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 داءــــإه
  

  إلى روحھما الطاھرة، 

  : وتعالى  ھاللذین قال فیھما سبحان

  }قل رب ارمحهما كما ربیاني صغريا و {
 صدق اهللا العظیم                                                        

  إلى أسرتي الصغیرة وأخص بالذكر حفیدتي الغالیة 

  اسنإی –ذكرى 
   



  شكر وتقدیر

بة أتقدم بخالص ساهللا الذي أعانني على إتمام ھذا البحث، وبھذه المناأحمد 
على ما قدمھ  راشد راشدالدكتور الشكر والتقدیر إلى أستاذي الفاضل األستاذ 

فترة إعداد ھذا البحث، وحرصھ الدائم على  لي من جھد صادق وعون مخلص طوال
  .أن یخرج ھذا البحث إلى النور في أفضل صورة ممكنة

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى السید رئیس المجلس العلمي األستاذ الدكتور 
على تفضلھ وقبولھ االشتراك في لجنة مناقشة  بوبندیر عبد الرزاق

  .كبیرا     ھذا البحث مما یزیده تشریفا

كما أقدم جزیل شكري وامتناني إلى السید رئیس اللجنة العلمیة األستاذ الدكتور 
على تفضلھ رغم مشاغلھ الكثیرة بقبول االشتراك في  د احلفیظطاشور عب

  .، متعھ اهللا بالصحة والعافیةلجنة مناقشة ھذا البحث

كما أتقدم بخالص التقدیر إلى أستاذي المحترم رئیس المجلس العلمي بكلیة الحقوق 
على تفضلھ بقبول االشتراك في لجنة  بارش سلیمان جامعة باتنة الدكتور 

جزاء ما یقوم بھ من جھد كبیر من أجل  اا البحث وأدعو اهللا أن یثنیھ خیرمناقشة ھذ
  .تذلیل الصعاب أمام الطلبة والباحثین

قریشي كما أتقدم أیضا بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
أدعو اهللا أن یمنحھ  ، تفضلھ وقبولھ االشتراك في لجنة مناقشة ھذا البحثعلى  يعل

  .الجزاء األوفى

على ما  زرارة األخضركما أخص بالشكر والعرفان والتقدیر زوجي األستاذ 
من جھد وتشجیع وعون لیس فقط أثناء إنجاز ھذا البحث، بل طوال مشوار لي قدمھ 

  .فشكرا جزیالدراستي الجامعیة 

رمحاني و  مرمي جبارةشكري وتقدیري أیضا لجمیل السیدة 
  .على ما بذال من جھد من أجل طباعة ھذا البحث عبدالرحیم

وأخیرا أدعو اهللا سبحانھ وتعالى أن یمتعكم كلكم بالصحة والعافیة وأن یمنحكم الجزاء 
األوفى جزاء لما تقدمون من جھد كبیر في سبیل العلم وقد صدق رسول اهللا صلى اهللا 

  :علیھ وسلم عندما قال 

مله وحسناته بعد موته إن مما یلحق املؤمن من ع" 
 ..."علما علمه ونشره،



  
437 

  فهرس تفصيلي
  
  

 01 ........................................................................ةـــمقدم
 05 اتطور التأمينات االجتماعية وخصائصه: الباب التمهيدي 

 07 التطور التارخيي: الفصل األول 

 10  مواجهة املخاطر االجتماعية بالوسائل القدمية: املبحث األول

 10 االدخار .1

 12 املساعدات االجتماعية .2

 12  التأمني .3

 14  يف بعض الدول املتقدمة تطور التأمينات االجتماعية:  املبحث الثاين

 24  تطور نظام التأمينات االجتماعية يف اجلزائر :  املبحث الثالث

 30  تطور نظام التأمينات االجتماعية يف مصر:  املبحث الرابع

 36  خالصة

   

 37  خصائص التأمينات االجتماعية: الفصل الثاين 

 37  التعريف بالتأمينات االجتماعية:  املبحث األول

 44  متييز التأمينات االجتماعية عن بعض األنظمة املشاة هلا: املبحث الثاين 

 44  االجتماعية والضمان االجتماعيالفرق بني التأمينات  .1

 46  التأمينات االجتماعية والتأمينات اخلاصة .2

 52  التأمينات االجتماعية واملساعدات االجتماعية .3

 54  خالصة 

   

 55  جمال تطبيق قانون التأمينات االجتماعية: الباب األول 

 57  اجلزائرياألشخاص املستفيدون من قانون التأمينات االجتماعية : الفصل األول 

 57  العمال األجراء:املبحث األول 

 58  قطاع العمل: املطلب األول 



  
438 

 60  شروط اكتساب صفة العامل: املطلب الثاين 

 60  عالقة العمل: الفرع األول 

 61  األهلية: الفرع الثاين 

 63 التبعية: الفرع الثالث 

 64 األجر: الفرع الرابع 

 77  املشبهون باألجراءالعمال : املبحث الثاين 

 79  العمال غري األجراء: املبحث الثالث 

 82  ااهدون، الطلبة واملعوقون: املبحث الرابع 

 83  ااهدون: املطلب األول 

 84  أعضاء جيش التحرير: الفرع األول 

 84  أعضاء جبهة التحرير الوطين: الفرع الثاين 

 85  الوطينمعطويب حرب التحرير : املطلب الثاين 

 85  )صغار املعطوبني(معطوب عادي : الفرع األول 

 86  كبار املعطوبني: الفرع الثاين 

 87  األداءات املستحقة للمجاهد: املطلب الثالث 

 87  األداءات النقدية: الفرع األول 

 88  األداءات العينية: الفرع الثاين 

 91  األعوان العاملون يف اخلارج : املبحث اخلامس 

 94  احلقوق املخولة لألعوان العاملني باخلارج: املطلب األول 

 95  األداءات العينية : الفرع األول 

 96  األداءات النقدية: الفرع الثاين 

 97  الطلبة والعمال املقبولني ملتابعة التكوين باخلارج: املطلب الثاين 

 98  للعمال العاملني يف اخلارجتسيري ومتويل خدمات التأمينات االجتماعية : املطلب الثالث 

 101  خالصة 

   

 102  فئة األشخاص اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي املصري: الفصل الثاين 

 103  األشخاص اخلاضعون ألحكام هذا القانون: املبحث األول 



  
439 

 103  فئة العاملني املدنيني لدى الدولة: املطلب األول 

 104  العاملون اخلاضعون ألحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: املطلب الثاين 

 104  شرط السن: الفرع األول 

 109  انتظام عالقة العمل: الفرع الثاين 

 112  األجر: الفرع الثالث 

 114  العمال األجانب اخلاضعني لقانون العمل: املطلب الثالث 

 115  اتفاقية املعاملة باملثلعدم التوقيع على : الفرع األول 

 115  العاملني الذين سبق التأمني عليهم: الفرع الثاين 

 116  الدبلوماسيةالعاملني لدى البعثات : الفرع الثالث 

 118  غلون باألعمال املتعلقة خبدمة املنازلشتامل: املطلب الرابع 

 124  خالصة

   

 125  متويل وتسيري نفقات التأمينات االجتماعية : الفصل الثالث 

 126  كيفية دفع اشتراكات الضمان االجتماعي: املبحث األول 

 127  بالنسبة للعمال األجراء: املطلب األول 

 128  أساس اشتراكات الضمان االجتماعي: الفرع األول 

 130  نسب اشتراكات الضمان االجتماعي : الفرع الثاين 

 131  بالنسبة للعمال غري األجراء: املطلب الثاين 

 132  حتديد النسبة وفقا للدخل اخلاضع للضريبة: الفرع األول 

 133  حتديد النسبة وفقا لرقم األعمال اجلبائي: الفرع الثاين 

 134 بالنسبة للعمال املشبهني باألجراء: املطلب الثالث 

 135  االشتراك بالنسبة للفئة امللزمة بدفعهاحتديد نسبة : الفرع األول 

 137 من الدفع املستثناتحتديد نسبة االشتراك بالنسبة للفئة : الفرع الثاين 

 141  هيئات تسيري نفقات التأمينات االجتماعية: املبحث الثاين 

 143  التنظيم اإلداري ألجهزة الضمان االجتماعي: املطلب األول 

 145  صالحيات صناديق الضمان االجتماعي: املطلب الثاين 

 145 الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء: الفرع األول 



  
440 

 147  الصندوق الوطين للتقاعد: الفرع الثاين 

 148  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء: الفرع الثالث 

 150  خالصة 

   

 151  املضمونة بقوانني التأمينات االجتماعيةاملخاطر : الباب الثاين 

 153  خطر املرض: الفصل األول 

 153  ماهية املرض: املبحث األول 

 155 تعريف املرض: املطلب األول 

 157  تعريف املرض العادي: الفرع األول 

 159  تعريف األمراض املهنية: الفرع الثاين 

 161 واملرض املهين التفرقة بني املرض العادي: املطلب الثاين 

 162  من حيث متويل اشتراكات التأمني: الفرع األول 

 163  من حيث وصف املرض : الفرع الثاين 

 164  من حيث صفة املرض: الفرع الثالث 

 165  متويل تأمني خطر املرض وشروط االستفادة منه: املبحث الثاين 

 165  متويل خطر املرض: املطلب األول 

 168  احلصة املفروضة على صاحب العمل : الفرع األول 

 171  احلصة املفروضة على العامل: الفرع الثاين 

 173  شروط االستفادة من تأمني املرض: املطلب الثاين 

 173  صفة العامل أو املشبه بالعامل: الفرع األول 

 175  اشتراط مدة العمل: الفرع الثاين 

 180  املترتبة على تأمني املرضاحلقوق : املبحث الثالث 

 180  )صحيةالعالج والرعاية ال(احلقوق العينية : املطلب األول 

 181 مضمون العالج والرعاية الطبية وفقا للقانون اجلزائري: الفرع األول 

 184 مضمون العالج والرعاية الطبية وفقا للقانون املصري: الفرع الثاين 

 187  احلصول على تعويض العالج وفقا للقانون اجلزائريإجراءات : الفرع الثالث 

 188  تعويض مصاريف العالج: أوال 



  
441 

 189  كيفية دفع التعويض من قبل هيئة الضمان االجتماعي: ثانيا 

 191  فئات األشخاص املستفيدين من نظام الدفع من قبل الغري: ثالثا 

 192  الغريكيفية االستفادة من نظام الدفع من قبل : رابعا 

 193  كيفية حصول الصيديل على التعويض: خامسا 

 195  امللحق املتعلق باالتفاقية النموذجية بني الصيدليات وهيئة الضمان االجتماعي

 196  إجراءات تعويض العالج وفقا للقانون املصري: املطلب الثاين 

 196  العامة للتأمني الصحيالتكفل بعالج املؤمن له املريض من قبل اهليئة : الفرع األول 

 198  التكفل بعالج املؤمن له املريض من قبل صاحب العمل: الفرع الثاين 

 200  امتداد احلق يف العالج إىل فئات أخرى غري املؤمن هلم اجتماعيا: املبحث الرابع 

 200  بالنسبة لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري  :  ولاملطلب األ

 201  ذوي حقوق املؤمن له: الفرع األول 

 202  وي حقوق املسجونذ: الفرع الثاين 

 203  األشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا: الفرع الثالث 

 206  بالنسبة لقانون التأمني االجتماعي املصري: املطلب الثاين 

 206  أسر املؤمن عليه: الفرع األول 

 208  أصحاب املعاشات: الفرع الثاين 

 210  احلقوق النقدية املستحقة مبوجب تأمني املرض: املبحث اخلامس 

 210  األداءات النقدية وفقا لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري: املطلب األول  

 211  شروط استحقاق التعويض عن األجر: الفرع األول 

 213  مقدار التعويض: الفرع الثاين 

 214  للدفعاملهلة القصوى : الفرع الثالث 

 215  إجراءات احلصول على التعويضات النقدية : الفرع الرابع 

 216  التزامات املرضى املستفيدين من فترة االنقطاع عن العمل: املطلب الثاين 

 217  عدم ممارسة أي نشاط مهين: الفرع األول 

 217  عدم مغادرة املريض مرتله: الفرع الثاين 

 218  خالل فترة املرضعدم التنقل : الفرع الثالث 

 220  وقف سريان أداءات تأمني املرض: املطلب الثالث 



  
442 

 220  إخالل املؤمن له املريض بالتزاماته: الفرع األول 

 222  بناء على نص يف القانون: الفرع الثاين 

 224   83/11ملحق خاص بالعلل طويلة األمد املنصوص عليها يف القانون رقم 

 227  األداءات النقدية وفقا للقانون املصري: املطلب الرابع 

 228  مقدار التعويض ومدته: الفرع األول 

 232  بدأ سريان استحقاق التعويض وايته: الفرع الثاين 

 234  اجلهات املخولة مبنح شهادة التوقف عن العمل: الفرع الثالث 

 236  تعويض مصاريف تنقل املريض للعالج: الفرع الرابع 

 238  اجلهة املختصة بصرف هذه النفقات وقواعد حساا: اخلامس الفرع 

 239  قواعد احتساب مصاريف التنقل: الفرع السادس 

 241  وقف سريان أداءات تأمني املرض: املطلب اخلامس 

 241  بناء على نص يف القانون: الفرع األول 

 242  بناء على إخالل املؤمن له املريض بالتزاماته: الفرع الثاين 

 244  ملحق حيدد األمراض املزمنة وفقا لقانون التأمني االجتماعي املصري

 251  خالصة

 252  خطر العجز: الفصل الثاين 

 252  ماهية العجز: املبحث األول 

 253  تعريف العجز وحتديد مفهومه: املطلب األول 

 255  املعيار العضوي: الفرع األول 

 257  املعيار املهين : الفرع الثاين 

 259  تصنيف العجز وتقديره: املطلب الثاين 

 260  تصنيف العجزة: الفرع األول 

 261  تقدير العجزة: الفرع الثاين 

 262  شروط استحقاق معاش العجز: املطلب الثالث 

 262  ممارسة النشاط املهين: الفرع األول 

 263  مدة العمل : الفرع الثاين 

 264  شرط السن: الفرع الثالث 



  
443 

 265  أساس احتساب مبلغ معاش العجز وتقديره: املطلب الرابع 

 265  أساس احتساب معاش العجز: الفرع األول 

 266  مقدار املعاش: الفرع الثاين 

 267  دفع معاش العجز: الفرع الثالث 

 268  مراجعة معاش العجز واستبداله وإلغاؤه: املطلب اخلامس 

 268  مراجعة معاش العجز: الفرع األول 

 270  استبدال معاش العجز: الفرع الثاين 

 271  إلغاء معاش العجز: الفرع الثالث 

 272  اللجان املختصة بتقدير حاالت العجز: الفرع الرابع 

 275  اللجان املتكفلة بفض الرتاعات حول خطر العجز: املبحث الثاين 

 276  )األوىلجلنة الطعن (اللجنة الوالئية للطعن املسبق : املطلب األول 

 276  تشكيل اللجنة: الفرع األول 

 277  مهام اللجنة: الفرع الثاين 

 278  إجراءات الطعن أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق: الفرع الثالث 

 279  اللجنة الوطنية للطعن املسبق ومهامها : املطلب الثاين 

 280  تشكيل اللجنة الوطنية للطعن املسبق: الفرع األول 

 281 مهام اللجنة الوطنية للطعن املسبق: الفرع الثاين 

 282  إجراءات االستئناف أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق: الفرع الثالث 

 283  املنازعات الطبية يف جمال الضمان االجتماعي: املبحث الثالث 

 284  املنازعات الطبية: املطلب األول 

 284  التقنيةتشكيل اللجنة : الفرع األول 

 285 صالحيات اللجنة: الفرع الثاين 

 286  اللجنة يف املنازعات الطبيةبت إجراءات : الفرع الثالث 

 287  اخلربة الطبية: املطلب الثاين 

 287 أهداف اخلربة الطبية: الفرع األول 

 289  إجراءات اخلربة الطبية: الفرع الثاين 

 291  املتعلقة حبالة العجز أمام اجلهات القضائيةالطعن يف القرارات : املطلب الثالث 



  
444 

 292  احملكمة املختصة: الفرع األول 

 293  إجراءات الطعن أمام احملكمة املختصة: الفرع الثاين 

 294  إجراءات عرض الرتاع أمام القضاء اإلداري: الفرع الثالث 

 297  االجتماعي املصريمفهوم العجز وتقديره وفقا لقانون التأمني : املبحث الرابع 

 297  مفهوم العجز: املطلب األول 

 298  العجز الكامل : الفرع األول 

 299  العجز اجلزئي: الفرع الثاين 

 303  شروط استحقاق معاش العجز وفقا لقانون التأمني االجتماعي املصري: املطلب الثاين 

 303  ثبوت عجز املؤمن عليه عن العمل عجزا كامال: الفرع األول 

 304  مدة االشتراك: الفرع الثاين 

 307  أساس احتساب مبلغ معاش العجز ونسبته وفقا للقانون املصري: املطلب الثالث 

 307  أساس احتساب معاش العجز: الفرع األول 

 308  حتديد نسبة العجز: الفرع الثاين 

 311  املصريالنظام القانوين لفض منازعات التأمني االجتماعي : املبحث اخلامس 

 312  التحكيم الطيب: املطلب األول 

 313  إجراءات تقدمي االعتراض من قبل املصاب: الفرع األول 

 314  تشكيل جلان التحكيم ومهامها: الفرع الثاين 

 315  قرارات جلنة التحكيم الطيب: الفرع الثالث 

 317  فض الرتاعات بالطرق الودية: املطلب الثاين 

 319  تشكيل جلان فض املنازعات بالطرق الودية: الفرع األول 

 320  اختصاصات جلان فض املنازعات: الفرع الثاين 

 322  رفع الرتاع أمام القضاء: املطلب الثالث 

 323  شروط رفع الدعوى أمام القضاء: الفرع األول 

 325  احملكمة املختصة بالنظر يف الرتاع: الفرع الثاين 

 328  خالصة

 329  تأمني الوفاة: الثالث الفصل 

 330املستحقون ملعاش الوفاة وشروط استحقاقهم وفقا لقانون التأمينات : املبحث األول  



  
445 

  االجتماعية اجلزائري
 330  املستحقون ملعاش الوفاة: املطلب األول 

 331  )ذوي احلقوق(الفئات املستحقة ملعاش الوفاة : الفرع األول 

 332  استحقاق ذوي احلقوق ملعاش الوفاةشروط : الفرع الثاين 

 334  توزيع املعاش على املستحقني وفقا لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري : املطلب الثاين 

 336  منحة الوفاة: املطلب الثالث 

 336  شرط املدة: الفرع األول 

 337  اإلجراءات املطلوبة للحصول على رأمسال الوفاة: الفرع الثاين 

 339  تقدير منحة الوفاة: الفرع الثالث 

املستحقون ملعاش الوفاة وشروط استحقاقهم وفقا لقانون التأمني االجتماعي : املبحث الثاين 
  املصري

340 

 340  املستحقون ملعاش الوفاة: املطلب األول 

 341  الفئات املستحقة للمعاش: الفرع األول 

 352 الوفاةشروط استحقاق معاش : الفرع الثاين 

 354  توزيع املعاش بني املستحقني وفقا لقانون التأمني االجتماعي املصري: املطلب الثاين 

 355  نصيب األرملة: الفرع األول 

 356  نصيب األوالد: الفرع الثاين 

 457  نصيب الوالدين: الفرع الثالث 

 458  نصيب اإلخوة واألخوات: الفرع الرابع 

 359  املعاش وإلغاؤهوقف :املطلب الثالث 

 359 وقف املعاش: الفرع األول 

 361 إلغاء املعاش: الفرع الثاين 

 364  )االستثناءات الواردة عن القاعدة(اجلمع بني أكثر من معاش : الفرع الثالث 

 366  أيلولة املعاش وعودته بعد قطعه أو إلغائه: املطلب الرابع 

 366  أيلولة املعاش: الفرع األول 

 367  عودة املعاش بعد إلغائه: الفرع الثاين 

 370  حكم املفقود: املطلب اخلامس 



  
446 

 371  إجراءات إثبات الفقد وفقا للقانون اجلزائري: الفرع األول 

 372  إثبات حالة الفقد وفقا للقانون املصري: الفرع الثاين 

 373  حقوق املستحقني عن املؤمن عليه : الفرع الثالث 

 375  خالصة

 376 تأمني الوالدة : الفصل الرابع 

  376  تأمني الوالدة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري: املبحث األول 
    

شروط استحقاق مزايا تأمني الوالدة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية  :املطلب األول 
  اجلزائري

377 

 378  مدة العمل : الفرع األول 

 379  عدم االنقطاع عن العمل ألسباب أخرى: الفرع الثاين 

 380  إجراءات احلصول على أداءات تأمني الوالدة: املطلب الثاين 

 381  إجراء الفحوص الطبية: الفرع األول 

 382  اإلجراءات اإلدارية:الفرع الثاين 

  383  رزنامة اإلجراءات املتبعة لالستفادة من تأمني الوالدة
 384  يف األداءات بالنسبة حلاالت أخرىاحلق : املطلب الثالث 

 384  مل حالة انقطاع احل: الفرع األول 

 385  حالة وفاة الزوج املؤمن عليه: الفرع الثاين 

 389  تأمني الوالدة يف قانون التأمني االجتماعي املصري: املبحث الثاين 

 390  شروط استحقاق املرأة العاملة ملزايا تأمني الوالدة : املطلب األول 

 390  أن تكون عاملة: الفرع األول 

 391 أن تكون حامال: الفرع الثاين 

 391  مزايا تأمني الوالدة: املطلب الثاين 

 392  األداءات العينية : الفرع األول 

 392  األداءات النقدية: الفرع الثاين 

 393  االجتماعي املصريمزايا تأمني الوالدة بني قانون العمل وقانون التأمني : املطلب الثالث 

 394  بالنسبة لقانون العمل : الفرع األول 



  
447 

 395  بالنسبة لقانون التأمني االجتماعي : الفرع الثاين 

 400  خالصة

 401  خامتة

 421  ملحق

 422  قائمة املراجع

 437  فهرس
 



 مقدمـــــــــــــة
 

1 

 

 



 مقدمـــــــــــــة
 

2 

 
  

دف التأمينات االجتماعية إىل توفري األمن االجتماعي موع العاملني يف اتمع 
من املخاطر اليت قد يتعرضون هلا واليت من شأا أن حتول بينهم وبني أداء عملـهم ممـا   

  .والعوزيعرضهم لبؤس احلاجة 
وملا كان من أهم ما يزعزع استقرار أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية شعور 

لذلك تسعى كل دول العـامل إىل  . العاملني فيها بتخليها عنهم عند تعرضهم هلذه املخاطر
ضمان هذه املخاطر وذلك عن طريق التأمينات االجتماعية وجعل االنضمام إليها إجباريا 

ا، حىت تكفل الراحة والطمأنينة لديهم األمر الذي جيعلهم أكثر انطالقا بالنسبة للمعنيني 
يف أداء عملهم، دون اخلوف مما قد يتعرضون له من خماطر تؤدي إىل االنقطاع عن عملهم 
سواء كان ذلك لفترة مؤقتة كخطر املرض أو الوالدة أو لفترة طويلة كخطر العجـز أو  

  .ملدى احلياة كخطر الوفاة
وقبل تدخل الدولة بسنها لقوانني التأمينات االجتماعيـة فقـد اسـتعمل     غري أنه

اإلنسان منذ وجوده على هذه األرض وسائل عديدة من أجل تدبري أمر رزقه ورزق مـن  
وذلك . يعوهلم والتغلب على كل الصعاب اليت قد تعترضه سواء كانت مادية أو اجتماعية

وللوصول هلذا اهلدف فقد استعمل . وألسرته لغرض حتقيق األمن االجتماعي والطمأنينة له
عدة وسائل اختلفت باختالف كل عصر، فما مدى جناعة هذه الوسائل وكيف تطورت 
عرب الزمن إىل أن وصلت إىل التأمينات االجتماعية كوسيلة لتحقيق األمن االجتماعي لدى 

ت االجتماعيـة  الفرد بصفة عامة ولدى العامل بصفة خاصة، مث هل حققت قوانني التأمينا
واملتمثلة يف تعويض املؤمن له املصاب بأحد األخطار املضمونة ـذه  ؟ الغاية املرجوة منها 

القوانني عما يلحقه من أضرار نتيجة لفقد القدرة عن العمل بسبب هذه املخاطر مما يؤدي 



 مقدمـــــــــــــة
 

 
3 

" ال أجـر بـدون عمـل   " إىل انقطاعه عن العمل وبالتايل فقد دخله طبقا للمبدأ القائل 
باإلضافة إىل األعباء املترتبة عن هذه املخاطر كمصاريف عالجه  وعالج من هم حتـت  

  .كفالته
هذا ما سنحاول الوصول إليه من خالل هذا البحث الذي كان الدافع إىل اختياره 
األمهية العملية هلذا املوضوع يف معاجلة مشكلة العوز واحلاجة لدى الفرد اجلزائري وكـذا  

املعيشة إىل درجة أصبح فيها  غالءدياد املتطلبات اإلنسانية وتعقدها واملصري خاصة مع از
  . الفرد صاحب الدخل الضعيف ال حيصل حىت على ما هو ضروري لقوته

فهل انطلق املشرع يف كل من اجلزائر ومصـر  " القانون وليد اتمع " وانطالقا من مقولة 
عند سنه لقوانني التأمينات االجتماعية من ظروف اتمع، وهل أخذ بعني االعتبار ظروف 

وأن اليد العاملة العليلة "الطبقة الشغيلة خاصة وأا الركيزة األساسية يف اقتصاد أي بلد ، 
  فأي القانونني وفر احلماية الالزمة هلذه الطبقة ؟ ". جمتمعا عليال تساوي

هذه اإلشكالية سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث متبعني يف ذلك املنهج 
باعتبار . املقارن كمنهج أساسي هلذه الدراسة مستعينني يف بعض األحيان باملنهج التحليلي

قانون التأمينات االجتماعية اجلزائـري وقـانون   أن البحث عبارة عن دراسة مقارنة بني 
 التأمني االجتماعي املصري فيما يتعلق باملخاطر املضمونة ذين القانونني، بغرض الوصول

ويف حالة اإلجياب يتعني تأييـدمها، ويف حالـة    ؟ اهلدف املرجو منهما اما إذا حقق ملعرفة
  :التالية النفي سنحاول اقتراح البديل عنهما وذلك وفق اخلطة 
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للتأمينـات   للتطور التارخييني خنصص الفصل األول لنقسمه إىل فص :الباب التمهيدي 
  .لدراسة خصائصها، والفصل الثاين االجتماعية

فنخصصه ال تطبيق قانون التأمينات االجتماعية حيث يقسم إىل ثالثة  أما الباب األول
قـانون التأمينـات االجتماعيـة    صص الفصل األول لألشخاص املستفيدين من خنفصول 

اجلزائري، وخنصص الفصل الثاين لألشخاص املستفيدين من قانون التـأمني االجتمـاعي   
  .أما الفصل الثالث خنصصه لتمويل وتسيري نفقات التأمينات االجتماعية. املصري

ظرا ون .خنصصه لدراسة املخاطر املضمونة بقوانني التأمينات االجتماعية :أما الباب الثاين 
لطبيعة املوضوع، يقسم هذا الباب إىل أربعة فصول، خنصص الفصل األول منه لدراسـة  
خطر املرض، والفصل الثاين لدراسة خطر العجز، والثالث لدراسة خطر الوفاة وخنصـص  

مث خنتم البحث مبا وصلت إليه الدراسة . الفصل الرابع واألخري من هذا الباب خلطر الوالدة
  . احاتاقترمن استنتاجات و
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  الباب التمھیدي
 تطور التأمینات االجتماعیة

وخصائصها   
إن اإلنسان معرض يف حياته لكثري من املخاطر واليت من شأا أن حتول دون حتقيق 

غري أننا نقوم بدراسة املخاطر اليت . األمن والطمأنينة لديه، وهذه املخاطر كثرية ومتنوعة
تضمنها قوانني التأمينات االجتماعية بصفة عامة والقانون اجلزائري بصفة خاصة مقارنة 

وتتمثل هذه املخاطر املراد دراستها يف خطر املرض مث خطر العجز مث . بالقانون املصري
لكن قبل دراسة هذه املخاطر نعرض أوال الوسائل . وأخريا خطر الوفاة خطر الوالدة

املستعملة ملواجهتها قبل ظهور التأمينات االجتماعية يف فصل أول كما حناول حتديد 
التعريف بالتأمينات االجتماعية وإجراء مقارنة بني التأمينات االجتماعية وبعض األنظمة 

  .املشاة هلا يف فصل ثان
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 التطـــــور التارخيــــي

لقد استعمل اإلنسان منذ القدم عدة وسائل من أجل التصدي ملثل هذه املخاطر 
باعتبار أا موجودة منذ وجود اإلنسان إىل أن وصل إىل قانون التأمينات االجتماعية أي 

هكذا، الوسيلة املستعملة اليوم للتصدي هلذه املخاطر، باعتبار أن هذا القانون مل يوجد 
وإمنا هو وليد اجتهادات كثرية تتبعها اإلنسان إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن حيث 
كان من الصعب عليه التغلب على هذه املخاطر مبفرده مما جعله يلتمس اإلعانة األسرية أو 

حيث كانت األسرة أو العائلة ملزمة بتقدمي املعونة ألي فرد من أفرادها الذي . العائلية
كخطر املرض مثال، بل لقد كانت األسرة تقدم املعونة حىت يف الظروف غري تصادفه 

املرضية كحالة احلاجة إىل مصاريف لإلنفاق على الزواج مثال أو بناء سكن أو أية مناسبة 
فكانت األسرة أو العائلة . حيتاج فيها الفرد إىل مصاريف قد ال يقدر على توفريها مبفرده

اإلعانة إىل هذا الفرد باعتبار أن رابطة الزواج وعاطفة األبوة تتضامن فيما بينها لتقدم 
  .وصلة القرابة والدم كانت الدعائم اليت قام عليها التضامن يف العائلة مث يف القبيلة

ولقد كان هذا التضامن قويا ومتماسكا يف اتمعات البدائية حيث كان الفرد ال ميلك 
  .(1)و حىت قبيلته يعيش وميوت من أجلهانفسه وإمنا هو ملك لعائلته أو أسرته أ

غري أن هذا التضامن بدأ يضعف مع تطور احلياة البشرية وظهور الثورة الصناعية 
وما يترتب عليها من آثار ال تقدر األسرة أو العائلة على مواجهتها، وأصبحت هناك 

كثر منه حاجة إىل وسيلة تقوم مقام هذا التضامن العائلي الذي أصبح تضامنا معنويا أ

                                                        
 .15: ص بنغازي  1990الدار الجماھیریة للنشر واإلعالن  -الضمان االجتماعي ودوره االقتصادي واالجتماعي -علي الحوت / د (1)
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ماديا، نظرا لعجز األسرة على التصدي له مبفردها وأصبح من الضروري وجود هيئة أكثر 
  . حتمال هلذه األخطار وهذه اهليئة تتمثل فيما يعرف آنذاك باجلماعة أو القبيلة

حيث يلجأ احملتاج إىل رئيس القبيلة أو العشرية طالبا اإلعانة غري أن هذه اإلعانة 
القبيلة ختتلف عن تلك اليت تقدمها األسرة، وذلك أن هذه األخرية اليت يقدمها رئيس 

كانت تقدم دون مقابل، يف حني تكون اإلعانة اليت يتلقاها املعوز أو احملتاج من القبيلة 
مبقابل يتمثل يف الوالء والطاعة لرئيس القبيلة، وقد يكون املقابل اخلروج إىل ميدان املعارك 

  .اخل...بيلة هو وأبنائه أو العمل على محاية أفراد عائلتهأو العمل يف أرض رئيس الق

وكان هذا النظام هو السائد يف البالد العربية أيضا، مث انتقلت إىل أفراد املهن 
الواحدة أو ما يعرف بنظام الطوائف آنذاك حيث كان أعضاء احلرفة الواحدة أو املهنة 

كما لعبت . و معنوية لبعضهم البعضالواحدة يقدمون املساعدات سواء كانت مادية منها أ
املساعدات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية وكذا الدينية دورا يف مساعدة األفراد الذين 

  . اليومية ميف حيا ميهددهم أي خطر قد يصادفه

وكانت هذه املساعدات ختتلف من جمتمع آلخر ومن طائفة ألخرى حيث كان 
رئيس القبيلة أو العشرية والبعض كان إجباريا كما البعض يقدمها مبقابل كاخلدمة لصاحل 

هو احلال يف املساعدات األسرية أو العائلية والبعض اآلخر كان بدون مقابل كاملساعدات 
  .اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية أو الدينية

غري أن كل هذه األشكال من املساعدات اليت كانت تقدم للفرد مل تكن كافية 
من االجتماعي، خاصة مع تطور اتمع وحتوله من جمتمع زراعي إلشباع حاجته من األ

بسيط إىل جمتمع صناعي معقد ومتشابك تصعب معه عملية التضامن بسبب صعوبة احلياة 
إذ مع منو اتمع الرأمسايل ودخول اإلنسان عصر الصناعة ازداد الشعور . وكثرة مطالبها

تقطيع ألواصر التضامن االجتماعي وكذا باالستقالل والفردية وما يترتب على ذلك من 
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كما أدت حركة التصنيع واستخدام اآلالت إىل ازدياد وكذا تنوع املخاطر اليت . األسري
يتعرض هلا العامل، وخاصة بعد اعتماد مبدأ سلطان اإلرادة وحرية التعاقد يف إقامة وإبرام 

امل، ما زاد يف سوء عالقات العمل وما يترتب عليه من إجحاف صاحب العمل حبقوق الع
أحواهلم املادية واملهنية واالجتماعية، ضف إىل ذلك قواعد احلماية الفردية اليت كانت تقوم 
على أساس املسؤولية املدنية اليت ال تضمن للعامل األمن واحلماية الالزمة يف حالة إصابته 

لسببية، إذ ال حيث كان التعويض آنذاك يقوم على مبدأ اخلطأ والسبب وعالقة ا. خبطر ما
تقوم مسؤولية صاحب العمل إال إذا استطاع العامل إثبات خطأ صاحب العمل الذي كان 
أمرا يصعب إثباته، خاصة يف حالة كون اإلصابة عبارة عن مرض يترتب تلقائيا عن 

وبذلك تكون قواعد املسؤولية املدنية القائمة على فكرة . النشاط الذي ميارسه العامل
  .(1)ال حلماية صاحب العمل وليس العاملاخلطأ مقررة أص

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 . 18  :ص 1996منشأة المعارف اإلسكندریة  - قانون التأمین االجتماعي -محمد حسین منصور/ د (1)
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مواجهة املخاطر االجتماعیة 
 بالوسائل القدمية

ملا عجزت كل هذه الوسائل يف إشباع حاجة الفرد من األمن االجتماعي، كان ال 
بد من البحث عن وسائل أخرى تكون أجنع  يف توفري األمن االجتماعي وكان من بينها 

  .وسيلة االدخار

  :االدخارـ 1

ويقصد باالدخار اقتطاع جزء من دخل الفرد واالحتفاظ  به الحتياجاته 
املستقبلية، وهو بذلك حيقق بعض األمان ملا قد حيدث له مستقبليا من خماطر غري متوقعة 
باإلضافة إىل مسامهته يف متويل املشاريع االقتصادية عن طريق استثمار أموال املدخرين يف 

  . حة العامة وحيقق بالتايل بعضا من األمن االجتماعيهذه املشاريع ملا خيدم املصل

وقد مت األمر يف األول يف صورة فردية مث يف شكل مصارف خاصة للودائع 
وصناديق التوفري، وهي مؤسسات خاصة مث تدخلت الدولة لتنظيم صناديق االدخار ونظام 

أسس للودائع يف الودائع وذلك يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وكان أول بنك ت
  .1881ويف فرنسا  1799، يف بريطانيا 1787، يف سويسرا  1765أملانيا 

وكانت هذه البنوك تقبل األموال املودعة لديها مهما كانت قيمتها مث أنشأت 
بعض الدول نظاما آخر لالدخار عن طريق دوائر الربيد اليت كانت تستلم األموال من 

ض الفوائد مع مرور زمن معني عليها، على أن يكون األفراد وتدخرها هلم مع إضافة بع
  .هلم احلق يف  سحبها مىت أرادوا ذلك
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إال أن االدخار ورغم ما يقدمه من مزايا سواء للدولة أو لألفراد فإن عدم فعاليته يف 
تغطية املخاطر االجتماعية خاصة لدى الطبقة العاملة ذات الدخل الضعيف، إذ يفترض 

 الدخل وبالتايل فأصحاب الدخل املرتفع هم الذين ميكنهم االدخار وجود فائض يف
االدخار وهم ال يكونون عرضة للمخاطر االجتماعية خاصة املادية منها باإلضافة إىل كون 
االدخار الفردي قد ال يكفي لتغطية املخاطر إذا حتققت خاصة مع بداية االدخار، بل وقد 

ماعية احملدودة األثر اليت ال تستمر ملدة يساعد االدخار يف تغطية بعض املخاطر االجت
  . طويلة

غري أن األمر صعب للغاية يف حالة تعرض الفرد خلطر قد تطول مدته كحالة إصابة 
الفرد مبرض مزمن يقعده عن العمل مثال فعندها ال ينفع ما ادخره من ماله ألنه سينفذ كما 

  .ال يستطيع ما ادخره أن يعول أسرته يف حالة وفاته

ه فال ميكن لالدخار الفردي أن حيقق للفرد األمن االجتماعي الذي يصبو إليه مما وعلي
يستلزم البحث عن وسيلة أخرى ملواجهة املخاطر االجتماعية اليت دد الفرد طول حياته 

  .وكانت املساعدات االجتماعية إحدى هذه الوسائل

  

  

  

  

  

  االجتماعية تـ املساعدا2
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ملساعدات للمحتاجني واملعوزين وكذا من حلت م يقوم هذا النظام على تقدمي ا
الكارثة، وقد تكون فردية يقوم ا أفراد بناء على باعث داخلي حيث على فعل اخلري 

وقد . واإلحسان، وقد يكون مجاعي تقوم به مجعيات أو مؤسسات خريية لنفس الغرض
(1)تمعتقدم من قبل الدولة إلعانة املنكوبني وكذا املعوزين من أفراد ا.  

