
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحميد بن باديس 
 –مستغانم  -

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي
 مالية النقود والتأمينات: تخصص

 
 
 

 : عنوان المذكرة
 

 

 

 

 

 :تحت إشراف:                                                         من إعداد الطالبة

                                                       شايب ذراع خيرة  - أ* بقلول خديجة 

 

:أعضاء لجنة المناقشة  

 

 بن شني يوسف          أستاذ محاضر                    رئيس  جامعة مستغانم- أ 

  

  مستغانم   أستاذة محاضرة                   مقررة  جامعة      شايب ذراع خيرة- أ 

 

 أستاذة محاضرة                   مناقشة   جامعة مستغانم.          غالي نسيمة- أ 

             

 التأمين ضد حوادث العمل في الجزائر

 دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

 للعمال األجراء وكالة مستغانم

  

  

 

2015/2016السنة الجامعية   



V 
 

 إهـــــــــــــــــــــداء

 :أهدي ثمرة جهدي إلى

إلى من أمرنا هللا سبحانه وتعالى بطاعتهما وكذلك رسول هللا الحبٌب صلى هللا  -

وقضى ربك أال : "علٌه وسلم، ونزلت فً حقهما اآلٌة الكرٌمة فً قوله تعالى

 صدق هللا العظٌم" تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا

إلى من وعٌت على الدنٌا وهً أمامً ومن رغبت فً قلبً بذور الحٌاة فكانت  -

لً السند فٌها والنبراس لدربً ونور عٌنً إلى من تحدق إلى السماء صباحا تتلوا 

الدعوات وتنتظر انتصارا بفارغ الصبر إلى أمً الحبٌبة والعزٌزة على قلبً 

 .أطال هللا فً عمرها

 .إلى الذي تمنٌت أن ٌساندنً فً الحٌاة إلى أبً رحمة هللا علٌه -

إلى كل إخوتً وأخواتً من الكبٌر إلى الصغٌر وكل من ٌحمل لقب بقلول  -

 .وعدٌدة

إلى كل من ساعدنً فً هذا البحث وال أنسى مسئول الصندوق الوطنً للتأمٌنات  -

 .االجتماعٌة للعمال األجراء وكالة مستغانم فرع عٌن تادلس

إلى أستاذتً ومشرفتً على هذا العمل، المتواضع وعناء إنجازه أستاذتً الكرٌمة  -

 ".شاٌب ذراع"

مالٌة نقود : إلى كل زمالئً وزمٌالتً فً جامعة مستغانم وباألخص تخصص -

 .وتأمٌنات، السنة الثانٌة ماستر

 .إال كل من جمعتنً بهم المحبة واألخوة والصداقة -

 .إلى كل من جمعتنً بهم مقاعد الدراسة ومجالس العلم -

 .العلوم االقتصادٌة، العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر: إلى جمٌع أقسام -

 



VI 
 

 التشكـــــــــــــــــــــــــــــرات

 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، أن الحمد هلل الواحد 

 األحد الصمد نحمده سبحانه وتعالى أن جعلتنا مسلمين وأمرتنا 

 .بالقرآن الكريم

 اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من وهب حياته في طلب العال إلى كل من سلك طريق البر 

 واألمان متحديا كل المصاعب سعيا بالفوز العظيم

 .كما نشكر الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

إلى جميع أساتذتنا الكرام ونشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث وقدم لنا يد العون 

والمساعدة وزودونا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث، باألخص إلى األستاذة المؤطرة 

 ".شايب ذراع"لي 
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 التأمٌن والخطر: الفصل األول

 :مقدمة الفصل

    ٌعتبر النشاط التؤمٌنً ولٌد الحاجة لمدى مقابلة المخاطر المإكدة وؼٌر المإكدة التً 

وبالتالً فإن التؤمٌن . تواجه اإلنسان فً حٌاته ومن خالل نشاطه االقتصادي واالجتماعً

 .أخذ أشكاال وأسالٌب مختلفة ومتنوعة تطورت مع تطور اإلنسان ووسابله وممتلكاته

 :   سنتطرق فً هذا الفصل إلى ثالثة مباحث كالتالً

 .عمومٌات حول الخطر والتؤمٌن: المبحث األول

 .الجوانب التً ٌقوم علٌها التؤمٌن: المبحث الثانً

 .إجراءات وعقد التؤمٌن: المبحث الثالث
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 التأمٌن والخطر: الفصل األول

  ماهٌة الخطر:المبحث األول

 .تعرٌؾ الخطر: المطلب األول

 الخسارة المادٌة المحتملة والخسارة المعنوٌة التً ٌمكن قٌاسها نتٌجة : الخطر

لوقوع حادث معٌن مع األخذ فً االعتبار جمٌع العوامل المساعد لوقوع 

.الخسارة 
1

 

  الخسارة المحتملة فً الدخل أو الثروة نتٌجة "كما ٌعرؾ الخطر على أساس أنه

 (2).وقوع خطر معٌن

 الخطر تقسٌمات: المطلب الثانً

 :    ٌمكن تقسٌم الخطر إلى  عدة نواحً

 :التقسٌم من وجهة نظر نتائج تحقق الخطر: أ

وٌعتمد هذا التقسٌم على تحدٌد النتابج واآلثار المترتبة على تحقٌق الخطر ووقوع 

 :الخسارة المحتملة، وٌنقسم إلى

 وهً األخطار التً عند تحققها ال تإدي إلى وقوع خسابر مادٌة : األخطار النفسٌة

ولكن ٌكون لها وقع نفس الشًء على الشخص متحمل وقوع الخطر والمتضرر 

 .منه

هذا النوع  من األخطار ال ٌمكن تحدٌد أبعاده وخسارته المتوقعة فهً مرتبطة بؤمور 

 .متؽٌرة قد ٌتعذر قٌاسها، مثل وفاة شخص عزٌز علٌك

 وهً أخطار ٌنتج عن تحققها خسارة مادٌة تصٌب األشخاص  :األخطار المادٌة

والممتلكات مثل وقوع الزالزل والبراكٌن واألعاصٌر والفٌضانات وهً من قبل 

 .الكوارث الطبٌعٌة وما ٌنطوي علٌها من تدمٌر ودمار للممتلكات
                                                           

1
 .22،ص 2010شقٌري نوري موسى، إدارة الخطر والتؤمٌن، دار الحامد للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى -  ـ  أسامة عزمً سالم، د 
2

إبراهٌم عبد النبً حمودة، مبادئ التؤمٌن التجاري واالجتماعً بٌن الجوانب النظرٌة واألسس الرٌاضٌة، مكتبة - د. مختار محمود الهانسً-

 .  16، ص2003 ،ومطبعة اإلشعاع الفنٌة، االسكندرٌة، الطبعة األولى
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 : ٌنقسم إلى نوعٌن:الخطر من حٌث الطبٌعة: ب

 ٌنشؤ هذا النوع من األخطار بفعل اإلنسان :(األخطار التجارٌة)أخطار المضاربة 

وألجله، حٌث ٌنتهز فرصة تؽٌر األسعار لٌحقق من ورابها أرباحا معٌنة وربما 

تكون الظروؾ ؼٌر مواتٌة والتوقع ؼٌر سلٌم والتنبإ لٌس فً محله، فٌإدي ذلك 

 .إلى خسارة مادٌة

 ٌختلؾ هذا النوع من األخطار عن سابقه فً أن عدم وقوع :األخطار البحتة 

خسارته المادٌة ال تعنً تحقق ربح مادي معنى ذلك أن وقوع الخطر ٌحقق 

 .(المرض، الشٌخوخة ، البطالة، الوفاة والحرٌق، السرقة)خسارة مالٌة فقط 

 :التقسٌم من وجهة نظر مسبب الخطر ونتائجه: ج

 :تقسم إلى نوعٌن، وذلك نظرا إلى السبب فً وقوعه

 وقوع أخطار هذه الظواهر الطبٌعٌة ؼٌر محددة :(العامة): األخطار األساسٌة 

 .بفترة زمنٌة ولٌس للشخص دور فً وقوع خسابره

هذا النوع من األخطار األساسٌة ما هو مرتبط ببعض الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة للبلد كخطر المصادرة لألمالك والنضج نتٌجة ارتفاع أسعار السلع 

 .والخدمات، تقع مسإولٌة التخفٌؾ منها والتقلٌل من وقوعها عاتق الدولة

 المتسبب فً وقوع األخطار الخاصة هو الفرد وبالتالً فإن : األخطار الخاصة

خسابرها تقع فً حدود المسإولٌة الفردٌة وهً أخطار تصٌب األفراد فً ذاتهم 

 .أو ممتلكاتهم، فخطر المرض والوفاة والشٌخوخة والسرقة والسطو والحرٌق

هو التقسٌم العملً لألخطار، : التقسٌم من وجهة نظر الشًء الواقع علٌه الخطر: د

 :وٌنقسم الخطر فً هذا المجال إلى ثالث أنواع وهً

 وهً األخطار التً بوقوعها ٌتضرر الشخص نفسه بصورة : األخطار الشخصٌة

 .مباشرة فً حٌاته مثل أخطار الوفاة والمرض والعجز الكلً أو الجزبً
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 هً األخطار التً عند وقوعها تحصل خسابر فً ممتلكات :أخطار الممتلكات 

 .األشخاص مثل الحرٌق، االنفجار، السطو، السرقة، والكوارث الطبٌعٌة

 األخطار تنتج من وقوع أخطاء من شخص :أخطار المسؤولٌة المدنٌة قبل الغٌر 

فٌها معا   ما ٌتسبب فً وقوع خسابر مادٌة لألشخاص فً ذاتهم أو ممتلكاتهم أو

وٌكون الشخص مسإوال أمام القانون فً عملٌة التعوٌض عن هذه الخسابر مثل 

حوادث المرور وؼٌرها
(1)

  

 مواجهة الخطرطرق : المطلب الثالث 

 طرق ووسابل عدٌدة لمواجهة الخطر نذكر منها

 هً وسٌلة سٌاسٌة تخفض الخطر وتقضً هذه الطرٌقة بمنع : الوقاٌة والمنع

الخطر كلٌا إن أمكن ذلك أو بالحد من الخسابر التً ٌسببها إن وقع الخطر وذلك 

عن طرٌق استخدام وسابل الوقاٌة والحد من الخسارة لتقلٌل عبا الخطر مثل 

استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة لتنظٌم حركة المرور، إقامة السدود القوٌة ٌقلل من 

 ...خطر الفٌضان

 ٌقصد بهذه السٌاسة تجزبة الشًء المعرض للخطر بشكل  :التجزئة والتنوٌع

ٌضمن عدم تعرض جمٌع األجزاء فً وقت واحد لتحقق مسبب الخطر، ومن 

 : األمثلة العملٌة على هذه السٌاسة

قٌام صاحب الشًء موضوع الخطر بتوزٌع الشًء على أمكان متباعدة  -

 .جؽرافٌا

قٌام صاحب رأس المال بتنوٌع استثماراته على عدة مجاالت بالمشاركة بدال من  -

 .استثمار رأس المال كله فً مجال استثمار واحد

 .قٌام أمٌن المخزن بتوزٌع المخزون فً عدة مخازن -

 بهذه الطرٌقة فإنه ٌتم مواجهة الخطر بتحوٌله إلى طرؾ آخر :  تحوٌل الخطر

نظٌر دفع مقابل معٌن لهذا الطرؾ مع احتفاظ صاحب الشًء موضوع الخطر 

األصلً بملكٌته لهذا الشًء، وٌعتبر التؤمٌن من أهم وسابل تحوٌل الخطر 
                                                           

(1)
 .24-19:صمختار محمود الهانسً، إبراهٌم عبد النبً حمودة، مرجع سابق، ص  -  د 
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حٌث تقوم شركات التؤمٌن بتعوٌض األفراد والمنشآت  وأكثرها انتشارا

 نتٌجة  المعرضٌن لخطر معٌن عن الخسارة المادٌة المحتملة التً لحقت بهم

.لحدوث الخطر المإمن منه وذلك مقابل مبلػ محدد مقدما ٌسمى قسط التؤمٌن
 (1)

 

 ًوٌعتمد هذا األسلوب على قٌام األفراد أنفسهم : االدخار والتكوٌن االحتٌاط

بتكوٌن المدخرات احتٌاطا لوقوع أي خطر محتمل ٌنجم عنه خسارة مالٌة كما 

تقوم المنشآت بحجز االحتٌاطات المالٌة لنفس الؽرض
(2)

. 

 :األخطار القابلة للتأمٌن ضدها: المطلب الرابع

 :هناك شروط مختلفة ٌجب توفرها فً الخطر حتى ٌصبح قابال للتؤمٌن علٌه كما ٌلً

أن ٌكون الخطر احتمالٌا ٌعنً أن ٌكون وقوعه مستحٌال وكذلك أن ال ٌكون  -1

وقوعه مإكدا إذ ال فابدة من التؤمٌن ضد خطر مستحٌل وال فابدة من التؤمٌن ضد 

وقوعه مإكد للشخص المإمن له، ففً الحالة األولى ٌكون التؤمٌن إسرافا وال 

ٌإدي إلى أي ؼرض وفً الحالة الثانٌة فإن التؤمٌن سٌكلؾ المإمن له أموال تفوق 

الخسابر التً ستدفع عند وقوع الخطر ألن شركة التؤمٌن سوؾ تتقاضى أقساطا 

 .تفوق فً قٌمتها الخسابر التً ستنتج عن وقوع الخطر المإكد

ٌكون مستقبلٌا أي أن وقوعه قد ٌحدث فً المستقبل أما إذا كان احتمالٌا فً  أن -2

طبٌعته ولكنه حدث فعال فإنه ٌنقلب إلى خطر وقعه مإكد ال جدوى من التؤمٌن 

أي قاعدة أن ٌكون الخطر )ضده ألنه ٌكون قد وقع وٌستثنى من هذه القاعدة 

التؤمٌن البحري حٌث ٌكون عقد التؤمٌن نافذ المفعول حتى ولو تم العقد . (مستقبلٌا

بعد وقوع الخطر وسبب هذا االستثناء ٌعود إلى الماضً، حٌث كانت االتصاالت 

 .بٌن السفن وأصحابها وشركات التؤمٌن صعبة وبطٌبة

أن ٌكون من الممكن تحوٌل الخطر إلى أرقام عٌن طرٌق القٌاس احتمال وقوعه  -3

وتقدٌر قٌمة الخسابر المالٌة التً تنتج بالنسبة للمإمن له وهذا أمر ضروري 

                                                           
(1)

 .44- 42: أسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، مرجع سابق، ص ص- د  
(2)

 .29مختار محمود الهاشمً، د إبراهٌم عبد النبً حمودة، مرجع سابق، ص . د
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لتسهٌل عملٌة حساب قٌمة القسط، وكذلك فهو ٌتطلب توافر إحصابٌات دقٌقة 

 .تتعلق بحدوث هذا الخطر وأن تكون اإلحصابٌات حدٌثة

أن ٌكون للمإمن له قد تعهد إٌقاع هذا الخطر أو تعمد المساعدة على إٌقاعه ألن  -4

 .هذا ٌنفً الصفة االحتمالٌة الوارد ذكرها

أن ٌكون الخطر موزعا بدرجة كبٌرة نوعا ما بٌن جمهور المإمن لهم وهذا ما  -5

ٌسمى بقاعدة األعداد الكبٌرة وهذا ٌعنً أن الخطر ٌجب أن ٌكون متركزا فً 

 .شخص واحد أو فً عدد قلٌل من األشخاص

أن ال ٌكون عام مثل األخطار، الحروب والزالزل ألن وقوعه ٌإدي إلى عجز  -6

المإمن عن دفع التعوٌضات المطلوبة منه، إال أن بعض شركات التؤمٌن قد تقبل 

التؤمٌن على األخطار العامة لكنها تحرص على أن ٌكون الخطر منتشرا جؽرافٌا، 

بحٌث ٌشمل أجزاء مختلفة من العالم، حٌث من المستحٌل أن ٌقع الخطر من هذا 

 .النوع فً أنحاء متفرقة فً العالم فً وقت واحد

ٌجب أن تكون الخسارة الناتجة من وقوع الخطر مادٌة و هذا ٌعنً التؤمٌن ٌتم  -7

على أساس قٌمة األشٌاء المادٌة فً السوق ولٌس على قٌمتها المعنوٌة أو العاطفٌة 

 .لدى الشخص المإمن له

أن ٌكون من السهل إثبات وقوع الخطر فال ٌمكن التؤمٌن، ضد المرض ال  -8

 .أعراض له مثل ضعؾ الذاكرة

أن ال تكون المصلحة المعرضة للخطر مخالفة للنظام العام أو القانون فال ٌجوز  -9

أن ٌكون التؤمٌن ضد خطر ما مشجعا على مخالفة القانون أو ألمورنا فً اآلداب 

العامة فال ٌجوز التؤمٌن ضد المخالفات السٌر مثال أو ضد وقوع البضابع المهربة 

.فً أٌدي رجال الجمارك
(1)

 

 

 

                                                           
(1)

 ،ص 1419-1998، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى "دراسة عن واقع التؤمٌن" زٌاد رمضان، مبادئ التؤمٌن – 

 .27-25:ص
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الجوانب التً ٌقوم علٌهاالتأمٌن: المبحث الثانً  

 مفاهٌم حول التأمٌن: المطلب األول

 الناحٌة الفنٌة: الفرع األول

 :أحمد جاد عبد الرحمان -1

التؤمٌن وسٌلة لتعوٌض الفرد عٌن الخسارة المالٌة التً تحل به نتٌجة وقوع خطر 

معٌن وذلك بواسطة توزٌع هذه الخسارة على مجموعة كبٌرة من األفراد ٌكونوا 

 .جمٌعهم متعرضٌن لهذا الخطر وذلك بمقتضى اتفاق مسبق

 :تعرٌؾ الدكتور سالمة عبد هللا -2

التؤمٌن هو نظام ٌقلل من ظاهرة عدم التؤكٌد الموجودة لدى المستؤمن وذلك عن 

طرٌق نقد لمبدأ أخطار معٌنة إلى المإمن الذي ٌتعهد المإمن له عن كل أو جزء 

.من الخسارة المالٌة التً ٌتكبدها
(1)

 

 :الناحٌة القانونٌة: الفرع الثانً

التؤمٌن عقد »:  من القانون المدنً الجزابري التً تنص على619فً المادة  -1

ٌلتزم المإمن بمقتضاه أن ٌإدي للمإمن له أو المستفٌد الذي اشترط التؤمٌن 

لصالحه مبلػ من المال أو إٌراد مرتبا أو أي عوض مالً آخر فً حالة وقوع أو 

تحقٌق الخطر المبٌن بالعقد وبذلك فً مقابل قسط أو أي دفعة مالٌة أخرى ٌإدي 

".بها المإمن له
(2)

 

أن ٌإدي إلى الطرؾ  (المإمن)هو اتفاق ٌلتزم بمقتضاه الطرؾ األول : التؤمٌن -2

الذي اشترط التؤمٌن لصالحه مبلؽا من المال  (المستفٌد)أو إلى  (المإمن له)الثانً 

فً حالة وقوع أو  (مبلػ التؤمٌن)أو أي إٌراد أو مرتبا أو أي عوض مالً أخر 

أو أي دفعة مالٌة أخرى ٌإدٌها  (قسط)تحقق الخطر المبٌن فً العقد وذلك مقابل 

المإمن له للمإمن
(3)

 

                                                           
(1)

 . 82-81:إبراهٌم محمد مهدي التؤمٌن رٌاضاته، المكتبة العصرٌة، مصر، الطبعة األولى، بدون سنة نشر، ص ص-  د– 
(2)

 . 43، ص1992 إبراهٌم أبو النجا، التؤمٌن فً القانون الجزابري ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، جامعة الجزابر، الطبعة الثانٌة – 
(3)

 .87 د أسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، مرجع سابق، ص– 
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عقد ٌتعهد بموجبه طرؾ مقابل أجر : ٌعرؾ التؤمٌن من الناحٌة القانونٌة بؤنه -3

بتعوٌض آخر عن خسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد فً العقد
.

 

وهو كذلك عقد ٌتم بواسطته إصدار تعهد بدفع مبالػ من المال لشخص آخر إذا  -4

تكبد هذا األخٌر خسارة معٌنة، فالتؤمٌن أساس هو خطة ضمان فً مواجهة 

الخطر وذلك بالخصوص على الخسابر من مبلػ سٌتم تحصٌله من األقساط أو 

 .الدفعات التً ٌقدمها أفراد عدٌدون

وٌقال للشخص الذي ٌدفع األقساط المإمن له والذي ٌستلم األقساط المإمن
(1)

 

 التعرٌف االقتصادي: الفرع الثالث

أداة لتقلٌل الخطر الذي ٌواجه الفرد عن " ٌعرؾ التؤمٌن الناحٌة االقتصادٌة بؤنه 

طرٌق تجمٌع عدد كان من الوحدات المتعرضة لنفس الخطر لجعل الخسابر التً 

ٌتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعٌة ومن ثم ٌمكن لكل صاحب وحدة 

"بنصب منسوب إلى ذلك الخطر االشتراك
(2)

. 

أهمٌة التأمٌن وفوائده : المطلب الثانً  

 : أهمٌة التأمٌن - أ

تكمن أهمٌة التؤمٌن فً الوظٌفة التً ٌإدٌها، وإذا تمعنا فٌه جٌدا نجده ٌقوم 

 : بمجموعة من الوظابؾ نذكر منها

 الوظٌفة االجتماعٌة: الفرع األول

     ٌقوم التؤمٌن فً األساس بوظٌفة اجتماعٌة تتمثل فً التعاون بٌن مجموعة من 

األشخاص بهدؾ ضمان خطر معٌن، فٌقوم كل منهم بدفع قسط أو اشتراك لتؽطٌة 

الخسابر التً ٌمكن أن ٌتعرض لها أي أحد منهم، وتتحقق هذه الصور بالخصوص فً 

 .التؤمٌن التبادلً

                                                           
(1)

 .17-16: ص- ، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى (دراسة مقارنة) عبد القادر العطٌر، التؤمٌن البري فً التشرٌع – 
(2)

 .14، ص 2011 عزالدٌن فالح، التامٌن، دار أسامة للنشر و التوزٌع ،األردن، طبعة – 
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   وتتجلى الوظٌفة االجتماعٌة للتؤمٌن فً تشرٌعات العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة وما 

ٌترتب على ذلك من إنشاء مإسسات للتعوٌض عن األمراض والحوادث المهنٌة 

 .والشٌخوخة والبطالة وؼٌرها من الصنادٌق التً تنشؤ لهذا الؽرض

 الوظٌفة النفسٌة : الفرع الثانً

    ٌإدي التؤمٌن الوظٌفة النفسٌة تتمثل فً األمان وإزالة الخوؾ من بال المإمن له من 

أخطار الصدفة، وٌصبح بهذه العملٌة ٌشعر بنوع من االرتٌاح على مستقبله ومستقبل 

 .نشاطاته، األمر الذي ٌجعله ٌتحلى بروح من المبادرة الخالقة

 الوظٌفة االقتصادٌة: الفرع الثالث

  ٌشكل التؤمٌن ٌدون منازع إحدى الوسابل الهامة لالدخار وذلك بواسطة تجمٌع رإوس 

األموال المكونة من أقساط واشتراكات المستؤمنٌن التً تتمثل فً الواقع رصٌد التؽطٌة 

نتابج المخاطر، إال أن هذا الرصٌد ؼالبا ما ٌوظؾ فً عملٌات استثمارٌة وتجارٌة ألن 

التجربة قد أثبتت بؤن المخاطر ال تتحقق فً كل الحاالت حتى وإن تم ذلك فهذا ال ٌكون 

 .فً وقت واحد

  وتزداد األهمٌة االقتصادٌة للتؤمٌن فً مجال المعامالت الدولٌة، حٌث ٌشكل التؤمٌن 

عامال مشجعا لتكٌٌؾ المبادالت بٌن الشعوب إذ ٌسمح للمستثمرٌن األجانب والموردٌن 

بالقٌام بعملٌات عابرة للحدود دون خوؾ من اآلثار السٌبة التً تسببها المخاطر التجارٌة 

والسٌاسٌة وكذلك الطبٌعٌة
(1)

. 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .16-14: ص–، ص 2000- 12جدٌدي معراج، مدخل الدراسة قانون التؤمٌن الجزابري، المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، الطبعة -  د– 
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 :فوائد التأمٌن- ب 

إذا كان التؤمٌن ٌحقق الفوابد الموجودة للفرد فهو أٌضا ٌعمل على خدمة المجتمع 

باستثمار هذه األموال المتجمعة من األقساط المإمن لهم وبالتالً نستنتج بٌان فوابد 

 .التؤمٌن فٌما ٌلً

 : ـ التأمٌن ٌحقق األمان النفسً والعقلً للمؤمن له1

فاألمان الفردي ٌتجلى فً راحة المإمن لهم وتخلٌصهم من الخوؾ مما قد ٌقع علٌهم 

من أخطار وما قد ٌصٌبهم من حذرات ولذا ٌقبل الفرد على شراء الطمؤنٌنة بمساهمته 

 .المتواضعة فً عملٌة التؤمٌن لتخلٌص نفسه من القلق والخوؾ

 : التأمٌن أنه ٌعوض الخسائر -2

إن التؤمٌن ٌعمل على تقدٌم المساعدة المالٌة التً تسمح للعابلة أو المإسسة 

إن موت معٌل العابلة ٌمكن أن ٌسبب . باالستمرار بالرؼم من الخسابر التً لحقت بها

 .كارثة لها

 :  ٌوفر أساس االئتمان -3

من الصعب على المرء تصور االقتصاد االبتمانً المنشر هذه األٌام بدون التؤمٌن 

 .فكثٌر من أنواع التؤمٌن تعتبر هاما جدا لصفقات االبتمان

 : التأمٌن ٌشجع على التوفٌر -4

تعمل كثٌر من أنواع التؤمٌن على تشجٌع االدخار واالقتصاد فقسط التؤمٌن رؼم 

ضالته إذ ما قورن بالخسارة المحتملة التً بقً منها دفعة مقدمة لخسارة محتملة 

 .تجمٌعها لتكون مبلؽا ٌمكن أن ٌعوض منه األشخاص الذٌن ٌتم وصول الخسارة

  :ٌوفر رؤوس األموال لالستثمار -5

شركات التؤمٌن تستثمر األموال المتجمعة لدٌها من األقساط وودابعها اإلجبارٌة فً 

البنوك وكذا األموال، الفنٌة داخل البلد فً قطاعات التنمٌة المختلفة كشراء سندات 

وشتى . الخ...التنمٌة من الدولة أو المإسسات العامة وسندات القروض واستثمارها
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أنواع االستثمارات ال ٌعود على االقتصاد القومً بالفابدة باإلضافة إلى تشؽٌل 

 .العنصر البشري

 :التأمٌن وفائدته الوقائٌة -6

إن التؤمٌن ٌفٌد المجتمع بتبنً جهود ملحوظة لمنع وقوع الخسابر وهذه الفابدة تعتبر 

هدفا ثانوٌا لمعظم أنواع التؤمٌن فٌما ال شك فٌه، إن الوقاٌة من الخسابر بسبب وسابل 

.التؤمٌن الوقابٌة تقلل من عددها فٌما لو لم ٌكن هناك تؤمٌن
(1)

 

 :الفوائد التً ٌقدمها التأمٌن للفرد فً المجتمع -7

 .تشجٌع القٌام بالمشروعات االقتصادٌة المختلفة - أ

 .ضمان استمرار المشروبات االقتصادٌة - ب

 .زٌادة الكفاٌة اإلنتاجٌة - ت

 .التؤمٌن على الحٌاة كوسٌلة لالدخار - ث

 .تموٌل المشروعات االقتصادٌة - ج

 .تدعٌم االبتمان - ح

 .المشاركة فً تطوٌر طرق الوقاٌة والمنع - خ

 .(2).تقدٌم حلول لبعض المشاكل االجتماعٌة - د

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص -  ص 2001، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن، الطبعة "دراسة مقارنة"عبد القادر العطٌر، التأٌمن البري فً التشرٌع –1

:47-53 . 

 ،الطبعة التوزٌع ،األردن و للنشر العلمٌة الٌازوري   التأمٌن ،دار و الخطر السٌفوا، إدارة إسماعٌل ولٌد-بكر، أبو عبٌد-2

 .117-113ص،-،ص2009العربٌة
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: تقسٌمات التأمٌن: المطلب الثالث  

 :ٌمكن تقسٌم التؤمٌن إلى عدة أنواع عدٌدة و مختلفة حسب نظر الـتؤمٌن علٌها

 :من حٌث طبٌعة الغرض من التأمٌن -1

:و ٌنقسم إلى قسمٌن  

:(االختٌاري، التجاري)التأمٌن الخاص -أ  

ٌشمل جمٌع أنواع التؤمٌن التً ٌكون بموجبها للشخص الحرٌة فً أن اختٌار بٌن أن 

ٌإمن أو ال ٌإمن من دون أي إلزام من أي جهة كالتؤمٌن البحري، تؤمٌنات الحٌاة وتؤمٌن 

 ...الحوادث

 (اإللزامً)التأمٌن االجتماعً - ب

فٌشمل هذا التؤمٌن األنواع التً ٌكون فٌها الشخص المعرض للخطر ملزما بالتؤمٌن ضد 

 .هذا الخطر إما بحكم القانون أو بؤي حكم آخر

وهذه األنواع ؼالبا ما بفرضها القانون ألؼراض اجتماعٌة لخدمة قطاعات واسعة من 

 .المواطنٌن كالعمال والموظفٌن حماٌة لهم وضمانة لمستقبل عابالتهم

 :من حٌث موضوع التأمٌن والخطر المؤمن منه -2

    ٌمكن تقسٌم التؤمٌن من حٌث موضوع التؤمٌن والخطر المإمن منه إلى ثالث أنواع

 تأمٌنات األشخاص - أ

فً هذا النوع من التؤمٌنات ٌكون الخطر المإمن ضده ٌتعلق بشخص المإمن له حٌث 

ٌقوم المإمن له بتؤمٌن نفسه من األخطار التً تهدد حٌاته أو سالمة جسمه أو صحته 

التؤمٌن على الحٌاة، التؤمٌن ضد المرض والتؤمٌن : أو قدرته على على العمل مثل

 .ضد البطالة والتؤمٌن ضد الحوادث الشخصٌة
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 : تأمٌن الممتلكات- ب 

وفً هذا النوع من التؤمٌنات ٌكون الخطر ٌتعلق بممتلكات المإمن له كالتؤمٌن ضد 

الحرٌق، والتؤمٌن البحري والتؤمٌن ضد السرقة وتؤمٌن المحاصٌل الزراعٌة ضد 

 .الظواهر الطبٌعٌة

 : تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة- ج

وفً هذا النوع من التؤمٌن ٌكون الخطر المإمن ضده من األخطار المسإولٌة المدنٌة 

تؤمٌن إصابات العمل واألمراض : التً قدر تترتب على المإمن له تجاه الؽٌر مثل

 .المهنٌة، وتؤمٌن المسإولٌة المهنٌة

 :من حٌث إمكانٌة تحدٌد الخائر والتعوٌض الالزم -3

ٌتم تقسٌم التؤمٌن حسب التعوٌض المدفوع من قبل الشركة التؤمٌن إلى المإمن له حٌث 

التؤمٌنات العامة تعتمد على مبدأ التعوٌض نقدا أو عٌنا، حٌث أن مبدأ التعوٌض ٌهدؾ 

 .إلى وضع المإمن له فً نفس المركز المالً الذي كان علٌه قبل تحقق الخطر

  :من حٌث طبٌعة عقد التأمٌن -4

 :تقسم عقود التؤمٌن إلى قسمٌن هما

 وٌكون لدى الفرد أو المإسسة الحرٌة فً أن ٌقوم بعقدها دون :العقود االختٌارٌة - أ

 .أي إلزام من أي جهة

وهً العقود التً تلزم الفرد أو المإسسة أن تقوم بعقدها بحكم : العقود اإللزامٌة - ب

 .القانون أو بحكم إلزامٌة التعاقدي أو بؤي حكم آخر

 : التقسٌم العملً -5

 ٌقسم التؤمٌن حسب العمل فً شركات التؤمٌن إلى

فً هذا النوع من التؤمٌنات ٌتعهد المإمن فً مقابل أقساط محددة : تأمٌنات الحٌاة - أ

بؤن ٌدفع للمإمن له أو المستفٌد مبلؽا من المال عند الوفاة أو عند بقابه حٌا بعد 

مدة معٌنة أو وراثٌا بشكل دوري وذلك حسب ما ٌتفق علٌه من طرؾ عقد 
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التؤمٌن مثل التؤمٌن لحالة الوفاة والتؤمٌن لحالة التقاعد على الحٌاة والتؤمٌن 

 .المختلط

تندرج تحت هذا التؤمٌن كل من أنواع التؤمٌنات األخرى التً ال : التأمٌنات العامة - ب

 :ٌنطبق علٌها وصؾ تؤمٌنات الحٌاة وفٌما ٌلً نذكر منها

 .تؤمٌن الحوادث الشخصٌة -1

 .صد خطر الحرٌق -2

 .صد خطر السٌارت -3

 .التؤمٌن ضد السطو، السرقة -4

 .التؤمٌن ضد خطر إصابات العمل واألمراض المهنٌة -5

 .التؤمٌن ضد الطٌران -6

 .التؤمٌن البحري -7

 .تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة -8

 .تؤمٌن األموال -9

التؤمٌن ضد خٌانة األمانة-10
(1)

. 

