشرة إجراءات اخلربة غالباً ما حيتج بعدم استدعاءه ويطالب بتطبيق ما توصل إليه الطبيب املع
الطبية يف نفس التاريخ الذي يتم فيه إيداع طلب اخلربة حىت يتم تفادي صدور أحكام قضائية تلزم صندوق 

 .الضمان االجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب املعاجل

زهيدة ومزرية، وهذا ما أدى  ضرورة إعادة النظر يف مبلغ أتعاب األطباء اخلرباء، ذلك ألم يتلقون مبالغ-9
  .إىل عدم اهتمام اخلرباء ولالمباالم جتاه التعامل مع هيئات الضمان االجتماعي

مما أثر سلباً على حسم الرتاعات الطبية، لذا حيبذ أن يكون هناك تعاقد مع األطباء اخلرباء يتم مبوجب     
 توقّع عليه عند إخالله ذه االلتزامات تصل إىل حد اتفاقيات حتدد التزامات وواجبات اخلبري واجلزاءات اليت

حرمانه من مباشرة إجراء اخلربة للمؤمن هلم مرة أخرى،فضال عن إمكانية شطبه من قائمة اخلرباء وإلزامه بدفعه 
 .عقوبات مدنية يسددها للمؤمن له جراء األضرار اليت أصيب ا هذا األخري 

الت القادمة على وجوب استدعاء اخلبري للمؤمن له يف مدة زمنية معقولة جيب أن ينص املشرع يف التعدي- 10
 .حىت يتسنى له القيام باخلربة الطبية، وذلك حىت نتفادى إطالة إجراء اخلربة الطبية

املتعلّق باملنازعات ،وذلك جيعل  08/08من القانون اجلديد رقم  37و 29ضرورة تعديل املادتني - 11
عن أتعاب اخلرباء تقع على عاتق هيئة الضمان االجتماعي، سواء مت قبول طلب املؤمن له أم املصاريف املترتبة 

مت رفضه، وهذا حىت ال تكون هذه املصاريف عائقاً للمؤمن له يف طلب اللجوء إىل اخلربة الطبية وكذا جلوءه 
 .إىل القضاء 

، لكون أن صياغتها القانونية جاءت السالف الذكر  08/08من القانون رقم  19/2جيب تعديل املادة - 12
مبهمة ،فاخلربة الطبية ال تكتسب مبدأ اإللزام إال إذا متت بإجراءات سليمة وجاءت نتائجها واضحة ودقيقة ال 
لبس فيها وال غموض، وبصفة عامة مطابقة للتشريع املعمول به ، وبالتايل تعديل املادة السالفة الذكر على 

 )).طراف ائياً بنتائج اخلربة املطابقة للقانون اليت يبديها الطبيب اخلبرييلزم األ: (( النحو التايل

ضرورة حتديد احلاالت اليت ميكن للمؤمن له اللجوء إىل احملكمة االجتماعية بعد إجراء اخلربة الطبية، و - 13
واإلجراءات اليت خاصة إذا تبين أن هذه األخرية مشوبة بعيب من العيوب، أو يف حالة عدم احترام الشروط 

  .املتعلّق باملنازعات  08/08من القانون رقم  28إىل  20نصت عليها املواد من 
ضرورة اإلسراع يف تعميم تنصيب كافة اللجان الوالئية للعجز على مستوى كل والية حىت ال يؤدي - 14

فراغ قانوين يف آليات  تأخريها إىل تراكم الطعون ذات الطابع الطيب وعدم الفصل فيها ،مما يؤدي إىل حدوث
  .تسوية املنازعات الطبية وباخلصوص التسوية الداخلية

إن اختيار أعضاء جلنة العجز الوالئية ال خيضع ألي مقاييس، لذا كان من املفروض التركيز على نوعية - 15
االجتماعي، وكذا حد أدىن من التكوين حول منظومة الضمان . هذا االختيار بأن تتوافر فيهم اخلربة والكفاءة



وذلك لضمان مباشرم ملهامهم داخل جلنة العجز الوالئية بصفة فعالة وحقيقية حتقيقاً للغاية املرجوة من وراء 
 .متثيلهم للعمال األجراء وغري األجراء داخل اللجنة