وعندما تصدر املساعدة من الدولة فإا تأخذ صورة الضمان االجتماعي الذي 
كما أا ال متثل . ميول من قبل خزينة الدولة وال يتم صرفها إال للمحتاجني وبشروط معينة

حقا للمحتاجني ميكنهم املطالبة به، بل هو عطاء من قبل الدولة تقدمه وفقا إلمكانياا 
قتصادية ولكي متنح هذه املساعدة للشخص البد أن يثبت أنه فقري ومعوز ولظروفها اال

ومنكوب، وال خيفي ما يف ذلك من امتهان للكرامة اإلنسانية فضال عن كونه نظاما 
اختياريا ال جترب الدولة أو أحد على تقدميه مما يثبت عدم فاعليته كنظام لتوخي املخاطر 

تجاء لوسائل أكثر جناعة ملواجهة املخاطر االجتماعية االجتماعية ومن مث كان البد من االل
  .فكان نظام التأمني

  :ـ التأمني3

يعد التأمني من أجنع الوسائل على اإلطالق اليت جلأ إليها اإلنسان لتحقيق غايته املنشودة يف 
توفري األمن االجتماعي الذي يصبو إليه، وكان يتم بني جمموعة من األفراد يقوم كل فرد 
فيها بدفع قسط معني مث جتمع هذه األقساط ملواجهة خطر معني إذا ما أحل بأحد أفراد 

وكانت قيمة هذه األقساط تدفع على أساس قيمة الشيء املؤمن عليه وكذا . عةهذه اجلما
وكانت للتأمني . (1)درجة احتمال وقوع اخلطر اليت يتم حساباا وفقا لقوانني اإلحصاء

  : صورتان

                                                        
 .23  :ص -مرجع سابق  -علي الحوت / د (1)
 .19  :ص -مرجع سابق  -محمد حسین منصور / د (1)
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وهو التأمني الذي يكون أساسه حتقيق الربح، وتقوم به : تسمى بالتأمني التجاري  األوىل
ريق إبرام عقود بينها وبني املؤمن هلم مبوجب هذه العقود تتعهد شركات جتارية عن ط

شركات التأمني بدفع مبلغ التعويض للمؤمن هلم عند حتقق اخلطر املؤمن منه أو عند حلول 
وحيتسب مبلغ . (2)أجل العقد مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى يقدمها املؤمن هلم

طلوب التأمني منه باإلضافة إىل عوامل أخرى القسط حبسب درجة احتمال وقوع اخلطر امل
كقيمة الشيء املؤمن عليه وكذا مبلغ التأمني املطلوب دفعه وكذا حتقيق بعض الربح بعد 

  . تغطية كل نفقات ومصاريف شركات التأمني

هذا وخيتلف التأمني التجاري عن التأمني التباديل يف كونه يغلب عليه الطابع التجاري 
ق الربح كما أنه يف مضمونه اختياري ألنه حيقق مصاحل خاصة على الذي أساسه حتقي

للتأمني الذي يقوم بني جمموعة من األفراد  الثانيةخالف التأمني التباديل، وهو الصورة 
يتعرضون لذات املخاطر يف إطار مجعيات تنشأ هلذا الغرض حيث تقوم هذه اجلمعيات 

وع هذه االشتراكات يعوض الفرد الذي جبمع اشتراكات تقدم من قبل أعضائها ومن جمم
  .حلقه خطر ما

وقد ظهرت هذه اجلمعيات خاصة بعد الثورة الصناعية وسيادة الروح الفردية 
ل دور التضامن العائلي ألسباب خمتلفة أمهها ازدياد احلاجات وتعقدها وارتفاع ؤوتضا

وضعف أواصر كل ذلك أدى إىل تفكك . مستوى املعيشة واستقالل األبناء يف معيشتهم
  .القرابة اليت كانت عنصرا هاما من عناصر األمن ضد األخطار االجتماعية

وقد لعبت هذه اجلمعيات دورا كبريا يف التخفيف من هذه املخاطر اليت يتعرض هلا 
األفراد املنظمني إليها، غري أن ضآلة األقساط املدفوعة من قبل أعضائها وكذا الطابع 

                                                        
 .المتعلقة بالتأمینات 1995ینایر  25المؤرخ في  07ـ95من األمر رقم  2أنظر المادة  (2)
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يها أدى إىل قلة املنضمني إليها وبالتايل عجز مواردها عن تغطية االختياري يف االنضمام إل
  .املخاطر اليت يتعرض هلا أعضاؤها وخاصة العمال املشتغلني يف الصناعة

  

  تطور التأمینات االجتماعیة
 يف بعض الدول املتقدمة

احلالية لقد كان التأمني التباديل البداية اليت انطلقت منها نظم التأمينات االجتماعية 
اليت دف إىل تغطية األخطار اليت دد املشتركني فيها عن طريق جتميع االشتراكات 

لكنها ختتلف عنها يف كون هذه األخرية تقوم ا الدولة لغرض حتقيق . املدفوعة من قبلهم
. مصلحة اجتماعية ال حتقيق ربح، كما أن االشتراك فيها إلزاميا بالنسبة للمشتركني فيها

فكرا أساسا على التضامن بني مجيع العاملني فيما بينهم وكذا أرباب العمل يف وتقوم 
حتمل أعباء األخطار اليت تغطيها هذه التأمينات االجتماعية واليت كانت بوادر ظهورها 

  .نظام التأمني التباديل

إال أن بوادره احلقيقية مل تظهر إال يف أواخر القرن التاسع عشر عندما أخذت 
الرمسية يف الدول الصناعية تتدخل من أجل محاية العمال من خماطر املرض  السلطات

  .وإصابات العمل والشيخوخة

لقد شهدت أملانيا أول تشريع للتأمني االجتماعي مبحاولة من املستشار األملاين و
بسمارك لغرض حتسني أوضاع فئة العمال ومحايتهم من بعض املخاطر االجتماعية اليت 

  .يتعرضون إليها
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ضد  1883يونيو  15وقد أصدر بسمارك ثالثة تشريعات اجتماعية األوىل يف 
ضد  1889ضد إصابات العمل والثالثة يف يونيو  1884يوليو  06خطر املرض والثانية يف 

خطر العجز والشيخوخة مث متت جتميع هذه التشريعات الثالثة يف تقنني واحد يسمى 
مت إصدار قانون التأمني ضد البطالة مث تاله  1929 ويف سنة .بتقنني التأمينات االجتماعية

  .1931قانون التأمني ضد الوفاة وذلك يف

وكانت اشتراكات التأمني تدفع من قبل العمال وأصحاب العمل مبسامهة الدول 
كما كانت مقتصرة على فئة . بالنسبة لبعض أنواع التأمينات كتأمني الشيخوخة والعجز

  .(1)الدخل الضعيفعمال الصناعة وكذا ذوي 

الذي أخذ مببدأ املسؤولية  1889أفريل  9أما يف فرنسا فقد صدر قانون 
املوضوعية ألصحاب العمل، ومل يعد العامل ملزما بإثبات خطأ صاحب العمل للحصول 

صدر قانون يفرض على أصحاب العمل  1905مارس  31ويف . على حقه يف التعويض
حوادث العمل ومبوجب هذا القانون حيق للعامل  التأمني اإلجباري من املسؤولية عن

  . مطالبة شركة التأمني حبقه يف التعويض املستحق له

من أملانيا تأثري يف إصدار  األلزاس و اللورينوقد كان السترداد فرنسا إلقليم 
قانون التأمني االجتماعي وذلك لتعميم املزايا اليت كان يتمتع ا عمال هذا اإلقليم يف ظل 

الذي  1930أفريل  30مث أعقبه قانون  1928أفريل  15نون األملاين، فكان قانون القا
وضع أسس نظام التأمني االجتماعي يف فرنسا ومشل هذا القانون نظام التأمني الصحي 
وتأمني األمومة والعجز والشيخوخة وكذا تأمني الوفاة، وذلك بالنسبة لعمال التجارة 

ل العمال وكذا أصحاب العمل، أما التأمني ضد حوادث وكان ميول من قب، وكذا الصناعة
  . (1)العمل فكان ميول إجباريا من قبل أصحاب العمل

                                                        
 . 19  :ص 1995دار الجامعة الجدیدة للنشر  -التأمینات االجتماعیة النظام األساسي والنظم المكملة  -محمد حسن قاسم / د (1)
 .46  :ص 1992الدار الجامعیة بیروت  -أحكام الضمان االجتماعي  -یف حمدان حسین عبد اللط (1)
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أما يف الواليات املتحدة األمريكية ونظرا ملبدأ احلرية املطلقة الذي مينع تدخل 
 الدولة يف العالقات االقتصادية واالجتماعية فإن نظام التأمينات االجتماعية مل يرى النور

 1929فيها إال يف أواسط القرن العشرين وذلك يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية سنة 
اليت أصابت االقتصاد األمريكي بأضرار فادحة ترتب عنها االنتشار اهلائل للبطالة وتزايد 

احلكم انتهج  Fraklin Roosevelt رزفلتفرانكلني الفقراء واملعوزين وأثناء تويل 
ياسة احلرية االقتصادية املطلقة وأمر حبق الدولة يف التدخل لتنظيم احلياة سياسة مغايرة لس

االقتصادية واالجتماعية باعتبارها احلامية للفرد واتمع معا ولذلك مت إصدار أول تشريع 
وكان هذا التشريع األول من  social Security act 1935للضمان االجتماعي 

  .(2)االجتماعي يف العاملنوعه الذي استخدم مصطلح األمن 

املساعدات العامة كاخلدمة الصحية اليت تقدمها  -األمن االجتماعي  -ويشمل هذا النظام 
كما كان يهدف إىل تغطية . الدولة وكذا محاية األمومة والطفولة واملساعدات الغذائية

  .البطالة والشيخوخة بالنسبة لعمال الصناعة والتجارة

حمدود األثر مقارنة بأنظمة التأمينات االجتماعية اليت صدرت يف  غري أن هذا القانون كان
أوروبا خالل هذه الفترة، حيث اقتصر على التأمني ضد البطالة وكذا الشيخوخة، ومل 

كما مل . يقرر التأمني اإلجباري ضد املرض أو العجز ماعدا العجز املتعلق بإصابات العمل
ن إىل فئات أخرى من العمال كعمال املزارع مثال متتد احلماية املقررة مبوجب هذا القانو

  .أو خدم املنازل والعاملني يف احلكومة الفيدرالية والواليات وسائر العمال املستقلني

إال أن هذا مل يقلل من أمهيته يف مسامهته يف تطور التأمني االجتماعي حيث مل يكن اهلدف 
هم من الفئات احملتاجة من أفراد األمة منه محاية الطبقة العاملة فحسب بل امتد ليشمل غري

  .(1)كلها، وبذلك يكون هدفه هو حترير اإلنسان من احلاجة سواء كان عامال أم ال

                                                        
 . 36: ص  –مرجع سابق  -محمد حسین منصور  (2)
 .22: ص  -مرجع سابق  -محمد حسن قاسم  (1)
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وذا  يكون هذا القانون قد وضع عالجا لألخطار االجتماعية اليت دد املواطن األمريكي 
ا وقائيا من وذلك عن طريق تقدمي إعانات ومساعدات للمحتاجني كما وضع أيضا نظام

هذه املخاطر قبل حدوثها وذلك عن طريق االهتمام بالصحة العامة وكذلك حماربة 
البطالة، ومن مث  يكون هذا القانون قد أبرز العالقة الوطيدة بني كل من الوقاية والعالج 

  .(2) يف جمال احلماية االجتماعية

األزمة االقتصادية  كما كان اهلدف من هذا القانون هو مكافحة احلاجة الناشئة عن
وبذلك توجه إىل كل احملتاجني من األرامل واأليتام والشيوخ غري املشمولني . 1929

بالتأمني عن الشيخوخة ومل يقتصر على العمال فقط مما جيعل الغرض منه ليس فقط محاية 
أصحاب احلاجة بل كانت الغاية منه انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية شاملة تقوم على 

ل الدولة لتحقيق األمن االجتماعي واالقتصادي للمواطن األمريكي وتكسري مبدأ تدخ
  .احلرية الفردية املطلقة السائد آنذاك

هذا ويعترب القانون األمريكي للضمان االجتماعي أول من استعمل مصطلح 
ومنه انتقل هذا املصطلح إىل قوانني الدول األخرى وكذا إىل " الضمان االجتماعي"

  .(3)ات واملواثيق الدوليةاإلعالن

جلنة لدراسة وتطوير  1941أما يف بريطانيا فقد شكلت احلكومة الربيطانية عام      
نظام التأمينات االجتماعية وكان يرأسها اللورد بيفريدج الذي تأثر كثريا بأفكار الرئيس 
األمريكي روزفلت يف نضاله لتحرير اإلنسان من احلاجة، وقد استغرقت دراسة قانون 

حيث وضعت اللجنة تقريرها سنة . التأمني االجتماعي من قبل هذه اللجنة مدة سنة كاملة
ضمنته مالحظاا وكذا اقتراحاا إلصالح وتطوير نظام التأمينات االجتماعية  1942

                                                        
 .36: ص  –مرجع سابق  - محمد حسن منصور / د (2)
 .60: ص   -مرجع سابق  -حسین عبد اللطیف حمدان / د (3)
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ا التقرير باسم رئيس اللجنة اللورد بيفريدج الذي كان أساسه وقد مسي هذ. وكيفية تطبيقه
  :حترير اإلنسان من احلاجة وعرف التأمني االجتماعي بأنه

  ".نظام للقضاء على احلاجة عن طريق تأمني دخل كاف لكل مواطن يف كل وقت" 

  : وقد خلص هذا التقرير إىل النتائج التالية

االجتماعية هو نظام معقد ويفتقر إىل التناسق بني ـ إن النظام االجنليزي للتأمينات 1
األجهزة القائمة على تطبيقه، ويعود ذلك إىل تعدد أنظمة التأمينات االجتماعية حبسب 

  .املخاطر املؤمن منها، وحبسب األنشطة املهنية

ـ إن نظام التأمينات االجتماعية الربيطاين ال يشمل سوى العاملني يف نطاق العمل 2
جنيه إسترليين بغض النظر عن  320ستبعد املوظفني الذين يتجاوز دخلهم التبعي وي

  .أعباءهم العائلية

من األسر الربيطانية ال حتصل على احلد األدىن من الدخل الالزم للمعيشة %  12ـ إن 3
  .الباقية يتجاوز دخلها هذا احلد%  88بينما 

ة تغطية لألعباء العائلية، كما أن ـ إن نظام التأمينات االجتماعية الربيطاين ال يوفر أي4
  .التأمني عن املرض يغطي املستفيد وحده دون أفراد عائلته

 26ـ إن تعويضات البطالة وكذا املرض مل تكن تصرف إال ملدة حمدودة ال تتجاوز 5
  .أسبوعا فقط

ـ ليست هناك أية ضمانات للعامل املصاب للحصول على التعويض إال بعد إتباع 6
ية معقدة وتستلزم نفقات باهظة ولذلك وضعت هذه اللجنة برناجما جديدا إجراءات قضائ

  :ينص على ما يلي
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ـ ضرورة توحيد نظام التأمينات االجتماعية ودمج كل األجهزة املشرفة عليه يف هيئة  أ
  .واحدة هي وزارة الضمان االجتماعي

ـ ضرورة توسيع نظام التأمني االجتماعي إىل فئات أخرى من العمال وعدم حصره  ب
على عمال العمل التبعي فقط، حيث جيب أن يشمل أيضا عمال القطاع اخلاص 

  .(1)وأصحاب احلرف والتجار واملالك واملستأجرين واملزارعني وغريهم

د ممكن من املخاطر ـ كما أوصت اللجنة أيضا على توسيع النظام ليشمل أكرب عد ج
االجتماعية كالتعويض على مصروفات اجلنازة بالنسبة للمؤمن له وزوجته وأوالده 

  .وكذلك منح إعانة للمرأة يف حالة الزواج والوالدة والترمل واملرض

  .ـ دعت اللجنة أيضا إىل رفع قيمة التعويض اليت متنح خالل املرض والبطالة د

ضع نظام للتعويضات العائلية وكذا العالج وجيب ـ أوصت اللجنة أيضا بضرورة و هـ
أن يتم متويله عن طريق الضريبة، كما اقترحت ما يسمى بالتعويض القومي الذي تنظمه 

  .الدولة ويتم متويله عن طريق اشتراكات موحدة يساهم فيها األفراد

 أما بالنسبة للعاملني يف القطاع التبعي فقد أوصت اللجنة أن يستفيدوا من تأمني
الشيخوخة وإصابات العمل والبطالة، أما العاملني يف القطاع اخلاص فيجب أن يستفيدوا 

  .من تأمني الشيخوخة نظرا لكون إصابات العمل والبطالة يعتربان من خماطر العمل التبعي

كما أوصت اللجنة . أما الذين ليست هلم أية مهنة فقد اقترحت اللجنة إعادة تأهيلهم مهنيا
التعويض بالنسبة هلؤالء واحدا عند حتقق اخلطر املؤمن منه بغض النظر عن  على أن يكون

مراكزهم، وغريها من االقتراحات املقدمة من قبل هذه اللجنة اليت مت تأسيسها على أعقاب 

                                                        
 .65: ص  –مرجع سابق  -حسن عبد اللطیف حمدان / د (1)
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اخلاص بالتأمني ضد  1908قوانني ترى أا غري مالئمة للمجتمع الربيطاين منها قانون 
  .تعلق بإصابات العمل اخلاص كعمال الصناعةامل 1911الشيخوخة مث قانون 

هذا وقد كان للتطور السياسي واالقتصادي الذي حصل يف بريطانيا خاصة أثناء احلرب 
ضد البطالة مث  1920العاملية األوىل أثرها يف إصدار بعض القوانني االجتماعية منها قانون 

الذي كان يشمل  1911الذي مشل العمال املزارعني على خالف قانون  1936قانون 
  .فقط عمال الصناعة والتجارة

املتعلق باألرامل واأليتام والشيوخ وغريها، هذا ويعترب تقرير اللورد  1925كذلك قانون 
Beveridge أول من طرح مشروع نظام كامل للتأمينات االجتماعية يف  بيفريدج

تمع الربيطاين رابطا بني بريطانيا الذي يهدف إىل توفري األمن االجتماعي بني مجيع أفراد ا
التأمني االجتماعي وبني احلاجة بوجه عام مؤكدا على حق كل فرد يف اتمع الربيطاين يف 

  .التأمني االجتماعي

ونظرا ألمهية االقتراحات اليت جاء ا هذا التقرير باإلضافة إىل التطورات 
فترة احلرب العاملية الثانية، االقتصادية والسياسية اليت شهدا الدول خاصة املتقدمة بعد 

حيث انعكست آثار هذا التقدم االقتصادي على امليدان االجتماعي إذ حرصت هذه 
الدول على ضرورة توفري األمن االجتماعي ألفراد جمتمعاا وأكدت يف تشريعاا على 

  .احلق يف التأمني االجتماعي لكل فرد من أفراد جمتمعاا

الجتماعية يف االنتشار نظرا للتطور امللحوظ الذي شهده العامل وقد أخذ نظام التأمينات ا
وانعكس ذلك حىت على الدول النامية حيث صدر يف مصر مثال وألول مرة قانون التأمني 

  .1950االجتماعي وذلك سنة 

وهكذا واعتبارا من احلرب العاملية الثانية بدأت التأمينات االجتماعية تكتسب 
 لعتماد أغلبية اإلعالنات العاملية وكذا املواثيق الدولية مبدأ تدخطابعا خاصا، خاصة بعد ا
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الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية من أجل توفري األمن االجتماعي للمواطن 
وضرورة الرقي به إىل أن أصبح حقا من احلقوق اللصيقة باإلنسان واليت درجت إعالنات 
حقوق اإلنسان على إدراجها يف باب احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية، وعلى 

من قبل األمم  1948ديسمرب  10قوق اإلنسان الصادر يف رأسها اإلعالن العاملي حل
املتحدة حيث أكد على حق الفرد يف التأمني االجتماعي املتمثل يف ضمان توفري احلد 
األدىن للمعيشة وكذا محايته من املخاطر املترتبة على فقدانه لدخله وهذا ما قضت به املادة 

  : منه واليت تنص على أنه 22

  ".اره عضوا يف اتمع احلق يف الضمان االجتماعيلكل فرد باعتب" 

  :منه دائما على أنه 25كما نصت املادة 

لكل فرد احلق يف مستوى معيشي كاف لتأمني صحته وحاجته املادية وحاجات أسرته "
وخاصة تلك املتعلقة باملأكل وامللبس واملسكن واخلدمات الصحية واخلدمات 

الضمان يف حالة البطالة واملرض والعجز والترمل  االجتماعية الضرورية وله احلق يف
والشيخوخة واحلاالت األخرى اليت يفقد فيها وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة 

  ".وجيب أن حتضى األم والطفل بعناية خاصة يف هذا اال .عن إرادته

بني الرئيس  1941أوت  12وقبل ذلك كان ميثاق األطلنطي الذي انعقد يف 
تشرشل الذي أوصى على ضرورة التعاون بني مجيع الدول يف اال  ينستونروزفلت و و

االقتصادي لتحسني شروط العمل ورفع مستوى احلياة االقتصادية وتوفري التأمني 
  .االجتماعي للجميع بدون استثناء

مت تاله ميثاق فيالدلفيا أين انعقدت الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر العمل الدويل وذلك 
وأن لكل . والذي أكد على ضرورة حماربة احلاجة 1944ماي سنة  10أفريل إىل  20من 
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إنسان مهما اختلفت جنسيته أو عقيدته أو جنسه احلق يف حياة مادية كرمية يف ظل نظام 
  .يضمن هلم األمن االقتصادي

 الصادر عن مؤمتر العمل الدويل الثالث 102هذا ولقد حددت اتفاقية العمل الدولية رقم 
احلد األدىن من األخطار اليت تلتزم الدولة املوقعة عليها  1952واخلمسون جبنيف سنة 

  : بضرورة التأمني ضدها وهي

يشمل تعويضات العالج وكذا تعويضات الدخل املفقود : ـ التأمني ضد خطر املرض 1
  .  بسبب التوقف عن العمل

  .ـ التأمني ضد خطر البطالة2

  .ـ التأمني ضد خطر الشيخوخة3

  .ـ التأمني ضد إصابات العمل4

  .ـ التأمني ضد الوالدة5

  .ـ التأمني ضد العجز6

  .ـ التأمني ضد الوفاة7

  .ـ التأمني ضد األعباء العائلية8

حيث يعوض كل من حلق به ضرر عندما يتحقق أحد هذه املخاطر كما تلتزم كل 
من هذه األخطار  ثالثة خماطر -على األقل  -دولة موقعة على هذه االتفاقية لتغطية 

املذكورة أعاله وذلك يف نظام تأميناا االجتماعية على أن يكون إجباريا التأمني ضد 
  .(1)البطالة وكذا الشيخوخة وحوادث العمل وكذا األمراض املهنية

                                                        
 .69: ص  –مرجع سابق  -حسن عبد اللطیف حمدان / د (1)
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 1964أفريل   16ولقد أخذ القانون األورويب للتأمينات االجتماعية الصادر يف 
  .سوق األوروبية املشتركةذه القائمة وكذا اتفاقية ال

غري أن عدد املخاطر اليت تغطيها القوانني االجتماعية ختتلف من دولة إىل أخرى 
حبسب درجة منوها االقتصادي إذ جند الدول الفقرية أو ما يعرف بالدول النامية غالبا ما 

ية يواجه نظامها القانوين عدد املخاطر يتناسب مع ما نصت عليه اتفاقية العمل  الدول
فيما جند الدول املتقدمة غالبا ما تغطي قوانينها  .حبسب درجة النمو االقتصادي لديها

، بل جند أن بعض  102االجتماعية كل املخاطر املشار إليها يف االتفاقية الدولية رقم 
الدول تتجاوز هذه األخطار وتشمل قوانينها االجتماعية األخطار الطبيعية كخطر الزالزل 

  .(2)غريها وحىت خماطر احلروبوالفيضانات و

   

                                                        
 .وما بعدھا 145: ص  2000دار النھضة العربیة القاھرة   -الوسیط في التشریعات االجتماعیة  -أحمد حسن البرعي / د (2)
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 تطور التأمینات االجتماعیة
يف اجلزائر   

تاريخ صدور أول قانون ينظم  1983ميكن القول أنه ولغاية شهر جويلية سنة 
التأمينات االجتماعية يف اجلزائر، مل تعرف اجلزائر قانون يشمل التأمينات ضد األخطار 

إىل غاية  1962االجتماعية ما عدا بعض املراسيم الصادرة خالل الفترة املمتدة بني سنة 
التأمينات واملتعلق ب 1983الصادر يف جويلية  83/11أين صدر القانون رقم  1983سنة 

االجتماعية والذي حدد األخطار اليت يغطيها هذا القانون وهي خطر املرض، خطر 
  .الوالدة، خطر العجز مث خطر الوفاة

فكانت القوانني  1962إىل غاية  1830أما خالل فترة االستعمار أي من سنة 
املطبقة يف هذا امليدان هي القوانني الفرنسية على أساس ويف نظر فرنسا أن اجلزائر جزء ال 

ولذلك . يتجزأ من فرنسا آنذاك مع ما يتناسب واألوضاع يف اجلزائر كمستعمرة فرنسية
ن ال ميكن القول أن هناك قانون تأمني اجتماعي جزائري ما يستلزم بالضرورة دراسة قانو

  .التأمني االجتماعي الفرنسي السائد خالل فترة االحتالل

مل يكن فيها من القوانني  1944قبل حترير فرنسا من النظام النازي سنة 
االجتماعية إال بعض القوانني املتفرقة كقانون التأمني ضد حوادث العمل الذي كان يقوم 

ق به من ضرر بسبب على أساس حتمل رب العمل مسؤولية تعويض العامل عما قد يلح
حوادث العمل وكذلك قوانني التأمني الصحي الذي كان اهلدف منه التعويض عن أخطار 
املرض واألمومة وكذلك التأمني ضد الشيخوخة والعجز باإلضافة إىل بعض القوانني اليت 
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، وكان كل قانون يدار من قبل إدارة خاصة 28/10/1930كان قد نص عليها يف قانون 
لكن بعد التحرير التفت املشرع . تشعب اإلدارات وعدم التنسيق بينها مما أدى إىل

الفرنسي إىل إصالح مجيع قوانينه ومنها قوانني التأمينات االجتماعية مما يتالءم وظروف ما 
وقد اختذ من املشرع الروسي منوذجا لوضع نظام شامل للضمان االجتماعي . بعد احلرب

عية اليت قد حتل بالسكان دون استثناء، وكان هذا من أجل تغطية كل املخاطر االجتما
النظام ميول من قبل الدولة وتشرف على إدارته النقابات العمالية وقد لقي هذا املشروع 

  .استحسانا كبريا لدى سكان فرنسا

كما اعتمد املشرع أيضا يف إصالحه لقوانني التأمينات االجتماعية مشروع بريطانيا الذي 
وكان  1942الذي قدمه للحكومة الربيطانية  بيفريدج Beveridgeوضعه اللورد 

يرمي إىل إقامة نظام للضمان االجتماعي الشامل الذي يقوم على حماربة العوز ومحاية 
القدرة عن العمل ومحاية األجر الكايف وضرورة التعويض عن فقدان الكسب يف حاالت 

يشمل هذا النظام مجيع  املرض والعجز والشيخوخة وكذا البطالة واألمومة على أن
  .وزارة الضمان االجتماعي فاملواطنني وتسند إدارته إىل جهاز إداري يعمل حتت إشرا

وقد اعتمد املشرع الفرنسي يف قانون الضمان االجتماعي الصادر يف أكتوبر 
والذي يعد التشريع األول والقاعدة األساسية يف جمال الضمان االجتماعي بصفة  1945

حيث نص يف املادة األوىل من هذا  Beveridge بيفريدجير اللورد عامة على تقر
القانون على تكوين منظمة للضمان االجتماعي تتوىل محاية العمال وعائالم وكذلك 

  .(1)محاية األمومة وتغطية كافة األعباء العائلية

كما تلى هذا القانون عدة قوانني وتشريعات أخرى حتاول أن تؤكد ما جاءت به 
املتعلقة بتغطية املرض واألمومة والعجز والوفاة  1945أكتوبر19القوانني السابقة كقانون 

                                                        
 .81: ص  –مرجع سابق  -حسن عبد اللطیف حمدان  (1)
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الذي وضع مبدأ تعميم الضمان االجتماعي  1946مايو 22والشيخوخة مث تاله تشريع 
 1946سبتمرب 23تشريع خاص باإلعانات العائلية مث تشريع  1946 أوت 22مث تاله يف 

بشأن التأمني من الشيخوخة كما حاول هذا القانون وضع  1946أكتوبر 24وأخرى يف 
اية للرتعات املتعلقة بالضمان االجتماعي، إذ وحد االختصاص القضائي يف هذا اال 

  .بعد أن كانت الرتاعات تنظر فيها جهات خمتلفة

وضع املشرع الفرنسي نظام املساعدة االجتماعية يف تقنني منفرد  1953ة ويف سن
خاص يسمى بالتقنني العائلي واملساعدات االجتماعية وذلك سعيا إىل التكافل بني أفراد 

كما توحي أغلبية قوانينها املتعلقة بالضمان االجتماعي أا أقرب من نظام . اتمع
تأمني االجتماعي مما يدل على قيام نظام الضمان ال املساعدة االجتماعية منها إىل