 الجوانب السلبٌة واإلٌجابٌة للتأمٌن: المطلب الرابع

 .الجوانب اإلٌجابٌة للتأمٌن: الفرع األول

للتؤمٌن دور كبٌر فً دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وخصوصٌات فً  -1

دول النامٌة حٌث أن اقتصادٌات هذه الدول تتمٌز بضعؾ فً القدرة على االدخار 

 القطاع العابلً على وجه )االختٌاري 

وانتشار ظاهرة االكتناز بٌن األفراد، فالتنمٌة الحقٌقة هً التً تعتمد  (الخصوص 

على االستثمار فً كافة المجاالت والمصحوب فً نفس الوقت باالدخار حتى ٌمكن 

 .تحقٌق تؽٌر فً الشكل االقتصادي واالجتماعً للبالد

                                                           
(1)

 .100 - 94:ص- أسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، مرجع سابق ،ص-  د– 
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أهمٌة فً أداة دوره فً التنمٌة  (التؤمٌنات الجتماعٌة)ال ٌقل التؤمٌن االجتماعً  -2

وهً (التؤمٌن التجاري أو الخاص)االقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد عن سابقه 

تؤمٌنات  فً ؼالبها إجباري تهدؾ أساسا إلى حماٌة األفراد من األخطار وما 

تحققه من خسابر مادٌة ٌعجز األفراد متوسطً الدخل عن تحملها وهً أخطار 

العجز والوفاة والشٌخوخة والمرض والحوادث الشخصٌة والبطالة، إلى جانب 

التؤمٌنات اإلجبارٌة المفروضة على بعض طبقات المجتمع وتهدؾ إلى حماٌة 

 .الطبقات الناتجة عما ٌنتج من حوادث السٌارات

التؤمٌن بكافة أنواعه ٌخلق جوا من الراحة والطمؤنٌنة والهدوء لدى الجمٌع فً كل  -3

زمان وفً أي مكان ولكل نوعٌة من األفراد سواء الموظؾ  أو التاجر أو الصانع 

 .أو رجل األعمال

تقوم شركات التؤمٌن بعمل الدراسات واألبحاث اإلحصابٌة مستخدمة فً ذلك  -4

طرق رٌاضٌة متطورة فً تقدٌم الخسارة واالحتماالت األخطار مما ٌساعد إلى 

درجة كبٌرة فً تقلٌل حجم الخسابر وتخفٌؾ وقوع األخطار بطرٌقة مفاجبة 

لوجود الدراسات التً تساعد فً تحدٌد قٌمة احتمال وقوع الخطر صورة تقرٌبٌة 

،هذا إلى جانب أن شركات التؤمٌن بما لدٌها من خبرة فً المجاالت  المختلفة 

لعملٌات التؤمٌن  و إعادته ٌمكنها من وضع  السٌاسات التؤمٌنٌة السلٌمة التً 

تساعدها فً عملٌات  القبول التؤمٌنً و بالتالً تخفٌؾ حجم الخسابر ،كما أن هذه 

الخبرة و دراساتها التارٌخٌة باستخدام المعلومات الدقٌقة عند وقوع األخطار و 

ٌساعد شركات التؤمٌن فً تكوٌن معلومات . مسبباتها و العوامل المساعدة فً ذلك

و اتجاهات و توقعات شبه حقٌقٌة عن مالبسات وقوع األخطار و بالتالً وضع ما 

هو ضروري للحماٌة منها و كٌفٌة تفادٌه و مواجهته ،كل ذلك فً النهاٌة  ٌساعد 

على تقلٌل خطورة الحوادث ، وتقلٌل معدل وقوع األخطار ،مع جعل االنحرافات 

 .بٌن ما هو محقق و متوقع فً أدنى حد له

ال ٌتطلب التؤمٌن من جانب المستؤمن أكثر من دفع ما هو مستحق من أقساط و  -5

هً تكون محددة مسبقا مما ٌساعد رجال األعمال فً وضع خطط العمل و 
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توقعاتهم بصورة دقٌقة واضحة ثابتة دون ما تعطٌل لرإوس األموال التً قد 

تخصص لمواجهة خطر معٌن أو تفوٌت عابد استثمار نتٌجة لذلك مما ٌساعد فً 

 .زٌادة معادالت االستثمار والتوسع و النمو للقطاع الخاص و العام

إن عملٌة تجمٌع المخاطر المتشابهة و إجراءات عملٌات تؤمٌنٌة كثٌرة لذات  -6

الخطر ٌساعد إلى درجة كبٌرة فً تطبٌق نظرٌة األعداد الكبٌرة و بذلك نجد أن 

قسطا صؽٌرا ٌستخدم لمواجهة خطرا كبٌرا أي تحوٌل الخسارة كبٌرة ؼٌر 

 .متوقعة و ؼٌر مإكدة إلى خسارة صؽٌرة مإكدة 

إن شركات التؤمٌن بما لدٌها من معلومات عن مسببات الخطر و العوامل  -7

المساعدة لوقوعه بما تقوم به من دراسات و أبحاث و إصدار النشرات ،المجالت 

المتخصصة فً هذه المجاالت ٌساعد المإمن لهم فً التخفٌؾ و التقلٌل من درجة 

الخطر احتمال وقوع المخاطر و تجنب  وقوعها فً بعض الحاالت مسترشدٌن 

بذلك  بما تحوٌه هذه النشرات من تعلٌمات و نصابح فً كٌفٌة مواجهة األخطار 

و محاولة منعها قبل وقوعها مما ٌساعد فً النهاٌة تقلٌل الخسابر على الشركات 

 .و على الوطن أٌضا

 الجوانب السلبٌة للتأمٌن: الفرع الثانً

قد ٌقوم بعض المإمن علٌهم بدفع عدد معٌن من األقساط دون تحقق الخطر  -1

المإمن منه وبالتالً فإن األقساط دفعت دون مقابل ومثل ذلك تؤمٌن السفرٌة 

الواحدة وتؤمٌن الطرٌق البري فً النقل البري وتؤمٌن الحٌاة إذ نص على عدم 

استفادة المإمن علٌه بمبلػ التؤمٌن إذ عاش لحٌن بلوؼه سن معٌنة وذلك نظٌر 

 .تخفٌض قسط التؤمٌن

قد تؽالً بعض الشركات فً تحدٌد قسط مرتفع ال ٌتناسب ودرجة الخطر  -2

المفروض تؽطٌته مما ٌمثل عبا كبٌر على مٌزانٌة رب األسرة أو المنشؤة، هذا 
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قد ٌإدي بالنسبة للمنشؤة إلى زٌادة التكالٌؾ اإلنتاجٌة وبالتالً رفع أسعار السلع 

المنتجة والتً ٌتحمل فرق سعرها المستهلك النهابً
(1)

 . 

تتجه شركات التؤمٌن بدافع تحقٌق المزٌد من األرباح والتهرب من تؽطٌة الخطر  -3

المإمن منه إلى صٌاؼة وثٌقة التؤمٌن بصورة تقربها من عقود إن ما تتضمنه من 

شروط تعسفٌة والتزامات ال ٌملك المإمن مناقشتها من شؤنها أن تإدي فً حاالت 

 .كثٌرة إلى أقساط الكثٌر من حقوقه

ٌإدي التؤمٌن أحٌانا إلى تهاون األفراد المإمن علٌهم فً تفادي وقوع المخاطر  -4

 .الطمبنانهم بسبب التؤمٌن منها

ٌشٌر التؤمٌن إلى بعض التخفٌضات من الناحٌة الدٌنٌة مما ٌإدي إلى أحجام  -5

 .الكثٌر من المواطنٌن عن الدخول فٌه وهذا ما سنعرض له بإٌجاز

ٌتم التؤمٌن أحٌانا بطابع المقامرة حٌث ٌتم دفع األقساط دون أن ٌتحقق الخطر  -6

المإمن منه ومن ثم تكون األقساط قد دفعت دون مقابل
(2)

 . 

 إجراءات وعملٌة التأمٌن: المبحث الثالث

 إجراءات التأمٌن: المطلب األول

 :    هناك مراحل عدة تمر بها عملٌة التؤمٌن وهً

 :تقدٌم الطلب -1

   ٌتقدم الشخص الراؼب فً التؤمٌن على شًء معٌن ضد خطر معٌن وٌكون له 

فٌه مصلحة تؤمٌنٌة بطلب إلى المإمن إما مباشرة فً مكتبه أو بشكل ؼٌر مباشر 

عن طرٌق وكٌله، وتتوقؾ طرٌقة تقدٌم الطلب على التقالٌد الخاصة بكل نوع من 

أنواع التؤمٌن وؼالبا ما ٌؤخذ الطلب شكل استمارة تحتوي على عدد من األسبلة 

ٌجٌب علٌها طالب التؤمٌن بوضوح وبدقة تامة وٌكون الهدؾ منها إعطاء المإمن 

                                                           
(1)

 .63 مختار محمود الهانسً،إبراهٌم عبد النبً حموده، مرجع سابق، ص – 
(2)

 .19- 17:ص–بدون طبعة ، ص ,مبادئ القانون التأمٌن، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، االسكندرٌة ,  محمد حسٌن منصور– 

 



  التأمين والخطر                                                                                                                            الفصل األول                                                            
 

24 
 

البٌانات الضرورٌة عن الخطر موضوع التؤمٌن حتى ٌقرر ما إذا كان ٌقبل أو 

 .ٌرفض الطلب ولٌقرر الشروط التً ٌراها ضرورٌة فً حالة قبوله الطلب

   وبعد أن ٌتسلم المإمن طلب التؤمٌن ٌقوم بإجراءات معٌنة قدراها ضرورٌة 

للبدء فٌه وتختلؾ هذه اإلجراءات تبعا لنوع التؤمٌن، ففً التؤمٌن على الحٌاة ٌلزم 

التؤكد عن طرٌق الكشؾ الطبً من أن صحة الشخص المطلوب التؤمٌن على 

حٌاته لٌست دون مستوى معٌن وفً التؤمٌن على الممتلكات ضد الحرٌق قد ٌلزم 

الكشؾ عن المسببات المحتملة للخطر فً المبنى هذا باإلضافة إلى أن ٌكون 

 .المإمن ؼالبا ٌبحث عن المسببات المعنوٌة للخطر

   :إصدار إشعار بالتغطٌة-2

    إشعار التؽطٌة نموذج ترسله هٌبة التؤمٌن إلى المإمن له تشعره فٌه بقبولها 

تؽطٌة الخطر المطلوب بصفة مإقتة بعد أن ٌتقدم طالب التؤمٌن بطلبه إلٌها، 

وإشعار التؽطٌة ال ٌحمل توقٌع طالب التؤمٌن ولكنه ٌتضمن اتفاق الطرفٌن اتفاقا 

مإقتا فً انتظار إعالن المإمن رده النهابً وطلب التؤمٌن وهكذا فإن التؽطٌة 

تسقط تلقابٌا بعد انتهاء مدة االتفاق المإقت إذ قرر المإمن رفض الطلب وقد 

ٌعتبر اإلشعار إثباتا مإقتا للقبول النهابً من قبل المإمن لعملٌة التؤمٌن إذ ما ورد 

نص على ذلك فً إشعار التؽطٌة وبذلك ٌكون تسلٌم عقد التؤمٌن للمإمن مسؤلة 

 .وقت

   من الجدٌر بالذكر أن عملٌة التؤمٌن ال تعتبر مقبولة بشكل نهابً إال عند ما 

 .ٌستسلم المإمن له عقد التؤمٌن بعد أن ٌكون قد دفع القسط األول

 قد ٌدفع المإمن له القسط األول و ال ٌؤخذ إٌصاال به إال أن هذا اإلٌصال ٌكون 

مإقتا و ال ٌترتب علٌه أي التزام للمإمن اتجاه المإمن له إال بعد البث فً طلب 

التؤمٌن و إصدار العقد أو اإلٌصال الرسمً الخاص به و فً هذه الحالة ٌجب رد 

 .اإلٌصال الخاص بالقسط
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وفً بعض الحاالت ٌعتبر اإلشعار إثباتا مإقتا للقبول النهابً من قبل المإمن 

لعملٌة التؤمٌن إذا ما ورد نص على ذلك فً إشعار التؽطٌة و بذلك ٌكون تسلٌم 

 .عقد التؤمٌن للمإمن له مسؤلة وقت

 :إصدار عقد التؤمٌن أو بولٌصة التؤمٌن-3

تعتبر إصدار عقد التؤمٌن لمرحلة العامة إلتمام عملٌة التؤمٌن و بمجرد إصدار 

 .هذا العقد ٌصبح المإمن و المإمن له ملزمٌن بكل ما ٌرد فٌه من شروط 

 :المطالبة بالتعوٌض-4

ٌعتبر دفع التعوٌض المترتب على المإمن دفعه عند وقوع الخطر الوظٌفة الهامة 

التً ٌإدٌها التؤمٌن للمجتمع  ومن الواضح أن المإمن ال ٌمكنه أن ٌفً بتعهده 

 .بدفع التعوٌض ما لم ٌتسلم إشعار بالمطالبة من قبل المإمن له 

و تشترط بعض هٌبات التؤمٌن استعمال نموذج خاص مجهز مسبقا لهذا الؽرض 

حتى ٌمكن استٌفاء جمٌع البٌانات الضرورٌة للبث فً الطلب و حتى ٌسهل 

الرجوع إلى الملفات الستخراج عقد التؤمٌن المطلوبة و الذي على أساسه سوؾ 

 (.1)تجرى المفاوضات المتعلقة بتقدٌر الخسابر  و دفع التعوٌض 
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 العناصر األساسٌة لعقد العملٌة التأمٌنٌة: المطلب الثانً

   تخضع عقود التؤمٌن للشروط أو المبادئ القانونٌة التً تخضع جمٌع العقود 

التجارٌة إذ ٌجب توافر اإلٌجاب والقبول كما ٌشترط توافر األهلٌة للطرفٌن 

 .المتعاقدٌن كما ٌجب أن ٌكون موضوع التؤمٌن مشروعا

   وهناك مجموعة من الخصابص أو الشروط التً تنفرد بها عقود التؤمٌن 

 .تمٌزها عن بقٌة أنواع العقود

 : المبادئ القانونٌة لعقد التأمٌن :الفرع األول

 وهو ذلك العقد الذي ٌكفً النعقاده طرفً العقد والعقد الذي :العقد الرضائً -1

 .ٌكون فٌه إٌجاب وقبول

وعقد التؤمٌن ٌجب أن ٌكون مثبتا وبولٌصة التؤمٌن هً الوسٌلة إلثبات هذا 

 .العقد

وهو ذلك العقد الذي ٌنشؤ عنه التزامات متقابلة فً ذمة كل من : العقد الملزم -2

 .طرفً العقد

، حٌث (المإمن والمإمن له)ففً عقد التؤمٌن تنشؤ التزامات لكل من طرفٌه 

ٌلتزم المإمن له بدفع قسط التؤمٌن حسب الترتٌب الزمنً المتفق علٌه 

وبالمقابل ٌلتزم المإمن بدفع التعوٌضات فً حالة وقوع الخطر المإمن ضده 

والمثبت فً العقد، باإلضافة لاللتزامات هذه فعلى المإمن له أن ٌزود المإمن 

بكافة البٌانات والمعلومات عن طبٌعة العملٌة التؤمٌنٌة والتً تلزم لتقدٌم 

الخطر من حٌث احتمال وقوعه وبالتالً تقدٌم قسط التؤمٌن، كما علٌه أن ٌبلػ 

المإمن بوقوع الخطر خالل مدة معٌنة متفق علٌها، وذلك لٌقوم المإمن 

 .بالتحقق والتعوٌض

هو العقد الذي ال ٌستطٌع أي من طرفً العقد تحدٌد المنفعة : العقد االحتمالً -3

التً سٌحصل علٌها عند التعاقد حٌث ال ٌمكن تحدٌدها إال عند تحقق الخطر، 

فاحتمال الكسب والخسارة أمر محقق لطرفً عقد التؤمٌن فإذا لم ٌقع الخطر 

ٌخسر المإمن له قٌمة القسط والذي ٌربحه المإمن دون مقابل، وإذا تحقق 
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الحادث خسر المإمن مبلػ التؤمٌن وكسب المإمن له مبلؽا أكبر من القسط 

 .الذي التزم بدفعه

وهو العقد الذي ٌؤخذ كل من طرفٌه مقابال لما أطاه، فالمإمن : عقد المعاوضة -4

ٌؤخذ القسط والمإمن له ٌؤخذ مبلػ التؤمٌن، وٌرى الفقهاء هنا أن مبلػ التؤمٌن 

لٌس هو المقابل فهو قد ٌدفع وقد ال ٌدفع إذ أن ذلك مرتبط بتحقق الخطر ولكن 

 .تحمل المإمن لتبعة الخطر هو المقابل إذ أنه ثابت فً كل األحوال

 وهو ذلك العقد الذي ٌكون فٌه الزمن عنصرا جوهرٌا، حٌث :العقد الزمنً -5

ٌلتزم المإمن بتحمل تبعة الخطر لمدة محدودة وكذلك فالمإمن له ملتزم بسداد 

األقساط فً مواعٌد محددة، وٌترتب على هذه الصفة أنه إذ لم ٌتم فسخ عقد 

التؤمٌن بعد سرٌانه فإن آثار هذا الفسخ ال تكون بؤثر رجعً، حٌث ٌتقاضى 

المإمن له جزءا من القسط عن باقً الفترة من تارٌخ الفسخ وحتى نهاٌة مدة 

 .التؤمٌن، فً حٌن ٌكون الجزء األخر من القسط من حق المإمن

وهو ذلك العقد الذي ٌكون فٌه طرؾ قوي ٌملً شروطه على : عقد إذعان -6

الطرؾ األخر ولكن التشرٌعات تحاول حماٌة الطرؾ األضعؾ وذلك من 

.أجل أن تكون الكفة متوازنة بٌن الطرفٌن
(1)

    

 .المبادئ الفنٌة لعقد التأمٌن: الفرع الثانً

من خالل دراستنا لمفهوم الخطر : (احتمالٌة الخسارة)مبدأ الخسارة العرضٌة  -1

درجته أو احتماله )علما أن درجة الخطورة تنعدم عندما ٌكون الخطر مستحٌال 

درجته أو احتماله ٌساوي )، وكذلك عندما ٌكون الخطر مإكدا (ٌساوي صفرا

، ولذلك فإن شركات التؤٌمن ال تقبل على هذه األخطار وإنما تتعامل (واحد صحٌح

وهً األخطار التً ٌنحصر احتمالها بٌن الصفر )مع األخطار محتملة الحدوث 

، وفً مثل الحالة ٌمكن لشركة التؤمٌن تقدٌر قٌمة (p(x)>0<1)والواحد أن 

الخسارة المحتملة وبالتالً إمكانٌة حساب قسط التؤمٌن، وٌقضً هذا المبدأ أنه ال 

                                                           
(1)

 –، عمان، ص 2007شقٌري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الحامد للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى - أسامة عزمً سالم،  -  

 .102- 101:ص 
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ٌجب ٌتدخل أحد الطرفٌن فً إحداث الضرر أو الخسارة أو العمل على زٌادة 

الضرر أو الخسارة عمدا، وعادة ما ٌلجؤ المإمن له إلى إحداث هذا الضرر 

للحصول على مبلػ التعوٌض ومن هنا نجد أن الخسارة قد خرجت من الناحٌة 

 .العرضٌة

ٌقضً هذا المبدأ أن التؤمٌن ال ٌهتم إال بالخسارة المادٌة، : مبدأ الخسارة المالٌة -2

أما الخسارة المعنوٌة فال ٌهتم بها، وحٌث أن عقد التؤمٌن من عقود العوض المالً 

أي ٌشترط الستحقاق التعوٌض حدوث الضرر، وأن هذا الضرر ٌمكن تقدٌره 

وتقوٌمه مالٌا، حٌث أن مجموع الخسابر التً تدفعها شركة التؤمٌن تعادل مجموع 

 .األقساط الصافٌة التً تحصل علٌها من المإمن لهم

إن لهذا المبدأ أثر كبٌر فً قبول أي خطر أو رفضه إذ : مبدأ انتشار الخطر -3

تحرص شركات التؤمٌن على االبتعاد عند األخطار المركزة وٌقصد باألخطار 

 :المركزة

 .األخطار المركزة جؽرافٌا - أ

 .األخطار المركزة بسبب األخطار الطبٌعٌة - ب

 .األخطار المركزة بسبب الحروب والشؽب واالضطرابات - ت

 .األخطار المركزة بسبب كبر مبلػ التؤمٌن - ث

حٌث أن هذه األخطار هً مركزة وال ٌمكن لشركة التؤمٌن تقدٌر قٌمتها، كما 

أن الخسابر التً تحدث خسابر كبٌرة وال ٌمكن لشركة التؤمٌن تحملها، كما 

ٌجب أن تكون األخطار مباشرة، ولكن ٌمكن لشركات التؤمٌن أن تقبل التؤمٌن 

على خطر مركز سواء كان جؽرافً أو بسبب الكوارث الطبٌعٌة أو بسبب 

كبر مبلػ التؤمٌن على أن تقوم بإعادة التؤمٌن لدى شركات تؤمٌن مباشر أخرى 

 .أو شركات متخصصة فً إعادة التؤمٌن

ٌقصد بهذا المبدأ سهولة تحدٌد وقت ومكان : مبدأ إمكانٌة إثبات وقوع الخسارة -4

الخسارة ولذلك تنص جمٌع عقود التؤمٌن علة تحدٌد دقٌق لمدة التؽطٌة، وهً 

المدة التً تلتزم شركة التؤمٌن بدفع التعوٌض للمإمن له عن قٌمة الخسارة فً 
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حالة وقوع الخطر خاللها، كما ٌنص عقد التؤمٌن على أن ٌتم إثبات وقوع الحادث 

فً محضر رسمً بواسطة شركة التؤمٌن إلثبات الخسابر وأسبابها، كما ٌنص 

 .عقد التؤمٌن على سرعة إبالغ شركة التؤمٌن بالحادث

وهذا المبدأ هام حتى ٌمكن تقدٌر قسط : مبدأ إمكانٌة تقدٌر االحتماالت المتوقعة -5

التؤمٌن الصافً، حٌث أن قسط التؤمٌن الصافً ٌتم تقدٌره بناءا على قٌمة الخسابر 

 :التً حدثت فً الماضً حٌث ٌمكن حساب معدل الخسارة كما ٌلً

               
 =معدل الخسارة 

 مجموع الخسابر التً حدثت

 قٌمة  الشًء موضوع التؤمٌن 

         

وبناءات على تقدٌر معدالت الخسابر عن فترات سابقة ٌمكن تقدٌر قسط التؤمٌن 

الصافً، ثم بعد ذلك ٌتم إضافة تحمل مصروفات القسط الصافً للوصول إلى القسط 

 .التجاري

  ٌتضح لنا أن المبادئ الفنٌة لعقد التؤمٌن تتعلق أساسا بعرضٌة الخسارة وإمكانٌة 

تحدٌدها وإثباتها وتقدٌر احتماالت حدوثها، وأن تكون الخسارة مالٌة، ومنتشرة 

جؽرافٌا وزمنٌا وكل ذلك متعلق بشرط أساسً هو أن ٌكون وقوع الحادث مستقبال، 

أي ال ٌجوز التؤمٌن على خطر وقع فعال ولكن ٌستثنى من ذلك التؤمٌن البحري، إذ 

ٌجوز التؤمٌن على خطر قد حدث فعال بشرط عدم علم المإمن له بوقوع الضرر 

.حتى لو كان هذا الضرر سابق لتارٌخ التؤمٌن
(1)

  

 :المبادئ األساسٌة لعقد التأمٌن: الفرع الثالث

 :هناك مبادئ عامة تعتمد علٌها عقود التؤمٌن مهما كان نوعها هً

بموجب هذا المبدأ ٌتوجب على كل من طرفً العقد المإمن : مبدأ حسن النٌة -1

والمإمن له أن ٌعطً الطرؾ األخر جمٌع الحقابق والتفصٌالت الجوهرٌة 

بالنسبة للتعاقد وٌصبح العقد باطال إذا ما أحل أحد الطرفٌن بهذا المبدأ، وهذا 

المبدأ هام جدا بالنسبة للمإمن ألنه ٌحتاج لجمٌع الحقابق والتفصٌالت لٌقرر فٌما 
                                                           

(1)
 عٌد أحمد أبو بكر ، ولٌد إسماعٌل السٌفو، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة العربٌة – 

 .130-127: ص–، ص 2009
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إذا كان سٌقبل أو ٌرفض أن ٌإمن ضد الخطر وكذلك لٌستطٌع أن ٌقر مقدار قسط 

التؤمٌن والشروط الخاصة بقبوله وكذلك ٌجب على المإمن من ناحٌة أخرى أن 

ٌعطً جمٌع الحقابق للمإمن له وأن ال ٌضلله بمعلومات كاذبة لكً ٌشجعه على 

 .قبول التؤمٌن لدٌه

وبموجب هذا المبدأ ٌجب أن ٌكون للمإمن له مصلحة مادٌة : المصلحة التأمٌنٌة -2

مشروعة فً التؤمٌن على الشًء أو الشخص موضوع التؤمٌن فال ٌجوز مثال 

التؤمٌن على البضابع المسروقة وٌنطبق هذا المبدأ على كل أنواع التؤمٌن وبشكل 

عام تنظٌم قوانٌن التؤمٌن فً العادة المصلحة التؤمٌنٌة بالنسبة لكل نوع من أنواع 

التؤمٌن، حٌث أنها تحدد الحاالت التً ٌكون فٌها مصلحة تؤمٌنٌة والحاالت التً ال 

 .تتوفر فٌها تلك المصلحة

إن كلمة قرٌب ال ٌقصد بها القرب زمانٌا أو مكانٌا وإنما القرب : السبب القرٌب -3

من ناحٌة التسبب والسبب القرٌب هو السبب الذي ٌولد سلسلة من الحوادث التً 

تإدي إلى وقوع خسارة المإمن ضدها بدون تدخل أي مإثر خارجً أخر مستقل، 

أي أن المإمن ملزم بدفع التعوٌض إذا كان الخطر المإمن ضده هو السبب 

القرٌب لحدوث الخسارة وهذا المبدأ ٌثٌر الكثٌر من الخالفات بٌن المإمن 

والمإمن له، حٌث ٌمكن أن تعمل عدة مسببات مجتمعة على وقوع الخسارة 

 .موضوع التؤمٌن وعندها تثور الخالفات حول تقدٌر السبب القرٌب

التعوٌض هو المبلػ الذي ٌدفعه المإمن للمإمن له عند تحقق : مبدأ التعوٌض -4

الخطر موضوع التؤمٌن، ومبدأ التعوٌض ٌنص على أن المإمن لٌس ملزما إال 

بتعوٌض المإمن له عن قٌمة الخسارة التً أصابته فعال نتٌجة وقوع الخطر 

موضوع التؤمٌن مهما كان مبلػ التؤمٌن وبحٌث ال ٌتجاوز المبلػ الذي ستدفعه 

الشركة مبلػ التؤمٌن فلو كان التؤمٌن بمبلػ عشرة آالؾ دٌنار وكانت الخسارة 

تقدر بخمسمابة دٌنار فقط فإن المإمن ملزم بدفع خمسمابة دٌنار فقط، أما لو كانت 

الخسارة خمسة عشر ألؾ دٌنار وكان مبلػ التؤمٌن عشرة آالؾ فإن الشركة تدفع 

عشرة آالؾ دٌنار فقط، وٌنطبق مبدأ التعوٌض هذا على جمٌع أنواع التؤمٌن ما 
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عدا تؤمٌنات األشخاص ألنه ال ٌمكن تقدٌر قٌمة حٌاة الشخص بمبلػ نقدي لذلك 

فإن الشركة فً هذه الحالة تدفع المبلػ المتفق علٌه وٌهدؾ بهذا التعوٌض حٌثما 

ٌطبق إلى منع المإمن له من أن ٌعمل على وقوع الخطر المإمن ضده عمدا أو 

على األقل ٌمنعه من اإلهمال فً االحتٌاط ضد وقوعه أي لكً ال ٌكون التؤمٌن 

وسٌلة لإلثراء ؼٌر المشروع كما أن عقد التؤمٌن بدون مبدأ التعوٌض ٌكون 

 .مصدرا إلحداث األضرار للمجتمع وٌكون مخالفا للمبادئ العامة للعقود

الحلول فً الحقوق معناه أن ٌحل شخص مكان آخر فً : مبدأ الحلول فً الحقوق -5

الدعاوي والحقوق التً تكون له وٌقضً هذا المبدأ أنه إذ قام المإمن بدفع 

التعوٌض ٌحق له أن ٌحل محل المإمن له فً جمٌع الحقوق والدعاوي التً 

تترتب له على اآلخرٌن الذٌن تسببوا فً أن تلحق به الخسارة موضوع التؤمٌن، 

 .وهذا المبدأ ال ٌنطبق على تؤمٌن الحٌاة وتؤمٌن الحوادث الشخصٌة

المقصود بهذا المبدأ أنه إذا أمن شخص ما على الشًء موضوع : مبدأ المشاركة -6

التؤمٌن لدى أكثر من مإمن واحد فً نفس الوقت ٌشترك المإمنون جمٌعا فً دفع 

التعوٌض المستحق عند وقوع الخطر موضوع التؤمٌن وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ 

المشاركة، والهدؾ من مبدأ المشاركة هو أن ال ٌحصل المإمن له على قٌمة 

التعوٌض الذي ٌستحقه نتٌجة وقوع خطر معٌن إال مرة واحدة وهذا ٌمنع التؤمٌن 

من أن ٌكون وسٌلة لكسب ؼٌر المشروع ومبدأ المشاركة ال ٌنطبق على تؤمٌن 

الحٌاة أو الحوادث الشخصٌة، حٌث أن هذه األنواع ال تخضع لمبدأ التعوٌض أما 

تؤمٌنات المسإولٌة المدنٌة فتخضع لمبدأ المشاركة فً التؤمٌن ألنها تخضع لمبدأ 

.التعوٌض
(1)

  

 مفهوم عقد التأمٌن وقسط التأمٌن: المطلب الثالث

 عقد التأمٌن: الفرع األول

عقد تلتزم شركة التؤمٌن بمقتضاه أن تإدي إلى المإمن علٌه أو إلى المستفٌد الذي 

عقد لصالحه مبلؽا من المال أو أي تعوٌض مالً آخر، فً حالة وقوع الخطر المإمن 
                                                           

 33-31ص،-ذكره،ص سبق ،مرجع رمضان  زٌاد/1 .
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علٌه والمبٌن فً العقد وذلك نظٌر أقساط أو دفعات مالٌة ٌإدٌها المإمن علٌه لشركة 

التؤمٌن
(.

