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 :ةــمقدم

 حياته في    إن طبيعة الحياة تعرض إلانسان لجملة من ألاخطار ، التي قد تصيبه في  جسمه أو مالـــه أو أهــــله  وحتى            

 ئلاــــــوس و  رق ـــــتنوعت ط  و  اد حلول  للحمـــــاية من هذه ألاخطارــــــــــدم  إلى إيجـــــــــذا سعت البشرية منذ القــــــــل ،غالب ألاحيان

 . الحماية باختالف البيئة  وظروف الحياة  

ق ــــــامن إلاجتماعي بغــية تحقيـــــــــــام التأمينات إلاجتماعية الذي يرتكز على مبــدأ التضـــــــهتدى إلانسان إلى نظاوبمرور الزمن    

الوقـــــوع، والتي لها عالقة بالطبيعة البشرية هدف أساس ي هو حماية الفرد وأسرته ودخله من ألاخطار إلاجتماعية املحتملة 

 .، ومقابل ذلك يلزم الفرد بدفع إشتراك معين وفق قواعد محددة سلفا.....(الوفاة، املرض ، العجز )مثل 

ان من ـــــاة ، لـــذا كــــفي الحي  راد واملجتمعات نظرا ملا يوفره من إستقرارــــــغة في حياة ألافــــهذا املوضوع يكتس ي أهمية بال         

 :الضروري إجراء هذه الدراسة بهدف

 .يالتعريف بالضمان إلاجتماع •

 .إظهار مكانة التأمينات إلاجتماعية في حياة املوظف •

الوفاة ، املرض ، العجز، ألامومة ، حوادث العمل وألامراض املهنية )إجراء دراسة تطبيقية إدارية موثقة لحاالت  •

 (.، والتقاعد

 :ا دوافع التطرق لهذا املوضوع فهيأم     

 .إطالع املسيرين املاليين على النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع البحث •

 .توحيد طريقة التعامل مع وثائق الضمان إلاجتماعي •

 :إضافة دراسة في هذا املجال لفائدة الزمالء املسيرين املاليين وأعوان املصالح إلاقتصادية وفق الخطة التالية •
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 خطة البحث

 

 : املقدمة

 .عموميات حول التأمين :املبحث ألاول  

 نشأة التأمين وتطوره: املطلب ألاول                     

 التطور التاريخي للضمان إلاجتماعي في الجزائر: املطلب الثاني                   

 .أنواع التأمين: املطلب الثالث                  

 دراسة نظام الضمان إلاجتماعي الجزائري  :الثانياملبحث  

 .الفئات الخاضعة للضمان إلاجتماعي: املطلب ألاول                   

 .تمويل نظام الضمان إلاجتماعي: املطلب الثاني                  

 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ألاجراء ب التعريف:املطلب الثالث                  

 .املخاطر املضمونة في مجال الضمان إلاجتماعي: املبحث الثالث

 .التأمين على املرض: املطلب ألاول                  

 .التأمين على ألامومة: املطلب الثاني                

 .لعجزالتأمين على ا: املطلب الثالث                

 .التأمين على الوفاة: املطلب الرابع               

 .التأمين على حوادث العمل وألامراض املهنية: املطلب الخامس               

 .(التقاعد)الشيخوخةالتأمين على : املطلب السادس               

 .خاتمة  

 قائمة املراجع
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 .عموميات حول التأمين: املبحث ألاول 

 نشأة التأمين وتطوره: ألاول  املطلب  

عرف التأمين ألول مرة على يد املصريين القدامى،حيث كونوا جمعيات تعاونية لدفن املوتى نظرا إلرتفاع نفقات             

ذه املراسيم ـــــــاق على هــــــــــــحيث تتولى هذه الجمعية إلانف. تحنيط الجثث في عهد الفراعنة و ر و مراسيم الوفاة مثل بناء القب

.نيابة عن ألاسرة، وذلك مقابل سداد إشتراك سنوي يدفعه العضو أثناء حياته  

ات ــركـــــــان للثورة الصناعية وتأسيس الشــــوقد ك ،(القرض البحري :)كما عرف الرومان نوعا بدائيا من  التأمين يسمى      

  ادةــــــــــالي زيـــــالتجارية وبالت زيادة في املعامالتـــــــــــإذ شهد  91رن ـــــــــــــاصة في القـــــــــتأمين خــأثر كبير في تطور ال الصناعية والتجارية

.املخاطر مما دفع لإلحتياط للمستقبل  

 الوفاة، العجز، الشيخوخة، املرض، وحوادث) أما التأمين إلاجتماعي فقد ظهر بهدف حماية الطبقة العاملة من أخطار   

ات العمالية بدأ إلاهتمام ــــــــــومع ظهور إلاشتراكية بزعامة كارل ماركس و ظهور الحرك. التي تؤدي إلى انقطاع الدخل( العمل

. بشؤون العمال من قبل السلطات ، وذلك بإصدار قوانين الضمان إلاجتماعي  

 :تعريف التأمين

  لغة :   هو ألامن وإلاطمئنان و زوال الخوف  وقد يأتي بمعنى الحماية.

ة ــــــــهو عملي") لقد تعددت تعريفات التأمين بتعدد الزوايا التي ينظر منها إلى عقد التأمين ومن هذه التعريفات ،   :صطالحاإ

ألاطراف وهو املؤمن له نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من طرف املؤمن يدفع  ديحصل بمقتضاها أح

 (. "مقتضاه أداء معين عند تحقق الخطرب

 التطور التاريخي للضمان إلاجتماعي في الجزائر: املطلب الثاني

:لك على مرحلتينذلقد عرف الضمان إلاجتماعي عدة تطورات تبعا للمراحل التي مرت بها الجزائر  و   

   0891مرحلة ما قبل سنة : 

 9191سنة ا النظام على الجزائريين إال ذيعتبر الضمان إلاجتماعي الجزائري وليد النظام الفرنس ي، ولم يتم تمديد العمل به

ال ــــات في مجـــــــــة من إلاصالحـــــــــلك جملذوقد نجم عن  .زائرــــــامي الفكر التحرري في الجـــــــــــــالتحريرية وتن دالع الثورةـــــــــنتيجة إن

 .زائريينــــــه إلاصالحات كانت محدودة ولم تشمل جميع الجذتكوين مستخدمي قطاع  الصحة ،غير أن ه و الهياكل الصحية

الت والسكك ـــــــــــاملوص البريد و:  ديهم  في مختلف إلادارات الفرنسية مثلــــــامتد فقط إلى املعمرين والجزائريين العاملين ل ذإ 

 .النظام الفرنس ي فقط مما يخدم مصالح. الحديدية واملوانئ

أن نظام التأمين على املرض كان يخص ألاوربيين فقط ،  ذه الفترة بالفوارق بين الجزائريين واملعمرين ، إذتميزت ه

. باستثناء بعض إلاعانات في مجال املساعدة الطبية املجانية   
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متع تلم ي جزئي ، و ائي وــــــــــو تطبيق إنتقذدود ــــــمين إجتماعي محأور نظام تـــــــه املرحلة أنه يمكن القول بظهذخالصة ه          

. اللــــــية إلاجتماعية إال بعد إلاستقاالجزائريون بنظام الحم  

  0891مرحلة ما بعد إلاسقالل  إلى  : 

     ه املرحلة عرف نظام الضمان إلاجتماعي في الجزائر عدة تطورات تماشيا مع  السياسة العامة للدولةذفي ه                           

ك ذاق الوطني وكــــــــــاية إلاجتماعية بموجب امليثـــــــــــــــق في الصحة والحمــــــــتم إلاعتراف بالح ذام إلاشتراكي ،إــــــــــــــالقائمة على النظ

 .9191دستور 

ي ـــاملؤرخ ف 01/001: ، وبصدور املرسوم  التسيير التنظيم  في بداية ألامر تميز نظام الضمان إلاجتماعي بنوع من التعقيد في

