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                         كلمة شكر                                
عمته تتم الصالحات والصاة و الحمد ه الذ السام على رسوله الكريم ومن تبعه إلى يوم ي ب

 الدين.

 الشكر الرحمان المستعان.أعان فله الحمد و لذي يسر ووفق و أحمد في البداية رب العباد ا

ور أتقدم بجزيل الشكر       ثم عرفانا بالمساعدات التي قدمت حتى يخرج هذا العمل إلى ال

 : التقدير إلىو 

أعظم على هذا العمل، فله أخلص تحية و  اأستاذ بكريتي بومدين الذي قبل تواضعا ااشراف
 تقدير.

دوق الضمان ااجتماعي لغير اأجراء بمستغانم  وخاصة أشرف  casnosوإلى عمال ص
 الذي قام بمساعدتي فله جزيل الشكر.

ا فلهم كل الشكر والتقدير اء الذين قاموا بمساعدت   والى عمال مكتبة خروبة بدون استث

اقشة التو  ة الم  ي قبلت إجازة العمل لهذ المرحلة.أخيرا إلى لج

 لكم.إلى كل هؤاء أقول شكرا جزيا 

 



 اإهداء                     
ة مشواري الدراسي ترسو على ضفاف هذ المذكرة التي  في هذ اللحظة التي أنتظرها طويا ها هي سفي

وات من التعب أهدي  اسبة حاوة الختام بعد س ى أن يكون شاطئها خير شاطئ يزور طاب العلم وبم أتم
 : ثمرة جهدي إلى

ي أبلغ روحك  التي رحلت دون أن ترى حلمها، رحلت ولم تبصر نجاحي،روح والدتي العزيزة،     ولك
اته إن شاء . ا رب العباد في ج تك صارت كما أردت وستبقى وفية لك إلى أن يجمع  الطاهرة أن إب

د المتين والعيون التي أنظ  ي وربانمن كان الس من  إلىليرعاني ..وسهر الليالي   ير بها ...إلى من علم
.  ضحى من أجلي والدي العزيز "عبد القادر" حفظه اه وأطال في عمر

 إلى إخوتي :  سليمة وأوادها خديجة والعربي وشيماء والكتكوت بن علي.

ى لها الشفاء يا رب . حورية وأوادها يسرىوإلى   وعبد الغفور وسارة التي أتم

ياسين   دهماأو ما طيلة دراستي بمستغانم و ى خيرهإلى أختي نفيسة وزوجها الحبيب اللذان ا أنس  
ة   . وخديجة وأمي

 إلى إخوتي  حفصة، حسين، فطيمة، البوخاري، بال.

ي بهم الدراسة  خاصة   وخديجة. فطيمة،حكيمة زهرة ،الى كل اأصدقاء الذين جمعت

 إلى كل من يحمل إسم  مــــونـــــة.                                 
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 مقدمة عامة:

تلف باختاف طبيعة حياته  وكلما تعرض ا خطر معن ظل  تلفة،  اطر متعددة و يتعرض اانسان ا 
ة حيث كلما تقدم اانسان حضاريا  ماية والطمأني فسه ا يبحث عن الوسيلة الي تقيه من هذ ااخطار ليوفر ل

اطر جديد  ة.تعرض ا 

لقد ظهرت فكرة التأمن حديثا نسبيا وذلك أن ااهتمام به م يظهر جليا وبشكل واضح إا ي هاية القرن و 
ماية بدأت من ، 19 اجة ا ا ة اجتمع إا أن ا ة من شر ص فئة معي دودة  وبالرغم من كوها اجراءات 

تجن ومالكي وسائل اان  تاج .ظهور استثمار عمال آخرين من طرف ام

اعية وانتشارها ي اروبا  وأرجاء العام تسببت ي ونظرا للتوسع الذي شهدته اانسانيةمن جراء ظهور الثورة الص
ظهور حركات عامية تعيش أصعب الظروف )الفقر، امرض، حوادث العمل، العجز....( وهذا وجبت ماية هذ 

 الفئة وجعلها مارس نشاطها ي أحسن الظروف. 

ات ااجتماعيةوأمام  ظام أو ما هذا اليرتكز حيث  حاجة اانسان املحة ا هذا اأمان بدأت تظهر فكرة التأمي
موعة من القوانن  ظم ذلك  يصطلح عليه الضمان ااجتماعي على مبدأ التضامن ااجتماعي، حيث ي

ا واحد هو ترسيخ مبدأ ماية الفرد وأسرته ود خله من اأخطار ااجتماعية احتملة والتشريعات تعمل كلها ي ا
د  لإنسانالوقوع، والي ها عاقة بالطبيعة الفيزيولوجية  مثل الوفاة، العجز، امرض وغرها ...، ومقابل ذلك 

را على دفع اشراك معن  ظام، وفقا لقواعد مضبوطة تتوافق مع امكانياته، وبذلك الفرد نفسه  دد هذا ال
قوق وامزايا.يتس للمؤمن ا تلف ا  استفادة من 

در ااشارة ا أن اأيكتسي هذا اموضوع أمية بالغة ي حياة الفرد واجتمع عل من ااجتماعي ى حد سواء، اذ 
عكس  يعد امرا اساسيا ي حياة الفرد، فهو يوفر له ااستقرار والضمان اللذين يفقدما بانعدامه، وهو ما ي

اب  وبالتا يدفعه للعطاء أكثر وهو ما يرفع مردودية امؤسسة . الفرد على نشاط باإ

ات ااجتماعية ي العديد من الدول يعاي من مشاكل كثرة على مستوى توفر  غر أنه بامقابل فان نظام التأمي
 التمويل الكاي مؤسساته من أجل تقدم خدماته بكل كفاءة وفعالية.
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زائر كبقية الدول استط وع ااجتماعي للسياسة العامة وا شأ نظام للحماية ااجتماعية يعكس الت اعت أن ت
سد من خال العديد من  ذ ااستقال تطورا كبرا  زائر م ماية ااجتماعية ي ا للدولةحيث أنه عرفت ا

قيق مولية التغطية ااجت اذها والي هدف ا  ظيمات والقرارات وكذا اجراءات م ا ماعية لكافة الفئات الت
سن مستويات امعيشة، ولقد انشأت الدولة لذلك مؤسسات اجتماعية متخصصة  اشطة وشرائح اجتمع و ال

 لتستجيب لكل احتياجات فئات اجتمع.

 اإشكالية: 

 ما دور التأمينات ااجتماعية في معالجة اأخطار ااجتماعية ؟ 

ا التساؤات الفرعية التالية :واإحاطة ولإجابة على هذ ااشكالية   ها وضع

 ما الضمان ااجتماعي ؟ -

 هل للتأمن دور ي تغطية بعض اأخطار ااجتماعية ؟ -

 فرضيات البحث :

ة بعض اأخطار ااجتماعيةللتأمن ااجتماعي دور فعال ي -  . معا

تلف اجاات  -  أمية التأمن ااجتماعي ي 

 أهمية الدراسة: 

  ماية ااجتماعية وكذا اجتمع والفردـ فالضمان يكتسي هذا اموضوع امية بالغة لدى مؤسسات ا
 ااجتماعي يوفر له ااستقرار والتوازن.

 زائري ظام وأميته ي ااقتصاد ا  اظهار مكانة ال

  دوق ا الص  معرفة أداء وتطلعات اأفراد 
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ابياتهان الفائدة العامة  من هذ الدراسة مثل هذ امواضيع يساهم مسامة فعلية ي معرفة نقائص القطاع  - ، وإ
اي واتاف ما هو سلي .  فيدفع ا دعم ما هو ا

 أهداف الدراسة:

د تطبيقها لعملية التأمن ااجتماعي  - د امشاكل الي تصادف امؤسسات ع  الوقوف ع

ظام.معرفة  - ابيات وسلبيات ال  ا

 سباب اختيار الموضوع :أ

ياة  - ات ااجتماعية ي ا  ااقتصاديةمعرفة دور ونشاط التأمي

 اظهار أمية التأمن ي حياة الفرد -

 : المتبع المنهج

ة هذا اموضوع. هج الوصفي والتحليلي معا  لإجابة عن إشكالية البحث م اختيار ام

 أقسام البحث :

 تقسيم هيكل البحث كما يلي : م

 خصص لتقدم عموميات حول التأمن واحتوى من خاله على مبحثن:الفصل اأول: 

 ماهية التأمن  اأول :

 ماهية عقد التأمن الثاني :

ن.  ات ااجتماعية وامخاطر الي تغطيها قد خصصت مباحثهااث اولت موضوع التأمي سبة للفصل الثاي ت  بال

ات ااجتماعية:اأول   ماهية التأمي

ات ااجتماعيةالثاني:   امخاطر الي تغطيها التأمي
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ظام  ة هذا ال ات ااجتماعية و كيفية معا دوق التأمي وانتهت الدراسة بعرض حالة تطبيقية ويتعلق اأمر بص
 لأشخاص الذين يتعرضون مخاطر اجتماعية .

 صعوبات الدراسة:

د إجاز  لخصها على العموم يأما خصوص الصعوبات الي واجهت ع  :هذا البحث ف

 ات ااجتماعية .صعوبة الوصول ا   بعض امراجع ذات الصلة ووضوع التأمي

  ديثة صول على بعض ااحصائيات ا  تعذر ا
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يد  لتم  :الفصـــــل اأ

 
 

ياة،   تلف ميادين ا شاط اانسا ي  اات ال إن تطور الظروف ااقتصادية وااجتماعية واتساع 
شاطاته العادية .ي تطور آخطار والعوائق ال تواجه الفرد حن مارسته كانت سببا   ل

ها عن طريق الوسائل ال تضمن  اد حل مواجهة هذ آخطار والتخفيف م لذلك فكر اانسان ي ا
ظيم امرور وغرها من التعويض  راسة، ت عن آخطار، ومن بن هذ الوسائل م اللجوء ا وسائل وقائية كا

عا باتا  ع آخطار م  الوسائل آخرى ال تسمح له بتفادي وقوع الضرر، غر أن هذ الوسائل ليس من شأها م
ماية اا اجحة ال تتكفل  نسان من آخطار امهدد اا فكر هذا وأمام هذا الفشل ي اختيار الوسائل ال

هم فقط.آخر ي مع أقسام واشراكات من طرف آشخاص الذين يتعرضو  طر واحد يقع البعض م  ن 
تطرق اليه ي هذا الفصل    ومن هذا جاءت فكرة التأمن ، هذا ما س
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 الفصل اأول                                                             عموميات حول التأمين
 

7 

 

 المبحث اأول: ماهية التأمين
اص ي تغط كان مع مرور  تبنو  ية امخاطر ال قد يتعرض ها،اإنسان ي القدم يعتمد على ادخار ا

اات   أن الفرد مهما الزمن تائج الضارة نظرا لضخامتها. كانت ثروته ي كثر من ا  ا يستطيع تغطية ال
 اآتية: حاول دراسة ماهية التأمن وفق امطالب الثاثةس ي هذا امبحث

 
  المطلب اأول: نشأة التأمين

ا ذ العصور آو بصورة بدائية و عرفت اجتمعات البشرية نظام التأمن، م ديثة امعروفة ي وقت ليست بالصورة ا
اضر. وذلك ا هذا، نتيجة لتطور  ا ، م يكن يواجه امخاطر ال تواجهه ي وقت أن اإنسان ي العصور آو

اعية و التجارية. فاإنسان ي العصور آو كان يعيش حياة بسيطة ا تتعدى سد احتياجاته اليومية  ياة الص ا
احتياجاها وفقا لفكرة التعاون البدائي، الذي و الضرورية. وي هذا اإطار، كانت اجتمعات البشرية آو توفر 

ة، أو تعويض أخطار لصا فرد  دمات معي عرف آنذاك، و الذي كان يتمثل ي تكاثف أعضاء القبيلة ي القيام 
موعة من أفراد القبيلة  1.أو 

مل مراسيم الوفاة ن عرف نظام التأمن هم امصريونكان أول م         فقد كونوا معيات دفن اموتى بغرض 
اء و و  ملها عامة وقد تطلب كل ذلك تكاليف باهظة  هيز للقبور بكافة امستلزماتالدفن، من ب عجز عن 

معياتآفراد. فهداهم تفكرهم للتغلب على هذ امش على نوع من التعاون  ال تقومو  كلة بإنشاء مثل هذ ا
دث للبعضويقضى بتعاون الكل  بن أعضائها، سائر ال  مل ا قق خطر الوفاة  ي   2.نتيجة 

ت أن تأمن ال عرفتها العصور آوومن صور ال للخسائر اطون اا آفراد كانوا يدخرون من دخلهم مبالغ 
شأ نتيجة مرضهمام فإذا ما قرر الفرد امعرض  إ غر ذلك بلوغهم سن الشيخوخةأو عجزهم  أو الية ال قد ت

سائرللخطر تك فف وجود هذا ااحتياطي من وطأة  وين احتياطي خاص مقابلة ا الة، سوف  ي هذ ا
سارة عقب حدوثها.  ا

ادل بن أفراد اجموعة التبباد نتيجة ظهور فكرة التعاون و ظهر ما يسمى بالتأمن التي العصور الوسطى و 
مل ما يلحق بأي عض الواحدة  جوهرتعتر فكرة التبادل هذ و  و من أعضائها من ضرر أو خسارة،على 

 .أساس فكرة التأمنو  
 

 

                                                           

1
  

تار  - مد  درية،  ،نعمات  ديث، اإسك امعي ا  .24، ص 2005التأمن التجاري و التأمن اإسامي، امكتب ا
درية،  ،إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه  -2   امعية، اإسك  .11، ص 2002/2003التأمن و رياضياته، الدار ا
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تكوين صغار امزارعن رصيد ما مشرك عن طريق فرض  التبادل ال عرفت ي ذاك العصر ومن صور
بدفع تعويض للعضو امتضرر من  جهة ما يلحق ام من كوارث وخسائرااشراكات يدفعها آعضاء موا

 . ااشراكات ال م معها

ال التجارة البحرية، أدى إ ظهور فكرة ازدهار التجارة بن امقاطعات و  كما أن1 امدن امختلفة، خاصة ي 
ة البحرية، و تأم اطر القرص قبة، ولكن  اري ي تلك ا د من ازدهار هذا ن  غرق السفن البحرية حالت إ ا

م على يد  14ارة، و ذلك ي القرن آخر، فظهر ما يسمى بالقرض البحري للمحافظة على ازدهار التج
ة و ما عليها من البضائع، مقابل  ة، قرض بقيمة السفي الرومان، و يتمثل ي أن يقدم رجال امال مالك السفي

ها ملها سامة إ أماك ة والبضاعة ال   . فوائد باهظة إ جانب استراد القرض، بشرط أن تصل السفي

سبة للتأمن على ا  دن الشهر عام أما بال ريق ل م أثر كبر ي زيادة ااهتمام اذا الفرع من  1666ريق، فكان 
 .فروع التأمن

قل و   اعة ووسائل ال وادث وبظهور وتقدم الص تلفة للتأمن، كالتأمن على ا تطورها، تتابع ظهـور أنواع 
.، م التأمن على السيارات، و 1849الشخصية ي اجلرا عام   التأمن من أخطار الطران ،...إ

حصر      شاط التأمي بش صور امختلفة، تتوا اآن شركات التأمن، حيث ي اء على ذلك، فإن ال وب
استغال هذ آموال ي أوجه استثمارية مضمونة، ادف تدبر  تلقي آقساط من امممن هم، و نشاطها ي

يضات ال تلتزم هذ الشركات بأدائها إ امممن هم حال وقوع آخطار امممن آموال الازمة للوفاة، بالتعو 
 ضدها.