1
)

 

بٌن المإمن و المإمن له ٌتعهد فٌه المإمن بتعوٌض المإمن (اتفاق)بؤن عقد: عقد التؤمٌن-

له عن األضرار و الخسابر المادٌة المؽطاة بموجب  العقد ، و ٌكون  هذا التعوٌض عٌنٌا 

 (2).أو نقدٌا ، و بذلك مقابل قٌام المإمن له بدفع قسط التؤمٌن

 هو القسط الذي ٌلتزم بسداده المإمن علٌه كما ورد :قسط التأمٌن :الفرع الثانً

بالعقد الستمرار عقد التؤمٌن واستمرار عقد شركة التؤمٌن بدفع مبلػ التؤمٌن عند 

 .تحقق الخطر المإمن ضده

 تلتزم شركة التؤمٌن بؤن تدفع للمإمن علٌه أو المستفٌد :مبلغ التأمٌن :الفرع الثالث

الذي ٌعنٌه مبلػ التؤمٌن عند وقوع الخطر أو الحادث المإمن منه مقابل األقساط التً 

 .ٌدفعها المإمن علٌه

 :أطراف عقد التأمٌن: الفرع الرابع

هو الذي ٌدفع قسط التؤمٌن وقد ٌسمى أحٌانا المإمن له وٌفرق أرباب : المستؤمن - أ

التؤمٌن بٌن المستؤمن والمستفٌد إذ ربما ٌدفع األقساط طرؾ وٌستفٌد طرؾ أخر 

 .بشكل كلً أو جزبً

هً الجهة التً تقدم خدمات التؤمٌن وتحصل على الرسوم عن طرٌق بٌع : المإمن - ب

البولٌصات التً تتضمن التؽطٌة التؤمٌنٌة، وتكون مإسسات تجارٌة لؽرض 

.االسترباح، أو تعاونٌة لنفع المشتركٌن فً البرنامج أو الحكومة
(

3
)

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 48ذكره،ص، سبق ،مرجع  فالح الدٌن عز-1

 .122،ص، سابق ،مرجع السٌفو إسماعٌل ،ولٌد بكر أبو  أحمد عبٌد -2

. 16-15ص،-،ص سابق مرجع فالح، الدٌن عز -3
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 ٌقصد باالحتٌاطات الفنٌة فً صناعة التؤمٌن :االحتٌاطات الفنٌة للتأمٌن: المطلب الرابع

االحتٌاطً المترتبة على العقود السارٌة عند انتهاء السنة المالٌة للشركة وتقدر هذه 

االحتٌاطات وفقا لألسس الفنٌة معروفة تتمثل بنسبة معٌنة من األقساط المتحققة ومن 

ٌجب أن ٌكون لكل وثٌقة تؤمٌن احتٌاطها الحسابً وهكذا فمن الناحٌة  الناحٌة النظرٌة

العملٌة ٌكون للوثابق مجتمعة أموال احتٌاطٌة لمواجهة طالبات الدفع فً المستقبل 

 وضرورة االحتفاظ 

بؤموال احتٌاطٌة تشمل جمٌع أنواع التؤمٌن إذ ٌجب االحتفاظ بؤموال احتٌاطٌة لمواجهة 

طلبات الدفع التً قدمت ولم تتم تسوٌتها بعد بالنسبة لكل نوع من أنواع التؤمٌن، وفٌما 

 :ٌلً األنواع المختلفة من األموال االحتٌاطٌة الفنٌة التً تحتفظ بها عادة هٌبات التؤمٌن

 لكل هٌبة تؤمٌن سنة مالٌة خاصة بها وؼالبا :(حسابً)احتٌاطً األخطار السارٌة -1

ما ٌنص قانون الرقابة واإلشراؾ على منشآت التؤمٌن على سنة مالٌة معٌنة تبدأ 

 جانفً وتنتهً فً أواخر دٌسمبر إال أن هٌبة التؤمٌن تصدر وثابق تؤمٌن 01فً 

على مدار السنة وبذلك تنتهً السنة المالٌة وٌكون لدٌهم وثابق لم تنته مدتها بعد 

األمر الذي ٌستدعً ضرورة االحتفاظ بمال احتٌاطً لمقابلة الخسابر التً تستنتج 

عن تحقٌق األخطار المإمن ضدها وٌسمى هذا المال باحتٌاطً األخطار السارٌة 

ألنه ٌشمل األخطار التً تؽطٌها الوثابق سارٌة المفعول عند حلول السنة المالٌة 

وٌسمى هذا النوع من االحتٌاطً فً حالة التؤمٌن على الحٌاة باالحتٌاطً 

 .الحسابً

 تواجه شركات التؤمٌن فً بعض السنوات خسابر أكثر :االحتٌاطً اإلضافً -2

 .فٌتكون لدٌها احتٌاطً لمقابلة التعوٌضات المترتبة على األخطار الشاذة

فً أنواع كثٌرة من التؤمٌن ٌإدي وقوع : احتٌاطً اإلدعاءات تحت التسوٌة -3

الخطر إلى مطالبة المإمن له لشركة التؤمٌن بدفع التعوٌض ولذلك تبدأ بشركة 

التؤمٌن اإلجراءات للتثبت من وقوع الخطر موضع التؤمٌن وبؤنه ؼٌر متعمد وبؤنه 

هو السبب الذي أدى إلى الخسارة المطلوب التعوٌض عنها ثم تقدٌر هذه الخسارة 

ومن الواضح أن اتخاذ هذه اإلجراءات ٌستؽرق وقتا لهذا فقد تنتهً السنة المالٌة 
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لشركة التؤمٌن دون تسوٌة التزامها نحو المإمن له ولذلك فمن الواجب أن تحتفظ 

الشركة باحتٌاطً على ذمة المطالبات التً تجري تسوٌتها ٌسمى احتٌاطً 

التعوٌضات تحت التسوٌة وٌقدر المبلػ الذي تحتفظ به الشركة على ذمة كل 

مطالبة بناءا على أساس المبلػ الذي ٌطالب به المإمن بعد أن تؤخذ بعٌن االعتبار 

 .العوامل المختلفة المرتبطة بوقوع الحادث ومدى أحقٌة المإمن له فً التعوٌض

 قد تنتهً السنة المالٌة لشركة التؤمٌن دون أن :احتٌاطً التعوٌضات تحت التسدٌد -4

تسدد بعض التعوٌضات التً قد اكتملت جمٌع اإلجراءات المتعلقة بها وتم 

إقرارها ولكن لم ٌتم دفعها للمإمن له ولهذا تحتفظ شركة التؤمٌن باحتٌاطً 

لمواجهة مثل هذه الحاالت ٌسمى احتٌاطً التعوٌضات تحت التسدٌد وٌحدث هذا 

ؼالبا فً حالة التؤمٌن ضد البطالة أو المرض أو إصابات العمل حٌث تلتزم شركة 

 .التؤمٌن بدفع مبالػ دورٌة

 اشترط قانون مراقبة أعمال التؤمٌن توظٌؾ أموال :استعمال األموال االحتٌاطً -5

 :االحتٌاطات الفنٌة فً أوجه استثمار محددة كما ٌلً

 15%أسهم مشارٌع صناعٌة . 

 20%تموٌل المشارٌع التنموٌة العامة . 

 50%تموٌل قروض إسكان موظفً وقروض حملة عقود التؤمٌن . 

 50% توظفها %10 توظؾ كودابع نقدٌة لدى بنك اإلسكان وترك الشركة نسبة 

كما تشاء
(1)

. 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 .42، مرجع سابق  ،ص (دراسة عن واقع التؤمٌن) زٌاد رمضان مبادئ التؤمٌن  
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 :خاتمة الفصل

   إن التؤمٌن له دور مهم فً المساهمة فً االقتصاد لكل بلدان العالم ولقد اكتسب 

هذه األهمٌة من خالل تسرٌع عملٌة التعوٌض الذي ٌؽطٌها نتٌجة لحدوث الخطر المإمن 

ضده وكذلك التؤمٌن له دون االدخار واالستثمار واالبتمان من خالل هذا ٌمكن تحرٌك 

العجلة االقتصادٌة والتنمٌة وله عدة تقسٌمات وفوابد كما تم ذكرها من خالل الدراسة 

 .  وبعد سوؾ نتطرق إلى الفصل الالحق بعنوان الضمان االجتماعً وحوادث العمل
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دراسة حالة الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة  للعمال األجراء وكالة : الفصل الثالث

 مستغانم

 :مقدمة الفصل

 إن نشاط الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء ٌقوم بتؽطٌة مئات 

العمال الذٌن ٌمارسون مهنا متعددة مأجورة وؼٌرها من الناحٌة االجتماعٌة ولالستفادة من 

خدمات الصندوق ال بد من دفع االشتراكات لدى هٌئة الضمان االجتماعً وكذلك ٌقوم 

بالتأمٌن على عدة أخطار ومن بٌنها التأمٌن على البطالة والمرض والعجز والوفاة، 

 .واألمراض المهنٌة وحوادث العمل
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 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء: المبحث األول

 :تأسٌس الوكالة: المطلب األول

 متفرعا عن الصندوق الجهوي للؽرب هذا قصد 1983 تم تأسٌس الوكالة سنة 

 1-88تقرٌب األداءات من المواطن وبالتالً القضاء على المركزٌة وبموجب القانون رقم 

 المتضمن القانون التوجٌهً لمؤسسات العمومٌة االقتصادٌة 12/01/1988المؤرخ فً 

 .ٌتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقاللٌة المالٌة

 التنظٌم اإلداري والمالً: المطلب الثانً

 والمتضمن 1992 المؤرخ فً جانفً 7-92التنظٌم الحالً للوكالة ٌحدده المرسوم رقم 

الطابع القانونً لصنادٌق الضمان االجتماعً واألجهزة اإلدارٌة والمالٌة له، والمقرر 

 المتضمن النظام الداخلً للصندوق الوطنً للتأمٌنات 11/03/1998والمؤرخ فً 

 .االجتماعٌة
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ٌتكون الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة وكالة مستؽانم من أربع مدٌرٌات فرعٌة 

:وهً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر من إعداد الطالبة (01)الشكل 

 

 

 

 

 مدٌرٌات فرعٌة

 نٌابة مدٌرٌة األداءات

 تتكون من

نٌابة مدٌرٌة المالٌة 

 والتحصٌل تتكون من

نٌابة مدٌرٌة المالٌة 

 والتحصٌل تتكون من

نٌابة مدٌرٌة الوسائل 

 واالنجاز تتكون من

 ـ مصلحة المنح العائلٌة

 ـ مصلحة األخطار الكبرى

 ـ مصلحة التسجٌل

دائرة 

أرباب 

 العمل

دائرة 

التح

 صٌل

دائرة 

 المالٌة

ـ مصلحة 

 المراقبة

ـ مصلحة 

تسجٌل 

أرباب 

 العمل

ـ مصلحة 

 الترقٌم

ـ مصلحة 

 المنازعات

مصلحة -

تحصٌل 

 باالشتراك

 دائرة الوسائط

العامة 

 واإلنجازات 

دائرة اإلدارة 

العامة والموارد 

 البشرٌة

ـ مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

ـ مصلحة 

 المٌزانٌة

مصلحة -

محاسبة 

 التحصٌل

مصلحة -

األمر 

بالدفع 

 باتلدفع

 

 

 - 

-- 

ـ مصلحة 

اإلدارٌة 

للمراقبة 

 الطبٌة

ـ مصلحة 

أطباء 

مراقبون 

 مستشارٌن
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 مهام الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعً للعمال األجراء: المطلب الثالث

 : ٌمكن حصر مهام الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة فٌما ٌلً

، وكذا حوادث (المرض، األمومة، العجز، الوفاة)تسٌٌر أداءات التأمٌنات االجتماعٌة  -1

 .العمل واألمراض المهنٌة

 .تسٌٌر المنح العائلٌة لحساب الدولة -2

 .تحصٌل االشتراكات -3

 .الرقابة والمنازعات المتعلقة لتحصٌل االشتراكات الموجهة لتموٌل األداءات -4

 .منح رقم التسجٌل الوطنً للمؤمن لهم اجتماعٌا وكذا أصحاب العمل -5

المساهمة فً الترقٌة السٌاسٌة الرامٌة إلى الوقاٌة من حوادث العمل واألمراض  -6

 .المهنٌة

تسٌٌر األداءات المتعلقة باألشخاص المستفٌدٌن من اتفاقٌات ثنائٌة للضمان  -7

 .االجتماعً

 .إجراءات الرقابة الطبٌة لفائدة المستفٌدٌن -8

 .تسٌٌر صندوق المساعدة والنجدة -9

 .إبرام اتفاقٌة مع مقدمً العالج -10

 إعالم المستفٌدٌن وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم -11
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 .الهٌكل التنظٌمً للصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء: المطلب الرابع

 الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصندوق الوطنً للتأمٌنات : المصدر: 02الشكل

 .االجتماعٌة للعمال األجراء

 

 اإلدارة العامة

 السكرتارٌة العامة

المدٌرٌة الفرعٌة 

 لإلدارة العامة

  

 

 

 مصلحة المتابعة

 واإلنجاز

 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة المستخدمٌن

 مصلحة األمن والصٌانة

 المصلحة التقنٌة

المدٌرٌة 

 الفرعٌة المالٌة

مسئول قسم 

 المالٌة

 السكرتارٌة

المكلؾ 

 بالدراسات

 قسم التحصٌل

المدٌرٌة الفرعٌة 

 للتعوٌضات

 مركز الدفع

مصلحة األخطار 

 الكبرى

مصلحة 

 االنخراط

مصلحة المنح 

 العائلٌة

مصلحة 

 المؤسسات

 مصلحة الوقاٌة

مصلحة النشاط 

 االجتماعً

مصلحة 

 العالقات الدولٌة

مصلحة 

 المراقبة الطبٌة

الطبٌب 

 المسئول

الطبٌب 

 المستشار

مسؤول 

 المصلحة

سكرتارٌة 

 المراقبة
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 األداءات المرتبطة بالتأمٌن: المبحث الثانً

ال ) فً بعض الحاالت %80ٌتم التكفل بمصارٌؾ العالج الطبً واألدوٌة نسبة  -

 .(سٌما المرضى المصابٌن بأمراض مزمنة

 من األجر خالل %50ٌتم تعوٌض فترات التوقؾ عن العمل بسبب المرض بنسبة  -

 من األجر بعد هذه المدة %100األولى وترفع إلى نسبة  (15)الخمسة عشرة ٌوما 

 (.3)وتصل المدة القصوى لهذا التعوٌض إلى ثالث سنوات 

، حٌث تستفٌد المرأة العاملة من عطلة %100التكفل بالتأمٌن عن األمومة نسبة  -

 . ٌوما98أمومة تصل إلى 

 من األجر الوطنً األدنى %75ٌساوي المبلػ األدنى لمنحة العجز إلى نسبة  -

 .المضمون

 .عند وفاة المؤمن له اجتماعٌا ٌستفٌد ذوي حقوقه من منحة الوفاة -

 فً مجال العالج عن والتوقؾ %100تمنح األخطار المهنٌة الحق التؽطٌة بنسبة  -

 .عن العمل بسبب المرض

ٌتم تسدٌد الرٌوع فً حالة اآلثار الجسدٌة الناجمة عن الحوادث، وتسدد الرٌوع لفائدة  -

 .ذوي الحقوق فً حالة وقوع حادث العمل المقضً إلى الوفاة
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 أهم أنواع التأمٌنات: المطلب الثانً

 التأمٌن على الوفاة: الفرع األول

 . ٌهدؾ التأمٌن على الوفاة إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفى من رأسمال الوفاة

 :ذوو الحقوق هم -1

 زوج المؤمن له - أ

 .األوالد المكفولون - ب

  عاما (18)األوالد الذٌن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر. 

  عاما، الذٌن أبرم بشأنهم عقد  (25)األوالد البالؽون أقل من خمسة وعشرٌن

 .تمهٌن ٌمنحهم أجرا ٌقل عن نصؾ األجر الوطنً األدنى المضمون

  الذٌن ٌواصلون دراستهم،  (21)األوالد الذٌن تقل سنهم عن واحد وعشرٌن

ال ٌعتد  (21)وفً حالة ما إذا بدأ العالج الطبً قبل سن الواحد وعشرٌن 

 .بشرط السن قبل نهاٌة العالج

  األوالد المكفولٌن والحواشً من الدرجة الثالثة، واإلناث بدون دخل مهما كان

 .سنهن

  األوالد مهما كان سنهم، الذٌن ٌتعذر علٌهم ممارسة نشاط مأجور بسبب عاهة

 .أو مرض مزمن

  األوالد الذٌن استوفوا شرط السن المطلوبة، وتحتم علٌهم التوقؾ عن التمهٌن

 .أو الدراسة بحكم حالتهم الصحٌة

 :األصول المكفولٌن - ت

  أصول المؤمن له وأصول زوجه عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصٌة المبلػ

 األدنى لمعاش التقاعد

 :اإلجراءات المطلوبة لالستفادة من رأسمال الوفاة -2

ٌستوجب على ذوي الحقوق الذٌن ٌرؼبون فً االستفادة من رأسمال الوفاة، أن  - أ

ٌستخرجوا من الوكالة التً ٌتبع إلٌها المؤمن له المتوفى استمارة خاصة بذلك، 

 .ثم ٌمأل البٌانات المطلوبة فٌها
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 :وٌجب أن ٌرفق طلبه بالوثائق التالٌة - ب

 .شهادة وفاة المؤمن له -

 .شهادة عائلٌة للحالة المدنٌة مؤشر على جانبها المعلومات المطلوبة -

 .بطاقة الترقٌم للضمان االجتماعً -

كشؾ أخر أجر شهري أو شهادة عمل واألجر للمؤمن له المتوفى أو شهادة التقاعد  -

 .    تصدر من وكالة التقاعد

إذا طلب رأسمال الوفاة من طرؾ األصول أو إحداهما، ٌجب أن تضاؾ إلى  - ت

 :الملؾ

 .وثٌقة تثبت أن األصول أو أحدها كان المؤمن له المتوفى متكفال بها -

 .شهادة الدخل -

 :الطرق التً ٌتم بها دفع رأسمال الوفاة -3

بمجرد ما ٌتم تكوٌن الملؾ تدفع هٌئة الضمان االجتماعً رأسمال الوفاة لمستحقٌها، 

 :إما بواسطة

 .صك بنكً ٌسلم للمعنً مباشرة -

 .الحساب الجاري أو حوالة برٌدٌة -

كشؾ حساب ٌوجه إلى المصالح التً ٌتقرب منها المستفٌد لٌتسلم مبلػ رأسمال  -

 .الوفاة

 :شروط االستفادة من رأسمال الوفاة -4

 :لالستفادة من رأسمال الوفاة ال بد أن ٌكون

أشهر التً  (3)خالل الثالثة  (سا100)ٌوما أو مائة  (15)قد عمل خمسة عشر  -

 .تسبق تارٌخ الوفاة

 :أو أن ٌكون صاحب

 .معاش عجز -

 .معاش تقاعد مباشر -

 .معاش تقاعد مسبق -
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 . على األقل%50رٌع حادث عمل، تساوي نسبة -

 :مبلػ رأسمال الوفاة -5

 ًٌحدد مبلػ رأسمال الوفاة كالتال: 

مرة، قٌمة المبلػ الشهري األكثر نفعا،  (12)ٌساوي اثنً عشر : بالنسبة لألجراء -

 .المتقاضً خالل السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب االشتراكات

مرة، قٌمة المبلػ الشهري لألجر  (12)وفً جمٌع األحوال أن ال ٌقل عن اثنً عشر 

 . الوطنً األدنى المضمون

 ًٌساوي المبلػ السنوي للمعاش أو : بالنسبة للمستفٌدٌن من الضمان االجتماع

 من األجر الوطنً األدنى المضمون، ٌدفع %75الرٌع، على أن ال ٌقل عن 

.رأسمال الوفاة مرة دفعة واحدة، فور وفاة المؤمن له
(1)

   

 النصوص المرجعٌة

 بتارٌخ 28الجرٌدة الرسمٌة رقم ).  ٌتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة02/07/1983 المؤرخ فً 11-83قانون رقم  -

06/07/1983.) 

 02/07/1983 المؤرخ فً 11-83، المعدل والمتمم لقانون رقم 06/07/1996 بتارٌخ 17-96األمر رقم  -

 .المتعلقة بالتأمٌنات االجتماعٌة

 (.07/07/1996 بتارٌخ 42الجرٌدة الرسمٌة رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
(1)

 ص 5، ص 2003 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على الوفاة، مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة  

10 . 
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 التأمٌن على الوالدة: الفرع الثانً

 األداءات التً تستفٌد منها المرأة الحامل -1

 :األدءات العٌنٌة - أ

 ٌتم التكفل بالمصارٌؾ المترتبة عن الحمل والوضع تبعاته. 

 ٌستفٌد من األداءات العٌنٌة للوالدة كل من: 

 .المؤمن اجتماعٌا -

 .زوج المؤمن اجتماعٌا -

 تعوٌض المصارٌؾ وفقا للشروط التالٌة: 

 من التعرٌفة المحددة عن طرٌق %100المصارٌؾ الطبٌة والصٌدالنٌة على أساس  -

 .التنظٌم

 .أٌام (08)مصارٌؾ اإلقامة بالمستشفى على نفس األساس لمدة أقصاها ثمانٌة  -

 لالستفادة من هذا الحق، ٌجب أن ٌكون المعنً قد عمل: 

ساعة على األقل أثناء الثالثً الذي  (100)ٌوما أو مائة  (15)إما خمسة عشر  -

ٌوما أو أربع مائة  (60)ٌسبق تارٌخ العالجات المطلوب تعوٌضها، إما ستٌن 

شهرا التً تسبق تارٌخ العالجات  (12)ساعة على األقل أثناء االثنً عشر  (400)

 .المطلوب تعوٌضها

 :األداءات النقدٌة - ب

تدفع تعوٌضه ٌومٌة للمرأة العاملة التً تضطر بسبب الوالدة إلى االنقطاع عن  -1

 .العمل

 من األجر الٌومً بعد اقتطاع %100للمرأة العاملة الحق فً تعوٌضة ٌومٌة قدرها  -2

 .اشتراك الضمان االجتماعً والضرٌبة

أسابع منها قبل التارٌخ المحتمل للوالدة،  (06)تتقاضى المؤمنة تبدأ على األقل ستة  -3

 .وعندما تتم الوالدة قبل التارٌخ المحتمل ال تقلص فترة التعوٌض المذكورة سابقا

تستحق التعوٌضة الٌومٌة عن الفترة التً انقطعت فٌها عن العمل وهً أربعة عشرة  -4

 .أسبوعا متتالٌة (14)
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ٌجب أن تنقطع عن العمل وجوبا الفترة معٌنة قبل التارٌخ المحتمل للوضع، بناء  -5

 .على شهادة طبٌة على األقل هذه الفترة على أسبوع

 أضعاؾ  (08) أدنى من ثمانٌة %100ال ٌمكن مبلػ التعوٌضة الٌومٌة المقدرة بـ -6

 .المبلػ الصافً لمعدل ساعات األجر الوطنً األدنى المضمون

 :لالستفادة من هذه األداءات ٌجب أن تكون المؤمن لها قد عملت -2

 ( 03)ساعة على األقل أثناء الثالثة  (100)ٌوما أو مائة  (15)إما خمسة عشر  -

 .التً تسبق تارٌخ المعاٌنة الطبٌة األولى للحمل

ساعة على األقل أثناء اثنً عشر شهرا التً  (400)ٌوما أو أربع مائة  (60)إما  -

 .تسبق المعاٌنة الطبٌة األولى للحمل

ٌجب على المؤمن لها كً ٌثبت لها حق االستفادة من األداءات النقدٌة أال تكون قد  -3

انقطعت عن عملها ألسباب أخرى ؼٌر األسباب التً ٌدفع الضمان االجتماعً 

التعوٌضات عنها، أثناء المدة التً تتراوح بٌن تارٌخ المعاٌنة الطبٌة األولى للحمل 

 .وتارٌخ الوضع

تدفع التعوٌضة الٌومٌة طبقا للفترات الخاصة باألجر شرٌطة استظهار تصرٌح  -4

شرفً بعدم استئناؾ العمل
(1)

. 

 :الفحوص الطبٌة التً ترٌها المرأة الحامل قبل الوالدة وبعدها- 2

 .فحص طبً كامل قبل نهاٌة انتهاء الشهر الثالث من الحمل -

 .فحص قبالً خالل الشهر السادس من الحمل -

 .فحصان بأمر من الطبٌب المختص بأمراض المساء -

 إحداهما قبل أربعة أسابٌع من الوضع فً أقرب الحاالت. 

  أسابٌع من الوضع فً أبعد الحاالت (08)الثانً بعد ثمانٌة. 

 

 

                                                           
(1)

 5، ص ـ ص 2003 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على الوالدة، مطبعة الضمان االجتماعً، قسنطٌنة، سنة  
 . 7ـ 
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 :رزنامة اإلجراءات المتبعة لالستفادة من التأمٌن على الوالدة -

 الوثائق اإلدراٌة التكفل على المستوى الطبً الشهر

 شهادة معاٌنة الحمل أول فحص طبً الشهر الثالث

 شهادة الفحص الطبً القبالً ثانً فحص طبً قبالً الشهر السادس

 شهادة فحص طب النساء ثالث طبً ألمراض النساء الشهر التاسع

 طلب االلتزام بالتكفل اإلقامة فً عٌادة متعاقد معها الوالدة

 تقدٌم الفاتورة اإلقامة فً مصلحة معتمدة

 شهادة الوضع الوالدة

  ستة أسابٌع على األقل

 

 عطلة األمومة

 شهادة طبٌة تثبت العطلة

شهادة العمل واألجر من طرؾ  أسبوع واحد على األكثر

المستخدم، ٌوضح فٌها تارٌخ 

 التوقؾ عن العمل

 

 :الحق فً األداءات بالنسبة لحاالت أخرى- 3

ٌخول الحق فً أداءات التأمٌن على األمومة أي انقطاع للحمل، : انقطاع الحمل -

 .ٌحدث بعد الشهر السادس من تكوٌن الجنٌن، حتى لو لم ٌولد الطفل حٌا

ٌمكن للزوج المؤمن له المتوفى االستفادة من الخدمات العٌنٌة : المؤمن المتوفى -

للتأمٌن على األمومة، ولو جرت المعاٌنة الطبٌة للحمل بعد وفاة المؤمن لها، إن أثبت 

 .من الوفاة (30)هذا الزوج شروط العمل المطلوبة، وأن الوضع حصل بعد 

إذا وقع أحدهما فً التارٌخ المزعوم وتارٌخ الوالدة، فإن الحامل : الطالق أو الفراق -

 .تحل محل المؤمن له فً استحقاق  حقوقه عند تارٌخ وفاته

 :المستفٌدون -

 من معاش مباشر للعجز من التأمٌنات االجتماعٌة. 
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  50 من ربع حادث عمل أو مرض مهنً ٌناسب عجزا عن العمل نسبته% 

 .على األقل

 من معاش تقاعد مباشر. 

 :الملؾ الخاص باألمومة -4

 .بطاقة ترقٌم المؤمن اجتماعٌا -

كل حسب - متوفى- مطلق- متزوج)شهادة عائلٌة للحالة المدنٌة تحمل تأشٌرة جانبٌة  -

 .(...حالته

شهادة عمل وأجر المؤمن له تصدر عن المستخدم ٌوضح فٌها تارٌخ التوقؾ عن  -

 .العمل

 .شهادة طبٌة لمعاٌنة الحمل للشهر الثالث -

 .شهادة الفحص القبالً للشهر السادس -

 .شهادة فحص طب النساء للشهر التاسع -

 .وثٌقة التكفل تصدر من وكالة الضمان االجتماعً -

 .شهادة الوضع -

 .(حدٌث الوالدة)كشؾ الوالدة أو الشهادة العائلٌة الجدٌدة تتمن تأشٌرة  -

 .شهادة فحص ما بعد الوالدة -

التصرٌح باستئناؾ العمل أو عدم .(عطلة األمومة)شهادة طبٌة تتضمن العطلة  -

 .االستئناؾ

 النصوص المرجعٌة

 28الجرٌدة الرسمٌة رقم ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 02/07/1983 بتارٌخ 11-83قانون رقم  -

 (.05/07/1983المؤرخة فً 

 بتارٌخ 11-83 المكمل والمعدل لقانون رقم 06/07/1996 بتارٌخ 17-96األمر رقم  -

 المؤرخة فً 42الجرٌدة الرسمٌة رقم ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 02/07/1983
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07/07/1997.) 

 11-83 المحدد كٌفٌة تطبٌق العنوان الثانً من قانون 11/02/1984بتارٌخ - 11-84المرسوم رقم  -

 بتارٌخ 07الجرٌدة الرسمٌة رقم ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 02/07/1983المؤرخ فً 

14/02/1984)(1). 

 

 التأمٌن على العجز: الفرع الثالث

 : تعرٌؾ العجز -1

ٌهدؾ التأمٌن على العجز منح معاش للمؤمن له الذي ٌضطره العجز إلى انقطاع  -

 .عمله

ٌعد فً حالة عجز المؤمن له الذي ٌعانً عجزا ٌخفض على األقل قدرته على العمل  -

إلى النصؾ أو الربع، ٌجعله ؼٌر قادر أن ٌحصل فً أي مهنة على أجر ٌفوق 

نصؾ أجر ٌفوق نصؾ أجر منصب أحد العمال عن نفس الفئة فً المهنة التً كان 

 :ٌمارسها، سواء

 .عند تارٌخ العالج الذي تلقاه -

 .عند تارٌخ المعاٌنة الطبٌة للحادث -

 :المستفٌدون -2

ٌستفٌد من هذا الـتأمٌن كل العمال، سواء كانوا أجراء أم ملحقٌن باألجر، أٌا 

كان قطاع النشاط الذي ٌنتمون إلٌه، والنظام الذي كان ٌسري علٌهم قبل تارٌخ 

 .حٌز التطبٌق- 11-83دخول قانون 

 :مبلػ العجز -3

 : تصنٌؾ العجز - أ

 :ٌصنؾ العجز من أجل تحضٌر مبلػ المعاش إلى ثالث أصناؾ

 .عاجز مازال قادرا على ممارسة النشاط المأجور: الصنؾ األول

 .عاجز، ٌتعذر علٌه إطالق القٌام بأي نشاط مأجور: الصنؾ الثانً

                                                           
(1)

   2003. الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على الوالدة، مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة  
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عاجز، ٌتعذر علٌه إطالق القٌام بأي نشاط مأجور وٌحتاج إلى : الصنؾ الثالث

 .مساعدة ؼٌره

 :قٌاس العجز وتقدٌره - ب

ٌقدر مدى العجز باعتبار ما بقً عن قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة  -

 .وعمره وقواه البدنٌة والعقلٌة وكذا مؤهالته وتكوٌنه المهنً

تقدم حالة العجز بعد انتهاء المدة إلى المستفٌد المؤمن له خاللها أداءات نقدٌة  -

بمقتضى التأمٌن على المرض، ؼٌر أن مبلػ المعاش ٌحدد مؤقتا إذا لم تستقر حالة 

 .العجز مع انتهاء المدة

 :تقدٌر حالة العجز - ت

ٌقدر العجز إجماال دون التمٌٌز بٌن المرض أو حادث العمل الذي تسبب فً هذا  -

العجز، وعوامل العجز عن العمل ولو كانت هذه العوامل أو بعضها سابقة للتارٌخ 

 .الذي ٌبتدئ منه التأمٌن

 :مدة العمل المطلوبة -4

 :ال بد أن ٌكون قد عمل إما: من أجل معاش العجز - أ

على األقل أثناء االثنً  (240)ٌوما أو أربعٌن ومائتً ساعة  (36)ستة وثالثٌن  -

 .شهرا، التً سبقت االنقطاع عن العمل وثبوت العجز (12)عشر 

، على األقل أثناء (سا720)ٌوما، أو عشرٌن وسبع مائة  (108)ثمانٌة ومائة  -

 .سنوات التً سبق االنقطاع عن العمل أو ثبوت العجز (03)الثالث 

 :لالستفادة من األداءات العٌنٌة - ب

 :ال بد أن ٌكون المؤمن له قد عمل إما

على األقل، أثناء الثالث أشهر التً سبقت تارٌخ  (سا60)أٌام أو ستٌن  (09)تسعة  -

 .تقدٌم العالج الذي ٌود التعوٌض عنه

شهرا  (12)، أثناء اثنتً عشر (سا240)ٌوما أو أربعٌن ومائتً  (36)ستة وثالثٌن  -

 .التً سبقت تارٌخ تقدٌم العالج الذي ٌطلب تعوٌض نفقاته

 :طلب منحة العجز -5
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ال ٌقبل طلب معاش العجز إال إذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التً تخول له 

 .الحق فً التقاعد

ؼٌر أنه ال ٌعتد بشرط السن فً حق المؤمن له الذي ال ٌستوفً شروط مدة العمل 

 .لالستفادة من معاش التقاعد

 :حساب منحة العجز -6

 : ٌحسب المبلػ السنوي لمعاش العجز على أساس: مبلػ المنحة - أ

 .أخر أجر سنوي تم تقاضٌه والخاضع الشتراكات الضمان االجتماعً -

 .األجر السنوي متوسط، لثالث سنوات، وأكثر نفعا له خالل حٌاته المهنٌة -

 :نسبة العجز - ب

 :نسبة العجز تؤخذ بعٌن االعتبار عند حساب منحة العجز وهً

 . من األجر السنوي بالنسبة للعجز من الصنؾ األول60% -

 . من األجر السنوي للعجز من الصنؾ الثان80%ً -

 دون أن %40 من األجر السنوي للعجز من الصنؾ الثالث وٌضاعؾ نسبة 80% -

 . ألؾ دٌنار جزائري12تقل هذه الزٌادة عن حد أدنى ٌقد بـ 

 : دفع معاش العجز -7

عند انقضاء المدة التً قدمت خاللها األداءات النقدٌة للتأمٌن على المرض تتولى 

هٌئة الضمان االجتماعً تلقائٌا فً تقدٌم الحقوق من باب التأمٌن على العجز، دون 

 .انتظار الطلب من المعنً باألمر

 .تدفع معاشات العجز شهرٌا عند حلول أجل االستحقاق -

 :مراجعة المعاش استبداله أو إلؽاؤه -8

 : المراجعة - أ

تراجع معاشات العجز حسب تطور النقطة االستداللٌة المعتمدة كأساس لحساب  -

 .األجر األساسً للعمال

 .ٌمنح معاش العجز بصفة مؤقتة، وٌمكن أن ٌراجع أثر حدوث تؽٌٌر لحالة العجز -

 :اإللؽاء - ب

 .%50ٌلؽى معاش العجز إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفٌد على العمل تفوق  -
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تلؽى مستحقات معاش العجز المدفوع للمستفٌدٌن من معاش عجز من الصنؾ الثانً  -

والصنؾ الثالث، بعد انقضاء شهر االستحقاق الذي مارس خاللها المستفٌد نشاطا 

 .مأجورا

 :االستبدال - ت

تستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد، بمعاش التقاعد ٌعادل مبلؽه معاش  -

 .العجز على األقل وتضاؾ إلٌه عند االقتضاء الزٌادة على الزوج المكفول

 :الطعن والتقادم -9

 :إذا حدث خالؾ حول قرار العجز فهناك قرار حق الطعن

 .      إذا كان الخالؾ ذو طابع طبً -

ٌجب أن ٌرفق قرار الخبرة بشهادة طبٌة تصدر عن الطبٌب المعالج، خالل الشهر  -

 .الذي ٌلً تارٌخ التبلٌػ

 :إذا كان الخالؾ ذوا طابع إداري -

ٌجب أن ٌرفع االعتراض إلى لجنة الطعن المسبق الوالئٌة المتواجدة على مستوى 

 .بعد اإلشعار بالقرار المعترض علٌه (02)الوكالة فً ؼضون شهرٌن 

 :معاش العجز المنقول -10

 :المستفٌدون - أ

 .ٌستفٌد ذوو ا حقوق صاحب معاش عجز توفً من معاش عجز منقول إلٌه

 :ذووا الحقوق هم - ب

 .زوج صاحب معاش عجز، إذا كان ٌمارس نشاطا مهنٌا مأجورا -

 :األوالد المكفولٌن -

  سنة (18)البالؽون أقل من الثامنة عشر. 