ت ــمع ضم نظام التأمين الفالحي تح ذلك بإنشاء صناديق متخصصة تم إعادة تنظيم الضمان إلاجتماعي و 10/19/0801:

ــباستثناء النظام الف الزراعية ، كما تم ضم هذه الصناديق كلها تحت وصاية وزارة الشؤون إلاجتماعية ورةـــــلواء الث الحي ــــــــــــ

 .11/10/0802:في املؤرخ 02/19تابعا لوزارة الفالحة بموجب ألامر  الذي بقي

  0891مرحلة ما بعد : 

اعي على كل الجزائريين ، وذلك بتقنين مشاركة ممثلي العمال مع بداية الثمانينات بدأ تطوير وتعميم نظام الضمان إلاجتم

 : هي خمسة قوانين و 0891: في تسيير هيئات الضمان إلاجتماعي حيث صدرت سنة

 ؤرخ ـــامل 10/19املتمم بالقانون    11/10/0881:املؤرخ في 00/81دل باألمر ــاملع 00/91اعي ــــقانون الضمان إلاجتم

 . 19/10/4100:املؤرخ في 00/19املعدل بالقانون  41/10/4119:في

   11/10/0881:املؤرخ في 09/81املعدل باألمر  04/91قانون التقاعد. 

   11/10/0881:املؤرخ في 08/81املعدل باألمر  01/91حوادث العمل وألامراض املهنية. 

  02/91إلتزامات املكلفين في مجال الضمان إلاجتماعي . 

  41/14/4119:املؤرخ في 19/19املعدل بالقانون  02/91قانون املنازعات في مجال الضمان إلاجتماعي. 

صناديق للضمان إلاجتماعي بموجب املرسوم التنفيذي  خمسةفاعلية تم إنشاء  وحتى تكون هذه القوانين أكثر نجاعة و  

 10/81اء في القانون ــــــــــــــجوقد   الي أو من حيث التسييرــــــــحيث تم توحيد هذه الصناديق من حيث الجانب امل 10/84:رقم 

 : ليـــــأنواع صناديق الضمان إلاجتماعي كما ي 92/411:املعدل واملتممم للقانون رقم 

  جتماعية للعمال ألاجراء الصندوق الوطني للتأمينات إلاCNAS. 

  الصندوق الوطني للتقاعدCNR . 

  إلاجتماعي لغير ألاجراء الصندوق الوطني للضمانCASNOS. 

  الصندوق الوطني للبطالةCNAC . 
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  الصندوق الوطني للعطل املدفوعة ألاجر والبطالة الناجمة عن سوء ألاحوال الجوية في قطاعات البناء وألاشغال

  .CACOBATHالعمومية والري 

 املراحل التي مر بها بهذا نكون قد عرجنا على أهــــــمهذه الصناديق كلها تتمتع بالشخصية املعنوية  و إلاستقالل املالي ، و    

ــا هذا هو الصندوق الوطني للعمال ألاجـــــــــــــا يهمنا في بحثنـــــــــــــوم. ماعي في البالد باختصار ــــــنظام الضمان إلاجت راء من حيث ـــــــــــــــــــ

انب ـــــــــــائق في الجـــــــــــــل مسيري املؤسسات التربوية مع هذه الوثــــــامــــكيفية تع التوثيق وداف  ومن جانب أهم ــــــــــــألاه التنظيم و

 .التطبيقي

 .أنواع التأمين: املطلب الثالث 

 :ة أقسام ـــــــيصنف الفقهاء تقسيمات التأمين إلى ثالث

 : هي أنواع ويشمل ثالثة  و : تقسم التأمين تبعا للخطر املؤمن ضده -0

 .(الوفاة، الحوادث الشخصية، البطالة وغيرها)تأمين ألاشخاص   •

 .(ضد السرقة،الحريق، الضياع) تأمين املمتلكات •

 .تأمين املسؤولية املدنية التي تتطلب التعويض •

 : يشمل نوعان وهما و : التقسيم على على أساس إلادارة العملية للتأمين -4

 .التأمين على حياة إلانسان •

 .عدا التأمين على الحياة التقسيم العام ويشمل جميع التأمينات ما •

 : هما يشمل نوعان و و : التقسيم تبعا للغرض من التأمين -1

مثل ) وتضم مختلف أنواع التأمين التي يكون فيها الشخص حرا في التأمين من عدمه: التأمينات إلاختيارية  •

 (.التأمين على هالك الحيوانات

نات ـــــوهي التي يفرضها القانون مثل تأمين املسؤولية املتعلقة بالسيارات، والتأمي: إلاجتماعية أو إلاجباريةالتأمينات  •

 . إلاجتماعية

 . دراسة نظام الضمان إلاجتماعي الجزائري و بعد هذا العرض نتطرق إلى املبحث الثاني  لنتناول فيه                        
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 دراسة نظام الضمان إلاجتماعي الجزائري  :املبحث الثاني

 الفئات الخاضعة للضمان إلاجتماعي: املطلب ألاول  

 :العمال ألاجراء - أ

دد هذه الفئة لكن مع مرور الزمن ، أصبح نظـــــام الضمـــان إلاجتماعي حــالسابق كان عقد العمل هو الذي ي في                      

دل واملتمم  على أنه يستفيد من ـــاملع 00/91من قانون  11عمل، حيث نصت املادة يشمل كل ألاشخاص حتى بدون عقد 

ام ـــــذي ينتمون إليه والنظـــان قطــاع النشاط الــــــــأحكام هذا القانون كل العمال سواء أكانوا أجراء أو ملحقين باألجـــراء أيا ك

 .التطبيقالذي كان يسري عليهم من تاريخ دخول هذا القانون حيز 

 :واملقصود باألجراء وامللحقين باألجراء الفئات التالية     

 .العاملين في املنازل      •

 ...(، املمرضات الخادمات البوابين، :)ألاشخاص املستخدمين من قبل الخواص مثل   •

 .املتمهنون الذين تدفع لهم رواتب تساوي نصف ألاجر الوطني ألادنى املضمون  •

 املستخدون في املحطاتحمالوا ألامتعة  •

 .حراس املواقف الذين يستخدمون في املحطات •

 :ذوي حقوق املستفيد - ب

  زوج املؤمن له إذا لم يكن يمارس نشاطا مأجورا. 

  سنة 09ألاوالد املكفولون  الذين تقل أعمارهم عن. 

  بأجر يقل عن نصف ألاجر الوطني ألادنى املضمون  سنة الذين لهم عقد تمهين 42ألاوالد البالغون أقل من. 

  سنة الذي يزاولون دراستهم 40ألاوالد البالغون أقل من. 

 ألاوالد املكفولون من الحواش ي حتى الدرجة الثالثة وإلاناث بدون دخل مهما كان سنهن. 

  ألاوالد املصابون بعاهة أو مرض مزمن يمنعهم من ممارسة أي نشاط مأجور. 

  ملؤمن له املكفولون ،و  أصول الزوجة الذين التتجاوز مواردهم الشخصية املبلغ ألادنى ملعاش أصول ا -ت

  .التقاعد

   فئة الطلبة والعمال املقبولين للتكوين في الخارج -ث.  

 

 



[8] 
 

 . تمويل نظام الضمان إلاجتماعي: املطلب الثاني

 : يعتمد نظام الضمان إلاجتماعي على مصدرين للتمويل وهما

o (دعم الدولة في حالة العجز املالي للصندوق )التمويل عن طريق الضرائب 

o  التمويل عن طريق إلاشتراكات ،ونظرا ألهمية هذا النوع من التمويل نحتاج إلى شيئ من التفصيل. 