ند اختاذ بالرغم من أن آراء األطباء اخلرباء يشكل مصدراً يساهم يف تنوير جلنة العجز ويضيء مواقفها ع- 16
قرارها، إالّ أن اختاذ هذه األخرية لقرارها على أساس الرأي الذي يبديه األطباء اخلرباء ينقص من قيمة هذه 
القرارات ويتعارض مع مبدأ اختاذها باألغلبية، لذا وجب على املشرع عند إصداره للتنظيم الذي يشرح القانون 

 .مراعاة هذا اجلانب 08/08رقم 

ارات اللجنة الوالئية للعجز، ألنه لوحظ أن  أغلب القرارات الصادرة عن احملكمة العليا ضرورة تسبيب قر- 17
واليت يكون موضوعها طعن بالنقض يف قرارات جلنة العجز مت قبوهلا وذلك لكوا تفتقد إىل أدىن الشروط 

األعضاء أو عدم  القانونية الواجب توفرها يف هذه القرارات ، السيما ذكر أعضاء التشكيلة، وحتديد صفة
 .التطرق إىل طلبات الطاعن وغري ذلك

وفقاً ملا جاء به التعديل الذي جاء به املشرع يف املادة " اجلهات القضائية املختصة "جيب توضيح عبارة - 18
املتعلّق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، والذي أحدث إشكاليات  08/08من القانون رقم  35

حتديد اختصاص اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف االعتراضات املقدمة ضد قرارات جلنة وتساؤالت حول 
، وبالتايل جيب على  2010-01-07العجز الوالئية حىت تدخلت احملكمة العليا يف قراراها الصادر بتاريخ 

 جمال الضمان املتعلق باملنازعات يف 08-08املشرع أن ينص صراحة يف التعديالت القادمة للقانون رقم 
االجتماعي على أن اجلهة القضائية املختصة يف الفصل االعتراضات املتعلقة بقرارات جلنة العجز الوالئية تكون 

 . أمام احملكمة االبتدائية 

من الضروري إنشاء جلنة وطنية للعجز تعترب كدرجة استئناف للنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات - 19
، وأن تكون قراراا معجلة النفاذ، وتكون برئاسة قاضي برتبة رئيس غرفة باحملكمة العليا، اللجنة الوالئية للعجز

ويكون معظم أعضاءها أطباء، ويكون ضمنها عضو ميثل وزير الضمان االجتماعي، وعضو ميثل نقابة العمال 
 .األجراء على املستوى الوطين، وآخر ميثل العمال غري األجراء

جنة إىل أحد األطباء املستشارين يتم تعيينه من املديرية العامة للضمان االجتماعي سواء وتعهد أمانة الل     
 .للعمال أو غري األجراء حسب احلالة

  .يف جمال املنازعات اليت ترفع خبصوص التجاوزات اليت يرتكبها األطباء ومقدمي العالج  -3
 43إىل املادة  38لنصوص املتعلقة ا من املادة ضرورة تنصيب اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب، وتطبيق ا-1

، وذلك للتصدي للتجاوزات والغش والتحايل الذي ساد يف اآلونة األخرية جتاه  08/08من القانون رقم 
هيئات الضمان االجتماعي من طرف األطباء ومقدمي العالج بصفة عامة، واليت من شأا التأثري على أموال 

  .االجتماعي  وواردات صناديق الضمان



جيب حصر مجيع األخطاء اليت يرتكبها األطباء ومساعديهم من طرف املشرع ، واملعتربة من قبيل -2
التجاوزات اليت ترتكب يف حق هيئات الضمان االجتماعي واليت عادة ما تسبب هلا تسديد نفقات إضافية جراء 

أو استئصاهلا بدون سبب طيب، أو إفشاء السر أعمال الغش، أو ممارسة األعمال غري الشرعية كبتر األعضاء  
 .املهين

ضرورة تدخل املشرع اجلزائري عن طريق التنظيم لتحديد بصفة شاملة ودقيقة مجيع جماالت املنازعات -3
التقنية ذات الطابع الطيب، وأن ال يقتصر موضوع هذا النوع من املنازعات على طبيعة العالج واإلقامة يف 