  سنة الذٌن أبرم بشأنهم عقد تمهٌن  (25)البالؽون أقل من خمسة وعشرٌن

 .ٌمنحهم أجرا ٌقل عن نصؾ األجر الوطنً المضمون
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  سنة، الذٌن ٌواصلون دراستهم، وفً  (21)البالؽون أقل من واحد وعشرٌن

، ال ٌعتد بشرط السن (21)حالة ما إذا بدأ العالج قبل سن الواحد وعشرٌن 

 .قبل نهاٌة العالج

  األوالد المكفولٌن والحواشً من الدرجة الثالثة، اإلناث بدون دخل مهما كان

 .سنهن

  األوالد مهما كان سنهم، الذٌن ٌتعذر علٌهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب

 .عاهة أو مرض مزمن

  األوالد المستوفون شروط السن المطلوبة الذٌن تحتم علٌهم التوقؾ عن

 .التمهٌن أو الدراسة بحكم حالتهم الصحٌة

  أصول المؤمن له وأصول زوجه عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصٌة المبلػ

 .األدنى لمعاش التقاعد

 .(أوالد أو أصول)عندما ٌوجد إلى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق  -

 : لـ ٌحدد المعاش المنقول -

  50الزوج نسبة%. 

  تقسم بالتساوي بٌنهم%40ذووا الحقوق اآلخرون نسبة ،. 

 بٌنهم، وهذا ضمن حد %90عندما ال ٌوجد الزوج، ٌتقاسم ذووا الحقوق نسبة  -

 :أقصى ٌبلػ النسبة لكل ذي حق ماٌلً

 . من المعاش إذا كان ذو الحق أحد أبنائه45% -

 . من المعاش إذا كان ذو الحق أحد أصوله30% -
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 : النصوص المرجعٌة

 28الجرٌدة الرسمٌة رقم ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 02/07/1983 المؤرخ فً 11-83قانون رقم  -

 (.05/07/1983بتارٌخ 

 11-83 ٌحدد كٌفٌات تطبٌق العنوان الثانً من قانون 11/02/1984 المؤرخ فً 27-84المرسوم رقم  -

 المؤرخ فً 7الجرٌدة الرسمٌة ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 1983 ٌولٌو 02المؤرخ فً 

14/02/1984.) 

 ٌحدد المبلػ األدنى للزٌادة على الؽٌر المنصوص علٌها فً 11/02/1984 المؤرخ فً 29-84المرسوم رقم  -

 (.14/02/1984 بتارٌخ 07الجرٌدة الرسمٌة رقم )تشرٌع الضمان االجتماعً 

 المؤرخ الذي ٌحدد 22-84 المؤرخ فً ٌولٌو، ٌعدل وٌتمم المرسوم رقم 273-92المرسوم التنفٌذي رقم  -

 52الجرٌدة الرسمٌة رقم )المبلػ األدنى للزٌادة على الؽٌر المنصوص علٌها فً تشرٌع الضمان االجتماعً 

 (.08/07/1992بتارٌخ 

 المؤرخ فً 11-84 ٌعدل القانون رقم 1994 أفرٌل 11 المؤرخ فً 04-94المرسوم التشرٌعً رقم  -

 .(1)(13/04/1994 بتارٌخ 20الجرٌدة الرسمٌة رقم ) المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة 02/07/1983

 

 .التأمٌن على المرض: الفرع الرابع

 :المستفٌدون من األداءات العٌنٌة والنقدٌة هم -1

 .األجراء والملحقٌن باألجراء، أٌا كان قطاع النشاط الذي ٌنتمون إلٌه: العمال - أ

 : العمال الملحقٌن باألجراء هم - ب

  العمال الذٌن ٌباشرون عملهم بالمنازل ولو كانوا ٌملكون كامل األدوات

 .الضرورٌة، أو جزء منها

  األشخاص الذٌن ٌستخدمهم الخواص، ال سٌما خدم المنازل، البوابون

والسائقون وخادمات البٌوت والؽساالت والممرضات واألشخاص الذٌن 

ٌحرسون وٌرعون عادة أو عرضا فً منازلهم أو منازل مستخدمٌهم، 

األطفال الذٌن ٌأتمن علٌهم أولٌائهم أو اإلدارات أو الجمعٌات التً ٌخضعون 

 .إلٌها

                                                           
(1)

 .2003 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على العجز، مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة  
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  ًالممتهنون الذٌن تدفع لهم رواتب شهرٌة تساوي أو تزٌد عن األجر الوطن

 .األدنى المضمون

  الفنانون والممثلون الناطقون وؼٌر الناطقون فً المسرح أو السٌنما

والمؤسسات الترفٌهٌة األخرى، الذٌن تدفع لهم رواتب فً شكل أجور 

 .تعوٌضات عن النشاط الفنً

 البحارة الصٌادون بالحصة الذٌن ٌبحرون مع الصٌاد الرئٌس. 

 حمالوا األمتعة الذٌن ٌستخدمون المحطات. 

 :المستفٌدون من األداءات العٌنٌة هم -2

 :األشخاص الطبٌعٌون ؼٌر األجراء - أ

  المجاهدون وكذا الذٌن ٌستفٌدون من التشرٌع الخاص بالمجاهدٌن وضحاٌا

 .الحرب التحرٌرٌة، عندما ال ٌمارسون أي نشاط مهنً

 األشخاص المعاقون جسدٌا وذهنٌا، الذٌن ال ٌمارسون نشاطا مهنٌا. 

 الطلبة الذٌن ال ٌزاولون نشاطا مهنٌا. 

  المستفٌدون من مساعدة الدولة الخاصة بالفئات المعوزة والمحرومة

المستفٌدون من تعوٌضات النشاط الخاص بالمصلحة أو المنحة الجزافٌة )

 .(للتضامن

 حمالو األمتعة الذٌن ٌستعملون المحطات، إذا رخصت لهم المؤسسة بذلك. 

  حراس مواقؾ السٌارات التً ال ٌدفع فٌها أجر الوقوؾ، إذا رخصت لهم

 .المصالح المختصة بذلك

 المستفٌدون من أداءات التأمٌنات االجتماعٌة التالٌة: 

 .معاش العجز أو معاش األٌلولة -

 .منحة التقاعد المسبق أو منحة األٌلولة -

 .%50رٌع حادث عمل نسبته تقل أو تساوي  -

 .رٌع ذوي الحقوق الباقون على قٌد الحٌاة -

 .تعوٌضات التأمٌن على البطالة -
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 :األداءات النقدٌة -3

 :مفهومها -1

تعنً التكفل بمصارٌؾ العالج الصحً من باب الوقاٌة والعالج لصالح 

 .المؤمن اجتماعٌا وذو حقوقه

 :شروط منحها -2

ال ٌمكن منح األدءات العٌنٌة إال إذا كان الدواء موصفا من الطبٌب أو أي 

شخص أخر له الصفة التً تخول فعل ذلك، وهً تمنح دون النظر إلى المدة 

إذا كان المؤمن له مازال على ٌتمتع بحقوق التً ٌخول له حق االستفادة من 

 .ذلك، لحد تارٌخ إصدار الوصفة

 :المهلة الخاصة بإٌداع الملؾ الطبً -3

أشهر  (3)ٌجب أن ٌودع الملؾ لدى هٌئة الضمان االجتماعً خالل الثالثة 

ابتداء من أول عمل طبً باستثناء إذا كان هناك عالج طبً مستمر، وفً هذه 

 .أشهر التً تلً انتهاء العالج (3)الحالة ٌجب أن ٌودع الملؾ خالل الثالثة 

 :تؽطٌة المصارٌؾ الطبٌة -4

  80التعوٌض بنسبة%: 

 :تؽطً األداءات العٌنٌة للتأمٌن على المرض والمصارٌؾ، نذكر منها

 . اإلقامة بالمستشفى– الصٌدلٌة – الجراحة –الطبٌة  -

الفحوص البٌولوجٌة والكهرودٌوؼرافٌة والمجوافٌة النظرٌة، عالج األسنان  -

 .واستخالفها االصطناعً

النظارات الطبٌة، العالج بالمٌاه المعدنٌة والمتخصصة المرتبطة باألعراض  -

 .واألمراض التً ٌصاب بها المرٌض

  100التعوٌض بنسبة%: 

 فً بعض الحاالت وبما فٌها العالج ونذكر منها %100ترفع النسبة إلى 

 :كالتالً

 .طبٌعة أو نوعٌة أو لمدة العالج الالزم -
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 .لنوعٌة المستفٌد، إذا كان مستفٌدا من منحة أو من رٌع التأمٌنات االجتماعٌة -

حاالت العجز عن التنفس المزمن الناتجة عن انسداد أو انحصار المضاعفات  -

 .الخطٌرة والدائمة الناجمة عن استئصال المعدة ومرض القرحة

عندما ٌلتزم المؤمن له بمصارٌؾ عملٌات التزوٌد بالدم أو بالمصل أو بمشتقاتهما أو  -

 .فً حالة وضع الموالٌد الجدد فً المحضنة

 :تطبٌق التسعٌرة -5

ٌطبق مبلػ التعوٌضات بناء على القٌمة الجزافٌة الخاصة بصنادٌق الضمان 

 .االجتماعً والتً تم تحدٌدها وفقا للطرق التنظٌمٌة المعمول بها

 :الشروط الخاصة بالتكفل -6

ٌستطٌع المؤمن له أن ٌتعامل مع الطبٌب والمساعد الطبً والمستشفى والمورد  -

والصٌدلٌة التً ٌختارها شرٌطة أن ٌكون هؤالء قد سمح لهم، أو رخص لهم من 

 .طرؾ وزارة الصحة واإلسكان

المدونة العامة <لتعوٌض الخدمات الطبٌة والشبه الطبٌة، فٌجب أن تتضمنها  -

لألعمال الطبٌة، أما األجهزة االصطناعٌة واألعضاء البدٌلة، فٌجب أ تتضمنها هً 

األخرى مدونة األجهزة واألعضاء االصطناعٌة، وكذلك المنتجات الصٌدالنٌة فٌجب 

أن تتضمنها قائمة األدوٌة التً تعوض من طرؾ هٌئات الضمان االجتماعً والتً 

 .ٌحددها قرار ما بٌن الوزارات

بعض األدوٌة والعالجات ال ٌمكن التكفل بها إال إذا أصدر الصندوق موافقته األولٌة،  -

 .وال ٌمكن تعوٌضها إذا كانت شكلٌات الموافقة األولٌة قد استكملت

القاعدة العامة ٌدفع المؤمن له اجتماعٌا المصارٌؾ أوال وبعد ذلك ٌعوضها له  -

 . صندوق التأمٌنات االجتماعٌة

 :المراقبة الطبٌة -7

ٌمكن لهٌئات الضمان االجتماعً أن تقرر إخضاع المؤمنٌن لهم اجتماعٌا 

وذوي حقوقهم الذٌن ٌقصدون األطباء ومؤدو الخدمات شبه الطبٌة 



  وكالة مستغانمدراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء:  الثالثالفصل
 

101 
 

والمؤسسات الصحٌة الخاصة والصٌدلٌات الخاصة أو العمومٌة، الذٌن 

 .تربطهم اتفاقٌات مع هٌئات الضمان االجتماعً

 :األداءات النقدٌة -4

للعامل الذي ٌمنعه عجز بدنً أو عقلً مثبت طبٌا عن مواصلة : تعرٌفها - أ

 .عمله أو استئنافه، الحق فً تعوٌضة ٌومٌة تعوض فقدانه لألجر

ٌحدد أجل التصرٌح بالتوقؾ عن العمل :  مهل التبلٌػ بالتوقؾ عن العمل - ب

 .، ال ٌدخل ضمنهما الٌوم المحدد للتوقؾ عن العمل(2)بٌومٌن 

ٌتم التصرٌح بإٌداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقؾ عن العمل لدى هٌئة 

 .الضمان االجتماعً أو إرسالها إلٌها

اثنٌن، تقدم إحداهما لصاحب العمل  (2) تعد وصفة التوقؾ عن العمل فً نسختٌن 

 .والثانٌة إلى هٌئة الضمان االجتماعً

 ٌؤدي عدم التبلٌػ بالمرض الذي ٌتسبب فً التوقؾ عن العمل حسب اإلجراءات 

التنظٌمٌة المذكورة سابقا إلى عقوبة تتمثل فً سقوط الحق فً التعوٌضات الٌومٌة بالنسبة 

 .للمدة التً أعٌقت فٌها هٌئة الضمان االجتماعً من إجراء المراقبة بسبب عدم التصرٌح

 : مبلػ التعوٌضة الٌومٌة - ت

الموالً للتوقؾ عن العمل  (15)ابتداء من الٌوم األول إلى الٌوم الخامس عشر  -

 من األجر الٌومً بعد انقطاع اشتراك الضمان %50تكون التعوٌضة بنسبة 

 .االجتماعً والضرٌبة

الموالً للتوقؾ عن العمل، تساوي التعوٌضة  (16)اعتبارا من الٌوم السادس عشر  -

 . من األجر المذكور سابقا%100الٌومٌة 

 ، فً حالة المرض %100ابتداء من الٌوم األول للتوقؾ عن العمل تطبق نسبة  -

 .الطوٌل المدى أو الدخول إلى المستشفى

سنوات  (3)تدفع التعوٌضات فً مدة أقصاها ثالث : المهلة القصوى للدفع - ث

 :متساوٌة وفقا للشروط التالٌة

 :إذا تعلق األمر بعلل طوٌلة األمد -
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  سنوات تحسب من  (3)ٌجوز أن تدفع التعوٌضة الٌومٌة طوال فترة ثالث

 .تارٌخ إلى تارٌخ كل علة

  سنوات  (3)فً حالة توقؾ ٌتبعه استئناؾ للعمل، ٌتاح أجل جدٌد مدته ثالث

 .على أن ٌمر على هذا االستئناؾ سنة على األقل

 :إذا تعلق األمر بعلل من ؼٌر العلل طوٌلة األمد -

  متتالٌتٌن،  (02)ٌجوز دفع تعوٌضة ٌومٌة، على نحو ٌضمن فترة سنتٌن

تعوٌضة ٌومٌة على األكثر،  (300)ٌتقاضاها العامل خاللها ثالث مائة 

 .وذلك على علة أو عدة علل

 :بقاء التعوٌضة -5

تترك التعوٌضة الٌومٌة جارٌة كلٌة أو جزئٌة طوال فترة تحدد مدتها : المدة - أ

هٌئة الضمان االجتماعً على آالت تتعدى هذه الفترة سنة من أجل الثالث 

 .سنوات المنصوص علٌها سابقا

 : الشروط - ب

إذا أقر بأن استئناؾ العمل والعمل المؤدي كفٌالن بالمساعدة على تحسٌن الحالة  -

 .الصحٌة للعمال

إذا اقتضت حالة العمال إعادة تدرٌبه وظٌفٌا، وإعادة تأهٌله مهنٌا بحٌث ٌأتى له شؽل  -

 .منصب مالئم لحالته

 :وفً هذه الحالة فإن إبقاء األداءات للمستفٌد مرهونا بااللتزامات التالٌة

  الخضوع للفحوص والكشوؾ الطبٌة التً تستلزمها حالته الصحٌة تحت

 .مراقبة هٌئة الضمان االجتماعً

  الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابٌر التً تقررها هٌئة الضمان

 .االجتماعً بالتعاون مع الطبٌب المعالج

 االمتناع عن كل نشاط ؼٌر مرخص به . 

 ٌمنع الجمع بٌن األداءات التالٌة: 

 .التعوٌضات الٌومٌة للتأمٌن على المرض -
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 .التعوٌضات الٌومٌة عن الوالدة -

 .التعوٌضات الٌومٌة للتأمٌن على األمراض المهنٌة -

 :الشروط التً تسمح بالحق فً االستفادة من األداءات -6

 :شروط مدة العمل - أ

كً ٌستفٌد المؤمن له من األداءات العٌنٌة : أشهر األولى (6)خالل ستة  -1

 :والتعوٌضات الٌومٌة خالل ستة أشهر األولى أن ٌكون قد عمل

ساعة على األقل، أثناء الفصل الثالثً  (100)ٌوما، أو مائة  (15)إما خمسة عشر  -

 .الذي ٌسبق تارٌخ تقدٌم العالجات المطلوب تعوٌضها

ساعة على األقل أثناء االثنً عشر شهرا التً  (400)أو أربع مائة  (60)إما ستٌن  -

 .تسبق تارٌخ تقدٌم العالجات المطلوب تعوٌضها

 :ما فوق الستة أشهر -2

( 12)ساعة على األقل أثناء االثنً عشر  (400)ٌوما أو أربع مائة  (60)إما ستٌن  -

 .شهرا سبق التوقؾ عن العمل

ساعة على األقل أثناء  (1200)ٌوما، أو ألفا ومائتً  (180)إما مائة وثمانون  -

 .سنوات التً تسبق التوقؾ عن العمل (3)الثالث 

 :(االنتساب) شروط الخضوع  - ب

ٌحق للمؤمن له االحتفاظ باألداءات العٌنٌة فً حالة : األداءات العٌنٌة -1

 :االنقطاع عن الخضوع للضمان االجتماعً وفق الحاالت التالٌة

  ( 200)أشهر إذا كان المؤمن له قد عمل ثالثٌن ٌوما، أو مائتً  (3)ثالثة

 .الستة أشهر التً تسبق تارٌخ إنهاء النشاط (6)ساعة، أثناء الستة 

  ساعة  (400)ستة أشهر إذا كان المؤمن له قد عمل ستٌن ٌوما أو أربع مائة

 .أثناء الستة أشهر التً تسبق إنهاء النشاط

 :التعوٌضة الٌومٌة -2

 .ٌجب أن ٌثبت المؤمن له فً تارٌخ معاٌنة المرض أن له نشاطا مأجورا
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ساعات من العمل  (8)ٌعتبر كثمانً :  الفترات التً تشبه العمل المأجور - ت

 :المأجور لتحدٌد الحق فً األداءات ما ٌأتً

  ،كل ٌوم ٌتقاضى فٌه المؤمن له التعوٌضة الٌومٌة للتأمٌن على المرض

 .الوالدة،و حادث العمل والبطالة

  كل ٌوم انقطع فٌه عن العمل بسبب مرض، عندما ٌكون المؤمن له قد استنفذ

 .حقوقه فً التعوٌض

  ٌجب أن ٌتم تقدٌر هٌئة الضمان االجمتاعً عدم قدرته البدنٌة على مواصلة

 .عمله أو ستئنافه

  ٌجب أن ٌتم تقدٌر هٌئة الضمان االجتماعً عدم قدرته البدنٌة على مواصلة

 .عمله أو استئنافه

 كل ٌوم من أٌام العطلة القانونٌة. 

 كل ٌوم قضً فً أداء التزامات الخدمة الوطنٌة أو فً حالة التعبئة العامة. 

 :التزامات المرٌض المحصل على فترة مرضٌة تتمثل فً  -7

  أن ال ٌمارس أي نشاط مهنً مأجور أو ؼٌر مأجور إال بإذن هٌئة الضمان

 .االجتماعً

  ،ًأن ال ٌؽادر منزله إال بأمر من الطبٌب الذي ٌصؾ له ذلك لؽرض عالج

والرابعة  (10)أن تكون ساعات الخروج والدخول منحصرة بٌن العاشرة 

مساءا ما عدا الحاالت القاهرة، وٌجب أن ٌسجل الطبٌب المعالج هذه  (16)

 .الساعات فً ورقة العالج

  أن ال ٌقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه، دون إذن مسبق من هٌئة الضمان

االجتماعً، وٌمكن لهذه الهٌئة أن تأذن بتنقل المرٌض مدة ؼٌر محددة 

لؽرض عالجً أو ألمر شخصً مسبب وٌتم ذلك بعد استشارة الطبٌب 

 .المستشار لدى هٌئة الضمان االجتماعً
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  المرٌض الذي ٌرى الطبٌب المعالج ضرورة سفره فترة نقاهة أن ٌشعر هٌئة

الضمان االجتماعً بذلك قبل ذهابه، وٌنتظر إذنها، وأن ٌخضع لمراقبة هٌئة 

 .الضمان االجتماعً طوال فترة نقاهته

  ًإذا مرض المؤمن له وهو خارج المجال اإلقلٌمً لهٌئة الضمان االجتماع

التً ٌنتمً إلٌها، وجب علٌه أن ٌشهر هذه الهٌئة حسب األشكال التنظٌمٌة 

المعمول بها، للتبٌٌن له هذه األخٌرة الهٌئة المكلفة بتقدٌم الخدمات له، إن 

 .اقتضً األمر

  ٌجب على المؤمن له، حالة تمدٌد فترة االنقطاع عن العمل أن ٌشعر الطبٌب

 . المذكور له  المعالج عند وصؾ التمدٌد

 :حق استفادة ذوي الحقوق من األدءات العٌنٌة -8

 .ٌستفٌد ذوو حقوق المؤمن له من نفس األداءات العٌنٌة السابقة الذكر -

 .ذووا الحقوق لقد تم ذكرهم سابقا -

 :التزامات هٌئة الضمان االجتماعً -9

عندما ال ٌوفً أصحاب العمل بالتزاماتهم، ٌتعٌن على هٌئة الضمان االجتماعً 

 .تقدٌم األداءات للمؤمن لهم، ثم تتولى بعد ذلك مطالبة استحقاقاتهم

 النصوص المرجعٌة

 28الجرٌدة الرسمٌة رقم ).  المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة02/07/1983 المؤرخ فً 11-83القانون رقم  -

 (.05/07/1983بتارٌخ 

 .05/07/1983 بتارٌخ 28المرسوم رقم  -

 المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة، 02/07/1983 بتارٌخ 11-83كٌفٌات تطبٌق العنوان الثانً من القانون رقم  -

 (.14/02/1984 بتارٌخ 07الجرٌدة الرسمٌة رقم )

 ٌحدد مدة األجل المضروب للتصرٌح بالعطل المرضٌة لدى هٌئات الضمان 13/02/1984قرار مؤرخ فً  -

 (.14/02/1984 بتارٌخ 7الجرٌدة الرسمٌة رقم )االجتماعً، 

 ٌحدد قائمة العمال المشتبهٌن باألجراء فً مجال الضمان 09/02/1985 المؤرخ فً 33-85مرسوم رقم  -

 (.24/02/1985 بتارٌخ 9الجرٌدة الرسمٌة رقم )االجتماعً، 

 المؤرخ فً 33-85 ٌعدل وٌتمم المرسوم رقم 1992 ٌولٌو 06 مؤرخ فً 274-92 مرسوم رقم  -



  وكالة مستغانمدراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء:  الثالثالفصل
 

106 
 

الجرٌدة الرسمٌة )، الذي ٌحدد قائمة العمال المشتبهٌن باألجراء فً مجال الضمان االجتماعً، 09/02/1985

 (.1992 ٌولٌو 08 بتارٌخ 52رقم 

 من المرسوم 22 ٌتضمن تطبٌق أحكام المادة 1994 أكتوبر 24 بتارٌخ 336-94المرسوم التنفٌذي رقم  -

الجرٌدة )، 1994 والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 1994 ماٌو 26 المؤرخ فً 894التشرٌعً رقم 

 (.02/11/1994بتارٌخ 71الجرٌدة الرسمٌة رقم )، (02/11/1994 بتارٌخ 71الرسمٌة رقم 

 المتعلق 1983 ٌولٌو 02 بتارٌخ 11-83 ٌعدل وٌتمم قانون رقم 1996 ٌولٌو 6 بتارٌخ 17-96أمر رقم  -

 .(1)(1996 ٌولٌو 07 بتارٌخ 42الجرٌدة الرسمٌة رقم )بالتأمٌنات االجتماعٌة، 

 

 

 .التأمٌن على حوادث العمل واألمراض المهنٌة: الفرع الخامس

 :من له الحق فً هذه التأمٌنات؟ -1

 .العامل األجٌر -

حراس المساحات، الحمالون المسموح لهم من طرؾ )العامل الشبٌه باألجٌر مثل  -

 .(السلطات المختصة

 :الفئات األخرى من األشخاص وهم -

 ًطالب المؤسسات التربوٌة، التقنٌة ومؤسسات التكوٌن المهن. 

 المتربصون فً مؤسسات التدرٌب والتكوٌن المهنً وإعادة التكٌؾ. 

 الطالب الممتهنون والمتربصون. 

 ًاألشخاص المتطوعون فً نسب هٌئات الضمان االجتماع. 

  الٌتامى التابعٌن لمراكز رعاٌة الشباب، الذٌن قد ٌتعرضون لحادث ناتج عن

 .عمل ملزمٌن بتأدٌته

 السجٌن الذي ٌؤدي عمال، أثناء تنفٌذه لعقوبة جزائٌة. 

  األشخاص الذٌن ٌشاركون فً أعمال ذات طابع اجتماعً، حتى لو لم ٌكونوا

 :مؤمنٌن اجتماعٌا، شرط أن ٌكون الحادث قد وقع أثناء القٌام باألعمال التالٌة

 .األنشطة الرٌاضٌة التً تنظم فً إطار الجمعٌات -

                                                           
(1)

 .2003 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على المرض، مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة  
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 .أعمال البر من أجل الصالح العام أو إنقاذ شخص معرض للهالك -

 .المستفٌدون من تعوٌضة ٌومٌة ألجل نشاطات ذات طابع عام -

 :ما هً الشروط الالزمة لالستفادة من هذه التأمٌنات -2

 .ٌستفٌد العامل من هذا التأمٌن بمجود أن ٌشتؽل -

، ٌستوجب إثبات أن الحادث أو (الٌومٌة)لالستفادة من األدءات النقدٌة التعوٌضة  -

 .المرض المهنً كان نتٌجة عمل مأجور

 ****ال بد وأن ٌكون  -

 .إما حادث عمل -

أي مكان , ، ا(أي فً طرٌق الذهاب واإلٌاب إلى العمل ومنه)وإما حادث مسافة  -

ٌمكن التواجد فٌه لقضاء حاجات عائلٌة، شرط أن ال ٌكون المسار قد انقطع أو 

 .انحرؾ إال بحكم الضرورة أو القوة القاهرة

 .(مسجل ضمن القائمة المحددة ألنواع األمراض المهنٌة)أو بسبب مرض مهنً  -

 :ٌجب أن ٌكون الحدث ناتج عن أحد األسباب التالٌة -

  القٌام بمهمة ذات طابع خاص واستثنائً أو عمل دائم طبقا لتعلٌمات رب

 .العمل

 القٌام بعمل فً إطار انتداب انتخابً، أو فً إطار منظمة جماهٌرٌة. 

 متابعة دراسة منتظمة خارج أوقات العمل. 

 :أو ٌكون حادث السٌر قد وقع بسبب -

 القٌام بأعمال البر من أجل الصالح العام، أو إنقاذ شخص معرض للهالك. 

 .فً كل هذه الحاالت صفة المؤمن اجتماعٌا ؼٌر ملزمة

 :ما الذي ٌجب عمله؟ -3

 :عند اإلصابة بحادث عمل -

  ساعة،  (24)ٌجب التبلٌػ بالحادث إلى رب العمل، خالل األربع والعشرٌن

إما من طرؾ صاحب المصاب، أو من طرؾ صاحب المصاب، أو ذوي 

 .حقوقه أو من ٌنوب عنه، إال فً حالة القوة القاهرة
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  ًٌجب التأكد من أن صاحب العمل قد بلػ بالحادث وكالة الضمان االجتماع

ساعة اعتبارا من تارٌخ العلم  (24)بمقر الوالٌة التابعٌن لها فً طرؾ 

 .بالحادث

 التبلٌػ بالحادث ضروري، حتى لو لم ٌتسبب فً اإلصابة بعجز عن العمل. 

 إما : إذا لم ٌقم رب العمل بالتبلٌػ فً أقرب وقت، ٌجب أن ٌتم التبلٌػ

 .بواسطتكم شخصٌا أو بواسطة ممثلٌكم من النقابة أو بواسطة مفتش العمل

 :حادث المسافة -

إذا استوجب الحادث معاٌنة الشرطة أو الدرك الوطنً فال بد أن ٌرسل 

أٌام التالٌة لوقوع  (10)محضر المعاٌنة إلى الوكالة الوالئٌة فً ظرؾ 

الحادث، وٌحق للمعنً باألمر، أو لذوي حقوقه االحتفاظ بنسخة عن 

 .المحضر

 :فً كلتا الحالتٌن -

  من عند مستخدم هذه الورقة تتضمن عنوان الوكالة " ورقة الحادث"أطلبوا

الوالئٌة التً ستصرؾ لكم األداءات، تقدم هذه الورقة من طرؾ المعنً 

باألمر أو من ذوي حقوقه إلى الطبٌب، الصٌدلً، المخبر والمؤسسة 

 .الصحٌة

 .إذا لم ٌقدمها لكم الطبٌب أطلبوها من وكالة الضمان االجتماعً -

 .تقدم نسخة لوكالة الضمان االجتماعً، واألخرى ٌحتفظ بها من طرفكم -

 :ال بد أن تتضمن الشهادة الطبٌة المعلومات التالٌة -

 شرح مفصل عن الحالة الصحٌة للمرٌض. 

 األدوٌة الطبٌة. 

 المدة المحتملة للعجز عن العمل. 

  تقدم للرقابة الطبٌة المتواجدة بالوكالة الوالئٌة، ال تنسوا فرأي الرقابة الطبٌة

ضروري خاصة إذا تسبب الحادث ولو كان سٌتسبب فً الوفاة أو فً عجز 

 .دائم
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  ٌجب الرجوع إلى الطبٌب المعالج عند انتهاء مدة التوقؾ عن العمل لٌعطٌكم

 .(فً نسختٌن)الشهادة الطبٌة النهائٌة التً تصؾ شفاءكم أو جبر جراحكم 

 :ما هً حقوقك؟ -4

 :ٌستفٌد ضحٌة الحادث أو المرض المهنً من األداءات التالٌة

 :أداءات عٌنٌة - أ

 ٌعوض مصارٌؾ العالج، الجراحة، األدوٌة، التحالٌل واإلقامة بالمستشفى. 