 : مفهوم التأمين وسماته  المطلب الثاني
ية للتأمن، و ل سب من يعرفها، قد تعددت التعريفات ااقتصادية والفقهية والتشريعية والف ها     اختلفت فيما بي
هاو   :ال نذكر م

 :ااقتصادي التعريف -1
 .  شاكل" "نايت" و"فمن التعريفات ااقتصادية للتأمن، نذكر تعريف ااقتصاد بن 

اات  بأنه: ععمل من أعمال اإدارة و يعرف التأمن فنايت ظيم، و ذلك ٓنه يقوم بتجميع أعداد كافية من ا الت
وير مبدأ استبعاد عدم التأكد، ما هو إا تصالتأمن و ، م التأكد إ أي حد مرغوب فيهامتشااة لتقليل درجة عد

اات بدل من التعامل ي حاات مفردةع.و  موعة من ا  2ذلك بالتعامل ي 

                                                           

ي إبراهي  -1  .، ص عبد ربه، مرجع سابق ذكره إبراهي ع
درية،  ،رمضان أبو السعود   - امعية، الطبعة الثانية، اإسك  .30، ص 2000أصول التأمن، امطبوعات ا
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واحي الرياضية ال يعتمد عليها التأمن ي القياس، فيقول أن عظاهرة  شاكل،أما  فيعرفه تعريفا يرز اهتمامه بال
ول عدم العلم إ الع وف إ التأكيدعآعداد الكبرة،  ول الشك أو ا  .لم ، كما 

                : التعريف الفقهي -2
احية الفقهية، جد آستاذ من أشهر و  طب اايٓن تعريفه  هيمارأدق تعريف التأمن من ال ق على كل أنواع ي

طبق على التأمن من آضرار بفرعيه: التأمن على آشياء، و التأمن من امسمولية ا التأمن امختلفة مدنية فهو ي
صل مقتضاها أحد الطرفن وهو امممن له ) نظر  وعلى التأمن على آشخاص، وهو يعرف التأمن بأنه عملية 

ه، أو لصا الغر من الطرف آخر و  ، يدفع هذا دفع  قسط أ  على تعهد لصا هو امممن. هذا التعهد مقتضا
قق خطر معن، وذلك عن د  ا ع موعة من امخاطر و  آخر أداءا معي ميع  هما وفقا إجراء امقاصطريق  ة بي

 1. صاءحلقوانن اا

 : التعريف التشريعي  -1
زائري للتأمن، بأنه عقد يلتزم امممن مقتضا أن يمدي إ امممن له أو  619تعرف امادة  من القانون امد ا

ه مبلغا من امال، أو إيراداامستفيد الذي اشرط التأمن ل ادث،  صا أو أي تعويض ما آخر ي حالة وقوع ا
طر ام قق ا  2. أخرى يمديها امممن له للمممنأي دفعة مالية ذلك مقابل قسط أو بن بالعقد، و أو 

 : التعريف الفني -2
ظمة مهامها مع أكر عدد مكن من  ية ها هيئات م د بعض الفقهاء العرب، بأنه عملية ف و يعرف التأمن ع
امخاطر امتشااة، ويتحمل امممن عن طريق امقاصة أعباء هذ امخاطر وفقا لقوانن اإحصاء، وبذلك يتحصل 

طر، على تعويض ما امممن قق ا ه ي حالة   3.له، أو من يعي
ية، بأنه نظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد اموجود لدى امستأمن،  كما يعرف التأمن احية الف من ال

سارة  وذلك ة إ امممن، الذي يتعهد بتعويض امممن له عن كل أو جزء من ا عن طريق نقل عبء أخطار معي
 كبدها.ال ت

سائر امالية ال ترتب على آخطار  وعليه مكن القول بأن التأمن هو الوسيلة ال مكن بواسطتها مواجهة ا
 امختلفة ال يتعرض ها اإنسان أو اممسسات.

 
 

                                                                                                                                                                                     

 

1
 

ون التجارية ،فاطمة مروة يونس  - ة نشر، ص  ،أصول الف هضة العربية، الطبعة الثانية، بروت، بدون س  .18دار ال
زائر،  ،معراج جديدي  -2 امعية، ا زائري، ديوان امطبوعات ا  .11 – 10، ص 2000مدخل لدراسة القانون ا
زائري، جرة، بدون بلد نشر،  ،عبد الرزاق بن خروف  -3 اصة ي التشريع ا ات ا  .10، ص 1998التأمي
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شاط التأميو  اصة للخدمة ال يقدمها ال تلف عن بقية آنشطة ااقتصادية. وتتمثل  ،نظرا للطبيعة ا فإنه 
 هذ ااختافات ي:

شآت ال تزاول التأمن بالثقة امالية، ٓها تقدم -   لذلك خدمة آجلة بدون ضمان أو رهن حاضر،تتمتع ام
ش فالضمان الوحيد هو رأس امال وااحتياطات كومي على هذ ام ماية ت آباإضافة إل ضرورة اإشراف ا

ية.و  حقوق ملة الوثائق  احافظة على امدخرات الوط

ظيم و  عة التأمن بأها خدمة ممجلةتتميز سل-  شآت التأمنوهذا يتطلب طرق خاصة ي ت خصوصا ي  إدارة م
فيذ و و  لتسويقال ا ظام احاسي.  الدعاية واإعان وأيضا ي تصميم وت  تقييم ال

 
ضع أسعار ا-  ية، خرة فالطلب، و لتأمن لقوانن العرض و ا  دمة التأمي ية ورياضية خاصة إما يتطلب تسعر ا

 .بعمليات التأمن

كومي واض-  شاط التأمي حالتدخل ا ال ال  .ي  

ديد نتيجة-  ية ال متد خاها عقود التأمن، فإنه يصعب على احاسبن  شاط التأمي بشيء  نظرا للفرة الزم ال
ية طويلةفبعض العقود مثل وثائق التأمن علمن الدقة،  ياة متد لفرة زم اك أنواع من امصروفات ا وبالتا  ى ا ه

ديد قيمت ققها شركات التأمن تعتر تقديرية  ها بدقة إا ي هاية مدة العقد، وعلى ذلكمكن  فإن آرباح ال 
ال ي امبع اعية و كس ا ة امالية.شآت الص دد نتائج أعماها ي هاية الس  التجارية ال مكن ها أن 

دد ي القانون لكتستثمر آموال امتاحة لديها، و شركة التأمن -  سبة ٓوجه ن ي ضوء ما هو  سواء بال
ددها القار الواجب ااستثمار فيها ااستثم سب ال  أي أن القيود  أنواع ااستثمار،انون لكل نوع من أو بال

ددة ي القانون، بعكس الشركات آخرى ي  د من قدرة شركة التأمن على ااستثمار ي أنواع غر  القانونية 
شاط ااقتصادي امختلفة، أو  ية، السيولة  ثاثة مبادئ:استثمار أموال شركات التأمن يقوم على و جه ال        الر

ية والضمان افسي ي السوق، و هدف ضروري تسعى لتحقيقه شركة التأمن لتد فالر تلف عيم مركزها الت تغطية 
ص مبدأ السيولة، تقوم شركة التأمن توزيع استثماراها حسب طبيعة  التوزيعات للمسامن العاملن اا. أما فيما 

التزامات، اا ت الطلب،  هذ تتطلب ضرورة وجو ك التزامات دورية قصرة آجل، و فه د سيولة أو أموال 
صيص جزء من آموال ي أ وك فضا عن  ارية أو الودائع قصرة آجل بالب سابات ا صول سهلة التحويل كا

مل خسائر ومبدأ الضمان أمر ضروري، سواء كانت فشركة التأمن تستثمر أمواها ي أوعية مضمونة،  دون 
 1ارية .أو بقرارات إدددة بواسطة القانون 

                                                           

1
 

مد طعيمة   - اء  ة نشر، ص ،ث شر و التوزيع، القاهرة، بدون س  .8-7اسبة شركات التأمن، إيراك لل
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 التأمين تقسيماتالمطلب الثالث: 

اات م يكن له فيها أي دور فيما مضى.   اضر، حيث أصبح التأمن متد إ  وع صور التأمن ي الوقت ا تت
 ومن أبرز التقسيمات للتأمن ما يلي : 

 يوضح تقسيمات التأمن (: 1الشكل)                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب المصدر:                                
 
 
 

التأمين  تقسيمات  

مي   من الناحي الع

مين عا   ت

مين ع الحياة   ت

 من الناحي النظري

مين اختيار   ت

كا  مين ع الممت  ت

مين اجبار   ت

من ناحي موضوع 
مين  الت

من ناحي الغرض 
مين   من الت

مين أشخاص   ت
مين  ت

)  خاص)تجار

كا  مين ممت  ت

ولي مدني  مين مس  ت

مين تبادلي  ت
 )تعاوني( 

مين اجتماعي  ت
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1التقسيم من الناحية النظرية: -1
 

احية   صر يتخذ إجراء التقسيم من ال اك أكثر من ع ظرية من أمهاه  :ال

 :عنصر التعاقد -أ

ا جد نو   لذا يقسم التأمن إ نوعن: عان من التأمن من حيث اإجبار وااختيار ي التعاقده

  :شاة محض اختيارهم، التأمين ااختياري ويشمل كل أنواع التأمن ال يتعاقد عليها الفرد أو ام
ية،لحة مثل هذ التغطية وذلك للحاجة ام وع تتوفر حرية ااختيار كأساس ي  التأمي أي ي هذا ال

شأة صر ااختيار  التعاقد بن شركة التأمن والفرد أو ام ويشمل كافة أنواع التأمن ال يتوفر فيها ع
وادث.  مثل التأمن على ا

  :شآت أو تلزمهم للم يشمل كل أنواع التأمن ال تلتزم الدولة بتوفرها ٓفراد أوو التأمين اإجباري
صر اإلزام  أو مصلحة طبقة ضعيفة ي اجتمعذلك ادف اجتماعي، بالتعاقد عليها، و     أي أن ع

ات ااجتماعية كالعجز هو أساس التعاقد من قبل الدولة و  أو اإجبار،       يشمل كافة فروع التأمي
 الوفاة.و 

  للطرق المختلفة إجراء التأمين: الغرض من التأمين أو طبقا -ب

ا جد نوعن من التأمن:   التأمن ااجتماعي التأمن التجاري و و ه
 :ارييقوم هذا ا التأمين التجاري وع من التأمن على أساس  قيق الربح ،ل  أي بغرض 

وع من التأمن، شركات امسو    حيث يضم  امة و هيئات التأمن بااكتتاب،عادة ما يقوم اذا ال
انب نسبة إضافية أخرى لتغطية ها،  طر م زء الذي يغطي ا آعباء اإدارية أو  قسط التأمن ا

 نسبة الربح ال هدف إليها هذ اهيئات.اإضافية، و 

  :ا على أساس أهداف اجتماعية،و يقوم التأمالتأمين ااجتماعي وع إ أي ا يه ن ه دف هذا ال
ا، وا دخل خطاء يتعرضون هيهدف إ ماية الطبقات الضعيفة ي اجتمع من ألكن قيق الربح، و 

ها.و إراداهم ي حدوثها   ا قدرة هم على ماية أنفسهم م

 بالتالي التعويض:طريقة تحديد الخسارة و   -ب 

ات نقدية و  طبقا هذا آساس جد نوعان  سائرمن التأمن تأمي ات ا  .تأمي
 

  د و  :التأمينات النقدية ها، ع ة ع ا سارة امادية ال تشمل كافة أنواع التأمن ال يصعب تقدير ا
ها، و ق طر،ذلك لوجق مسببات آخطار امممن م قق ا وي نتيجة  ات و  ود جانب مع تعد تأمي

ياة ات ا ا طبق عليها ااعتبار السابقمن أبرز التأمي ياة بالتأميلذا أطلق على تأ ل ي ات ا ات مي
                                                           

1
 

قوقية، بروت،  ،مد حسن قاسم  - لي ا شورات ا ، م  .485، ص2005القانون امد
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قدية قد مقدماأي ال تقدر فيها قيمة  ال سارة امقومة بال قق و  ا د  ملها بالكامل ع ب  ال 
طر.  ا

 سارة امادية الفعلية، الو  :تأمينات الخسائر ديد ا ة تشمل كافة أنواع التأمن ال يسهل فيها  ا
ه و  طر امممن م قق ا ا فالات اممتلكات بأنواعها امختلفة، نطبق ذلك على تأميعن  تعويض ه
سارة الفعلية و  اسب مع ا  د أقصى مبلغ التأمن احدد ي وثيقة التأمن.  يت

 : التقسيم من الناحية الموضوعية -2

التأمن عل آشخاص، والتأمن على اممتلكات، والتأمن  احية اموضوعية إ ثاثة فروع:يقسم التامن من ال 
 1.من امسمولية

 :طر  هو كل تأمن يتضمن خطرو  التأمين على اأشخاص ا للتأمن، ويتعلق ا يكون فيه الشخص 
طر قد يكون اموتبشخص امممن له  الة الوفاة، و   وهذا ا ياة ي التأمن كما ي التأمن  قد تكون ا

الة البقاء، أو قد تكون اإصابة ال تسبب الوفاة أو العجز الدائم أو امعلى  ياة  مقت كما ي التأمن ا
وادث و   هي:ن امرض كما ي التأمن من امرض، والتأمن الشخصي له أربعة أنواع و قد يكو من ا

 :مممن لقاء ذلك جبه دفع أقساط التأمن للمممن، ويتعهد اهو عقد يتم مو و  التأمين من المرض
     آدوية كلها أو بعضها، صروفا العاج و يرد له ميدفع مبلغ معن دفعة واحدة أو على أقسام و 

ه، قد يشمل ميع مرض امستأمن خال مدة التأمن و  ذلك ي حالة ما إذاو  طر امممن م ا
سمية، و  راحية فقطآمراض وقد يقتصر على آمراض ا  إ غر ذلك . قد يشمل العمليات ا

  هو أن يتفق امممن له على قيام امممن بدفع مبلغ معن لقاء أقساط يتفق و اأواد: تأمين الزواج و
ا وي حالة عدم زواج امممن لهعليها ي حالة زواج ام ا معي ط فإن آقسا ممن له قبل أن يبلغ س

تهي التأمن و و  امدفوعة تعتر خاصة بامممن ة، أما التأمن ي على آواد فيتم اإنفاق فيه مدة معي
 وي حالة وادة أي طفل يقوم امممن بدفع مبلغ من امال متفق عليه مسبقا.

  :وادث الشخصيةالتأمين من اإصابات لتأمن الذي موجبه يتعهد امممن وهو ا ويسميه البعض با
افع ي  أو إ امستفيد مبلغا بأن يدفع إ امممن له أو إ ورثته ية، أو م من امال أو مبالغ مع

وع من التأمن حالة الوفاة وادث وهذا ال سمية أو العجز بسبب ا شبه إ حد ما، ي أو اإصابة ا
لق بامبلغ الذي يدفعه امممن له وكذلك ي مبالغ امصروفات      وذلك فيما يتع التأمن من امرض

 آدوية .والعاج و 

 امممن بأن تدفع لشخص هو عقد يتعهد مقتضا شخص أو شركة تسمى و  اة:التأمين على الحي
د حدوث  أو امستفيد امبن أخر يسمى امممن له أو ورثته ا من امال وذلك ع ي العقد مبلغا معي

                                                           

1
مد عليان -   .34-32،ص1996القانون، دار الشواف، الطبعة الثالثة، امملكة العربية السعودية، و  التأمن ي الشريعة ،شوكت 
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د أي حدث أخر متفق عليه و  دفعة  يقوم امممن له بدفع مبلغا من امال تسمى آقساطالوفاة أو ع
 .ى دفعات دوريةواحدة، أو عل

 

  :وع من التأمن التأمين على الممتلكات ه أمراوهذا ال طر امممن م يتعلق مال امممن له ا  يكون فيه ا
 وهو يضم أنواع عديدة من أشهرها:  الضرر الذي يصيب مال امممن لهويهدف هذا إ تأمنيشخصه 

 :ريق ي ظروف  هو عقد يتعهد موجبه امممن بتعويضو  التأمين من الحريق اشئة عن ا آضرار ال
ة، طبقا للشروط امقررة ي العقد امرم ي حدود مبلغ التأمن، وذلك مقابل قسط يدفعه اممم ن له معي

طر امعرض له و  ريق، بل بقدر نسبة ا رد تغطية أخطار ا ريق، على  م يقتصر التأمن على ا
ية انفجار الغاز امستمثل: أضرار الصاعقة، و شياء أخرى امتدت التغطية إ ضمان أ عمل ي آب

1اإضاءة إ غر ذلك.ٓغراض التدفئة و 
 

 : اسبة رسالة هو عقد مقتضا  يقبل امممن بأن يعوض امممن له عن و  التأمين البحري ضرر يتحمله م
معن ا مكن أن  ي حدود مبلغء وذلك مقابل قسط و يتمثل ي خسارة حقيقية ي قيمة الشيرية و 

 اوز قيمة آشياء اهالكة .

 :سائر و موجب هذا العقد يتعهد امممو  التأمين من السرقة آضرار ال ن بتعويض امممن له عن ا
هار.  تصيب أموال امممن له بسبب السرقة، سواء وقعت بالليل أو ال

 :عويض له عن بسببه يضمن دفع الت أمن اماشية يرمه صاحب امواشيعقد ت التأمين على الماشية
سارة ال تلحق به أما ى أساس سعر السوق ي تلك الفرة ويتم عادة تقدير قيمة التعويض عل ا

 اإحصاءات امتوفرة لديها.عادة، فتعتمد على خرة الشركة و  آسعار ال تعمل اا الشركة

 :مزارع واستقرار مستوا امعيشي وتأمن ا ماية أموال وامقصود اذا العقد التأمين على المزروعات
حهم اائتمان والتشجيع ي التوسع الزراعي   احاصيل الزراعية اصيلهم وم مي امزارعن من هاك 

اشئة من وااستقرار ي ااقتصاد و  وع من التأمن يشمل آضرار ال العوامل الطبيعية وغر هذا ال
 ة على أساس اإحصائيات امتوافرة.سعر التأمن يقدر عادالطبيعية و 

  :قود تعويض امممن ويقصد اذا العقد التأمين على النقد في الخزائن له عن آضرار ال تصيب ال
صصة هذا الغرض. اء خزها ي خزائن  2أث

 

 

                                                           

1
شآت امالية،  ،اإله نعمت جعفر عبد -   .334، ص 1996عمان، بدون دار نشر، اسبة ام

 
2
 

مد عليان  - ،صشوكت   .35، مرجع سابق ذكر



 الفصل اأول                                                             عموميات حول التأمين
 

16 

 

  اشئة عن و : المدنية المسؤولية التأمين وع رجهذا العقد مقتضا يضمن امممن امستأمن من آضرار ال
ب على امممن له امسمول عن الغر عليه بدعاوي امسمولية  فيأخذ امممن على عاتقه التعويض الذي 

وع امسمولية إ ما يلي:رر أدائه للغر الذي أصابه الضرر و الض  تت

  :يتسبب ي عن شخص أو اإنسان مباشرة و  وهي ما يصدرمسؤولية عن اأعمال الشخصية
 إضرار الغر. 