وتقوم التشريعات الفرنسية على . االجتماعي الفرنسي على التكامل والتضامن القومي
  . (1)املساواة االجتماعية رغم االختالف املوجود بني مجيع فئات اتمع الفرنسي

الل هذه الفترة كانت هذه دراسة لبعض التشريعات الفرنسية باعتبار أن اجلزائر خ
مستعمرة فرنسية وكان لالعتقاد السائد لدى فرنسا أن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا 
لذلك كانت ختضع لذات القوانني ما عدا بعض األوامر اليت كانت تصدر خصيصا لتطبيقه 

 1951فرباير  5يف اجلزائر مما يتناسب ومصلحة فرنسا املستعمرة منها األمر املؤرخ يف 
. ضمن حتديد كيفيات إرجاع نفقات االنتقال الواجب دفعها واملؤمن هلم اجتماعياواملت

الذي حيدد كيفية تطبيق التأمني ضد خطر  1959أكتوبر 19كذلك القرار املؤرخ يف  
املتعلق بتنظيم جهاز  1949يونيو 10املرض يف القطاع غري الفالحي مث القرار املؤرخ يف 

  .جمموع القوانني والنصوص املعدلة واملتممة لهالضمان االجتماعي باجلزائر، و

                                                        
. رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق  -الضمان االجتماعي في القانون المصري  تاتجاھا  -رجب السید حمیدة عبد اهللا / د (1)

 .112: ص  1993جامعة القاھرة 
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صدر تشريع خاص بإصابات العمل واألمراض املهنية والذي أضافه  1946أكتوبر 30ويف 
  .نظام الوقاية املسبقة من احلوادث واألمراض املهنية وكذا فكرة التأهيل املهين

دارة لصناديق ويف أكتوبر من نفس السنة صدر أيضا تشريع ينظم انتخابات جمالس اإل
الضمان االجتماعي، حيث كان نظام التأمني االجتماعي يدار من قبل االس املنتخبة من 
العمال وأصحاب العمل وذلك مراعاة للمصاحل اخلاصة ملختلف الطوائف والفئات يف 

وكذلك اجلنود العاملني يف  1948اتمع حتت إشراف الدولة مث امتد ليشمل الطلبة سنة 
  .سلحة والكتاب الذين ال يقومون بعمل تابعالقوات امل

امتد أيضا هذا النظام ليشمل األرامل الذين فقدوا أزواجهم واألطفال الذين  1949ويف 
  .فقدوا عائلهم وكذا عجزة احلرب

هذا وتلبية لرغبات بعض فئات اتمع الفرنسي والذي ترى ضرورة بقاء التنظيمات 
سي أربعة نظم مستقلة للتأمني من الشيخوخة سنة اخلاصة م فقد أقام املشرع الفرن

وذلك بالنسبة للمهن الصناعية والتجارية وألصحاب املهن احلرة واملشتغلني  1949
  .بالصناعات التقليدية وكذا العمال املزارعني

والذي مبوجبه أدخل نظام التأمينات  49045صدر القرار رقم  1949أفريل  11ويف 
  .1949جوان  10االجتماعية يف اجلزائر وأصبح ساري املفعول مبقتضى القرار املؤرخ يف

حيث دخلت التأمينات على  1950ومل يعرف هذا النظام حركة تدرجيية إال يف سنة 
  .1950األمراض جمال التطبيق يف شهر جويلية 

لطة االستعمارية آنذاك مل يكن إال مثرة املطالب إن هذا االمتياز الذي أنشأته الس
املتكررة ونضال الطبقة الشغيلة اجلزائرية اليت أبدت يف تلك الفترة قوة كافية أجربت النظام 

  .االستعماري على الرضوخ ملطالبها



 الباب التمھیدي

 
28 

وميكن القول أن نظام الضمان االجتماعي قد أنشأ يف فرنسا منذ سنوات خلت، 
 1945ف به يف كل دول العامل قد كان موضوع حتول جذري يف إال أن هذا احلق املعتر

غري أنه مل يوفر احلماية الضرورية للطبقة الشغيلة من . أي بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
العمال اجلزائريني اليت كان جيب أن تقدم تضحيات جسام لتحقيق هذا املطلب وللحصول 

  .           (1)على هذا احلق

صدر تشريع خاص بأصحاب االستغالالت الزراعية مث تلته عدة  1952لية جوي10ويف 
تشريعات يسعى املشرع الفرنسي من خالهلا التقريب كلما أمكن بني األنظمة اخلاصة 

  .والنظام العام لغرض الوصول إىل توحيد التشريعات االجتماعية

ني نظام التأمني املتضمن حتس 1956سبتمرب  28املؤرخ يف  56/963كذلك املرسوم رقم 
الذي  1959) جويلية(يوليو  8املؤرخ يف  29/12مث املرسوم رقم . االجتماعي يف اجلزائر

  .1959أوت 17أصبح نافذا مبوجب املرسوم املؤرخ يف 

 62/57وقد امتد العمل ذه القوانني بعد االستقالل وذلك مبوجب القانون رقم 
مفعول التشريع الفرنسي لغاية صدور  الرامي إىل متديد 1962ديسمرب  31املؤرخ يف 

  .قوانني جزائرية ما عدا املخالفة واملعارضة مع السيادة الوطنية

أما بعد االستقالل فقد عرفت اجلزائر أول قانون للتأمينات االجتماعية بعد 
حيث صدر أول قانون ينظم التأمينات  1983الثمانينات وبالضبط يف جويلية سنة 

باإلضافة . أربعة خماطر وهي خطر املرض، األمومة، العجز والوفاةاالجتماعية وهو يشمل 
  : إىل بعض القوانني األخرى اليت تشمل الضمان االجتماعي بصفة عامة منها

                                                        
(1) L'assurance maladie réalisé par le centre de formation d'études de recherche de la sécurité sociale 
octobre 1978 Constantine P2. 
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املنظم حلوادث العمل واألمراض  83/13املتعلق بالتقاعد والقانون 83/12القانون رقم 
الذي ينظم التزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي،  83/14املهنية مث قانون 

 83/16املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي مث القانون رقم  83/15وقانون 
املتعلق بإنشاء الصندوق الوطين للخدمات االجتماعية مث تاله املرسوم التشريعي رقم 

ن البطالة لفائدة األجراء الذين احملدث للتأمني ع 1994مايو  26املؤرخ يف  94/11
 94/10يفقدون عملهم بصفة الإرادية ألسباب اقتصادية، وكذلك املرسوم التشريعي رقم 

  .احملدث لنظام التقاعد املسبق 1994مايو 26املؤرخ يف 

والذي  1998أكتوبر 03املؤرخ يف  98/317وتنفيذا له صدر املرسوم التنفيذي رقم 
املسبق ملوظفي املؤسسات واإلدارات العمومية بعدما كان مقتصرا مبوجبه مت توسيع التقاعد 

  .فقط على املؤسسات ذات الطابع االقتصادي

وقبل هذا التاريخ عرفت اجلزائر عدة قوانني متفرقة تتعلق خاصة بالتأمني عن إصابات 
 1966يونيو  21املؤرخ يف  66/183العمل واألمراض املهنية وذلك مبوجب األمر رقم 

املؤرخ يف      69/32من لتعويض حوادث العمل واألمراض املهنية مث مرسوم رقم املتض
  .يتضمن نظام تعديل معاشات الشيخوخة يف املهن غري الفالحية 1969مارس  6

وكان أول أمر ينظم نظام التأمني االجتماعي يف اجلزائر بعد االستقالل هو األمر رقم 
  . نظام التأمني االجتماعي يف اجلزائراملتعلق ب 1969مارس  6املؤرخ يف  69/33
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تطور التأمینات االجتماعیة يف   
  مصر

لقد ظهر نظام التأمينات االجتماعية يف مصر متأخرا مثلها مثل بقية الدول النامية 
ويبدوا ذلك طبيعيا نظرا الرتباط ظهور التأمينات االجتماعية بالتقدم الصناعي خاصة لدى 

حيث أدى تقدم اآللة الصناعية إىل ازدياد . الذي مل تشهده مصراألمر  الدول الغربية
الطبقة العاملة مما جعلها تسعى بكل قواها من أجل احلصول على احلماية  املخاطر اليت دد

ولقد لعبت احلركات . بالعمل يهددها من املخاطر وخاصة تلك املرتبطة التأمينية مما
ينات االجتماعية عن طريق تدخل الدولة حلماية العمالية دورا كبريا يف ظهور نظم التأم

الطبقة العاملة من استغالل صاحب العمل بواسطة سنها لقوانني التأمينات االجتماعية 
هلدف محاية األمن االقتصادي واالجتماعي هلذه الطبقة الشغيلة إال أن هذه التحوالت مل 

كربى يف بداية القرن  تبدأ يف مصر إال مؤخرا وإن كانت مصر قد عرفت ضة صناعية
التاسع عشر وذلك يف عهد حممد علي، إال أن هذه احلركة سرعان ما مت إمخادها بفعل املد 
االستعماري يف النصف األول من القرن التاسع عشر مما أدى إىل ختلف مصر يف اال 

حني  يف. (2)وظلت مصر بعيدة عن الصناعة احلديثة لغاية بداية القرن العشرين (1)الصناعي
كانت الصناعة التقليدية مزدهرة إال أن عالقات العمل فيها حيكمها نظام الطوائف الذي 
كان يسود أيام الدولة العثمانية والذي مبوجبه كانت الطائفة تعىن حبماية أعضائها مما قد 

وعلى ذلك . يتعرضون له من خماطر بواسطة صناديق املساعدة اليت كان يديرها أعضاؤها

                                                        
 .114: ص  –مرجع سابق  –رجب سید حمیدة عبد اهللا / د (1)
 .36: ص  2003سنة  –القاھرة  –مطبعة اإلسراء  -الوجیز في شرح قانون التأمینات االجتماعیة  -جالل محمد إبراھیم / د (2)
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عيدة عن تيار الصناعة احلديثة الذي يعترب املناخ املالئم والطبيعي لظهور بقيت مصر ب
احلركات العمالية اليت تطالب باحلماية التأمينية كما أن قلة الوعي لدى الطبقة الشغيلة 
أيضا ساهم يف عدم ظهور هذه احلركات العمالية اليت تطالب حبقوقها باعتبار أن معظم 

ي غري مهيأ لإلحساس بوضع الطبقة العاملة ومل تكن لديهم العمال ينحدرون من أصل ريف
  .(1)بعد الرؤى الواضحة خاصة وأن غالبيتهم ال يكاد حيصلون على قدر ضئيل من الثقافة

إال أنه مع دخول الصناعات احلديثة يف مصر بعد احلرب العاملية األوىل تغريت 
خاطر الطبيعية هلا تظهر األوضاع إذ وبعد دخول اآللة الصناعية وتطورها بدأت امل

كمخاطر إصابات العمل مما هيأ املناخ لظهور التأمينات االجتماعية باإلضافة إىل الظروف 
العاملية حيث بدأت قوانني التأمينات االجتماعية تظهر يف الدول الغربية وأتت بنتائج إجيابية 

ئمة بني بلدان العامل وقد أدى تطور وسائل املواصالت إىل فك العزلة اليت كانت قا. للغاية
آنذاك وبالتايل مل تعد احلركة العمالية املصرية يف عزلة عن مثيالا يف العامل باإلضافة إىل 
ظهور مبادئ االشتراكية اليت بدأت تظهر، وأصبحت تزاحم مبادئ الرأمسالية باإلضافة إىل  

ى كل فرد يف اجلهود الدولية املبذولة آنذاك من أجل تكريس حق األمن االقتصادي لد
  .اتمع كحق من حقوق اإلنسان

كل هذه العوامل أدت إىل ظهور بوادر التأمينات االجتماعية يف مصر واليت ميكن 
  :تقسيمها إىل مرحلتني

   1952يوليو  23مرحلة ما قبل ثورة / 1

نظرا لألسباب املذكورة آنفا، تأخر املشرع املصري يف إصدار قوانني التأمينات 
لسنة  64إذ أصدر القانون رقم . االجتماعية لغاية النصف األول من القرن العشرين

والذي مبوجبه يلزم املشرع أصحاب األعمال الصناعية والتجارية بتعويض عماهلم  1936

                                                        
 .115: ص  –مرجع سابق  - رجب سید حمیدة عبد اهللا / د (1)
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من جانب صاحب العمل مثلما كان سائدا من قبل،  عن إصابة العمل دون اشتراط اخلطأ
بل لقد ألزم املشرع مبوجب هذا القانون صاحب العمل أن يدفع مبلغا جزافيا للعامل الذي 
أصيب مبناسبة تأدية عمله أو بسببه حىت وإن كان سبب احلادث يعود خلطأ العامل نفسه 

نظرية خماطر املهنة وبناء على وال يقوم هذا القانون على أساس فكرة اخلطأ بل على أساس 
ذلك ال تعترب مسؤولية  صاحب العمل طبقا هلذا القانون مسؤولية تقصريية أو عقدية وإمنا 

، غري أن هذا القانون (1)هي مسؤولية قانونية مفروضة على صاحب العمل مبوجب القانون
ىل كان قاصرا على تعويض خطر واحد وهو خطر إصابات العمل دون أن يتجاوزها إ

باإلضافة إىل املتاعب اليت يتعرض هلا . أخطار أخرى مثل خطر البطالة واملرض والشيخوخة
 86ولذلك صدر القانون رقم . العامل خاصة عند إفالس صاحب العمل أو عند إعساره

الذي ألزم املشرع مبوجبه أصحاب األعمال بالتأمني عن مسؤوليتهم الناشئة  1942لسنة 
وقد وضع هذا . (2)كات التأمني أو مجعيات تعاونية للتأمنيعن حوادث العمل لدى شر

القانون العديد من األحكام اليت حتول بني شركات التأمني وبني التحلل من التزاماا يف 
مواجهة العمال، من بينها التزام شركة التأمني بدفع تعويض للمؤمن له إذا ما حتقق اخلطر 

بالتبليغ عن حصول تغيري يف طبيعة اخلطر املؤمن منه املؤمن منه حىت وإن مل يقم املؤمن له 
   .(3)مع حقها يف الرجوع على صاحب العمل بالتعويض الذي مت دفعه

والذي وسع من نطاق تطبيقه ليشمل أيضا  1950لسنة  89مث صدر القانون رقم 
العاملني يف الزراعة الذين يصابون أثناء عملهم على اآلالت امليكانيكية مع رفع من 

ستحقات العامل املصاب حبادث عمل سواء فيما يتعلق باملعونة اليت متنح للعامل أثناء فترة م
العالج أو عن  املستحق له إذا ما أدى احلادث إىل العجز عن العمل أو لذوي حقوقه إذا 

الذي قرر ألول مرة يف  1950لسنة  117مث تاله القانون رقم . ما أدى احلادث إىل الوفاة
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صحاب األعمال بتعويض أمراض املهنة املنصوص عليها يف اجلداول املرفقة ذا مصر إلزام أ
املتعلق بإصابات  1950لسنة  89القانون وفقا لنفس األسس اليت نص عليها قانون 

وبذلك أصبحت إصابة العامل بأحد األمراض املهنية املنصوص عليها باجلداول . العمل
صاحب العمل يف دفع تعويض للعامل املصاب املعدة لذلك قرينة قاطعة على مسؤولية 

بإحدى هذه األمراض وال تقبل إثبات العكس وقد اعترب هذا القانون مجيع املبالغ املستحقة 
  .    (1)مبوجبه مبثابة الديون املمتازة اليت ال تقبل احلجز عليها 

 1952يوليو  23كانت هذه بدايات ظهور التأمينات االجتماعية يف مصر إال أن لثورة 
  . األثر األكرب يف ظهور نظام التأمينات االجتماعية

    1952يوليو  23مرحلة ما بعد ثورة / 2

يوليو االشتراكية أيديولوجية هلا ومن بني شعاراا حتقيق العدالة  23لقد أخذت ثورة 
االجتماعية، األمر الذي كان له الدور األكرب يف توسيع نظام التأمينات االجتماعية ولقد 

على حتقيق هذا  1971ـ  1956ركزت كل الدساتري الصادرة خالل الفترة ما بني 
من  17قتصادي للمواطنني منها نص املادة اهلدف من أجل توفري األمن االجتماعي واال

  :واليت تنص على أنه 1971الدستور الدائم لسنة 

تكفل الدولة خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل " 
  ".والبطالة والشيخوخة للمواطنني مجيعا وذلك وفقا للقوانني

وجبه أنشئت مؤسسة والذي مب 1955لسنة  419وتنفيذا لذلك صدر القانون رقم 
التأمني واالدخار للعمال وقد قضى هذا القانون بإنشاء صندوقني أحدمها للتأمني والثاين 

حيث يتوىل صندوق التأمني .لالدخار لصاحل العمال اخلاضعني ألحكام قانون العمل
 مواجهة حاليت الوفاة وكذا العجز قبل بلوغ العامل سن التقاعد عندما ال تكون هلذه الوفاة
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ويتم متويل هذا الصندوق عن طريق اشتراكات تقدر بـ . أو العجز عالقة حبادث العمل
  .من أجور العمال يقوم بدفعها صاحب العمل% 2

أما صندوق االدخار فكان يهدف إىل تقدمي مكافأة اية اخلدمة للعمال كبديل عن دفع 
وميول من . ملرب العمل هلذه املكافأة وذلك محاية للعمال من مماطلة صاحب الع

  .لكل منهما% 5اشتراكات كل من العمال وكذا صاحب العمل بنسبة تقدر بـ 

وقد مد . املتعلق بالتعويض عن إصابات العمل، 1958لسنة  202مث تاله القانون رقم 
كما مشل التأمني أيضا ضد خطر . االنتفاع ذا القانون إىل كل من يعمل لدى الغري

و أخذ هذا القانون بنظام . أثناء العودة أو اإلياب إىل عملهالطريق الذي يلحق بالعامل 
املعاش الدوري بدال من نظام الدفعة الواحدة وذلك يف حالة الوفاة أو العجز الدائم كما 
قرر هذا القانون إنشاء صندوق تشرف عليه مؤسسة التأمني واالدخار املنشأة مبوجب 

وق مسؤولية أرباب العمل جتاه عماهلم ليتوىل هذا الصند 1955لسنة  419القانون رقم 
وذا حتول التأمني من التأمينات اخلاصة اإلجبارية إىل . بدال من شركات التأمني التجارية

  .(1)التأمينات االجتماعية

صدر أول قانون متكامل  للتأمينات االجتماعية يف مصر وهو  1959ويف سنة 
أثناء الوحدة مع سوريا وكان يطبق يف كل من مصر  1959لسنة  92القانون رقم 

وقد عمل املشرع يف هذا القانون على " بالقانون املوحد" وسوريا ولذلك كان يسمى 
جتميع كافة قواعد التأمينات االجتماعية متضمنا كافة املزايا املتاحة يف هذا اال ومتالفيا 

 لسنة  419 رقموجبه مت إلغاء القانون ومب. ما أسفر عنه تطبيق القوانني السابقة من عيوب

املتعلق  1958 لسنة 202 رقموالقانون . اخلاص بإنشاء صندوق التأمني واالدخار 1955
بالتأمني والتعويض عن إصابات العمل، وقد ألزم هذا القانون أصحاب األعمال بالتأمني 
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اطر أربعة هي ضد خم" هيئة التأمينات االجتماعية"على عماهلم لدى هيئة عامة تسمى 
والوفاة بالنسبة ألسرة العامل اليت كان  إصابات العمل، أمراض املهنة، العجز، الشيخوخة

وكان اهلدف منه تعديل بعض  1961لسنة  134يعوهلا، مث مت تدعيمه بالقانون رقم 
تعديال مبقتضاه مت تعميم نظام املعاش الدوري بدال  1959لسنة  92أحكام القانون رقم 

    .   (1) نظام الدفعة الواحدة من

ورغبة من املشرع يف توسيع نطاق تطبيق التأمينات االجتماعية سواء من حيث 
، وقد اتسم 1964لسنة  63األشخاص أو املخاطر اليت يغطيها فقد أصدر القانون رقم 

هذا القانون بالتوسع يف تطبيقه من حيث األشخاص حيث استثىن من تطبيقه فئات معينة 
 92حددا املادة الثالثة منه ومن حيث املخاطر فقد أضاف إىل املخاطر اليت يغطيها قانون 

  .نظام التأمني الصحي وآخر للتأمني ضد البطالة 1959لسنة 

بأن تتوىل الدولة التكفل  1971دستور  من 17وبنص املشرع يف نص املادة 
حتول نظام التأمينات االجتماعية يف مصر من نظام تقتصر . خبدمات التأمينات االجتماعية 

كما  (2)محايته على العاملني فقط إىل نظام حيمي مجيع املواطنني ضد املخاطر االجتماعية
الذي مت  1964 لسنة 63م نشط يف جمال التأمينات االجتماعية، إذ مت إصدار القانون رق

بل ومشل تطبيقه أيضا . مبوجبه مد االستفادة من مزاياه إىل كل العاملني على خمتلف فئام
  .طوائف أخرى غري العمال كأصحاب املهن احلرة وأصحاب األعمال

الذي يعترب مبثابة الشريعة العامة أو األصل العام لنظام  1975لسنة  79مث جاء القانون رقم 
نات االجتماعية املصري وهو يطبق على مجيع العمال بغض النظر عن النشاط الذي التأمي

مث مت تعديل هذا القانون مبوجب القانون رقم ، ميارسونه وأيا كان القطاع العاملني فيه
  .  حتت اسم قانون التأمني االجتماعي الشامل 1980لسنة  112
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  ةــخالص
  

األمر الوسيلة الوحيدة يف مواجهة ما قد  كان طريق التضامن بني األفراد يف بداية
يتعرضون له من خماطر خمتلفة، وكانت الوسيلة األوىل تتمثل يف التضامن األسري مث القبيلة 

  .مث تطور التضامن إىل التعاونيات احلرفية واملهنية

غري أن هذه الوسائل مل تكن كافية خاصة مع تطور اتمع واالبتكارات، األمر الذي أدى 
التأمني : البحث على الوسيلة األجنع فكان التأمني الذي ظهر يف األول بصورتني  إىل

الذي يهدف إىل حتقيق الربح، والتأمني التباديل الذي يهدف إىل حتقيق ) التجاري(اخلاص 
التعاون والتضامن بني مجيع املؤمن هلم وكانت البداية اليت انطلقت منه نظم التأمينات 

  .االجتماعية احلالية
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 خصائص التأمینات االجتماعیة

ميكن بداهة تعريف التأمينات االجتماعية بأا جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها 
السلطة املختصة يف الدولة ملواجهة خماطر اجتماعية دد أفراد اتمع يف كسب قوم 

  .لغرض حتقيق أمنهم االجتماعي

  

التعریف بالتأمینات 
 االجتماعیة

لقد اختلف الفقهاء يف تعريف التأمينات االجتماعية واعتمدوا يف حتديد مفهوم 
التأمينات االجتماعية على عنصرين أساسيني تقوم عليهما فكرة التأمني االجتماعي ومها 

  :عنصر اخلطر االجتماعي والعنصر املادي املستعمل ملواجهة هذا اخلطر وعرفوه بأنه 

  .(1)اتمعاخلطر الناتج عن احلياة يف 

إال أن اختالف هذين العنصرين من بلد آلخر قد يصعب من التحديد الدقيق 
لفكرة التأمني االجتماعي حيث ما يعترب خطرا اجتماعيا يف بلد ما قد ال يكون كذلك يف 

. كما ختتلف الوسيلة املستعملة ملواجهة األخطار االجتماعية من بلد آلخر أيضا. بلد آخر
ة اخلطر االجتماعي لتحديد مفهوم التأمينات االجتماعية كما أن االعتماد أيضا على فكر
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. قد يدخل حتت مظلة هذه القوانني أخطار ال تغطيها وخيرج أخرى جيب أن يغطيها
فأخطار احلروب وأخطار حوادث املرور تنتج عن اتمع ومع ذلك ال تغطيها قوانني 

ما أن األخطار اليت تغطيها التأمينات االجتماعية، بل تغطيها قوانني التأمينات اخلاصة ك
قوانني التأمينات االجتماعية غالبا ما تكون أخطارا شخصية ذاتية لصيقة بشخص اإلنسان 

وإن طبقنا فكرة . كخطر املرض والوفاة والوالدة وغريها وهي أخطار ال تنتج عن اتمع
ألخطار من اخلطر االجتماعي كمعيار لتحديد مفهوم التأمينات االجتماعية قد خترج هذه ا

دائرة التأمينات االجتماعية وهي أخطار أساسية تغطيها قوانني التأمينات االجتماعية كما 
هو الشأن يف اجلزائر حيث تغطي قوانني التأمينات االجتماعية خطر املرض، الوالدة، 

  .وكلها أخطار فيزيولوجية تصيب اإلنسان بذاته وال تنتج عن اتمع (1)العجز، الوفاة

قد سعى فريق آخر من الفقهاء إىل إجياد عنصر آخر لتحديد أو تعريف مفهوم وعليه 
التأمينات االجتماعية واهتدى البعض منهم إىل تعريف التأمينات االجتماعية باالعتماد على 
اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه ، ورأوا بأن االعتماد يف تعريف التأمينات االجتماعية على 

يب املستعملة ملواجهته قد خيتلف من خطر آلخر، مما يؤدي إىل مصدر اخلطر وكذا األسال
  .توسيع دائرة األخطار اليت تغطيها التأمينات االجتماعية

وبني التأمينات االجتماعية هو أمر مسلم به  ةلكن االرتباط القائم بني هذه األخطار املتعدد
اء كانت مهنية أو يف اتمعات احلديثة، ألن العنصر املشترك بني هذه املخاطر سو

اجتماعية أو إنسانية ال ميكن البحث عنه يف مصدر اخلطر وإمنا جيب التركيز على األثر 
وهذا األثر الشك أنه مشترك بني اجلميع أال . الذي خيلفه هذا اخلطر بالنسبة ملن حل به

وز يف وهو ديد األمن االقتصادي ملن أصابه اخلطر ويقرون بأن التأمينات االجتماعية تتجا
  :  مضموا أي حصر ملصادر اخلطر الذي يصيب األفراد ويعرفوا بأا
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  .(1)"جمموعة الوسائل اليت تستخدم من أجل ضمان األمن االقتصادي ألفراد اتمع" 

كما ال ميكن يف رأيهم أيضا االعتماد يف تعريف التأمينات االجتماعية على الوسائل 
ذلك أن هذه السياسات ختتلف وتتطور من عصر . والسياسات املتبعة ملواجهة اخلطر

حيث استعمل اإلنسان منذ البداية وسائل متعددة من أجل مواجهة اخلطر . آلخر
كاالعتماد على األسرة والقبيلة واجلمعيات اخلريية واالدخار وغريها من الوسائل اليت مل 

الذات بعد الثورة تنجح يف مواجهة األخطار خاصة بعد التطورات اليت شهدها العامل وب
الصناعية وما صاحبها من اختراعات وابتكارات تتولد عنها أخطار ال ميكن هلذه الوسائل 

  .التصدي هلا

لكن وبالتمعن يف التعريف الذي جاء به أصحاب هذا الرأي والذي هدفه حتقيق 
تماعية األمن االقتصادي ألفراد اتمع، جند أن نفس اهلدف تسعى إليه السياسة العامة االج

للدولة حيث تسعى هذه األخرية إىل توفري منصب شغل لكل مواطن حىت يقيه من احلاجة 
  . اخل...وذلك عن طريق برنامج حماربة البطالة وضمان سياسة حكيمة لألجور

ودف التأمينات االجتماعية أيضا إىل محاية من فقد دخله بسبب املرض أو العجز 
  .لك لفترة مؤقتة أو طويلةأو الوالدة أو الوفاة سواء كان ذ

وبالتايل يكون هدف االثنني واحد حيث ترمي السياسة االجتماعية للدولة إىل حتقيق األمن 
االقتصادي واالجتماعي للمواطنني ولبلوغ هذا اهلدف فهي تستعمل التأمينات االجتماعية 

االقتصادي اليت ترمي إىل حتقيق نفس اهلدف لكنها ال تكفي لوحدها لتحقيق األمن 
  .(2)للمواطن دون اعتماد وسائل أخرى
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غري أن اعتماد تعريف التأمينات االجتماعية على اهلدف منها جيعل منه تعريفا 
واسعا حيث يربط بني التأمينات االجتماعية والسياسة االجتماعية للدولة األمر الذي ال 

أخرى لتعريف التأمينات ميكن معه حتديد مفهوم التأمينات االجتماعية لذلك جاءت حماولة 
  .االجتماعية واليت اعتمد أصحاا على فكرة الوسائل اخلاصة بنظام التأمينات االجتماعية

وقد انتقد أصحاب هذا االجتاه الرأي األول بقوهلم أن التوسع الذي وقعوا فيه قد أفقد 
عند  نظام التأمينات االجتماعية كل خصائصه املميزة، وأشاروا إىل ضرورة االعتماد

تعريف التأمينات االجتماعية على الوسائل واألساليب اليت تستخدم ملواجهة األخطار 
االجتماعية خاصة ما يقرره نظام التأمينات االجتماعية من تعويضات وإعانات ملساعدة 

ففي رأيهم أن هذه الوسائل عبارة عن عالج . الشخص الذي أصابه اخلطر االجتماعي
  .عية ملا يترتب عن اخلطر من آثار ضارة مبن حل بهتقدمه التأمينات االجتما

الوقاية خري من " كما يقرون أيضا على ضرورة الوقاية من هذه األخطار تطبيقا ملبدأ 
. الذي يعترب يف رأيهم وسيلة من الوسائل املستخدمة يف مواجهة اخلطر االجتماعي "العالج

النوعني من الوسائل الوقائية  مبعىن أن نظام التأمينات االجتماعية يتضمن بالضرورة
  : والعالجية وعليه، عرفوا التأمنينات االجتماعية بأا

جمموعة الوسائل الوقائية والعالجية املقررة حلماية األفراد من املخاطر االجتماعية ( 
  .(1))وحتقيق األمن االقتصادي هلم

ثاين الذي من املفترض غري أن إجراء مقارنة بني أصحاب االجتاه األول وأصحاب االجتاه ال
أنه جاء ليعاجل عيوب االجتاه األول أو التعريف األول فإننا ال جند  فرقا يذكر ما عدا ما 
أضافه أصحاب االجتاه الثاين من وصف الوسائل الوقائية والعالجية بينما اكتفى أصحاب 

حاب وبذلك يكون أص. االجتاه األول بالوسائل بصفة عامة مما يوحي بأن القصد واحد
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االجتاه الثاين وقعوا يف نفس اخلطأ الذي وقع فيه أصحاب االجتاه األول حيث وسعوا يف 
تعريف التأمينات االجتماعية مما يفقدها ذاتيتها وهو النقد املوجه من قبلهم ألصحاب 

  .االجتاه األول

ريف لذلك جاءت حماولة ثالثة للتوفيق بني االجتاهني السابقني حيث تأخذ يف االعتبار لتع
التأمينات االجتماعية اهلدف من التأمينات االجتماعية أي السعي إىل حتقيق األمن 

  .االقتصادي للمواطن وكذلك الوسائل املستعملة لتحقيق هذا اهلدف

غري أن هذا التعريف مل يسلم هو اآلخر من النقد حبيث دمج التعريفني السابقني، 
تأمينات االجتماعية وفكرة األمن التعريف القائم على اهلدف والذي يربط بني ال

. االقتصادي والتعريف القائم على الوسائل والذي يربط بني الوسائل الوقائية والعالجية
وهذا الدمج سيؤدي إىل التوسع أكثر يف نظام التأمينات االجتماعية األمر الذي يصعب 

نات االجتماعية حيث سيتسع نظام التأمي. معه حتديد معامل هذا النظام وكذا نطاق تطبيقه
ليشمل ليس فقط السياسة العامة للدولة املتعلقة بأجور العمال وصحتهم كوسائل عالجية 
بل تشمل أيضا قوانني املرور وما تنظمه من وسائل وقائية من حوادث املرور، وكذا 
اإلجراءات اخلاصة كمكافحة التضخم باعتبارها إجراءات وقائية حتاول الدولة من خالهلا 

كذلك اإلجراءات اليت . ة على القوة الشرائية للطبقات اليت تضار من التضخماحملافظ
تتخذها الدولة فيما يتعلق بإجيار السكن ألن ذلك قد يؤدي إىل زيادة أعباء املواطنني 
وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة كوسائل وقائية من أجل حتقيق األمن 

األمر الذي يصعب معه التمييز بني ما هو من ، (1)االقتصادي للمواطن ومحايته من العوز
التأمينات االجتماعية باملعىن الدقيق وما هو من السياسة االجتماعية العامة للدولة وهو 
يتناىف مع خصائص نظام التأمينات االجتماعية اليت متيزها عن غريها من األنظمة القائمة 

ى الدكتور أمحد حسن الربعي يف كتابه واهلادفة إىل خدمة الفرد اجتماعيا وعليه فقد رأ
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أنه لتعريف التأمينات االجتماعية  جيب األخذ  (1)"الوسيط يف التشريعات االجتماعية"
باالعتبار أهداف التأمينات االجتماعية ووسائلها لكن بعيدا عن املعىن الواسع الذي ذهب 

أيضا حيث اعتمدوا على إليه أنصار التعريفني األول والثاين بل وأنصار التعريف الثالث 
ورأى أنه لتعريف نظام التأمينات . املعىن الواسع عند حماولتهم دمج التعريفني األول والثاين

  : االجتماعية جيب حتديد خصائص هذا النظام واليت حددها كالتايل

أنه أوال فكرة اجتماعية قدمية تقوم على أساس مواجهة املخاطر االجتماعية اليت قد / 1
  .بالفردتلحق 