  تقدٌم وتصلٌح وتجدٌد األجهزة االصطناعٌة الخاصة بجبر أو تعوٌض ما

 .جعلته اإلصابة بالحادث ؼٌر صالح

  تعوٌض مصارٌؾ إعادة التدرٌب والتأهٌل العضلً وكذا مصارٌؾ اإلقامة

 .ومصارٌؾ التنقل

  تعوٌض مصارٌؾ التمهٌن لمدة التكوٌن المهنً والتأهٌل من أجل التمرٌن

 .على تمارٌن العمل الذي اختاره الضحٌة والمتالئم مع إعاقته

 :األداءات النقدٌة - ب

إذا كانت الضحٌة تمارس عمال مأجورا، وأثبتت أن توقفها على العمل، كان 

سبب العجز الذي لحقها من جراء الحادث أو المرض المهنً، فإنه تصرؾ لها 

تعوٌضة ٌومٌة ابتداء من أول ٌوم ٌلً تارٌخ التوقؾ عن العمل، وٌنتهً بأحد 

 .تارٌخ الشفاء، تارٌخ الجبر، تارٌخ الوفاة: التوارٌخ التالٌة

 .أما التعوٌضة الخاصة بالٌوم الذي وقع فٌه الحادث، فٌتكفل بها صاحب العمل

 :ما هو مبلػ التعوٌضة الٌومٌة؟ -5

ٌساوي مبلػ التعوٌضة الٌومٌة، األجر الٌومً الخاضع الشتراكات الضمان 

 .االجتماعً واقتطاعات الضرٌبة على الدخل

 :العجز الدائم والرٌع النسب -6

ٌمنعكم من االستمرار  (جزئً أو كلً)إذا أصبتم بعد جبر الجرح الجرح بعجز دائم 

 .فً ممارسة عملكم، ٌمكنكم االستفادة من رٌع سنوي ٌتناسب وعجزكم

 .علٌكم فً هذه الحالة أن تبعثوا لوكالة الضمان االجتماعً التابعٌن لها -
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 شهادة طبٌة نهائٌة من طرؾ طبٌبكم المعالج والتً ٌجب أن ٌبٌن فٌها: 

 .النتائج النهائٌة التً أدى إلٌها الحادث - أ

 .وصؾ لحالتكم الصحٌة - ب

 . التارٌخ المحتمل للشفاء أو لجبر الجرح - ت

 .نسبة العجز المبٌنة - ث

 :كٌؾ ٌتم تحدٌد نسبة العجز؟ -7

تحدد نسبة العجز عن العمل من طرؾ الطبٌب المستشار بهٌئة الضمان االجتماعً، 

 :وفق الجداول الخاصة بذلك، أخذ باالعتبار كال من

 عامل السن. 

 عامل القابلٌة. 

  (الكفاءة)القدرة المهنٌة. 

 الحالة العائلٌة واالجتماعٌة. 

، ٌستفٌد منها المؤمن اجتماعٌا %10 و%1الحالة االجتماعٌة التً تقدر بٌن 

 وٌطبق أٌضا على %10الذي ٌكون عجزه عن العمل ٌساوي أو ٌزٌد عن 

 .العامل الذي ٌعاد إدماجه بمنصب عمل ٌقل عن منصبه األول

 :ما هو الرٌع؟ -8

  ٌحسب الرٌع على األساس األجر المتوسط الخاضع الشتراكات الضمان

االجتماعً، التً ٌدفعها المؤمن اجتماعٌا عند صاحب عمل واحد أو أكثر 

 .شهرا التً تسبق توقفه عن العمل (12)خالل االثنً عشر 

  ٌتحدد مبلػ الرٌع بناءا على األجر السنوي، بعد إخضاعه القتطاعات الضمان

 .فً نسبة العجز الدائم (x)االجتماعً، مضروب 

  ٌخضع مبلػ الرٌع القتطاعات الضمان االجتماعً، التً ٌمثل فٌها قسط

، أما إذا كان مبلػ الرٌع ٌساوي أو ٌقل عن %2المؤمن اجتماعٌا  نسبة 

 .األجر الوطنً األدنى المضمون، فهو معفى من اقتطاع هذه النسبة
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  مرة من مجموع  (2300)ال ٌمكن حساب الرٌع إذا كانت قٌمته تقل عن

 .ساعات األجر الوطنً األدنى المضمون

 :اإلضافة للشخص األخر -

إذا استدعت الحالة الضحٌة للمؤمن له، االستعانة بشخص أخر لقضاء حاجاته 

 من قٌمة %40الٌومٌة الضرورٌة، ٌضاؾ إلى الرٌع األصلً مبلػ نسبته 

 .أجر المنصب، وال ٌمكن أن تقل فً جمٌع الحاالت عن قٌمة المحددة قانونا

 :الحاالت االستثنائٌة لالنتكاس -

إذا كانت إصابتكم بالعجز الكلً، قد ظهرت ألول مرة بعد االنتكاس، ٌحسب 

 :شهرا كما ٌلً (12)الرٌع فً هذه الحالة على أساس اثنا عشر 

 إما على أساس تارٌخ التوقؾ عن العمل الناتج عن الحادث. 

 إما على أساس تارٌخ التوقؾ عن العمل بسبب االنتساب. 

 إما على تارٌخ جبر الجروح. 

 :رٌع حادث العمل ومعاش العجز -9

للمؤمن له الذي ٌستفٌد من رٌع عن إصابته بعجز كلً أو جزئً ٌساوي أو ٌزٌد عن  -

 والذي ٌجعله ؼٌر قادر عن ممارسة أي عمل ال ٌمكنه أن ٌتقاضى رٌعا ٌقل 50%

عن معاش العجز الذي قد ٌتقاضاه كتأمٌن اجتماعً عن إعاقته، ولو افترض وأن 

 .ٌكون الرٌع أقل من معاش العجز، فإن الرٌع ٌرفع لٌصبح مساوٌا للمعاش

 :مراجعة النصوص -

أشهر، فً ؼضون السنتٌن األولٌتٌن التالٌتٌن  (3)ٌراجع الرٌع كل ثالثة 

 .لتارٌخ الشفاء، أو جبر الجرح، بعد ذلك تصبح مرة كل سنة

 :الحادث الممٌت -10

 ما هً التعوٌضات الممكنة. 

 :رأسمال الوفاة -

  عن رأسمال (الزوج، األوالد، األصول)ٌستفٌد ذوي حقوق المؤمن له ،

 .الوفاة
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  مرة األجر الشهري للمؤمن له األكثر  (12)ٌساوي رأسمال الوفاة اثنتا عشر

مالئمة له، الذي ٌتقاضاه المؤمن خالل السنة السابقة لوفاته، والذي كان وعاء 

 .لحساب االشتراكات

مرة  (12)وفً جمٌع الحاالت، ال ٌمكن أن ٌقل هذا المبلػ عن اثنً عشر 

 .األجر الوطنً األدنى المضمون

 ٌصرؾ رأسمال الوفاة مرة واحدة مباشرة بعد وفاة المؤمن له. 

 ٌقسم رأسمال الوفاة بٌن ذوي الحقوق بالتساوي. 

  ال ٌمكن الجمع بٌن رأسمال الوفاة الخاص بالحادث ورأسمال الوفاة الخاص

 .بالتأمٌنات االجتماعٌة

 :رٌع لذوي الحقوق -

  إذا أسفر الحادث عن وفاة المؤمن له، ٌصرؾ الرٌع لذوي الحقوق من أول

 .ٌوم ٌلً تارٌخ الوفاة

  ٌحسب الرٌع على أساس األجر الشهري الخاضع لالشتراكات الذي تسلمته

 .  شهرا التً تسبق الحادث12الضحٌة خالل 

 ًٌحدد الرٌع لكل من ذوي الحقوق كالتال: 

، قسطه فً الرٌع ٌساوي (عدم وجود األوالد)إذا كان الزوج بمفرده  - أ

 . من أجر المنصب الخاضع لالشتراكات75%

: ٌقسم الرٌع كالتالً: (الولد أو أحد األصول)إذا الزوج ومعه ذو حق  - ب

 .%30، ذو الحق %50الزوج 

الزوج : إذا كان الزوج ومعه عدد من ذوي الحقوق، ٌقسم الرٌع كالتالً - ت

 . تقسم بٌنهم بالتساوي%40 ، ذووا الحقوق 50%

 بٌن ذوي الحقوق، كما %90إذا كان الزوج ؼٌر موجود، ٌقسم الرٌع  - ث

 .%30، األصول%45األوالد : ٌلً

 .لقد تم ذكرهم سابقا فً الفروع األخرى: من هم ذوي الحقوق؟ -11

 :اإلجراءات الخاصة لالستفادة من رأسمال الوفاة -12
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 شهادة الوفاة. 

 شهادة عقد الزواج. 

 شهادة الحالة المدنٌة الشخصٌة، بها البٌانات الهامشٌة. 

 الفرٌضة. 

 .   سنة21 سنة وٌقل عن 18بالنسبة لألوالد الذٌن ٌزٌد عمرهم عن  -

 شهادة مدرسٌة. 

 شهادة التربص. 

 سنة، الممتهنون والحاصلٌن 25 سنة وٌقل عن 21األوالد الذٌن ٌزٌد عمرهم عن  -

 .على أجر ٌقل عن نصؾ األجر الوطنً األدنى المضمون

 شهادة أو نسخة  لعقد التمهٌن. 

  الحواشً من الدرجة الثالثة المتكفل بهم والبنات اإلناث بدون دخل مهما كان

 .عمرهن

  (الكفالة)شهادة التكفل. 

 شهادة عدم الزواج. 

 :األصول المكفولٌن -

 شهادة تثبت انعدام المورد. 

 شهادة تثبت أن المورد أو الدخل ٌقل عن القٌمة الدنٌا لمعاش التقاعد. 

 :ما ٌجب معرفته أكثر عن األمراض المهنٌة؟ -13

بعض األمراض تصٌب اإلنسان نتٌجة ممارسة ألعمال معٌنة، لهذا سمٌت  -

 .باألمراض المهنٌة

 .تطبق علٌها النصوص الخاصة بحوادث العمل واألمراض المهنٌة -

 .التبلٌػ: لها اختالؾ معٌن ٌتمثل فً -

 التبلٌػ للوكالة: 

ٌقوم به المعنً باألمر ولٌس المستخدم، وٌجب إصدار وثٌقة خاصة 

 بذلك من الوكالة تتضمن الوثائق التالٌة
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 ًاسم المرض المهن. 

 تارٌخ التوقؾ عن العمل. 

 اسم أو أسماء المستخدمٌن. 

 طبٌعة العمل. 

 األجل المحدد للتبلٌػ: 

 ٌوما على األقل، وثالثة أشهر 15ٌنحصر أجل التبلٌػ فً مدة أقصاها 

 :على األكثر، ٌجب أن ٌرفق التبلٌػ بالوثائق التالٌة

 شهادة العمل والراتب من عند أخر مستخدم. 

 ًشهادة طبٌة فً ثالثة نسخ توضح ما ٌل: 

 .نوعٌة المرض -1

 .النتائج أو اآلثار المحتملة -2

 .شهادة تبٌن سنوات الخبرة -3

 :التصرٌح بالنزاع -14

 أجل التصرٌح -1

ال ٌمكن مطالبة الضمان االجتماعً بتقدٌم األداءات أو التعوٌضات، ٌعد 

 .سنوات (04)انتهاء أربع

 :االعتراض الموجه لوكالة الضمان االجتماعً -2

 ًٌحق للمؤمن له طلب الخبرة الطبٌة فً مهلة : إذا كان النزاع ذو طابع طب

 :شهر واحد، ابتداء من تارٌخ تبلٌػ قرار الوكالة، وٌكون ذلك

 .إما برسالة مضمونة بإشعار الوصول -1

 .وإما بطلب ٌقدم للوكالة مقابل وصل التسلٌم -2

لكم الحق فً إبالغ لجنة الطعن األولى، وفً هذه : إذا كان النزاع ذو طابع عام

الحالة ٌجب أن ٌكون تبلٌػ لجنة الطعن األولى فً خالل الشهرٌن الذٌن ٌعاقبون 

.بتبلٌػ قرار الوكالة برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول
(1)

 

                                                           
(1)

 .1997 الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على حوادث العمل واألمراض المهنٌة، قسنطٌنة السنة  
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 .التأمٌن على البطالة:  الفرع السادس

ٌقصد بالبطالة هو التوقؾ ؼٌر اإلرادي عن العمل نتٌجة لعدم الحصول علٌه وٌكون 

هذا التوقؾ ؼٌر راجع إلى عٌب فً شخص العامل كمرض أو عجز أو شٌخوخة، 

 .ولكنه ٌرجع إلى الظروؾ االقتصادٌة فً المكان الذي ٌعمل فٌه الفرد

ولهذا فإن التأمٌن على البطالة ٌهدؾ إلى تعوٌض هؤالء العمال عن أجورهم 

المفقودة نتٌجة اإلجبارٌة بمنحة البطالة، ولالستفادة من هذه المنحة ال بد من توفر 

 :الشروط التالٌة

أن ٌبحث عن الشخص عن العمل وأن ٌثبت اسمه لسجل مكاتب العمل وأن ٌعبر بكل  -

 .جدٌة عن رؼبته الصادقة فً العمل

إن المضرب عن العمل أو  إلى المجالس التأدٌبٌة أو المفصول وفقا لقرار أداري ال  -

 .ٌعد خاضع لهذا القانون

 .قدرة البطال على العمل -

  ٌخص هذا التامٌن فئة العمال الذٌن ٌؤدون وظٌفة مأجورة وال ٌخص ؼٌرهم

 :وٌهدؾ هذا التأمٌن إلى

 .إٌجاد فرصة عمل للعاطلٌن -

، وٌسقط الحق فً صرؾ (منحة البطالة)تقدٌم منافع عدم التشؽٌل للعاملٌن المؤهلٌن  -

 :تعوٌض البطالة فً الحاالت التالٌة

 .إذا رفض المؤمن علٌه االلتحاق بعمل ٌراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له -

 .إذا أثبت اشتؽال المؤمن علٌه لحساب الخاص ولحساب الؽٌر -

إذا لم ٌتردد المؤمن علٌه على مكتب القوى العاملة الذي قٌد اسمه فٌه بوصفة  -

 .متعطال فً المواعٌد التً حددت له من قبل المكتب

 .إذا رفض المؤمن علٌه التدرٌب الذي ٌقرره مكتب القوى العاملة المختصة -

 .إذا جند المؤمن علٌه أي إذا تم استدعاؤه للخدمة الوطنٌة -

 .فً حالة مؽادرة الوطن -

 .انتهاء مدة المنحة -
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 :بطاقة تقنٌة عن وضعٌة وكالة مستغانم: المطلب الثالث

  3"تصنؾ الوكالة بالدرجة الثالثة." 

 11: عدد مراكز الدفع. 

 2: عدد فروع الدفع. 

  274عدد مستخدمً الوكالة. 

 منهم100945: عدد المستفٌدٌن من الدفع من قبل الؽٌر : 

 .10348: منهم المرضى المزمنٌن/ 42993مؤمن ؼٌر ناشط  -

 .20902: ومنهم المرضى المزمنٌن/ 57952مؤمن ؼٌر ناشط  -

 أندٌماد23 منها 175: عدد الصٌدلٌات المتعاقدة . 

 11: عدد مؤسسات النقل الصحً المتعاقدة. 

 03:  وأطباء مختصون44:  منهم أطباء عامون47: عدد أطباء المتعاقدٌن. 

 ً440: عدد المرضى المستفٌدٌن من النقل الصح. 

 01: عدد العٌادات المتعاقدة مختصة فً نقل الدم. 

 62: عدد المرضى المؤمنٌن المستفٌدٌن من تنقٌة الدم. 

 170442: عدد المؤمنٌن االجتماعٌٌن المشتركٌن المنتسبٌن  

(Ouverture de droit ) .مؤمن ناشط72613: ومنهم . 

  ومنهم2014تعداد المؤمنٌن االجتماعٌٌن المشتركٌن لؽاٌة شهر فٌفري  :

 : ٌتوزعون كالتال172252ً

 . مؤمن للقطاع االقتصادي العموم23368ً -

 . مؤمن للقطاع االقتصادي الخاص51788 -

 . مؤمن للقطاع اإلداري42327 -

 . مؤمن عن منظمات أجنبٌة2757 -

 . مؤمن من فئات خاصة للقطاع العموم51802ً -

 . مؤمن عن مختلؾ الجمعٌات201 -

  مؤمن5766: تعداد أصحاب العمل المشتركٌن



  وكالة مستغانمدراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء:  الثالثالفصل
 

117 
 

  بالدٌنار الجزائري2014مصارٌؾ األداء لؽاٌة شهر فٌفري : 

 . دج510.530.784مبلػ : التأمٌنات االجتماعٌة -

 . دج57.559.616حوادث العمل واألمراض المهنٌة مبلػ  -

 2014مصارٌؾ التأمٌنات االجتماعٌة لؽاٌة شهر فٌفري: 

 . دج430.319.342مبلػ : التأمٌن على المرض -

 . دج27724620مبلػ : التأمٌن على األمومة -

 . دج21894782مبلػ : التأمٌن على العجز -

 . دج30592040التأمٌن على الوفاة عن مبلػ  -

  2014مصارٌؾ حوادث واألمراض المهنٌة لؽاٌة شهر فٌفري: 

 . دج5351148: العجز المؤقت -

 . دج28221501: العجز الدائم -

 . دج2141571: رٌوع ذوي الحقوق -

 . دج57.559.616بمجموع 

  2014مصارٌؾ الصٌدالنٌة للتأمٌن عن المرض لؽاٌة شهر فٌفري: 

 . دج368.872.718: نظام الدفع من قبل الؽٌر -

 . دج4498121: خارج نظام الدفع من قبل الؽٌر -

 . دج373.370.939: بمجموع

 .دراسة حالة التأمٌن لحادث العمل: المبحث الثالث

 .التصرٌح بالحادث: المطلب األول

 .وثٌقة تمأل من طرؾ صاحب العمل -

 .حالة هوٌة صاحب العمل -

 .1976 موالٌد من x السٌد: حالة هوٌة الضحٌة -

 .مساعد البناء -

 لدى 28/10/2005توظؾ فً تارٌخ .مؤمن لدى مصالح الضمان االجتماعً -

 .مؤسسة الترقٌة وأشؽال البناء
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 صباحا بحادث عمل ومتمثل فً جروح 10 على الساعة 30/01/2016تعض ٌوم  -

 .فً ٌده الٌمنى إثر تحوٌل القطع الحدٌدة الكبٌرة أٌن تم نقله إلى مستشفى بعٌن تادلس

 .تبلٌغ هٌئة الضمان االجتماعً: المطلب الثانً

 قام صاحب العمل بتصرٌح لدى هٌئة مصالح الضمان االجتماعً بتارٌخ 

 أي فً أجل محددة أو قام الضحٌة بإٌداع الملؾ لدى مصالح الضمان 04/02/2016

االجتماعً باستدعاء الشهود وأجد بإفادتهم وثم عرض الملؾ الطبً على الطبٌب المستشار 

 .04/02/2016لصندوق المنتمً إلٌه الضحٌة للفصل فٌه بنفس تارٌخ إٌداع 

 بالموافقة على العطلة 07/02/2016بعد صدور قرار الطبٌب المستشار ٌوم  -

 .المرضٌة والعالقة بٌن الحادث وطبٌعة العمل

أعٌد النظر فً الملؾ كافة إدارٌا وطبٌا من طرؾ رئٌس مركز هٌئة الضمان  -

االجتماعً للبث فً الطابع المهنً للحادث أي كانت الخالصة بأن هذا ٌكتسً 

الطابع المهنً والذي قام بدوره باألمر بتسوٌة األداءات المترتبة عن هذا الحادث 

 .األداءات النقدٌة والعٌنٌة

 .العطل المرضٌة: المطلب الثالث

 ثم إضافة إلى تمدٌد إلى 30/01/2016 ابتداء من تارٌخ 12عطلة مرضٌة أولٌة  -

 .11/02/2016 أٌام أخرى من 10

تحدٌد استدعاء للضحٌة إلٌداع شهادة وصفٌة فً نهاٌة العطلة المرضٌة الثانٌة  -

 .، وهذا لؽرض إحالة الضحٌة للمرة الثانٌة للطبٌب المعالج(تارٌخ استئناؾ العمل)

 .لتحدٌد نسبة العجز إن وجد وإن كان هذا العجز دائم أو مؤقت

 أودع لدى مصالح الضمان االجتماعً الضحٌة شهادة 25/02/2016فً تارٌخ فً  -

 .(عجز مؤقت) عجز %20وصفٌة من عند الطبٌب المعالج تحمل نسبة 

وبعد ذلك عرضها على الطبٌب المستشار لدى هٌئة الضمان االجتماعً ثم تقلٌصها 

 مع منحة قرار بذلك ٌمنحه حق للطعن بقرار طبٌب مستشار بمدة أقصاها %05إلى 

، وحالة انقضاء المدة دون أي إشعار من طرؾ الضحٌة سٌقوم ( ٌوم30)شهر 
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النسبة المقترحة من الطبٌب المستشار لدى لجنة العجز )صندوق بتسوٌة هذه النسبة 

 .(الطبً

 :ٌتضمن الملؾ ما ٌلً -

 .وثٌقة التصرٌح بحادث العمل -

 .شهادة طبٌة أولٌة -
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 .(التعوٌضات)األداءات النقدٌة : المطلب الرابع

 من أجره الشهري المتقاضى خاضع %100أداءات العطلة المرضٌة األولٌة  -

 .للضرٌبة وكذلك العطلة التمدٌدٌة

هو )ثم ٌحال ملفه من مركز الدفع إلى مصلحة األخطار الكبرى أن ٌتم حساب الرٌع  -

 .  (نسبة من أجر الضحٌة

 ٌتم شراء الرٌع جملة واحدة من %10فً حالة ما تكون نسبة العجز أقل من  -

 .صندوق الضمان االجتماعً

أما فً حالة ما تكون نسبة أكثر من ذلك ٌتم تسدٌد على أقساط شهرٌة متساوٌة، أٌن  -

 .ٌتم استدعاء الضحٌة للمراقبة الطبٌة ألجل مراجعة نسبة العجز

 ًاألداءات النقدٌة المقدمة للضحٌة فً هذه الحالة هً كاآلت: 

، أجره الٌومً (30) دج فً الشهر 30.000األجر الشهري للضحٌة ٌساوي  -

 .دج1000

 . ٌوم12عدد أٌام العطلة المرضٌة األولٌة هً  -

أجره  xعدد أٌام العطلة المرضٌة األولٌة = تعوٌض عن العطلة المرضٌة األولٌة  -

 . دج12x1000=12000=الٌومً

 أجره xعدد أٌام العطلة المرضٌة الثانٌة : التعوٌض عن العطلة المرضٌة الثانٌة -

 .دج10x 1000 =10.000= الٌومً

التعوٌض عن + التعوٌض عن العطلة المرضٌة األولٌة = التعوٌض الكلً للضحٌة -

 .دج22.000=12.000+10.000. العطلة المرضٌة الثانٌة

دج عن تعوٌضه عن حادث العمل22.000: وبالتالً ٌأخذ الضحٌة فً األخٌر
(1)

. 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .مسئول الضمان االجتماعً لفرع عٌن تادلس:  المصدر– 
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 :خالصة الفصل

 لقد مكنتنا هذه الدراسة التطبٌقٌة من التعرؾ على مدى أهمٌة البالؽة لصندوق 

التأمٌنات االجتماعٌة بالنسبة للعمال األجراء باعتبارهم هم األولى معنٌون بهذه 

 .الشبكة

 وٌساهم كذلك فً رفع المستوى المعٌشً لألفراد ومساعدة الفئات المحرومة 

بفضل التعوٌضات واألداءات الممنوحة لهم، وأٌضا الصندوق ٌوفر الحماٌة واألمان 

 .للعمال من األخطار التً تهددهم

 فهو ٌهدؾ إلى ضمان الحماٌة الكاملة للمؤمن له والسهر على تسٌٌر 

 .اإلجراءات الالزمة لتحصٌله على حقوقه ومستحقاته ولو بالقدر القلٌل

 ونستنتج أن من خالل هذه الدراسة أن ٌجب على صاحب العمل التبلٌػ لدى 

 . ساعة24هٌئة الضمان االجتماعً عن الحادث فً ظرؾ 

 .    وعدم تأجٌل األداءات الممنوحة للضحٌة من طرؾ هٌئة الضمان االجتماعً
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 الضمان االجتماعً وحوادث العمل فً الجزائر: الفصل الثانً

 :مقدمة الفصل

 ٌعتبر الضمان االجتماعً فً الجزابر مكسبا كبٌر للمجتمع باعتباره أداة فعالة    

للحماٌة االجتماعٌة ضد األخطار التً تهدد الفرد، إن المشرع الجزابري وعٌا منه بالدور 

األساسً الذي ٌلعبه العامل فً تنمٌة البالد اقتصادٌا واجتماعٌا فكر فً ضمان حماٌة أكثر 

 .للعامل من األخطار العدٌدة الناتجة عن حوادث العمل 

ونقوم . وبالتالً سوف نتطرق فً هذا الفصل إلى الضمان االجتماعً وحوادث العمل

 :بتقسٌمه إلى ثالث مباحث تتمثل فً

 . الضمان االجتماعً:لالمبحث األو

 . عمومٌات حول حوادث العمل:المبحث الثانً

 . إجراءات التعوٌض الالزمة فً حالة حوادث العمل:المبحث الثالث
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 الضمان االجتماعً: المبحث األول

 .مفاهٌم حول الضمان االجتماعً ومٌدان تطبٌقه: المطلب األول

 .تعرٌف الضمان االجتماعً: الفرع األول

  الضمان لغة هو االلتزام برد مثل الهالك، إن كان مثلٌا أو قٌمٌا، والضامن أو

 .الضمٌن، معناه الكفٌل أو الملتزم وضمن الشًء به معناه كفل به الضمان

 اصطالحا ٌعنً التؤمٌن فٌقال أمن على حٌاته، أي أجرى علٌه الضمان
(1)

. 

نظام قانونً ٌرمً إلى : "فقد عرفه األستاذ القاضً حسٌن عبد اللطٌف حمدان بؤنه

ضمان عٌش المواطنٌن فً حد أدنى ٌلٌق بالكرامة اإلنسانٌة عن طرٌق حماٌة 

قدرتهم على العمل، وعن طرٌق تؤمٌن دخل بدٌل ٌعوضهم عن الدخل المنقطع فً 

حال انقطاعهم عن العمل بسبب البطالة أو المرض أو اإلصابات أو العجز أو 

أو الوفاة، ومساعدتهم على تغطٌة  (بالنسبة للمرأة العاملة)الشٌخوخة أو الوالدة 

والنفقات االستثنابٌة الناشبة عن العجز  األعباء العابلٌة الناشبة عن الزواج والوالدة،

"والمرض والوفاة وكل ذلك، ضمن الحدود التً ٌقررها القانون
(2)

 

 :تعرٌف الضمان االجتماعً

 هو التؤمٌن الذي تمارسه الدولة أو إحدى هٌباتها العامة لمصالح فبة معٌنة   

من فبات المجتمع وهً فبة العمال، ٌقصد تؤمٌنه ضد أخطار محددة فً أنفسهم فقط 

دون ممتلكاتهم مثل أخطار الشٌخوخة والعجز والوفاة والمرض واإلصابة والبطالة، 

وٌخضع التؤمٌن االجتماعً فً تنظٌمه لقانون خاص به تضعه الدولة وٌنظم أحكامه 

وٌحدد األطراف المشتركة فٌه وهً العامل وصاحب العمل والدولة توضح حقوق 

والتزامات كل طرف من أطرافه وٌكون العامل ملزم باالشتراك فٌه والوحٌد الذي 

ٌستفٌد منه وصاحب العمل ملزم أٌضا باالشتراك فٌه بدفع اشتراكات دورٌة دون 

مقابل ٌحصل علٌه، كما تلتزم الدولة باالشتراك فٌه بدفع اشتراكات دورٌة أو تعهد 

 .بسداد العجز عند حصوله، أو باألمرٌن معا، دون مقابل تحصل علٌه

 :وإذا أرٌد تحدٌد المإمن له وتحدٌد المإمن فإنه ٌمكن القول

 .أن العامل هو المإمن له ألنه ٌدفع القسط أو ٌستحق التعوٌض مقابل دفع -

                                                           
(1)

، منشورات الجلً الحقوقٌة، لبنان، (أحكامه وتطبٌقاته دراسة تحلٌلٌة شاملة)القاضً حسٌن عبد اللطٌف حمدان، الضمان االجتماعً -   

 .29 ، ص 2005الطبعة األولى 
(2)

 .39، ص سابق القاضً حسٌن عبد اللطٌف حمدان،  مرجع -   
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أن العامل وصاحب العمل والدولة هم المإمن ألنهم ٌساهمون جمٌعا فً دفع  -

التعوٌضات كل باشتراكه المنتظم وبذلك فإنه ٌمكن القول أن التؤمٌن االجتماعً 

 . فقط– المإمن لهم –هو تؤمٌن تبادلً بالنسبة لفبة العمال 

 :مٌدان تطبٌق الضمان االجتماعً: الفرع الثانً

     تقاس أهمٌة الضمان االجتماعً بعدد األخطار التً ٌغطٌها وبعد األشخاص الذٌن 

 :تشملهم الحماٌة ولهذا الغرض سوف نوضح النقاط التالٌة

 .األخطار المغطاة واألشخاص المحمٌون -

 .النطاق اإلقلٌمً لتطبٌق الضمان االجتماعً -

إن المخاطر التً ٌغطٌها الضمان : األخطار المغطاة واألشخاص المحمٌون - أ

 .االجتماعً مخاطر اجتماعٌة وذلك كونه اجتماعٌا

 المرض وذلك بتقدٌم العناٌة الطبٌة، الوقابٌة والعالجٌة للمضمون وأفراد عابلته. 

 األمومة وذلك بتقدٌم العناٌة الطبٌة قبل وأثناء وبعد الوالدة للمرأة العاملة. 

  الوفاة وذلك بتقدٌم مساعدة مقطوعة للمضمون لقاء نفقات الدفن فً حالة وفاة المإمن

 .وذلك لعابلته أو أصحاب الحق باشتراط مدة اشتراك ال تقل عن السنة

  منحة التقاعد المقول وذلك بتقدٌم تعوٌضات شهرٌة ألفراد العابلة وذوي الحقوق

 .للمتوفً

  ًالعجز بدفع مبلغ تعوٌض نهاٌة الخدمة، ٌساوي الفرق بٌن التعوٌض الفصل

 .المستحق للمضمون عن خدماته والتعوٌض الذي ٌستحق عن الخدمة

 البطالة اإلجبارٌة والتقاعد المسبق. 

 التقاعد أو حماٌة الشٌخوخة. 