 ...عياداتاملستشفى أو يف ال

جيب أن تكون النصوص املتعلّقة باملنازعات التقنية ذات الطابع الطيب تتماشى مع أحكام مدونة أخالقيات -4
 .الطب

ضرورة توضيح آليات تنفيذ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع التقين، وكذا طبيعة العقوبات الصادرة عنها -5
اء األطباء ومساعديهم جتاه هيئة الضمان االجتماعي، مع تبيان حىت تكون هلا فعالية حقيقية  يف مواجهة أخط

 .مصري املبالغ اإلضافية اليت مت تسديدها من طرف هيئة ا لضمان االجتماعي

ضرورة منح إمكانية الطّعن يف قرارات اللجنة التقنية أمام اجلهات القضائية، حىت نضمن احترام حقوق -6
  .يد مبدأ احلياداألطراف وحتقيق املساواة بينهم وجتس

  ثالثا : يف جمال عالقة هيئات الضمان االجتماعي جتاه أصحاب العمل .
.فيما خيص تنفيذ التزامات أصحاب العمل   -1  

.تعزيز اجلهاز اخلاص بالعقوبات فيما خيص التزامات أصحاب العمل جتاه هيئات الضمان االجتماعي -1  
فيها مكافحة القطاع اخلاص غري الرمسي بالتنسيق مع اهليئات  ضرورة تنفيذ إجراءات التحصيل اجلربية مبا -2

.القضائية املختصة  
تصفية ديون أصحاب العمل اخلاصة باالشتراكات واليت مل يتم اختاذ فيها إجراءات التحصيل اجلربي  -3

جتماعي ،وكذا تطهري امللفات من خالل تكثيف نشاط مصاحل املنازعات واملراقبة على مجيع هيئات الضمان اال
. 

ضرورة اشتراط شهادة االنتساب وشهادة دفع مستحقات الضمان االجتماعي للحصول على السجل  -4
.التجاري وهذا لضمان انتساب أصحاب العمل وتسديدهم الشتراكات الضمان االجتماعي   

بكل ضرورة حتسني هياكل االستقبال وتقريبها من أصحاب العمل املنخرطني مع العمل على توعيتهم  -5
الطرق لتجنب عواقب عدم التصريح والتأخر يف التصريح ، واألضرار الناجتة عن ذلك من خالل إنشاء خاليا 

.مع املنخرطني  لاتصال على مستوى مصاحل الصندوق  للتحسيس و اإلعالم وعقلنة االتصا  
.فيما خيص حتصيل  مبالغ االشتراكات املستحقة -2  



أن بالتنسيق املستمر مع اهليئات الفاعلة واليت تساعدها يف أداء مهمة  جيب على هيئات الضمان االجتماعي-6
التحصيل كمصاحل السجل التجاري ومصاحل الضرائب وخمتلف الغرف الوالئية واجلهوية واهليئات العمومية 

لك عن واإلدارية اليت متنح وتراقب املشاريع اليت استفاد منها أصحاب العمل ، ونقترح يف هذا اال أن يتم ذ
.طريق شبكة األنترانات بني هذه اهليئات لتسهيل تبادل املعلومات   

اآليل اخلاص بنظام التحصيل مع مراعاته مدى مالئمته مع املتغريات اجلديدة من  مجيب عصرنة نظام اإلعال -7
د معايري عاملية خالل تسطري برنامج هام لتطوير املعلوماتية واليت تليب متطلبات هيئات الضمان االجتماعي باعتما

.حديثة من خالل التفتح على آخر ما وصلت إليه التقنية احلديثة يف هذا اال   
على املسؤولني يف قطاع الضمان االجتماعي بالتنسيق مع وزارة العدل ختصيص حمضرين قضائيني للتعامل  -8

ء احملضرين يف تنفيذ بصفة مباشرة ودائمة مع هيئات الضمان االجتماعي ، وذلك حىت يكون ختصص هلؤال
.األحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الصادرة عن القضاء لفائدة صناديق الضمان االجتماعي   