 :الخاص بالتزامات املكلفين املعدل واملتمم باألمر رقم 02/91: يستند هذا النوع من التمويل إلى القانون رقم 

 :،الذي يجبر املنخرط و املستخدم على القيام بمايلي 04/10/4101املؤرخ في  4101/14

 (9الشكل) .التصريح بالنشاط وإلانتساب للضمان إلاجتماعي حسب النموذج املوضح أدناه •

 .التصريح باإلشتراكات املستحقة بحسب عدد العمال وألاجور  •

 .وفقا لنسب إلاشتراكات املطبق تحديد املبالغ املستحقة لهيئة الضمان إلاجتماعي •

 :املكلف في مجال الضمان إلاجتماعي هو من يقع على عاتقه إلالتزام الذي يفرضه عليه القانون وهو نوعان

 .وهو من يمارس نشاطا حرا لحسابه :مكلف في إطار الـتأمين إلاجتماعي لغير ألاجراء  - أ

 .و يشمل كل من العامل و رب العمل  :بهم مكلف في إطار التأمين إلاجتماعي لألجراء  ومن يلحق -ب 

بالنسبة للمكلف يجب عليه التصريح بالنشاط  سواء كان مأجورا أو غير مأجور ، أو تشغيل أجير لدى هيئات     

 .أيام ألاولى من بداية النشاط  01الضمان إلاجتماعي خالل 

ات ـــــــــــــراء، حيث يلتزم رب العمــــل بالتصــريح بفئــــــلألج الذي يهمنا هو إلتزامات املكلف في إطــار التأمين إلاجتماعي     

 . العمال مهما كانت جنسيتهم

ـــا ـــــــــراء، أمــــــــــــبالنسبة لغير ألاج % 02:اضع للضريبة بـــــــــــــوتحسب حصيلة إلاشتراكات بالنسبة للدخل السنوي الخ    

اقي يتحمله رب ـــــوالب  % 18حيث يتحمــل ألاجير نسبة   % 12.21:راء فتقدر نسبة إلاشتـراك بـ ــــبالنسبة لألج

ـــالعم  . لـــــــ

ير ـــــات التـــأخـــــــــــف لعقوبـــــــأما بالنسبة ملخالفة عدم التصريح أو عدم الدفع في آلاجال القانونية فإنه يعـــرض املكل    

ماعي الحق في ـــــــــولهيئات الضمان إلاجت.  حسب النسب القانونية  الواردة في القانون املذكور أعـــاله زيادات التأخير  و

ع ــــــــدد توزيـــــــالـــذي  يحــ11/10/0881 :املؤرخ في 118/11املتابعة القضائية ضد املمتنعين طبــقا للمرسـوم التنفيذي 

 . إلاجتماعيفي الضمــان   نسبة إلاشتــــراك

 .ملف إلانتساب للصندوق الوطني لألجراء* 

  صك بريدي مشطب*   بطاقة شخصية للحالة املدنية أو  العائلية*  .شهادة عمل 

 حسب النموذج املبين أدناه وثيقة التصريح باإلنتساب* .وجد إن نسخة من رقم إلانتساب * .شهادة ميالد أصلية. 
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 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ألاجراءب التعريف:املطلب الثالث

من  91اص، طبقا للمادة ـــومية ذات تسيير خـــالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ألاجراء هو مؤسسة عم   

ع ـــــات العمومية الاقتصادية، يتمتـــؤسسـانون التوجيهي للمـــاملتضمن الق 9111يناير  91املؤرخ في  19-11م ـــانون رقــــالق

  .بالشخصية املعنوية والاستقاللية املالية 

  .راض املهنيةــــــــــــــــوادث العمل وألامـــــــــوكذا ح( الوفاة،املرض، ألامومة،العجز )تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية  •

  .لحساب الدولةتسيير املنح العائلية  - •

  .تحصيل الاشتراكات  - •

  .الرقابة واملنازعات املتعلقة بتحصيل الاشتراكات املوجهة لتمويل ألاداءات - •

  .تسجيل وطني للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا أصحاب العمل   منح رقم - •

  .ل وألامراض املهنية املساهمة في ترقية السياسة الرامية إلى الوقاية من حوادث العم - •

  .تسيير ألاداءات املتعلقة باألشخاص املستفيدين من الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي- •

  .إجراء الرقابة الطبية لفائدة املستفيدين - •

على شكل انجازات ذات  من ألاداءات الجماعية ،  ال وذوي حقوقهمـات الرامية إلى تمكين العمــالقيام بالنشاط - •

 . طابع صحي واجتماعي

  .تسيير صندوق املساعدة والنجدة - •

  .إبرام اتفاقيات مع مقدمي العالج - •

 .إعالم املستفيدين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم- •

 املخاطر املضمونة في مجال الضمان إلاجتماعي: املبحث الثالث

تم توحيد التأمينات إلاجتماعية التي تشمل ،املرض، العجز ، الوالدة ، الوفاة، والتقاعد  00/91:بصدور قانون رقم       

 .آلاتي والتي سندرسها بالتفصيل

 .التأمين على املرض: املطلب ألاول 

اريف ـــــــــمص مين يمنح للعامل الذي أقــعده املرض تعويضا بشكل إعــانات نقــدية بدال عـن أجــره، ثم يؤمن عــــنأهـذا الت     

ة ـــــــانونية وإلاداريــــــــــــل إلاجــــراءات القــــوهذا بعد قيامه بك. العالج وألادوية، وأيضا ِيؤمن عائلته بهدف حماية الصحة العامة

رار ــــــــــمن التوقف عن العمل عـمال  بنص املادة  ألاولى من الق سا 42لهيئة الضمان إلاجتماعي خالل مدة  الالزمة من إشعار

 .ال يحسب فيها يوم التـوقف عــن العمل 01/14/0892 :الوزاري املؤرخ في
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ـــل وتـــــــويتم التصريح بالتوقف عن العمل بإيداع املريض أو من ينوب عنه وصفة طبية خاصة بالتوقــف عن العمـ      ؤشر ــــ

 سالها عن طـــريق البريد املضمون هيئة الضمان إلاجتماعي ، وإذا تعــذر عليه ألامـــر يمكنه إر لدى 

ابع ــــــــبعد ذلك تجري هيئة الضمان إلاجتماعي مراقبة طبية للوصفة الخاصــة بالتوقــف عن العمل يقوم بها الطبيب الت       

: ي ـؤرخ فــــــــــــــامل 40/92من املرسوم  41:ــادة ــــــــــراقبة ثانية بمنــزل املريض طبقــا لنص املـــــــــــــــرى مــــــــــــان إلاجتمـــاعي ، ثم تجـــــــــللضم

00/14/0892  . 

 :إلتزامات املريض

 .عدم ممارسة أي نشاط منهي مأجور أو غير مأجور إال بإذن من هيئة الضمان إلاجتماعي  •

مساءا إال للضرورة و يمنع  01 ساصباحا إلى  01 سايجب على املريض أن ال يغادر منزله إال بإذن من الطبيب من  •

 .عليه التنقل خارج إلاقليم إال بإذن من الطبيب التابع لهيئة الضمان إلاجتماعي

  .يجب على املريض أن يشعر هيئة الضمان إلاجتماعي في حالة تمديد العطلة املرضية •

 :وذويه( املؤمن)حقوق املريض

       دية تتمثل في  ــــــــــــــاملعدل واملتمم  يتاقض ى املريض أداءات نقـــ 00/91بمقتض ى نص املادة السابعة من املرسوم

 :  التكفل باملصاريف الطبية والعالجية والوقائية من في  ر، وأخرى عينية تتمثلـــــتعويض ألاج

 .والجراحة وألادوية وإلاقامة باملستشفى العالج •

 .الفحوص املختلفة  •

 .ألاجهزة الطبية مثل النظارات وكذلك ألاعضاء إلاصطناعية وإعادة التأهيل الحركي والوظيفي •

 .النقل بسيارة إلاسعاف  •

ة ـــــة التطبيقية عن كيفيـــناول بعض ألامثلر سنتــــــــــــوعة ألاجـــــــــدفــــــــديث عن العطل املرضية املــــومادمنا بصدد الح   

 .مرر لتوضيح ألا ـــــامل مع شهادة العمل وألاجـــــــالتع

   يوم 02عطلة مرضية أقل أو تساوي : 