أنه نظام قانوين حديث مل يظهر للوجود إال يف أعقاب احلرب العاملية الثانية وانتشر / 2
بسرعة وأصبح من أسس النظام االجتماعي يف كل البلدان تقريبا سواء كانت غنية أو 

  .فقرية

إن التأمينات االجتماعية هلا هدف تشترك فيه مع السياسة االجتماعية للدولة أال وهو / 3
  .قيق األمن االقتصادي للمواطن وحتريره من احلاجةحت

إن للتأمينات االجتماعية أيضا هدف خاص ا يتحدد مبجموعة املخاطر اليت درجت / 4
قوانني التأمينات االجتماعية يف خمتلف الدول على تغطيتها حبيث تواجه التأمينات 

  .االجتماعية األضرار الناجتة عن هذه املخاطر فقط

لتأمينات االجتماعية عن السياسة االجتماعية للدولة باألساليب اخلاصة اليت ختتلف ا/ 5
تواجه ا املخاطر االجتماعية وإن كانت التأمينات االجتماعية إحدى هذه الوسائل اليت 
تستخدمها الدولة ملواجهة املخاطر االجتماعية لكنها ختتلف عنها يف كوا ذات طابع 

قيق ذاتية التأمينات االجتماعية ومتيزها عن غريها من اجتماعي والذي يساعد على حت

                                                        
  - القاھرة –دار النھضة العربیة .  2000الطبعة الثالثة عام  (1)
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القوانني االجتماعية ومن جمموع هذه اخلصائص خلص إىل التعريف التايل للتأمينات 
  : االجتماعية

التأمينات االجتماعية هي نظام قانوين اجتماعي يعمل على حتقيق األمن االقتصادي ( 
نية أو االجتماعية الواردة يف االتفاقية لألفراد يف حالة تعرضهم ألحد األخطار امله

الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وذلك عن طريق استخدام  102الدولية رقم 
جمموعة من األساليب الفنية اخلاصة ذا النظام واليت تعمل على إعادة توزيع الدخل 

  .(1))القومي بشكل أكثر عدالة

الفين لعملية التأمينات  يالحظ على هذا التعريف أنه درس اجلانب إن ما
االجتماعية حيث وضح كيف تتم عملية التأمني لكنه مل يوضح ما املقصود بالوسائل الفنية 

فهل تتم هذه العملية . اليت يعتمد عليها من أجل إعادة توزيع الدخل القومي بطريقة عادلة
  ؟ بطريقة علمية  إحصائية أم بطريقة أخرى

آلخر وسع من نطاق املخاطر اليت تشملها قوانني كما يالحظ أن هذا التعريف هو ا
التأمينات االجتماعية فأشار إىل نظام اجتماعي قانوين يعمل على حتقيق األمن االقتصادي 

وقد سبق وأن رأينا أن هناك . لألفراد عند تعرضهم ألحد األخطار املهنية أو االجتماعية
أن قوانني التأمينات االجتماعية ال  أخطار اجتماعية ال تغطيها التأمينات االجتماعية كما

تغطي األخطار املهنية كما هو الشأن يف اجلزائر حيث تغطيها قانون حوادث العمل 
بينما يغطي قانون التأمينات االجتماعية فقط خطر املرض، الوالدة، (2)واألمراض املهنية
صطلح الضمان مما ميكن القول معه أن هذا التعريف يصدق أكثر على م. العجز مث الوفاة

  : االجتماعي وعليه نقترح التعريف التايل

                                                        
 .54: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن البرعي / د (1)
 1983جویلیة  05الصادرة في  28الجریدة الرسمیة عدد . المتعلقة بحوادث العمل واألمراض المھنیة 83/13القانون رقم  (2)
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التأمينات االجتماعية هي جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها السلطة املختصة يف (
الدولة ملواجهة خماطر حمددة يف القانون دد األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون 

ن ضرر مادي نتيجة لتحقق لتعوضهم عما قد يلحق م أو مبن هم حتت كفالتهم م
  ).إحدى املخاطر املنصوص عليها يف القانون

  

متییز التأمینات االجتماعیة 
 عن بعض األنظمة املشاهبة هلا

تلتقي قوانني التأمينات االجتماعية يف سعيها لتحقيق األمن االجتماعي للمنطويني 
اهلدف لكنها قد ختتلف حتت مظلتها مع بعض األنظمة األخرى املشاة هلا من حيث هذا 

  :عنها من حيث طبيعتها وكذا شروط تطبيقها وهذا ما سنتوىل توضيحه يف النقاط التالية 

  ـ الفرق بني التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي 1

دف التأمينات االجتماعية بصفة عامة إىل توفري األمن واألمان يف نفس الطبقة 
وذلك عن طريق تعويض . العاملة يف اتمع سواء كان ذلك يف القطاع العام أو اخلاص

املؤمن له أو من يعوهلم من أفراد أسرته عن اخلسارة اليت قد تلحق به نتيجة لتحقق أحد 
وص عليها يف قوانني التأمينات االجتماعية كخطر املرض، العجز، املخاطر االجتماعية املنص

الوفاة واألمومة مثلما هو الشأن يف اجلزائر ويتمثل التعويض يف تقدمي مبالغ نقدية على 
شكل إيراد أو أي عوض مايل أو خدمات عينية تتمثل على اخلصوص يف التكفل بالرعاية 

وذلك مقابل اشتراكات إجبارية يدفعها كل . هللمؤمن ل اخل...الطبية ودفع نفقات العالج
  .من العامل وصاحب العمل ومبشاركة من الدولة أحيانا
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وعليه يكون القصد بالتأمينات االجتماعية تلك النظم اليت حتقق محاية للمؤمن له 
الذي غالبا ما يكون عامال من اخلطر املؤمن منه وذلك عن طريق ترميم نتائج حتقق هذا 

 يهدف نظام الضمان االجتماعي إىل محاية األفراد من األخطار واألعباء اخلطر، يف حني
  .اخل...االجتماعية اليت ددهم بالبؤس واحلاجة كاملرض والعجز والوفاة والبطالة والتقاعد

ومتثل التأمينات االجتماعية أداة من األدوات اليت يستعملها الضمان االجتماعي لتوفري 
حيث يؤدي التأمني عن املرض إىل توفري احلماية . واالقتصادي لألفراداألمن االجتماعي 

  .اخل...للمؤمن له من املرض إذ توفر له احلماية الطبية الكافية كما تقدم له نفقات العالج

وحيميه التأمني عن العجز مما قد ينجر عنه خماطر نتيجة النقطاع دخله عند العجز عن 
األعباء العائلية الناجتة عن فقدان املعيل كما يوفر التأمني  العمل ويؤمن التأمني عن الوفاة

  .اخل...عن األمومة راحة لألم ومحاية للطفل

وبذلك ميثل التأمني االجتماعي فعال وسيلة من الوسائل اليت يستعملها الضمان 
االجتماعي لتحقيق غايته واملتمثلة يف األمن االجتماعي الذي تسعى الدولة إىل حتقيقه 

طنيها عن طريق ضمان دخلهم يف حالة تعرضهم إىل االنقطاع أو النقص أو يف حاالت ملوا
  .مواجهتهم ألخطار اجتماعية سواء كانت دائمة أو مؤقتة

أكثر مشولية من التأمينات االجتماعية ألن نظام  يوبذلك يكون الضمان االجتماع
دف إىل حتقيق األمن  الضمان االجتماعي عبارة عن جمموعة من الوسائل القانونية اليت

  .(1)االجتماعي والتأمني االجتماعي إحدى هذه الوسائل

  ـ التأمينات االجتماعية والتأمينات اخلاصة  2

                                                        
        2004دار الكتاب الحدیث القاھرة الطبعة الثانیة  -قانون التأمین االجتماعي  - محمد شریف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن/ د (1)
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دف كل من التأمينات االجتماعية والتأمني اخلاص إىل حتقيق األمن واألمان يف 
مواجهتها نفوس املؤمن هلم جتاه ما يهددهم من أخطار مستقبلية قد ال يقدرون على 

  .بوسائلهم اخلاصة

وتتوىل القيام ذه املهمـة يف التأمينـات اخلاصـة شركات جتاريـة هـدفها 
حتقـيق الـربح حيث تتعهد بتغطية اخلسائر واألضـرار التـي قـد تلحـق باملـؤمن 
له إذا حتـقق اخلـطر املؤمن منه، وذلك يف مقابـل أقساط يدفعـها املؤمن له حـسب 

  .فاق عليـه يوم إبرام عقد التأمنيما مت االت

كانت عملية التأمينات اخلاصة حمتكرة  95/07ويف اجلزائر ولغاية صدور األمر رقم 
املؤرخ  85/82من قبل الدولة إذ متارسها بواسطة الشركات احملددة مبوجب مرسوم رقم 

  :واحملددة كالتايل 1985 أفريل 30يف 

  SAAالشركة الوطنية للتأمني  .1
 CAARالشركة اجلزائرية للتأمني  .2

 CAATالشركة املركزية اجلزائرية لتأمينات النقل  .3

 CCRالشركة اجلزائرية إلعادة التأمني  .4

والذي مت  1980أوت  09املؤرخ يف  80/07وقد قضت املادة األوىل من القانون رقم 
  :على أنه  1995 يناير 25املؤرخ يف  95/07إلغاؤه مبوجب األمر رقم 

  "شركات تأمني الدولة احتكار الدولة لعمليات التأمنيمتارس "

غري أنه وبتوجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق فقد تراجع املشرع على نظام احتكار 
الذي فتح جمال التأمني للقطاع  07-95الدولة لقطاع التأمني وذلك مبوجب األمر رقم 

 أو إعادة التأمني منه على أن متارس شركات التأمني 215اخلاص حيث نص يف املادة 
كما حددت هذه املادة الشكل الذي . نشاط التأمني بشرط خضوعها للقانون اجلزائري
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جيب أن تتخذه هذه الشركات حسب اهلدف من التأمني، فإذا كان اهلدف جتاريا جيب أن 
تأخذ شكل شركة املسامهة وإذا كان اهلدف تعاونيا تأخذ شكل شركة  ذات شكل 

على شركات التأمني التابعة للدولة ملمارسة نشاط التأمني، لكن  تعاضدي، مع اإلبقاء
  .شركات ذات صبغة جتارية تسعى إىل حتقيق الربح وليس تقدمي خدمة عمومية

وبالرجوع ألحكام قانون التأمني اخلاص جندها تبقي على إلزامية بعض التأمينات، 
التأمـني واملؤمـن له  لكن يبقى عقد التأمني كما هو يف هذا اال يربم بني شركة

بطـلب من هذا األخري مـما يوضح بأن التأمني اخلاص هدفه محاية املصلحة اخلاصة 
حيث يسعى املـؤمن لـه بواسطته إىل تأمني نفسه أو ماله ضد خطر مستقبلي 
يهــدده، نظري أقساط يدفعها للمـؤمن أو شركة التأمني حتدد هذه األقساط حبسب 

  .منه وكذا درجة احتمال وقوعـــه أو تفاقمه جسامة اخلطــر املؤمن

بينما التأمينات االجتماعية عبارة عن مشروع عام يهدف إىل حتقيق األمن االجتماعي 
. ألفراد اتمع وغالبا ما تكون الدولة أحد أطراف عالقته اليت تسعى إىل حتقيق النفع العام

وصاحب العمل وكذا الدولة حيث تدفع اشتراكات هذا التأمني من قبل كل من العامل 
  .بنسب خمتلفة حيددها القانون

واملالحظ أن هذه االشتراكات ال يدفعها املؤمن له كما هو الشأن يف التأمينات 
،  كما ال يأخذ يف االعتبار عند حتديد نسبها (1)اخلاصة وإمنا تقتطع من راتبه أو أجرته

وإمنا يرتبط بالقدرة على املسامهة جسامة اخلطر املؤمن منه وال إىل درجة احتمال وقوعه 
  .يف عبء التأمني االجتماعي ككل

وملا كان هدف التأمني االجتماعي حتقيق األمن االجتماعي ألفراد اتمع لذلك ال 
ذلك ألن الفئة املستفيدة من هذا . جيب أن يتحمل املستفيد منه عبء اشتراكاته وحده

                                                        
 72المتعلقة بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي المعدل والمتمم، وكذلك المادة  83/14من القانون رقم  18أنظر المادة  (1)

 .الجتماعیة المعدل والمتممالمتعلق بالتأمینات ا 83/11من القانون رقم 
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التأمني هي عادة األقل قدرة على دفع نفقاته األمر الذي جعل املشرع يتدخل بواسطة 
صاحب العمل بتحمل جزء من نفقات هذا التأمني وهذا ما نصوص قانونية يلزم مبوجبها 

  : من قانون التأمينات االجتماعية بقوهلا 72يستشف  من نص املادة 

يتم متويل نفقـات التأمينات االجتماعية اعتمـادا على قسط اشتراك إجباري على " 
  ".لقانوننفقة أصحاب العمل وكذا املستفيدين املشار إليهم يف الباب األول من هذا ا

ولذلك ميكن القول بأن التأمني االجتماعي تأمني إلزامي ال بد منه وأن عدم قدرة 
املستفيد على دفع نفقاته ال حيول دون قيامه نظرا للهدف املرجو منه أال وهو حتقيق األمن 
االجتماعي ككل، لذلك يلزم القانون كل من العامل وصاحب العمل وأحيانا الدولة بدفع 

فهو إذن نظام إجباري يعمل على إضفاء احلماية االجتماعية على فئة معينة من  .اشتراكاته
املواطنني تقضي مصلحة اتمع محايتها وهي غالبا فئة العمال سواء كانوا أجراء أم 

  .ملحقني باألجراء، أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه

كل من العامل عن طريق  أما نفقات أو اشتراكات التأمينات االجتماعية فيتحملها
االقتطاع من أجره وصاحب العمل حيث يلزمه القانون بدفع نسبة اشتراكات التأمني عن 

ذلك أن . (1)العامل لديه وكذا الدولة، ويف بعض الصور يتحملها صاحب العمل وحده
التأمني االجتماعي يقوم على فكرة مواجهة األخطار االجتماعية بصورة مجاعية عن طريق 

اركة يف التمويل باعتبار أن املخاطر اليت تلحق باألفراد تنعكس آثارها على اتمع املش
ككل فعندما يصاب العامل بعجز يقعده عن العمل سيكون عالة على اتمع هو ومن 

لكن عندما يكون مؤمنا اجتماعيا سيعوض مما كان قد دفعه من اشتراكات . حتت كفالته
ميكن القول بأن فائدة التأمني االجتماعي ال تعود على وعليه . عندما كان ميارس عمله

                                                        
 .29المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة وكذلك حسن عبد اللطیف حمدان ص 83/13من القانون رقم  76أنظر المادة  (1)
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لذلك ال تكون نفقات . املؤمن له وحده بل يستفيد منها اتمع أيضا بطريقة غري مباشرة
  .هذا التأمني على املؤمن له وحده كما سبق وأشرنا

 املسامهة يف حتمل نفقات هذا التأمني وليس ىعل ةوأما االشتراكات فتحدد مبدى القدر
جبسامة اخلطر، على خالف التأمينات اخلاصة اليت حتسب فيها األقساط اليت يلتزم املؤمن له 

بدفع مبلغ التعويض عند حتقق اخلطر املؤمن " شركة التأمني" بدفعها مبقابل تعهد املؤمن 
منه حبسب جسامة اخلطر املطلوب التأمني منه وكذا درجة احتمال وقوعه، حبيث يرتفع 

  . ا ارتفعت درجة احتمال وقوع هذا اخلطر وكذا تفاقمه والعكس صحيحهذا القسط كلم

وخالصة القول أنه وبالنظر إىل الوظيفة اليت يؤديها التأمني االجتماعي وكذا اهليئة اليت 
 (1)تتوىل إدارة هذا التأمني وهي هيئات عامة تابعة للدولة تدعى هيئات الضمان االجتماعي

تغطية املخاطر اليت يتعرض هلا املنظمون حتت مظلة هذا  هدفها حتقيق نفع عام عن طريق
التأمني من العاملني أو املوظفني يف الدولة دون السعي إىل حتقيق الربح، وهذا ما يربر 

هذا وإذا . إلزامية هذا التأمني سواء للمؤمن أو املؤمن له على خالف التأمينات اخلاصة
اء احلماية التأمينية على أشخاص حمددة يف كان  القصد من التأمينات االجتماعية هو إضف

القانون، فال جيوز للمؤمن أو املؤمن له رفض هذا التأمني على خالف التأمني اخلاص الذي 
يهدف إىل حتقيق مصلحة خاصة ألطرافه، ولذلك يترك أمر االستفادة منه لتقرير أطرافه 

التأمني ألجل التأمني على حيث يكون ألي فرد من األفراد احلرية يف أن يلجأ إىل شركات 
  .(2)كما له أن ال يفعل ذلك. اخل...حياته أو مرتله أو متجره

 1995جانفي  25املؤرخ يف  95/07من األمر رقم  29وهذا ما يؤكده نص املادة 
  :املتعلق بالتأمينات بقوهلا 

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  78أنظر المادة  (1)
 .50: ص  –ع سابق مرج -محمد شریف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن / د (2)
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ميكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف حفظ مال أو يف عدم وقوع " 
  "أن يؤمنهخطر، 

إال أن هذا ال يعين أن التأمينات اخلاصة كلها ليست إلزامية حيث هناك بعض 
كما هو الشأن . ااالت اليت يلزم فيها القانون األشخاص لضرورة التأمني اإلجباري عليها

     املؤرخ يف  74/15بالتأمني على السيارات حيث نصت املادة األوىل من األمر رقم 
املتعلق بإلزامية التأمني عن السيارات ونظام التعويض عن األضرار املعدل  1974يناير  30

  :على أنه . 1988يوليو  19املؤرخ يف  88/31واملتمم بالقانون رقم 

كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب يف عقد تأمني يغطي األضرار اليت تسببها تلك " 
  ".املركبة للغري وذلك قبل إطالقها للسري

فهوم قانون التأمينات االجتماعية عن مفهوم قانون التأمينات وبذلك خيتلف م
اخلاصة أو ما يعرف بالتأمني التجاري الذي تقوم به شركات التأمني اليت تعترب يف نظر 

هدفها حتقيق الربح مع أن هذه الشركات  (1)القانون شركات جتارية يف عالقاا مع الغري
راف عام من الدولة ممثلة يف وزير املالية شأا هي شركات تابعة للدولة أي أا ختضع إلش

يف ذلك شأن نظام التأمني االجتماعي الذي سبق وأن رأينا بأنه وسيلة يف يد الدولة تسعى 
من خالهلا إىل حتقيق األمن االجتماعي لفئة معينة من اتمع إال أا ختتلف يف نقطة 

ماعية تعترب قواعدها قواعد آمرة ال جوهرية تتمثل يف كون نصوص قوانني التأمينات االجت
ميكن لألطراف االتفاق على خمالفتها والنصوص اآلمرة كما هو معروف تتعلق بالنظام 
العام الذي يهدف إىل محاية حقوق اتمع الذي ال ميكن لألطراف إال اخلضوع هلا جربا 

وجوبيا وهذا  ومنه فعلى أطراف عالقة العمل أيا كانت االنتساب إىل الضمان االجتماعي

                                                        
 .1985أفریل 30المؤرخ في  85/82أنظر المرسوم رقم  (1)
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واملتعلق  1983يوليو  2املؤرخ يف  83/14من القانون رقم  8ما يستشف من نص املادة 
  :بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي بقوهلا 

ينسب وجوبا إىل الضمان االجتماعي األشخاص أي كانت جنسيتهم سواء كانوا " 
كانوا رهن التكوين بأيه صفة من  ميارسون نشاطا مأجورا أو شبيها به باجلزائر أم

الصفات وحيثما كان لصاحل فرد أو مجاعة من أصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة 
أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صالحية عقدهم أو عالقة عملهم على أن يستوفوا 

  ".الشروط احملددة يف هذا الفصل

لذين ميارسون نشاطا مهنيا ينتسب وجوبا للتأمينات االجتماعية كذلك كل األشخاص ا
  .(1)غري مأجور مهما كان قطاع النشاط

وجيب أن يقدم طلب االنتساب من قبل صاحب العمل وذلك يف خالل عشرة أيام اليت 
وعند املخالفة فقد قرر املشرع عقوبات تتمثل يف غرامات مالية . تلي توظيف العامل

دج، عن كل عامل مل  500ة قدرها توقعها هيئة الضمان االجتماعي على اهليئة املستخدم
  . (2)يتم انتسابه

غري أن األمر ليس كذلك بالنسبة للتأمينات اخلاصة حيث توحي نصوص القانون 
على كون الشخص خمتارا بالتأمني على حياته أو ممتلكاته لدى شركة خيتارها ويستحق 

قانون التأمني  مبلغ التأمني عند حتقق اخلطر املؤمن منه وهذا ما يستشف من بعض نصوص
  :  منه واليت تنص 26كاملادة  95/07الصادر باألمر رقم 

لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف حفـــظ مـال أو يف عـدم " 
  ".وقـوع خـطر أن يؤمن منه

                                                        
 .المشار إلیھ سابقا 83/14من القانون رقم  13أنظر المادة  (1)
 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/07المتمم بموجب القانون رقم  83/14من القانون رقم  8أنظر الفقرة الثانیة المادة  (2)
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  : من نفس القانون واليت تنص على أنه 64كذلك نص املادة 

  ".عقد تأمني على نفسهلكل شخص يتمتع باألهلية القانونية أن يربم " 

كما نالحظ أيضا أن اشتراكات التأمني االجتماعي حمدد مبوجب قوانني وبصورة 
ترتبط بالقدرة على املسامهة يف نفقاته ذلك أن الفئة املستفيدة من هذا التأمني هي عادة 
األقل قدرة على دفع نفقاته لذلك يهدف هذا القانون حلماية املؤمن هلم املنطوين حتت 

ة قانون التأمني االجتماعي من املخاطر اليت قد حتل م وتؤدي بالتايل إىل نقص مظل
دخلهم أو انقطاعه ويغطي قانون التأمني االجتماعي اجلزائري كما سبقت اإلشارة أربعة 
أخطار هي خطر املرض، الوالدة، العجز مث الوفاة  وستكون هذه األخطار حمل دراستنا 

  .خالل هذا البحث

دد مبلغ القسط يف التأمينات اخلاصة من قبل شركة التأمني باعتبارها يف حني حي
الطرف األقوى يف عالقة التأمني واليت تأخذ يف االعتبار عند حتديده ضرورة حتقيق الربح 

  .وذلك باعتمادها على األسس الفنية واإلحصائية حىت تتجنب اخلسارة وحتقق أرباحا

ه هو حتقيق أرباح أو حىت عدم حتمل خسائر ولكن أما التأمني االجتماعي فليس اهلدف من
هو حتقيق اهلدف االجتماعي املرجو منه بأي مثن، وما قد يترتب على هذا اهلدف من 
زيادة يف األعباء فإن الدولة تتحمله وبالتايل فإن االعتماد على أسس فنية ال ميثل يف هذا 

  (1).صالنوع من التأمني األمهية اليت ميثلها يف التأمني اخلا

  ـ التأمينات االجتماعية واملساعدات االجتماعية 3

تتفق التأمينات االجتماعية مع املساعدات االجتماعية يف أن كليهما حتققان األمن 
االقتصادي لفئات معينة من اتمع حيث دف التأمينات إىل حتقيق األمن االقتصادي لفئة 

                                                        
 . 107: ص  1994دار النھضة العربیة ، القاھرة  –التأمین دراسة مقارنة  –جالل محمد إبراھیم / د (1)
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غالبا ما تكون من العمال يف حني حتقق املساعدات االجتماعية األمن االقتصادي لفئة 
املعوزين يف اتمع ومع ذلك ختتلف الواحدة عن األخرى يف كون هذه األخرية تكون 

دج اليت متنحها 2000بصورة مؤقتة قد تكون يف املناسبات كما هو الشأن يف منحة 
داية كل سنة دراسية، كذلك ما تقدمه الدولة مبا يعرف بقفة الدولة للتالميذ املعوزين يف ب

  .رمضان اليت متنح للمعوزين خالل شهر رمضان

بينما حتقق التأمينات االجتماعية األمن االقتصادي بصورة دائمة للمؤمن له عند 
حتقق اخلطر املؤمن منه حيث يتلقى املريض مرضا مزمنا دخله ملدى احلياة كما تتلقى املرأة 

  .(1)اخل...امل راتبها طول مدة عطلة األمومةاحل

كما ختتلف التأمينات االجتماعية عن املساعدات االجتماعية من حيث مصدر 
التمويل حيث يكون متويل اشتراكات التأمينات االجتماعية من العامل وصاحب العمل 

قبل الدولة يف حني ميول نظام املساعدات االجتماعية من  (2)ويف بعض األحيان من الدولة 
حيث ختصص الدولة مبلغا معينا للمساعدات االجتماعية بقدر ما تسمح به مواردها املالية 
وما ختصصه لذلك يف ميزانيتها العامة، وال تقدم للفرد إال إذا أثبت الفحص االجتماعي 
حلالته واحتياجه الفعلي هلذه املساعدات يف حني حيصل املؤمن له على مزايا التأمينات 

تماعية رد توافر شروط استحقاقها دون حاجة إىل إجراء حتقيق عن حالته االج
االجتماعية فيما إذا كان معوزا أو غري معوز ألن اإللزام ا يقرره القانون حيث يستطيع 

هيئة الضمان (املؤمن له يف حالة عدم حصوله على حقوقه اللجوء للقضاء وإلزام املؤمن 
يف حني ال يستطيع املعوز إجبار الدولة على دفع املساعدات  .بدفع مستحقاته) االجتماعي

االجتماعية باعتباره عمل اختياري تقوم به الدولة جتاه الطبقة املعوزة ويقوم على مدى 
  .    قدرا على الدفع وال يستطيع املعوز إجبارها على ذلك ما مل تسمح به مواردها املالية

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون  72أنظر المادة  (1)
 .83/11قانون  72المادة  (2)
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  ةــخالص
  

االجتماعية مع بعض األنظمة اليت دف إىل حتقيق األمن تتشابه التأمينات 
والطمأنينة لدى املنطوين حتت مظلتها، غري أا ختتلف عنها من حيث طبيعتها وكذا 

وتعترب التأمينات االجتماعية األجنع مقارنة ذه األنظمة نظرا . شروط وجمال تطبيقها
يا بالنسبة للمعنيني ا، كما تكون لتنظيمها من قبل الدولة وجعل االنتساب إليها إلزام

أغلبية قواعدها آمرة ال ميكن االتفاق على خمالفتها ألا دف إىل حتقيق مصلحة عامة عن 
طريق توفري احلماية الالزمة للعامل ومن مث أسرته، واألسرة هي الركيزة األساسية يف 

  .اتمع
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  جمال تطبيق قانون التأمينات

  االجتماعية
خنصص هذا الباب لدراسة جمال تطبيق قانون التأمينات االجتماعية من حيث 

فصول خنصص الفصل األول لألشخاص املستفيدين من قانون  وذلك يف ثالثةاألشخاص، 
التأمينات االجتماعية اجلزائري، والفصل الثاين ندرس فيه فئة األشخاص اخلاضعني ألحكام 
قانون التأمني االجتماعي املصري أما الفصل الثالث خنصصه لتمويل وتسيري نفقات 

قارن لتبيان أوجه التقارب واالختالف التأمينات االجتماعية معتمدين دائما على املنهج امل
   .واملصري بني قانون التأمينات االجتماعية اجلزائري
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األشخاص املستفیدون من قانون 
التأمینات االجتماعیة 

 اجلزائري

، يتبني من أن املستفيدين من قانون  83/11من قانون  5، 3بالرجوع إىل املواد 
العمال  األجراء،العمال امللحقون باألجراء، العمال : التأمينات االجتماعية اجلزائري هم 

  .غري األجراء، ااهدون، املعوقون  والطلبة

 
 

 العمال األجراء

يقصد بالعمال باألجراء العمال الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا حلساب 
  .صاحب العمل وحتت إشرافه وسلطته مقابل أجر
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قطاع العمل   

املتعلق بعالقات العمل  90/11من القانون رقم  )02(وفقا لنص املادة الثانية 
، يعترب عامال أجريا العامل الذي لديه صلة مرؤوسية مع صاحب العمل أيا (1)املعدل واملتمم

  . كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه سواء كان عاما أم خاصا

السابق اإلشارة إليه يستفيد كل  83/11ووفقا لنص املادة الثالثة من القانون  رقم 
العمال من مزايا التأمينات االجتماعية سواء أكانوا أجراء أم ملحقني باألجراء أيا كان 
قطاع النشاط الذي ينتمون إليه والنظام الذي كان يسري عليهم قبل دخول قانون 

  .التأمينات االجتماعية حيز التطبيق

واملالحظ على نص املادة الثالثة املشار إليها أعاله أا جاءت على صيغة املطلق مما 
يدل على أن املشرع قصد القضاء على كل تفرقة بني العمال من حيث االستفادة مبزايا 
قوانني التأمينات االجتماعية كما تساهم الصيغة املطلقة لتطبيق نص املادة الثالثة على 

ل العملية اليت قد حتدث يف حالة انتقال أحد العاملني من قطاع إىل آخر التقليل من املشاك
أو يف حالة تغري صفة القطاع الذي ينتمي إليه، كأن يتحول من القطاع العام إىل اخلاص، 
كما هو حاصل اآلن يف إطار خوصصة املؤسسات العمومية حيث يتحول النشاط من 

املادة فال يترتب على هذا التغري أية مشاكل  القطاع العام إىل القطاع اخلاص، وبعمومية
فيما يتعــلق بتطبيق أو اخلضوع لقانون التأمينات االجتماعية، إذ مبقتضى هذا القانون 
خيضع كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقني باألجراء ومهما كان النشاط الذي 

ينات االجتماعية حيز ينتمون إليه وكذا القانون الذي كان يسري عليهم قبل دخول التأم
  .التطبيق

                                                        
 1990سنة  17انظر الجریدة الرسمیة عدد  (1)
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وغرض املشرع من ذلك توسيع دائرة تطبيق قوانني التأمينات االجتماعية على أكرب 
عدد ممكن من العاملني الذين هم حباجة إىل احلماية التأمينية خاصة غري املرتبطني بعقد 

ائلهم العمل الذين ال ميكنهم مواجهة ما قد يتعرضون له من خماطر باالعتماد على وس
  .اخلاصة كعمال املنازل كما سنرى يف حينه

هذا ويقصد بالعمال  كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا مقابل 
مرتب يف إطار التنظيم وحلساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى 

  . (1)املستخدم

ي يؤدى العمل ومعيار التفرقة بني العمل اخلاص والعمل العام هو وضع الشخص الذ
فإذا كان سلطة عامة أي سلطة دف إىل حتقيق اخلدمة العامة كان العمل عمال .  لصاحله

عاما أما إذا كان املستخدم أو صاحب عمل يهدف إىل حتقيق املصلحة اخلاصة كان العمل 
وبذلك حيكم العمال واملوظفني لدى الدولة قانون . عمال خاصا يعين القطاع اخلاص

ومي، يف حني حيكم العاملني يف القطاع اخلاص قانون العمل الذي ينظم الوظيف العم
العالقات الفردية واجلماعية بني صاحب العمل والعمال، إال أن كال الصنفني خيضعان 

  .لقانون التأمينات االجتماعية مىت كانوا عماال وتوافرت فيهم الشروط الضرورية لذلك

  

    

 

شروط اكتساب صفة العامل   
                                                        

الصادرة في  17المتعلق بعالقات العمل الجریدة الرسمیة رقم  1990أفریل  21الصادر في  90/11من القانون رقم  2أنظر المادة  (1)
 .1990أفریل  25
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لتوفري صفة العامل ومنه اخلضوع لقانون التأمينات االجتماعية توافر الشروط يتطلب 
  : التالية

  الفرع األول 
لــــــة العمــعالق  

جيب أن تكون هناك عالقة عمل قائمة بني كل من العامل وصاحب العمل أو 
وتقوم هذه . تنشأ هذه العالقة مبوجب عقد كتايب أو شفوي. املستخدم وبصورة منتظمة

العالقة يف كل األحوال رد مباشرة العامل للعمل حلساب صاحب العمل أو املستخدم 
ويترتب على ذلك كل اآلثار املتعلقة حبقوق والتزامات كل من طريف هذه العالقة أي 

  .(1)العامل وصاحب العمل وذلك وفقا ملا يقتضيه التشريع املعمول به

  

  

  

  الفرع الثاين
  ةــــــــاألهلی 

تتوفر يف الشخص الطالب للعمل األهلية القانونية اليت تؤهله ملمارسة  جيب أن
هذا وبالرجوع إىل القانون املدين اجلزائري جنده حيدد األهلية القانونية لكي يتلقى  .العمل

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 90/11من القانون رقم  8أنظر المادة  (1)
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سنة  )19(الشخص حقوقه ويلتزم مبا يترتب يف ذمته من التزامات ببلوغه سن التاسع عشر 
  .(1)بكامل قواه العقلية وخلو إرادته من كل عيوب اإلرادةكاملة باإلضافة إىل متتعه 

غري أن قانون العمل حاد عن هذه القاعدة وحدد السن القانونية ملمارسة العمل هي بلوغ 
من القانون رقم  15وهذا ما هو واضح من نص املادة  )16(الشخص سن السادسة عشر 

  : واليت تقضي على أنه 90/11

األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ست عشرة سنة ال ميكن يف أي حال من "
إال يف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم 

  ".املعمول ما

. وغرض املشرع من هذه اإلجازة تشجيع صغار السن على التدريب والتعليم املهين
احب العمل األشخاص القصر، وقيد لكنه مل يترك اال مفتوحا حىت ال يستغل ص

أعاله يف فقرا الثانية حيث أشار إىل أنه يف حالة تشغيل القصر  15تشغيلهم بنص املادة 
كما أوصى املشرع أيضا بعدم تكليفهم باألعمال . جيب احلصول على إذن من ويل أمرهم