 :ه  مسؤولية عن عمل الغير مثال آب فهو مسمول وهي ما يصدر عن غر ويكون مسموا ع
 هكذا .و  امخدوم مسمول عن خادمهو  وكذلك صاحب العمل عن عماله  رعن الولد القاص

 :دثها آشياء التابعة له، أ مسؤولية عن اأشياء ت حراسته  مثل آضرار ال  و ال 
يوانات، و   .غرهااميكانيكية و  اآاتكا

 

اشئة عن حوادث السيو  ارات إلزاميا ي معظم دول العام ومقتضا يلتزم صاحب أصبح التأمن من امسمولية ال
سيمة ل تلحق بالغر بسبب السيارة  وهذ آضرار تشمل استعمال السيارة بإبرام عقد تأمن يغطي آضرار ا

سمي و ة ال تمدي إ اإصابات البدني اء ا تمدي إ عطل دائم كلي أو جزئي وكذلك اإصابات ال الع
 1الوفاة.
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 المبحث الثاني: ماهية عقد التأمين 
ل ي حالة عدم حدوث خسارة وبالتا عدم أن عقد التأمن ما هو إا تبديد للما العديد من آشخاص يعتر

صول على تعويض وقد يرى البعض سارة ي مدةضرورة اسرداد آقساط ي حا ا لكن ي  التأمن لة عدم ا
ب على ال قيقة أنه  سارةو فرد أن يدرك أساسا هاما للتأمن ا ٓن التأمن ما هو إا وسيلة  هو امشاركة ي ا

عل  طر، وهذا ما  فس ا سارة ال تلحق بالبعض على ميع امممن هم امعرضن ل آفراد يتحملون لتوزيع ا
ظيم هذ العملية عادة نسبة من مصاريف شركات التأمن، و نسبة الربح  طر.للشركة مقابل ت  باإضافة لقسط ا

ا نتطرق ي هذا امبحث إ امطالب الثاثة اآتية:و  عل  هذا ما 

 مبادئه القانونيةمطلب اأول: تعريف عقد التأمين و ال
اس العاقة القائمة بن امممن وامممن له ولكي يكون هذا العقد مشروعية، بأن عقد التأمن هو أس مكن القول

 مجموعة من المبادئ القانونية:ب أن تتوفر فيه 
قتضا الطرف يتعهد م،  وله نفس الصفة القانونية ٓي عقد ي القانون امد فعقد التأمن هو أتفاق بن الطرفن 

ا من امال ي حالة وقوع خطر ى امممن بأن يدفع للطرف الثا و آول ويسم الذي يسمى امممن له، مبلغا  معي
موعها أقل نسبيا  ة، وذلك مقابل أن يدفع امممن له مبلغا أو عدة مبالغ تكون قيمتها ي  معن خال مدة معي

طر ليس أمرا  من .ممكدا و امبلغ الذي يتعهد امممن دفعه وذلك ٓن وقوع ا 1إما هو حدث احتما
 

 

  مبدأ المصلحة التأمينية 

ق القانو للفرد ي التأمن على الشيء مو   ية هي ا يعتر هذا امبدأ من أهم امبادئ ضع التأمن و امصلحة التأمي
 .الازمة إبرام عقد التأمن

ية  طر موضوع التأمن، و عدم وقوع يقصد اا أن يكون للمممن له مصلحة ي  امصلحة التأمي أن ا تكون له ا
طر  .مصلحة ي افتعال ما يمدي إ وقوع هذا ا

ب أنو  ية للمممن له ي الشيء امممن عليه،  اك مصلحة تأمي فعة تعود عليه   لكي تكون ه يكون ي بقائه م
ائه ضرر يلحق به، وبالتا فملكية الشيء و  تلفن كل قد  مصلحة امستمدة من هذ املكيةاوي ف يكونا أمرين 

يةٓااختاف  ما مقياس امصلحة التأمي اشئة عن هي الفائدة  ن مقياس املكية للشيء هي قيمته بي فعة ال أو ام
 2.هذا الشيء
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ية ٓن إمصلحة ي هذا العقد، أمر ضروري ضرورة توافر هذ او  ه صدار العقود بدون مصلحة تأمي تج ع الكثر ي
صول على قيمة التأمن وواضح أن اشراط هذ امصلحة  ول دون أن يكون التأمن من جرائم القتل من أجل ا

 .امرةقنوعا من ام
 

 مبدأ حسن النية : 
قائق للطرف اآخر على كل من طري العقد أن يف في بذلك أي بياصح عن ميع ا نات تكون جوهرية فا 

سبة للتعاقد  تبعا لسبب اإخال. ح العقد باطا أو قابا للبطانيصب أخل أحد الطرفن اذا امبدأإذا و  بال
طر امممن ضدو    1.ضع ميع العقود هذا امبدأ، مهما كان نوع ا
اصة بال ترجع أمية هذا امبدأو  قائق ا تعاقد، ح يقرر الرفض أو إ أن امممن ا بد أن يطلع على ميع ا

ديد الشروط قسط التأمن.امففي حالة القبول يستطيع  القبول،  ممن 
مكن أن يكون سببا ي بطان العقد، و احتفاظ  أما ي حالة اإخال اذا امبدأ بقصد الغش و تضليل امممن 

كان   امممن بآقساط ال دفعها امممن له، وذلك بشرط أن يثبت امممن أن إخال امممن له م يكن عفويا، بل
 عن قصد و تعمد.

حيث مكن أن يضلل امممن له معلومات غر كن أن يكون من جانب امممن نفسه، اإخال اذا امبدأ، مو 
ق ي فسخ العقد و ي الةو ي هذ ا ة لتشجيعه على قبول التأمن لديه،صحيح ما  داسرداكون للمممن له ا

 ية امممن ي تزويد معلومات غر صحيحة.دفعه من أقساط أو عربون، بشرط أن يثبت سوء ن
 مبدأ التعويض : 

حيث ا يستطيع امممن له اسرداد مسمولية امدنية مبدأ التعويض ضع تأمن اممتلكات وتأمن ا مقتضى القانون
سارة امالية ال ترت طر موضوع التأمن  أكثر من ا سارة عويض عن قيمة كما قد يقل التب على وقوع ا ا

ااتلكن ا مكن أن يزيد عن هامالية، و  قق ام ذ القيمة ي أي حالة من ا ا نتيجة وقوع ح ا  ممن له ر
 2.يصبح التأمن نوعا من امقامرة  لكي اخطر معن و 

 أ الحلولمبد: 

ا مبدأ التعويض و يع طبق إا ي حالة تر هذا امبدأ كما سبق أن ذكرنا قري ية القائمة على الوثائق التهذا ا ي أمي
طبق ي حالة أساس التعويض  وادث الشخصية أي أنه ا ي ياة وا ات ا اصة بتأمي ا مبدأ ويعتر قالوثائق ا ري

صل امممن له إاالتعويض من حيث اهدف و  سارة مرة واحدة فقط هو أن ا  ا  على قيمة ا قق ر وبذلك ا 
 . غر مشروع
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ة امبدأ، أن و يع هذا قه من  الشخص امممن له ضد أخطار معي صول عما  ق له طبقا مبدأ التعويض، ا
طر ام ول إ امممن و خسائر نتيجة وقوع ا ميع حقوقه ال ترتبت له على  تأمنهو شركة الممن ضد على أن 

طر عن عمد أو إمال  من تسبب ل امي وقوع ا يكون إما مقتضى القانون أو مقتضى  ممن لهوحلول امممن 
لول إما بعد دفع التعويضأو  العرف  أو قبل ذلك. مقتضى نص صريح ي وثيقة التأمن ويكون حق ا

ص عليه العقد بن الطرفن.و    هذا وفقا ما ي
 مبدأ المشاركة في التأمين : 

ع اممم   اك ما م ن ليس ه طر موضوع التأمني إا أنهن له من التأمن لدى عدة ممم ا   حالة وقوع ا
طر موضوع  اد خسارته أكثر من مرة واحدة فقط وبالتايستطيع اسرد هذا ا يشجعه على افتعال وقوع ا

ة تتعلق بامشاركة، تشر إ أالتأمن و  اضع مبدأ التعويض نصوصا صر نه ي ي الغالب تتضمن عقود التأمن ا
سي من  أكثرحالة وجود وثيقتن أو  شرط أن تكون هذ الوثائق متوافقة، ا يكون امممن ملزما إا بدفع نصيبه ال

سارة ال تر  طر موضوع التأمنا د وق تب على وقوع ا طر وبذلك ع ن ميعا ي دفع وع ا يشرك اممم
ق لل سارة ال أصابته التعويض الذي  أن نصيب كل مممن الذي و تكون امشاركة على أساس مممن له عن ا

سارة متوافق مع ن موع مبالغ التأمن امممن اا لدى  سبة مبلغ التأمن امممن به لديهيلتزم بدفعه من قيمة ا إ 
نن ميع اممم ظر عما إذا كان اممم اآخرين عاجزين عن دفع أنصبتهم  ويلتزم كل مممن بدفع نصيبه بغض ال

 1أو غر عاجزين.

 عناصر عقد التأمين لثاني: خصائص و المطلب ا
ا أن التأمن نظام قانو  صيب ما و رأي ية و يدفع عيلتزم فيه امممن له ب ط ضوابلى أقساط يتحدد وفقا ٓسس ف

ب وذلك مقابل تعهد امممن بأداء ما ي حالة  إحصائية دث امتفق عليه، باإضافة إ هذا  طر أو ا وقوع ا
صائص ميز عن غر من العقودمجموعة من  التأمنأن يتميز عقد  موعة من   ا ب أن يقوم على  كما 

اصر أمعت كافة  ها و التشريعات على وجوب توافرها فيه الع لف أي م  ا يوجد التأمن.ي حالة 
طر والقسط و   ها بالتفصيل بعد إبراز خصائص التأمن و اموهي ا تطرق لكل م قاط مبلغ التأمن، س تمثلة ي ال

 التالية: 
  :خاصا يفرغ فيه رضاء امتعاقدين  م يتطلب امشرع إبرام عقد التأمن شكاعقد التأمين عقد رضائي

اب و وعلى ذل عقد العقد دو ك يكفي تبادل اإ  ة إ إفراغ ذلك ي أي شكل.ن حاجالقبول، لي

 
اب والقبول    ب  ونقصد باإ اب يأي من جانب طالب التأمن ) امممن له أ، و  أن يبلغ هو أن اإ
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اب إ امممن  ب أن يكون القبول مهذا اإ اب ونع مطاب القبول الذي يكون من طرف امممن، و قا لإ
ا  ادبامطابقة ه  1.إرادي امتعاقدين ا

ع من ااتفاومع ذلك  اك ما م ري به العملق على شرط فليس ه حيث  الكتابة انعقاد العقد وذلك هو ما 
العقد إا بتوقيع وثيقة التأمن، يشرط امممن عادة أن عقد التأمن، ا ي ة عقدا شكليا فيصبح العقد ي هذ ا

ممن وقد يشرط امممن على امهذا ثيقة التأمن ضرورية لانعقاد، وليس جرد اإثبات تصبح و موجب هذا الشرط و 
ية له أن ا يتم عقد التأمن إا بعد دفع القسط آول الة من العقود العي  فيصبح العقد ي هذ ا

  :مع أن يتلقى مقتضا كل من امتعاقدين عوضا ما قدمهعقد التأمين عقد معاوضة .  

صل ما هذا آخر  طر مقابل آقساط ال يدفعها امممن له بي على مبلغ التأمن  فامممن يتحمل ا
ه مقابل آقساط ال دفعها. طر امممن م قق ا د   ع

طر قق ا صل امممن له على مبلغ التأمن  زول صفة امعاوضة عن عقد التأمنا ت ي حالة عدم  فإذا م 
طر، فإنه ي قق ا ان، الذي يوفر امممنتحصل على مقابل يتمثل ي آمان و بسبب عدم  طوال مدة  ااطمئ

2العقد.
 

  :شئ عقد التأمنعقد ملزم للجانبين حيث يلتزم امممن بأن يمدي  الطرفن على التزامات متبادلة ي
ه وامبن ي العقد كما يلتزم امممن مبلغا من اماامستفيد للمممن له أو  طر امممن م ل ي حالة وقوع ا

 ولو م يتحقق اإلزامية لعقد التأمن، موجودة حإن صفة القسط امتفق عليه بن الطرفن  بدفعله 
ه حيث يرتب على ذلك عدم دفع امممن مبلغ التأمن  طر امممن م ه يكفي تعهد امممن بتغطية ا لك

د حلوها.  امخاطر ع

 :دد وقت  عقد التأمين عقد احتمالي هو ذلك العقد الذي ا يستطيع فيه كل من امتعاقدين أن 
3امقدار الذي أخذ، و امقدار الذي أعطي.التعاقد، 

 

كم أن هذا آمر، متوقف على وقوع ا هوهذا  ار فامممن له، ا يعلم وقت التعاقد مقد طر امممن م
ققه من كسب من هذا العقد وكذلك امممن صل  ما  فإن مقدار التزامه بدفع مبلغ التأمن، و ما 

ققهمتأقساط مقابل ذلك أمر غر معلوم و  عليه من طر أو عدم  قق ا ا،  وقف على  إذا ااحتمال ه
 هو احتمال حدوث كسب أو خسارة ٓحد الطرفن.

 :يث تكون االتزامات  عقد التأمين عقد زمني مستمر هو العقد الذي يلعب فيه الزمن دورا هاما. 
ه، عبارة عن أداءات متكررة يستمر ال اشئة ع يث ا يتم دفع  وفاء اا لفرات دورية أو متعددة،ال
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قد تستمر من  ن التزامات امممن له بدفع القسطيث أ إما مرتبط بفراتدفعه واحدة، و االتزامات 
طران العقد، إ غاية و بداية سري سبة للمممن  قوع ا ح امممن أو إهاء عقد التأمن أما بال فهو يلتزم م

ة طوال مدة العقد،له آ ه بصفة مستمرة. مان والطمأني طر امممن م  فهو يتحمل تبعة تغطية ا

 
 :يعرضها عليه هو ذلك العقد الذي يقبل فيه أحد آطراف بالشروط ال  عقد التأمين عقد إذعان

اقشتها، الط اقشة ففي عقود التأمن رف آخر، دون إمكانية م ال  الشروط ا يستطيع امممن له م
اولة ي التعديلتعرض على من يرغب ي اتكون معدة سلفا ومطبوعة و  فليس أمام من  لتعاقد دون أي 

1إذا ما رغب ي التعاقد. ط امعروضة من قبل امممن كما هييطلب التأمن، إا قبول الشرو 
 

 اريا أو مدنيا يتوقف على صفة أطرافه: عقد التأمين عقد تجاري أو مدني : اعتبار عقد التأمن عقدا 
 امممن و امممن له.

اريا: ي حالة ما إذا كان امممن )شركة التأم ذلك  نأ تقوم بإبرام العقد بقسط ثابت،فيكون عقد التأمن عقدا 
قيق الربح من جهة أخرى. امممن يقوم ب  دور الوساطة بن امممن هم ي توزيع امخاطر، كما يسعى إ 

ظر عن طبيعة امممن. أما من ناحية امممن له اريا إذا كان امممن له تاجرا بغض ال  2فيكون العقد 

سبة للمممن، و ذلك ي عمليا ، أو التعاوت التأمن و يكون عقد التأمن عقدا مدنيا: بال حيث أن  التباد
وع، هو امممن له،ام عدمة  ممن ي هذا ال قيق الربح م  سبة للمممن له، يكون العقد مدنياأما بال كما أن فكرة 

قيق ربح، و إما هدفه تغطية خطر معن.  إذا كان هذا العقد ا يرمي إ 

ب أن يقو  صائص، فإن عقد التأمن  اصر أساسية:باإضافة إ هذ ا طر، القسط  م على ثاث ع هي ا
 3مبلغ التأمن.و 

 :الخطر   -1

له مشروعا.   تمل الوقوع، ا دخل إدارة أحد الطرفن ي حدوثه. و أن يكون   هو حادث مستقبلي 

طر قد يكون ياة، وغالبا ماحادث سعيد: كالزواج والوادة و  هذا ا يكون العكس،   بقاء امممن عليه على قيد ا
ريق والسرقة وامرض والوفاة، وعليه الة اسم ع كا  الكارثة"يطلق عليه ي هذ ا

 
 

 نعرض فيما يلي أهم شروطه:و               

 طر حادث مستقبلي  .أن يكون ا
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 تمل الوقوع طر   .أن يكون ا

 .طر مستقل عن إدارة الطرفن  أن يكون ا

 ل خطر مشروعا 1.أن يكون 
 

 

 طر معروفا، وا يكون قد وقع وقت يكون الخطر حادث مستقبلي:  أن قق ا يث ا يكون وقت 
اات يكون العقد باطا لعدم وجود احل.  إبرام العقد أو قبل ذلك. ففي هذ ا

  :تمل الوقوع مع أنه قد يقع أو ا يقع خال يأن يكون الخطر محتمل الوقوع طر  بغي أن يكون ا
قق لوقوع و  اأو يقتضي ذلك  قد،مدة الع دث  ديد الوقت الذي سيقع أن ا أن ا يكون ا مكن 

 2أن ا يكون مستحيل الوقوع، و هذ ااستحالة قد تكون نسبية أو مطلقة. ثانياوفيه، 
 كم القوانن الطبيعية، كالتأمن مثا ضد سقوط أحد  فااستحالة طر  امطلقة تتعلق باستحالة وقوع ا

ا يكون العقد باطا.  الكواكب، فهذا أمر مستحيل فه
دما يتبن لأطرافو  سبية تكون ع طر غر مستحيل ي ذاته، و  ااستحالة ال ققه تكون أن ا إما إمكانيات 

ريق، فيتهدم بسبب آخر ) صاعقة أو مستحيلة بسبب ظروف خارجية زل من أخطار ا ، كالتأمن مثا على م
 زلزال أ قبل التعاقد.