ــايتهــــــــــــونهية العطلة املرضية  ادــــــــالي أن يراعي عند إنجازه لهذه الوثيقة تاريخ بــــــــــــــــفي هذه الحالة على املسير امل      ا ، ـــــ

ق ــــــذلك  إقتــطاع الضمـان إلاجتماعي للشهر الذي يسبـــــــــويتعين أيضا في هذه لحالة تسجيل مبلغ الراتب الخـــــام وك

 .(9و  9و  3الشكل )العطلة املرضية كما هو مبين في 

 الجــــــــــــاب تاريخ العــــــــــدون إحتس 10/10/4102إلى  02/10/4102: محمد إستفاد من عطلة مرضية بتاريخ    :0مثال  

سواء أكانت العطلة املرضية شهر . في هذا املثال يقوم املسير املالي بإنجاز شهادة العمل وألاجر كما هو مبين أدناه

 . كامل أو أقل من شهر 
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من أجره الشهري ، أما إذا  % 21من تعويض  يوم يستفيد املوظف 99فإذا كانت العطلة املرضية أقل أو تساوي       

ـــتج غ هيئة ـــرط أن يبلـــــــــــبش % 011أو أكثر فإنه يستفيد من مرتبه بنسبة  يوم  91دة العطلة املرضية ــــــــــــاوزت مــــــــــــ

ة الوالئية للطـعن للبت في ــــــمن التعويض ويحال طلبه إلى اللجن تحت  طائلة الحرمان سا 29الضمان إلاجتماعي خالل 

    .طلبه

 عطلة مرضية طويلة ألامد : 

دى هيئة ـــــــــــــة وظيفتــه ، وأثبت ذلك بملف طبي مــودع لــــــــــــــــه من مــزاولـــــــزمن يمنعـــــــــــــإذا كان املريض مصابا بمرض م    

ذلك ــــو في كل مرة يقدم تمديد جديد لفترة العطلة املرضية ، فعلى إدارة املؤسسة أن تصرح ب الضمان إلاجتماعي،

ة ــــــــــــالــــــــــإلقتطاع راتبه الشهري كـــامال باستثــناء املنح العـائلية ، لتوضيح هذه الح –مصلحة الرواتب  -إلى الوصاية  

 :نضرب املثال التالي

إلى  10/11/4102محمد موظف توقف عن العمل بموجب عطلة مرضية إبتداءا من تاريخ             : 4مثال 

 . 11/18/4102إلى  10/10/4102:اريخ ــــــــــــديدا لعطلته املرضية يبدأ بتـــــــدم تمديدا جـــــــــــــــ، ثم ق 11/11/4102

دم ــــــرة أو عدم مباشر العمل لكل فترة  ويبين في خانة عفي هذا املثال يقوم املدير بإنجاز وثيقة التصريح بمباش      

ة ــــــــو عنـــد تمديد فترة العطـــلة املرضية للمرة الثاني.  استئناف العمل تاريخ اليوم الحالي الذي تم فيه إنجاز الوثيقة

 .(11الشكل ) مهما طالت فترة العطلة املرضية 10/11/4102:، يبقى تاريخ التوقف عن العمل ثابتا وهو 
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  6 الشكل

 التأمين على ألامومة: املطلب الثاني

بعد الوالدة ، حيث يغــــطي هذا  يهدف التأمين على ألامومة إلى ضمان حماية املرأة  ومولودها في فترة الحمل و                        

ا بالعالج والرعاية الصحية للمرأة العاملة أو ما تعلق ــــــالتأمين جميع املصاريف املتعلقة بالحمل والوالدة  سواء ما تعلق منه

در ـــــــة تقـــــــقى تعويضة يوميــــــل والــوالدة حيث تتلــــعن العمـــل بسبب الحم تيجة انقطاعهابالتعويض عن دخلها الذي فقدته ن

 00/81من ألامر  48و  49اعي  طبقا لنص املادتين ـــــر اليومي بعد انقطاع اشتراك الضمان إلاجتمــــــــمن ألاج % 011:بــ

 .املتعلق بالتأمينات إلاجتماعية 14/10/0891: املــؤرخ في  00/91املعدل واملتمم للقانون  11/10/0881 :ؤرخ فيـــــامل

در ــــــها تقـــــــرأة العــــاملة عن عملــــــــاملذكور أعاله فإن املدة التي تنقطع فيها امل 00/81من القانون  04بالرجوع لنص املادة      

ـــل لـــــــاملة أن تنقطع وجوبا عن العمـــل لفترة معينة قبل التاريخ املحتمـــــــــــــــــرأة العـــــــويجب على امل أسبوعا متتالية ، 02:بـ وضع ـــ

  : ؤرخ فيــــــامل 40/92وم ــــــــمن املرس 14ادة ــــدة على أسبوع طبقا لنص املــــــــــــــل بناء على شهادة طبية على أن تقل هذه املـــــــــــالحم

 . املذكور أعـــاله 00/91نون رقم ام للقمواملتاملعدل   00/14/0892

ــار التأمين على ــــــــــها في الحصــول على ألاداءات النقدية في إطـــــــــلكــي تثبت حقــ 40/92من املرسوم  11ادة ــــــــــوطبقا لنص امل    

ألامومة أن ال تكون قد انقطـعت عن عملها ألسبــاب أخـــرى غير ألاسبــاب التي يدفـــع الضمان إلاجتماعي تعويضات عنها أثناء 

 .00/91من قانون  22املدة التي تتراوح بين تاريخ املعاينة الطبية ألاولى للحمــــل وتاريخ الوضع طبقا لنص املادة 

ار املادة ــــــــــــاملة من الحق في  ألاداءات النقدية للتأمين على الوالدة في إطـــــــرأة العــــــــشارة إلى أنه لكي تستفيد املويجدر إلا     

 :يشترط أن تكون قد عملت 00/91من قانون  49
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ات ذلك ــــــــاملعاينة ألاولى للحمل ويتم إثبالثة أشهر ألاولى التي سبقت ـــــــــعلى ألاقل أثناء الث ساعة 11أيام أو  18إما   •

 . رـــــــــبشهادة العمل وألاج

 .اينة ألاولى للحملــــــألاولى التي تسبق املع شهرا 04على ألاقل ، أثناء  سا421يوم أو  11إما  •

 :حتى تحصل املرأة العاملة على تأمين ألامومة يجب عليها اتباع إلاجراءات التاليةو 

 02/92من املرسوم  التنفيذي  12حوص الطبية ، إذ ألـــزم املشرع املــرأة العاملة بموجب املادة إجراء الف       

 :بإجراء الفحوص التالية

 .فحص طبي كامل قبل نهاية الشهر الثالث من الحمل -أ 

 .خالل الشهر السادس من الحمل( متخصص)فحص طبي قبالي  -ب 

اريخ ـــــــة أســابيع من التـــــــــا يتم قبــــل أربعـــــاء والتوليد ، أحدهــمـــــــــــــــــراض النســــــر بهما الطبيب املختص بأمــــــفحصان يأم -ج 

 .وآلاخر بعد ثمانية أسابيع من الحمل. املحتمل للوضع في أقرب آلاجال

 ا من قــبل ــــــل التي تمت معاينتهــــــــــالة الحمـــــــــــــطار هيئة الضمان إلاجتماعي املعنية بحـــاملة إخــــــــكما يجب على املرأة الع

 ـةـــــــــع املثبت بالشهادة الطبيـــــــل من التاريخ املحتمل للوضــــــأشهر على ألاق 11ؤهل وذلك قبل ــــــــــــون املــــــــــالطبيب أو الع

 .املسلمة عند املعاينة     

قد وفر الحماية إلاجتماعية  02/92من املرسوم التنفيذي  12ادة ــــــــــــــــد أن املشرع بموجب املباإلضافة إلى هذا نج   

والدة إذا انقطع ـــــــــدم إكتمال حملها ، حيث منحها الحق في أداءات التــأمين عن الــــــــــــالة عــــــــــــللمرأة العاملة حتى في ح