ٌقصد بهذا النطاق مدى التغطٌة : النطاق اإلقلٌمً لتطبٌق الضمان االجتماعً - ب

التؤمٌنٌة، حٌث ٌعد كل منهم على أراضً معٌنة محلً أو أجنبً من جهة أجٌر أو 

من جهة حر، من جهة أخرى خاضع لنظام الضمان االجتماعً حسب نظم وتشرٌع 

هذه الدولة، وذلك بصرف النظر عن المركز ومستوى المإسسة التً توظفهم، 

وٌتضمن نظام الضمان االجتماعً الحماٌة لألجانب ولكن ذلك ٌتم وفقا لشروط 

 :محددة من أهمها

  أن ٌعمل فً الحدود الجغرافٌة للدولة، وٌتم خضوعه لنظام هذه الدولة بموجب

تسجٌل المإسسة إلجرابها وصرف اشتراكاتهم تجاه الصندوق أو بموجب تصرٌح 

 .العامل الحر لدى الهٌبات المختصة

 ٌستفٌد األجٌر األجنبً من تقدٌمات الضمان االجتماعً وفقا للشروط التالٌة: 

 أن ٌكون حابزا على إجازة عمل وفق القوانٌن واألنظمة المعمول بها. 
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 أن تقر الدولة بمبدأ المساواة فً المعاملة. 
 استشارة وزارة الخارجٌة. 
 اإلقامة على أراضً الدولة الخاضعة لها. 
  كما ٌخضع إلى النظام كل من ٌعتبر ممتلك للحصانة الدبلوماسٌة، وممتلك للحصانة

 .القنصلٌة
  موظفً المنظمات الدولٌة واالقتصادٌة مثل موظفً منظمة األمم المتحدة والهٌبات

..المتفرعة عنها، موظفً الجامعة العربٌة والهٌبات المتفرعة عنها وغٌرها
(1)

 

 :أثار الضمان االجتماعً: المطلب الثانً
ٌتمٌز الضمان االجتماعً بآثاره العمٌقة فً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة      

للشعوب، فالضمان االجتماعً الذي قام أساسا إلعادة األمن المفقود إلى الحٌاة 
الكادحة التً جردتها الثورة الصناعٌة من أبسط مقومات هذا األمن وهما التضامن 

وتجمٌع الثورة حقق فً طرٌقه إلى هذا الهدف العدٌد من اآلثار . االجتماعً
االجتماعٌة واالقتصادٌة التً ساهمت إلى حد بعٌد فً تحسٌن حٌاة الفرد والجماعة 

 .على السواء
 :أدت سٌاسة الضمان االجتماعً إلى تحقٌق النتابج اآلتٌة: اآلثار االجتماعٌة - أ
 رعاٌة الفبات الكادحة. 
 المحافظة على القوى العاملة وتحرٌرها من الخوف. 
 تخفٌف حدة الفوارق بٌن الطبقات االجتماعٌة وإعادة توزٌعها توزٌعا عادال. 
 إحالل التضامن االجتماعً محل الفردٌة فً العالقات اإلنسانٌة. 
 تؤكٌد فضٌلة العمل وتنمٌة األخالق المهنٌة. 
 االرتفاع بالمستوى الصحً العام ألفراد المجتمع. 
 :حقق الضمان االجتماعً ما ٌلً: اآلثار االقتصادٌة - ب

  تؤمٌن دخل بدٌل لإلنسان العامل عندما ٌنقطع دخله بسبب المرض أو
بالنسبة لعابلة )البطالة أو اإلصابة أو العجز أو الشٌخوخة أو الوفاة 

 .(المتوفً
  تغطٌة األعباء العابلٌة والنفقات االستثنابٌة التً تنجم عن المرض أو

 .اإلصابة أو الوفاة
 زٌادة فرص العمل. 
 (2).زٌادة اإلنتاجٌة ورفع مستوى األجور 

 

 

                                                           
(1)

 بوعبدلً رشٌد، دراسة قٌاسٌة لنفقات الضمان االجتماعً باستعمال السالسل الزمنٌة والتنبؤ دراسة حالة الصندوق الوطنً للضمان  

جامعة  وكالة مستغانم ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة ماستر أكادٌمً فً العلوم االقتصادٌة، CNASاالجتماعً للعمال األجراء 

 مستغانم،

 .16- 15:ص-  ص2013-2014

 .194-193:ص-القاضً  حسٌن عبداللطٌف حمدان ،مرجع سابق  ،ص/2
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 نشأة الضمان االجتماعً فً الجزائر: المطلب الثالث

لقد شهد نظام الضمان الجزابري تطورات عدٌدة منذ االستعمار الفرنسً إلى غاٌة 

 .اآلن

 (:1962 - 1830المرحلة من )مرحلة ما قبل االستقالل : الفرع األول

 وبالضبط فً 1949  إن أول ظهور لنظام الضمان االجتماعً فً الجزابر ٌرجع إلى سنة 

 المتعلق بتنظٌم هٌبات الضمان 045/1949 جوان مال أصدر المجلس الجزابري القرار 10

االجتماعً بالجزابر والتً حددت فً بادئ األمر طبٌعة األخطار المإمنة واألشخاص 

المستفٌدٌن منها وكٌفٌة التعوٌض، وعن الجانب التنظٌمً فقد صدر مرسوم فً 

 المتعلق بتنظٌم صنادٌق الضمان االجتماعً بالجزابر الذي مهد لتؤسٌس 20/02/1950

مختلف الصنادٌق وأولها الصندوق األساسً أو األهم وهو صندوق التؤمٌنات االجتماعٌة، ثم 

 الذي حددت 30/07/1951 والثانً فً 28/03/1951صدر قرارٌن تنفٌذٌٌن، األول فً 

بموجبها هٌبات الضمان االجتماعً التؤمٌنات االجتماعٌة المهنٌة، صنادٌق التؤمٌن ذات 

النظام الخاص، وٌعتبر الصندوق المركزي مإسسة عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع 

 27باالستقالل المالً تحت وصاٌة الحاكم العام بالجزابر وٌسٌرها مجلس إداري ٌضم 

 أعضاء ٌنتخبون من المجلس 6عضوا منهم الربٌس المعٌن من طرف الحاكم العام و

 عضو ٌمثلون باقً الصنادٌق مناصفة بٌن ممثلً أرباب العمل وممثلً 12الجزابري، و

العمال، باإلضافة إلى الصنادٌق الجهوٌة على مستوى كل من الجزابر العاصمة، وهران 

وقسنطٌنة، تخضع لوصاٌة الصندوق المركزي بالعاصمة وتشرف هذه الصنادٌق الجهوٌة 

على الصنادٌق الخاصة المحلٌة التً تم تؤسٌسها تباعا حسب قطاعات النشاط المعتمدة أو 

األخطار التً تسٌرها، وٌشرف على إدارة الصندوق مجلس إداري ٌضم النقابات العمالٌة 

الممثلة للجالٌة الفرنسٌة بالجزابر وممثلٌن عن أرباب العمل حٌث ٌكون تمثٌل األعضاء 

مناصفة بٌن النقابتٌن وٌحدد العدد حسب نسبة المنتمٌن فً كل قطاع، باإلضافة إلى ممثلٌن 

 .عن الحكومة وشخصٌات مستقلة
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 :1983 إلى 1962المرحلة من : الفرع الثالث

   بعد حصول الجزابر على االستقالل صدرت بعض المراسٌم التنظٌمٌة لهذا المجال رغم 

 والقاضً بتمدٌد مفعول التشرٌع النافذ 31/12/1962 المإرخ فً 62/157أن القانون رقم 

باستثناء مقتضٌاته المخالفة للسٌادة الوطنٌة كؤول تشرٌع جزابري فً مجال التؤمٌنات 

االجتماعٌة ولو أنه تضمن فقط النص على استمرار العمل وفق القوانٌن والمقررات السارٌة 

 الصادر فً 364-64المفعول آنذاك، وكان أهم ما مٌز هذه الفترة هو صدور المرسوم 

 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، وصدور دستور 31/12/1964

 لتسٌٌر حوادث العمل لصنادٌق الضمان االجتماعً لجمٌع األنشطة، وأهم ما 1966جوان 

مٌز هذه المرحلة هو تنوع األنظمة إذا كانت فبة من العمال أو الموظفٌن تخضع لنظامها 

الخاص وكان هذا التنوع مبرر بتنوع قطاعات النشاط مما جعل نظام الضمان االجتماعً 

 1970الجزابري بهذه الصفة معقد سواء فً التنظٌم أو التسٌٌر، وبقً على حاله إلى غاٌة 

حٌن بدأت لمسات المشرع الجزابري تبرز من خالل صدور المرسوم التنفٌذي رقم 

 صنادٌق 6 المتعلق بالتنظٌم اإلداري لهٌبات الضمان االجتماعً، حٌث برزت 70/116

أساسٌة تشكل منظومة الضمان االجتماعً تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً 

 :وتخضع للوصاٌة اإلدارٌة، ومراقبة وزارة العمل والشإون االجتماعٌة كالتالً

 ًالصندوق الوطنً للضمان االجتماع. 

 ًالصنادٌق الجهوٌة للضمان االجتماع. 

 صندوق التؤمٌن على الشٌخوخة لألجراء. 

 صندوق للضمان االجتماعً للموظفٌن. 

 صندوق للضمان االجتماعً لعمال المناجم. 

 صندوق التؤمٌن على الشٌخوخة لغٌر األجراء. 
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  :1983المرحلة الثالثة ما بعد : الفرع الثالث

جاءت فً هذه المرحلة تشرٌعات وأطر جدٌدة إلعطاء النظام أكثر فعالٌة فً 

االقتصاد الوطنً وذلك من خالل إصدار مراسم وتشرٌعات تنظم القطاع وقد كان ذلك سنة 

 : وضم إصدار القوانٌن التالٌة1983

 . والمتعلق بالضمان االجتماع02/07/1983ً المإرخ فً 11/83القانون رقم  -

 . والمتعلق بالتقاعد2/07/1983 المإرخ فً 12/83القانون رقم  -

 والمتعلق بحوادث بحوادث العمل 2/07/1983 المإرخ فً 13/83القانون  -

 .واألمراض المهنٌة

 . والمتعلق بواجبات المكلفٌن02/07/1983 المإرخ فً 14/83القانون  -

 . والمتعلق بالمنازعات02/071983 المإرخ فً 15/83القانون  -

وتطبٌقا لهذه القوانٌن ومحاولة من المشرع إعطابها أكثر نجاعة وفاعلٌة وقد تم إنشاء ثالثة 

 92/07صنادٌق للضمان االجتماعً تشمل الفبات وذلك بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

 :وجاء أٌضا بتوحٌد نظام هذه الصنادٌق هً

  الصندوق الوطنً للضمان االجتماعٌة للعمال األجراء(CNAS.) 

  الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لغٌر األجراء(CANOS). 

 الصندوق الوطنً للتقاعد(CNR). 

  الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة(CNAC). 

  الصندوق الوطنً للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوٌة

 .(CACOBATH)فً قطاعات البناء واألشغال العمومٌة والري 
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 صنادٌق الضمان االجتماعً الجزائري: المطلب الرابع

 (:CNAS) الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً للعمال األجراء  -1

  ٌعد هذا الصندوق أقدم صنادٌق الضمان االجتماعً الجزابري، ووجد هذا األخٌر    

 : وقد حددت مهام هذا الصندوق كما ٌل1958ًمنذ نشوء النظام سنة 

  تسٌٌر نفقات التعوٌضات واألداءات المتعلقة باألجراء ومختلف حوادث العمل

 .واألمراض المهنٌة

  ًتسٌٌر نفقات التعوٌضات واألداءات للمستفٌدٌن من مزاٌا الضمان االجتماع

 .الدولً

 تسجٌل وترقٌم العمال األجراء. 

 ترقٌة التنبإ بحوادث العمل واألمراض المهنٌة. 

 ًترقٌة التوعٌة واإلعالم الصح. 

 ترقٌة وتنظٌم المراقبة الطبٌة. 

 ًإنشاء مإسسات ذات طابع صحً واجتماع. 

 ًالتحصٌل، المراقبة والمنازعات لمختلف اشتراكات الضمان االجتماع. 

  إعالم وتوعٌة أرباب العمل والعمال المستفٌدٌن بضرورة االنخراط فً النظام عقد

 .االتفاقٌات مع األطباء الممارسٌن والمإسسات الطبٌة الخاصة

 تسٌٌر المنح العابلٌة لحساب الدولة
(1)

   

 :(CASNOS)الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لغٌر األجراء  -2

الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لغٌر األجراء أي الصندوق الوطنً للضمان 

 92/ 7تم إنشاإه وفقا للقانون رقم  (CASNOS) على الشٌخوخة لغٌر األجراء سابقا

 المتعلق بتنظٌم اإلطار القانونً واإلداري والمالً وذلك من 4/01/1992المإرخ فً 

                                                           
(1)

 .21- 18: ص– بوعبدلً رشٌد ،مرجع سابق   ، ص  
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، تحصٌل االشتراك من (التعوٌضات، األداءات)خالل التغطٌة االجتماعٌة لغٌر األجراء 

 .غٌر األجراء، استعمال االشتراكات المحصلة لتغطٌة التعوٌضات األداءات االجتماعٌة

، وٌتكون هٌكله التنظٌمً من وكالة 1995تم الحصول على استقاللٌة الصندوق سنة 

 : شبكة والبٌة، وتتمثل مهام الوكالة المركزٌة فٌما ٌل35ً وكالة جهوٌة و13مركزٌة و

 .التنظٌم والمراقبة والمتابعة لنشاط الوكالة الوطنٌة -

 .إصدار التعلٌمات وتنظٌمات العمل واللوابح المسٌرة لنشاط طابقٌة الوحدات -

 .ترقٌة نظام التسٌٌر لفروع الصندوق -

 .وضع نظام إعالمً آلً للمراقبة والمتابعة من أجل تحقٌق أهداف الصندوق -

 .ضمان التوازن المالً للقطاع -

 (:CNR)الصندوق الوطنً للتقاعد  -3

وهو هٌبة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة القانونٌة واالستقالل المالً، أنشا هذا الصندوق 

، والذي تم استبداله بالمرسوم 20/08/1985 المإرخ فً 223/485بنص المسوم رقم 

 المتعلق بكٌفٌة تسٌٌر صنادٌق الضمان 04/01/1992 المإرخ فً 07/92رقم 

وكانت الغاٌة األساسٌة إلنشابه . االجتماعً والتنظٌم اإلداري والمالً للتؤمٌن االجتماعً

، وتوحٌدها فً 1983هً تسٌٌر مختلف أنظمة التقاعد التً كانت متواجدة قبل دستور 

نظام تقاعد موحد ٌعطً نفس االمتٌازات لجمٌع العمال بغض النظر عن مٌدان نشاطهم، 

 المإرخ فً 7/92 من المرسوم رقم 9وقد حددت مهام الصندوق فً المادة 

 : وهً كالتال04/01/1992ً

 .تسٌٌر أجور ومنح التقاعد، إضافة إلى أجور ومنح الحقوق -

حتى انتهاء  (01/01/1984)تسٌٌر األجور والمنح المقدمة وفق التشرٌع الداخلً  -

 .حقوقها

ضمان التحصٌالت والمراقبة وحل النزاعات المتعلقة باألقساط الموجهة لتموٌل  -

 .خدمات التقاعد
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 .تطبٌق تشرٌعات ونصوص االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بالتؤمٌن االجتماعً -

 .ضمان توفٌر المعلومات للمستفٌدٌن والعمال -

 12/83 من القانون رقم 52تسٌٌر صندوق المساعدة والنجدة بتطبٌق المادة  -

 . المتعلق بالتقاعد02/07/1983المإرخ فً 

 : الصندوق الوطنً للتأمٌن على البطالة -4

تحت وصاٌة ) كمإسسة عمومٌة للضمان االجتماعً 1994     منذ تارٌخ إنشابه سنة 

تعمل على تخفٌف اآلثار االجتماعٌة الناتجة عن  (العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً

تسرٌح العمال األجزاء فً القطاع االقتصادي وفقا للمخطط التعدٌل الهٌكلً، عرف للتؤمٌن 

عن البطالة فً مساره عدة مراحل مخصصة للتكفل بالمهام الجدٌدة المخولة من طرف 

 .السلطات العمومٌة

، شرع الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة فً تطبٌق 1994ابتداء من سنة  -

نظام تعوٌض عن البطالة لفابدة العمال األجراء الذٌن فقدوا مناصب شغلهم 

، قام 2004 إلى 1983وانطالقا من سنة . بصفة ال إدارٌة وألسباب اقتصادٌة

الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة بتنفٌذ إجراءات احتٌاطٌة بإعادة إدماج 

البطالٌن المستفٌدٌن عن طرٌق الموافقة فً البحث عن الشغل والمساعدة على 

العمل الحر تحت الرعاٌة مستخدمٌن توظٌفهم وتكوٌنهم خصٌصا لٌصبحوا 

مستشارٌن منشطٌن على مراكز مزودة بتجهٌزات ومعدات مخصصة لهذا 

 .الشؤن

، سمحت اإلجراءات الجدٌدة المتخذة لفابدة الفبة االجتماعٌة 2010ابتداء من سنة 

التً ٌتراوح عمرها ما بٌن ثالثٌن وخمسٌن سنة لاللتحاق بالجهاز، بمزاٌا متعددة 

منها مبلغ االستثمار اإلجمالً الذي أصبح فً حدود عشر مالٌٌن بعد ما كان ال 

ٌتعدى خمسة مالٌٌن دج، وكذا إمكانٌة توسٌع إمكانٌة إنتاج السلع والخدمات 

 .لذوي المشارٌع الناشطٌن
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الصندوق الوطنً للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوٌة  -5

 (:CACOBATH)فً قطاعات البناء، األشغال العمومٌة والري

وهو هٌبة عمومٌة ذات تسٌٌر خاص ٌتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المال، 

/ 04: رمضان الموافق ل26 المإرخ فً 45/97تم إنشاإه بموجب المرسوم رقم 

، وهذا بسبب الحاجة لتنظٌم تسٌٌر خاص للعطل المدفوعة والبطالة 1997فٌفري 

المتعلقة بسوء األحوال الجوٌة المتعلقة بقطاع البناء، األشغال العمومٌة والري، 

 :وٌضطلع الصندوق بالقٌام بالمهام التالٌة

ضمان تسٌٌر العطل المدفوعة األجر والبطالة المتعلقة بسوء األحوال التً ٌستفٌد  -

 .منها العمال فً قطاعات البناء، األشغال العمومٌة والري

 .القٌام بإجراءات الترقٌم للمستخدمٌن وأرباب عملهم -

 .ضمان تحصٌل األقساط وفق اإلجراءات المعمول بها -

 .للمستفٌدٌن وأرباب عملهم ضمان اإلعالم والتوجٌه -

 .إنشاء صندوق احتٌاط موجه لضمان تسدٌد التعوٌضات فً أي حال من األحوال -

وٌخضع الصندوق لوصاٌة وزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً، وتتم 

إدارته من طرف مجلس إدارة ٌرأسه مدٌر عام، وهو ٌتم بالشخصٌة المعنوٌة 

واالستقالل المالً، وله العدٌد من المقرات الوكاالت الجهوٌة
(1)

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .23-21:ص- بوعبدلً رشٌد، مرجع سابق  ، ص 



 الفصل الثاني                                      الضمان االجتماعي وحوادث العمل في الجزائر
 

48 
 

 .  عمومٌات حول حوادث العمل: المبحث الثانً

 تعرٌف حادث العمل: المطلب األول

 هو كل حادث أنجزت عنه إصابة بدنٌة ناتجة عن سبب مفاجا :حادث العمل -1

 من القانون 6وخارجً وطرأ فً إطار عالقة العمل، وهذا ما جاءت به المادة 

 المتعلق بحوادث العمل واألمراض 02/07/1983 المإرخ فً 83-13

 من القانون أنه ال ٌمكن أن ٌكون فً حكم 12المهنٌة، كما أضافت المادة 

حادث العمل الذي ٌطرأ أثناء المنافسة التً ٌقطعها المإمن له للذهاب إلى 

عمله أو العودة منه وذلك أٌا كانت وسٌلة النقل المستعملة شرٌطة أن ٌكون 

المسار قد انقطع أو انحرف إال كانت وسٌلة النقل المستعملة شرٌطة أن ٌكون 

المسار قد انقطع أو انحرف إال إذا كان حكم االستعجاالت أو طرف عارض 

أو ألسباب قاهرة
(1)

. 

 هو تعوٌض العملٌن المإمنٌن علٌهم من اإلصابات التً تلحق :تأمٌن الحوادث -2

صلبة  (صدمة)بهم من إجراءات حادث، والحادث هو أي ضربة خارجٌة 

 :ومربٌة وملموسة وعنٌفة تإدي إلى أي من الحوادث التالٌة

 الوفاة نتٌجة الحادث. 

 العجز الكلً الدابم مثل الشلل أو بتر الٌدٌن أو الرجلٌن. 

 العجز الجزبً الدابم مثل بتر ٌد أو ساق. 

 إال مكان ممارسة  العجز الجزبً المإقت مثل ال ٌخضع للتعوٌض

 المصاب العمل بصورة جزبٌة

  العجز الكلً المإقت وذلك بتعوٌض المصاب عن عدد من األسابٌع

 . أسبوعا فقط52مدى 

                                                           
(1)

كشٌدة بادٌس، المخاطر المضمونة وآلٌات خفض المنازعات فً مجال الضمان االجتماعً، مذكرة خرج لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم  

 .35: ،ص2010-2009القانونٌة ،جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعٌة،
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أنه الفعل المفاجا العنٌف عن سبب خارجً والذي "عرفت محكمة النقض الفرنسٌة الحادث 

"ٌترتب علٌه المساس بجسم اإلنسان
(1)

 

 حادث العمل ٌعرف على أنه أمر مفاجا وأٌضا هو أمر عارض ٌترتب :التعرٌف اللغوي

علٌه تغٌر األوضاع الموجودة قبل حدوثه وبالتالً فإنه ٌمس بقٌمة ٌحرص اإلنسان على 

 .(وقوع شًء بعد أن لم ٌكن)الحفاظ علٌها وٌعرف أٌضا 

 ًحوادث العمل تشمل كافة الحوادث التً ٌمكن أن ٌتعرض لها : التعرٌف االصطالح

العامل أثناء ممارسته أو أدابه لعمله نتٌجة كذلك، سواء كان فً مكان العمل أو 

خارجه متى كان ذلك تطبٌق ألمر صادر عن صاحب، وبشكل عام هناك عدة 

 :تعرٌفات لحوادث العمل نذكر منها

الحادث الذي نشؤ فً الوقت الذي ٌكون فٌه : "ٌعرف لورانت مٌال حادث على أنه

العامل تحت إدارة رب العمل، وٌتعرض للحادث فً الوقت نفسه الذي ٌكون ٌتلقى 

الحوادث التً تصٌب العامل أثناء "، وكذلك ٌعرف حادث العمل على أنه "فٌه راتبه

أداء مهامه أو بمناسبتها مسببة له أضرار جسمٌة وذلك سواء وقع الحادث داخل 

الهٌبة المستخدمة أو خارجها، أي أن التؤمٌن على حوادث العمل ٌغطً تلك التً تقع 

خالل المشوار الذي ٌقطعه العامل للذهاب إلى عمله، أثناء أداء مهمته خارجٌة أو 

"أثناء متابعة دورات التكوٌن المهنً التً تنظمها الهٌبة المستخدمة
(2)

. 

 .الشروط الواجب توفرها فً حادث العمل: المطلب الثانً

 :أن ٌقع الحادث للعامل وهو فً خدمة مؤجرة وبمناسبة القٌام بذلك -1

  وذلك سواء كان المتضرر فً داخل أو خارج كؤن ٌكون موفدا فً مهمة 

عمل أو فً تربص ولقد توسع فقه المقارن فً اعتبار الحادث حادث عمل لحق 

المتضرر وهو بعمله حتى وإن لم ٌكن لذلك صلة مباشرة به فقد ذهبت النقض 

المصرٌة إلى اعتبار أن وفاة أحد العمال نتٌجة القتل العمد من قبل أحد زمالبه 

                                                           
(1)

 .2010شقٌري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الحامد للنشر و التوزٌع، عمان الطبعة األولى - أسامة عزمً    -  
(2)

 ماي 08 دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواشً، حوادث العمل فً التشرٌع الجزائري، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً القانون، ، جامعة  

 .7-6:ص- ص2014،-2013، قالمة، السنة الجامعٌة 1945
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حادث عمل وذهبت إلى القول أن نص القانون جاء عاما شامال ألي من الحوادث 

التً تقع فتصٌب العامل أثناء تؤدٌة العمل ولو لم ٌكن بٌنه وبٌن العمل عالقة 

.ما
(1)

 

ال ٌشترط أن تكون هناك رابطة سببٌة بٌن الحادث والضرر الذي لحق العامل  -2

 :أثناء عمله

إذ ٌفترض حصول الضرر نتٌجة العمل وهً قرٌنة قوٌة على ذلك وهذه    

القرٌنة قابلة إلثبات العكس من قبل المإجر أو المإمن كؤن ٌقع إثبات أن ما لحق 

األجٌر ال صلة له بعمله كمفاردته لعمله قبل الوقت القانونً أو غرفة بسبب 

 .الساحة أو انتحاره

 :أن ٌكون الحادث خارجٌا -3

أي أن ٌكون كما ٌقول بذلك أحد الفقهاء بفضل قوته خارجٌة أي سبب خارج عن 

جسم المصاب وكون الحادث ذا أصل خارجً هو الذي ٌمٌزه عن المرض 

المهنً باعتباره راجعا ألسباب داخلٌة فً جسم اإلنسان غٌر أنه ٌجب أن ال ٌفهم 

بالعنصر الخارجً لحادث العمل أن ٌكون سببه أجنبٌا بل دابما ٌجب أن ٌكون 

للحادث صلة بعمل المتضرر
(2)

. 

 :شرط فجائٌة الحادث -4

ونعنً بهذا الشرط أن ٌكون الفعل المنتج للضرر مفاجبا أو مباغتا، أي أن 

تكون بداٌة ونهاٌة ذلك الفعل فً فترة وجٌزة، أما إذا استغرقت الواقعة زمنا 

معٌنا فإنها ال تتسم بصفة المفاجؤة، ذلك أنه ال ٌمكن إضفاء الصفة الفجابٌة على 

الواقعة ولو لم ٌظهر أثرها الضار إال بعد فترة وجٌزة من الوقت أما إذا ظهرت 

أثار اإلصابة الناتجة عن حادث العمل متؤخرا عن ظروف وقوع الحادث، فإنه 

إزاء هذا التؤخٌر ٌجب على المصاب أن ٌثبت قواعد العالقة السببٌة بٌن الحادث 

                                                           
(1)

، 1998 فً القطاعٌن الخاص والعام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان ،   مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل واألمراض المهنٌة 

 . 12ص 
(2)

 .13:  مصطفى صخري،   مرجع سابق ، ص  
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والضرر وأن الحادث الذي سبب الضرر كان فجابً ولو أثرها وأضرارها 

.المترتبة علٌه قد ظهرت فٌما بعد
(1)

   

وٌترتب عن انعدام خاصٌة الفجابٌة أن األضرار التً تصٌب جسم العامل نتٌجة 

إصابات متالحقة تتطور ببطء، ومن المتعذر إسنادها إلى أصل وتارٌخ معٌن، 

 المتعلق بحوادث 83/13 من القانون رقم 10فال تشملها الحماٌة وما أكدته المادة 

العمل واألمراض المهنٌة والتً جاء فٌها أنه ال ٌجوز تحمل تبعات مرض سابق 

للحادث بمقتضى هذا القانون إذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم ٌتسبب ال فً 

.االعتراض بهذا المرض وال فً اكتشافه فً تفاقمه
(2)

  

 الحوادث المعوض عنها : المطلب الثالث

ٌعتبر كحادث عمل كل حادث أنجزت عنه إصابة بدنٌة ناتجة عن سبب : 06المادة 

 .مفاجا وخارجً وطرأ فً إطار عالقة العمل

 : ٌعتبر كحادث عمل كالحادث الواقع أثناء:07المادة 

 .القٌام خارج المإسسة بمهمة ذات طابع استثنابً أو دابم طبقا لتعلٌمات المستخدم -

 .ممارسة عهدة انتخابٌة، أو بمناسبة ممارستها -

 .مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل -

كحادث عمل، حتى ولو لم ٌكن المعنً باألمر مإمنا له اجتماعٌا،  ٌعتبر أٌضا: 08المادة   

 :الحادث الواقع أثناء

 .النشاطات الرٌاضٌة التً تنظمها الهٌبة المستخدمة -

 .القٌام بعمل متفان للصالح العام أو إلنقاذ شخص معرض للهالك -

 ".6/07/1996 المإرخ فً 19-96معدل ومتمم باألمر "

                                                           
(1)

، 2013سماتً الطٌب، حوادث العمل واألمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، سنة الطبع – 

 . 17-16:ص–ص 
(2)

 . المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنٌة المعدل والمتمم02/07/1983 المؤرخ فً 13/83 من القانون رقم 10 المادة  
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 ٌجب اعتبار اإلصابة أو الوفاة التً تطرأ فً مكان العمل أو فً مدته، وأما فً :09المادة 

وقت بعٌد عن ظرف وقوع الحادث، وإما أثناء العالج الذي عقب الحادث ناتجتٌن عن 

 .العمل ما لم ٌثبت العكس

ال ٌجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون إذا ثبت قطعا : 10المادة 

 .أن هذا الحادث لم ٌتسبب ال فً االعتراف بهذا المرض وال فً اكتشافه فً تفاقمه

ٌسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث إذا اعترض ذو حقوق المصاب : 11المادة 

المطلوبة من قبل هٌبة الضمان االجتماعً ما لم ٌبادروا بإثبات عالقة   إلجراء تشرٌح الجث

 .السببٌة بٌن الحادث والوفاة

ٌكون فً حمك حادث العمل الحادث الذي ٌطرأ أثناء المسافة التً ٌقطعها : 12المادة 

المإمن للذهاب إلى عمله أو اإلٌاب منه، وذلك أٌا كانت وسٌلة النقل المستعملة شرٌطة أال 

ٌكون المسار قد انقطع أو انحرف إال إذا كان ذلك بحكم االستعجال أو الضرورة عارض أو 

.ألسباب قاهرة
(1)

 

التوسع فً مجال األشخاص المستفٌدٌن من التغطٌة االجتماعٌة لحوادث : المطلب الرابع

 :العمل

 :التوسع فً مجال األشخاص المستفٌدٌن من الحادث -1

ٌستفٌد من أحكام هذا القانون كل عامل مإمن له اجتماعٌا بمقتضى المادتٌن : 03المادة

 ٌولٌو 02 الموافق ل 1403 رمضان عام 21 المإرخ فً 11-83 من القانون 6 و3

 . والمتعلق بالتؤمٌنات االجتماعٌة1983

 :ٌستفٌد كذلك من أحكام هذا القانون األشخاص التً ذكرهم: 04المادة 

 .التالمٌذ الذٌن ٌزاولون تعلٌمهم تقنٌا -1

                                                           
 .53-52: ص–، ص 2007بلعروسً أحمد التٌجانً، وابل رشٌد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  (1)
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األشخاص الذٌن ٌزاولون التدرٌب فً دورة معدة إلعادة تؤهٌلهم العملً أو إعادة  -2

 .تكٌٌفهم المهنً

 .األشخاص الذٌن ٌشاركون بال مقابل فً سٌر هٌبات الضمان االجتماعً -3

األشخاص التابعون لحماٌة الشبٌبة بالنسبة للحوادث التً تقع من جراء القٌام بعمل  -4

 .مؤمون أو أثناءه

 .المسجونون الذٌن ٌإدون عمال أثناء تنفٌذ عقوبة جزابٌة -5

 .الطلبة -6

 من أحكام هذا 04تحدد شروط استفادة األشخاص المشار إلٌهم فً المادة : 05المادة 

القانون، وواجبات أصحاب العمل وكذا تحدٌد أسس االشتراكات واألداءات بموجب 

.مرسوم
(1)

 

 67ٌكون التعوٌض لذوي حقوقه وقد حددتهم المادة : أما فً حالة وفاة العمل الضحٌة

 : المتعلق بالتؤمٌنات االجتماعٌة وهم11-83من القانون رقم 

زوج المإمن له اجتماعٌا، غٌر أنه ال ٌستحق االستفادة من األداءات العٌنٌة إذا كان 

ٌمارس نشاطات مهنٌا مؤجورا، وإذا كان الزوج نفسه أجٌرا ٌمكنه أن ٌستفٌد من 

األداءات بصفته له الحق عندما ال ٌستوفً الشروط المنشبة للحقوق بحكم نشاطه 

 .الخاص

 سنة وٌعتبر أٌضا 18سنة أقل من  (18)األوالد المكفلون البالغون أقل من ثمانً عشرة 

 .أوالدا مكفولٌن

سنة الذٌن إبرام لفابدتهم عقد تمهٌن أجرة  (25)األوالد البالغون أقل من خمس وعشرٌن 

 .تقل عن نصف األجر الوطنً األدنى المضمون

                                                           
(1)

 .53-52: ص–، ص 2007 بلعروسً أحمد التٌجانً، ،وابل رشٌد دار هومة للطباعة والشر والتوزٌع الجزائر الطبعة الخامسة  



 الفصل الثاني                                      الضمان االجتماعي وحوادث العمل في الجزائر
 

54 
 

سنة الذٌن ٌزاولون دراستهم، وفً حالة  (21)األوالد البالغون أقل من إحدى وعشرٌن 

ال ٌعتبر بشرط السن قبل نهاٌة  (21)بداٌة العالج الطبً قبل سن الحدٌة والعشرٌن سنة 

 .العالج

 .األوالد المكفولٌن والحواشً من الدرجة الثالثة المكفولٌن من اإلناث مهما كان سنهم

األوالد مهما تكن سنهم، الذٌن علٌهم بصفة دابمة ممارسة أي نشاط مؤجور بسبب عاهة 

 .أو مرض مزمن

و ٌحتفظ بصفة ذوي الحقوق األوالد المستوفون شروط السن المطلوبة الذٌن استلزم 

علٌهم التوقف عن التمهٌن أو الدراسة بسبب حالتهم الصحٌة ٌعتبر مكفولٌن، أصول 

المإمن اجتماعٌا أو أصول زوجه عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصٌة المبلغ األدنى 

لمعاش التقاعد
(1)

   . 