  :طر بإرادة أحدماأن يكون الخطر مستقل عن إرادة الطرفين صر ااحتمال،  حيث إذا وقع ا انتفى ع
قق ا مشيئة هذا الطرف ٓن  طر يصبح ره عبإرادة امممن، فإنه  فإذا تعلق ا وقوعه ح ا  يستطيع م

صول على التعويض، و أما امممن له يبذل قصارى جهد لوقو  يدفع مبلغ التأمن، عدم عه من أجل ا ا ي ه
طر،  اصر ا صر من ع لهفيصبح عقد التأمن عقدا وهو ااحتمال  ع  .باطا بطانا مطلقا انعدام 

 :ال أن يكون محل الخطر مشروعا ظام العام و القوانمع أن ا يكون  ظر مارسة عمل فا لل ن ال 
ار معن، و  اطر يكون موضوعها التهريب، أو اا صب التأمن على  وز مثا أن ي اآداب العامة، فا 

تمعبامخدرات، أو ميع ال  3.شطات امخالفة لْداب العامة، وذلك حسب تقاليد و أعراف كل 
 :القسط  -2

 

اصر التأمن، و  هو صر من ع هو ذلك امبلغ من امال الذي يدفعه امممن له مقابل تعهد امممن بتغطية ثا ع
اات، و  مخاطر،ا تلفة. وقد يكون القسط ثابتا، وقد يكون متغرا ي بعض ا ديد القسط إ عوامل  ضع 

سبية، و فيتوقف بالدرجة آو  اصر امختلفةجة الثانية ر بالدعلى ما يسمى بالقاعدة ال   .على ع
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سب طر يةالقاعدة ال اسب القسط مع ا مول اا ي ميع عمليات يث أن هذ القاعدة مع وتتخلص ي ت
طر من جهة، و درجة جسامته من جهة أخرى.التأمن و   1يتم تقدير القسط على أساس درجة احتمال وقوع ا

  تتكون من:: عناصر القسط

  

 يكون مساويا يتحدد ي ضوء الدراسات اإحصائية، و يقصد به القسط الذي : و القسط الصافي
ه على وجه طر امممن م قق  التقريب لقيمة ا ة عن  ا فهو امبلغ الذي يكفي لتغطية آضرار ال

ط دون ربح أو خسارة.  ا

 :تاج إ عملي فامممن يقوم بعدة بالغ ال تضاف إ القسط الصايهي امو  عاوة القسط ات 
قيق الربح، باإضافة نفقات توي  إ أن امممن يبغي  فقات يقوم امممن له بدفعها ال  فتلك ال

اصر متعددة م صيل آقساط، و كن حصرها ي مصروفات التعاقد، و على ع مصروفات مصروفات 
 آرباح ال تسعى شركة التأمن لتحقيقها.إدارة الشركة والضرائب و 

 :لغ التأمينمب -3

اصر عقد التأمن و وهو الع  قق الضرر صر الثالث من ع د آقصى للمبلغ الذي يلتزم امممن بدفعه إذا  هو ا
. فما يدفعه امممن للمممن له، ا يتحدد بقدر الضرر فقط، وإما طر امممن ضد اجم عن وقوع ا مبلغ التأمن  ال

له ا يستحق  إذا قّلت قيمة الضرر عن قيمة مبلغ التأمن امتفق عليه، فإن امممن كو على ذل امتفق عليه أيضا،
 أما إذا زادت قيمة الضرر عن قيمة مبلغ التأمن، فإن امممن ا يلتزم إا بدفع مبلغ التأمن.  إا قيمة هذا الضرر،

قصانويرتبط هذا آخر ارتباطا كل 2ارتفع معه مبلغ التأمن. د القسطزافكلما  يا بالقسط، بالزيادة أو بال
 

ديد مبلغ التأمن  دد  بإخاف نوع و طبيعة التأمن ذاته ففي تأمن آشخاصتلف  إن  يكون مبلغ التأمن 
الغاية حيث تكون  ما سيلحق من ضررمبلغ التأمن و  مسبقا باتفاق بن امممن له و امممن، دون أية عاقة بن

ة، أما ي تأمن آضرارتكو من القسط اادخار و  فيتحدد امبلغ بأربع عوامل  ين رأس امال عن دفع أقساط معي
 هي: 

 لغ التأمن امتفق عليه ي العقدمب. 
 .على أساس جسامة الضرر الذي يلتحق بامممن له أو امستفيد 
  قيمة الشيء امممن عليهعلى أساس. 
 يد مقدار امبلغ بتدخل من امشرعد. 
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 إجراءات عقد التأمين الثالث: أركان و المطلب 
موعة من أركان والركن لغةلقيام عقد التأم انب القوي الذي ميز الشيء ن، يتطلب توافر  تبع ي  هو ا لذا س

 السبب.        –احل  -هذا الصدد التقسيم التقليدي ٓركان التأمن كما هي معروفة: الرضا 
تطرق إ مراحل إبرام عقد   قد يتفق الطرفان التأمن من امممن له إ امممن و التأمن ال تبدأ بتقدم طلب  و س

هائي، امتمثل ي وثيقة التأمن. ن اانتهاء من ااتفاق ال  اتفاقا ممقتا يتمثل ي مذكرة التغطية اممقتة 
تطرق ب  : هيالتفصيل إ أركان عقد التأمن و و اآن س

 :إرادة قي إرادة امممن له من جهة، و وهو يفيد تا الفقهاء الركن آساسي للعقد،ظر يعد ي ن الرضا
اب و اممم يتحدد  القبول، من أجل إبرام عقد التأمن على امخاطر،ن من جهة ثانية بطريقة اإ

 امممن له.موجبه التزامات امممن و 

وأن تكون اإرادة غر مشوبة بعيب  أن تتوافر فيه آهلية القانونيةب  يكون العقد صحيحا لكيو 
 من عيوب الرضا.

  :سبة للمتعاقد البالغ سن الرشدا يطرح با إن مشكل آهليةاأهلية وشركات التأمن ٓها تتمتع  ل
سبة ٓهلية ام بالشخصية القانونية،  حيث أن تعاقد غر البالغ سن الرشدغر أن اإشكال يطرح بال

وز للقاصر إبرام عقد التأمنحيآهلية امطلوبة ي هذا آخر تسمى أهلية اإدارة،  رط أن بش ث 
 أما القاصر غر امأذون، فهو ليس أها إبرام عقد التأمن. يكون مأذونا بإدارة أمواله،

وز لوكيله أو الو أو الوصي  قابا للبطان يكون إذا م هذا اإبرامو   ه أن يرم عقد إا أنه  ع
ه ) امممن له أ.   التأمن لصا

 :تجا ٓثار القانونيةصحيحا و  يشرط لكي يكون الرضا عيوب اإرادة أن تكون إرادة الطرفن  م
، الغلط، التدلي  ، ااستغال. سخالية من ميع عيوب الرضا امتمثلة ي: اإكرا

 :شى امممن له من وقوعه ي امستقبل، و لوجود  المحل طر الذي  ل عقد التأمن ي ا يتمثل 
طر أ يقتضي  صر من آمر توافر العديد من الشروط الاحـل ) ا ا للخطر كع د تطرق  م ذكرها ع

اصر عقد التأمن.  ع

  :هذا  ما يسمى ي بعض عقد، و يقصد به الغرض امباشر الذي يدفع بامتعاقد  إ إبرام الو السبب
ظريات بالسبب القصدي.  ال

  قيقي ي عقد التأمن هو الشرط فيها أن تكون مشروعة  امصلحة امراد التـأمن عليها و إن السبب ا
وية. 1كما قد تكون ذات قيمة اقتصادية أو مع
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د عقد الت أما اآن تطرق بشيء من التفصيل ٓبرز اإجراءات امتخذة ع  أوها هو:أمن و س

 :طلب التأمين -1

ه )   و يبدي رغبته ي  مسار التأمن ي الغالبأ يسعى طالب التأمن )امممن لهأ شخصيا أو عن طريق وكيل ع
ا يبدأ التفاوض بأن يقدم امممن للراغب ي التأمن ورقة مطبوعة تسمى وثيقة  أن يممن نفسه ضد خطر معن، ه

طر،  يتعلق بعملية التأمن مثل مبلغ التأمن الذي يتعهدطلب التأمن تتضمن كل ما  قق ا د  امممن بدفعه ع
طر امراد ومقدار آقساط الواجب دفعها وغر ذلك من الشروط و  كذا أسئلة تفصيلية هدف إ التعرف على ا

ه.  تلف هذ الوثيقة من خطر آخر.تأمي   1و 
ق وقتا ي الرد على بتوقيعها و إعادها إ امممن الذي يستغر  عليها اعوااطد فحصها يقوم امممن له عادة بعو 

ر   طالب التأمن ير وثيقة التأمن قد يأخذ وقت وبالتا خال هذ الفرة قد كما أنه ي حالة القبول، فإن 
 هذا ما أدى إ وجود وثيقة أخرى تسمى مذكرة التغطية اممقتة. يتعرض امممن له للخطر

 

 :مذكرة التغطية المؤقتة -2

ه ي حالة وقوعه خال الفرة ال يستغرقها امممن ي إعداد وثيقة   طر امممن م تستخدم هذ الوثيقة ي تغطية ا
يث يتفق طالب التأمن على تغطية وقتية للخطر خال تلك الفرة.  2التأمن. 

 يتم هذا ااتفاق ي حالتن:و 

  :ة التأمن. لكن آمر يتطلب بعض الوقت لتحرير وثيق الطرفان بشروط التأمن دما يقبلعالحالة اأولى
، يتفق مع امممن  التوقيع عليهاو هي العقد آساسي و  طر الذي يهدد وف امممن له من وقوع ا ونظرا 

طر.  على التغطية اممقتة هذا ا

 :اصة ة البيانات حالة عدم مكن امممن من دراس الحالة الثانية طر وامعلومات ا امقدمة له على ا
 فيلتزم امممن مقتضى هذ امذكرة، بتأمن امخاطر امعلن عليها طوال الوقت الضروري لذلك.  بامممن له

يشرط شكل و دم قبول التأمن على هذ امخاطر، تبقى هذ الوثيقة سارية امفعول إ الرد بقبول أو عو 
وع أن يكون موقعا عليها من امممن، و أ خاص ي هذ امذكرة يكفي وهرية للعقد ك اصر ا ن تتضمن الع

ه طر امممن م ديد القسط ومبلغ التأمن و  ا بعد انتهاء هذ امدة، يقوم و  تاريخ بدايتهمدة التأمن و و
 3امممن بإصدار وثيقة التأمن.
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 :وثيقة التأمين -2

موذج  هائي امثبت لعقد التأمن وهي وسيلة إثبات و  كما تسمى ببوليصة التأمن فهي ال ظيمال ااتفاق بن  ت
ال التأمن.   امممن له، وتعد عقد بأم مع الكلمة و امممن و   هو عقد أكثر استعماا ي 

موعة من البيانات نوجزها ي ما بلي:و       ب أن تتوفر وثيقة التأمن،  على 

 

  ة امممن له  ل إقامتا يكتفي بذكر أماء امتعاقدين  محل إقامتهم:أطراف العقد و هم، يضاف أيضا مه
ياة.و   كل ما يتيسر التعرف على حالته، وبصفة خاصة ي التأمن على ا

 :ياته ي حالة التأمن ب أن يذكر اسم الشخص امممن على ح اأشخاص أو اأشياء المؤمن عليها
ياة، ع أو امزروعات.  على ا زل أو امص ب أن يذكر الشيء امممن عليه، كام  كما 

 :ريق أو اإتاف، أو امسمولية عن حوادث  طبيعة الخطر المؤمن منها طر، كا ديد نوع ا ب 
الة الوفاة. ياة أو  الة ا  السيارات، أو التأمن من العجز، أو التأمن 

 :دد  القسط اريخ ااستحقاق       تط الذي يلتزم امممن له بدفعه، و ة مقدار القسي الوثيقب أن 
 كيفية آداء .وطريقة و 

 
 :ٓنه ليس واجب الدفع بالكامل  لتأمن من آضرار قد يكون ضروريذكر مبلغ التأمن ي ا مبلغ التأمين

ه  أما ي تأمن آشخاص فذكر عما مبدأ الصفة التعويضية ي ميع آحوال، إذ قد يمدي امممن أقل م
ضع للصفة التعويضية، و  طر أمر حتمي فهو ا  قق ا د  يلزم امممن بالوفاء به دون زيادة أو نقصان ع

ه   .امممن م

 :هو امعر عن الوقت الذي قبل فيه امممن قبوا هائيا إبرام العقد.و  تاريخ توقيع الوثيقة 

 :تهي فيه.يقصد به و  مبدأ سريان عقد التأمين فيذ العقد إ التاريخ الذي ي  تاريخ بدية ت

 
ب توافرها ي وثيقة ال  صرتأمن، و هذ هي أبرز البيانات ال  د آد  هي ليست على سبيل ا بل هي ا

  1الواجب توافر فيها.
 

هر ما يسمى ملحق ظ مستجدات عن هذا ااتفاق آصلي وهو وثيقة التأمن بن امممن وامممن له،نظرا لظهور و 
 التأمن.

 ملحق التأمين -3
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قة التامن يتضمن شروطا جديدة تقضي تعديل مضمون وثيق إضاي يرم أطراف العقد آصلي و هو اتفاو  
قصان،  سبانوهذا نظرا لظروف قد استجدت بعبالزيادة أو ال العقد  كأن يتفق طري  د إبرام العقد م تكن ي ا

الة يث  فان ملحق يضاف إ وثيقة التأمنرر الطر  على إجراء تعديل ي القسط أو مبلغ التأمن، وي هذ ا
ضع ها وثيقة التأمن. فس الشروط ال   1ضع هذا املحق ل

                                                           

زائري، ديو   -1 زائر،جديدي معراج: مدخل لدراسة القانون ا امعية، ا   .64،ص2003ان امطبوعات ا
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ل:  خاصة الفصـــــل اأ
 

ا  التعريف إ التعرض بعد وذلك للتأمن شامل تعريف وضع اولة إ الفصل هذا ي توصل

اصر من العديد على التأمن فكرة قامت ولقد والف القانو، اللغوي وهرية الع  ،ا
اصر هذ بعض ترجع حيث ية أو، اقتصادية أو، قانو أسس إ الع  .ف
ظر مكن أنواع عدة التأمن يشمل كما  وامممن امممن بن وثيقة خال من التأمن يتمف ،نواحي عدة من إليها ال

 وقوع حالة ي التأمن مبلغ بدفع امممن يقوم يثح والقسط التأمن مبلغ فيه دد والذي التأمن عقد هي له

طر طر ي تتمثل مقومات له كما خصائص له العقود كباقي التأمن عقدو  دللمستفي أو له للمممن ا  ا
 .والراضي امصلحةو 
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 :الفصل الثاني تمهيد 

ات ااجتماعية هدف ا اقامة العدل بن اأفراد وتعتر أداة توجيهية ي يد الدولة لتحقيق إ           ن التأمي
اولة انقاذ من اأخطار ااجتماعية ال يو  فع يرتكز على ااهتمام باإنسان ي ذاته و فع العام، هذا ال اجهها ال

ية والشيخوخةواأمومة، اإعاقةاأشخاص كاأمراض   ، حوادث العمل واأمراض امه

مية على كل من الصعيدين ااجتماعي فال قيق الت ات ااجتماعية تعد أداة فعالة ي يد الدولة من أجل  تأمي
كام واحكومن . وار بن الطبقات ي اجتمع وبن ا  وااقتصادي كما أها تعد وسيلة من وسائل ا
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 : التأمينات ااجتماعية المبحث اأول

اأمريكي للضمان ااجتماعي الذي لقد ظهر اصطاح الضمان ااجتماعي أول مرة ي تشريع القانون         
ديدة ال  1935آب  /أفريل  14صدر ي  ة ديون الرئيس روزفلت معا اعتمدهاي ايطار السياسة ااجتماعية ا

 ، ومساعدة اماين العاطلن عن العمل من ضحايا تلك اأزمة .1929اأزمة ااقتصادية اأمريكية عام 

 ونطاق تطبيقه ااجتماعية: تعريف التأمينات المطلب اأول

 تعريف التأمينات ااجتماعية: 

ن ي       قد عرفه اأستاذ القاضي حسن عبد اللطيف مدان بأنه " نظام قانو يرمي ا ضمان عيش امواط
بالكرامة اانسانية، عن طريق ماية قدرهم على العمل، وعن طريق تأمن دخل بديل يعوضهم عن حد اد يليق 

قطع ي حالة انقطاعهم عن العمل بسبب البطالة أو امرض    أو ااصابات، او العجز أو الشيخوخة، الدخل ام
س دود ال يقررها القانون بة للمرأة العاملة (، أو الوفاة أو الوادة )بال  1. "وكل ذلك ضمن ا

ماية امادية  كما يعرفه عادل عز التأمن ااجتماعي على أنه : "كل تأمن اجباري من الدولة يهدف إ توفر ا
ملها كأخطار امرض أو حوادث العمل،  للطبقات الضعيفة للمجتمع ي حالة تعرضهم أخطار ليس ي قدرهم 

 2.البطالة، أو وصوهم سن الشيخوخة"العجز أو الوفاة امبكرة، 

 :التعريف القانوني 

هو عقد يتفق مقتضا طرفن، الطرف اأول هيئة التأمن بأن يدفع ا الطرف الثا امؤمن له تعويضات 
ية  قق وقوعها.عي جم اأخطار ال    3ونقدية 

 اقليمي لتطبيق الضمان ااجتماعيالنطاق ا: 

ية حيث يعد كل مقيم على أراضي معي طاق مدى التغطية التأمي ي من جهة، يقصد هذا ال لي أو أج ة 
ظام الضمان ااج أجر أو  .تماعي حسب نظم وتشريع هذ الدولةحر من جهة أخرى خاضع ل

ظر عن امركز ومستوى امؤسسة ال توظفهم . وذلك  بصرف ال
                                                           

1
قوقية،  -لقاضي حسن عبد اللطيف مدان، الضمان ااجتماعيا-   لي ا شورات ا ليلية شاملة (م  28، ص2005أحكامه وتطبيقاته ) دراسة 

 

2
  -  ،  .39صالقاضي حسن عبد اللطيف مدان، مرجع سابق ذكر

3
ل، العدد  -كتاب العمل–لة العمل   -   ات امشكلة وا  .120ص 1995اغسطس، 376التهرب من التأمي
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ماية لأجانب ولكن ذل ات ااجتماعية ا ددة من أمهاويضمن نظام التأمي  :ك يتم وفقا لشروط 

ظام هذ الدولة موجب تسجيل امؤسسة إجرائها  - غرافية للدولة، ويتم خضوعه ل دود ا أن يعمل ي ا
ا ا ر لدى اهيئات امختصة.وصرف اشراكاهم  دوق أو موجب تصريح العامل ا  1لص

ات ااجتماعية وفقا للشروط التالية: -  يستفيد اأجر من تقدمات التأمي

 .أن يكون حائزا على اجازة عمل وفق القوانن واأنظمة امعمول ها 

  امساواة ي امعاملةأن تقر الدولة مبدأ. 