أخالقهم وهذا ما الشاقة واخلطرية أو اليت تنعدم فيها وسائل النظافة أو تضر بصحتهم أو ب
  :بقوهلا 90/11من القانون رقم  15أشارت إليه صراحة الفقرة الثانية من املادة 

وال جيوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي كما أنه ال جيوز " ... 
استخدام العامل القاصر يف األشـغال اخلطرية أو اليت تنـــعدم فيـــها 

  ".ته أو متــس بأخالقياتهالنظـــافة أو تضـر بصح

واملالحظ أن املشرع أضفى محاية خاصة بالنسبة للعامل القاصر حيث وضع قيودا 
لتشغيله فأوصى بضرورة احلصول على رخصة من وليه الشرعي وكذلك عدم استخدامه 
. يف األعمال اخلطرية أو اليت تنقصها النظافة أو األعمال اليت تضر بصحته أو بأخالقياته

                                                        
 .من القانون المدني الجزائري 40أنظر المادة  (1)
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فعل املشرع الذي كان هدفه كما أشرنا تشجيع صغار السن على التدريب وحسنا 
  .والتعليم املهين

لكن وبالرجوع إىل قانون التأمينات االجتماعية مل ينص املشرع صراحة على خضوع 
  : هؤالء لقانون التأمينات االجتماعية حيث تقضي املادة الثالثة منه على أنه

كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقني باألجراء يستفيد من أحكام هذا القانون، " 
أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ 

  ".دخول هذا القانون حيز التطبيق تطبق أحكام هذه املادة مبوجب مرسوم

حيدد  1984فرباير  11املؤرخ يف  84/27وتنفيذا لذلك فقد صدر املرسوم رقم 
  .(1)املتعلق بالتأمينات االجتماعية 83/11كيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون رقم 

وبتصفحنا هلذا املرسوم أيضا مل يشر املشرع اجلزائري إىل هؤالء كما نالحظ أن 
  .املادة جاءت على صيغة املطلق ومل حتدد بدقة املستفيدون من قوانني التأمينات االجتماعية

إىل صيغة العموم اليت جاء ا نص املادة الثالثة وما دام القصر يكتسبون وقد يعود السبب 
  .صفة العامل فهم خيضعون ألحكام قانون التأمينات االجتماعية

  الفرع الثالث
ةــــــــالتبعی  

الذي سبقت اإلشارة إليه  90/11بالرجوع إىل نص املادة الثانية من القانون رقم 
ها اشتراط املشرع الكتساب صفة العامل أن يؤدي العامل نستخلص من الفقرة األخرية من

عمله سواء الفكري أو اليدوي حلساب صاحب العمل أو املستخدم وحتت إشرافه 
                                                        

 .1984فبرایر  14بتاریخ  7أنظر الجریدة الرسمیة رقم  (1)
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وسلطته والذي جتب االمتثال ألوامره واألخذ بتعليماته سواء تعلق ذلك بتنظيم العمل من 
وهذا ما . ى ا العملحيث حتديد ساعات العمل أم بالكيفية الفنية اليت جيب أن يؤد

يعرف بنظرية التبعية القانونية اليت تتمثل يف سلطة صاحب العمل يف إصدار األوامر ولو 
يف حدود ما   (1)كانت تنظيمية واليت جيب على العامل إطاعة هذه األوامر وكذا تنفيذها

  .يسمح به القانون طبعا

بعني االعتبار بنظرية غري أن هناك من يرى لتوافر صفة العامل ال بد من األخذ 
التبعية االقتصادية أيضا واملتمثلة يف األجر الذي يتقاضاه العامل كمقابل لعمله واعتماده 
على هذا األجر يف معيشته مبعىن أنه لوال حاجة العامل هلذا األجر ملا احتاج هلذا العمل 

وبكلمة أخرى ال . حيث يعترب األجر بالنسبة إليه مصدر رزقه الذي يقيه من احلاجة والعوز
يوجد عمل بدون أجر أي أن كل عمل يؤديه الفرد ال بد وأن يقابله أجر، وهذا ما أكدته 

املتعلق بعالقات العمل الفردية عندما عرفت العمال  90/11املادة الثانية من القانون رقم 
  .األجراء باألشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب

ب هو املصدر الوحيد ملعيشة العامل فإذا ما تعرض العامل ألي وعندما يكون املرت
وهنا تبدو . خطر يقعده عن العمل وبالتايل انقطاع أجره ما يعرضه لبؤس احلاجة والعوز

أمهية التأمينات االجتماعية اليت تعوض هذا العامل عن دخله وتوفر له األمن والطمأنينة مما 
حتمل اخلسائر اليت تنجم عنه، لذلك تدخل قد يتعرض له من خطر قد ال يقدر على 

املشرع حلماية العامل من األخطار اليت قد تطرأ له وتؤدي به إىل التوقف عن العمل 
وبالتايل فقد دخله كخطر املرض ، الوالدة، العجز، والوفاة اليت يغطيها قانون التأمينات 

د يهددهم من خماطر انقطاع االجتماعية اليت جعلها املشرع إلزامية حىت حيمي العمال مما ق
  ). العجز الدائم أو الكلي(أو طويلة ) العجز املؤقت(رواتبهم سواء أكان لفترة قصرية 

                                                        
        1995دار الجامعة الجدیدة للنشر القاھرة  -"النظام السیاسي والنظم المكملة" التأمینات االجتماعیة   -محمد حسن قاسم/ د (1)

 .45: ص 
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  الفرع الرابع
رـــــــــــــاألج   

ال يكفي عنصر تبعية العامل لصاحب العمل الكتسابه صفة العامل ومنه اخلضوع 
ألحكام قانون التأمينات االجتماعية إذ جيب أن يكون هلذا العمل الذي يؤدى لصاحل 
صاحب العمل وحتت إشرافه وسلطته مقابال يدعى األجر، وهو املقابل النقدي الذي يتلقاه 

ولقد قضى املشرع اجلزائري يف نص . لديه أو لصاحله العامل من صاحب العمل لقاء عمله
  : املتعلق بعالقات العمل بأنه 90/11من القانون  80املادة 

للعامل احلق يف أجرة مقــابل العمل املـؤدى، ويتقاضى مبوجبه مرتبا أو دخال " 
  ".يتناسب ونتائج العــمل

قصود يف قانون العمل إال إذا كان وعليه فال يعترب القائم بالعمل التابع عامال باملعىن امل
وال خيضع الشخص القائم بالعمل لقانون التأمينات االجتماعية إال إذا كان . العمل مأجورا

  .(1)يقوم بالعمل مقابل أجر حيصل عليه من صاحب العمل

فاألجر يعد عنصرا أساسيا يف حتديد صفة العامل اليت تؤدي بالتايل خلضوعه لقانون 
كما يعترب عنصرا أساسيا أيضا يف نظام التأمينات االجتماعية حبيث . ماعيةالتأمينات االجت

على أساسه حتدد نسبة االشتراكات يف التأمينات االجتماعية وعلى أساسه أيضا حتدد قيمة 
  . (2)األداءات اليت متنحها هذه القوانني للمؤمن له

إعطاء العامل أجرا يقل عن وإذا كان األجر خيضع حتديده التفاق الطرفني فإن املشرع منع 
  .احلد األدىن لألجر الوطين املضمون

                                                        
 .45: ص  –مرجع سابق  -محمد حسن قاسم / د (1)
 .بالتأمینات االجتماعیةالمتعلق  83/11من القانون رقم  15،21،22،37،41أنظر في ھذا الشأن المواد  (2)
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   احلد األدىن لألجر الوطين املضمون :أوال

وهو احلد األدىن لألجر املطبق على كافة العمال وكافة القطاعات والنشاطات 
 (3) دون استثناء، ومينع على أي صاحب عمل أن مينح أجرا أقل من األجر األدىن املضمون

حتديد األجر الوطين األدىن املضمون السلطة العامة ممثلة يف احلكومة مبقتضى وتتوىل 
نصوص تنظيمية بعد استشارة ممثلي العمال وأرباب العمل، وهذا ما يستشف من نص 

  :  املتعلقة بعالقات العمل اليت تقضي بأن (4) 90/11من القانون رقم  87املادة 

املطبق يف قطاعات النشاط مبوجب مرسوم بعد حيدد األجر الوطين األدىن املضمون " 
  ".استشارة نقابات العمل واملستخدمني والتنظيمات النقابية األكثر متثيال

ويعد مفهوم األجر معقد جدا إذ جيب لتحديد مفهومه النظر إليه من ثالث زوايا، 
العامل مث الزاوية  الزاوية القانونية باعتباره مثن ملقابل التزام العمل املنفذ من قبل األجري أو

االجتماعية باعتباره املورد األساسي للعامل الذي جيب أن يؤمن له وألسرته معيشة 
. أخريا الزاوية االقتصادية حيث يعد األجر عنصر من عناصر سعر تكلفة اإلنتاج. مقبولة

وعلى املكلفني بوضع سياسة األجور أن يأخذوها بعني االعتبار عند حتديدهم هلذه األجور 
  . (1)حماولني حتقيق نوع من التوازن فيما بينها

وباختصار جيب على األطراف املعنية بتحديد األجر األخذ بعني االعتبار املعطيات 
االجتماعية واالقتصادية واملالية يف البالد حيث جيب أن يساير احلد األدىن لألجور تطور 
املستوى املعيشي للعمال واتمع ككل، ولذلك فهو يتطور بتطور األسعار االستهالكية 

املتعلقة بالسلع ذات االستهالك الواسع واحليوي لكافة أفراد اتمع،  السيما بالنسبة لتلك
هذه العوامل كلها يأخذها . إىل جانب ارتباطه بالقدرة املالية للدولة وتطور إنتاجها القومي

                                                        
      1994دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة  -التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري  - أحمیة سلیمان / د (3)

 .202: ص 
 1990أفریل  25الصادرة في  17أنظر الجریدة الرسمیة رقم  (4)
       1991دیوان المطبوعات الجامعیة  -ة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري شرح عالقات العمل الفردی -راشد راشد / د (1)

 .182: ص 
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املشرع باالعتبار عند حتديد األجر الوطين األدىن املضمون وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من 
  : املتعلقة بعالقات العمل بقوهلا 90/11انون من الق 87املادة 

  : ويراعى عند حتديد األجر الوطين األدىن املضمون تطور ما يلي" 

  .ـ متوسط اإلنتاجية الوطنية املسجلة     

  .ـ األرقام االستداللية ألسعار االستهالك     

  ." ـ الظروف االقتصادية العامة     

االعتبار كل املعطيات املشار إليها مبشاركة  ولقد أخذت احلكومة اجلزائرية بعني
عند مراجعتها للحد األدىن  1990االحتاد العام للعمال اجلزائريني وكذا أرباب العمل سنة 

لألجور حيث اعتمدت طريقة حتديد األجر األدىن املضمون على التحديد التصاعدي أو 
اليت كانت مطبقة ابتداء . ج.د1650التدرجيي على مراحل إذ رفع احلد األدىن لألجور من 

ج ابتداء من .د 2300 مث 1990ج ابتداء من نوفمرب .د 2100إىل  1990من جويلية 
ونفس األسلوب اعتمد . 1991ج ابتداء من جويلية .د2500لريتفع إىل  1991جانفي 

يف التحديد اجلديد لألجر األدىن املضمون الذي متخض عن لقاء احلكومة والنقابة وأرباب 
بقصر احلكومة وذلك ألول مرة يف تاريخ  1990نوفمرب  22ـ  18العمل أيام من 

دج ابتداء من أول  3000حيث مت االتفاق على رفع احلد األدىن لألجور إىل . البالد
وذلك لكل أصناف  1992دج ابتداء من أول جويلية  3500وإىل . 1992جانفي 

ج من الضرائب على .د 3800سالمل األجور مع إعفاء األجور اليت تساوي أو تقل عن 
  . (1)األجور واملرتبات

                                                        
 .202: ص  –مرجع سابق  - أحمیة سلیمان / د (1)
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إىل  1/1/1991وكان األجر الوطين املضمون حمددا وفقا للجداول التالية ابتداء من 
11/3/1997.  
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  1جدول رقم 

  )ج.د(املبلغ الشهري  )ج.د(معدل ساعة عمل   التاريخ
املرسوم احملدد للحد األدىن 
  لألجر الوطين املضمون

  املرجع
  اجلريدة الرمسية

  ج.د 1.000  ج.د 5,25  1/1/1990من 
 30املؤرخ يف  90/46رقم 

  .1990يناير 
  1990لسنة  5رقم 

  ج.د 1.800  ج.د 9,44  1/1/1991من 
 24املؤرخ يف  90/385رقم 

  .1990نوفمرب 
  1990لسنة  51رقم 

  ج.د 2.000  ج.د 10,48  1/7/1991من 
 24املؤرخ يف  90/385رقم 

  .1990نوفمرب 
  1990لسنة  51رقم 

  ج.د 2.500  ج.د 13,15  1/4/1992من 
 14املؤرخ يف  92/112رقم 

  .1992مارس 
  1992لسنة  20رقم 

  1/1/1994من 
 44ج ملدة .د 20,48

  ساعة من العمل
  ج.د 4.000

 9املؤرخ يف  94/77رقم 
  .1994أبريل 

  1994لسنة  20رقم 

  11/3/1997من 
 40ج ملدة .د 23,07

  ساعة من العمل
  

املؤرخ يف     97/139رقم 
  1997أبريل 30

  1997لسنة  27رقم 
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حمرم عام  3املؤرخ يف  97/252أصدر املرسوم التنفيذي رقم  1997مايو  10ويف 
حيدد األجر الوطين األدىن املضمون املوافق ملدة  1997مايو  10املوافق لـ  هـ1418

ساعة يف الشهر حسب  173,33ساعة يف األسبوع أي ما يعادل  40عمل قانونية تعادل 
  : اجلدول التايل

  2جدول رقم 

  التاريخ
معدل ساعة 

  )ج.د(عمل 
املبلغ 
  )ج.د(الشهري

  املرجع

  1997أول مايو 
27,60 

  ج.د 4.800  ج.د
العمل النصوص التشريعية والتنظيمية صادر قانون 

  عن املعهد الوطين للعمل
مت الطبع بالرهان الرياضي اجلزائري شراقة اجلزائر 

  .98ص 1999

  1998أول يناير 
31,15 

  ج.د 5.400  ج.د

 34,62  1999أول سبتمرب 
  ج.د

6.000 
  ج.د

  

وقد نصت املادة الثانية من هذا املرسوم على أن تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا 
الذي حيدد األجر  1994أفريل  9املؤرخ يف  94/77املرسوم السيما أحكام املرسوم رقم 

     املؤرخ يف 97/139الوطين األدىن املضمون وكذلك أحكام املرسوم التنفيذي رقم 
  .احملدد ملعدل ساعة العمل لألجر الوطين األدىن املضمون 1997فريل أ  30

ديسمرب  06املؤرخ يف  2000/392صدر املرسوم الرئاسي رقم  2000ديسمرب  06ويف 
حيدد األجر الوطين األدىن املضمون املوافق ملدة قانونية أسبوعية قدرها أربعون  2000

دج يف الشهر وذلك  8.000ساعة يف الشهر بـ  173.33ساعة وهو ما يعادل  )40(
  : حسب اجلدول التايل



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

 
70 

  3جدول رقم 

  املرجع  )دج(املبلغ الشهري   معدل ساعة العمل  التاريخ

  ج.د 8.000  ج.د 46.15  2001أول يناير 
اجلريدة الرمسية عدد 

  2000سنة  75
  

ج مبوجب املرسـوم الرئـاسي .د 10.000وقد رفع احلد األدىن لألجور إىل 
  : وذلك وفق اجلدول التايل 2003ديسمرب  02املـؤرخ فـي  03/467رقـم 

  

  4جدول رقم 

  التاريخ
معدل ساعة عمل 

  )ج.د(
املبلغ الشهري 

  )ج.د(
  املرجع

أول يناير 
2004  

  ج.د 10.000  ج.د 57.70
 76اجلريدة الرمسية عدد 

ديسمرب  09الصادرة 
2003  

  

 06/395 املرسوم الرئاسي رقمويف إطار حتسني املستوى املعيشي للعمال فقد مت مبوجب 
رفع احلد األدىن لألجر الوطين األدىن للمضمون إىل  2006نوفمرب  12املؤرخ يف 

على أن يسري مفعول ، دينارا لساعة عمل 69.23ج يف الشهر أي ما يعادل .د 12.000
  .2007هذا املرسوم ابتداء من أول يناير 
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  5جدول رقم 

  املرجع  الشهرياملبلغ   معدل ساعة عمل  التاريخ

  ج.د 12.000  ج.د 173.33  2007أول يناير 
اجلريدة الرمسية 

لسنة  72عدد 
2006  

  

وقد نصت املادة الثالثة من املرسوم أعاله على أن تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا 
 2003ديسمرب  2املؤرخ يف  03/467املرسوم ال سيما أحكام املرسوم الرئاسي رقم 

  . املذكور أعاله

   رـــر األجـــعناص :ثانيا

  األجر األساسي أو األجر املنصب -1

وهو األجر الذي يقابل املنصب الذي يشغله العامل والذي يؤخذ بعني االعتبار 
عند حتديده درجة التأهل واملسؤولية واجلهد املتطلب يف ذلك املنصب إىل جانب ظروف 

منصب عمل وكذا القطاع املتواجد العمل وخمتلف الضغوطات واملتطلبات املتعلقة بكل 
  .فيه

إن حتديد وتصنيف منصب العمل له عالقة مباشرة بتحديد األجر املقابل لذلك املنصب 
حيث يرتب املنصب ضمن جدول خاص باألجور هذا اجلدول الذي يعترب هو نفسه 

حيث مينح لكل منصب عمل جمموعة من النقاط االستداللية بناء . جدول مناصب العمل
االعتبارات اليت حيدد على أساسها هذا املنصب وهي ختتلف من منصب إىل آخر كما على 

  .حيدد لكل نقطة استداللية قيمة مالية معينة كمقابل للنقطة االستداللية
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و الحتساب أجر املنصب تضرب النقطة االستداللية يف القيمة النقدية أو املالية املعينة 
من هذه العملية هو األجر األساسي أو األجر  كمقابل للنقطة االستداللية واحلاصل

  . املنصب

فإذا أخذنا عامل مصنف يف الدرجة اخلامسة الفئة الثالثة الصنف اخلامس عشر أي "  مثال
وهي  373: فإن األجر األساسي هلذا العامل حيسب كالتايل) 15الدرجة  13/3الصنف (

أي النقطة  ) 5×19( نقطة أي 95النقطة االستداللية األساسية هلذا الصنف يضاف إليها 
إىل الدرجة ) درجة التمرين ( اليت حصل عليها العامل أثناء ترقيته من درجة األساس 

وإذا افترضنا أن القيمة النقدية للنقطة االستداللية هي عشرة دنانري فإن األجر . اخلامسة
، وهو  ج.د 4080=10×95+373األساسي هلذا العامل يكون حاصل املعادلة التالية 

األجر الذي يتقاضاه عامل آخر مصنف يف الفئة الثالثة من الصنف الرابع عشر، الدرجة 
نظرا لكون الرقم االستداليل هلذا املنصب يساوي هو اآلخر نفس الرقم . السادسة

وهذا ما أكده املشرع اجلزائري ". (1)نقطة وهكذا 408االستداليل للمنصب السابق أي 
  :املعدل واملتمم بقوهلا 90/11من القانون رقم  81ملادة يف الفقرة األوىل من ا

  : لقانون ما يلــياب هذا سح مرتب عبارة من يفهم"

  "ـ األجر األساسي الناجم من التصنيف املهين يف اهليئة املستخدمة

  التعويضات الثابتة املرتبطة مبنصب العمل -2

هناك بعض التعويضات اليت هلا عالقة وطيدة باملنصب الذي يشغله العامل واليت 
تفرضها طبيعة العمل يف حد ذاته أو الظروف املرتبطة ذا العمل وتتصف بطابع االستقرار 

منها التعويضات املتعلقة بأقدمية العامل مثال الساعات اإلضافية اليت تفرضها . والدميومة
أو العمل الذي يشكل خطرا على حياة العامل وكذلك . لعمل الليليظروف العمل ذاته كا

                                                        
 .203: ص  –مرجع سابق  - حمیة سلیمان ا.أ (1)
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اليت يعمل ا العامل كعمال املناجم وكذلك عالوة املنطقة اليت متنح  الشاقةالظروف 
للعامل عندما يكون منصب عمله يقع يف منطقة جغرافية نائية أو صعبة كالعامل يف 

ت اليت تدفع للعامل بسبب الظروف إخل وقد اعترب املشرع هذه التعويضا...الصحراء 
املشار إليها أعاله مبثابة أجر حيسب ضمن املرتب الذي يتقاضاه العامل وهذا ما نصت 

  :أعاله بقوهلا 81عليه الفقرة الثانية من املادة 

التعويضات املدفوعة حبكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية حبكم "... 
التناويب والعمل املضر واإللزامي، مبا فيه العمل  ظروف عمل خاصة السيما العمل

  ".الليلي، وعالوة املنطقة

  

وهو األجر الذي يتكون من جمموعة من العناصر الغري دائمة  :رــر املتغيــاألج: ثالثا
والغري ثابتة حيث ال تدخل ضمن أجر العامل الثابت إذ تصرف بصورة مستقلة عن أجرة 

زيد أو تنقص حسب العمل املؤدى كمقابل هلا كما أا غري العامل وهي غري ثابتة حيث ت
منتظمة لكوا ختضع لعوامل وشروط قد ال تتحقق يف العامل دائما ويف كل احلاالت إما 

إال أنه إذا توافرت ظروفها . بسبب قدرة العامل عن القيام باألعمال اإلضافية املسندة  إليه
ية املقررة لألجر الثابت وهي عادة ما تأخذ فيجب أن تدفع للعامل   وحتضى بنفس احلما

صورة تعويض عن العمل اإلضايف الذي يقوم به العامل خارج أوقات عمله الرمسية اليت 
. يلزمه القانون أن يضع نفسه خالهلا حتت تصرف وخدمة صاحب العمل أو املستخدم

الظروف العادية فمىت قام العامل بعمل إضايف عن العمل املقرر له أو قام بعمله يف غري 
للعمل، أو أحلقت به أضرار مادية أو حىت معنوية نتيجة القيام بذلك العمل أو كان قد 

حيث تصرف له هذه النفقات . أنفق مصاريف أثناء قيامه بعمل مكلف به كتكليف مبهمة
أو التعويضات لكنها ال تكون ثابتة وال مستمرة إذ تنتهي بانتهاء العمل املكلف العامل 



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

 
74 

، كما ختتلف قيمه هذا العمل من عامل إىل آخر ومن قطاع آلخر، لذلك أطلقت بأدائه
عليها تسمية األجر املتغري وهو املقابل الذي يتلقاه العامل نتيجة للقيام بعمل إضايف خارج 

  .عمله األصلي

يعترب األجر العنصر األساسي يف قيام عالقة العمل : ر ـــة األجـــمحاي :رابعا 
مصدر رزق العامل لذلك فقد خصه املشرع حبماية خاصة وشدد على مبدأ كما يعترب 

كما قضى . ضمان املساواة يف األجور بني العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي متييز
حمضة أيضا وذلك  (1)أن حيدد األجر بعبارات نقدية حمضة وتدفع بطرق ووسائل نقدية

حلساب النقدي ال ميكن تقييم عمل العامل حفاظا على حقوق العامل باعتبار أنه خارج ا
وال حتقيق مبدأ املساواة فالنقطة االستداللية والقيمة النقدية اليت تقابلها حلساب أجر 

  .املنصب أفضل وسيلة يف رأيي لتحقيق احلق واملساواة بني العمال

كما أقر املشرع مبدأ االمتياز واألسبقية يف دفع أجور العمال وخمتلف التعويضات 
امللحقة ا  كالعالوات واملكافآت واحلوافز املقررة هلا مبوجب القوانني املعمول ا عن 

من القانون  89خمتلف ديون صاحب العمل أو املستخدم وهذا ما جاء يف نص املادة 
  : املعدل واملتمم بقوهلا 90/11

ا ديون متنح األفضلية لدفع األجور وتسبيقاا على مجيع الديون األخرى مبا فيه" 
اخلزينة العامـة والضمان االجتماعي، مهما كانت طبيـــــــــعة عالقة 

  ".العمــل وصـحتها وشكــــلها

كما منع املشرع املستخدم أو صاحب العمل من االعتراض على األجور املترتبة 
عليه لصاحل العامل وكذا عدم حجزها أو االقتطاع منها مهما كان السبب حىت ال يتضرر 

وذهب املشرع بعيدا يف محاية أجرة العامل ) ع .ع.ق 89م ( الذين يستحقوا  العمال

                                                        
 .المعدل والمتمم 90/11من القانون  85ـ84أنظر المواد من  (1)
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حىت يضمن له معيشة الئقة له وألسرته حيث قرر عقوبة تتراوح بني الغرامة واحلبس ملدة 
ثالثة أشهر على كل من ميتنع عن دفع أجرة العامل أو ينقص منها أو ال يدفعها يف 

  .(1)مواعيده

فقد عرف األجر يف املادة اخلامسة منه من قانون التأمني االجتماعي  أما القانون املصري
  : بأنه" ط"الفقرة 

كل ما حيصل عليه املؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله األصلية لقاء عمله " 
  :األصلي ويشمل

األجر األساسي ويقصد به األجر املنصوص عليه يف اجلداول املرفقة بنظم التوظيف / 1
  .-1-بالنسبة للمؤمن عليهم يف البند 

األجر املنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من عالوات مستبعدا منه العناصر / 2
ب "البند  اليت تعترب جزءا من األجر املتغري بالنسبة للمؤمن عليهم املنصوص عليهم يف

جنيها شهريا وأال يزيد  45من املادة الثانية مع مراعاة أال يقل هذا األجر عن  "و جـ
جنيها سنويا وذلك باإلضافة إىل العالوات اخلاصة املقررة قانونا يف  3000على 

  .التواريخ احملددة إلضافتها ومبراعاة قواعد الضم

ترب هذا األجر أجرا أساسيا وذلك يف وإذا كان األجر حمسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فيع
  .حدود احلد األقصى املشار إليه

  

  

                                                        
  المعدل والمتمم 90/11من القانون رقم  150،149،148أنظر ھذا الشأن من المواد  (1)
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  :ويقصد به باقي ما حيصل عليه املؤمن عليه وعلى األخص: األجر املتغري/ 3

  .ـ احلوافز1       

  .ـ العموالت2       

  .ـ الوهبة3       

مينات ـ البدالت وحيدد رئيس جملس الوزراء بناء على عرض وزير التأ4       
  .البدالت اليت ال تعترب عنصرا من عناصر االشتراك

  .ـ األجور اإلضافية5       

  .ـ التعويض عن جهود غري عادية6       

  .  ـ إعانة غالء املعيشة7       

  .ـ العالوات االجتماعية8       

  .ـ العالوات االجتماعية اإلضافية9       

  .ـ املنح اجلماعية10       

  .ـ نصيب املؤمن له يف األرباح11       

  .ـ ما زاد على احلد األقصى لألجر األساسي12       

هذا ويعترب يف حكم العمل األصلي جبهة العمل األصلي العمل املنتدب إليه املؤمن عليه 
  ."(1)طوال الوقت املعار إليه داخل البالد

                                                        
 .من قانون التأمین المصري 5أنظر الفقرة األخیرة من المادة  (1)
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ون ــال املشبهــالعم
  راءــباألج

املعدل واملتمم املتعلق  83/11من القانون رقم  3املادة نص  بالرجوع إىل
بالتأمينات االجتماعية يستفيد من أحكام قانون التأمينات االجتماعية باإلضافة إىل العمال 
األجراء العمال امللحقون باألجراء وقد بىن املشرع تطبيق هذه املادة على صدور مرسوم 

 .يوضح كيفية تطبيقه

  

حيدد قائمة العمال  1985فرباير  9مؤرخ يف  85/33وتنفيذا لذلك صدر املرسوم رقم 
والذين هلم حق االستفادة من خدمات  (1)املشبهني باألجراء يف جمال الضمان االجتماعي

   :التأمينات االجتماعية وهم 

زمة العمال الذين يباشرون عملهم يف املرتل ولو كانوا ميلكون كامل األدوات الال/ 1
ويف جمال تطبيق قانون العمل نصت املادة الرابعة من القانون . لعملهم أو جزء منها

املعدل واملتمم على أن حتدد عند االقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم  90/11
  .النظام النوعي اليت تعين عمال املنازل

          املؤرخ يف  97/474وبناء على أحكام املادة أعاله صدر املرسوم التنفيذي رقم 
. حيدد النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العمال يف املرتل. (2) 1997ديسمرب  8

ويعترب عامال يف املرتل يف مفهوم املادة الثانية من هذا املرسوم كل عامل ميارس يف مرتله 
                                                        

 .1985فبرایر  24بتاریخ  9أنظر الجریدة الرسمیة رقم  (1)
 .1997الصادرة في دیسمبر  82الجریدة الرسمیة رقم  (2)
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ابل نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغريية لصاحل مستخدم واحد أو أكثر مق
أجرة بشرط أن يقوم وحده ذه النشاطات أو مبساعدة أعضاء عائلته باستثناء أية يد عاملة 
مأجورة، ويتحصل بنفسه على كل أو بعض املواد األولية وأدوات العمل أو يستلمها من 

ويلزم العمال يف املنازل باالمتثال ألوامر املستخدم عند تنفيذ . املستخدم دون أي وسيط
، وعن استفادم من مزايا الضمان االجتماعي ومنها )من املرسوم أعاله 11ادة امل( عمله 

مزايا قوانني التأمينات االجتماعية، أشارت املادة العاشرة من املرسوم أعاله على أن يستفيد 
  .العامل يف املرتل من األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا يف جمال الضمان االجتماعي

الذين يستخدمهم اخلواص السيما خدم املنازل، البوابون، السواقون،  األشخاص/ 2
اخلادمات، الغساالت واملمرضات وكذلك األشخاص الذين حيرسون ويرعون عادة أو 
عرضا  يف منازهلم أو منازل مستخدميهم األطفال الذين يأمتنهم عليهم أولياؤهم أو 

  .اإلدارات أو اجلمعيات الذين خيضعون ملراقبتها

املمتهنون الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف األجر الوطين األدىن واملضمون أو / 3
  .(1)يفوقه

الفنانون واملمثلون الناطقون وغري الناطقني يف املسرح والسينما واملؤسسات الترفيهية / 4 
  .األخرى الذين يدفع هلم مكافآت يف شكل أجور وتعويضات عن النشاط الفين

  .دون باحلصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيسيالبحارة الصيا/ 5

  .الصيادون الرؤساء باحلصة املبحرون/ 6

                                                        
 .1992الصادرة في جویلیة  52دة الرسمیة عدد الجری 92/274أنظر المرسوم التنفیذي رقم  (1)
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كما يشبه بالعمال األجراء أيضا لغرض االستفادة من اخلدمات العينية اليت تقدمها أحكام 
التأمني من املرض واألمومة وكذا حوادث العمل واألمراض املهنية على سبيل احلصر 

  :األشخاص التالية 

  .ـ محالوا األمتعة الذين يستخدمون احملطات إذا رخصت هلم املؤسسة بذلك أ

ب ـ حراس مواقف السيارات اليت ال يدفع فيها أجر الوقوف إذا رخصت هلم املصاحل 
  .املعنية بذلك

  

 

  راءـــر األجــال غیــالعم

أي يقصد بالعمال غري األجراء األشخاص الذين ميارسون نشاطا مهنيا غري مأجور 
األشخاص الذين ميارسون نشاطا مهنيا لصاحلهم وحلسام دون إشراف من أحد وبدون 

  .اخل...مقابل، كالتجار، احملامون،األطباء

والستفادة األشخاص غري األجراء من اخلدمات اليت تقدمها التأمينات االجتماعية يلزم 
احتسابه على  والذي يعتمد يف. هؤالء بدفع قسط اشتراك الضمان االجتماعي كامال

الدخل السنوي اخلاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل ويف حدود السقف السنوي 
  .مرات املبلغ السنوي لألجر الوطين املضمون" 8"الذي قدره مثاين

ويف حالة ممارسة أعمال غري مأجورة متعددة ال جيوز أن يفوق املبلغ الكلي 
املذكور أعاله وحتدد نسبة االشتراك مبقدار لالشتراكات املدفوعة احلد األقصى للمبلغ 
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من الدخل املذكور أعاله، كما للعامل غري األجري أن يقوم بالتصريح عن دخله 15%
ويف كل احلاالت ال جيب أن يقل أساس االشتراكات عن . السنوي أو رقم أعماله السنوي

  .(1)املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون

شخص لعمل مأجور وآخر غري مأجور يلزم باالنتساب للضمان ويف حالة ممارسة ال
االجتماعي بعنوان العمل غري املأجور ولو كان ميارس هذا العمل غري املأجور بصورة 
ثانوية دون املساس باالنتساب للضمان االجتماعي بعنوان عمله املأجور، لكنه يستحق 

  .طأداءات التأمينات االجتماعية بعنوان عمله املأجور فق

غري أنه إذا كان االنتساب إىل الضمان االجتماعي اهلدف منه حتقيق األمن االقتصادي 
للمؤمن له وذلك عن طريق تعويضه عما قد يلحق به من أضرار جسدية كخطر املرض أو 
مادية كفقد أجره نتيجة لتحقق أحد األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات االجتماعية 

التعويضات اليت حيصل عليها املؤمن له من قبل االشتراك الذي  ومتول هذه األداءات أو
فالتساؤل يثور هنا حول املقابل . كان قد دفعه هليئة الضمان االجتماعي كمقابل لذلك

الذي حيصل عليه املؤمن له الذي ميارس عمال مأجورا وعمال غري مأجور والذي ينتسب 
اع اإلجباري من أجره، مث يلزمه هذا بقوة القانون للضمان االجتماعي عن طريق االقتط