وذلك من أجل اختاذ  يعمال ، مسؤولني يف قطاع الضمان االجتماع –جيب إشراك خمتلف الشركاء  -9
.جمال حتسني وظيفة التحصيل القرارات املناسبة يف صاحل هيئات الضمان االجتماعي يف   

ضرورة إعادة النظر يف بعض اجلزاءات املالية كالغرامات اليت تفرضها مصاحل صندوق الضمان  - 10
والتصريح باألجور  طاالجتماعي يف جمال التأخري يف تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والتصريح بالنشا

عليها جزائيا باحلبس أو الغرامة حىت يضفى عليها  جبعلها عقوبات جزائية أي تكيف على أساس جنح يعاقب
.طابع الصرامة والردع وهذا لسرعة اإلجراء وفعاليته   

السعي إلجياد طرق كفيلة بتنفيذ املالحقات والسندات التنفيذية يف وقت وجيز ألنه لوحظ أن احملضرين  - 11
ثلها مثل احلكم القضائي بالرغم من أن القضائيني ال مينحون أمهية خاصة للمالحقات القضائية يف التنفيذ م

املالحقة تقوم مقام احلكم القضائي ،إذ ال يتقيدون يف تنفيذها مبدة زمنية كما نص عليها قانون اإلجراءات 
األمر الذي  -يوم ،مث مرحلة التنفيذ اجلربي 15مرحلة التنفيذ االختياري حمددة ب -املدنية واإلدارية اجلديد 

.حقة إىل شهور أو حىت سنوات وهذا يؤثر على مردود التحصيل يؤخر يف تنفيذ املال  
جيب إحاطة نظام الضمان االجتماعي بنظام جديد يكون بعيد عن التجاوزات واملصاحل الشخصية ، من  - 12

.خالل تفعيل آليات الرقابة املستمرة سواء يف تسيري هذه اهليئات أو يف حتصيل اشتراكات املبالغ املستحقة  
السهر على تطبيق تشريع الضمان االجتماعي من أجل احلفاظ على حقوق وواجبات أصحاب  ضرورة - 13

.العمل املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي  
ضرورة استفادة عدد معترب من إطارات صناديق الضمان االجتماعي املنتمني ملديرية التحصيل من تكوين  - 14

للضمان االجتماعي الكائن مقرها يف بن عكنون وكذا املعهد طول املدى يف معاهد متخصصة كاملدرسة العليا 
.الوطين للعمل بدرارية وذلك لتحسني مداركهم العلمية واملهنية  



ضرورة الرفع من التكوين القانوين لألعوان مديرية التحصيل واملنازعات ألنه لوحظ ميدانياً التأخر يف  - 15
مرحلة قبل املتابعة أو مرحلة التحصيل اجلربي الشتراكات تبليغ قرارات هيئة الضمان االجتماعي ،سواء يف 

.الضمان االجتماعي   
.فيما خيص مراقبة أصحاب العمل   -3  

إعادة االعتبار ومنح صالحيات أوسع ألعوان املراقبة باعتبارهم من الوسائل اهلامة لتحصيل ديون هيئات  - 16
فعالية أكرب ويف وقت قصري يعود بالفائدة على هيئات الضمان االجتماعي وذلك لتسهيل عملية املراقبة ومنحها 

.الضمان االجتماعي  
تكييف اجلهاز التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالتحصيل اجلربي وكذا تدعيم املرسوم التنفيذي رقم  - 17

الذي حيدد ممارسة أعوان املراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات  2005أفريل  24املؤرخ يف 130- 05
.ماعتماده  

ضرورة النص على منح احملاضر اليت حيررها مراقب أصحاب العمل القوة الثبوتية اليت تتمتع ا باقي  - 18
.احملاضر كمحاضر مفتش العمل   

ضرورة جعل ختم مصلحة مراقبة أصحاب العمل حيمل ختم اجلمهورية اجلزائرية حىت يكون للمحاضر  - 19
. نفس القوة القانونية واحلجية اليت تتمتع ا حماضر مفتشية العمل والتقارير اليت يعدها مراقب أصحاب العمل  