 . ارجية  استشارة وزارة ا

 .اضعة ها  ااقامة على أراضي الدولة ا

ظام كل من يعتر :  -    ضع ا ال  كما 

  .متلك للحصانة الدبلوماسية 

 صلية  .متلك للحصانة لق

  ها، موظفو ظمة اأمم امتحدة واهيئات امتفرعة ع ظمات الدولية واإقليمية مثل موظفو م موظفو ام
امعة العربية واهيئات امتفرعة  ها وغرها.ا  ع

 :. اأشخاص المستفيدون3

نيقصد   :باأشخاص امستفيدين طرفن اث

ن عليهم  -  امؤم

قوق  -  ذوي ا

اري أو مه وفقا للشروط احددة وفقا  حيث يتعلق اأمر باأشخاص الطبيعين اممارسن بالفعل نشاط 
ظيم امعمول به  2.للت

                                                           

قوقية،  -لقاضي حسن عبد اللطيف مدان، الضمان ااجتماعيا - 1 لي ا شورات ا ليلية شاملة (م  .38،ص2005أحكامه وتطبيقاته ) دراسة 
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قوق فهم اأشخاص اآ  :ذكرهمي أما ذوي ا

 : يا أو مأجورا  حيث ابد أن يكون عاطا عن العمل وا يتمتع بأي الزوج     مدخول من نشاط مه
 و غر مأجور.أ

  :ا ا سبع حاات وهي :اأواد المكلفون  ونشر ه

 ةأ  .قل من مانية عشر س

 .ة ويواصلون دراستهم  أقل من واحد وعشرون س

  ة والذين لديهم عقد مهن  اأواد البالغون أقل من مس وعشرون س

 .ة هم ذوي العاهات واأمراض امزم  اأواد مهما كان س

 .اأواد الذين م تربيتهم من طرف امؤمن 

 : وهم والدي امؤمن وأصوله مهما صعدوا، ما ا تتجاوز مواردهم الشخصية امبلغ اأد معاش  اأصول
1د.التقاع

 

 المطلب الثاني : التعريف بالضمان ااجتماعي الجزائري

I. :نشأة الضمان ااجتماعي الجزائري 

ذ ااستعمار الفرنسي ا غاية اآن.   زائري عدة تطورات م  لقد شهد نظام الضمان ا

 :( 1962الى 1830.مرحلة ما قبل ااستقال )المرحلة من 1 

ة  زائر يرجع إ س ظام الضمان ااجتماعي ي ا جوان ما أصدر اجلس  10وبالضبط ي  1949إن أول ظهور ل
زائري القرار رقم  زائر، وكذلك اأمرين رقم  45/1949ا ظيم هيئات الضمان ااجتماعي با  04امتعلق بت

ة 49و زائر وال  1945س ظام الضمان ااجتماعي با حددت ي بادئ اأمر طبيعة اأخطار  ال أسست ل
ة واأشخاص امستف ظيمي فقد صدر مرسوم ييامؤم انب الت ها وكيفية التعويض، وعن ا  20/02/1950 دين م

دوق  اديق وأوها الص تلف الص زائر الذي مهد لتأسيس  اديق الضمان ااجتماعي با ظيم ص امتعلق بت
دوق التأمياأساسي  فيذين، اأول ي واأهم وهو ص والثا  28/03/1951ات ااجتماعية، م صدر قرارين ت

                                                                                                                                                                                     

 
1
 .39نفس امرجع السابق، ص لقاضي حسن عبد اللطيف مدان،ا - 
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دوق امركزي  30/07/1951ي  اديق رئيسية: الص الذي حددت موجبها هيئات الضمان ااجتماعي بثاث ص
ات ااجتماعية،  زائري للتأمي ظام ا اديق التأمن ذات ال ية، ص ات ااجتماعية امه اديق التأمي اص.ص  ا

اكم العام  ت وصاية ا  ، دوق امركزي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بااستقال اما ويعتر الص
لس اداري يضم  زائر ويسرها  اكم العام و 27با هم الرئيس امعن من طرف ا تخبون من أ 6عضوا، م عضاء ي

زائري اص عضوا12، واجلس ا اديق م ا  باإضافةفة بن مثلي أرباب العمل ومثلي العمال، مثلون باقي الص
دوق امركزي  ضع لوصاية الص ة،  طي زائر العاصمة، وهران وقس هوية على مستوى كل من ا اديق ا الص

اصة احلية ال م تأسيسها تباعا حسب قطاعات  اديق ا هوية على الص اديق ا بالعاصمة ، وتشرف هذ الص
شاط ام قابات العمالية امتمثلة عتمدة أو ااخطار ال لس اداري يضم ال دوق  ال تسرها ويشرف على ادارة ص

دد العدد  قابتن، و اصفة بن ال زائر ومثلن عن أرباب العمل حيث يكون مثيل اأعضاء م للجالية الفرنسية با
تمن ي كل قطاع،  ك باإضافةحسب نسبة ام  ومة وشخصيات مستقلة.ا مثلن عن ا

 :1983الى  1962. المرحلة من 2

ظيمية هذا اجال، رغم أن القانون رقم  زائر على ااستقال صدرت بعض امراسيم الت  62/157بعد حصول ا
افذ  31/12/1962امؤرخ ي  اءوالقاضي بتمديد مفعول التشريع ال ية كأول  باستث مقتضياته امخالفة للسيادة الوط

ص على استمرار العمل وفق القوانن  ات ااجتماعية، ولو أنه تضمن فقط ال ال التأمي تشريع جزائري ي 
 31الصادر ي  364-64وامقررات السارية امفعول آنذاك، كان أهم ما ميز هذ الفرة هو صدور امرسوم 

دوق الوط للضمان ااجتماعي، وصدور دستور جوان امتعلق بإنش 1964ديسمر  لتسير  1966اء الص
ميع اأنشطة. اديق الضمان ااجتماعي   1حوادث العمل لص

اص وكان هذا  ظامها ا ضع ل وع اأنظمة اذ كانت فئة العمال أو اموظفن  وأهم ما ميز هذ امرحلة هو ت
شاط ما جع وع قطاعات ال وع مرر بت ظيم الت زائري هذ الصفة معقد سواء ي الت ظام ااجتماعي ا أو ل ال

زائري ترز من خال صدور امرسوم  1970التسير، وبقي على حاله ا غاية  حن بدأت مسات امشرع ا
فيذي رقم  ظيم ااداري هيئات الضمان ااجتماعي، حيث برزت  70/116الت اديق أساسية  6امتعلق بالت ص

                                                           

1
 

ظيم ااداري هيكل الضمان ااجتماعي 1985أوت 20امؤرخ ي  85-233امتمم وامعدل لقانون  06/1992 القانون رقم  - ، امادة امتضمن الت
زائري.  ا
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ضع  للوصاية اادارية ومراقبة  وية وااستقال اما و ظومة الضمان ااجتماعي تتمتع بالشخصية امع تشكل م
:  وزارة العمل و الشؤون ااجتماعية كالتا

 دوق الوط للضمان ااجتماعي  الص

 هوية للضمان ااجتماعي اديق ا  الص

 دوق التأمن على الشيخوخة لأج  راءص

  دوق للضمان ااجتماعي للموظفن  ص

  اجم دوق للضمان ااجتماعي لعمال ام  ص

 دوق التأمن على الشيخوخة لغر اأجراء  ص

 : 1983المرحلة الثالثة ما بعد . 3

ظام أكثر فعالية ي ااقتصاد، وذلك من خال إصدار  جاءت ي هذ  امرحلة تشريعات وأطر جديدة إعطاء ال
ة  ظم القطاع، وقد كان ذلك س  وضم إصدار القوانن التالية: 1983مراسيم وتشريعات ت

 وامتعلق بالضمان ااجتماعي  02/07/1983امؤرخ ي  11/83القانون رقم  -

 وامتعلق بالتقاعد 02/07/1983امؤرخ ي  12/83قم القانون ر  -

ية  02/07/1983امؤرخ ي  13/83القانون رقم  - وادث العمل واأمراض امه  وامتعلق 

 وامتعلق بواجبات امكلفن  02/07/1983امؤرخ ي  14/83القانون رقم  -

ازعات.وامتعلق  02/07/1983امؤرخ ي  15/83انون رقم الق -  1بام

 

اديق للضمان تشمل  اعة وفعالية فقد م انشاء ثاثة ص اولة من امشرع اعطائها أكثر  وتطبيقا هذ القوانن و
فيذي رقم  انب  92/07الفئات وذلك موجب امرسوم الت اديق، سواء من ا وجاء أيضا بتوحيد نظام هذ الص

اديق هي راما أو من حيث التسي  : وهذ الص
                                                           

1
 

ظيم ااداري هيكل الضمان ااجتماعي  ، امادة امتضمن1985أوت 20امؤرخ ي  85-233امتمم وامعدل لقانون  07/1992القانون رقم   - الت
زائري.  ا
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  دوق الوط للضمان ااجتماعي للعمال اأجراء  (CNAS)الص

 دوق الوط للضمان ااجتماعي للعمال غر اأجراء  (CASNOS)الص

 دوق الوط للتقاعد   (CNR)الص

  دوق الوط للتأمن على البطالة  (CNAC)الص

  اء وية ي قطاعات الب امة عن سوء اأحوال ا دوق الوط للعطل امدفوعة اأجر والبطالة ال الص
 .(CACOBATH)واأشغال العمومية والري 

 . صناديق الضمان ااجتماعي الجزائري :4

 (CNAS)الصندوق الوطني للضمان ااجتماعي للعمال اأجراء  1.4
1 

دوق  ة يعد هذا الص ظام س ذ نشوء ال زائري، ووجد هذا اأخر م اديق الضمان ااجتماعي ا من أقدم ص
دوق كما يلي: 1958  وقد حددت مهام هذا الص

 . ية تلف حوادث العمل واأمراض امه  تسير نفقات التعويضات واأداءات امتعلقة باأجراء و

  ا الضمان ااجتماعي الدو .من مزاي للمستفيدينتسير نفقات التعويضات واأداءات 

  تسجيل وترقيم العمال اأجراء 

  ية وادث العمل واأمراض امه بؤ   ترقية الت

  وااعام الصحي ترقية التوعية 

 ظيم امراقبة الطبية  ترقية وت

  واجتماعيإنشاء مؤسسات ذات طابع صحي  

 ازعات مختلف اشراكات الضمان ااجتماع  ي التحصيل، امراقبة وام

  ظام امستفيدينإعام وتوعية أرباب العمل والعمال راط ي ال تفاقيات مع اأطباء عقد اا ،بضرورة اا
اصة اممارسن و   امِؤسسات الطبية ا

 ساب الدولة ح العائلية   تسير ام

(CASNOS)لغير اأجراء  ااجتماعيالصندوق الوطني للضمان  2.4
1

 

                                                           

  www.cnas.com.dzمن موقع الضمان ااجتماعي للعمال اأجراء  - 1
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دوق الوط للضمان على الشيخوخة لغر اأجراء سابقا  دوق الوط للعمال الغر أجراء أي الص م انشاء الص
ظيم اإيطار القانو وااداري واما وذلك من 1992/ 04/01امؤرخ ي  07/92وفقا لقانون رقم  ، امتعلق بت

صيل ااشراكات من غر اأجراء، استعمال خال التغطية ااجتماعية لغر اأجراء )التعويضات  واأداءات(، 
 ااشراكات احصلة لتغطية تعويضات ااداءات ااجتماعية.

ة  دوق س صول على استقالية الص ظيمي من وكالة مركزية و1995م ا وكالة جهوية  13، ويتكون هيكله الت
 لي :شبكة وائية، وتتمثل مهام الوكالة امركزية فيما ي 35و

  ية شاط الوكالة الوط ظيم وامراقبة وامتابعة ل  الت

 شاط بقية الوحدات ظيمات العمل واللوائح امسرة ل  اصدار التعليمات وت

 دوق  ترقية نظام التسير لفروع الص

  دوق قيق أهداف الص  وضع نظام إعامي آ للمراقبة وامتابعة من أجل 

 ضمان التوازن اما للقطاع 

 2: (CNR)صندوق الوطني للتقاعد ال 3.4

ص امرسوم رقم دوق ب ، أنشئ هذا الص  85/223وهو هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية وااستقال اما
امتعلق بكيفية  1992جانفي 04امؤرخ ي  07/92، والذي م استبداله بامرسوم رقم 1985أوت  20امؤرخ ي 

ظيم ااداري واما للتأمن ااجتماعي.  اديق الضمان ااجتماعي والت  تسير ص

تلف أنظمة التقاعد ال كانت موجودة قبل دستور  ، 1983وكانت الغاية اأساسية من انشائه هي تسير 
ظر  ميع العمال بغض ال  عن ميدان نشاطهم.وتوحيدها ي نظام تقاعد موحد يعطي نفس اامتيازات 

دوق ي امادة التاسعة من امرسوم رقم   :،وهي كالتا1992جانفي  04امؤرخ ي  92/07وقد حددت مهام الص

  قوق ح ذوي ا ح التقاعد، إضافة ا أجور وم  تسير أجور وم

  ح امقدمة وفق التشريع الداخلي ل  ح انتهاء حقوقها 1984جانفي  01تسير اأجور و ام

  زاعات امتعلقة باأقساط اموجهة لتمويل خدمات التقاعد  ضمان التحصيات، امراقبة وحل ال

                                                                                                                                                                                     

  www.casnos.dzمن موقع الضمان ااجتماعي لغر اأجراء - 1
دوق الوط للتقاعد - 2   www.cnrdz.com  من موقع الص
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  تطبيق تشريعات ونصوص ااتفاقيات الدولية امتعلقة بالتأمن ااجتماعي 

  والعمال للمستفيدينضمان توفر امعلومات 

جدة بتطبيق امادة  دوق امساعدة وال امتعلق  1983جويلية  02امؤرخ ي  83/12من القانون رقم  52تسير ص
 بالتقاعد.

 1الصندوق الوطني للتأمينات على البطالة : 4.4

ة  ذ تاريخ إنشائه س ت وصاية وزارة العمل والتشغيل   1994م كمؤسسة عمومية للضمان ااجتماعي ) 
امة عن تسريح العمال اأجراء ي القطاع  فيف ااثار ااجتماعية ال والضمان ااجتماعي ( تعمل على 

دوق الوط للتأمن عن البطالة ي مسار عدة مراحل ااقتصادي  وفقا مخطط التعديل اهيكلي، عرف الص
ديدة امخولة من طرف السلطات العمومية .  صصة للتكفل بامهام ا

ة  دوق الوط للتأمن عن البطالة ي تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال 1994ابتداء من س ، شرع الص
اصب شغلهم بصفة ا ادارية وأسباب اقتصادية.  اأجراء الذين فقدوا م

ة  ة  ا غاية 1998وانطاقا من س فيذ إجراءات احتياطية 2004س دوق الوط للتأمن عن البطالة بت ، قام الص
ت رعاية  امستفيدينبإعادة إدماج البطالن  ر  عن طريق امرافقة ي البحث عن الشغل وامساعدة على العمل ا

هم خصيصا ليصبحوا مستشارين علىمستخدمن  معدات مستوى امراكز مزودة بتجهيزات و  م توظيفهم وتكوي
 صصة هذا الشأن .