 .تكوين الجنين ولو لم يولد الجنين حيا حملها بعد الشهر السادس من

ابيع منها قبل ــــــــــــــأس 11دأ على ألاقل ــــــــيوم ،تب( 89)اــــــــــــأسبوع 02:ومة املقدرة بــــــــــــكما لها الحق أيضا في عطلة ألام     

 .املذكور أعاله 00/91املعدل واملتمم للقانون  00/81من املرسوم  04الوضع وذلك بموجب نص املادة 

 اء ـــــــرى من النــســـــــــــإلى حماية فئة أخ  و املالحظ أن هذه الحماية ال تقتصر على املرأة العاملة فقط  بل توسع ألامر  

ل ــــرط العــمــــــــــمتى تثبت ش وفي عنها زوجهـا،ــــــــامل التي تـــزايا التأمين عن الوالدة لتشمل املرأة الحـــــــــــــلتستفيد من م    

 .املطلوب في املتوفى عند تاريخ الوفاة

 ها ــــــــالقها أو فــراقـــــــــــوالدة في حالة طــــــــــكما احتفظ املشر ع للمرأة بحقها في ألاداءات املستحقة بموجب التأمين عن ال

 . 02/92من املرسوم  11التاريخ املزعوم للحمـــل وتاريخ الـــوالدة بموجب املادة  زوجها متى وقع ذلك  بينــل

وفى ــــمما سبق يتضح أن املشرع حرص على حماية املرأة الحامل وجنينها سواء أكانت عــاملة ، أو غير عاملة ، أو مت

ات التأمين عن الوالدة إذا كانت عاملة وكذا حـــق إلاستفــادة من أداء لها  ، أو مطلقــة ، وضمن( أرملة)عنها زوجها 

اريف ـــــــــــــــتعويض ألادوية، مص)عطلة ألامومة ، وإذا كانت غير عاملة ضمن لها حق الاستفادة من ألاداءات العينية 

ــــــــمتى كان زوجها عامال ، كما تحل محل زوجها في ح( العالج  .الة وفاتهــــــــ
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من ألاداءات  % 41وبة تتمثل في تخفيض نسبة ــــاله تتعرض لعقــــــورة أعــــراءات املذكــــــــــمخالفة إلاجة ـــــوفي حال     

 .املستحقة إال في حالة وجود عذر قاهر

 :مثال

 . 91/12/4102:وعادت للعمل بتاريخ   10/14/4102مرأة عاملة وضعت حملها بتاريخ 

ــذلك ــــــاشرة العمل ، وكــــــــــدم مبـــــــــــــورقة التصريح بمباشر أو ع املدير ينجز  و ،  عمـل وألاجر يقوم املسير املالي بإنجاز شهادة ال

 .(1و  9الشكل ) ورقــة  إلانقطاع أو عدم إلانقطاع عن العمل بالكيفية املوضحة أدنـــــــــاه

ــــــــللعلم فإنه يمكن أن تستفيد املرأة العاملة من مرتبها شهريا من طرف هيئة الضم   ـــان إلاجتماعي ، بشرط أن تقــــــــــ ـــــــــ دم ـــــــــــــ

ولها أن  .ل الورقةـــــــــــل في أسفـــــــــــدم مباشرة العمـــــــــــشهادة التصريح بمباشرة أو عدم مباشرة العمل شهريا مع تدوين تاريخ ع

واحدة، و يمكنها أن  اتها دفعةــــــــــــــــــــيوم و تقدم الوثائق لهيئة الضمان إلاجتماعي وتحصل على مستحق 89تنتظر حتى تمض ي 

 .تستفيد من عطلة مرضية بدون راتب بعد نهاية عطلة ألامومة مباشرة

ان ــــــــــــــة و بداية العمل ، في هذه الحالة تقدم شهادة طبية لدى هيئة الضمو املرأة التي صادفت عطلة أمومتها عطلة سنوي 

 . إلاجتماعي وكذلك مؤسسة العمل ، وتواصل عطلة أمومتها حتى نهايتها ثم تستأنف العمل

ــــل ألاحـــــــــوفي حالة ما إذا وافقت عطلة ألامومة عطلة سنوية مدفوعة ألاجر يجب أن تبلغ هيئة الضمان إلاجتماعي في ك وال ـ

 .حتى ال تفقد حقها في ألاداءات العينية ، وتبلغ إلادارة بعد العطلة

 : امللف الواجب تقديمه من أجل إلاستفادة منحة ألامومة 

 : يتضمن ملف ألامومة جملة من الوثائق حسب النماذج املرفقة كما يلي    

 (99الشكل.)شهادة طبية ملعاينة الحمل للشهر الثالث من الحمل. 

 (99الشكل.)شهادة طبية ملعاينة الحمل للشهر السادس من الحمل. 

 (99الشكل.)شهادة طبية ملعاينة الحمل للشهر الثامن من الحمل. 

 شهادة وضع الحمل. 

 بيان الوالدة أو شهادة الحالة العائلية. 

  يوم 11شهادة عطلة مرضية خاصة باألمومة ملدة. 

 (9الشكل).إلانقطاع عن العمل للفترة املمتدة من تاريخ الحمل إلى غاية الوضععدم  إلانقطاع أو  شهادة. 

 (91و  11الشكل )أشهر التي سبقت تاريخ الحمل( 19)شهادة العمل وألاجر تتضمن رواتب. 

 (1الشكل )تصريح بمباشرة أو عدم مباشرة العمل . 

  كشف الراتب . 
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 التأمين على العجز: املطلب الثالث

يعد عاجزا بموجب املادة   العجز بصفة عامة هو حالة تصيب إلانسان في سالمته البدنية فتؤثر في قدرته على العمل،       

ان ــــــــــل يفــوق ذلك الذي كــــــــــــدوره القيام بعمل يمكنه من الحصول على  دخــــــــل من لم يعد في مقـــــك 40/92من املرسوم  21

ادث ـــاه أو عند تــاريخ املعاينة الطبية للحــــــواء عند تاريخ العالج الذي تلقــــــــــــابته بالعجز، ســــــــــيتحصل عليه من عمله قبل إص

 .الذي أدى إلى عجزه

ــــتقدر درجة العجز من قبل طبيب مختص أو لجنة خ    اسها مبلغ املعــاش طبقا للقواعــد املبينة في ـــاصة ويحسب على أســــــــــــــ

ره ـــــــــــطضيه الذي ـــــــــــاش للمؤمن لـــــــــــــو منح معـــــــــأمين على العجز هــــــــــإذا فالهدف ألاساس ي من الت. قوانين التأمينات إلاجتماعية

اش ـلى معـــــــــــــــل من سن الحصول عــــــــــــــــؤمن له أقـــــــــــالعجز إلى إلانقطاع عن عمله ، وال يقبل طلب معــاش العجز إال إذا عمر امل

 .اعدـــــــــــــال يعتد بشرط السن في حق املؤمن الذي ال يستوفي شروط مدة العمل لإلستفادة من معاش التقغير أنه    التقاعد

 .يمكن أن ينتج العجز عن املرض أو عن حادث عمل    

ات ــــــــاملعــدل واملتمم  املتعلق بالتأمين 00/91من القــانون 01و02ادة ـــــــــطبقا لنص امل و: بالنسبة للعجز الناتج عن املرض     

ا إذا ـــوات ، أمـــــسن 11إلاجتماعية  إذا تعلق ألامر بأمراض طويلة ألامد في هذه الحالة تدفع التعويضات اليومية طوال مدة 

 .تعلق ألامر بأمراض قصيرة ألامد فتدفع التعويضات اليومية طوال فترة  سنتين 

 اعي النظر ـــأمين على املرض تتولى هيئة الضمان إلاجتمـــــاسها ألاداءات النقدية للتـــــــــدة التي قدمت على أســــــبعد انقضاء امل و 