املرسوم باالنتساب للضمان االجتماعي عن عمله غري املأجور دون احلصول على األداءات 
حيث يتضح من . أو اخلدمات املستحقة مبوجب قانون التأمينات االجتماعية يف هذا اال

عمال مأجورا وآخر من املرسوم املشار إليه بعد أن ألزمت الشخص الذي ميارس  15املادة 
غري مأجور باالنتساب إىل الضمان االجتماعي ودفع االشتراكات وبنسب عالية تبدأ من    

زيادة على االشتراكات اليت تقتطع من أجره بينما حيصل على % 30وتصل حىت %  15

                                                        
المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غیر األجراء المعدل والمتمم منشور في الجریدة  85/35من المرسوم رقم  13أنظر المادة  (1)

 .1996لسنة  74الرسمیة رقم 
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فهذا يشكل إجحافا يف حق هؤالء األشخاص حيث . اخلدمات بعنوان عمله املأجور فقط
  .أخذون مقابال ملا دفعوهيدفعون وال ي

فكان على املشرع أن يقضي باجلمع بني األداءات يف كلتا احلالتني، ذلك ألن التعويض هنا 
أغلبه معنويا وخاصة يف حالة األخطار اليت تلحق بشخص املؤمن له والذي مهما قدمت له 

ت من تعويضات ال تعوض الشخص الذي فقد بصره مثال مهما كانت قيمة هذه التعويضا
على خالف تأمني األموال أو األضرار حيث خيول املؤمن له احلق يف احلصول على تعويض 

  .(1)ال يزيد عن مقدار استبدال املال املؤمن عليه وقت وقوع احلادث

وقد كان املشرع هنا أكثر عدال وذلك عن طريق منعه يف هذا القانون الكتتاب أكثر من 
عدد عقود التأمينات فال يؤخذ إال بالعقد األكثر تأمني واحد على نفس اخلطر ويف حالة ت

وعند عدم كفاية التعويض املستحق مبوجب العقد األول يتم هذا التعويض . مالئمة
  .مبقتضى العقود املكتتبة عن املال نفسه

وباملقابل فقد أجاز يف تأمينات األشخاص واليت تتشابه كثريا إن مل نقل تتحد مع التأمينات 
حيث حيق للمؤمن له مبوجب هذه التأمينات اجلمع بني التعويض الذي االجتماعية، 

يتوجب على الغري املسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع املبالغ املستحقة يف تأمني 
ويعود السبب إىل كون التعويض يف تأمينات األشخاص يأخذ صورة مجع . (2)األشخاص

ع من التأمينات مهما قدمنا من تعويضات كما أنه يف هذا النو. األموال وليس تعويضا
  .فهي ال تعوض الشخص عما فقده يف هذا اال

ولذلك وقياسا على ما هو منصوص عليه يف قانون التأمينات اجلزائري نقترح إما جعل 
االشتراك يف الضمان االجتماعي بالنسبة لألشخاص الذين ميارسون عمال مأجورا و عمال 

ريا للضمان االجتماعي بعنوان عملهم املأجور جعل دفع قسط غري مأجور وينتسبون إجبا
                                                        

 . 1995ینایر  25المؤرخ في  95/07من المرسوم رقم  92أنظر المادة  (1)
 .المعدل والمتمم المتعلق بالتأمینات 95/07فقرة ثانیة من المرسوم رقم  61أنظر المادة  (2)
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كأن . االشتراك اختياريا بالنسبة إليهم، وبنسبة ضئيلة حبيث ال تؤثر على اجلانب املادي هلم
مما جعل الكثري من املعنيني ذا . اليت تعترب نسبة عالية% 15مثال بدل % 5حتدد النسبة 

ات، وإما السماح هلم باحلصول على األداءات األمر حيجمون على دفع هذه االشتراك
املترتبة عن هذه التأمينات اليت دفعوا اشتراكاا حيث ال يعقل أن يدفع الشخص اشتراك 

  .تأمني ال حيصل على فوائده

 

 ااهدون ، الطلبة واملعوقون
لقد مد املشرع اجلزائري مظلة التأمينات االجتماعية إىل فئات أخرى غري فئة 

 (1)سواء كانوا أجراء أو غري أجراء ومساها أصناف خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا العمال
وذلك لغرض االستفادة من خدمات قانون التأمينات االجتماعية، ومن هذه الفئة 

  .ااهدون، الطلبة واملعوقون

  

                                                        
 .المعدل والمتمم 1985فبرایر  9المؤرخ في  34- 85انظر المادة األولى من المرسوم رقم  (1)
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دونــــاهــــــا  

  

املتعلق بااهد  1999أبريل  5املؤرخ يف  99/07بالرجوع إىل القانون رقم 
يعد جماهدا كل شخص " : جنده يعرف ااهد يف نص املادة اخلامسة منه بأنه  (1)والشهيد

شارك يف ثورة التحرير الوطين مشاركة فعلية مستمرة وبدون انقطاع يف هياكل جبهة 
 19و  1954التحرير الوطين، أو حتت لوائها خالل الفترة ما بني أول نوفمرب سنة 

  " 1962مارس 

يتضح من نص املادة الكتساب صفة ااهد وبالتايل اخلضوع ألحكام قانون 
التأمينات االجتماعية ال بد وأن يكون الشخص قد شارك مشاركة فعلية وبصورة مستمرة 

يوم اندالع  1954غري متقطعة خالل ثورة التحرير املباركة وذلك بداية من أول نوفمرب 
تاريخ توقيف القتال، ذلك حتت لواء جبهة التحرير  1962مارس  19الثورة إىل غاية 

  .هذا ويصنف ااهد إىل عدة أصناف. الوطين

  

                                                        
 1999لسنة  25انظر الجریدة الرسمیة عدد  (1)
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  الفرع األول

 أعضاء جیش التحریر الوطين

يقصد بأعضاء جيش التحرير الوطين املناضلون الذين محلوا السالح وفجروا ثورة 
، كما يعترب من أعضاء جيش التحرير الوطين أيضا املناضلون الذين 1954أول نوفمرب 

 1962مارس  19و  1954التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطين فيما بني أول نوفمرب 
  .ومتت هيكلتهم يف خمتلف هيئات األركان السياسية والعسكرية آنذاك

  الفرع الثاين

 أعضاء جبهة التحریر الوطين

  

التحرير الوطين األشخاص املهيكلني يف تشكيالت مسلحة  ويعترب من أعضاء جبهة
سرية مكلفة بتنفيذ عمليات مسلحة ضد العدو ومؤسساته وجتهيزاته داخل الوطن 
وخارجه ويطلق عليهم اسم الفدائيني، كما يعترب من أعضاء جبهة التحرير الوطين أيضا 

قيام مبهام خمتلفة األشخاص الذين متت هيكلتهم ضمن تشكيالت شبه عسكرية يكلف بال
  .ضد العدو ويطلق عليها اسم املسبلون
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 معطوبي حرب التحریر الوطين

يقصد مبعطويب حرب التحرير الوطين األشخاص الذين أصيبوا جبروح أو بأمراض 
  .بسبب مشاركتهم يف ثورة التحرير الوطين ويصنفون إىل صنفني

  

  الفرع األول

)صغار املعطوبني(معطوب عادي   
  

وهو الشخص الذي أصيب جبروح أو أمراض نتيجة ملشاركته يف حرب التحرير 
وحتدد هذه اإلصابة بواسطة جلان طبية خمتصة  % 80الوطين إال أن نسبة عطبه تقل عن 

مكلفة بتحديد درجة اإلصابات واجلروح وكذا نسبة العجز، بعد أن يثبت املعين باألمر 
  (1).ثورة التحرير الوطينعالقة السببية بني العطب ومشاركته يف 

  

  الفرع الثاين

نــــار املعطوبیـــــكب  

  
                                                        

 .المتعلق بالمجاھد والشھید 1999أفریل  5رخ في المؤ 99/07من القانون رقم  21، 20انظر المادة  (1)
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فما فوق ويصنف  % 80يعترب من كبار املعطوبني ااهد الذي بلغت نسبة عجزه 
  :كالتايل 

  .معطوب كبري - 
 .معطوب كبري مصاب بإعاقة دائمة - 

معطوب كبري مصاب بإعاقة دائمة وحيتاج إىل شخص آخر مرافق له إلعانته على  - 
 .قضاء حاجياته العادية

السابق اإلشارة إليه  99/07من القانون رقم  23هذا ولقد ألزم املشرع مبوجب املادة 
الدولة أن تويل عناية خاصة ؤالء وتعاملهم معاملة الئقة جزاء هلم عما بذلوه من تضحيات 

  .من أجل هذا الوطن

  

  

  

  

  
 

 األداءات املستحقة للمجاهد
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اجلسام اليت قدمها ااهدون إبان ثورة التحرير الوطين فقد أقر عرفانا بالتضحيات 
هلم املشرع اجلزائري بأداءات نقدية تتمثل يف منحة مالية متنح هلم وفقا لقانون ااهد 

  .والشهيد وأداءات عينية متنح هلم مبوجب قوانني التأمينات االجتماعية

  الفرع األول
ةـــــدیــاألداءات النق  

هد منحة تقدر حسب التشريع املعمول به كتعويض له عما قدمه هلذا متنح للمجا
الوطن، ويف حالة إصابته بعطب أو مبرض له عالقة مبشاركته يف ثورة التحرير الوطين فقد 

املتعلق بااهد والشهيد أن متنح له  99/07من القانون رقم  24قضى املشرع يف نص املادة 
رع تعويضا قانونيا وحق مشروع مينح له من طرف الدولة منحة املعطوب واليت اعتربها املش

عرفانا بتضحياته وملا أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة مشاركته يف الثورة التحريرية ، 
وسعيا منه حلماية أسرة ااهد فقد قضى بأن تؤول هذه املنحة إىل أرملة ااهد وذلك 

  .بة العطب لدى ااهدمهما كانت نس % 100 بنسبة العطب، تقدر بـ

  الفرع الثاين
ةــــینیــاألداءات الع  

عرفانا للتضحيات اجلسام اليت قدمها ااهد لثورة التحرير الوطين فقد قضى املشرع يف 
من قانون التأمينات االجتماعية على أن يستفيد من أحكام هذا القانون ااهدون  5املادة 

ومعطويب حرب التحرير الوطين عندما ال ميارسون أي نشاط مهين، وذلك لغرض توفري 
الالزمة هلؤالء،وتتمثل األداءات العينية يف تقدمي تعويض املصاريف اليت  احلماية التأمينية
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أنفقها هؤالء يف سبيل عالجهم، وتتحمل الدولة وحدها اشتراكات الضمان االجتماعي 
ممثلة يف وزارة ااهدين، وحتتسب هذه االشتراكات على أساس األجر الوطين األدىن 

السابق  83/11ءات العينية وفقا للقانون رقم ، وتشمل األدا%7املضمون وتقدر بنسبة 
  :اإلشارة إليه ما يلي 

  العالج - 
 اجلراحة - 

 األدوية - 

 اإلقامة باملستشفى - 

 الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية واوافية والنظريية - 

 عالج األسنان واستخالفها االصطناعي - 

 النظارات الطبية - 

باألعراض واألمراض اليت يصاب ا العالجات باملياه املعدنية واملتخصصة املرتبطة  - 
 املريض

 األجهزة واألعضاء االصطناعية - 

 اجلبارة الفكية والوجهية - 

 إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء - 

 إعادة التأهيل املهين - 

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

 األداءات املرتبطة بالتخطيط العائلي - 

من  36ت عنوان محاية ااهد وذوي حقوقه قضى املشرع اجلزائري يف نص املادة وحت
السابق اإلشارة إليه على أن يستفيد ذوي حقوق الشهداء  99/07القانون رقم 
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وااهدون وأراملهم وأزواجهم وأوالدهم القصر واملعوقون بدون حتديد يف السن من 
  :اخلدمات التالية 

  .مؤسسات الدولة بالنسبة لألمراض والعاهات املصابني ا جمانية العالج يف مجيع -1
جمانية تركيب وترميم األعضاء االصطناعية مع توفري مجيع اللوازم اليت تتطلبها عاهات  -2

 .عجز املعطوبني

 .التكفل التام من طرف الدولة بالعالج يف احملطات املعدنية التابعة هلا -3

 .عالجها داخل الوطن العالج باخلارج بالنسبة لألمراض املستعصي -4

وحتت عنوان، دائما األصناف اخلاصة املستفيدين من مزايا أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية، يستفيد من مزايا هذا القانون ودائما يف إطار األداءات العينية املتعلقة بالعالج 

 21م عن والرعاية الصحية الطلبة مىت توافرت الشروط املتطلبة لذلك، منها أال يقل سنه
ال يعتد بشرط السن  )21(سنة كاملة ،وإذا بدأ العالج الطيب قبل سن الواحد والعشرين 

  .قبل اية العالج

، وتعرف املادة الثانية من القانون  (1)كما يستفيد من أحكام هذا القانون أيضا املعوقون
، (2)املتعلق حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم 2002مايو  8املؤرخ يف  09-02رقم 

  :املعوق كما يلي 

املعوق هو كل شخص مهما كان سنه يعاين من إعاقة أو أكثر، وراثية أو " 
خلقية أو مكتسبة حتد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية يف حياته 

أو /أو احلركية و/الذهنية واليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إلصابة وظائفه 
  ."العضوية اخلمسة

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 85/34انظر المادة األولى من المرسوم رقم  (1)
 2002لسنة  34انظر الجریدة الرسمیة عدد  (2)
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ومحاية هلذه الفئة فقد قرر املشرع إخضاعهم ألحكام قانون التأمينات االجتماعية، حيث 
جعل ذلك من االلتزامات الوطنية اليت تلتزم هيئة الضمان االجتماعي بالتكفل ا، وتتمثل 

لرعاية الصحية هلؤالء وذلك بضمان على اخلصوص يف األداءات العينية املتعلقة بالعالج وا
العالجات املتخصصة هلم وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف وكذلك ضمان 
األجهزة االصطناعية ولواحقها واملساعدات التقنية الضرورية لفائدة األشخاص املعوقني 

  .وكذا األجهزة والوسائل املكيفة مع اإلعاقة وضمان استبداهلا عند احلاجة

حتسب على أساس  % 5وتقدر نسبة اشتراك هؤالء يف الضمان االجتماعي بـ هذا 
  .األجر الوطين األدىن املضمون تتحملها الدولة وحدها ممثلة يف وزارة احلماية االجتماعية



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

91

 

 األعوان العاملون يف اخلارج 

  

على أن  1985أوت 20املؤرخ يف  85/244تنص املادة الثانية من املرسوم رقم 
يلحق األشخاص اآليت ذكرهم بالنظام اجلزائري للضمان االجتماعي وهؤالء األشخاص 

  :هم

  .األعوان العاملون يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية -

  .العمال العاملون يف اخلارج باسم التعاون -

  .أعوان املمثليات اجلزائرية -

  .يف اخلارجالطلبة والعمال الذين يقبلون ملتابعة التكوين  -

  .موظفو التعليم والتأطري التربوي يف اخلارج -

كما يستفيد من أحكام هذا املرسوم أيضا ذوو حقوق هؤالء مىت كانوا مقيمني معهم 
  .بانتظام

أما سبب خضوع هؤالء لنظام التأمينات االجتماعية اجلزائري هو تفادي االزدواج يف 
قواعد القانون الدويل اليت تقضي على أن التأمينات االجتماعية نظرا ملا استقرت عليه 

خيضع العاملون األجانب ببعثام الدبلوماسية أو القنصلية أو العاملني يف املنظمات الدولية 
ويف إطار التعاون الدويل لقوانني بالدهم وهذا متاشيا مع مبدأ السيادة إذ يعترب هؤالء جزء 

  .من بالدهم
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ملني باجلزائر لنظام التأمينات االجتماعية مهما كانت وباملقابل خيضع العمال األجانب العا
جنسيتهم ومهما كان النشاط الذي ميارسونه، ومهما كانت صفة مستخدميهم وكذا 
طبيعة عقد عملهم واألجر الذي يتقاضونه مىت توافر شرط العمل داخل التراب اجلزائري 

  .فهم خيضعون وجوبيا لقانون التأمينات االجتماعية

املعدل واملتمم باملرسوم  83/11ت به املادة السادسة من القانون رقم وهذا ما قض
   املؤرخ يف 96/17وكذا األمر رقم  1994أفريل  11املؤرخ يف  94/04التشريعي رقم 

  :  بقوهلا 1996جويلية  6

ينطوي وجوبيا حتت التأمينات االجتماعية األشخاص الذين يشتغلون يف التراب " 
جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان الوطين أيا كانت 

لصاحل فرد أو مجاعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل 
  ..."وطبيعة أو صالحية عقد عملهم أو عالقام فيه

مما سبق يتضح أن املشرع اجلزائري مل يضع أي قيد أو شرط خلضوع األجانب 
ت االجتماعية حيث سوى يف هذا الشأن بينهم وبني اجلزائريني حيث لقانون التأمينا

يستفيد األجنيب العامل يف اجلزائر من املزايا اليت يقدمها هذا القانون مىت توافرت فيه 
مبدأ املعاملة باملثل والذي مفاده  الشروط املطلوبة بالنسبة للجزائري، دون اإلشارة حىت إىل

من قانون التأمني االجتماعي اجلزائري جيب أن يكون قانون لكي يستفيد العامل األجنيب 
الدولة اليت ينتمي إليها هذا العامل يسمح باستفادة العامل اجلزائري من مزايا قوانني 
التأمينات االجتماعية املعمول ا يف هذه الدولة ويتم ذلك مبوجب اتفاقيات إما ثنائية أو 

  .مجاعية دولية

ن احلماية التأمينية ينبغي أال تفرق بني العمال على وحسنا فعل املشرع ذلك أل
أساس جنسيتهم ذلك ألن محاية العامل تؤدي إىل التحفيز على العمل ، ألن العامل الذي 
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يشعر بالطمأنينة يقبل على عمله دون خوف مما قد يتعرض له من أخطار تؤدي به 
ند شعوره بأنه يف حالة وع. لالنقطاع عن العمل سواء كان ذلك لفترة مؤقتة أو دائمة

حدوث طارئ ما هناك مزايا مينحها قانون التأمني حتول دون تعرضه لبؤس احلاجة والعوز 
  .فيقبل على العمل مما يؤدي إىل رفع مردودية اإلنتاج لديه

لذلك جيب أن خيضع العامل األجنيب لذات املعاملة اليت خيضع هلا العامل اجلزائري طاملا أنه 
  .الظروف اليت يعمل فيها العامل ويتعرضون لنفس األخطاريعمل يف نفس 

غري أنه وجتنبا لالزدواجية يف التأمينات االجتماعية واليت ال ميكن جتنبها إال مبوجب 
اتفاقيات دولية سواء كانت ثنائية أم دولية كان واجبا على املشرع اجلزائري بناء خضوع 

ط إما املعاملة باملثل أو وجود اتفاقية بني األجنيب لقانون التأمينات االجتماعية على شر
اجلزائر والدولة اليت ينتمي إليها هذا األجنيب العامل باجلزائر تقضي بأن خيضع اجلزائري 
العامل باخلارج إىل قانون البلد الذي يشغل فيه، كما هو الشأن لألجنيب العامل باجلزائر 

  .حىت تتفادى عملية االزدواجية يف التأمني

حتقيق ملصلحة العامل ودولته أيضا حيث حيصل العامل على املزايا اليت مينحها  ويف ذلك
قانون التأمينات االجتماعية للبلد الذي يشتغل به دون أن يكون له هذا احلق يف دولته 
األصلية مادام يشتغل خارج تراا، وباملقابل تقدم دولته بواسطة قوانني التأمينات 

شتغل داخل تراا املزايا املمنوحة له وفقا هلذا القانون دون أن االجتماعية لألجنيب الذي ي
يكون له احلق يف احلصول عليها من بلده وهكذا ال تدفع كل دولة إال مرة واحدة وبذلك 

  .يتجنب ازدواجية التأمني
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املخولة لألعوان العاملني  احلقوق
  باخلارج

شروط التكفل  1985أوت  21الصادر يف  85/224لقد حدد املرسوم رقم 
خبدمات الضمان االجتماعي املستحقة ألصناف العمال السابق اإلشارة إليهم حيث قضى 

  :يف املادة الثالثة منه على أنه

يستفيد األعوان العاملون يف اخلارج واملذكورون يف املادة األوىل أعاله وذوي " 
ض، واألمومة حقوقهم يف البلد الذي عينوا فيه من خدمات عينية يف تأمينات املر

 4وحوادث العمل مثلما حددها التشريع والتنظيم اجلزائريان مع مراعاة أحكام املادة 
  .."أدناه

يعطي املشرع يف نص املادة لألعوان العاملني يف اخلارج واملذكورون يف املادة    
ج السابق اإلشارة إليه احلق يف األداءات العينية أي العال 85/244األوىل من املرسوم رقم 

والعناية الطبية يف البلد الذي عينوا فيه لكن وفقا لقانون التأمني اجلزائري وليس وفقا لقانون 
 باخلارج أم يف نيمما يوحي بأن املشرع اعترب أعوان الدولة العامل. البلد الذي عينوا فيه

ني حالة انتداب من عملهم األصلي وقد يعود السبب إىل عدم وجود اتفاقية يف هذا الشأن ب
اجلزائر والدولة اليت عني فيها هؤالء ومن مث فإن هؤالء خيضعون لقانون التأمني اجلزائري 
حىت مع فرض خضوعهم كذلك لقانون التأمينات االجتماعية للبلد الذين عينوا فيه وهذا 

  . ما يؤدي إىل ازدواجية التأمني
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  الفرع األول 
  ةــــینیــاألداءات الع

أما اخلدمات العينية  املتعلقة بالعالج والرعاية الطبية اليت يستفيد منها هؤالء وذوي 
  : حقوقهم تكون بالنسب التالية

بالنسبة للفحوص والعالجات الطبية اليت جتري يف املستشفيات العمومية أو % 100 -1
  .يف املؤسسات االستشفائية اليت ال دف إىل حتقيق الربح

. للفحوص والعالجات اليت جتري يف خمتلف أنواع املؤسسات األخرىبالنسبة % 80 -2
إذا كانت هذه اخلدمات ال تقدم يف املؤسسات % 100وقد ترتفع هذه النسبة إىل نسبة 

املشار إليها يف الفقرة الثانية أعاله وذلك حبسب نوعية املنظومة الصحية املوجودة يف البلد 
  .األعواناملستقبل أو يف مقاطعة إقامة هؤالء 

بالنسبة ألجهزة رمامة األسنان بشرط أن توافق الرقابة الطبية التابعة هليئة % 60 -3
  .الضمان االجتماعي على ضرورا

  : أما املصاريف املتعلقة بالبصريات الطبية فيتم التعويض عنها بالنسب التالية

  .لعدسات النظارات% 80ـ  أ 

ملبلغ ثالث مرات سعر التعويض املعمول إلطار النظارات دون أن يتجاوز ا% 50ب ـ 
  .به يف اجلزائر

ويف حالة كون العالج ال يقدم يف بلد تعيني هؤالء األعوان ميكن للبعثة 
الدبلوماسية أن توافق على التكفل بعالج املصاب أو املؤمن له إما يف اجلزائر أو يف أي بلد 
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ه للبلد الذي يتم فيه العالج آخر مع حتمل ما يترتب على ذلك من مصاريف لنقل املؤمن ل
وإذا كانت حالة املريض تستدعي العالج املستعجل فيمكن . (1)وخاصة مصاريف النقل

  .وذلك حفاظا على صحته ةنقل هذا املريض دون موافقة البعثة الدبلوماسي

   الفرع الثاين

  ةـــــدیـاألداءات النق

  

يستفيد األعوان العاملون باخلارج أيضا من األداءات النقدية أي التعويض عن  
األجر املتعلق بالتأمني ضد املرض واألمومة وكذا حوادث العمل حسب الشروط والنسب 
املقررة للتشريع والتنظيم اجلاري ما العمل على أن حتسب هذه األداءات أو التعويضات 

  .ه املعين باألمرعلى أساس املرتب الذي يتقاضا

واملالحظ أن املشرع اجلزائري جعل أساس احتساب التعويضات هي املرتب الذي 
يتقاضاه املعين، على خالف التعويضات أو األداءات اليت يتلقاها املستفيد من هذه 
األداءات داخل اجلزائر حيث يعتمد يف احتساا على أساس احلد األدىن لألجر الوطين 

  .املضمون

 باخلارج من منحة الوفاة إذا كانوا نيفيد ذوو حقوق األعوان العاملكما يست
يقيمون معهم بانتظام، كما جيوز هلم بعد موافقة وزير اخلارجية أن حيولوا جزءا من منحة 

. مرة" 12"من مبلغها اإلمجايل والذي يقدر باثنيت عشر % 50الوفاة يف حدود نسبة 
املؤمن له واملعتمد مبلغ األجر الشهري األكثر نفعا املتقاضى خالل السنة السابقة لوفاة 

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 85/244من المرسوم رقم  8أنظر المادة  (1)
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ويدفع مرة واحدة فور وفاة املؤمن له وال ميكن يف أي ، كأساس الحتساب االشتراكات
مرة  مبلغ األجر الوطين األدىن " 12" ةحال من األحوال أن يقل هذا املبلغ عن اثنيت عشر

  . (1)املضمون

   

الطلبة والعمال املقبولني 
 ملتابعة 

  التكوین باخلارج

  

ة والعمال املقبولني ملتابعة التكوين باخلارج وكذا ذوي حقوقهم يستفيد الطلب
املقيمني معهم بانتظام يف البلد الذي عينوا فيه من األداءات العينية يف تأمينات املرض 
واألمومة وكذا حوادث العمل وفقا ملا حيدده التشريع والتنظيم اجلزائريان وذلك وفقا 

  :  للنسب وااالت التالية

سبة ملصاريف الصيدلية ومصاريف االستكشافات البيولوجية والكهربائية اإلشعاعية بالن/ 1
  %.100والتصويرية الباطنية والنظائرية تدفع التعويضات عن تكلفة هذه املصاريف بنسبة 

بالنسبة ملصاريف أجهزة رمامة األسنان املعترف بضرورا تدفع التعويضات عن تكلفة / 2
  %.80هذه املصاريف بنسبة 

  %. 100بالنسبة ملصاريف العدسات البصرية تدفع تكاليف هذه العدسات بنسبة / 3

                                                        
 .تعلق بالتأمینات االجتماعیة المعدل والمتممالم 83/11من القانون رقم  47أنظر المادة  (1)
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وإذا كانت قوانني التأمينات االجتماعية يف البلد الذي يقيم فيها الطالب أو العامل 
يتوىل دفع . املبعوث ملتابعة التكوين فيها تلزمهم باالنتساب إىل نظام التأمينات لديها

لصندوق الضمان االجتماعي املختص صندوق الدفع املباشر االشتراكات املستحقة 
  .(1)املوجود على مستوى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يف سفارة اجلزائر

  

تسیري ومتویل خدمات التأمینات 
االجتماعیة للعمال العاملني يف 

   اخلارج

  

املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل  83/11من القانون رقم  84تنص املادة 
  :نهأواملتمم على 

تكفل األداءات املستحقة لألعوان العاملني يف البعثات الدبلوماسية والتمثيليات " 
اجلزائرية والطلبة واملتربصني وذوي حقوقهم من قبل هيئات الضمان االجتماعي وفقا 

  ".لشروط حتدد مبوجب مرسوم

الذي حدد شروط  1985لسنة  85/224م رقم وتنفيذا لذلك صدر املرسو
التكفل باخلدمات أو األداءات املستحقة لألعوان العاملني باخلارج وكذا الطلبة والعمال 

حيث نصت املادة . املقبولني ملتابعة التكوين باخلارج من قبل هيئات الضمان االجتماعي

                                                        
الذي یحدد شروط التكفل بخدمات الضمان االجتماعي  1985أوت  20الصادر في  85/244من المرسوم رقم  12أنظر المادة  (1)

 .المستحقة للمؤمن لھم اجتماعیا الذین یعملون أو یتكونون في الخارج
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يقيم فيه املعنيون دفع  الثالثة عشر منه على أن يتوىل امللحق القنصلي يف البلد الذي
األداءات وكذا االشتراكات أو أقساط التأمني حلساب صندوق الضمان االجتماعي 
. املختص يف البلد املستقبل أو البلد الذي مت فيه تعيني املستفيدين من أحكام هذا املرسوم

  .وذلك عن طريق صندوق الدفع املباشر املوجود على مستوى البعثة الدبلوماسية املعنية

من املرسوم أعاله دفع هذه األداءات         14ويتوىل امللحق القنصلي وفقا لنص املادة  
  :كالتايل 

دفع التسبيقات املخصصة لتغطية املصاريف الطبية وكذا اشتراكات التأمني أو األقساط / 1
  .اليت تساوي مبلغها املبلغ املطلوب عن األشهر الثالثة السابقة على األقل

تكلفة مصاريف العالج والرعاية الطبية اليت متت على أساس امللفات املرسلة دفع / 2
  .بانتظام

دفع التعويضات اليومية أو األداءات النقدية لتأمينات املرض واألمومة وحوادث العمل / 3
وحيسب هذا التعويض على . حسب الشروط والنسب املقررة يف التشريع املعمول به

  .املعين أساس املرتب الذي يتقاضاه

يف حالة الوفاة يتوىل امللحق القنصلي دفع منحة الوفاة لذوي حقوق املتوىف إذا توافرت / 4
  .الشروط املتطلبة لذلك وعلى رأسها شرط اإلقامة الدائمة مع املتوىف

هذا ويتم متويل صندوق الدفع املباشر املتواجد على مستوى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية 
والذي  1985لسنة  85/224اجد فيه املستفيدون من أحكام املرسوم رقم يف البلد املتو

يقوم بدفع األداءات سواء كانت عينية أم نقدية لصاحل هؤالء املستفيدين، صندوق الضمان 
حيث خيصص لدى كل صندوق الدفع املباشر رصيد تداول يعد خصيصا . االجتماعي

  .لتغطية املصاريف املذكورة أعاله
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ر صندوق الضمان االجتماعي املبلغ األقصى لذلك بناء على تقرير أو حيث حيدد مدي
اقتراح امللحق القنصلي، ويزود رصيد التداول لدى صندوق الدفع املباشر تدرجييا حسب 

  .االحتياجات اليت يعرب عنها صندوق الدفع املباشر بعد تقدميه إثباتات على ذلك

را كل ثالثة أشهر لصندوق وأخريا جيب على امللحق القنصلي أن يقدم تقري
. الضمان االجتماعي يوضح فيه طريقة استعمال األموال احملولة إىل صندوق الدفع املباشر

كما جيب عليه أن يعد يف آخر كل سنة ميزانية كشف يوضح فيها العمليات اليت قام ا 
  .(1)خالل هذه السنة

ى أن يتوىل امللحق من املرسوم أعاله واليت تنص عل 13واملالحظ أن نص املادة 
القنصلي دفع األداءات أو االشتراكات أو أقساط التأمني حلساب صندوق الضمان 

لكنها مل توضح اجلهة اليت جيب عليها دفع اشتراكات صندوق . االجتماعي املختص
هل تقتطع مباشرة من أجور األعوان وكذا العمال والطلبة املقبولني . الضمان االجتماعي

  وين أم تدفع من قبل خزينة الدولة ؟ للدراسة أو التك

   

  

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 85/224من المرسوم رقم  16أنظر المادة  (1)
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   ةــخالص

  

األصل أال يستفيد من أحكام قانون التأمينات االجتماعية سوى العامل الذي جيب 
  .أن تتوافر فيه الشروط القانونية املتطلبة لذلك ومنها وجود عالقة عمل منتظمة

االجتماعي واالقتصادي غري أنه وملا كان اهلدف من التأمينات االجتماعية حتقيق األمن 
للخاضعني ألحكامه فقد مد املشرع مظلة التأمينات االجتماعية إىل فئات أخرى من 

  .اتمع وشبهها بالعمال لغرض االستفادة من مزايا التأمينات االجتماعية
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فئة األشخاص اخلاضعني ألحكام 
قانون التأمني االجتماعي 

 املصري

  

حدد املشرع املصري بوضوح يف الباب األول على خالف املشرع اجلزائري فقد 
من قانون التأمني االجتماعي األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون بعد ما حدد 

  :  األخطار اليت يغطيها هذا القانون وهي

  .التأمني ضد خطر الشيخوخة والعجز والوفاة/ 1

  .التأمني ضد خطر إصابات العمل/ 2

  .التأمني ضد خطر املرض/ 3

  .لتأمني ضد خطر البطالةا/ 4

  .تأمني الرعاية الصحية ألصحاب املعاشات/ 5

ووفقا لنص املادة األوىل من هذا القانون نستفيد من أحكام قانون التأمني االجتماعي 
  : الفئات التالية
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اخلاضعون ألحكام هذا  صاألشخا
 القانون

التأمني  على خالف املشرع اجلزائري الذي أخضع كل العمال ألحكام قانون
االجتماعي بغض النظر عن النشاط الذي يزاولونه أو القطاع الذي يعملون فيه، فقد فرق 
املشرع املصري بني العمال يف القطاع اخلاص والعمال يف القطاع التابع للدولة يف هذا 

  .الشأن كما مد مظلة التأمينات االجتماعية إىل فئات أخرى يف اتمع

  

 لدى فئة العاملني املدنیني 
 الدولة

فئة العاملني املدنيني باجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة واملؤسسات  ويقصد ا
العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه اجلهات وغريها من الوحدات االقتصادية 

ن ويقصد بفئة العاملني املدنيني باجلهاز اإلداري للدولة املوظفون الذي. بالقطاع العام
. (1)يعملون يف وزارات احلكومة املختلفة ويف املصاحل التابعة هلا ويف وحدات اإلدارة احمللية