ة  ديدة امتخذة لفائدة الفئة ااجتماعية ال يراوح عمرها ما بن 2010ابتداءا من س ، محت ااجراءات ا
ها مبلغ ااستثمار ااما الذي أصبح ي (50)ومسن ( 30)ثاثن هاز، مزايا متعددة م ة االتحاق با  س

ماين دج، وكذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج  (5)ماين دج بعدما كان ا يتعدى مسة  (10)حدود عشرة
اشطن. دمات لذوي مشاريع ال  السلع و ا

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة اأجل والبطالة الناجمة عن سوء اأحوال الجوية في قطاعات  5.4
 :((CACOBATH، اأشغال العمومية والري البناء

                                                           

 www.insurenceegypt.com/unemployment.2011/03التأمن ضد البطالة نظام   - 1
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، م انشائه موجب امرسوم رقم  وية وااستقال اما وهو هيئة عمومية ذات تسير خاص، يتمتع بالشخصية امع
ظيم تسير خاص للعطل 1997فيفري  04رمضان اموافق ل26امؤرخ ي  45/97 اجة لت ، وهذا بسبب ا

وية  اء، اأشغال العمومية والري.امدفوعة والبطالة امتعلقة بسوء اأحوال ا  امتعلقة بقطاع الب

دوق بامهام التالية :  ويقوم الص

  ها العمال ي قطاعات وية ال يستفيد م ضمان تسير العطل امدفوعة والبطالة امتعلقة بسوء اأحوال ا
اء، اأشغال العمومية والري.  الب

  الرقيم للمستفيدين وأرباب عملهمالقيام بإجراءات. 

 صيل اأ  .قساط وفق ااجراءات امعمول هاضمان 

  ضمان ااعام والتوجيه للمستفيدين وأرباب عملهم 

  دوق احتياط  موجه لضمان تسديد التعويضات ي أي حال من اأحوال إنشاء ص

لس ادارة  دوق لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان ااجتماعي، وتتم ادارته من طرف  ضع الص يرأسه و
، ولديه العدي وية وااستقال اما هويةمدير عام، وهو يتمتع بالشخصية امع  د من امقرات والوكاات ا

 

 

 

 التأمينات ااجتماعية ودور : أهداف المطلب الثالث 

 : اهداف التأمينات ااجتماعية 
I.  : مية ااقتصاد القومي و ذلك ما توفر اأهداف ااقتصادية ات بدور هام ي تطوير وت تقوم التأمي

ات من مدخرات  مية عن طريق ااستثمار ي العديد من امشروعات التأمي هامة تشارك ي دفع عجلة الت
 و بالتا اتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبر من العمال .

عكس بدور على اانتاج و  كما ان استقرار ااحوال ااجتماعية للطبقات الكادحة وخاصة العمال سي
مية ااقتصادية كما اها تعمل على:  الت
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هم عن اداء  .1 ية وتعيد ا سوق العمل واانتاج من يعجز م احافظة على القوى العاملة الف
 عمله.

تجه التأمي .2 مية ااقتصادية و ذلك نظرا ما ت ات ااجتماعية زيادة اانتاج وبالتا دفع عجلة الت
اوف و قلق  ان ي نفس العامل و ما تزيله من  على مستقبله من روح ااستقرار وااطمئ

 ومستقبل اسرته فيدفع ذلك ا اانصراف بكل طاقته ا اانتاج واابداع ي عمله.

سبة أصحاب اأعمال فان  .3 اتبال قيق العبء عن اصحاب ااعمال إذ تعمل على  التأمي
اتن أ تقل اليها التزامات صاحب العمل ي قانون التأمي دمة  ت العمل من مكافاة هاية ا

مل و  العاج ي حاات امرض وااصابة ي مقابل واصابات العمل وااجازات امرضية وإجازة ا
 يؤديها صاحب العمل .اشراكات شهرية 

اترفع مستوى امعيشة وهو اثر مباشر  .4 سبة لفاقدبا للتأمي ياحظ أن ي القدرة على الكسب و ل
ات إذا ما اتسع فف من ااعباء واالتزامات التأمي امادية على عاتق الدولة وي  نطاقها فإها 

1سبيل توفر امعونة من هم ي حاجة اليها من فئات الشعب الغر امؤمن عليهم .
 

 

 

 

II. اأهداف ااجتماعية:  

ات ااجتماعية يه  يعد نظام التأمي صورة من صور التعاون والتكافل ااجتماعي ال يقدمها اجتمع مواط
 :حيث

اص و ااجتماعي الرعاية و ا يوفر الضمان - كذلك العاملن ي القطاع ماية للعاملن ي القطاع ا
حهم حياة كرمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أي عدم القدرة على  كومي حيث م ا

ماية ااجتماعية للعاملن وأفراد أسرهم وذلك بتأمن دخل الكس ب بصفة مؤقتة أو دائمة، وهذا يوفر ا
 شهري مستمر هم .

                                                           

ديثة،حسام الدين كامل اأصوا - 1     .16، ص1997/1989، أصول قانون التأمن ااجتماعي، مطبعة ماد ا
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ية . -  رفع امستوى الصحي ي اجتمع من تطبيق التأمن ضد اصابات العمل واأمراض امه
دمات التأهيلية  -  مرض وصرف التعويضات الازمة.او ي حاات اصابات العمل توفر الرعاية الطبية وا
ات هدف إ استقرار اأسرة وماسكها فاميزات ال يقدمها نظام التأمن  بالنسبة لأسرة :* فإن التأمي

ن معاشا  اآباءتساعد على زيادة دخل اأسرة ما يؤدي ا استقرارها وماسكها كما أن تقاضي  امس
اء .دهم و عل ااباء ا يشكلون عبئا على اوا  1يوفر عليهم مشقة الشعور بأهم يعيشون عالة على ااب

ات ااجتماعية ا استقرار عاقات العمل اذ يقوم نظام بالنسبة لعاقات العمل :  * هدف التأمي
مع ااشراكات و غرها من امبالغ التأمن ااجتماعي كوسيط بن العامل وصاحب العمل ، وذلك 

د توفر الشروط استحقاقها و امستحقة على اصحاب ااعمال م دفعها للع هي بذلك تساعد على مال ع
هماول دون  أهاقيام افضل الروابط ااجتماعية بن طري اانتاج  ازعات بي  2.قيام الكثر من ام

ال وذلك أها تقدم تعويضات : بالنسبة للمجتمع  * تعمل على حفظ اجتمع من الفساد واا
ساء وااطفال الذين فقدوا عائلتهم وبالتا اابتعاد عن  للعاملن عن العمل و معاشات للعاجزين وال

رمة واتباع الرذيلة والتشرد والضياع   التورط ي سلوك طريق ا
اات التعليم والصحة وغرها عن طريق استثمار كما تعمل على حل بعض  امشكات ااجتماعية ي 

ات ي اقامة امدارس وامعاهد وامستشفيات وامساكن، كما تقلل من انتشار اأمراض  بعض أموال التأمي
اك التأمن ضواأوبئة ي اجتمع وذلك بتوفر وسائل العاج للمرضى  د وامصابن من امؤمن عليهم فه

 3امرض والتأمن ضد اصابات العمل .
III. : كام ا تقرير بعض امزايا للطبقات الكادحة  كثرا ما يلجأاأهداف السياسية أصحاب اأعمال وا

ب تفادي الدور الذي تلعبه  قيق ااستقرار ااجتماعي وا  هدف تفادي ااضطرابات والثورات و
قابية  ظيمات ال  من ماعات الضغط وقوى التأثر السياسي ي اجتمع . باعتبارهاالت

ميع السكان يعتر من امظاهر العملية للدمقراطية حيث يقلل من الفوارق  ققه من حد أد  فالتأمن ما 
ياة   الطبقية من جهة ويتجه للطبقات فقرة امستوى الائق الذي يضمن ها القدرة على امشاركة ي مظاهر ا

ات ا :ااجتماعية والسياسية   ما يؤدي تطور نظم التأمي
                                                           

شر،   - 1  .18، ص1996إفيلن بيونز، الضمان اإجتماعي والسياسة العامة، بدون بلد ال
ات ي مهورية مصر العربية، العدد كتاب العمل، نظم   -العلملة   - 2  .2000، نوفمر 489التأمي

زائر، جامعة مستغام،  - 3  .67، ص2011/ 2010بوزيد العري، نظام التأمن ااجتماعي ي ا
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 تقوية روح التضامن بن أفراد اجتمع .  -

فسي وااجتماعي  -  نشر ااستقرار ال

 1وكل هذا يساعد على استقرار السلطة السياسية ي الباد 

  دور التأمينات ااجتماعية: 

ان أميته تزداد يوما بعد يوم ما يلعبه من دور اقتصادي و بالرغم من حداثة قانون التأمن ااجتماعي اا 
فع اجتماعي هام ، فهو يهدف ا اقامة العدل ااجتماعي بن اأفراد،  فهو أداة توجيهية ي يد الدولة لتحقيق ال

 2.ي حد ذاته باإنسانالعام الذي يرتكز على ااهتمام 

اجة  اولة إنقاذ من مشاكل العوز وا مية ااقتصاديةومن و قيق الت ظام أكر مظلة م  ، حيث يعتر هذا ال
 اجتماعية واقتصادية ي معظم الدول.

  قانون التأمن ااجتماعي إا أن أميته بالرغم من حداثة  : الدور ااجتماعي للتأمينات ااجتماعية
أمن ااجتماعي يهدف ا تزداد يوما بعد يوم ما يلعبه من دور اقتصادي واجتماعي هام، فقانون الت

فع العام الذي يرتكز  إقامة العدل ااجتماعي بن اأفراد، فهو أداة توجيهية ي يد الدولة لتحقيق ال
 ي: ي حد ذاته، ويتمثل باإنسانعلى ااهتمام 

كومي بعد تركهم  توفر - اص وكذلك العاملن ي القطاع ا ماية للعاملن ي القطاع ا الرعاية وا
أو دائمة، وذلك بتوفر  العمل بسبب التقاعد أو العجز أي عدم مقدرهم على الكسب بصفة مؤقتة

 .دخل شهري
دمات التأهيلية ي حاات اصابات العمل واأمراض ا - ية مع صرف توفر الرعايا الطبية وا مه

 التعويضات الازمة .
يقوم الضمان ااجتماعي بتجميع امخاطر و إعادة توزيعها، فمثا ي حالة التأمن ضد امرض  -

مل كلفة العاج والرعاية الطبية وكذا تعويض اأجر  من امرض قديكون من عفا اه  شارك ي 
الة مرضية   .ومصاريف اانتقال ابتا اه 

                                                           

ظام اأساسي،  - 1 ات ااجتماعية لل شر، مد حسن قاسم، التأمي  .56،ص1990بدون دار ال
شر، سامة، شرح قانون الضمان ااجتماعي،  رفيق  - 2  .  58، ص1996بدون دار ال
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ات  وهذ ميع امخاطر واعادة توزيعها " تتحقق ي ميع أنواع التأمي   1.ااجتماعيةالفكرة أي" 
 
 يتمثل الدور ااقتصادي ي: ااقتصادي للتأمينات ااجتماعية الدور: 

ات ااجتماعية أصحاب اأعمال خصوصا صغارهم من التعرض أزمات  - مي نظام التأمي
اقتصادية أو ااعسار امادي نتيجة مطالبة عماهم هم بامكافآت والتعويضات ال تفرزها هم قوانن 

قوق مقابل أدائه العمل، حيث  ل صاحب العمل ي أداء تلك ا ل نظام التأمن ااجتماعي 
 .اكات ي نظام التأمن ااجتماعيحصة من ااشر 

ي مشروعات  باستثمارهايقوم الضمان ااجتماعي بتجميع ااشراكات من امؤمن عليهم م يقوم  -
طة القومية للدولة   .لفرصة لتشغيل عدد كبر من العمالمختلف أنواعها، وهذا يتيح اا

ات ااجتماعية برفع مستوى  - ية ي أماكن العمل وال تقوم التأمي خدمات السامة والصحة امه
 تعتر جدوى اقتصادية كبرة أنه كلما م تقليص اصابات العمل كلما زادت امردودية اانتاجية.

ة الكرى من العاملن  - فسية للشر مية اانتاجيةدعم الراحة ال  2.قيقا لأمن والت

 

 اأخطار ااجتماعية التي تغطيها التأمينات ااجتماعية المبحث الثاني :

ديثة         اهات ا ات ااجتماعية مع توسع و  لقد توسعت اا ازدياد امخاطر لكي تشمل اكر عدد للتأمي
ظر عن ااعتبارات الطبقية ،فرادمن اأ ية و  بغض ال ات ااجتماعية أو امه على ذلك فإن تشريعات التأمي

 تميزة.مأصبحت 

 المطلب اأول: تأمينات المرض واأمومة 

ا الواسع  ا مع تج عن امرض وااصابة، وامقصود بامرض ه تأمن امرض هو التأمن الذي يغطي امخاطر ال ت
سبة للعائلةحيث ا يقتصر على امرض بامع الدقيق بل سيشمل حا مل والوضع بال  .لة ا

ة وهي: هذا التأمن يستلزم شروط  معي

                                                           

، ص  - 1  .60رفيق سامة، مرجع سابق ذكر

، مصر،   - 2 امعية، الطبعة اأو ات ااجتماعية، مؤسسة الشباب ا مد مال، الوسيط ي التأمي  .105، ص1985مصطفى 
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اضع للتأمن على امرض عاما  -  أن يكون ا

ة -   1.ااشراك ي التأمن مدة معي

ظام من ملو  خرط ي ال هايستفيد ام قوق نذكر م  :ة من امزايا و ا

دمات التالية:يقصد بالعاج و  :العاج والرعايا الطبية للمريض  الرعايا الطبية للمريض تقدم ا

 تشتمل على ما يلي:و  :الطبية الخدمة 

 وإجراء العاج الطي عملية الازمة إجراء البحوث الطبية والو  اعادة صور اأشعة -

راحية وأنواع العاجات اأخرى  -  العمليات ا

 الوادة للمرأة العاملة  -

 : ة العاج مثل: ااقامة بامستشفى، اإقامة بامصحة، بشرط  خدمة اإقامة تشمل خدمة ااقامة بأمك
2تستلزم حالة امريض بذلك .

 

  أو من مكان اإقامة إ مكان العاج بوسائل تشمل خدمة اانتقال من مكان العمل  :اانتقالخدمة
قل  اانتقال اسبة إ مكان العاجالعامة مام تكن حالته تستدعي انتقاله بوسائل الت اصة ام  .ا

اعية كالكراسي امتحركة اأطراف و ات العاجية اأدوية و ومن ناحية أخرى يقصد بامستلزم اأجهزة الص
 :يقدم الضمان ااجتماعي ما سبقا كل  باإضافة

 ااجازات امرضية وعطلة اأمومة امعونات الطبية و  -
ة باميا امعدنية  - مامات امعدنية وقاعات الرياضةامعا  .وا

 المطلب الثاني: تأمينات العجز والوفاة والشيخوخة 

ها انسان حيث يتقدم به السن ويصبح غر قادر على القيام إن خطر  الشيخوخة من اأخطار ال ا يفلت م
ذلك فإن اانسان قد بالعمل، فضا عن ذلك فإن اانسان قد يصبح غر قادر على القيام بالعمل، فضا عن 

                                                           

امعية، مصر،  - 1 ات ااجتماعية، دار امطبوعات ا مد السيد عمران، اموجز ي أحكام قانون التأمي  .119، ص2000السيد 
، مذكرة ماجستر فرع علوم اقتصادية، جامعة  - 2 درار عياش، أثر نظام الضمان ااجتماعي على حرية ااقتصاد الوط

  .46،ص2004/2005مستغام،
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دم يصبح غر قادر على الكسب لعجز أصابه قبل بلوغه سن التقاعد ا يكون سبب العجز عن العمل خاصة ع
قد يرك من بعد ذرية ا عائل هم حي مهما امتد به العمر، و  ، أما اموت فهو حق  على كلإصابة ي العمل

وع كالتا :  وتتلخص وظائف هذا ال

ه ي شكل معاش تفويض الدخل  -  امعوض ع

 تفويض خطر حال العجز والوفاة -

 اعادة توزيع الدخل  -

اات التالية:و   يتم استحقاق امعاش ) التقاعد والعجز ( ي ا

 ببلوغه السن القانو انتهاء خدمة امؤمن  -

 الوفاة  -

صوص القانونية  - دمة وفق ال  انتهاء ا

 1ية .ثبوت العجز وفق الوثائق الطب -

 اأمراض المهنية الثالث : تأمينات اصابات العمل والحوادث و المطلب 

اء تأدية العمل أو  ة أو ااصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أث اصابة العمل هي ااصابة بأحد أمراض امه
راف عن  لف أو توقف أو ا ه دون   الطريق الطبيعي امعتاد.بسببه أو خال فرة ذهابه مباشرة عمله أو عودته م

ة و  التأمن اأول الوارد ي قانون الضمان ااجتماعي  باعتبارترز أمية التأمن ضد اصابات العمل وأمراض امه
ذ اللحظة اأو  بالعمل، ما يعزز توفر  التحاقهمحيث يغطي هذا التأمن ميع العاملن امشركن ي التأمن م

ماية من امخاطر ال قد يتعرضون ها بسبب العمل أو أجواء ااستقرار ال فسي للعاملن على رأس عملهم مع ا
 خاله.