 : التوسع المشرع فً مجال دائرة التكفل بحادث العمل -2

لقد وسع المشرع من دابرة التكفل بحوادث العمل من قبل هٌبات الضمان 

االجتماعً حماٌة للعمال وذلك عن طرٌق التوسع فً حاالت وأسباب هذه 

الحوادث
(

(2.) 

 المإرخ فً 83/13 من القانون 8-7وٌتجلى ذلك من خالل مضمون المواد 

 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنٌة المعدل والمتمم باألمر 02/07/1983

 : وبالتالً سوف نتطرق إلى06/07/1996 المإرخ فً 19-96رقم 

 

 

 

                                                           
(1)

، 2013 سماتً الطٌب، حوادث العمل واألمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزائر، سنة الطبع  

 .34-33:ص-ص
2

أحمٌة سلٌمان، آلٌة تسوٌة منازعات العمل والضمان االجتماعً فً القانون الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة -

 . 180:، ص2003
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الحادث الناتج عن القٌام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائً أو دائم : أوال

  :طبقا لتعلٌمات المستخدم

ٌعتبر أٌضا كحادث عمل، الحادث ٌطرأ أٌضا " على انه 07 نصت المادة   

أثناء القٌام خارج المإسسة بمهمة ذات طابع استثنابً أو دابم طبقا لتعلٌمات 

، وعلٌه فمن خالل هذه المادة ٌبدو واضحا أن هذه الحالة تدخل نطاق "المستخدم

مفهوم حادث العمل، ولكن تم إدراجها تماشٌا مع تصنٌف القانون لها، ذلك أن هذه 

الحالة تقتضً أن ٌكون الضحٌة عامال وهذا مفاده االرتباط العضوي بالعمل، فضال 

على أن ٌكون العامل تحت سلطة وإشراف رب العمل الذي ٌحدد طبٌعة العمل 

ومكانه وزمانه، فالحادث واقع فً زمان ومكان العمل، وال بؤس بتشخٌص هذه 

الحالة بمادة قانونٌة تفادٌا لكل لبس بشؤنها، لكن من األسلم قانونا إدراجها ضمن 

 .حادث العمل بمفهومه الضٌق

  :الحادث الحاصل أثناء ممارسة عهدة انتخابٌة أو بمناسبة ممارستها: ثانٌا

ٌعتبر أٌضا كحادث عمل الحادث ٌطرأ أٌضا أثناء ممارسة "          نصت المادة على أنه 

، وبالتالً ٌعد وفقا لهذه الحالة فً حكم حادث العمل كل "عهدة انتخابٌة أو بمناسبة ممارستها

حادث ٌقع للمنتخبٌن مهما كان مستوى أو نوع انتخابهم أثناء ممارسة المهام االنتخابٌة، أي 

فً زمان ومكان ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارسة تلك المهام، وذلك من خالل وقت 

 .انتقال المنتخب لتؤدٌة المهام، أو كان الحادث حاصل له نتٌجة مهامه

 : الحوادث الحاصلة أثناء مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل: ثالثا

 والتً جاء فٌها على 13-83 من القانون رقم 7/4   هذه الحالة نصت علٌها أٌضا المادة 

ٌعتبر كحادث عمل الحادث الواقع أثناء، مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات "أنه 

، هذه الحالة وإن كانت تقتضً أن ٌكون الضحٌة عامال فإنها تجاوزت شرط "العمل

االرتباط بالعمل سواء كان زمنٌا أو مكنٌا أو حتى سببٌا وهً بذلك تندرج بحق ضمن 

 : حوادث العمل، وهذه الحالة تقتضً الوقف عن عبارتٌن
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هذه الحالة تقتضً حصولها أثناء ممارسة الدراسة خارج أو وقت : مزاولة الدراسة -1

 .العمل، إذ ٌجب وقوعها فً زمان ومكان الدراسة

وهذا الشرط ٌعتبر االضطرار واالستمرارٌة فً الدراسة، : أن تتم الدراسة بانتظام -2

فٌخرج عن مجالها الدراسة العرضٌة التً تتم دون انتظام وبطرٌقة عشوابٌة، وهذا 

ال ٌنعً عدم اشتراط فاصل زمنً بٌن درس وآخر وال تقٌد عبارة االنتظام أن تتم 

 .الدراسة أمام هٌبة عمومٌة

 :الحوادث الواقعة أثناء النشاطات الرٌاضٌة التً تنظمها الهٌئة المستخدمة: رابعا

 المتعلق بحوادث العمل 83/13 من القانون رقم 8/1نصت على هذه الحالة المادة 

ٌعتبر أٌضا كحادث عمل، حتى ولو لم ٌكن "واألمراض المهنٌة التً جاء فٌها على أنه 

المعنً باألمر مإمنا له اجتماعٌا، الحادث الواقع أثناء النشاطات الرٌاضٌة التً تنظمها 

 ..."الهٌبة المستخدمة

فً هذه الحالة تظهر حالٌا توسٌع مفهوم حادث العمل، من خالل عدم اشتراطها أن 

ٌكون الضحٌة خاضعا لنظام التؤمٌنات االجتماعٌة، والحماٌة المقررة لهذه الحالة تقتضً 

 :توافر شرطٌن

أن تنظم التظاهر الرٌاضٌة من قبل الهٌبة المستخدمة، وعلٌه ٌخرج عن إطار  -

الحماٌة التظاهرٌة المنظمة من أشخاص عادٌٌن ولو كانوا أرباب عمل كما لم 

 .ٌنظموا التظاهر بصفتهم تلك

أن ٌحصل الحادث للضحٌة أثناء تنظٌم تلك التظاهرة أي فً مكان وزمان  -

التظاهرة، وٌستفٌد من هذه الحالة كل شخص ولو لم ٌكن خاضعا لنظام التؤمٌنات 

 .االجتماعٌة

 :حوادث اإلنقاذ وحوادث النفع العام: خامسا

 المتعلق بحوادث العمل 83/13 من القانون رقم 08/2 نصت على هذه الحالة المادة    

واألمراض المهنٌة والتً جاء فٌها على أنه ٌعتبر أٌضا كحادث عمل حتى ولو لم ٌكن 
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المعنً باألمر مإمنا له اجتماعٌا، الحادث الواقع أثناء القٌام بعمل متفان للصالح العام أو 

إلنقاذ شخص معرض للهالك، حٌث ٌعتبر كحادث عمل للحادث الذي ٌقع ألي شخص ولو 

لم ٌكن خاضعا لنظام التؤمٌنات االجتماعٌة كما سٌؤتً بٌانه الحقا، أي حتى مع عدم وجود 

صفة المإمن له بمنظور هٌبة الضمان االجتماعً، وفً غٌاب أي ارتباط بالعمل فالضابط 

الوحٌد فً ذلك هو قٌام الشخص بعمل للصالح العام، مهما كان نوعه أو القٌام بعمل قصد 

 .إنقاذ شخص فً حالة خطر

وتجد حوادث اإلنقاذ وحوادث النفع العام تبرٌرها فً نظرٌة المساعدة التطوعٌة 

لإلدارة المعروفة فً القانون اإلداري والتً مفادها أن الدولة المسإولة أصال عن سالم 

األشخاص والممتلكات، وإذا كان تدخل شخص فً عمل هو أصال من واجب الدولة ٌكون 

، وبهذا ٌكون من واجب هذه األخٌرة تعوٌضه عن (الدولة)عند تدخل ومساعدة اإلدارة 

األضرار التً تلحق به من جراء هذا العمل وعلى سبٌل المقارنة فإن القانون فإن القانون 

اللبنانً ربط حوادث اإلنقاذ بضرورة وقوعها أثناء أو بمناسبة إنقاذ جارٌة فً المإسسة 

التً ٌمارس فٌها العامل الضحٌة عمله فً حٌن لم تتضمنها قوانٌن أخرى كالقانون 

المصري، لكن القانون الجزابري لم ٌربطها بمكان معٌن
(1)

. 

 وقوع حادث العمل: المبحث الثالث

 حاالت وقوع حادث العمل: المطلب األول

  قد ٌقع حادث العمل إما أثناء العمل أو سببه هذا بالنسبة لالتجاه الذي ٌضٌف فً   

مفهوم حادث العمل، وبالتالً ٌضٌف فً الحماٌة أما المفهوم الواسع لحادث العمل فٌه زج 

بشرط أن ال ٌحدث توقف انحراف  (ذهابا وإٌابا)أٌضا الحوادث الواقعة فً طرٌق العمل 

كً ٌوصف بحادث عمل
(2)

. 

 

                                                           
(1)

 .38-37:  سماتً الطٌب، مرجع سابق، ص ص 
2-

 سسسسسسسس.23: سماتً الطٌب، مرجع سابق ، ص
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 أثناء وسبب العمل: الفرع األول

 .سنتطرق فً هذا الفرع إلى حالتٌن وهما وقوع اإلصابة أثناء وسبب العمل

 :وقوع اإلصابة أثناء العمل -1

ٌعنً هذا الشرط أن ٌقع الحادث فً مكان وزمن العمل ال بد من توضٌح 

 .المقصود الزمانً بالعمل من جهة واالرتباط المكانً من جهة ثانٌة

 :االرتباط الزمانً بالعمل - أ

إن االرتباط الزمانً ٌعنً أن ٌقع الحادث فً وقت العمل أي وجود ترابط زمانً 

وٌقصد بزمن العمل الزمان أو المكان الذي ٌتواجد فٌه  (1)بٌن العمل والحادث 

العامل تحت سلطة صاحب العمل فإذا كان العامل ٌإدي عمله فً مكان محدد 

فإن زمان العمل بالنسبة له ٌبدأ منذ دخوله لمكان العمل وٌظل قابما طالما بقً 

 :هذا المكان وٌشمل زمان العمل األوقات التالٌة

 :األوقات السابقة أو الالحقة على العمل الفعلً-1

المعروف أن العامل ٌصل عادة قبل الوقت المحدد ألداء العمل خاصة إذا كان 

عمله ٌقتضً تبدٌل المالبس أو تنظٌف اآللة أو مراجعتها لالطمبنان على 

صالحٌتها وهو أٌضا ما ٌقتضً بقاء العامل بعد انتهاء ساعات العمل لنفس 

 .الغرض

فإذا وقع للعامل أي حادث خالل هذه الفترة فإنه بعد حادث عمل، طالما أنه وقع 

فً مكان العمل أو أحد ملحقاته ما لم ٌكن حضور العامل من أجل غرض 

شخصً ال عالقة له بالعمل
(2)

. 

 

                                                           
(1)

  .23:سٌماتً الطٌب ،مرجع سابق ، ص – 

 

 .23دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواشً، مرجع سابق  ، ص- 2
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 :اإلصابة أثناء فترة الراحة -2

قد ٌتطلب بعض أنواع األعمال حصول العامل على فترات راحة خالل األوقات 

المحددة للعمل، فإذا تعرض المإمن علٌه للحادث خالل هذه الفترة فهل ٌعتبر الحادث 

، فلقد أقر المشرع الجزابري للعمال الذٌن (حادث فً زمن العمل)حادث عمل 

ٌعملون وفقا لنظام الدوام المتواصل وقت الراحة، ال ٌنبغً أن ٌتجاوز ساعة فهً 

فترة الغذاء والراحة تتخلل فترات العمل، حٌث ٌكون فٌها العمل أٌضا عرضة 

 .لإلصابة، أما خضوعه للحماٌة من عدمه كان محل خالل

 :االرتباط المكانً بالعمل - ب

أجمع الفقهاء على اعتبار الحادث الذي ٌقع خارج مكان العمل إصابة عمل 

طالما المإمن علٌه كان فً خدمة صاحب العمل خالل ممارسته لمهام بالخارج 

بناءا على طلب رب العمل طول الوقت الذي ٌمارس فٌه هذه المهمة والتً ال 

تنتهً إال باالنتقال منها والعودة إلى المنزل، فالفترة التً ٌستغرقها أداء هذه 

المهمة ٌعتبر المإمن علٌه فً زمان تؤدٌته للعمل فهو ٌستفٌد من أحكام تؤمٌن 

إصابات العمل وهو ٌباشر مقتضٌات هذه المهمة بما فً ذلك التنقل الضروري 

لممارسة المهمة واإلقامة فً المكان المخصص، ونعنً باالرتباط المكانً بالعمل 

أي ضرورة وقوع الحادث فً مكان العمل واألخٌر هو المكان الذي ٌباشر فٌه 

العامل أو الموظف مهام عمله أو وظٌفته وهو المكان الذي حدد بموجب عقد 

العمل وال ٌقتصر مكان العمل على منطقة جغرافٌة معٌنة بل أنها تشمل كل مكان 

ٌخرج عن المفهوم الضٌق لمقرر العمل، أو ما اصطلح على تسمٌة بمكان العمل 

 .من الناحٌة الداخلٌة إلى مكان العمل من الناحٌة الخارجٌة

وٌعتبر الحادث أنه قد وقع فً مكان العمل داخلٌا إذا وقع داخل المبنى الذي ٌقع 

فٌه محل العمل الذي ٌزاول فٌه العمال عملهم، وتعتبر من توابع محل العمال 
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ملحقات المبنى كحجرة تغٌر المالبس ودورات المٌاه والممرات داخل مكان 

العمل والحدابق
(1)

 . 

أما وقوع الحادث فً مكان العمل من الناحٌة الخارجٌة فٌكون خارج محل العمل 

طالما كان ذلك خالل ممارسته لمهام العمل بالخارج بناء على طلب وإذن 

صاحب العمل فٌعتبر العمل خاضعا إلشراف توجٌهات صاحب العمل سواء 

 .داخل المنشؤة أو خارجها

 :وقوع اإلصابة بسبب العمل -3

اإلصابة بسبب العمل هً تلك اإلصابة التً تقع بسبب العمل حٌث ال تقع 

اإلصابة فً زمن العمل ومكانه، فقد تقع فً غٌر مكان رب العمل وفً غٌر الوقت 

المحدد ألداء العمل وتعتبر بمثابة إصابات العمل، وٌمكن أن تقسم مثل هذه الحوادث 

 :إلى

اإلصابة على الطرٌق من العمل وإلٌه وهً فبة مستقلة بحد : المجوعة األولى هً

ذاتها تتطلب تحدٌد زمن الطرٌق من العمل وإلٌه حتى تعتبر إصابة عمل، حٌث أقر 

المشروع الجزابري أن اإلصابة على الطرٌق من العمل وهو ما نصت علٌه 

 ٌكون حكم حادث العمل الحادث الذي ٌطرأ أثناء 13/ 83 من القانون رقم 12المادة

المسافة التً ٌقطعها المإمن للذهاب إلى عمله أو اإلٌاب منه، وهً فبة مستقلة بحد 

 ذاتها تتطلب تحدٌد زمن الطرٌق من العمل وإلٌه حتى تعتبر إصابة عمل

هً تلك التً تقع فً مكان العمل ولكن لٌس خالل أوقات العمل أو : المجموعة الثانٌة

 .قد تقع فً وقت العمل ولكن خارج محل رب العمل

تتمدد الحماٌة التؤمٌنٌة للعامل لتشمل اإلصابات التً تلحق به بسبب العمل وإن لم 

تقع فً زمن أداء العمل أو مكانه طالما قامت عالقة سببٌة بٌن هذا الحادث وبٌن 

العمل وقد أكد القضاء فً كل من مصر وفرنسا على أن السببٌة بٌن العمل 

واإلصابة لٌست قاصرة على السببٌة المباشرة بل تمتد لتشمل كل حادث تسبب فً 

                                                           
(1)

 .23: دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواشً، مرجع سابق  ، ص  
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إصابة العامل بحٌث نستطٌع أن نإكد أنه لوال العمل وقع الحادث وال وقعت 

 .اإلصابة

 وقوع الحادث فً الطرٌق الرابط بٌن مكان العمل وإقامته : الفرع الثانً

 :ٌشترط االعتبار اإلصابة ناشبة عن حادث من حوادث الطرٌق شرطان هما

 : وقوع اإلصابة فً طرٌق العمل الطبٌعً: أوال

  إن الطرٌق هو خط السٌر المعتاد الذي ٌسلكه العمل ٌومٌا فً ذهابه وإٌابه إلى 

 حٌث أكد القضاء 83/13 ما القانون 12عمله وفً عودته وهو ما نصت علٌه المادة 

 أن مصطلح ما شابهه ٌعنً 12الجزابري ما جاء به المشروع فً نص المادة 

المكان الذي ٌتردد علٌه العامل عادة إما لٌتناول الطعام أو ألغراض عابلٌة، ٌستلزم 

المشرع العتبار حادث الطرٌق إصابة عمل ضرورة أن ٌسلك العامل فً ذهابه إلى 

العمل أو عودته منه الطرٌق الطبٌعً، فإذا وقعت اإلصابة على طرٌق أخر فإنها ال 

تعتبر ناجمة عن حادث طرٌق، فطرٌق العمل إذ ٌتحدد بنقطتٌن مكان العمل ومنزل 

 .العامل

 ٌعتبر مكان العمل النقطة الربٌسٌة الذي ٌنتهً إلٌه طرٌق العمل :مكان العمل -1

وٌقصد به المكان الذي ٌحدده صاحب العمل، لكً ٌنفذ فٌه العامل ما أوكل إلٌه 

بناء على تعلٌمات صاحب العمل وقد ٌكون المكان ثابتا كما لو كان مصنعا 

. للمالبس وقد ٌكون متمٌزا حسب طبٌعة النشاط المهنً الذي ٌمارسه العامل

وٌرى بعض من الفقهاء الفرنسٌٌن بؤن مكان تنفٌذ المهمة التً كلف بها العامل له 

حكم مكان العامل األصلً، ومن ثم فالحادث الذي أثناء انتقاله إلى مكان تنفٌذ 

 .المهمة ٌعتبر حادث طرٌق

 ٌعتبر منزل العامل المكان الذي ٌسكن فٌه أي ٌؤوي إلٌه لٌنام أو :منزل العامل -2

ٌرتاح من عناء ٌومه ولو لم ٌكن مواطنا له فإذا كان العامل قاصرا ولم ٌكن 

مقٌما مع الولً أو الوصً علٌه فإن موطنه ٌكون حٌث ٌقٌم أوصٌه أما مسكنه 

فحٌث ٌقٌم هو وال ٌشترط العتبار المكان منزال للعامل، وٌكون العامل حقا علٌه 

وذلك بموجب قانون اإلقامة فٌه، كؤن ٌكون ملكا له أو مستؤجرا وعلى ذلك 
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فالمكان الذي ٌقٌم فٌه العامل مع ذوٌه أو مع أقاربه ٌعتبر مسكنا له ولو لم تكن 

إقامته فً هذا المكان مستندة إلى أي حق بل مجرد تسامح أو مجاملة أصحاب 

 .المكان، وفً هذه الحالة ٌعتبر كل مسكن منزال بالمعنى المقصود

 لكً نكون بصدد حادث من حوادث الطرٌق، ٌجب أن ٌقع :بداٌة ونهاٌة الطرٌق -3

الحادث أثناء اجتٌاز العمل الطرٌق المإدي من منزله إلى مكان العمل أو التً 

 . من مكان العمل المإدي إلى المنزل

وٌبدأ الطرٌق عادة من باب منزل العمل وٌنتهً عند مدخل مكان العمل فإذا كان 

منزل العمل شقة فً بناٌة فإن الطرٌق ٌبدأ بمجرد اجتٌاز العمل لباب الشقة 

فالحادث الذي ٌقع داخل الشقة ال ٌعتبر من حوادث الطرٌق ولكن اجتاز باب 

الشقة اعتبر على الطرٌق ولو كان ال ٌزال داخل البناٌة، فالحادث الذي ٌقع أثناء 

نزوله من الدرج أو وجوده بالمصلحة تعتبر من حوادث الطرٌق، كذلك فإن 

الطرٌق ٌنتهً باجتٌازه العامل لمدخل مكان العمل وٌعتبر مكان للعمل ٌخضع 

لإلشراف وٌسٌطر صاحب العمل وعلى ذلك فإن العامل الذي ٌصاب فً فناء 

المصنع الذي ٌعمل فٌه أو فً أحد ملحقاته كالمخزن مثال ٌعتبر قد أصٌب 

 .بمناسبة العمل وال ٌعتبر إصابة ناشبة حادث طرٌق

لقد حاول البعض من فقهاء االجتهاد الوصول إلى : أن ٌكون الطرٌق طبٌعٌا -4

تعرٌف محدد لهذا الطرٌق فعرفه البعض بؤنه الطرٌق الطبٌعً أو المعقول الذي 

ٌسلكه الرجل العادي أي الطرٌق القصٌر والسهل، وعرفه البعض بؤنه الطرٌق 

المعتاد أو المؤلوف لإلنسان العادي وهو الطرٌق األسهل واألقصر، وعرفه 

البعض بؤنه الطرٌق الذي ٌسلكه الرجل المعتاد لو وجد فً نفس الظروف التً 

وجد بها العامل المصاب، أي الطرٌق األقرب واألكثر سرعة، حٌث ٌتضح لنا 

بؤن الطرٌق الذي ٌحمٌه قانون التؤمٌن هو ذلك الطرٌق الذي ٌقطعه المإمن علٌه 

بٌن نقطتٌن أو أكثر من النقاط التً حددتها القوانٌن التً تؤخذ بالمعٌار المكانً أو 

الطرٌق الذي ٌقطعه العامل فً الزمن المناسب بالنسبة للقوانٌن للدول التً أخذت 

 .المعٌار الزمانً
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 :عدم تحقق أحد عوارض الطرٌق: ثانٌا

 ٌستلزم أن ٌسلك العامل الطرٌق الطبٌعً دون توقف أو تخلف أو انحراف وهو ما 

 .ٌدعونا لتحدٌد مفهوم كل من هذه العوارض

 أي تعدٌل الوقت الطبٌعً الذي ٌستغرقه قطع الطرٌق فً الذهاب أو :التوقف -1

العودة من وإلى العمل والواضح أن معٌار التوقف هو معٌار زمنً بمعنى أن 

العامل ٌطٌل الوقت الالزم لقطع الطرٌق بشكل ملموس وغٌر مبرر وقد ٌتمثل 

التوقف عن الكف والسٌر مع بقاء العمال على الطرٌق الطبٌعً كما ول توقف 

 .العامل لمحادثة صدٌقه أو تناول مشروب فً الطرٌق

 لغة وهو التؤخر والتخلف ٌمكن أن ٌكون زمنٌا أو مكانٌا فٌعرف :التخلف -2

اصطالحا وفق لطبٌعته إذا كان زمنٌا أو مكانٌا، فالتخلف الزمانً ٌكون بدخول 

العامل إلى أحد األماكن الواقعة على طرٌق العمل لفترة من الزمن ثم ٌخرج منها 

وٌتابع مساره بحٌث ٌخل بالزمان المحدد لقطع الطرٌق على أن هذا التوقف 

ٌكون خالل الطرٌق ولٌس قبل البد أبها ولذلك ال تعتبر اإلصابة التً تقع أثناء 

عدم : التخلف الزمانً إصابة عمل أم التخلف المكانً فقد عرفه الفقه بؤنه

مواصلة السٌر مع زمالبه بالطرٌق العادي المإدي إلى عمله أو مقر سكنه، لذا 

فإن توافر عنصر الزمانً والمكانً للطرٌق من العمل وإلٌه وانتقاء العوارض 

 .ٌجعل اإلصابة على الطرٌق إصابة عمل

هو سلوك العامل لطرٌق ٌختلف عن الطرٌق الطبٌعً للعمل ولو كان : االنحراف -3

هذا الطرٌق ٌإدي كذلك إلى مكان العمل وكان ٌعرفه البعض األخر بؤنه تعدٌل 

أو تغٌٌر العامل المسار الذي ٌتبعه معتادة فً ذهابه وعودته بٌن مكان عمله 

ومحل اإلقامة وٌعرفه البعض اآلخر أنه تعدٌل مكانً للطرٌق الطبٌعً أي عدم 

اتخاذ الطرٌق الطبٌعً ما بٌن مكان العمل ونقطة الوصول أو نقطة االنطالق، 

حٌث أنه ٌتمٌز االنحراف عن التوقف والتخلف بؤنه ٌجمع بٌن العنصر المكانً 

 .والعنصر الزمانً معا
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 ال ٌفقد حقه فً التمسك :وجوب عدم االعتذار بالباعث على التوقف أو االنحراف -4

بؤحكام ضمان حوادث لمجرد أنه توقف أو انحراف عن الطرٌق الطبٌعٌة بل أن 

ٌكون الباعث على هذا التوقف أو انحراف تحقٌق مصلحة شخصٌة له ال عالقة 

لها بالعمل، وعلى ذلك فإذا كان التوقف للعامل أو انحرافه متصال بعمله فإنه ال 

ٌمنع من اعتبار الحادث الحاصل له حادث من حوادث الطرٌق، كما لو توقف 

العامل أو انحراف لتوصٌل خطاب أو بضاعة سلمها له صاحب العمل لتوصٌلها 

أثناء عودته إلى المنزل وكما كان التوقف أو االنحراف بقصد إصالح شًء من 

األشٌاء التً ٌستخدمها العامل فً أداء عمله أو الحصول على مواد تستخدم فً 

.ذلك
(1)

 

 إجراءات إثبات حادث العمل :  المطلب الثانً

  ٌتم إثبات حادث العمل اعتمادا على القواعد العامة بكل طرق وسابل اإلثبات باعتبارها 

 واقعة م

دٌة وٌنص هذا اإلثبات خصوصا على الطابع المهنً للحادث
(2). 

  ولكً ٌستفٌد المإمن المصاب بحادث العمل من الحقوق المنصوص علٌها فً القانون 

 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنٌة، ٌجب أن تقوم مفتشٌة العمل وهٌبة 83/13

الضمان االجتماعً بمعاٌنة الحادث إضافة إلى معاٌنة اإلصابات التً تنتج عن الحادث 

وذلك لتقدٌر التعوٌض المستحق للمتضرر من هذا الحادث
(3)

. 

 وٌتم ذلك من خالل إلزامٌة التصرٌح بالحادث والنظر فً ملف :معاٌنة الحادث: أوال

 .المقدمة لهٌبة الضمان االجتماعً

 : ٌجب أن ٌتم التصرٌح من قبل: التصرٌح بالحادث - أ

                                                           
1

 .34- 28:ص-دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواشً، مرجع سابق  ، ص - 
2

 .30:  سماتً الطٌب، مرجع سابق  ،ص - 
3

 .34:  دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواشً، مرجع سابق  ، ص- 
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 ساعة ماعدا فً حاالت 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل فً ظرف  -

 .قاهرة وال تحسب أٌام العطل

صاحب العمل اعتبار من تارٌخ ورود بنا الحادث إلى عمله، لهٌبة الضمان  -

 ساعة وال تحسب العطل، فهٌبة الضمان االجتماعً 48االجتماعً فً ظرف 

على الفور لمفتش العمل المشرف على المإسسة أو للموظف الذي ٌمارس 

صالحٌاته بمقتضى تشرٌع خاص
(1). 

 أنه إذا لم ٌبادر صاحب العمل بما 83/14 من القانون االجتماعً 14وتصنف المادة 

علٌه ٌمكن أن ٌبادر بالتصرٌح لهٌبة الضمان االجتماعً المصاب أو ذوي الحقوق 

 سنوات اعتبار من ٌوم 4أو المنظمة النقابٌة أو مفتشٌة العمل وذلك فً أجل مدته 

وقوع الحادث، وتجدر اإلشارة أن هٌبة الضمان االجتماعً فً غالب األحٌان 

ترفض التكفل بحادث العمل الذي وقع للعمال بٌن أنه لم ٌكن له صفة المإمن 

االجتماعً عند تارٌخ الحادث وتوحدها فً ذلك قرارات اللجنة الوالبٌة للطعن 

المسبق، إال أن اللجنة الوطنٌة فً كثٌر من قراراتها تلغً قرارات اللجنة الوالبٌة 

 .للطعن المسبق

أما ما استقر علٌه القضاء فً هذا المجال فً العدٌد من المناسبات على اإلقرار 

بالطابع المهنً للحادث، ألن العبرة لٌست بضرورة وجود عالقة بٌن الحادث 

واإلصابة وإنما ٌكفً أن ٌكون الحادث قد وقع فً مكان العمل
(2)

. 

 :(النظر فً الملف)الفصل فً الطابع المهنً للحادث  - ب

عندما تتوفر لدى هٌبة الضمان االجتماعً عناصر الملف وال سٌما منها : 16المادة 

التصرٌح بالحادث، ٌجب علٌها أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها فً ظرف 

 . ٌوما اعتبارا من تارٌخ ورود الحادث إلى عملها كٌفما تم لها ذلك20

                                                           
1

 .30:   سماتً الطٌب، مرجع سابق ،ص -
2

 .35:مروة كواشً، مرجع سابق  ، ص – دلٌلة أحمد هرقة  -
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إذا اعترض هٌبة الضمان االجتماعً على الطابع المهنً للحادث ٌجب علٌها : 17المادة 

 ٌوما اعتبارا من تارٌخ ورود 20أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها فً ظرف 

 .  الحادث إلى علمها كٌفما تم لها ذلك

وتدعى األداءات التؤمٌنات االجتماعٌة على سبٌل االحتٌاط ما لم تشعر هٌبة الضمان 

االجتماعً المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى علٌها مع طلب 

 .اإلشعار باالستالم

وإذا لم ٌصدر عن هٌبة الضمان االجتماعً العتراض المنصوص علٌه فً الفقرة 

 .األولى من هذه المادة، ٌعتبر الطابع المهنً للحادث ثابتا من جانبها

عندما نعتنً المعنٌٌن باألمر للمدة األولى باإلصابة أو مرض على أنه ناجم : 18المادة 

عن حادث عمل، ٌجوز لهٌبة الضمان االجتماعً أن تعترض على طابعة المهنً وفقا 

 .للشروط المنصوص علٌها فً المادة السابقة

ٌوما اعتبارا من تارٌخ االعتداد األولى بهذه اإلصابة أو  (20)وٌسري أجل العشرٌن 

 .بهذا المرض

تإهل هٌبة الضمان االجتماعً لتجري قصد دراسة الملف تحقٌقا إدارٌا : 19المادة 

 .داخل المإسسة التً تستخدم المصاب وذلك لتحدٌد الطابع المهنً على وجه الخصوص

 .وٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌقدم المساعدة الضرورٌة لألعوان المكلفٌن بهذا التحقٌق

 .وتحدد شروط تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم

فً حالة وقوع الحادث أثناء المسار ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي : 20المادة 

 أٌام إلى هٌبة الضمان االجتماعً 10تعده الجهة اإلدارٌة أو القضابٌة فً أجل مدة 

 .لمكان الحادث
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كما ٌجب أن تسلم نسخة ثانٌة من هذا المختصر إلى المصاب وذوي حقوقه والمنظمة 

 .النقابٌة المعنٌة إن طلبوا ذلك

عندما ٌتحتم الحادث المسإولٌة الجنابٌة لمن كان سببا فٌه تحصٌل هٌبة : 21المادة

الضمان االجتماعً من النٌابة أو من القاضً المكلف بالملف، تسلٌم المستندات الخاصة 

 (1).باإلجراءات الجارٌة

 معاٌنة اإلصابات: ثانٌا

 من القانون 22ٌحرر الطبٌب الذي ٌختاره المصاب شهادتٌن وفقا لما نصت علٌه المادة 

 : كما ٌل83/13ً

شهادة الشفاء إذا لم ٌخلف الحادث عجزا دابما أو شهادة الجبر إذا خلف الحادث  -

 (2).عجزا دابم

ٌجب أن توصف فً الشهادة األولٌة حالة المصاب وأن نقدر نعد االقتضاء، مدة : 23المادة 

 .العجز المإقت

 المرضى أو الجرحى المصدر لتحدٌد بالنسبة أهمٌة تكتسً التً المعاٌنات فٌها ٌشار كما 

 لإلصابات

 لم إذا ما حالة فً للحادث النهابٌة العواقب إما الشفاء، إما الثانٌة الشهادة تقدر: 24 المادة

 .ذلك قبل معاٌنتها تتم

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55-54:ص-بلعروسً أحمد التٌجانً، وابل رشٌد ،مرجع سابق  ،ص-1

 .56-55:ص-دلٌلة أحمد هرقة ، مروة كواشً ،مرجع سابق   ،ص-2
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كما ٌحدد فٌها عند االقتضاء تارٌخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا الجبر وٌمكن أن 

 .تحدد فٌها على سبٌل البٌان نسبة العجز

توضع كلتا الشهادتٌن فً نسختٌن، ٌرسل الطبٌب أوالهما على الفور إلى هٌبة : 25المادة 

 .الضمان االجتماعً وٌسلم الثانٌة إلى المصاب

ٌمكن فً جمٌع األحوال لهٌبة الضمان االجتماعً أن تطلب رأي المراقبة : 26المادة 

 .الطبٌة

وعلٌها أن تطلب رأي المراقبة الطبٌة عندما ٌتسبب الحادث فً الوفاة أو العجز الدابم أو 

 (1).ٌحتمل أن ٌتسبب فً أحدهما

 طرق إثبات حادث العمل: ثالثا

    ٌتم إثبات حادث العمل طبقا للقواعد العامة فً اإلثبات، وٌتم إثبات حادث العمل باعتباره 

واقعة مادٌة بكل وسابل اإلثبات، وٌنصب اإلثبات خصوصا فً توفر شروط حادث العمل 

 .سواء كانت الشروط العامة أو الخاصة

   وتجدر اإلشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسٌة رفضت إثبات الحادث بمجرد تصرٌحات 

الضحٌة، كما قضت، بعدم كفاٌة الشهادة الطبٌة وألزمت القضاة باألخذ شبها هذه الشهود، 

 8 من القانون 09وكذا األخذ بالقرابن متى كانت على قدر من القوة، وقد تضمنت المادة 

 الصفة انتقاء إثبات عبا بذلك ناقلة القرابن تلك إحدى توافر المهنٌة الصفة هذه تفترض

 بتارٌخ الصادر العلٌا المحكمة قرار أكده ما وهذا علٌه، المدعى إلى العمل بحادث المهنٌة

 مجموعة 3/13:هً القرابن فإن 83/13 رقم القانون من 09 المادة وحسب. 25/06/1990

 من القرابن ٌستدل لها من خاللها على الطابع المهنً لحادث العمل، حٌث 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56-55: ص-بلعروسً أحمد ، وابل راشد ،مرجع سابق ، ص-1
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 .وقوع اإلصابة أو الوفاة فً مكان العمل -

 .وقوع اإلصابة أو الوفاة فً زمن العمل -

وقوع اإلصابة أو الوفاة فً وقت عبٌد عن ظرف وقوع الحادث، لكن ٌجب عدم  -

 .اإلسراف فً استعمال هذه القرٌن بل ٌجب االعتداد بمدة زمنٌة مقبولة

 .وقوع اإلصابة أو الوفاة أثناء العالج، أي عقب حادث العمل -

 من 11لكن هذه المادة تجعل هذه القرابن بسٌطة ٌجوز إثبات عكسها، وقد تضمنت المادة 

 إلمكانٌة دحض هذه القرٌنة قانونا إذا رفض ذوي حقوق المصاب 11-83القانون رقم 

إجراء التشرٌح للجثة المطلوبة من هٌبة الضمان االجتماعً، ما لم ٌبادر بإثبات العالقة 

السببٌة بٌن الحادث والوفاة
(1)

. 