أما اهليئات العامة ويقصد ا املرافق العامة اليت تؤدي اخلدمات العامة للمواطنني واليت 
أما املؤسسات العامة فهي تلك املؤسسات اليت تقوم باألنشطة . حيكمها القانون اإلداري

ويقابلها يف القانون اجلزائري املؤسسات العمومية . لصناعية والتجارية أو الزراعية أو املاليةا
                                                        

 .32: ص  1980طبعة نادي القضاة  -الوسیط في التشریعات االجتماعیة  -أحمد شوقي الملیجي  (1)
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ذات الطابع االقتصادي والتجاري، أما عبارة وغريها من الوحدات االقتصادية بالقطاع 
العام فاملقصود ا شركات القطاع العام اليت تكون هلا الشخصية االعتبارية املستقلة عن 

  .(1)واهليئات العامة الدولة

  
  : العاملون اخلاضعون ألحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط التالية

   الفرع األول

  نـــــرط الســــش

من املادة الثانية من قانون التأمني ) ب(اشترط املشرع املصري يف الفقرة 
االجتماعي املصري الستفادة العاملني اخلاضعني ألحكام قانون العمل من مزايا قانون 

سنة فما فوق مما يدل على  )18(التأمني االجتماعي أن يكون سن املؤمن عليه مثانية عشر 
ال صغار السن الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر سنة من أن املشرع املصري استثىن العم

اخلضوع لقانون التأمينات االجتماعية ومن مث احلرمان مما يقدمه هذا القانون من مزايا 
للعمال املنطوين حتت مظلته على الرغم من خضوعهم ألحكام قانون العمل حيث جتيز 

دث الذي بلغ سن اثين عشرة سنة من قانون العمل املصري اجلديد تشغيل احل 144املادة 
سنة ال يستفيد من أحكام قانون  12مبعىن أن العامل البالغ من العمر اثين عشر . كاملة

  . التأمينات االجتماعية

                                                        
 .63ـ  62: ص القاھرة  2003مطبعة اإلسراء  -الوجیز في شرح قانون التأمینات االجتماعیة  -جالل محمد إبراھیم / د (1)
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و قد برر بعض الفقهاء ذلك إىل كون املشرع قصد عدم اإلثقال على أصحاب 
يبهم وتعليمهم املهن األعمال الذين يقومون بتدريب الصغار وذلك تشجيعا هلم على تدر

فأقساط اشتراكات التأمينات االجتماعية متثل عبئا . املختلفة ويف ذلك خدمة للصاحل العام
كبريا بالنسبة لصاحب العمل وال يقبل أن يتحملها إال إذا كان العامل ماهرا ومنتجا بقدر 

خلربة فقد وإذا فرض عليهم دفع اشتراك التأمني عن العمال الصغار الذين تنقصهم ا. كاف
حيجمون عن استخدامهم وتدريبهم وبذلك يفقد اتمع بابا هاما من أبواب التعليم احلريف 

  .واملهين

كما برر الفقهاء أيضا هدف املشرع من استثناء العمال صغار السن من اخلضوع ألحكام 
 وإن التأمينات االجتماعية إىل كون العامل ال يضار باعتبار أن األجر الذي يتلقونه ضئيال

  .مت خصم نسبة االشتراك منه ال يشجعه على االستمرار يف العمل ومما يدفعه إىل ترك عمله

كما يرى الفقهاء أيضا أن صغر سنه جيعله يف منأى عن أخطار العجز والشيخوخة واملرض 
  .والوفاة اليت يكون العامل البالغ أكثر عرضة هلا

حة العامة واملتمثلة يف تكوين أجيال من وبذلك ففي رأي هؤالء الفقهاء فإن تغليب املصل
احلرفيني واملهنيني أوىل من تأمينهم من أخطار يكون احتمال حتقيقها بالنسبة إليهم ضئيلة 

  :جدا، إال أن هذه اآلراء مل تسلم من النقد حيث مت الرد عليها مبا يلي

و املهنيني ومشول  ليس هناك ما مينع من التوفيق بني االعتبارين، تكوين أجيال من احلرفني 
والقول بأن هؤالء الصغار يكونون بسبب السن أقل . الصبية حبماية التأمينات االجتماعية

عرضة من غريهم للمخاطر هو قول غري صحيح، فاملرض والعجز من املخاطر اليت تواجه 
الكبار كما تواجه الصغار، والوفاة قد تكون وخيمة األثر إذا كان الصيب يعول عائلته أو 

  .(1)يعاوا يف مواجهة متطلبات املعيشة
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وذهب البعض اآلخر إىل الرد على احلجة املتمثلة يف محاية املصلحة العامة بتكوين أجيال 
من احلرفني واملمتهنني عن طريق إعفاء أصحاب العمل من عبء االشتراكات تشجيعا هلم 

السن وتغليب ملصلحة ففي هذا إجحاف لصغار . على تعليم الصبية فن املهنة واحلرفة
أصحاب العمل الذين هم يف مركز قوة يف عالقة العمل بينما يكون العامل يف مركز 
ضعف وكان األجدر على املشرع محايته وليس اإلجحاف حبقه، ألن محاية رب العمل 
املقصودة ال تقتضي بالضرورة التضحية مبصاحل العمال صغار السن، فيمكن حتقيق مصلحة 

محاية مصلحة العامل يف نفس الوقت وذلك بأن يقوم املشرع بإعفاء  صاحب العمل مع
صاحب العمل من عبء االشتراك على أن تتوىل الدولة ذلك تشجيعا ألصحاب األعمال 

  . (1)على اجتذاب صغار السن بقصد تدريبهم وتعليمهم

مثانية وهذا رأي يتماشى مع املنطق ذلك أنه ليس من املنطق يف شيء اشتراط بلوغ العامل 
عشر سنة حىت يستفيد من أحكام قانون التأمني االجتماعي، ألن يف ذلك حرمانه من 
احلماية مدة ست سنوات كاملة، على الرغم من خضوعهم ألحكام قانون العمل مثلهم 
مثل العمال البالغني سن مثانية عشر سنة والذين يستفيدون من احلماية القانونية املقررة 

ويف هذا إخالل مببدأ املساواة الذي جيب أن يسود . نات االجتماعيةمبوجب قوانني التأمي
بني مجيع العمال كما تنص عليه أغلبية التشريعات وتقرر عقوبات على خمالفة ذلك كما 

 (2)املتعلق بعالقات العمل اجلزائري 90/11من القانون رقم  142هو الشأن يف املادة 
ئية على كل من يوقع اتفاقية مجاعية أو اتفاقا حيث أقر املشرع يف هذه املادة عقوبة جزا

مجاعيا للعمل يكون من شأن أحكامها إقامة متييز بني العمال يف جمال الشغل أو الراتب 
  .اخل...وظروف العمل
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كما أن يف ذلك تعارض مع أهداف قانون التأمني االجتماعي املتمثلة يف حتقيق 
احلالة كما أن عدم تغطية هؤالء العمال فيه التوازن االجتماعي فأين هذا التوازن يف هذه 

تعارض مع  هدف قانون التأمني االجتماعي املتمثل يف حتقيق األمن االقتصادي 
  .(1)واالجتماعي ألن عدم تغطيتهم يعين عدم توافر األمن االقتصادي هلم

أن  باإلضافة إىل عدم مساواة هؤالء العمال بزمالئهم العمال اخلاضعني لقانون العمل حيث
العاملني لدى احلكومة أو القطاع العام يشملهم قانون التأمني االجتماعي طاملا انطبقت 
عليهم وصف العمال دون اشتراط سن معينة مع اإلشارة إىل أن قانون العمل املصري 
يشترط للتعيني يف احلكومة أو القطاع العام أو اهليئات العامة أو وحدات احلكم احمللي أن 

  .ن ست عشرة سنة كاملةيبلغ العامل س

من القانون  15ويف هذا يتفق املشرع املصري مع املشرع اجلزائري حيث أشارت املادة 
إال أن املشرع . (2)سنة 16واليت تشترط أال يقل العمر األدىن للتوظيف عن  90/04رقم 

ة أنه اجلزائري مل يضع استثناء حيث يتضح من املادة الثالثة من قانون التأمينات االجتماعي
وبالتايل فكل من بلغ سن ستة عشر سنة يكتسب صفة . يستفيد من أحكامه كل العمال

العامل ويستفيد من أحكام قانون التأمينات االجتماعية مما يدل أن املشرع اجلزائري قد 
كفل محاية العمال القصر على خالف املشرع املصري الذي قرر محايتهم فقط من حيث 

  . راض املهنيةخطر إصابات العمل واألم

إال أنه حدد سن العمل باثين عشرة سنة مبعىن السماح بتشغيل الصيب غري املميز، والصيب 
غري املميز هو الشخص الذي ال يفرق بني اخلري والشر أو ما بني ما هو نافع وما هو ضار 
مما يؤدي إىل استغالل هؤالء الصبية من قبل أصحاب األعمال الذين يكون هدفهم حتقيق 

لحتهم قبل كل شيء، لذلك كان على املشرع املصري أن حيذو حذو املشرع مص
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اجلزائري وحيدد السن األدىن بالنسبة للعمل بـستة عشر سنة سواء كان ذلك يف القطاع 
ذلك أن استفادم من أحكام التأمني واحد هو تأمني إصابة العمل دون . العام أو اخلاص

الالزمة مما قد يلحقهم من أخطار خالل هذه املدة إىل  سائر التأمينات ال يوفر هلم احلماية
غاية بلوغهم سن مثانية عشر سنة املطلوبة لالستفادة من قانون التأمينات االجتماعية 
باعتبار أم معرضون لألخطار االجتماعية مثل خطر املرض والوفاة والعجز مثلهم مثل 

  .العمال البالغني

إىل خضوع العمال الذين تقل أعمارهم عن سن الثمانية وقد أشار املشرع املصري صراحة 
عشر إىل أحكام تأمني إصابات العمل واملدرج حتت قانون التأمينات االجتماعية وذلك يف 

  :الفقرة الثانية من املادة الثالثة من هذا قانون بقوله 

كما تسري أحكام تأمني إصابات العمل على العاملـني الذين تقــل " ... 
  ..."م عن مثانية عشر سنةأعمـاره

وكان من األجدر على املشرع املصري أال يضع هذا التمييز بني العمال صغار السن 
  .حيث توجب محايتهم ضد كل املخاطر اليت ددهم

  

  

  

  

  



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

 
109 

  الفرع الثاين
انتظام عالقة العمل   

  

يشترط املشرع املصري خلضوع العامل لقوانني التأمينات االجتماعية وجوب أن 
عالقة العمل منتظمة، وحيدد مفهوم انتظام عالقة العمل مبوجب قرار يصدر من تكون 

  .وزير التأمينات حيدد القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة

والذي اعترب عالقة العمل منتظمة  1975سنة  235وتنفيذا لذلك فقد صدر القرار رقم 
إذا استمر العامل يف العمل لدى صاحب العمل الواحد ملدة ال تقل عن ستة أشهر مبا يف 

  .ذلك فترة االختبار

غري أن هذا القرار قد وجهت له انتقادات ذلك لكونه يعطي جماال ألصحاب األعمال 
هم حىت وإن كانت منتظمة للتهرب من التأمني على عماهلم وذلك عن طريق إاء مهام

  .(1)قبل املدة احملددة

واملعدل بالقرار رقم  1976سنة  286لذلك صدر قرار ثاين من وزير التأمينات رقم 
حيث اعتربت املادة األوىل منه عالقة العمل منتظمة إذا كان العمل  1980سنة  149

أو كان يستغرق  الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
  .ستة أشهر على األقل

  . يتضح من القرار أعاله أن هناك معياران جيب توافرمها العتبار عالقة العمل منتظمة
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أن يكون العمل الذي يؤديه العامل لصاحل صاحب العمل من نفس وطبيعة نشاط أوهلما 
عمل أو مبعىن أن يكون العمل الذي ميارسه العامل هو نفس ال. أو عمل صاحب العمل

النشاط الذي ميارسه صاحب العمل كأن يستخدم صاحب ورشة جنارة عامل جنارة أو أن 
يستخدم صاحب معمل نسيج عامل نسيج، هنا يعترب شرط انتظام عالقة العمل متوفر 

  . (1)وخيضع بالتايل هذا العامل لقانون التأمينات االجتماعي

يف تطبيقه ال تكون بصفة العامل ذاته سواء وفيما يتعلق ذا املعيار يرى البعض  أن العربة 
وإمنا العربة بالعمل الفعلي املؤدى لصاحل صاحب العمل، فإذا . كان جنارا أو نساجا

استخدم صاحب ورشة جنارة عامل جنار ولكن ليس يف أعمال النجارة وإمنا يف أعمال 
مل هنا ال تعترب فإن عالقة الع. اخل...أخرى كنقل البضاعة مثال أو ترتيبها يف املخازن

منتظمة وبالتايل فال خيضع هذا العامل لقانون التأمينات االجتماعية، ذلك ألن صاحب 
العمل هنا وإن احتدت مهنته مع مهنة العامل لكنه استخدمه خارج جمال املهنة املتحدة 

  .(2)الهبينهما مما جيعل العالقة القائمة بينهما غري منتظمة استنادا إىل القرار املشار إليه أع

فيتمثل يف املدة اليت يستغرقها العمل إذ جيب أن يستغرق العمل مدة ستة  أما املعيار الثاين
السابق اإلشارة إليه  1980الصادر سنة  149أشهر على األقل، بالرجوع إىل القرار رقم 

  نالحظ أنه يكفي النتظام عالقة العمل توافر إحدى املعيارين إما معيار احتاد طبيعة العمل
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك أو معيار مدة العمل املؤدى ومفاده  أنه إذا استخدم صاحب 
العمل عامال يف عمل غري الذي ميارسه صاحب العمل واستغرقت مدة العمل ستة أشهر 

  .فأكثر اعتربت عالقة العمل منتظمة وخضع بالتايل لقانون التأمينات االجتماعية

أكثر وجاهة من املعيار األول ذلك لكون اشتغال العامل  ملدة واملالحظ أن املعيار الثاين 
تطول ألكثر من ستة أشهر يكون خالهلا قد قدم مقابال لألداءات اليت حيصل عليها إذا ما 
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حل به أي خطر من األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات االجتماعية، ويتمثل املقابل يف 
ه املدة وبذلك يكون قد ساهم مع بقية املؤمن هلم االشتراك الذي يقتطع من أجره طيلة هذ

  .مما يؤدي إىل حتقيق العدالة االجتماعية فيما بينهم

أما معيار طبيعة العمل ففي رأيي أنه يتعارض مع الواقع حبيث لو اشتغل النجار يف ورشة 
عية جنارة ملدة يوم واحد وطرأ له خطر من األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات االجتما

استحق عن ذلك تعويضا دون أن يقدم مقابال لذلك، كما قد يشتغل عامل آخر يف نفس 
مثال ولكن طبيعة عمله ليست من نفس طبيعة عمل صاحب العمل " ورشة جنارة"الورشة 

أشهر وإن حل به خطر ال يستفيد من قانون التأمينات  5وقد يستغرق مدة عمله 
مال إىل تشغيل عمال ليسوا من نفس طبيعة كما قد يعمد أصحاب األع. االجتماعية

عملهم وذلك ربا من اشتراك التأمني، لذلك أرى أن معيار املدة هو املعيار األصلح 
  .لتحديد عالقة العمل املنتظمة

هذا وقد استثىن املشرع املصري صراحة من اخلضوع لشرط انتظام عالقة العمل عمال 
تفيد هؤالء من أحكام قوانني التأمينات إذ يس. املقاوالت وعمال الشحن والتفريغ

االجتماعية حىت وإن مل يتوافر فيهم أي من املعيارين السابقني أي معيار طبيعة العمل 
ومعيار استمرار العمل ملدة ال تقل عن ستة أشهر، وقد يعود السبب يف هذا االستثناء إىل 

  .لفترة قصرية طبيعة عمل هؤالء حيث عادة ما يكون العمل يف مثل هذه احلاالت

غري أنه وبالتمعن يف عمل هذه الفئة من العمال ال جند هناك استثناء بالنسبة خلضوعهم 
لقانون التأمينات االجتماعية حيث جند أن طبيعة عملهم ينطبق عليها معيار طبيعة العمل 
الذي اشترطه املشرع العتبار عالقة العمل منتظمة ومنه اخلضوع لقانون التأمينات 

اعية، أي أن عملهم يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، فلو كلف االجتم
مقاول شحن وتفريغ عامال بشحن أو تفريغ ولو سفينة واحدة فقط، حبيث تنتهي عالقة 
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العمل بينهما رد إمتام شحن أو تفريغ هذه السفينة، فإن هذا العمل ال يعترب عرضيا رغم 
  .(1)يف صميم نشاط صاحب العمل أنه مؤقت ألنه يدخل بطبيعته

وعلى خالف املشرع املصري الذي اشترط لقيام عالقة عمل منتظمة ومنها اخلضوع 
ألحكام قانون التأمني االجتماعي أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما 

  .أشهر )06(يزاوله صاحب العمل، وذلك ملدة ال تقل عن ستة 

فإن املشرع اجلزائري مل يشر إىل ذلك بل اعترب عالقة العمل قائمة بني كل من العامل 
وصاحب العمل عندما يقوم العامل مبزاولة عمله لصاحل صاحب العمل وحتت إشرافه، 
وذلك ملدة معينة بل وأحيانا ال يشترط هذه املدة كما هو الشأن يف حوادث العمل، حيث 

تأمينات االجتماعية مىت توافرت عالقة عمل منظمة بغض النظر يستفيد العامل من مزايا ال
عن النشاط الذي يزاوله العامل وكذا القطاع الذي ينتسب إليه سواء كان عاما أو خاصا، 

  . وبذلك يكون املشرع اجلزائري أقر محاية للعامل من نظريه املصري

  الفرع الثالث

  رـــــــاألج 

عامال باملعىن املقصود يف مفهوم قانون العمل إال إذا ال يعترب القائم بالعمل التبعي 
كان هلذا العمل املؤدى من قبل العامل مقابال يطلق عليه األجر، ومنه فال خيضع العامل 
لقانون التأمني االجتماعي إال إذا كان يتقاضى أجرا عما يؤديه من عمل حلساب صاحب 

ث ال تتوافر صفة العامل وبالتايل العمل، ونفس احلكم رأيناه لدى املشرع اجلزائري حي
اخلضوع لقانون التأمينات االجتماعية إال إذا كان يؤدي عمال حتت إشراف صاحب 

  .العمل لقاء أجر
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فاألجر يعترب مقابال للعمل الذي يقوم به العامل لصاحل صاحب العمل أو املستخدم ويعد 
إىل اخلضوع لقانون التأمني بذلك عنصرا أساسيا يف حتديد صفة العامل اليت تؤدي بالتايل 

  . (1)االجتماعي

من املادة اخلامسة من قانون التأمني االجتماعي " ط"ويقصد باألجر يف مفهوم الفقرة 
املصري كل ما حيصل عليه املؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله األصلي لقاء عمله  

  :ويشمل 

ويقصد به األجر املنصوص عليه يف اجلداول املرفقة بنظم التوظيف  :األجر األساس .1
للعاملني باحلكومة والقطاع العام وكذا األجر املنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ 
عليه من عالوات مستبعدا منه العناصر اليت تعترب جزءا من األجر املتغري بالنسبة 

  .يف حكم خدم املنازل للعاملني اخلاضعني ألحكام قانون العمل ومن هم
ويقصد به باقي ما حيصل عليه العامل وعلى األخص احلوافز  :األجر املتغري .2

والعموالت والوهبة والبدالت واألجور اإلضافية والتعويض عن جهود غري عادية 
وإعانة غالء املعيشة والعالوات االجتماعية واملنح اجلماعية واملكافآت اجلماعية 

 .األرباح وما زاد عن احلد األقصى لألجر األساسوكذا نصيب العامل يف 

هذا ويعترب يف حكم العمل األصلي جبهة العمل األصلية العمل املنتدب إليه املؤمن عليه 
  (2) .طوال الوقت أو املعار إليه داخل البالد
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 العمال األجانب اخلاضعني 
  لقانون العمل

على خالف املشرع اجلزائري الذي أخضع العمال املشتغلني يف التراب اجلزائري 
املتعلق  83/11لقوانني التأمينات االجتماعية وذلك يف املادة السادسة من القانون 

األشخاص الذين يشتغلون يف التراب الوطين أيا كانت جنسيتهم . بالتأمينات االجتماعية
. وأيا كانت طبيعة عملهم وكذا مدة عقد عملهم وطبيعته دون أن يضع أي قيد أو شرط

لكي  1975من قانون التأمني االجتماعي لسنة  02فإن املشرع املصري قضى يف املادة 
قانون على العمال األجانب اخلاضعني لقانون العمل باإلضافة إىل تسري أحكام هذا ال

الشروط الواجب توافرها يف العامل املصري أن ال تقل مدة عقد عملهم عن سنة وأن 
توجد اتفاقية املعاملة باملثل بني مصر والدولة اليت ينتمي إىل جنسيتها هذا األجنيب العامل 

  .املة باملثل وارد يف اتفاقية ثنائية أو مجاعيةمبصر ويستوي يف ذلك أن يكون شرط املع

إال أن هناك استثناء من مبدأ املعاملة باملثل، حيث خيضع العمال األجانب لقانون التأمني 
االجتماعي بالرغم من عدم توفر شرط املعاملة باملثل وعدم معاملة دولتهم للعمال املصريني 

  : ه االستثناءات يف التايلالعاملني يف تراا معاملة باملثل وتتمثل هذ

  

  الفرع األول 
عدم التوقیع على اتفاقیة 

 املعاملة باملثل
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بالنسبة لألجنيب الذي يعمل يف مصر ويكون منتميا إىل دولة مل توقع على اتفاقية 
معاملة باملثل فهو خيضع ألحكام قانون التأمينات االجتماعية إذا كانت مصر قد وقعت 

بالتزامها بتطبيق هذا القانون على أبناء   الدول األعضاء يف على اتفاقية دولية تقضي 
  .االتفاقية الذين يعملون يف مصر دون اشتراط مبدأ املعاملة باملثل

  الفرع الثاين 
العاملني الذین سبق التأمني 

 علیهم
بالنسبة للعاملني الذين سبق التأمني عليهم وفقا لقوانني التأمينات االجتماعية 

شار إليها يف املادة الثانية من قانون اإلصدار وهذا ما يوحي به نص املادة واملعاشات امل
  :واليت تنص على أنه  1975سنة  79الثالثة من القانون رقم 

استثناء من أحكام املادة الثانية تسري أحكام هذا القانون على العاملني الذين سبق " 
والتأمني واملعاشات املشار إليها يف التأمني عليهم وفقا لقوانني التأمينات االجتماعية 

  ".املادة الثانية من قانون اإلصدار

يظل  (1)ومنه فإن األجنيب الذي يكون قد متتع باحلق يف التأمني االجتماعي السابق
متمتعا ذا احلق مبوجب نص املادة أعاله حىت ولو مل تكن دولته قد وقعت اتفاقية املعاملة 

قه يف االستفادة من قوانني التأمينات االجتماعية أصبح حقا باملثل مع مصر باعتبار أن ح
  .  مكتسبا

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 1975سنة  79یقصد بھا القوانین السابقة لقانون  (1)
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  الفرع الثالث  
العاملني لدى البعثات 

 الدبلوماسیة
بالنسبة لألجانب العاملني لدى بعثام الدبلوماسية أو القنصلية املوجودة داخل 

ني الدولية مصر وكذلك العاملني باهليئات واملنظمات الدولية، وفقا لألعراف والقوان
املستقر العمل ا يف هذا الشأن فإن هؤالء ال خيضعون ألحكام قانون التأمينات االجتماعية 
املصري حىت وإن توافرت بشأم كل الشروط املتطلبة لذلك كتوقيع اتفاقية املعاملة باملثل 

لية يف وجيري األمر باملثل بالنسبة للمصريني العاملني يف بعثام الدبلوماسية أو القنص
اخلارج حيث ال خيضع هؤالء األشخاص لقانون التأمينات االجتماعية لدولة املقر وإمنا 
تطبق عليهم النظم اخلاصة باهليئات الدولية اليت يعملون ا أو خيضعون لقوانني بالدهم 
بالنسبة ألعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي، كما خيضع العمال الذين يعملون يف 

أي أن العامل . جنبية والقنصليات املوجودة يف بالدهم إىل قوانني بالدهمالسفارات األ
املصري العامل لدى السفارات األجنبية أو القنصليات املوجودة يف دولة مصر خيضع 

مع مالحظة أن هذه القاعدة تسري على مجيع الدول . (2)ألحكام قانون التأمني املصري
  . وذلك العتبارات السيادة

لألجانب العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة ووحدات القطاع  أما بالنسبة
العام فهم خيضعون ألحكام قانون التأمني االجتماعي املصري مثلهم مثل العمال املصريني 
يف هذه القطاعات مىت توافرت فيهم الشروط اليت يتطلبها القانون بالنسبة للعمال 
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أي شروط خاصة م حىت وإن كانت دولة هذا األجنيب ال ومل يشترط املشرع . املصريني
  .(1)تسمح للعمال املصريني لديها باالستفادة من قانوا االجتماع

واملالحظ هنا أن املشرع املصري فرق بني األجانب العاملني يف القطاع اخلاص 
والذين حيكمهم قانون العمل حيث وضع شروطا خاصة جيب توافرها يف هؤالء حىت 

يف حني مل يضع أي شرط بالنسبة . يستفيدوا من أحكام قانون التأمني االجتماعي املصري
لة واهليئات العامة ووحدات القطاع العام على للعاملني يف قطاع اجلهاز اإلداري للدو

 83/11خالف ما فعله املشرع اجلزائري حيث نص يف املادة السادسة من القانون رقم 

  .املتعلق بالتأمينات االجتماعية واليت سبقت اإلشارة إليها

ومبوجب هذه املادة يستفيد من أحكام قانون التأمينات االجتماعية كل األجانب العاملني 
 اجلزائر بغض النظر عن القطاع الذي يشتغلون فيه ومهما كانت طبيعة عملهم وكذا يف

  .مدة عقد عملهم

وكان على املشرع اجلزائري أن يضع بعض الشروط يف هذا الشأن خاصة فيما يتعلق مبدة 
العمل كما هو الشأن لدى املشرع املصري ألن إطالق املادة على عموميتها قد يؤدي إىل 

جانب من التأمينات االجتماعية رد بدء العمل بغض النظر عن املدة حىت وإن استفادة األ
مما يؤدي إىل حصوله على أداءات أو امتيازات دون أن يقدم مقابال . اشتغل ملدة أسبوع

خاصة وأن األداءات املستحقة مبوجب قوانني التأمينات االجتماعية يف احلقيقة ما هي . هلا
اا قد قدموا مقابال هلا وذلك عن طريق االشتراكات اإلجبارية إال استحقاقات كان أصح

اليت كانت تقتطع من أجرم، أو كان على املشرع اجلزائري أن يقيد نص هذه املادة مببدأ 
  .  املعاملة باملثل
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 املشتغلون باألعمال املتعلقة
  خبدمة املنازل 

  

لسنة  79استنادا إىل نص املادة الثانية من قانون التأمني االجتماعي املصري رقم 
فإن قانون التأمني االجتماعي يسري على املشتغلني باألعمال املتعلقة خبدمة املنازل  1975

باستثناء من يعمل منهم داخل املنازل اخلاصة الذين يتم حتديدهم مبوجب قرار من وزير 
  .التأمينات

والذي نصت  1977لسنة  149ا لذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم وتطبيق
املادة األوىل منه على أنه ال تسري أحكام قانون التأمني االجتماعي على املشتغلني 

  : باألعمال املتعلقة خبدمة املنازل اخلاصة الذين يتوافر يف شأم الشرطان اآلتيان

  .للسكن اخلاص أن يكون حمل مزاولة العمل داخل مرتل معد/ 1

  .أن يكون العمل الذي ميارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية لصاحل املخدوم أو ذويه/ 2

وقد اجتهد الفقهاء يف تفسري هذه املادة بعد أن أقروا بركاكة صياغتها وصعوبة 
وقالوا بأنه يعترب خادما وال خيضع بالتايل ألحكام قانون التأمينات . (1)فهم املقصود منها

ية كل من يعمل داخل مرتل معد للسكن اخلاص، ويكون العمل املؤدى من قبل االجتماع
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هؤالء عمال ماديا أو يدويا وليس فكريا أو ذهنيا، ويكون متعلقا بقضاء حاجات شخصية 
وعليه يعد من خدم املنازل من يقوم بالنظافة داخل املرتل اخلاص املعد . للمخدوم وذويه

حيث أم يقومون بأعمال يدوية تتعلق ). الطاهي( للسكن وكذلك خادم املائدة اخلاص
مبعيشة املخدوم وذويه، وكذلك مربية األطفال ألا تقوم برعاية أبناء املخدوم من حيث 
املأكل وامللبس ومحايتهم من األخطار اليت قد تلحق م داخل املرتل وكذلك العناية 

مرتل معد للسكن وعليه بنظافتهم وبذلك فهي تؤدي خدمات ملخدومها مادية وداخل 
فهم مستبعدون من اخلضوع ألحكام قانون التأمني االجتماعي وفقا للقرار الوزاري 

  . السابق اإلشارة إليه

وال يعد من اخلدم عمال املنازل املستثنون من اخلضوع ألحكام قانون التأمني االجتماعي 
رتل معد للسكن األشخاص الذين يؤدون عمال فكريا أو ذهنيا حىت وإن كان داخل م

كالسكرتري اخلاص أو مدرس الدروس اخلصوصية، وال يعد من طائفة اخلدم أيضا من ال 
يقوم بالعمل داخل املرتل ولو كان عمله يف خدمة املخدوم وذويه كالسائق اخلاص 

حيث يستفيد هؤالء من أحكام قانون التأمني االجتماعي وفقا . (2)اخل....والبواب اخلاص 
لكن ما هو األمر لو جيمع اخلادم بني عمل يدوي . 1977سنة  79ي رقم للقرار الوزار

وذهين داخل املرتل ويف نفس الوقت ولنفس املخدوم ؟ فهل يستفيد من أحكام قانون 
  ؟ التأمني االجتماعي

يف هذه احلالة ينظر إىل العمل األصلي هلذا الشخص إذا كان عمله األصلي يدويا عد 
دة من أحكام قانون التأمني االجتماعي، أما إذا كان عمله ذهنيا خادما وال ميكنه االستفا

  .فيستفيد من أحكام هذا القانون مبوجب املرسوم الوزاري السابق اإلشارة إليه
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ويف حالة صعوبة التفرقة بني العمل الرئيسي وجب تغليب العمل الذي مبقتضاه يستفيد 
دم اخلضوع هلذا القانون هو استثناء ال اخلادم بأحكام قانون التأمني االجتماعي ذلك ألن ع

  .(1)جيوز التوسع فيه

وقد يعود سبب استبعاد هؤالء األشخاص من اخلضوع ألحكام قانون التأمني االجتماعي 
هو عدم خضوعهم لقانون العمل باعتبار أن التأمني االجتماعي يسري على العمال 

" ب"املادة الثالثة منه الفقرة اخلاضعني لقانون العمل، هذا األخري الذي نص صراحة يف 
على استبعادهم من جمال تطبيقه وهذا ما هو واضح من نص املادة أعاله واليت تنص على 

  :أنه 

  :ال يسري أحكام هذا القانون على" 

  .ـ العاملني بأجهزة الدولة مبا يف ذلك وحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامةأ 

  .حكمهمب ـ عمال اخلدمة املرتلية ومن يف 

ج ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعوهلم فعال وذلك ما مل يرد نص على خالف 
  ".(2) ذلك

وذهب رأي إىل أن التربير الصحيح هلذا االستثناء من اخلضوع للتأمينات 
االجتماعية هو أن طائفة اخلدم يف مصر تعمل عادة نظري املأكل وامللبس باإلضافة إىل أجر 

تطاع اشتراكات التأمني ملواجهة نفقاته، غري أن هذا التربير مل يعد زهيد ال ميكن معه اق
كافيا خاصة يف الفترة األخرية نظرا للتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حصلت يف 
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مصر فإن أجرة هؤالء قد ارتفعت بقدر يتجاوز أحيانا أجرة بعض الفئات من العمال 
  .(1)عيةاخلاضعة ألحكام قوانني التأمينات االجتما

وذهب رأي آخر إىل أن العامل الرئيسي يف عدم استفادة اخلدم من قانون التأمني 
االجتماعي يرجع إىل أن املشرع يرى أن هذه األعمال جيب أن تندثر من اتمع وعدم 
التأمني عليها سيساعد على القضاء عليها وذلك روب هؤالء اخلدم عند عدم شعورهم 

  .قطاعات أخرى من العملباألمن االجتماعي إىل 

مع الواقع حيث يتطلب  مغري أن هذا الرأي مردود عليه أيضا كون هذا التربير ال يستقي
لتحقيقه أن يكون هناك وعي وتبصر لدى هؤالء حبقوقهم التأمينية وهو أمر غري حمقق نظرا 

  .(2)لضعف مستوى الوعي التأميين لدى هؤالء

اعية فإن علة استبعادهم من اخلضوع ألحكام قانون ومن وجهة نظر هيئة التأمينات االجتم
التأمينات االجتماعية  تعود لقيامهم بأعمال مادية متواضعة ووثيقة الصلة بأشخاص 
خمدوميهم أو ذويهم ويقومون مبخالطة أهل املرتل خمالطة مباشرة وتتصل أعماهلم بالنواحي 

سرارهم وشؤوم اخلاصة وأنه الشخصية اخلاصة ملخدوميهم، مما يتيح هلم اإلطالع على أ
ليس من امليسور إخضاعهم لقانون التأمينات االجتماعية قبل تنظيم عمالتهم وقبل وضع 