  
ضرورة تسخري القوة العمومية عن طلبها من طرف مراقب أصحاب العمل ، مع اإلسراع يف تنفيذها من  - 20

.طرف مصاحل األمن والدرك الوطنيني   
. ه على أكمل وجه ضرورة التكفل بالوضعية االجتماعية للمراقب وحتسينها ألداء مهام - 21  

جيب توفري مقرات الئقة ملراقيب أصحاب العمل تسمح بقيام مراقب أصحاب العمل بالقيام باستقبال  - 22
.ومراقبة أصحاب العمل يف أحسن الظروف   

املتعلق باملنازعات على عملية  08-08ضرورة النص صراحة يف التعديالت القادمة للقانون رقم  - 23
 يقوم مراقب أصحاب العمل يف حالة عدم استجابة صاحب العمل للحضور، ألنه لوحظ الترسيم اإلجباري اليت

.أن هذا اإلجراء يستعمل بدون وجود نص صريح مما قد يعرض حماضر مراقب أصحاب العمل إىل البطالن   
.فيما خيص اإلجراءات اخلاصة للتحصيل اجلربي ومنازعات أصحاب العمل-4  

ئيني يف لقاءات جيب أن تنظم بني هيئات الضمان االجتماعي ومصاحل ضرورة حث احملضرين القضا - 24
الضمان االجتماعي باالشتراك مع القضاة املختصني ووكالء اجلمهورية أن يقوم احملضر القضائي بتنفيذ املالحقة 

وما يقوم ي) 15(وفقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،فبعد انتهاء مدة التنفيذ االختياري وهي مخسة عشر
احملضر القضائي على الفور بإجراءات  التنفيذ اجلربي وهي احلجز على املنقوالت مث العقارات لعرضها للمزاد 

. العلين الستفاء املبالغ املستحقة  



حترير حمضر عدم وجود من طرف احملضر القضائي بعد مرور عدة شهور أو سنوات واملالحقة ال تزال  - 25
أمر غري مقبول أصال ،لكون أن رب العمل ال ميكن له أن يباشر نشاطه دون  يف مكتب احملضر القضائي

منقوالت ومعدات وأموال ، لذا فإن حمضر عدم وجود ال يقبل إال يف حالة احترام آجال التنفيذ االختياري 
.  واجلربي وفقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية   

يوما من ) 15(بتثبيت املعارضة خالل أجل مخسة عشر  ضرورة قيام مصلحة منازعات أصحاب العمل - 26
تبليغها أمام القضاء مع تقدمي السند التنفيذي سواء كان مالحقة أو جدول الدين وذلك الستيفاء مبالغ 
االشتراكات املستحقة ،ألنه لوحظ عدم قيام هيئات الضمان االجتماعي بتثبيت املعارضة رغم وجود نص 

. 08- 08رقم  نمن القانو 60صريح وهو   
ضرورة قيام املؤسسات املالية واملصرفية بعد ما يتم تبليغها برسالة املعارضة من طرف مصاحل الصندوق  - 27

أن تقوم بتجميد رصيد صاحب العمل املدين ، مث بعد ذلك جيب حتويل املبالغ حمل املعارضة إىل حساب هيئة 
،ألنه لوحظ  08- 08من القانون رقم  1/ 60ادة الضمان االجتماعي الستيفاء حقوقها وهذا طبقا لنص امل

أصبحت املعارضة  عدم قيام البنك من الناحية العملية ذا اإلجراء رغم صراحة النص السالف الذكر، وبالتايل
. بدون فعالية   

إن مصلحة منازعات أصحاب العمل تقوم بإعداد اجلدول إال يف ما إذا كانت املبلغ املالية املستحقة ال  - 28
املتعلق  08-08دج ، وهذا يف نظرنا خمالف للقانون ، إذ أن قانون رقم 50000تجاوز مخسني ألف ت

ال يشترط إلعداد اجلدول مبلغ معني إلعداد اجلدول ،وبالتايل ندعو  50إىل  47باملنازعات يف مواده من 
دين مثله مثل املالحقة أو مصاحل الصندوق إىل تطبيق حرفية املواد الصرحية  السالفة الذكر واعتبار جدول ال