 :إصابة عمل ما يليعتبار امرض امه ايشرط و 

                                                           

، ص  السيد  - 1  .121مد السيد عمران، مرجع سابق ذكر
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اك عاقة سببية  - تم عليه ااتصال بن امرض و أن تكون ه ة  العامل امسبب له وإن يعمل امؤمن عليه ي مه
 امستمر بالعامل امسبب 

صول امرض  - ية لتعرض العامل امسبب كافية عمليا   أن تكون الفرة الزم

ة امشار اليها أكثر من نسبة انتشار بن بقية فئات اج - تمع وأن أن تكون نسبة انتشار بن العاملن ي امه
نتظهر اأعراض خال فرة العمل أو خال   من تاريخ ترك هذا العمل . س

اء العمل وجود قوة أو مؤثر خار  ادث أث 1أدوات العمل.جي أدى ا حدوث الضرر كاآات و و يعتر ا
 

 

 

 المطلب الرابع : التأمين عن البطالة 

صول عليه ويكون هذا التوقف غر راجع ا يقصد بالبطالة هو التوقف غر اإرادي عن العمل نتيجة  لعدم ا
ه يرجع ا الظروف ااقتصادية ي امكان الذي  عيب ي شخص العامل كمرض أو عجز أو الشيخوخة، ولك

 2.يعمل فيه الفرد

حة وهذا فإن التأمن على البطالة يهدف ا تعويض هؤاء العمال عن أجورهم امفقودة نتيجة البطالة ااجبارية  م
 .البطالة

 :حة ابد من توفر الشروط التاليةولاستفادة من هذ ام

جدية عن رغبته الصادقة  أن يبحث الشخص عن العمل وأن يثبت امه ي سجل مكاتب العمل وأن يعر بكل -
 .ي العمل

 .اداري ا يعد خاضع هذا القانون إن امضرب عن العمل أو احال إ اجالس التأديبية أو امفصول وفقا لقرار -

 .قدرة البطال على العمل -
                                                           

1 -  ، شر والتوزيع، طبعة أو  .111، ص1998زياد رمضان، مبادئ التأمن، دار صفاء لل
 .www.insuregypt.com/unmployment.2011/03نظام التأمن ضد البطالة،  - 2



االفصل الثاني                                           اأخطار التي تغطي التأمينا ااجتماعي   

 

46 

 

ص غرهم و يهدف هذا التأمن إالعمال الذي يؤدون وظيفة مأجورة و ص هذا التأمن فئة ا  : 

اد فرص عمل للعاطلن -  .ا

اات التالية - افع عدم التشغيل للعاملن ي ا حة البطالة( امؤهلن تقدم م ق ي صرف  ويسقط )م تفويض ا
الة التالية  :البطالة ي ا

اسبا له. إذا رفض امؤمن عليه االتحاق -  بعمل يرا مكتب القوى العاملة امختص م

اص و اذا أثبت ا - ساب ا   .ساب الغرشتغال امؤمن عليه 

ي امواعيد ال حددت  متعطااذا م يردد امؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد امه فيه بوصفه  -
 له من قيل امكتب 

 .ختصإذا رفض امؤمن عليه التدريب الذي يقرر مكتب القوى العاملة ام -

ية - د امؤمن عليه أي اذا م استدعاء للخدمة الوط  .إذا ج

 .ي حالة مغادرة الوطن -

حة -  .انتهاء مدة ام

قسم التعويضات امقدمة ضد اأخطار السابقة ا نوعن :   وت

  : امرض امه و اادوية وبعض اأجهزة التعويضية.وتتمثل ي العاج من ااصابة و مزايا عينية 

 قدية ال يتحصل عليها ي حالة و  :مزايا نقدية  الوفاة، العجز الكامل تتمثل ي التعويضات ال

 اء اجو  تعميق قيم التكافل  .العوزتمع وامسامة ي تقليص الفقر و التضامن بن أب

  يل الواحد.الوصول ا معادلة تضمن العدالة ي توز  يع الدخل بن أفراد ا

  يعمل نظام الضمان ااجتماعي على استقرار عاقات العمل حيث يقوم بدور الوسيط بن امؤمن عليهم
مع ااشراكات امستحقة 1.على أصحاب اأعمال م دفعها للمؤمن عليهم وأصحاب العمل 

 

                                                           

1 -  .  نظام التأمن ضد البطالة، مرجع سابق ذكر
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 خاصة الفصل                                    

اجة لأمن إ ن انتهاج بل هي حق من حقوق اانسان وأ ،سيةأسا اجتماعيةحاجة  ااجتماعين ا
يط  دية امخاطر ااجتماعية ال  ات ااجتماعية أفرز وعيا  مادام عاما فيها  باإنساننظام التأمي

 عجز والشيخوخةكاموت وال  لإنسان  يولوجيةالفيز ال يعد وقوعها أمرا اشك فيه نظرا للطبيعة و 

 .امرض وغرها و 

زائر بعد ااستقال ليمس شرائح اجتماعية اوسع وليضم مزايا وخدمات  ظام ي ا وقد تطور هذا ال
 أخرى.

دوق ي حيث أفرزت هذ التطورات مسة ص تص كل ص ات ااجتماعية، من جهة  اديق للتأمي
ة، وت ة اجتماعية معي ددة قانونياتأمن شر  . وفر مزايا وخدمات 
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 :الفصل الثالث تــمهيـد

يا غر  ات ااجتماعية لغر اأجراء بتغطية مئات العمال الذين مارسون نشاطا مه دوق التأمي يتمثل نشاط ص
رفيون، الفاحون،  احية ااجتماعية واسيما التجار، ا تلفة مأجور من ال والذين يتعرضون مخاطر اجتماعية 

دوق ابد من التسجيل فيه  ولاستفادة ازمة امتاك الصيغة التجارية ومن الوثائق ال بإحضارمن خدمات الص
قوق ال يتحصل عليها بن امزايا و   هي: التأمن من خطر امرض، اأمومة، العجز، التقاعد، الوفاة.ا
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 للعمال غير اأجراء  ااجتماعيةالصندوق الوطني للتأمينات : المبحث اأول

 للعمال غير اأجراء  ااجتماعيةالتعريف بالصندوق الوطني للتأمينات : المطلب اأول

ات ااجتماعية للعمال اأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسير خاص، طبقا للمادة  دوق الوطي للتأمي الص
اير  12امؤرخ   01-88من القانون رقم49 امتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988ي
وية و ااق  ااستقالية امالية.تصادية، يتمتع بالشخصية امع

ة  دوق س صول على استقالية الص ظيمي من وكالة مركزية و1995م ا وكالة جهوية  13، ويتكون هيكله الت
دوق الوطي للتأمن ااجتماعي لغر اأجراء دفع ااشراكات حيث شبكة وائية،  35و يسمح ااخراط  الص

وية قوق من تغطية اجتماعية،  ، باستفادة امؤمن والس ح بعد الوفاة، بفضل التامن عن الوفاة، حيث ذوي ا
وي قوق.اأخر، بعد اقتطاع ااشراكات، و  رأماها يساوي الدخل الس  الذي سيتم توزيعه على ذوي ا

 للعمال غير اأجراء  ااجتماعيةمهام الصندوق الوطني للتأمينات : المطلب الثاني

ات ااجتماعية للعمال غر اأجراء فيما يلي دوق الوطي للتأمي  : مكن حصر مهام الص

ات ااجتماعية  ية  العجز، اأمومة، )امرض،_ تسير أداءات التأمي  الوفاة( واأمراض امه

ساب الدول  ح العائلية   _ تسير ام

صيل اإشراكات   _ 

ازعات امتعلقة بتحصيل ااشراكات اموجهة لتمويل اأداءات _ الرقابة و   ام

ح رقم تسجيل وطي للمؤمن هم اجتماعيا وكذا أصحاب العمل  _ م

ية   _ امسامة  ترقية السياسة الرامية إ الوقاية من حوادث العمل و اأمراض امه

ائية للضمان ااجتماعي _ تسير اأداءات امتعلقة باأشخاص امستفدين من ااتفا  قيات الث

 _ إجراء الرقابة الطبية لفائدة امستفدين 
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ماعية، على شك_  شاطات الرامية إ مكن العمال وذوي حقوقهم من اأداءات ا ل إجازات ذات القيام بال
 .واجتماعيطابع صحي 

جدة دوق امساعدة وال  . _ تسير ص

 مع مقدمي العاج اتفاقيات_ إبرام 

قوقهم  امستفيدين_ إعام   والتزاماهموأصحاب العمل 

 للعمال غير اأجراء  ااجتماعيةهياكل الصندوق الوطني للتأمينات :  الطلب الثالث

دوق الوطي يتكون من  : للص

 _ مديرية عامة

زائر العاصمة ( _ وكالة وائية ها با ان م  )اث

   فئات من مراكز الدفع، موزعن عر كامل الراب الوطي _

راحة القلبية لأطفال،  جرةاأذن والتأهيل، أمرض  العظام_ عيادات متخصصة )ا ان ( وا  ، وجراحة اأس

 .مراكز للتصوير الطي الشعاعي04_ 

 _ مركزا للتشخيص والعاج

دوق   _ صيدليات تابعة للص

 _ مطبعة 

 _ مركز عائلي ذو طابع اجتماعي 

   _ مركب سياحي

 

 



ات                              الفصل الثالث             دوق الوطي للتأمي للعمال غر اأجراء ااجتماعيةالص  

 

52 

 

 ااداءاتالشروط ومستوى  المبحث الثاني :

 

                                      شروط التأمين  المطلب اأول: 

  ات ااجتماعية وما نوعان:: التأمينشروط  ابد من توفر بعض الشروط  امستفيد من التأمي

 الشروط العامة بكافة اأخطار  .1

اصة بكل خطر .2  الشروط ا

 :وتتمحور حول نقطتن أساسيتن ما :الشروط العامة1- 

 اانتساب  -
 التكليف  -

اديق  اانتسابب على العامل أن يقوم بعملية  ااداءاتأي أنه لاستفادة من كل  والتسجيل  ص
 الضمان ااجتماعي لغر اأجراء امتمثلة اقليميا على كل الراب الوطي بواسطة الوكاات والفروع

ها )من العقوبات والزيادات على التأخر(  م يتم دفع ااشراكات وما يرتب ع

فس : الشروط الخاصة2-  تفظ ب اء التأمن على امرض واأمومة ال  ر اأخرى ها الشروط، فاأخطافباستث
ية شريطة أن يكون طلب التسجيل قد م قبل عطي شروط خاصة ها حيث ي ق  اآداءات والتعويضات العي ا

  مس عشر يوما على اأقل من تاريخ تلقي العاج.

  :خرط ااستجابة للشروط التالية :التأمين على العجز ب على ام  لاستفادة من معاش العجز 

طلق عملية ااستفادة من التأمن على  - ة، حيث ت عله غر قادر مزاولة أي مه أن يكزن مصابا بعجز 
ادث أو  ة الطبية للمرض أو ا العجز بعد انقضاء أجل ستة أشهر من التاريخ الذي يلحق أو يلي امعاي

حة ح ب ها العجز، يستمر العاجز ااستفادة من هذ ام لوغ السن القانونية أي اصابة أخرى نتج ع
 للمعاش 

ادث أو ااصابة امتسببة  - ة الطبية للمرض أو ا ة قبل تاريخ امعاي ذ س أن يكون مسجا على اأقل م
  حالة العجز
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  :التأمين على الوفاة 

د الوفاة خرط ع شاط من قبل ام  يشرط اضافة ا الشروط العامة امذكورة سالفا وجوب مارسة ال
  على الشيخوخة:التأمين  

 ونتطرق  هذا اجال ا نوعن من التامن: 
 :معاش التقاعد 

ب عليه أن تتوفر فيه الشروط التالية:  وح يستفيد امتقاعد من امعاش 
سبة للعمال غر اأجراء  نساء( 60رجال  65توفر السن القانونية للتقاعد) -  بال
ة  15القيام بعمل فعلي ودفع ااشراكات خال فرة تقدر على اأقل ب  -  (69ص 4) الشكل س
  :منحة التقاعد 

يستفيد العامل الغر اأجر على حد سواء ببلوغ السن الشرعية للتقاعد والذي م يستو شروط مدة 
حة التقاعد ، وللحصول عليها ابد من بلوغ ال نو السابق الذكر ، كما سن القاالعمل الفعلي من م

وات على اأقل )العمل مدة ا تقل عن 05التصديق على  يشرط وات (05س  س

 مستوى اأداءالمطلب الثاني: شروط 

اك صيغتان للتكفل مصاريف العاج الطي للمؤمن أو لذويه وما:      عموما ه

دوق  -  امؤهل اقليميا.أن يسدد امعي مصاريف العاج م يطلب التعويض لدى الص

اصة أو العمومية ال تربطها اتفاقيات مع   - قوق امصاح الطبية والصيدلية ا أن يقصد امؤمن أو ذوي ا
سب  لف مستوى اأداء  يون أي تكلفة، و دوق لاستفادة اجانية من العاج ومتطلباته حيث ا يدفع امع الص

طر امغطى وطبيعة العاج :  ا

 ن على المرض:التأمي -أ
   %100ا  %80تلف نسبة التعويضات حسب القانون الساري من  -
سبة للعمال الغر اأجراء مختلف التعويضات على امرض والدواء، إضافة  %80تطبق نسبة  - بال

ة ام مامات امعدنية وامعا ة با توجات الصيدانيةللمعا  .تخصصة على ام
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ب أن يثبت امريض إصابته بأحد اأمراض التالية: %100كما تطبق نسبة    للعمال الغر أجراء والذي 
 ميع أنواعه  السل 

 اأمراض العصبية 

 أمراض السرطان 

 أمراض الدم 

  ارتفاع ضغط الدم 

  امراض القلب وااوعية الدموية 

 اامراض العضلية 

 امراض الدماغ 

 امراض الكلى 

  ة واالتهابية  امراض امفاصل امزم

 الروماتيزم 

 )فس امزمن) الربو  العجز عن الت

 الشلل 

  السكري 

 أمراض الغدد امعقدة 

  1أو امصل مصاريف التزويد بالدم
 

 

 :التأمين على اأمومة –ب      

سبة  دد القانون وذلك  ما يتعلق ب:  %100تعوض ب  كل امصاريف امتعلقة على أساس ما 

                                                           

امتعلق  1983جويلية  02امؤرخ   11 / 83امعدل وامتمم للقانون  1996جويلية  06السادس  امؤرخ  17/ـ96من امرسوم رقم  4امادة  -1
ات ااجتماعية  .بالتأمي
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 الصيدانية  امصاريف الطبية و -

سبة ا - فض هذ ال   %80مصاريف اقامة اام وامولود  امستشفى مدة أقصاها مدة أقصاها مانية أيام، و
اات التالية:  ا

ية قبل ستة أشهر على اأقل من تاريخ الوضع. -    ة الطبية للضمان ااجتماعي امع مل وامعاي الة ا  ااعام 

امل اجراء  -     الطبية ال تسبق الوادة أو ال تلجأ ها :فحوص بعض ب على ا

مل ) تقدم الوثائق الازمة(  فحص طي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من ا

مل ) تقدم الوثائق الازمة(فحص طي خال الشه  ر السادس من ا

ساء أحدما قبل أربعة أسابيع من الوضع والثا بعد  تصان بأمراض ال  مانية أسابيع من الوضعفحصان 

 التأمين على العجز : –ج 

وي معاش العجز اضع لاشراك ويساوي حوا ما مرات من  %80دد امبلغ الس وي ا من الدخل الس
ا للضريبة يتم اللجوء  ديد الدخل ا وي لأجر الوطي اأد امضمون  حالة عدم التمكن من  الدخل الس

بائ اص بالضمان ااجتماعي ا رقم ااعمال ا  ي،وطبقا للتشريع ا

 .ألف دج شهريا 80الذي يساوي و  x 8 x 12 10.000أي  

وي معاش العجز عن   وي لأجر الوطي اأد امضمون. %75وا يقل حاليا امبلغ الس  من امبلغ الس

د اادو   2شهريا. دج7500 يساويو   x 12 x %75 دج10000: بـ يقدر ا

سبة و  حة العجز ب دما يكون العاجز  حالة ماسة إ مساعدة شخص آخر، يتم رفع م  بامائة. 40ع

 ويكون التعويض بشروط وهي:
                                                           

 امتضمن قانون الضمان ااجتماعي.1994أفريل  11امؤرخ   94/04م من امرسوم التشريعي رق 01امادة رقم  -2
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  "هدف خدمة التامن عن العجز، ال يوفرها الضمان ااجتماعي استفادة امؤمن غر اأجر،" امؤمن
حة العجز.  من م

  عله  وضع يستحيل ح هذ اأخرة للمؤمن غر اأجر، إا إذا أصيب بعجز كامل و هائي  ا م
ة   مهما كان نوعها.عليه مارسة أي مه

  اجة مساعدة من طرف الغر، مكن له الرشح و امطالبة مساعدة  حالة ما إذا كان العاجز  أمس ا
حة لشخص آخر،.   م

  حة التقاعد، و حالة وفاة امؤمن الذين كان يتلقى حة العجز إ م ّول م د بلوغ سن التقاعد،  ع
قوق من  حة العجز، يستفيد ذوي ا حة.م  ام

 التأمين على الوفاة: -د

حة الوفاة اضع  يقدر مبلغ م وي ا ات ا مكن أن يقل   لاشراكالدخل الس كما هو مبن أعا ،و كل ا
شيط : خرط غر ال ا عشر مرة من ام شيط اث خرط ال خرط( ، ام د اأد ) حسب وضعية ام من  %75عن ا

وي لأجر الوطي اأد امضمون.  امبلغ الس

 ه التأمين على الشيخوخة: 

ة ما حة نتيجة مارسته مه عل امؤمن يستفيد من م  .يهدف التأمن عن الشيخوخة إ 

 سب معاش التقاعد على أساس ثاث نقاط:و 

وات ااشراك .1  عدد س

ة قابلة للتصفية .2 سبة لكل س  ال

ة .3  قابلة للتصفية أساس حسبة لكل س

 أساس حساب امعاش  .4

 ساب امعاشحعدد  .5
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 :ااشتراك سنوات عدد -1

شاط غر امأجور على شرط  لاستفادة من التقاعد مكن للعامل ااعتماد على ميع الفرات ال قضاها  ال
 تسديد كل اشراكاته.