 . 12في حق املعني في التأمين على العجز حتى بدون طلب منه طبقا لنص املـــادة 

 :يصنف العجز إلى ثالثة أصناف     

من  % 11:ة بـــــــز لهذه الفئــــــــــما زالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، تقدر نسبة العج نالعاجزين الذي   :  الصنف ألاول 

 . ألاجر السنوي املتوسط للمنصب

در نسبة ــــــاجزين الذين يتعذر عليهم بتاتا ممارسة أي نشاط مـــأجور ويحتاجون ملساعــدة غيرهــم، و تقـــــــــــالع   :لصنف الثاني

 . من ألاجر السنوي املتوسط للمنصب % 91:جز لهذه الفئة بـالع

در نسبة ـــــــــــــــاجزين الذين يتعذر عليهم بتاتا ممارسة أي نشاط مأجور ويحتاجون ملساعـــدة غيرهــــم، تقـــــــالع  :الصنف الثالث

 . للشخص املساعد % 21من ألاجر السنوي املتوسط للمنصب تضــــــاف إليها  % 91:العجز لهذه الفئة بـ

وادث العمل ــــــاملعدل واملتمم املتعلق بح 01/91رع بالقانون ــــــــــاوله املشـــأما بالنسبة للعجز الناتج عن حادث عمل فقد تن    

دما يستفيد من أداءات العجز املؤقت أو العجــــز الكلي املؤمن فإنه ـــــــــــــــوألامراض املهنية، فالشخص املصاب بحادث عمل بع

دد عن طريق ــدول محـــــــــيحصل على نسبة عجز عن العمل على يد الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان إلاجتماعي وفقا لج

 .التنظيم

 : ن يكون قد عملأاملؤمن له على معاش العجز  يجب  لكي يحصل 

 .على ألاقل أثناء إلاثني عشر شهرا التي سبقت إلانقطاع عن العمل ساعة 211يوما أو 11إما  - 
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ة  ألاولى ـــــاينة الطبيــــــــــوقف عن العمل  أو املعــــــــالث سنوات التي تسبق التـــــــعلى ألاقل أثناء الث ساعة 041أو  يوما 091إما  - 

  .للعجز

 التأمين على الوفاة :املطلب الرابع

تمنح  00/91من قانون  20يهدف التأمين على الوفاة إلى حماية أسرة املؤمن له في حالة وفاته ، فطبقا لنص املادة           

 :فإن ذوي حقوق الهالك هم كما يلي 00/81من ألامر  11منحة الوفاة لذوي حقوق الهالك ، وحسب نص املادة 

  زوج املؤمن له إذا كان ال يمارس نشاطا مهنيا مأجورا. 

  سنة 09ألاوالد املكفولون  الذين تقل أعمارهم عن. 

  ر الوطني ألادنى املضمــون ــــــــــل عن نصف ألاجـــــــم عقد تمهين بأجر يقــــــسنة الذين له 42ألاوالد البالغون أقل من. 

  طبيب قبل بلوغ سن عند عـــالج اليزاولون دراستهم ، وفي حالة ما إذا بــدأ  الذي سنة 40ألاوالد البالغون أقل من

 .سنة ال يعتد بشرط السن قبل نهاية العالج 40

 ان سنهنــــألاوالد املكفولون من الحواش ي حتى الدرجة الثالثة وإلاناث بدون دخل مهما ك. 

 ور ــــــاط مأجألاوالد املصابون بعاهة أو مرض مزمن يمنعهم من ممارسة أي نش. 

 (04) املتعلق بالتأمينات إلاجتماعية  بإثني عشر مرة  00/91من قانون  29يقدر مبلغ الوفاة حسب املادة       

ني ــــــــــمرة ألاجر الوط 04،وال يجوز في أي حال من ألاحوال أن يقل عن ( ألاكثر نفعا)مبلغ آخر أجر شهري في املنصب     

 .منحة الوفاة دفعة واحدة ألادنى املضمون وتدفع

ـــادة العمل وألاجر تــــــــحيث يتم ملء إستمارة منحة الوفاة مع وثيقة إلالتزام ، وتكوين ملف ، يتكون من شه      دون فيها ـــــــ

ل ـــــادة العمــــــــــــــــوشهــؤمن له، ـــــشهرا التي تسبق تاريخ الوفاة أو التي قبل تاريخ العطلة املرضية التي توفي فيها املـ 04مداخيل 

 .(93و 91الشكل )حسب النموذج املبين أدناه
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 التأمين على حوادث العمل وألامراض املهنية :املطلب الخامس 

 لقد سعى املشرع الجزائري إلى حماية العامل من ألاخطار  املهنية ،حيث اعتبر كل حادث أدى إلى إصـــابة بدنية                       

ل ــــــر ألامـــراض املهنية ككما اعتب. ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي طرأ في العمل بأنه حادث عمل ولم يذكر إلاصابة الذهنية

 راض ذات املصدر املنهي املحتمل وقـــائمة ألاشغال التي يمكن أنـــــــــائمة ألامــــــدد قــــــالل ، وحــــــــــــــأمراض التسمم والتعفن وإلاعت

 .12/12/0881:  تتسبب فيها بموجب القرار الوزاري املشترك بتاريخ

من قانون  1و  1تفيدين من التغطية إلاجتماعية لحوادث العمل وألامراض املهنية بموجب املواد كما وسع في شريحة املس

ـــل بحــــــــــــرة التكفــــــــــفي دائ أيضا وســـع و . الهـــــــــــــاملذكور أع 00/81املعدل واملتمم باألمر  99/91 ات ـــــــــل هيئــــــــــــوادث العمل من قبـــــــــ

 01/91انون ــــــــمن ق 04و  19و 10الل املواد ـــــاالت هذه الحوادث وذلك من خـــــــــاب  وحـــــــالضمان إلاجتماعي  بالتوسع في أسب

ارج املؤسسة ــــــــــــــخرأ ــــــــــادث الذي يطـــــالح: ، حيث اعتبر املشـــرع أيضا  11/10/0881 : املؤرخ في 08/81املعدل واملتمم  باألمر 

ـــام خـــــــــة بانتظــم ، أو مزاولة الدراســـــــــأثناء القيام بمهمة ذات طابع إستثنائي أو دائ افة التي ـــارج ساعات العمل أو أثناء املســـــــــ

 .بمثابة حادث عمل يقطعها املؤمن للذهاب إلى عمله أو إلايــاب منه

اطـــات الرياضية ــــــــــالحـــــادث الواقع أثناء النش  ،املشرع حتى ولو لم يكن املعني باألمر مؤمن له إجتمــاعيا   كما إعتبر       

 .التي تنظمها الهيئة املستخدمة أو القيام بعمل متفان للصالح العام أو إنقاذ شخص معرض للهــالك 

وف ــــــس و، التعمقام به في هذه السطور ، ومن املستحسن عدم إن مجال الدراسة في هذه النقطة واسع جدا يصعب إلامل

 طـــــــــريقــــــــــــــة  و  ، نقتصر على دراسة حــــالة عــــامل تعرض لحادث في مؤسسة  وكيفية تعامل املقتصد أو املدير  مع هذه الحالة

 .ملء التصريح بحادث العمل 

           :مثال   

  10/14/4102:بتاريخ ـــد ــــــمساءا تعـــــرض إلصــــابة في العمل يوم ألاحــــ  01 ساصباحا إلى  19 سايعمل من  محمد عامل منهي  

ــــاجة  بحضـــــــــــــام، فقد البصر في عينه اليمنى بواسطــــــة زجـــــــــــصباحا في أروقة ألاقس 01على الساعة  ــــور العـــــــــــــــ ، تم  عمرامل ــــــ

 .ية عن إلاصـــابةــــــــــــإلى املستشفى للعالج و قـــــــام الطبيب بتحرير شهادة طبية أول العامل م حمل ثاملدير ،  إبالغ املقتصد و

ة منه إلى ـــــــــــــــتسلـــم نسخ ( شهادة طبية أولية)مفصل  رير تقرير طبيـــــبداية يتم نقل املصاب إلى أقرب مستشفى ، ثم يتم تح