  .املعارضة أو االقتطاع من القروض 

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان  08-08ضرورة النص يف التعديالت القادمة للقانون رقم  - 29
االجتماعي عل إمكانية  الطعن يف قرار رفض الوايل على تأشري جدول الدين املقدم له من طرف هيئة الضمان 

  .ك أمام اجلهات القضائية املختصة االجتماعي وذل

جيب تدعيم النصوص املتعلقة بالتحصيل عن طريق اجلدول ،إذ لوحظ أن هناك  متاطل من طرف مصاحل  - 30
  .  الضرائب يف حتصيل مبالغ اشتراكات الضمان االجتماعي حبجة كثافة العمل 

أن هيئات الضمان االجتماعي مل  جيب تفعيل إجراء التحصيل عن طريق االقتطاع من القروض إذ لوحظ - 31
املتعلق  08-08من القانون رقم  64إىل  62تستعمل هذا اإلجراء إىل يومنا هذا ، مع أن نص املواد من 

باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي نصت صراحة على اعتبار أن االقتطاع من القروض إجراء من إجراءات 
.التحصيل اخلاصة   



املتعلق باملنازعات على أن الطعن يف  08-08يف التعديالت القادمة للقانون رقم ضرورة نص املشرع  - 32
املالحقة يكون فقط يف حاالت حمددة على سبيل احلصر ،كوجود خطأ مادي أو أن الدين قد مت تسديده أو أن 

.هناك تقادم للمبالغ املستحقة ،ألن املالحقة تقوم مقام احلكم القضائي  
وندوات مع القضاة ورؤساء احملاكم مع هيئات الضمان االجتماعي وحثهم على أن  ضرورة عقد لقاءات - 33

التبليغات اليت يقوم ا مراقب أصحاب العمل هي بنفس القوة واحلجية اليت يقوم ا احملضر القضائي أو ساعي 
اقب حملف ومن جهة أخرى أن املر 08- 08الربيد لكون أن النصوص يف هذا اال صرحية يف القانون رقم 

.ومعتمد لدى وزارة الضمان االجتماعي   
من القانون رقم  52جيب أن يتم التأشري على املالحقة من طرف رئيس احملكمة لصراحة نص املادة  - 34
وليس من طرف القاضي االجتماعي حىت ال يكون تعارض عند نظره يف الطعن القضائي الذي يرفعه  08- 08

.صاحب العمل   
. يل لدى الصندوق الوطين للعمال غري األجراء فيما خيص التحص -5  

الصندوق يعاين بشكل كبري من نقص اهلياكل يف بعض الوكاالت فنجد عدة مصاحل يف مكتب واحد ،  - 35
وهذ ما يوثر سلبا على األداء احلسن هلذه املصاحل ،سيما وأن مهمتها تتمثل يف حتصيل مبالغ االشتراكات 

ة هي املورد واملمول الوحيد للصندوق ، لذا جيب على الوزارة الوصية أن تويل السنوية املستحقة وهذه األخري
.اهتمام هلذا اجلانب احلساس   

يعاين قسم التحصيل يف أغلب الوكاالت من نقص أعوان املراقبة ،إذ لوحظ يف بعض الوكاالت وعلى  - 36
ا مهمة مراقبة وتبليغ مجيع املنخرطني سبيل املثال وكالة برج بوعريريج وجود مراقبني اثنني فقط  أوكلت هلم

.على مستوى الوالية وعلى مستوى مخس دوائر وهذا يكاد أمر مستحيل   
لوحظ أن املراقبني على مستوى أغلب وكاالت الوطن ال ميلكون وسيلة النقل واليت تعترب ضرورية ألداء  - 37

ية ،فتوفري وسائل النقل من شأنه حيفز مهمتهم ، وخاصة ملا يقتضي األمر مراقبة بعض املنخرطني خارج الوال
.  املراقبني على العمل وبذل جمهود لتحصيل مبالغ االشتراكات املستحقة   