ساب معاش التقاعد  دوق الوطي للضمان ااجتماعي لغر اأجراء  دوق الوطي للتقاعد والص يقوم كل من الص
ظامن  وات ااشراكات امسددة موجب كل من ال  وتصفية حقوق امستفيد وذلك حسب عدد س

 :ااستحقاق السنوي القابل للتصفيةنسبة  -2

ة ا ة اشراك معتمدة تساوي الس اضع لاشراك الذي يأخذ %25حددة ب لكل س وي ا  من الدخل الس

ساب امعاش  3.كأساس 

 : ـ مثال توضيحي

خرط  التأمن عن التقاعد و الذي ة ام سب كما دفع ااشراكات خال عشرون س سبة مرتب التقاعد  ، ف
 . % 50% = 2,5× 20:  يلي

 أساس حساب المعاش: -3

وات العشر  ساب معاش التقاعد من امعدل احسوب من ميع الس ( 10)يتكون ااساس الذي يعتمد كقاعدة 

اضعة  وية ا  4.لاشراكال تلقى فيها أفضل امداخيل الس

                                                           

ريدة الرمية رقم  1983جويلية  02امؤرخ   83/11القانون   -3 ات ااجتماعية " ا " امعدل  1983جويلية  05امؤرخة   28و امتعلقة بالتأمي
ريدة الرمية رقم  1996جويلية  06امؤرخ   17ـ  96و امتمم للمرسوم رقم   "1996جويلية  07امؤرخة   42." ا

فيذي رقم  -4 ظيم ااداري و اما للتأمن  1992جانفي  04امؤرخ   07ـ 92امرسوم الت ات و الت اديق التأمي احدد لإطار القانو للص
 ااجتماعي.
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تسب وفقا ما أشر له سابقا، كما أن العامل اأجر عليه أن يثبت دفع اشراكات  شاط من  32و ة من ال س
ها  د ااقصى من ااشراك. 10بي وات احتسبت على اساس ا  س

ة من ااشراك على اأقل. سبة للتاجر فعليه أن يثبت مسة عشر س  اما بال

وي ا % 85دد القانون نسبة حيث  ، بتحقيق الشروط السابقة لوطي ااد امضمون كأقل تقديرمن اأجر الس
 5. %80ويصل ا

 

 ماحظات : 

 سبة مرتب % من اأجر القاعدي الوطي امضمون. و 75التقاعد، ا مكن أن يكون امبلغ أقل من بال
 دج شهريا. 7500% =  75× دج  10.000:  بالتا فامرتب اأد يقدر بـ

 سبة للمجاهد دد مرتب التقاعد بـ  بال اأجر القاعدي الوطي امضمون. و بالتا فامرتب  2,5: 
د ا  دج. 25000=  2,5× دج 10.000:  لتقاعداأد للمجاهد ع

  سب على أساسها راتب التقاعد مانية مرات على اأكثر اأجر  08ا مكن أن تتجاوز القاعدة ال 
 دج شهريا.80.000=  8× دج  10.000:  و الذي حدد ب، ضمونالقاعدي الوطي ام

ية معرضة للتقادم اذ م  ونشر اخرا ا ان امزايا واأداءات امستحقة ال تدفعها اديق الضمان ااجتماعي امع ص
حة الوفاة هي  ية وم سبة لأداءات العي سبة  4يقم صاحبها بطلبها، مدة التقادم بال وات، مدة التقادم بال س

وات 5للمعاشات والعجز هي    .س

دوق من خ  .ال وسائل الطعن احددة قانونياكما مكن ااعراض على قرارات الص

 

                                                           

فيذي رقم  -5 دوق الوطي للتامن عن العمال غر  1993ماي  15امؤرخ   93/119امرسوم الت ظيم و تسير الص دد مهام و و ت الذي 
 اأجراء.
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ب عليكم تقدم ما يلي :و   لتعويض امصاريف الصيدانية، 

 . وصفة طبية ملصق عليها قسيمات الدواء 

 بطاقة الشفاء 

س كي لليتم تعويض هذ امصاريف عن طريق التحويل ا ا اري أو الب  ن له اجتماعيا ؤمماب الريدي ا

 : ما يليب عليكم تقدم لتسليم اأدوية  اطار نظام الدفع من قبل الغر: 

 .ة ي  بطاقة الشفاء 

 .وصفة عاجية 

اات التالية:  يتم  اعفاؤكم من الرقابة الطبية القبلية  ا

ة  - تم مصابون بأمراض مزم  اذا ك

كم ال - اوز س ة  75اذا   س

ت وصفتكم أدوية خاضعة لشروط خاصة للتعويض ) اص امعتاد غر أنه  حالة تضم  )ليست ضمن العاج ا
 فتخضع ا الرقابة الطبية القبلية 

 

       : دراسة حالة التأمين على الوفاة بحث الثالثمال

 يهدف التأمن على الوفاة افادة ذوي حقوق امؤمن له امتو من رأس مال الوفاة .

   المطلب اأول : من هم ذوو الحقوق 

 زوج امؤمن له  -

 اأواد امكفولون هم : -

  ( ة  ( عاما18اأواد الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر س
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 ( ة حهم أجرا يقل 25اأواد البالغون أقل من مسة وعشرون س ( عاما، الذين أبرم بشأهم عقد مهن م
صف اأجر الوطي امضمون.  عن ال

 ( هم عن الواحد وعشرين الذين يواصلون دراستهم، و حالة ما إذا بدأ ( عاما 21اأواد الذين تقل س
 يعد بشرط السن قبل هاية العاج. العاج الطي قبل ا

 هن واشي من الدرجة الثالثة، وااناث بدون دخل مهما كان س  اأواد امكفولون وا
 .هم، الذين يتعذر مارسة نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن  اأواد مهما كان س
  تم عليهم التوقف عن التمهن أو الدراسة بسبب حالتهم اأواد الذين استوفوا شرط السن امطلوبة، و

 الصحية .

دما ا تتجاوز مواردهم الشخصية امبلغ اأد  أصول زوجةأصول امؤمن له أو  المكفولون :اأصول  - ع
 معاش التقاعد.

 يستفيد أيضا من رأسمال الوفاة :و   

فيذا لعقوبة جزائية  -  ذوو حقوق مسجون، يقوم بعمل ت

)تكون نسبة العجز  ذوو حقوق صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد، والتقاعد امسبق أو ريع حادث عمل -
 بامائة. 50عن العمل تساوي أو تقل عن 

 من رأس مال الوفاة لاستفادةالمطلب الثاني : ااجراءات المطلوبة 

قوق الذين يرغبون  ااستفادة من رأس مال الوفاة أن يستخرجوا من الوكالة ال يتبع على ذو يستوجب  ي ا
 (68ص 3)انظر الشكل، م مأ البيانات امطلوبة عليها امؤمن له امتو استمارة خاصة بذلك

ب أن يرفق طلبه بالوثائق التالية:  و

 شهادة وفاة امؤمن له -

 شهادة عائلية للحالة امدنية مؤشر على جانبها امعلومات امطلوبة  -

 بطاقة الرقيم للضمان ااجتماعي  -
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، أو شهادة التقاعد تصدر من وكالة التقاعد.دة عمل واأجر للمؤمشهري أو شهاكشف آخر أجر   -  ن له امتو

ب أن إذا كان طلب رأمال الوفاة من طرف اأصول أ  :تضاف ا املفو أحداما 

 وثيقة تثبت أن اأصول أو احدما كان امؤمن له متكفا به -

 شهادة الدخل  -

 المطلب الثالث: الطرق التي يتم بها دفع رأسمال الوفاة

 مجرد ما يتم تكوين املف، تدفع هيئة الضمان ااجتماعي رأمال الوفاة مستحقيها إما بواسطة:

كي يسلم للمعي  -  مباشرةصك ب

والة الريدية  - اري أو ا ساب ا  ا

ها امستفيد ليتسلم مبلغ رأمال الوفاة  -  كشف حساب يوجه ا مصاح ال يتقرب م

 

 :روط ااستفادة من رأس مال الوفاةش

 :ة من رأمال الوفاة ابد أن يكونلاستفاد

 ال تسبق تاريخ الوفاة( 3)ساعة خال الثاثة أشهر  (100)يوما أو مائة يوم  (15)قد عمل مسة عشرة  -

 

 أو

 :ان يكون صاحب -

  معاش عجز 
 معاش تقاعد مباشر 
 معاش تقاعد مسبق 
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 بامائة على اأقل 50 ريع حادث عمل، تساوي نسبة 

 يحدد مبلغ رأسمال الوفاة كالتالي:و      

ة  امتقاضى( مرة، قيمة امبلغ الشهري اأكثر نفعا، 12يساوي اثي عشر ) بالنسبة لغير اأجراء: - خال الس
سا ب أا تقل عن اثي عشر ميع  ، وب ااشراكاتالسابقة للوفاة امؤمن له، وامعتمد كأساس  اأحوال 

 ( مرة قيمة امبلغ الشهري لأجر الوطي اأد امضمون 12)

وي للمعاش أو الريع، على أن ا يقل عن  :للمستفيدين من الضمان ااجتماعي بالنسبة - يساوي امبلغ الس
 بامائة من اأجر الوطي اأد امضمون، يدفع رأس مال الوفاة مرة واحدة فور وفاة امؤمن له  75

 المطلب الرابع: اآليات الجديدة في قطاع الضمان ااجتماعي 

وات اأخرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على امستفيدين من      استفاد قطاع الضمان ااجتماعي  الس
خدماته مهمة دفع واسرجاع مستحقاهم دون الوقوف لساعات طويلة  الطوابر، وتتمثل هذ اآليات  

، وخاصة البطاقة االكرونية وتعود فكرة استح داث البطاقة االكرونية للضمان إدخال أنظمة ااعام اآ
دمة  شهر أفريل  2005ااجتماعي ا أوت  ومست العملية   2007وكان دخول البطاقات اأو  ا

ابة، بومرداس، امدية، أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على امستوى  ريبية وهي ع شطرها اأول مسة وايات 
 الوايات. الوطي  مرحلة ثانية لتشمل كل

ن  ديدة بسبب سهولة وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا وناجحا كبرين سبب إقبال امؤم دمة ا على ا
 ( 2 انظر الشكل رقم(استعماها ومزاياها العديدة.

 

:  وتتمثل أهدافها 

  المقدمة عن طريق : ااداءاتتحسين نوعية 

  تهجة  عملية تعويض أداءات الضمان ااجتماعي  تبسيط ااجراءات ام

 تظمة و  السريعة  التعويضات ام
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 :توطيد العاقات 

  مع الصيدليات 

 مع اأطباء 

  اهياكل الصحية 

 التحكم في طرق التسيير بواسطة: 

 مكافحة كل أشكال الغش والتجاوزات 

 امراقبة والدقة 

ديد شراء دفاتر أخرى للمعي  حالة مزقه، ببطاقة الشفاء امصممة  ليص مراكز الدفع من   غاية اضافة ا 
زين امعلومات يقدر حجمها ب  05الدقة تصل مدة صاحياها ا غاية  توي على قدرة  وات  ميقا  32س

اصة ب تلف الفواتر اكتاك، ما يسمح ها بتحميل أكر قدر من امعلومات ا  .امؤمن و

:  وتتمثل هذ امعلومات 

 المعلومات اادارية: .1

 اصر هوية امؤمن له  ع

  قوق اصر هوية ذوي ا  ع

 مركز حسب مسكن امؤمن له 

 المعلومات المتعلقة بحقوق التعويضات: .2

  طبيعة اأمن الذي يطالب به امؤمن اجتماعيا 

  قوق ااداءاتطبيعة  امتعلقة بذوي ا

 قوق سبة للمؤمن ولكل من ذوي ا  تاريخ انتقاء قانون ااداءات بال

  سبة لكل امستفيدين ااداءاتنسبة تعويض  بال

 المعلومات الطبية: .3

 زمرة الدم 

 نوع امرض 

  ب استعماها  اأدوية ال ا 
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 المعلومات الخاصة بتاريخ العقد الطبي الموصوف: .4

  تاريخ الوصفة 

  طر  ا

  امبلغ 

  رقم الفاتورة 

  ية  امعلومات التق

 التخصص التقني للمفاتيح: .5

 شيط الرنامج امهي  ت

 ااقرار معلومات بطاقة امؤمن 

 اعادة فاتورة 

  امضاء الفواتر 

 استخراج وارسال حصة الفاتورات 

زائر  ظومة الضمان ااجتماعي با  وتعتر بطاقة الشفاء أهم اجاز وتعد مفخرة م

 

 

 

 

 

 خاتمة:

ات ااجتم   دوق التأمي ا التطبيقية من التعرف على مدى اأمية البالغة لص ا دراست ت سبة لقد مك اعية بال
شاط الشبكة. باعتبارهم، جراءاأللعمال الغر  ين ب  امع
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دوق مع الشروط وقد م التأكد من خال الدراسة ال     ا ها أبرزها الوثائق الازمة لإنتساب  الص وكيفية قم
ه خرطن فيه وااشخاص امستفيدون م  .تعويض هذا اأخر للم
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 الخاتمة العامة                          

ياة ااقتصادية العامةن التأمن ااجتماعي يلعب دورا هإ        وااجتماعية خاصة نظرا ما يقدمه من  اما ي ا
ماية والضمان ضد امخا ياة اانسانية وامسامة ي رفع امستوى امعيشي لأفراد، ا وذلك أن طر ال تواكب ا

ة مهمة ي اجتمع، وهي الطبقة العاملة ال تعتر أهم خلية أساسية ي ختلف  التأمينات هتم خاصة بشر
زائري على وجهوام اامية ال أولتها الدولةويظهر ذلك ي القطاعات ااقتصادية  صوص خاصة ي  شرع ا ا

وذلك من خال سعيها  السنوات اأخرة لتطبيقها سياسة خوصصة امؤسسات العمومية على رأسها امستشفيات
جراء من اأخطار ااجتماعية للتخفيف من وطأة  ااجتماعيلتوفر ش الطرق للتكفل  ببذل جهودات كبرة

ق الكامل ي التعويضات وهذا حسب  العمل الة ال يتعرض ها )امرض، العجز، الوفاة( حيث هم ا ، إذن ا
فهو يهدف اى ضمان ماية كاملة للمؤمن، ويسهر على تسير ااجراءات الازمة لتحصيله على حقوقه 

 ومستحقاته ولو بالقدر القليل.

صائص سابقة الذكر من خال صناديق الضمان اا جتماعي ويسعى نظام الضمان ااجتماعي اى حقيق كل ا
 امختلفة وامنفردة مهام خاصة ها.

علها ي    زائري قد بلغت درجة من الكمال ما  ان قول هذا الكام ا يعي أن صناديق الضمان ااجتماعي ا
اتزال الكثر من السلبيات ال ورثها حول دون الرقي ها على لدى امستوى امطلوب، إا أنه ي حقيقة اأمر 

  خصوصا قلة ااهتمام وانعدام الثقافة التأمينية .فراد، ذلك من عدة اعتبارات تطلعات اأ

النظرية والتطبيقية موضوع التأمينات ااجتماعية ماحظة القصور الذي يعاي منه النظام الدراسة  ومن خال
 خاصة ما يتعلق بالتعويضات وال أصبحت ا تتجاوب مع اأسعار الواقعية.

 هذا توصلنا اى النتائج التالية:من خال كل 

اي من خال توفر للرعاية ااجتماعية كما يعمل على تغطية بعض اأخطار مثل  - للتأمن ااجتماعي أثر ا
 اأمومة ، خطر العجز، خطر الوفاة.خطر امرض، 

ماية ااجتماعية ال يوفرها نظام التأمينات  -  ا
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ال نراها ضرورية لتفعيل دور ومهام الصندوق  التوصياتروري تقدم بعض وبعد الطرح السابق نرى من الض    
 نذكر منها:

 .التخفيض من وثائق اجراء اانتساب  -

 تسهيل ااجراءات للتسجيل ي الصندوق.  -

 .وتوفر اهياكل الازمة لذلكحسن ااستقبال  -
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