 .األداءات الالزمة التً ٌستفٌد منها المصاب بحادث العمل: المطلب الثالث

 األداءات عن العجز الكلً المؤقت: أوال

   إذا أصاب العامل الذي وقع له حادث عمل عجز مإقت ٌكون له الحق فً األداءات تكون 

فً طبٌعة ومبلغ مماثلٌن لطبٌعة األداءات المقدمة من باب التؤمٌنات االجتماعٌة، مع مراعاة 

الشروط المنصوص علٌها فً قانون حوادث العمل واألمراض المهنٌة وٌنشؤ الحق فً 

األداءات أٌا كانت طبٌعتها دون شرط مدة العمل، فالشرط من االستفادة من األداءات التً 

 . المتعلق بحوادث العمل13-83نص علٌها القانون رقم 

بؤنه العجز الذي ٌضعف إنتاج العمل وٌجعله مضطرا إلى العمل : تعرٌف العجز المؤقت

بؤجر منخفض، أو العجز الذي ٌنقص من القدرة على اإلنتاج والكسب بنسبة معٌنة هً قٌمة 

العجز ولكن ال ٌحول دون أداء العامل كلٌا ألي عمل
(2)

. 

األداءات ) العالجات، األجهزة، إعادة التؤهٌل الوظٌفً، إعادة التكٌٌف المهنً :الفرع األول

 (العٌنٌة

                                                           
1

 ..62-61:ص – سماتً الطٌب، مرجع سابق، ص -
2

 .72: سماتً الطٌب، مرجع سابق ، ص -
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لى عادة إلى إعادة ‘ ٌهدف التعوٌض العٌنً :األداءات العٌنٌة فً الحالة العادٌة -1

التؤهٌل الوظٌفً والتكٌٌف المهنً للعامل سواء حصل انقطاع عن العمل أوال، 

 .وبدون تحدٌد للمدة

للمصاب الحق فً إمداد اآلالت واألعضاء االصطناعٌة التً ٌحتاج إلٌها بحكم : 30المادة 

 .عاهته وفً إصالحها وتحدٌدها له

للمصاب الحق فً االستفادة من عالج خاص قصد إعادة تؤهٌله وظٌفٌا وٌمكن أن : 31المادة

ٌتضمن العالج إقامة المصاب فً مإسسة عمومٌة أو مإسسة خاصة معتمدة للمستفٌد من 

 :أحكام هذه المادة الحق فٌما ٌلً

 .مصارٌف إعادة التؤهٌل فً حالة ما إذا لم تتم داخل المإسسة -

 .مصارٌف اإلقامة إذا تمت التؤهٌل داخل المإسسة -

 .مصارٌف النقل -

التعوٌضات الٌومٌة إذا لم ٌحصل الجبر أو فً قسط التعوٌضٌة الٌومٌة ٌفوق  -

المبلغ المناسب للربع، إن حصل الجبر وكان المصاب حابزا على ربع عن 

 .العجز الدابم

للمصاب الذي ٌصبح على أثر الحادث، غٌر قادر على ممارسة مهنته أو ال : 32المادة 

تتؤتى له إال بعد إعادة تكٌٌف، الحق فً تكٌٌفه معنٌا داخل مإسسة أو لدى صاحب عمل 

 .لتمكٌنه من تعلم ممارسة مهنة من اختٌاره

 من %100تقدم األداءات المنصوص علٌها فً هذا القسم على أساس نسبة : 33المادة 

التعرٌفات النظامٌة المعمول بها فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة
(1). 

 من 62 حسب ما نصت المادة :األداءات العٌنٌة فً حالة انتكاس العامل المصاب -2

 فإنه عند انتكاس المصاب ٌصبح فً حاجة ماسة إلى العالج سواء 83/13القانون 

                                                           
 1

 .57-56: ص– وابل راشٌد، مرجع سابق، ص –بلعروسً أحمد التٌجانً -
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نجم عن ذلك العجز المإقت جدٌدا أم ال، فإن هٌبة الضمان االجتماعً تتكفل بتبعات 

 .االنتكاس

 فإن هٌبة الضمان االجتماعً التً تتكفل 84/28 من المرسوم رقم 3وحسب المادة 

 السالف 83/13 من القانون رقم 62باالنتكاس حسب الشروط المحددة فً المادة 

الذكر تدفع األداءات المتعلقة بالعالج، سواء حدث انقطاع جدٌد عن العمل أم ال
(1). 

       وٌتمثل االنتكاس فً تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جدٌد ناتج عن نفس الحادث 

الذي وقع بعد أخذ المصاب ٌتماثل للشفاء، أو لم ٌكن ٌعانً حتى ذلك الحٌن من رأي جرح 

 .ظاهر

وٌتم التكفل بالعالج الطبً والعجز المإقت الناجمٌن عن االنتكاس باسم حوادث العمل 

واألمراض المهنٌة كٌفما كان الوقت الذي مر بٌن تارٌخ وقوع الحادث أو الشفاء األخٌر أو 

تفاقم الجروح وبٌن تارٌخ االنتكاس
(2).

  

 .(األداءات النقدٌة)التعوٌضات الٌومٌة : الفرع الثانً

ٌكون اجر ٌوم العمل الذي ٌطرأ فٌه الحادث على نفقة صاحب العمل كلٌة وذلك : 35المادة 

 .أٌا كانت طرٌقة دفع األجر

تدفع تعوٌضة ٌومٌة للضحٌة، ابتداء من الٌوم الموالً للتوقف عن العمل نتٌجة : 36المادة

 .الحادث، خالل كل فترة العجز عن العمل التً تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة

أما إذا حدث التوقف عن العمل بعد تارٌخ الحادث فً حالتً االنتكاس أو االشتداد 

 من هذا القانون، ندفع التعوٌضة الٌومٌة مع 62 أو 58المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 .مراعاة تبرٌر فقدان األجر ابتداء من الٌوم األول للتوقف عن العمل

                                                           
1

 الذي ٌحدد كٌفٌات تطبٌق العناوٌن الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 11/02/1984 المؤرخ فً 28-84 من المرسوم رقم 3 المادة  -

 . والمتعلق بالعمل واألمراض المهنٌة02/07/1983 المؤرخ فً 83-28
2

 .74-73: ص– سماتً الطٌب، مرجع سابق ، ص  -
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نستحق التعوٌضة الٌومٌة عن كل عمل أو غٌره وال ٌمكن أن تقل عن واحد على : 37المادة

ثالثٌن 
1

30
من مبلغ األجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان االجتماعً  ((

 .والضرٌبة

) )ال ٌمكن أن تكون نسبة التعوٌضة الٌومٌة أقل من واحد على ثالثٌن
1

30
 من المبلغ الشهري 

 .لألجر الوطنً األدنى المضمون

 :أداءات عن العجز الدائم: ثانٌا

 العجز الدابم هو ذلك العجز الذي من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة دابمة بٌن العامل 

المصاب بحادث عمل وبٌن ممارسته ألٌة مهنة أو عمل ٌكتسب منه، فالعجز الدابم هو الذي 

 .ٌبقى بعد التبام الجروح، أي ٌبقى بعد تحدٌدها تارٌخ الجبر

 األجر المرجعً: الفرع األول

ٌحسب الربع على أساس األجر المتوسط الخاضع لالشتراكات الضمان : 39المادة 

 هاالجتماعً الذي تتقاضا

شهرا التً تسبق  (12)الضحٌة لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمٌن خالل االثنً عشر 

 .التوقف عن العمل نتٌجة الحادث

 "06/07/1996 المإرخ فً 19-96معدل باألمر "

تحدد الكٌفٌات التً ٌتم وفقها تحدٌد األجرة التً تعتمد أساسا لحساب الربع فً : 40المادة 

شهر التً سبقت انقطاعه عن العمل  (12)حالة ما إذا لم ٌعمل المصاب خالل االثنً عشر

 .عن طرٌق التنظٌم

تحسٌن الربع، أٌا كانت قٌمة مبلغ األجر الحقٌقً على أساس أجر سنوي ال ٌجوز : 41المادة

 .مرة قٌمة معدل ساعات اجر الوطنً األدنى المضمون (2300)أن تقل عن ألفٌن وثالثمابة 
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 نسبة العجز: الفرع الثانً

تحدد نسبة العجز عن العمل على ٌد الطبٌب المستشار لهٌبة الضمان االجتماعً : 42المادة 

وفقا لجدول ٌحدد عن طرٌق التنظٌم، وٌتم تحدٌد هذا الجدول بعد رأي لجنة ٌحدد تشكٌلها 

 .وسٌرها عن طرٌق التنظٌم

غٌر أنه ال ٌجوز أن تضاف إلى النسبة الواردة فً الجدول نسبة اجتماعٌة ومراعاة العجز 

 .المصاب وقدراته وتؤهٌله المهنً وحالته العابلٌة واالجتماعٌة

وعشرة فً المابة  (%1) تمنح النسبة االجتماعٌة المتراوحة بٌن واحد فً المابة 

المإمنٌن لهم اجتماعٌا الذٌن تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة فً  (10%)

 (.%10)المابة

 " 06/07/1996 المإرخ فً 19-96معدل باألمر "

فً حالة حصول عاهات متعددة أو وجود عاهات سابقة تطبٌق القواعد الواردة :  43المادة

 .فً الجدول المشار إلٌه فً المادة السابقة

ال ٌجوز أن ٌقل مجموع الربع الذي ٌمنح مقابل الحادث األخٌر وما أجرى قبل ذلك من ربع 

تعوٌض عن حادث أو عدة حوادث سابقة، عن الربع الذي ٌحسب على أساس التخفٌض 

 .اإلجمالً للقدرة على العمل وعلى أساس األجر الوطنً األدنى المضمون

 42ال ٌمنح أي ربع إذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة فً المادة : 44المادة

 .%10أقل من 

غٌر أنه ال ٌجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثٌلً ٌحدد حسب جدول ٌوضع عن طرٌق 

 .التنظٌم
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وفً حالة حصول حادث جدٌد أو تفاقم الجرح ٌفٌضان إلى نسبة عجز إجمالً تساوي أو 

 ٌكون للمصاب الحق فً الحصول على ربع بعد خصم الرأسمال وال ٌجوز أن %10تفوق 

ٌتجاوز مبلغ رأسمال المنصوص فً هذه المادة حدا أعلى تحدد قٌمته عن طرٌق التنظٌم
(1)

. 

 مبلغ الربع: الفرع الثالث

 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنٌة 83/13 من القانون رقم 45 حسب المادة 

 أعاله مضروبا فً 42 إلى 39فإن المبلغ الربع ٌساوي األجرة المشار إلٌها فً المواد من 

 .نسبة العجز

مبلغ الربع=نسبة العجز*وعلٌه فإن القاعدة هً األجر المرجعً 
(2)

. 

 إذا كان العجز الدابم ٌضطر المصاب إلى %40ٌضاف مبلغ الربع اإلٌراد نسبة : 33المادة

 .اللجوء إلى مساعدة الغٌر لقضاء شإون الحٌاة العادٌة

ال ٌمكن فً أي حالة من األحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طرٌق 

 .التنظٌم

عندما ٌحتمل أن ٌنشا العجز الدابم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون إن كانت : 47المادة

حالة المصاب ٌشملها التؤمٌن على العجز الحق فً معاش عجز من التؤمٌنات االجتماعٌة 

ترفع قٌمة الربع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحٌث تساوي قٌمة معاش العجز  

 .إذا كانت أقل منها

 

 

 

                                                           
1

 .59-58:ص - بلعروسً أحمد التٌجانً،   وابل رشٌد، مرجع سابق ، ص  - -
2

 .88: سماتً الطٌب، مرجع سابق  ، ص-
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 األداءات فً حالة الوفاة: ثالثا

 .منحة الوفاة: الفرع األول

إذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق وفقا للشروط : 52المادة

 رمضان 21 المإرخ فً 83/11 من القانون 50 و49 و48المنصوص علٌها فً المواد 

 . والمتعلق بالتؤمٌنات االجتماعٌة1983 ٌولٌو02 الموافق 1403

 ال ٌمكن الجمع بٌن هذه المنحة ومنحة الوفاة التً تدفع من باب التؤمٌنات االجتماعٌة

 ذوي الحقوق: الفرع الثانً

إذا أسفرت الوفاة الحادث، ٌدفع ربع لكل واحد من ذوي حقوق الضحٌة كما : 53المادة

 والمتعلق بالتقاعد، وذلك 1983 ٌولٌو02 المإرخ فً 83/12 من القانون 34حددتهم المادة 

 .ابتداء من الٌوم الموالً لتارٌخ الوفاة

ال ٌكمن الجمع بٌن الربع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، وٌدفع االمتٌاز 

 .األكثر نفعا

 ".06/07/1996 المإرخ فً 19-96معدل باألمر "

 .ٌحسب الربع المشار إلٌه فً المادة السابقة على أساس األجر المحدد: 54المادة

 83/12 من القانون رقم 40 إلى 30تطبٌق ربع ذوي الحقوق أحكام المواد من : 55المادة

 . والمتعلق بالتقاعد1983 ٌولٌو02 الموافق ل1403 رمضان 21المإرخ فً 

فً حالة وفاة مستفٌد من ربع حادث عمل غٌر ناجم عن الحادث ٌستفٌد ذو حقوقه : 56المادة

 .من ربع المنقول، ٌحسب على أساس ربع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص علٌها

ال ٌمكن لذوي حقوق عامل أجنبً أن ٌتقاضوا أي تعوٌض إذا كانوا مقٌمٌن : 57المادة

 .بالتراب الوطنً وقت الحادث
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ٌتقاضى ذوو الحقوق األجانب الذٌن ٌرحلون عن القطر الجزابري منحة بمثابة تعوٌض 

إجمالً وقدرها ثالث مرات المبلغ السنوي لربعهم
(1).

  

 . الفقرة الثانٌة51تطبق فً إطار هذه المادة أحكام المادة 
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 .61-60: ص–وابل رشٌد،  مرجع سابق ،ص - أ- بلعروسً أحمد التٌجانً، -
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 :خاتمة الفصل

تعتبر مشكلة حوادث العمل واإلصابات الناجمة عنها من بٌن المشكالت التً تجدر 

بنا االلتفات إلٌها بشكل كبٌر، والتطرق إلى جمٌع الجوانب المتعلقة بها، وبذل المزٌد من 

الجهود مع إشراك العمال فً اتخاذ التدابٌر الالزمة واإلجراءات الضرورٌة للتقلٌل قدر 

 .اإلمكان من الحوادث، ألنه دون شك أن التحكم فً مسببات الحوادث وإصاباتها ٌقلل منها
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 :الخاتمة العامة

 ٌشكل الضمان االجتماعً أحد صور الحماٌة االجتماعٌة التً نصت علٌها 

المعامالت والدساتٌر الدولٌة، التً تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفٌدٌن من الضمان 

االجتماعً وذوي حقوقهم سواء كانوا أجراء أو ملحقٌن باألجراء، أٌا كان قطاع النشاط 

الذي ٌنتمون إلٌه وذلك عن طرٌق التكفل بجمٌع األخطار االجتماعٌة المهنٌة التً تؤدي إلى 

 .تقلٌل أو عدم القدرة على الكسب وأحٌانا العجز بصفة نهائٌة

 إن ظاهرة حوادث العمل لفت تكرٌس من طرف المشرع الجزائري خاصة من خالل 

نظام ٌهدف إلى التوسع فً مجال المستفٌد من حوادث العمل وهذا بهدف إصباغ الحماٌة 

على أكبر عدد من األشخاص وتغطٌة أوسع لكافة الفئات لضمان حماٌة كاملة وشاملة فضال 

 .عن تسهٌل اإلجراءات لالستفادة من األداءات التً تقدم للعمال المصابٌن

 إن التعوٌضات مرت بمراحل مختلفة إلى أن وصل إلى ما هو علٌه، فبٌننا 

المستفٌدٌن من حادث العمل وإجراءات إثباتها وطرٌقة الحصول على التعوٌض، كما 

ٌوضحها القانون من أجل ضمان هذا التعوٌض وكٌفٌة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

والضرورٌة الستحقاق العامل المصاب للتعوٌضات على إثر اإلصابة الناتجة على حادث 

العمل، وٌضمن حماٌة اجتماعٌة أكث للعامل ولذوي حقوقه فٌما ٌخص الجانب الطبً 

والمالً، وفً الحالة بالذات، فأما المعمول به هو اعتبار الحادث كحادث عمل فً األصل 

وبالتالً نكون هٌئة الضمان االجتماعً هً التً تتكفل المستحقة للمصاب أو لذوي حقوقه 

 .مع أنه للمؤمن له الحق فً اختٌار جهات التً تعوضه

، (أرباب العمل) إن القانون ٌمنع الجمع فً المطالبة بالتعوٌضات، وٌكون المؤمن له 

ملزما بالتسدٌد لهٌئة الضمان االجتماعً المبالػ الممنوحة من طرف هذا األخٌر إلى 

المصاب أو ذوي حقوقه ما عدا منحة الوفاة التً تبقى على عاتق هٌئة الضمان االجتماعً 

وبعض التعوٌضات الرمزٌة التً تدفع للضحٌة أو ذوي حقوقه على أساس التعوٌض عن 

الضرر اإلجمالً وضرر التألم والضرر المعنوي ومصارٌف الحٌازة التً هً عاتق 

 .المؤمن

 النتائج: 

ٌجب على العمال إتباع القانون و شروط الصحة فً مكان العمل و سٌاسة - 

 .إجراءات السالمة 

 .توضٌح للعمال كٌفٌة العمل بأمان، و تأكد من أنهم ٌتبعون القانون - 

تحدد األداءات حسب نسبة العجز التً ٌقررها الطبٌب المستشار فً الضمان - 

 .االجتماعً
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تأمٌن حوادث العمل ٌهدف إلى  حماٌة العاملٌن من الخسائر المادٌة الناشئة عن - 

 .حوادث العمل و األمراض المهنٌة

 .فً حالة الوفاة العامل تقدم األداءات لذوي حقوقه- 

مداومة الضحٌة للمراقبة الطبٌة تحت إشراف الطبٌب المستشار ادى هٌئة الضمان - 

 .االجتماعً 

ٌجب على صاحب  العمل من تأكد من كون العمال على دراٌة بالمخاطر من - 

خالل توفٌر المعلومات و التعلٌمات و اإلشراف على كٌفٌة العمل ،دون وقوع أي 

 .حوادث

 التوصيات: 

 :بالنسبة لهيئة الضمان االجتماعي -1

 .الرعاٌة الطبٌة الالزمة فً حاالت اإلصابة بحادث العمل -

 .األداءات النقدٌة التً تدفع فً حاالت العجز المؤقت عن العمل -

 .األداءات  النقدٌة التً تدفع فً حاالت العجز الدائم عن العمل -

عدم إقرار مسؤولٌة رب العمل فً تحمل حادث العمل الذي ٌقع للعامل فً  -

حالة تصرٌح رب العمل بانتساب العامل إلى هٌئة الضمان االجتماعً بعد 

 .وقوع الحادث

 :بالنسبة للمؤسسات -2

ضرورة توفٌر المؤسسة سجالت خاصة بحوادث العمل والقٌام كل سنة  -

 .بإحصائها والوقوف على أسبابها

القٌام بمراقبة دورٌة مفاجئة ألماكن العمل للتأكد من ارتداء العمال من توفٌر  -

 .وسائل الوقاٌة من طرف اإلدارة

 .ضرورة تجدٌد اآلالت وصٌانتها كل سنة قصد تفاد اإلصابات والحوادث -

 .القٌام بالحمالت التحسٌسٌة لتوعٌة العمال -

ضرورة وضع مشرف داخل أماكن العمل لمراقبة العمال وإعطاء النصائح  -

 .      واإلرشادات



  العامةالمقدمة

  



ب النظري  الجان

  



صل األول  الف

 

 التأمين والخطر

  



صل الثاني  الف

 

ضمان االجتماعي  ال
ث العمل في  وحواد

  الجزائر



ث صل الثال  الف
 

ت  صندوق الوطني للتأمينا دراسة حالة ال
 االجتماعية للعمال األجراء

 وكالة مستغانم
  



 

ب التطبيقي  الجان

  



 

 الخاتمة العامة

 

  



 

 قائمة المراجع

 

  



 

 المالحق
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 قائمة األشكال

 

 الصفحة العنوان الرقم

 81 مديريات فرعية للصندوق الوطني للتأمينات للمؤسسات وكالة مستغانم 1

 83 الهيكل التنظيمي للمؤسسة  2
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 قائمــــة المراجــــــــع

 الكتب -1

  الضمان االجتماعً، أحكامه وتطبٌقاته –القاضً حسٌن عبد اللطٌف حمدان 

منشورات الحلبً الحقوقٌة، لبنان، الطبعة األولى  (دراسة تحلٌلٌة شاملة)

2005. 

  إبراهٌم محمد مهدي، التأمٌن رٌاضاته، المكتبة العصرٌة، مصر، الطبعة األولى

2010. 

  ،إبراهٌم أبو النجا، التأمٌن فً القانون الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 .1992جامعة الجزائر، الطبعة الثانٌة 

  أحمٌة سلٌمان، آلٌات تسوٌة منازعات العمل والضمان االجتماعً فً القانون

 .2003الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة 

  أسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الحامد

 . 2007للنشر والتوزٌع عمان، الطبعة األولى 

  أسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الحامد

 .2010للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى 

  بلعروسً أحمد التٌجانً، وابل رشٌد، قانون الضمان االجتماعً ، دار هومة

 .2007للطباعة للنشر والتوزٌع، الجزائر ،

  ،جدٌدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمٌن الجزائري، المطبوعات الجامعٌة

 .2000-12الجزائر، الطبعة 

  زٌاد رمضان، مبادئ التأمٌن دراسة عن واقع التأمٌن، دار الصفاء للنشر

 .ه1419-م1998والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى

  سماتً الطٌب، حوادث العمل واألمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري، دار

 .2013الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزائر ،سنة الطبع 

  دار الثقافة للنشر  (دراسة مقاربة)عطٌر، التأمٌن البري فً التشرٌع العبد القادر

 .2001والتوزٌع، طبعة األولى 

  عبٌد أحمد أبو بكر، ولٌد إسماعٌل، السٌفو، إدارة الخطر والتأمٌن، دار الٌازوري

 .2009العلمٌة للنشر والتوزٌع، األردن، الطبعة العربٌة 

  2011عز الدٌن فالح، التأمٌن، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن، طبعة. 

  محمد حسٌن منصور، مبادئ قانون التأمٌن، دار الجامعة الجدٌدة للنشر

 .االسكندرٌة، بدون طبعة 
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  مختار محمود الهانسً، إبراهٌم عبد النبً حمودة، مبادئ التأمٌن التجاري

واالجتماعً بٌن الجوانب النظرٌة واألسس الرٌاضٌة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع 

 .2003الفنٌة ،اإلسكندرٌة ، الطبعة األولى 

  مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل واألمراض المهنٌة فً القطاعٌن الخاص

 . 1998والعام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، 

  الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على الوفاة

 .2003مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة، سنة 

  ،الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء، التأمٌن على الوالدة

 .2003مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة 

  الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء ،التأمٌن على المرض

 .2003،مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة 

  الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء ،التأمٌن على العجز

 .2003،مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة سنة 

  الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء ،التامٌن على حوادث

 .   1997العمل و األمراض المهنٌة ، مطبعة الضمان االجتماعً قسنطٌنة 

 :مذكرات الماستر والماجستير -2

  دراسة قٌاسٌة لنفقات الضمان االجتماعً باستعمال السالسل )بوعبدلً رشٌد

الزمنٌة والتنبؤ، دراسة حالة الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً للعمال 

، ماستر، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة "وكالة مستغانم" CNAS"األجراء 

 .2014-2013وعلوم التسٌٌر، جامعة مستغانم، السنة الجامعٌة 

  ،ًماستر، (حوادث العمل فً التشرٌع الجزائر)دلٌلة أحمد هرقة، مروة كواش ،

 .2014-2013، قالمة، السنة الجامعٌة 1945 ماي 08جامعة 

  ،المخاطر المضمونة وآلٌات فض المنازعات فً مجال االضمان )كشٌدة بادٌس

-2009، ماجستٌر، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعٌة (االجتماعً

2010 . 

 :القوانين والمراسيم -3

  المتعلق بحوادث العمل 02/07/1983 المؤرخ فً 13/83القانون رقم 

 .واألمراض المهنٌة المعدل والمتمم

  الذي ٌحدد 11/02/1984 المؤرخ ف 28-84 من المرسوم رقم 3المادة 

، المؤرخ 28-83كٌفٌات تطبٌق العناوٌن الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 

 . والمتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنٌة02/07/1983فً 
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 :المقدمة العامة

 بعد تطور الحٌاة التجارٌة واتساع عالقات األفراد والدول والنهضة الصناعٌة، 

أصبح من الضروري استعمال التؤمٌن، بحٌث أخذ األفراد ٌسعون للتؤمٌن على ممتلكاتهم 

وحٌاتهم، ٌرجع السبب األساسً فً اللجوء إلى التؤمٌن هو التكافل والتضامن والتعاون على 

دفع ما ٌصٌب األفراد والمنشآت االقتصادٌة من أضرار الحوادث والكوارث التً ٌتعرض 

 .لها اإلنسان دون إنذار سابق

 التؤمٌن االجتماعً هو ذلك النظام االقتصادي الذي تقوم بوضعه وتطبٌقه الدولة 

مباشرة، لتإمن فٌه حدا معٌنا من الموارد ودخول الخدمات الطبٌة لبعض أو جمٌع األفراد 

فً حاالت العوارض والحاجة مقابل دفعات نقدٌة تدفع من قبلهم أو لحسابهم من قبل 

أصحاب العمل أو من االثنٌن معا، وقد تساهم الدولة أٌضا حالٌا، وهو األمر الشائع اآلن، 

ومن بٌن أهم تلك المخاطر العجز الشٌخوخة، البطالة، الوالدة، المرض وحوادث العمل 

واألمراض المهنٌة، وغٌرها من الطوارئ التً ٌتوقف أو ٌنقطع اإلنسان بسببها عن العمل 

 .التً تصبح منها مورده غٌر كاف إلشباع حاجاته الضرورٌة

 إن التؤمٌن على حوادث العمل هو نوع من أنواع التؤمٌنات االجتماعٌة التً أصبحت 

تشكل اهتماما كبٌرا من طرف المشرع الجزائري، وبالدور األساسً الذي ٌلعبه فً تنمٌة 

البالد اقتصادٌا واجتماعٌا، وحماٌة أكثر للعامل من األخطار العدٌدة الناتجة عن حوادث 

أنه ال ٌمكن تنمٌة بدون أن ٌكون الغاٌة منها اإلنسان وأن ال ٌفضل "العمل انطالقا من المبدأ 

 ".شًء على حٌاة وصحة العمال

فقد كفل المشرع حماٌة اجتماعٌة للعامل الذي ٌلحق به حادث عمل إما تلحقه من أضرار 

وبحٌاته بغض النظر عن أسباب  أو الجوانب التً تضم فٌه، فتؤثٌر المرادف لها ٌكون دائما 

سلبٌا سواء تعلق األمر بالعامل من حٌث أداء مهامه مستقبال ،أو تعلق بذوي حقوقه فً حالة 

وفاته ،لكن قبل   تسبب بالحادث فً العمل ٌجب أن تتطابق مع التعرٌف المقدم لحادث 

العمل هذا من جهة و من جهة أخرى ، ٌجب أن ٌحوي الحادث العناصر التً اشترطها 

 .المشرع و بهذا ٌسهل القانون وٌتكفل بتعوٌض للعامل
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 :اإلشكالية 

 فٌما تتجلى أهمٌة التؤمٌن على حوادث العمل ؟ -

 :       وٌتفرع عن هذه  اإلشكالٌة  التساإالت التالٌة

 ماهٌة حادث العمل -

 ماهً اإلجراءات الالزمة إلثبات حادث العمل ؟ -

 :     الفرضيات

 .حماٌة العاملٌن عن طرٌق منع الحوادث و اإلصابات  -

 .تقدٌم  التعوٌضات الناجمة عن حادث العمل -

 .اهتمام الكبٌر بفئة العمال على الصعٌد المهنً -

 .تصرٌح بالحوادث العمل من طرف صاحب العمل  -

 : أهمية الموضوع

دراسة ظاهرة حوادث العمل من خالل  أهمٌة الكبٌرة و القصوى داخل المجتمع 

 .و التخفٌف من هذه حوادث و الخسائر المختلفة الناتجة عنها

 :أسباب اختيار الموضوع

إن سبب دراسة حوادث العمل هً إصابة العمل كوصف لحادث عمل، لٌس من السهل -

ضبطه وإن كان بإمكان ضبط اإلجراءات المتعلقة به، وكذلك للحقوق المترتبة عنه ومن 

 .أهمها التعوٌض والتً تعتمد بصورة أكٌدة على كون إصابة عمل أوال

 .قلة الدراسات التً تطرقت لألحكام المتعلقة بحوادث العمل- 

معرفة ما تمتاز به هٌئة الضمان االجتماعً والتً تعتبر إلى حد الساعة غٌر مهتم بها - 

من بعض الجوانب كإدارة المإسسة أو من جانب اهتمام الباحثٌن أو المدارس من خالل 

 .تقدٌم بحوث ودراسات فً هذا المجال

 : الدراسات السابقة

 .مذكرات، الكتب، القوانٌن -

 :المنهج البحث

لقد تم إتباع المنهج التحلٌلً المهم فً أي بحث علمً باعتباره األداة المستخدمة 

 . للوصول إلى نتائج سلٌمة بهدف وضع حلول للمشاكل المطروحة
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 :تقسيمات البحث

أوال الجانب النظري وتم تقسٌمه على فصلٌن ، : تم تقسٌم هذا العمل إلى جانبٌن 

األول ٌتضمن الخطر و التؤمٌن ، و الثانً تناولنا فٌه الضمان االجتماعً 

وحوادث العمل فً الجزائر ، أما الجانب التطبٌقً تمثل فً دراسة حالة عن 

 . الصندوق الوطنً للتؤمٌنات االجتماعٌة للعمال األجراء  وكالة مستغانم 