كما أن صندوق الضمان االجتماعي يعاين أيضا من نقص فادح يف العمال ،إذ لوحظ أن مصلحة  - 38
 ا فقط عامل أو عاملني ملمارسة مهمة املنازعات بأكملها واليت هلا مهمة مراقبة اآلالف من املنخرطني يوجد

هذه املصلحة يف ظل تزايد عدد املنخرطني بشكل كبري ومعترب ، ونفس األمر يقال على املصاحل األخرى ،لذا 
جيب االهتمام باجلانب البشري للصندوق لكونه العمود الفقري واحملرك األساسي لتحصيل االشتراكات اليت 

.للصندوق واليت تغطي عدة خماطر لشرحية هامة من املنخرطني تعترب املمول الوحيد واألساسي   
املبادرة إىل منح جداول الدفع بالتقسيط وخاصة بالنسبة ملنخرطي صندوق التأمينات االجتماعية للعمال - 39

غري األجراء وهذا دف تقريب املنخرطني منه وتسوية مشكل الديون العالقة بواسطة التفاوض واالتفاق 
جديد لنشاط التحصيل ، من خالل تسجيل عدد معترب من املنخرطني اجلدد وحتصيل مبالغ هامة  وإعطاء نفس

. وكسب الثقة املتبادلة مع املنخرطني   



فتح أكرب عدد ممكن من الشبابيك املتخصصة خاصة يف املناطق النائية لتخفيف من عبئ التنقل بالنسبة  - 40
. مصاريف التسيري واليت جيب ترشيدها  هيئات الضمان االجتماعي مع مراعاة يملنخرط  

ضرورة عقد ندوات ولقاءات بني مصاحل صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وبعض اهليئات  - 41
اليت تتعامل مع الصندوق بصفة دائمة كقطاع العدالة ومصاحل الضرائب والسجل التجاري والربيد وبعض 

دف التنسيق من خالل ...باء والصيادلة واحملضرين واملوثقني إخل البنوك والنقابات اجلهوية للمحامني واألط
شرح اإلجراءات الواجبة اإلتباع يف حتصيل مبالغ اشتراكات السنوية املستحقة خاصة يف ظل القانون اجلديد 

. املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي اجلديد  08- 08رقم   
 رابعا : بصــفة عـامـــة.

إدراج مادة الضمان االجتماعي ضمن برنامج تكوين الطلبة القضاة املدرسة العليا للقضاء ، وذلك  ضرورة-1
حىت يكون هناك قضاة خمتصني يف جمال الضمان االجتماعي ومنازعاته، مع ضرورة متابعة القضاة املتخرجني 

إلداري كالقانون العقاري لدورات تكوينية يف هذا اال على غرار ما جيري به العمل يف فروع القانون ا
.وقانون األعمال  

ربط االتصال الدائم بني منظومة الضمان ا الجتماعي واملنظومة القضائية خدمة للصاحل العام، وذلك من -2
خالل عقد الندوات وامللتقيات بني إطارات الضمان االجتماعي ورجال القضاء، دف تذليل الصعاب 

.الضمان االجتماعي من جهة وتنفيذ أحكامه من جهة أخرى والعراقيل اليت تواجه تطبيق تشريع  

.العمل على إنشاء معاهد وطنية متخصصة تم مبنظومة الضمان االجتماعي وتعمل على ترقيتها وتطويرها-3  

ضرورة فتح اال للباحثني والقانونيني املتخصصني والذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة لاللتحاق باملدرسة -4
وعدم اقتصارها فقط على تكوين إطارات  -اجلزائر–للضمان االجتماعي الكائن مقرها يف بن عكنون العليا 

.الضمان االجتماعي ،وكذا االلتحاق باملعهد الوطين للعمل الكائن مقره بدرارية اجلزائر  

امة لتقومي تشجيع البحث العلمي املتعلق بالدراسات املتخصصة املتعلقة بالضمان االجتماعي وجعله أداة ه-5
. عمل هيئات الضمان االجتماعي وكذا اجلهات القضائية  

 
 
 

 شكرا على كرم اإلصغاء واملتابعة
 

      
 



 
 

 






 