 .اية فـــوراـــــالشخص املعني، بعـــدها يرفع مدير املؤسسة تقريرا مفصال إلى الوصأخرى إلى  ممثل املؤسسة و 

 :يتكون امللف من الوثائق التالية

 (91الشكل )وثيقة التصريح بحادث العمل •

 (99الشكل )شهادة طبية أولية  •

 .ك في حالة حادث سيرمحضر محرر من قبل الشرطة أو الدر 
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ــــــــاحب العمل أو ممثله خــــــــــــــيجب التصريح بحادث العمل لدى ص  ، ولدى هيئة الضمان إلاجتماعي خالل ساعة 42الل ـــــــــــــــــ

 (.املؤسسة)من قبل املستخدم  ساعة 29

 سنوات 12رب العمل بالتصريح لدى هيئة الضمان إلاجتماعي يبقى الحق للضحية بالتصريح بذلك خــــالل  و إذا لم يبادر 

 . من تاريخ الحادث تحت طائلة التقادم 

 الطبية اينةـــــــــــاريخ املعــــــــــــــــمن ت أشهر 11، وأقصاه  يوم 02اه ــــــــالل أجل أدنــفي حالة إلاصابة بمرض منهي يجب التصريح به خ

 :ألاولى  للمرض، ويتكون امللف من الوثائق التالية

 .(91الشكل)وثيقة التصريح باملرض املنهي  •

 .(91الشكل )شهادة طبية أولية •

 .شهادة تمأل من طرف صاحب العمل أو أصحاب العمل املتوالين للمناصب املشغولة فعــــــال من قبل الضحية •

وزاري ـــــــــــــــرار الــــــــــــدة ألخـــــطار مهنية بموجب القـــــــــبدقة قائمة ألاشغال التي يكون فيها العمــال معرضين بشرع ـــــــــــوقد حدد املش 

  .  18/10/0880 : ترك املؤرخ فيـــــــــــــــاملش
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 18 الشكل
ــــــــبعد مدة ع إذا تعرض العامل إلى حادث عمل أو مرض منهي و شفي ،  و و     ارة ــــه أن يقوم بمــــلء إستمــــاوده املرض  عليــــــــــــــــ

الجرح اودة ـــــــــــثم يحـــرر لـــه الطبيب إستمـــارة  الشفاء أو مع. التصريح بمعاودة املرض  ويوقعها حسب النموذج املبين أسفله

 .(11و  91الشكل)ادث عملـــــــــــــــفي حالة مرض منهي أو ح

ان ـــــــويمكن للمؤمن له أن يختار الطبيب املعالج من املتعاقدين مع هيئة الضمان إلاجتماعي ويصرح بذلك لــدى هيئة الضم

م في ــــــاس بحقهــــــــــــــــ، دون املسيحق للمؤمنين إجتماعيا عدم إختيار هذا النظام ، كما إلاجتماعي على شكل إتفاقية 

ـــتع  ويضــــــــ

 . مصاريف العالج على مستوى املؤسسات الصحية العمومية

. 
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 .(التقاعد)الشيخوخةالتأمين على : املطلب السادس

تتمثل الحقوق املمنوحة للتقاعد ” املتعلق بالتقاعد املعدل واملتمم  التي تنص  04/91من القانون  12حسب نص املادة    

 :فيما يلي

  معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات يضاف إليه زيادة عـن الــــزوج املكفول ،معـــاش منقول

 :يتضمن

o إلى الزوج الباقي على قيد الحياة معاش. 

o معاش لليتامى. 

o   معاش لألصول. 

فإن العـــامل اليستفيد من معاش  09/81من ألامر  11املعدلة باملادة  04/91من قانون  11حسب نص املادة  و     

 :التقاعد إال إذا استوفى الشرطين التاليين

   سنة 22داء من سن ــــــــــاعد بطلب منها إبتـــــــــاملة على التقعلى ألاقل ،غير أنه يمكن إحالة الع سنة 11بلوغ سن. 

  سنوات 12ويستفيد املجاهدون من تخفيض . ألاقل في العمل ودفع اشتراكات الضمان إلاجتماعي سنة 02قضاء 

 .لكل سنة عن العجز الناجم عن الثورة %01، ونسبة 

 .للنسـاء سنة 11بالنسبة للرجال و سن  سنة( 12)بالنسبة لغير ألاجراء فالسن املخولة للحق في التقاعد هي  أما      

 :إجراءات إلاحالة على التقاعد -*

بمديرية  يحـــول الطلب إلى مكتب املنازعــــات والتقاعـــد حيثاعد إلى الوصاية،ــــــــــــــبداية يقدم املعني طلب إلاحالة على التق    

اعد و يبلغ ــــــــــــالتربية ،ثم يصدر قـــرار إلاحـالة على التقاعد ، و يحدد آخر أجل لنهاية  لعالقة العمل  وبداية إلاحالة على التق

 . إلى املعني 

 :يقوم مقدم طلب بتكوين ملف يشمل الوثائق التالية   

 طلب خطي ممض ى من طرف رئيس املؤسسة. 

 من قرار التربص في إلاطار ألاول مصادق عليها نسخة. 

 نسخة من قرار آخر ترقية مصادق عليها. 

 نسخة من قرار الترسيم في إلاطار ألاول مصادق عليها. 

  (. ة)وزوجه ( ة)شهادة ميالد أصلية للمعني 

 بطاقة عائلية للحالة املدنية. 
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 صورتان شمسيتان. 

  تنجز من طرف املقتصد . شتراكات الضمان إلاجتماعيورقة مداخيل ستين شهرا ألاخيرة الخاضعة ال . 

 نسخة من بطاقة الضمان إلاجتماعي . 

 شهادة عدم عمل الزوجة أو الزوج إن وجدت. 

 نسخة من بطاقة الخدمة الوطنية أو عدم أداء الخدمة الوطنية. 

 مجمل الخدمات ألاصلي. 

 صك بريدي مشطوب. 

 : إلاستيداع في حالة إلاستفادة من عطلة إلاحالة على   

 نسخة من قرار إلاحالة على إلاستيداع . 

 نسخة من قرار العودة إلى العمل. 

ــــــزيادة على الوثائق املذكورة أع  :في حالة وفاة املوظف ـــ ـــ ــ ــ  : الهــ

 شهادة الوفاة. 

 شهادة تثبت سبب الوفاة. 

 شهادة توقيف الراتب. 

 : بالنسبة ألبناء الشهداء   

  ألاصلية يكون تاريخ إلامضاء ال يفوق سنةشهادة العضوية. 

 شهادة إبن شهيد ألاصلية عند إيداع ملف التقاعــد. 

 :ؤرخ فيــــــــــامل 01/82:وتجدر إلاشارة إلى أنه تم استحداث التقاعــــد املسبق بموجب املرسوم التشريعي رقم                                    

 سنوات 01ل إلى ــــامل ألاجير على التقاعد بصفة مسبقة تصــــــــــحدد الشروط التي بموجبها يستفيد الع حيث41/18/0882

 .قبل السن القانونية لإلحالة على التقاعد

ترة ألازمة التي مرت ـــــوقد جعل املشرع التقاعد املسبق حماية للعمال الذين أصابهم تقليص أو تسريح من الشركات في ف  

   ون قد استفادــــــــــــــــال يك للمـــرأة ، و أن سنة 22للرجل و  سنة 21سنوات التسعينات ، بشرط أن يبلغ سن  خالل البالد  بها

 .من دخل ناتج عن نشاط منهي مأجــور 

ــــــــــــــاش التقـــــــــــــوعند  دفع امللف إلى الفرع الوالئي  للصندوق الوطني للتقاعد ، يحق للمعني بعد تبليغه بقرار مع   ـــــــــ اعد أن ــــــــــــ

ــــدى هيئة الضـــــــــــــــــذا في عـدد سنوات العمل وسنوات إلاشتراك لـــــــــــــــك يطعن و يطلب النظر في مبلغ معاش التقاعد، و ـــــــــ مان ـــــــــــ

 .املتعلق بمنازعات الضمان إلاجتماعي 91/11مر املعدل واملتمم باأل  99/13إلاجتماعي طبقا لقانون 

ــــهذا من الجانب الق  راـــشه 11از ورقة مداخــيل ـــــــروري معرفة كيفية إنجــــــانب التطبيقي ، فمن الضــــــــــــــــــانوني  أما من الجـــــــــــــــ
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 .في الضمـــان إلاجتماعي  ويحـــدد مبلغ املعاش للمتقــاعــد التي يحــدد على أســاسها مبـــالغ إلاشتراك ألاخيرة و

 : مثال

ـــ، إستفاد من قرار  إلاحالة على التقاعد ، وحدد ألاجل لنه 10/18/4110 :محمد موظف ، باملؤسسة ابتداء من تاريخ  ـــــــــ اية ــــــ

 .10/19/4102: عالقة العمل  بتاريخ

 :ما يلي عند أنجاز هذه الوثيقة يجب

 كاملة ، وقــد تنفعه نفعا مراعاة الدقة في املعلومات ألن هذه الوثيقة ، قد تضر باملوظف إذا لم يستوف إشتراكاته 

ازعات ـــــــــــــهــــنا قد يتعرض ملتابعة قانونية طبقـــا لقانون املن أكثر من حقه املخول  قانونا إذا ضخم املقتصد املبالغ و

زائية الواردة في ــــــــــــــمنه بغض النظر عن املتابعــات الج 94و  09سيما املادتين  إلاجتماعي البالضمان  الخاصة

 .انون العقوباتــــــق

  حساب جميع املداخيل الخام الخاضعة إلقتطاعات الضمان إلاجتماعي وتضم : 

 ألاجر الشهري الخام. 

 ألاجر الشهري ملنحة املردودية. 

  ضافيةمداخيل الساعات إلا. 

 لإلمتحانات  توجيه املوظف إلى الديوان الوطنيمداخيل الحراسة والتصحيح في إلامتحانات  والتكوينات ، وينصح ب

 .واملسابقات للحصـول على كشوف املـــداخيل للسنوات الخمس التي تحسب في التقـــاعـــد

 .(11و  19الشكل )وذلك حسب النموذج املبين أسفله

غ ال، يسجل في خانة ألاجر الخاضع لإلشتراك ، املب( 11)في حالة وجود عطل مرضية خالل الستين شهرا  :مالحظة 

املدفوعة فعال من طرف الهيئة املستخدمة ، وإذا لم يتقاض املوظف مرتبه من طرف الهيئة املستخدمة ، و حصل على 

املالي ترك الخانة فارغة و يدون عبارة عطلة مرضية تعويض نقدي من طرف هيئة الضمان إلاجتماعي  ، يتعين على املسير 

بواسطة شهادة ، ويجب على املعني بملف التقاعد  أن يبرر هذه العطل املرضية لدى هيئة الصندوق الوطني للتقاعد 

 تعويضات العطل املرضية

  .مستخرجة من هيئة الضمان إلاجتماعي

 .(11و  19الشكل )وذلك حسب النموذج املبين أسفله   
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 :اتمةــــــخ

إن عرض مختلف إلاجراءات القانونية التي تحكم الضمان إلاجتماعي ، التي تناولناها في هذا العرض مهما بلغت              

التي تحكم هذا  و إلاجتهادات القضائية ائل من القوانينـــــــــابعة ميدانية نظرا للكم الهــــــــحاجة إلى متبمن الدقة فإنها تبقى 

 .املعقدة بفعل التعديالت الكثيرة التي طرأت على هذه القوانين، ناهيك عن إلاجراءات  املجال 

والتي لها عالقة مباشرة  بعض إلاجراءات بالوثائق امليدانية املتداولة في مراكز الضمان إلاجتماعي توضيح  نالذا حاول     

 .وبتوجيهات مراكز الضمان إلاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد  باملوظف

  

 كرم املتابعةشكرا على  و
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 قائمة املراجع

املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات في مجال الضمان إلاجتماعي  للطالب  –مذكرة ماجيستر في العلوم القانونية (19

 .م1191-1111جامعة الحاج لخضر باتنة سنة  –كشيدة باديس :

بعنوان  مداخلة سس النظرية والتجربة التطبيقية التقليدي بين ألا ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين (11

فرحات  جامعة  الطيب سماتي: إلاطار القانوني للتأمينات إلاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية لألستاذ:

 .1199أفريل / 19/11عباس 

ثر النظام إلاجتماعي على حركية إلاقتصاد الوطني أ –مذكرة ماجيستر في العلوم إلاقتصادية فرع التحليل إلاقتصادي ( 3

–جامعة بن يوسف بن خدة  –درار عياش :للطالب.شبكة بومرداس CASNOSدراسة حالة الصندوق الوطني لغير الاجراء 

 .1119/1119الجزائر 

 -الشلف–بوعلي  جامعة حسيبة بن -امللتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العملي و آليات التطوير(9

الحماية إلاجتماعية بين املفهوم واملخاطر والتطور في : مداخلة لألستاذة زيرمي نعيمة بعنوان–كلية العلوم إلاقتصدية 

 .الجزائر

 :الجرائد الرسمية 

املؤرخ  99/11املعدل باألمر  39:رقم املتعلق بالتأمينات إلاجتماعية ج ر  9113/19/11:املؤرخ في  99/13القانون  .9

 .9111/19/11:في 

املؤرخ في 91/11املعدل باألمر . 39:املتعلق بالتقاعد ج ر رقم 9113/19/11:املؤرخ في  91/13القانون  .1

:9111/19/11. 

املعدل باألمر .39:املتعلق بحوادث العمل وألامراض املهنيةج ر رقم 9113/19/11:املؤرخ في  93/13القانون  .3

 .9111/19/11:املؤرخ في  91/11

املعدل .39:املتعلق بالتزمات املكلفين في مجال  إلاجتماعي ج ر رقم 9113/19/11:املؤرخ في  99/13القانون  .9

 .1119/19/91:الؤرخ في 19/99بالقانون 

املتعلق  99/13يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من قانون  9119/11/99:املؤرخ في  19/19:مرسوم رقم .9

 . 19ج ر رقم . بالتأمينات إلاجتماعية

 .91املذكور أعاله ج ر  19/19يعدل ويتمم املرسوم  9111/91/91:املؤرخ في  111/11:مرسوم رقم .1

يتعلق بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عن املرض  9119/11/11:املؤرخ في  331/19:مرسوم رقم .9

املهنية من قبل الهيئات املستخدمة لحساب الصندوق الوطني للتأمينات  والوالدة و حوادث العمل وألامراض

 . 99:إلاجتماعية وحوادث العمل وألامراض املهنية ج ر رقم

املتعلق بالتأمينات إلاجتماعية  99/13املعدل واملتمم لقانون  9119/19/99:املؤرخ في 19/19:مرسوم تشريعي رقم .1

 .11:ج ر رقم
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يحدد توزيع نسبة إلاشتراك في الضمان إلاجتماعي ج ر  9119/19/11:املؤرخ في  91/19:مرسوم تشريعي رقم .1

 .99:رقم

الذي يحدد قائمة ألامراض التي يمكن ان يكون مصدرها مهنيا ج  9111/19/19:القرار الوزاري املشترك املؤرخ في .91

 .9119لسنة  91ر رقم 

لسنة  11إلاشتراك في الضمان إلاجتماعي ج ر رقم الذي يحدد نسبة  91/19املعدل واملتمم للقانون  19/11قانون  .99

9111. 

  11املتعلق بمنازعات الضمان إلاجتماعي ج ر  99/13يعدل ويتمم القانون   99/11/9111املؤرخ قي  91/11قانون  .91

يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد لجان  1119أفريل  93:املؤرخ في  19/999:مرسوم تنفيذي رقم.93

 19ملسبق في مجال الضمان إلاجتماعي ج ر رقم الطعن ا
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