  . النظم الكفيلة باحملافظة على حرمة املنازل اليت يعملون ا

غري أن هذا التربير وإن كان يصلح الستبعاد هؤالء عن اخلضوع لقانون العمل لكن ال 
من اخلضوع لقانون التأمني االجتماعي فليس هناك ما يتعارض مع  يصلح الستبعادهم

صلتهم املباشرة ملخدوميهم وبني حاجتهم إىل احلماية التأمينية إذ ميكن أن تشملهم هذه 
  .(1)احلماية رغم صلتهم الوثيقة ملخدوميه

                                                        
  403: ص  –مرجع سابق  -صالح محمد دیاب  (1)
 .79: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن البرعي / د (2)
  .78: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن البرعي / د (1)
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ة وبإجراء املقارنة بني ما نص عليه املشرع املصري بشأن املشتغلون باألعمال املتعلق
املؤرخ يف  85/33باملنازل وبني ما قضى به املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي رقم 

الذي حيدد قائمة العمال املشبهني باألجراء لغرض االستفادة من خدمات  1985فرباير 
التأمينات االجتماعية، واعترب من العمال املشبهني باألجراء العمال الذين ميارسون يف 

نتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغريية لصاحل مستخدم واحد أو أكثر منازهلم نشاطات إ
مقابل أجرة بشرط أن يقوم وحده ذه النشاطات أو مبساعدة من أعضاء عائلته باستثناء 
أية يد عاملة مأجورة، ويتحصل بنفسه على كل أو بعض املواد األولية وأدوات العمل أو 

م العمال يف املنازل باالمتثال ألوامر املستخدم يستلمها من املستخدم دون أي وسيط، ويلتز
  ).السابق اإلشارة إليه 97/474من املرسوم رقم  11املادة (عند تنفيذ عملهم 

وقد نص صراحة يف املادة العاشرة من املرسوم أعاله على خضوع العمال يف املنازل إىل 
  .االجتماعياألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا يف جمال الضمان 

إال أن املعىن الذي ينصرف إليه ما قصده املشرع اجلزائري ليس ذلك الذي انصرف إليه 
حيث وكما هو واضح مما سبق فإن املشرع املصري قصد اخلدم الذي . املشرع املصري

يؤدي خدمة مباشرة للشخص املخدوم، بينما يوحي املعىن الذي قصده املشرع اجلزائري 
نشاطات أو خدمات تغريية لصاحل مستخدم واحد أو أكثر، حيث  العمال الذين يؤدون

ميكن أو يصح القول هنا وكأن املشرع قصد احلريف حيث وبالرجوع إىل نص املادة 
الذي حيدد القواعد  1996جانفي  10املؤرخ يف  01-96من األمر رقم  )09(التاسعة 

  : واليت تنص على أنه (2)اليت حتكم الصناعة التقليدية واخلزف

ميكن أن يعد األشخاص الذين ميارسون يف املرتل نشاطات حرفية ونشاطات  "
  ."الصناعات التقليدية الفنية حرفيني ويستفيدون من االمتيازات املرتبطة ذه الصفة

                                                        
 1996سنة  03منشور في الجریدة الرسمیة عدد  (2)
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وبذلك يكون املشرع املصري قد التفت إىل فئة حمرومة يف اتمع وهي فئة اخلدم ونص 
األمر . ا التأمينات االجتماعية وإن كان بشروط مشددةعلى إمكانية استفادا من مزاي

الذي مل يعمل به املشرع اجلزائري حيث مل يشر إطالقا إىل هذه الفئة من اتمع واليت هي 
  . حقا جديرة باحلماية التأمينية
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  ةــخالص
خالفا للمشرع اجلزائري الذي نص بصورة مطلقة خبضوع مجيع العمال الذين 

الشروط املتطلبة للخضوع ألحكام قانون التأمينات االجتماعية كما شبه فئات تتوافر فيهم 
أخرى بالعمال لغرض االستفادة من خدمات التأمينات االجتماعية فإن املشرع املصري 
نص صراحة على ضرورة خضوع العامل لقانون العمل حىت خيضع ألحكام قانون 

من اخلضوع ألحكام هذا القانون  التأمينات االجتماعية، كما  استثىن بعض الفئات
   .سنة وكذلك خدم املنازل 18كالعمال الذين يقل سنهم عن 
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 متویل وتسیري نفقات التأمینات
االجتماعیة   

املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل  83/11من القانون رقم  72تنص املادة 
  :واملتمم على أنه

االجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على نفقة يتم متويل نفقات التأمينات " 
  ".أصحاب العمل وكذا املستفيدين املشار إليهم يف الباب األول من هذا القانون

من نص املادة يتضح أن نظام التأمينات االجتماعية ذو طابع إلزامي بالنسبة   
املشرع مبقتضى  لألشخاص املنطوين حتت مظلته والذين سبقت اإلشارة إليهم، حيث ألزم

. نص املادة أعاله على دفع قسط اشتراك متول منه نفقات التأمينات االجتماعية بصفة عامة
ويكون هذا القسط على نفقة كل من أصحاب العمل وكذا املستفيدين من قانون 
التأمينات االجتماعية ما عدا ما استثين بنص كفئة ااهدين ومعطويب حرب التحرير 

ا أو ذهنيا الذين ال ميارسون أي نشاط مهين واملستفيدون من دعم الدولة واملعوقني بدني
من  73حيث نص املشرع صراحة يف نص املادة . لفائدة الفئات احملرومة واملعوزة والطلبة
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املشار إليه أعاله على إعفاء هؤالء من دفع اشتراكات الضمان  83/11القانون رقم 
  .(1)االجتماعي

  

 كیفیة دفع اشرتاكات الضمان 
  االجتماعي

يشكل قسط اشتراك التأمينات االجتماعية أحد املوارد األساسية لتمويل نفقات 
الضمان االجتماعي بصفة عامة ومن ضمنها نفقات التأمينات االجتماعية وتشكل إلزاما 

  : لنحو التايلأساسيا يف ذمة املستفيدين من نظام التأمينات االجتماعية ويتم دفعها على ا

   

                                                        
المتعلق بالتأمینات  83/11المعدل والمتمم للقانون رقم  1996جویلیة  6المؤرخ في  96/17من األمر رقم  35أنظر المادة  (1)

 .االجتماعیة
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 بالنسبة للعمال األجراء

سبق وأن عرفنا العمال األجراء بأم األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا 
  .(1)لصاحل صاحب عمل أو مستخدم وحتت سلطته وإشرافه مقابل أجر

وبذلك تتوافر فيهم صفة العامل ومنه اخلضوع لقوانني التأمينات االجتماعية اليت يلزم 
لالستفادة من مزاياها دفع قسط اشتراك يقع على عاتق صاحب العمل الذي يتعني عليه 
اقتطاع القسط املستحق على ذمة العامل عند دفع كل أجر مهما كان شكله أو طبيعته وال 
جيوز للعامل حق االعتراض على هذا االقتطاع الذي به تربأ ذمته إزاء صاحب العمل فيما 

يف حني يكون قسط االشتراك املستحق . ن االجتماعي بصفة عامةيتعلق باشتراكات الضما
يف ذمة صاحب العمل على نفقته وحده دون سواه ويبطل قانونا أي اتفاق يقضي خبالف 

كما يكون اشتراك الضمان االجتماعي حمل دفع واحد يؤديه صاحب العمل لصاحل . ذلك
  :للشروط التالية هيئة الضمان االجتماعي التابع هلا إقليميا وذلك وفقا 

إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال جيب أن يقوم بدفع قسط / 1
  .االشتراك خالل مخسة عشر يوما التالية ملرور كل ثالثة أشهر مدنية

أكثر من تسعة عمال يدفع مبلغ القسط املستحق هليئة  مإذا كان صاحب العمل يستخد/ 2
  .وما التالية ملرور كل شهرالضمان االجتماعي خالل مخسة عشر ي

   الفرع األول

                                                        
  .المعدل والمتمم السابق اإلشارة إلیھ 90/11أنظر المادة األولى من القانون رقم  (1)
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أساس اشرتاكات الضمان 
 االجتماعي

يكون أساس اشتراكات الضمان االجتماعي من جمموع عناصر املرتب أو الدخل 
ونتائج العمل باستثناء األداءات ذات الطابع اخلاص والتعويضات املرتبطة  املناسب

ر الدخل املستثناة من أساس اشتراك اخلاصة باإلقامة والعزلة، وحتدد عناص بالظروف
  . (1)الضمان االجتماعي مبوجب مرسوم تنفيذي

، والذي (2)1996يونيو  5املؤرخ يف  96/208وتنفيذا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم 
  :حدد عناصر الدخل املستثناة من أساس اشتراكات الضمان االجتماعي وذلك كالتايل

اخلاص، يقصد ا األداءات ذات الطابع العائلي أي  بالنسبة لألداءات ذات الطابع/ 1
األداءات املمنوحة بسبب احلالة العائلية والعالوات املمنوحة مبناسبة حدث ذي طابع عائلي 

  :مثل 

ـ األداءات العائلية أو املنح العائلية ومنحة الدراسة املدفوعة بعنوان تشريع الضمان  أ
  .االجتماعي

  .ـ تعويض األجر الوحيد ب

  .ـ عالوات الوالدة والزواج وكل العالوات األخرى املدفوعة مبناسبة حدث عائلي ج

بالنسبة للتعويضات املمثلة للمصاريف كاملصاريف اليت تنفق يف سبيل القيام مبهمة / 2
وكذلك مصاريف العتاد أو اللباس إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وكذلك األداءات 

  .ةاملتعلقة بالعالج والرعاية الطبي

                                                        
  .1995لسنة  5منشور في الجریدة الرسمیة رقم  1995ینایر  21ي المؤرخ ف 95/01أنظر المادة األولى من األمر رقم  (1)
  .1996لسنة  35الجریدة الرسمیة رقم  (2)
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  :بالنسبة للمنح والتعويضات ذات الطابع اخلاص فاملقصود ا ما يلي/ 3

  .ـ املبالغ املقدمة كتعويض عن ضرر أحلق بالعامل كالتعويض عن التسريح أ

ـ العالوات والتعويضات أو املكافآت ذات الطابع اخلاص مثل تعويض الذهاب  ب
  .للتقاعد

اصة باإلقامة والعزلة فيقصد ا العالوات أو بالنسبة للتعويضات املرتبطة بالظروف اخل/ 4
  :التعويضات املمنوحة للعمال اليت تتوفر يف ظروف عملهم الظروف التالية

  .ـ سكن يف قمرية متحركة أو خيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة أ

ـ نظام عمل بالتناوب الذي يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة  ب
  .ال تدفع خالهلا عالوة للعامل راحة

  .ـ مكان عمل بعيد عن أي مركز حضري ويصعب الوصول إليه ج

كل هذه العالوات أو التعويضات ال تدخل ضمن املرتب األساسي أو أجر  
املنصب أو األجر القاعدي، بل تدخل أو حتسب ضمن األجر املتغري الذي ال يعتمد عليه 

  .ماعييف احتساب اشتراكات الضمان االجت

  

  

   الفرع الثاين
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نسب اشرتاكات الضمان 
  االجتماعي

 1994مايو  26املؤرخ يف  94/12تقضي املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم 
  : واحملدد لنسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي على أنه (1)املعدل واملتمم

الضمان االجتماعي حتدد النسبة اإلمجالية لالشتراكات املخصصة لتمويل أداءات " 
التأمينات االجتماعية، حوادث العمل واألمراض املهنية، التقاعد املسبق، التأمني على (

  ".1999ابتداء من أول يناير %  34,5بـ ) البطالة

على أن حتدد كيفيات تطبيق  99/04كما قضت املادة الثالثة من القانون رقم 
  . فيذياملادة األوىل من هذا القانون مبوجب مرسوم تن

مارس سنة  4املؤرخ يف  2000/50ويف هذا الشأن صدر املرسوم التنفيذي رقم 
املشار إليها أعاله %  34,5حيث قضى يف املادة الثانية منه على أن توزع نسبة  (2)2000
  : كالتايل

  

                                                        
 99/04والقانون رقم  1996لسنة  41المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1996یولیو  2المؤرخ في  96/15معدل ومتمم باألمر رقم  (1)

  1999لسنة  20الرسمیة عدد المنشور في الجریدة  1999مارس  22المؤرخ في 
 2000لسنة  10منشور في الجریدة الرسمیة رقم  (2)



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

131

  

احلصة اليت يتكفل ا  الفرع
 املستخدم

احلصة اليت يتكفل ا 
 األجري

حصة صندوق 
اخلدمات 
 االجتماعية

 اموع

%12,5 التأمينات االجتماعية  1,5%  --- 14%  
حوادث العمل 
 واألمراض املهنية

1,25%  --- --- 1,25%  

%9,5 التقاعد  6,5%  --- 16%  
%1,25 التأمني على البطالة  0,5%  --- 1,75%  
%0,5 التقاعد املسبق  0,5%  0,5%  1,5%  

%25 اموع  9%  0,5%  34,5%  

  

  

  

للعمال غري األجراءبالنسبة    

لقد سبقت دراسة هذه الفئة من املؤمن هلم يف الفصل األول من الباب األول، 
والستفادة األشخاص غري األجراء من اخلدمات اليت تقدمها التأمينات االجتماعية فقد 
ألزمهم املشرع بدفع قسط اشتراك الضمان االجتماعي كامال، ويعتمد يف حتديد النسبة 

  :بدفعها على ما يلي امللزمون 

   الفرع األول
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حتدید النسبة وفقا للدخل   
اخلاضع للضریبة   

يعتمد يف حتديد نسبة مبلغ اشتراك التأمينات االجتماعية املستحق على املؤمن له 
من فئة العمال غري األجراء على الدخل السنوي اخلاضع للضريبة بعنوان الضريبة على 

مرات املبلغ السنوي لألجر  )08(الدخل ويف حدود السقف السنوي الذي قدره مثاين 
  .الوطين املضمون

ة أعمال غري مأجورة متعددة ال جيوز أن يفوق املبلغ اإلمجايل لالشتراكات ويف حالة ممارس
من الدخل  %15املدفوعة احلد األقصى للمبلغ املذكور أعاله وحتدد نسبة االشتراك مبقدار 

  :السنوي اخلاضع للضريبة وتوزع كالتايل 

  .ختصص للتأمينات االجتماعية، املرض، الوالدة، العجز والوفاة % 7.5

  .ختصص للتقاعد 7.5%
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  الفرع الثاين 
حتدید النسبة وفقا لرقم  

 األعمال
  اجلبائي 

إذا تعذر حتديد الدخل اخلاضع للضريبة والذي على أساسه تقدر نسبة االشتراك، 
تقدر هذه االشتراكات يف مفهوم التشريع اخلاص بالضمان االجتماعي بتطبيق النسب 

    CHIFFRE D’AFFAIREائي املئوية التالية على رقم األعمال اجلب

  ).التجار(فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة الذين تتمثل جتارم يف بيع البضائع  15%

  .فيما يتعلق باخلاضعني للضريبة الذين يقدمون خدمات مثل األطباء واحملامني 30%

كات وإذا مل يتبني حتديد الدخل اخلاضع للضريبة وال رقم العمل اجلبائي فإن أساس االشترا
  .حيدد مؤقتا باملبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون
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بالنسبة للعمال املشبهني  
 باألجراء

 1985فرباير  9املؤرخ يف  85/33لقد حدد املشرع اجلزائري يف املرسوم رقم 
وكان . قائمة العمال املشبهني باألجراء يف جمال الضمان االجتماعي (1)املعدل واملتمم

هدف املشرع يف تشبيهه هلم بالعمال األجراء حىت يستفيدوا من خدمات الضمان 
االجتماعي، وقد سبقت دراسة هذه الفئة من املؤمن هلم اجتماعيا يف الفصل األول من 

  .الباب األول

ت االجتماعية فقد ألزمهم املشرع بدفع قسط والستفادة هؤالء من خدمات التأمينا
اشتراك هذه التأمينات كما أعفى البعض منها على أن تتوىل الدولة الدفع بدال منهم وذلك 

  :كالتايل 

   

                                                        
 .1992لسنة  52منشور في الجریدة الرسمیة رقم  1992یولیو  6المؤرخ في  92/274معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم  (1)
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  الفرع األول 
حتدید نسبة االشرتاك بالنسبة 

 للفئة
امللزمة بدفعها   

حبسب كل  حتتسب هذه النسبة على أساس األجر الوطين األدىن املضمون وحتدد
  :فئة منها وذلك كالتايل 

حتدد نسبة اشتراك الضمان االجتماعي على أساس األجر :  بالنسبة للعمال يف املرتل/ 1
  :موزعة كالتايل % 29الوطين األدىن املضمون وذلك بنسبة 

  .يتحملها صاحب العمل% 24ـ 

  .يتحملها العامل% 5ـ

يكون أساس احتساب اشتراك التأمينات  يف التمثيل:  الفنانون واملمثلون واملشاركون/ 2
  .االجتماعية على جزئني

ـ على جزء املكافأة املدفوع يف شكل أجر يكون أساس احتساب اشتراكات التأمينات  أ
  :توزع كالتايل % 29االجتماعية هو مبلغ األجر اخلاضع لالشتراك بنسبة 

تدفع األتعاب يتحملها صاحب العمل وتفرض التزاماته على اهليئة اليت % 24ـ 
  .واألجور

  .يتحملها العامل% 5ـ 
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يكون أساس حتديد اشتراكات الضمان : ـ على جزء املكافأة املدفوع يف شكل أتعاب ب
ج يف السنة وذلك .د 100.000االجتماعي هو مبلغ األتعاب الذي يكون يف حدود 

  .يتحملها املستفيد وحده% 12بنسبة 

عتمد يف احتساب اشتراكات الضمان ي :األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص/ 3
  :موزعة كالتايل % 6االجتماعي على األجر الوطين األدىن املضمون وذلك بنسبة 

  .يتحملها صاحب العمل% 4ـ 

  .يتحملها العامل% 2ـ 

يكون أساس  :البحارة الصيادون وأصحاب العمل الصيادون احملاصون واملبحرون/ 4
األجر الوطين األدىن املضمون وتكون النسبة  احتساب اشتراكات الضمان االجتماعي هو

  :كالتايل

ـ بالنسبة للبحارة الصيادون احملاصون الذين يبحرون مع صاحب العمل الصياد تكون  أ
  :توزع كاآليت% 12النسبة 

  .يتحملها صاحب العمل الصياد% 7ـ 

  .يتحملها البحار الصياد% 5ـ 

  .   ل الصيادوتقع التزامات دفع قسط االشتراك على صاحب العم

يكون أساس احتساب  :أصحاب العمل الصيادون احملاصون واملبحرونـ  ب
اشتراكات الضمان االجتماعي ثالثة أضعاف األجر الوطين األدىن املضمون، وتكون 

  . تقع على عاتق صاحب العمل الصياد دون سواه% 12النسبة 



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

 
137 

ويكون أساس احتساب اشتراكات الضمان االجتماعي هو : محالوا األمتعة يف احملطات/ 5
  .يتحملها املستفيدون وحدهم% 3األجر الوطين األدىن املضمون وذلك بنسبة 

يكون أساس احتساب اشتراكات الضمان : حراس مواقف السيارات املرخص هلم/ 6
  .يتحملوا وحدهم% 3وذلك بنسبة  االجتماعي دائما األجر الوطين األدىن املضمون

  الفرع الثاين

حتدید نسبة االشرتاك بالنسبة  
 للفئة املستثنات من الدفع

  

السابق اإلشارة إليه  83/11من القانون رقم  73لقد أعفى املشرع مبوجب املادة 
عدة فئات من دفع قسط اشتراك التأمينات االجتماعية على أن تتوىل الدولة ممثلة يف 

  :املؤسسات التابعة هلا دفع هذا القسط بدال منها وذلك كالتايل 

حتتسب على أساس األجر الوطين األدىن % 2,5تقدر النسبة بـ  :بالنسبة للطلبة / 1
اليت يواصل فيها هؤالء دراستهم وتفرض التزامات صاحب  املضمون تتحملها املؤسسة

  .العمل على املؤسسة

ذوي حقوق احملبوس الذي يؤدي عمال شاقا حيث تكون نسبة االشتراك يف أقساط / 2
تتحملها الدولة لوحدها ممثلة بوزارة العدل وحتسب على أساس األجر % 7التأمني هي 

  .الوطين األدىن املضمون
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صحاب املعاشات مبقتضى التشريع اخلاص بااهدين وضحايا حرب ااهدون وأ/ 3
حتسب على أساس األجر % 1التحرير الوطين، تكون نسبة االشتراك بالنسبة إليهم هي 

  . الوطين األدىن املضمون تتحملها الدولة وحدها ممثلة بوزارة ااهدين

الدولة وحدها ممثلة  تتحملها% 5املعوقون تكون نسبة االشتراك بالنسبة هلم هي / 4
  .بوزارة العمل واحلماية االجتماعية وحتسب على أساس األجر الوطين األدىن املضمون

أصحاب املعاشات أو ريوع الضمان االجتماعي تكون نسبة االشتراك يف الضمان / 5
ويف حالة كون املعاش الذي . حتسب على أساس مبلغ املعاش% 2االجتماعي هي 

قل عن األجر الوطين األدىن املضمون يعفون من دفع االشتراك يتقاضونه يساوي أو ي
 96/17املعدل واملتمم باألمر رقم  83/11من القانون رقم  73وذلك عمال بنص املادة 

  :واليت تنص على أنه 1996جويلية  6املؤرخ يف 

   6يعفى من دفع االشتراكات ااهدون وأصحاب املعاشات املذكورين يف املادة "
  ..."من هذا القانون " أ" الفقرة

  .هذا وتفرض التزامات صاحب العمل على هيئة الضمان االجتماعي املدينة باملعاش

  . (1)املمتهنون الذين يتقاضون أجرا يساوي نصف األجر الوطين األدىن املضمون/ 6

حتسب على أساس األجر الوطين األدىن املضمون % 2تكون النسبة امللزمون بدفعها هي 
  .ا مؤسسة التكوين املهين وحدهاوتتحمله

                                                        
المتعلق بتحدید اشتراكات الضمان االجتماعي  1992یولیو  6المؤرخ في  92/275أنظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  (1)

  .ألصناف خاصة من المؤمن لھم
 .1992لسنة  52منشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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تكون النسبة احملددة : تالميذ مؤسسات التعليم التقين ومؤسسات التكوين املهين / 7
تتحملها املؤسسة وحدها وحتسب على أساس % 1الشتراكات الضمان االجتماعي هي 

  .األجر الوطين األدىن املضمون

تتحملها الدولة وحدها ممثلة % 2احملبوسون الذين يؤدون عمال شاقا تكون النسبة هي / 8
  .يف وزارة العدل وحتسب على أساس األجر الوطين األدىن املضمون

املستفيدون من التعويض عن األنشطة ذات املنفعة العامة واملنحة اجلزافية للتضامن تقدر / 9
وحتسب على أساس األجر % 6نسبة اشتراكات الضمان االجتماعي بالنسبة هلم بـ 

ويتحملها صندوق دعم الفئات االجتماعية احملرومة وحده .  املضمونالوطين األدىن
وتفرض التزامات صاحب العمل على الوالية اليت يقيم فيها املستفيدون من التعويض عن 

  . (1)األنشطة ذات املنفعة العامة واملنحة اجلزافية للتضامن املنصوص عليهما يف هذه املادة

حيث تتحمل الدولة وحدها : قومون بعمل مأمور به أيتام رعاية الشباب الذين ي/ 10
حتسب على أساس % 1اشتراكات الضمان االجتماعي املستحقة عليهم وذلك بنسبة 

  .األجر الوطين األدىن املضمون

الرياضيون املنخرطون يف مجعية رياضية الذين ليسوا من النخبة حيث تتحمل اجلمعية / 11
وحتسب % 0,5م يف الضمان االجتماعي وذلك بنسبة الرياضية املنخرطني فيها اشتراكا

  .أيضا على أساس األجر الوطين األدىن املضمون

هذا وال تستحق االشتراكات على املستفيدين إذا تعلق األمر حبوادث العمل اليت تقع أثناء 
املعدل واملتمم واحملددة  85/24من املرسوم رقم  3أو مبناسبة األعمال احملددة يف املادة 

  :كالتايل

                                                        
 .1994لسنة  83منشور في الجریدة الرسمیة رقم  1964دیسمبر  12المؤرخ في  94/437أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم  (1)
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  .ـ احلادث الذي يقع أثناء ممارسة نشاطات رياضية تنظمها اهليئة املستخدمة أ

  .ـ القيام بعمل من أجل الصاحل العام أو إلنقاذ شخص يف حالة خطر ب

  .ـ احلادث الذي يقع أثناء مدة التدريب إلعادة التربية العضوية أو التكييف املهين ج

حداث اليت تقع أثناء القيام باألعمال التطوعية املرتبطة بسري هيئة تابعة للضمان ـ األ د
  .االجتماعي

ويقع عبء دفع اشتراكات الضمان االجتماعي يف هذه األحداث على اهليئة 
املنظمة أو على مؤسسة إعادة التربية والتكيف أو على هيئة الضمان االجتماعي حسب 

مبلغ األجر اخلاضع لالشتراك والذي كان املصاب يتلقاه  األحوال وحتتسب على أساس إما
قبل احلادث، وإما على أساس األجر الوطين األدىن املضمون إذا مل يكن املصاب من 

  .األجراء

املعدل واملتمم  85/34كما ال يستفيد من األداءات املمنوحة مبوجب املرسوم رقم 
ة وذوي حقوق احملبوسني وكذا أصحاب السابق اإلشارة إليه ااهدون واملعوقون والطلب

  .معاشات الضمان االجتماعي إذا كانوا ميارسون نشاطا مهنيا مأجورا
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هیئات تسیري نفقات  
 التأمینات 
 االجتماعیة

تعترب هيئات الضمان االجتماعي من أهم املرافق احليوية يف الدولة نظرا للوظيفة 
تسيري املخاطر املنصوص عليها يف قوانني التأمينات اهلامة اليت تقوم بتأديتها واملتمثلة يف 

االجتماعية اليت تكون شرحية هامة يف اتمع عرضة هلا خاصة الطبقة الشغيلة اليت تعترب 
فكلما شعرت هذه الطبقة باألمن والطمأنينة . الركيزة األساسية يف اقتصاد الدولة وتقدمها

عمل واإلنتاج فاليد العاملة املريضة تساوي جتاه األخطار اليت ددها كلما أقبلت على ال
  .جمتمع مريض كما سبق وأن أشرنا

لذلك أسند املشرع مهمة تسيري املخاطر االجتماعية هليئة عامة تابعة للدولة هدفها حتقيق 
األمن االقتصادي واالجتماعي للمنطويني حتت مظلة التأمينات االجتماعية وذلك عن 

امية من املكلفني بدفعها وتوجيهها لتغطية املخاطر اليت طريق جتميع االشتراكات اإللز
  .يتعرضون هلا

املعدل  83/11من القانون رقم  78ولذلك قضى املشرع اجلزائري يف نص املادة 
على أن تتوىل تسيري املخاطر املنصوص عليها يف قانون التأمينات االجتماعية  (1)واملتمم

هيئات الضمان االجتماعي اخلاضعة لوصاية وهي خطر املرض والوالدة والعجز والوفاة 

                                                        
وكذلك المرسوم  1996لسنة  42منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1996جویلیة  6المؤرخ في  96/11معدل ومتمم باألمر رقم  (1)

 .1994لسنة  20منشور في الجریدة الرسمیة رقم  1994أفریل  11المؤرخ في  44/04التشریعي رقم 
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على إصدار  78وقد بىن املشرع تطبيق نص املادة . الوزير املكلف بالضمان االجتماعي
يناير  4املؤرخ يف  (1) 92/07وتنفيذا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم . مرسوم تنفيذي

يم اإلداري واملايل يتضمن الوضع القانوين لصناديق الضمان االجتماعي وكذا التنظ 1992
  .هلا

حيدد  2005فرباير  6املؤرخ يف (2) 05/69وتعديال له صدر املرسوم التنفيذي رقم 
  .أشكال األعمال الصحية واالجتماعية هليئات الضمان االجتماعي

بالرجوع للمرسومني املشار إليهما أعاله ميكن دراسة التنظيم اإلداري هليئة الضمان 
ا وكيفية تسيريها لنفقات التأمينات االجتماعيةاالجتماعي وكذا صالحيا.  

  

                                                        
 .1992لسنة  2منشور في الجریدة الرسمیة رقم  (1)
 .2005نة لس 11منشور في الجریدة الرسمیة عدد  (2)
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التنظیم اإلداري ألجهزة 
 الضمان

االجتماعي   
املتضمن  (1) 1988يناير  12املؤرخ يف  88/01من القانون رقم  49تقضي املادة 

   :القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية على أنه

عمومية ذات تسيري خاص حتكمها القوانني  تعترب أجهزة الضمان االجتماعي هيئات" 
وحيدد التنظيم اإلداري ألجهزة الضمان االجتماعي عن طريق . املطبقة يف هذا اال

  ".التنظيم

من نص املادة يتضح أن هيئة الضمان االجتماعي هيئة عامة تابعة للدولة ويترتب 
أموال عامة غري قابلة للتصرف فيها أو على خاصية اهليئة العامة التابعة للدولة اعتبار أمواهلا 

  .حجزها

املعدل  83/11مكرر يف فقرا األوىل من القانون رقم  93/26وهذا ما يؤكده نص املادة 
  : واملتمم بقوهلا

  ..."تعترب أموال صناديق الضمان االجتماعي غري قابلة للحجز" 

                                                        
 .1988لسنة  2منشور في الجریدة الرسمیة رقم  (1)



 األول                                        مجال تطبیق قانون التأمینات االجتماعیةالباب 

 
144 

وصاية وزير العمل والضمان كما تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية املالية وختضع ل
املشار إليه أعاله يقصد  92/07هذا وبالرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم  (1)االجتماعي

  :يئات الضمان االجتماعي ما يلي

الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء ويرمز له بالترخيم / 1
  ".أ.ت.و.ص"

  ".ت.و.ص"الصندوق الوطين للتقاعد ويرمز له بالترخيم / 2

  ."أ.غ.أ.ص"ويرمز له بالترخيم . الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء/ 3

بالصناديق وتتمتع بالشخصية االعتبارية  "أ.غ.أ.ص"، "ت.و.ص"، "أ.ت.و.ص"تسمى 
وذلك طبقا للمادة .ان االجتماعيوالذمة املالية املستقلة وختضع لوصاية وزير العمل والضم

     املعدل واملتمم حيث أشارت املادة الثالثة من املرسوم  83/11 من القانون رقم 78
على أن توضع الصناديق حتت وصاية الوزير املكلف بالضمان االجتماعي،  92/07رقم 

ويكون مقرها الرئيسي باجلزائر العاصمة، وهلا وكاالت حملية أو جهوية لكن ال تتمتع 
بالشخصية االعتبارية وال بالذمة املالية املستقلة حيث توضع حتت سلطة أعوان اإلدارة 

ام للصندوق والعون املكلف بالعمليات املالية جزءا من الذين ميكن أن يفوض هلم املدير الع
  .سلطاما وذلك حتت مسؤوليتهما

  

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 92/07أنظر المادة الثانیة من المرسوم رقم  (1)
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 صالحیات صنادیق الضمان
االجتماعي   

تتوىل صناديق الضمان االجتماعي تسيري املخاطر املنصوص عليها يف قوانني 
  :التأمينات االجتماعية كل يف اختصاصه أو جماله وذلك على النحو التايل 

  فرع األول ال
الصندوق الوطين للتأمینات 
" االجتماعیة للعمال األجراء 

"أ.ت.و.ص  

  :يتوىل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء املهام التالية 

إدارة وتسيري األداءات العينية املتعلقة بالعالج والرعاية الطبية وكذلك األداءات النقدية / 1
املتمثلة يف التعويض عن أجر املؤمن له املتوقف عن العمل بسبب املخاطر اليت تضمنها 
 قوانني التأمينات االجتماعية وكذلك األداءات العائلية واملتمثلة يف املنح العائلية املمنوحة

وكذلك عالوات الدراسة أو  1992فرباير  11املؤرخ يف  92/46طبقا للمرسوم رقم 
منحة الدراسة اليت متنح لألطفال املتمدرسني الذين هم ضمن األسرة يف الرتبة السادسة فما 
فوق املتمدرسون من أطفال العمال األجراء أو املنتفعني باملنح الذين يتجاوز أجرهم أو 

  .ج.د 15.000ضع الشتراك الضمان االجتماعي دخلهم  الشهري اخلا
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ضمان التحصيل واملراقبة ونزاعات حتصيل االشتراكات املتخصصة لتمويل نفقات / 2
التأمينات االجتماعية املنصوص عليها يف هذا القانون، كما يتوىل تسيري صندوق الوقاية من 

من حوادث العمل  حوادث العمل واألمراض املهنية والعمل على ترقية سياسة الوقاية
  .واألمراض املهنية

تسيري األداءات املستحقة لألشخاص املستفيدين من املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف / 3
  .جمال الضمان االجتماعي

 -يف بعض احلاالت االستثنائية  -تسيري صندوق املساعدة واإلسعاف املخصص ملنح / 4
عندما ال يستويف املعنيون الشروط املتطلبة  امتيازات للمؤمن هلم اجتماعيا ولذوي حقوقهم

للحصول على االستفادة من أداءات التأمني االجتماعي، أو عندما يكونون من ذوي 
  . (1)الدخل احملدود

إبرام اتفاقيات مع األطباء واملستخدمني الطبيني ومؤسسات العالج والصيدليات يف / 5
  .إطار نظام الدفع من قبل الغري

  .دين وكذا املستخدمني رقم تسجيل وطينمنح املستفي/ 6

القيام بتسديد مجيع املصاريف النامجة عن تسيري خمتلف اللجان أو اجلهات القضائية / 7
اليت تقوم بالبت يف خمتلف اخلالفات الناجتة عن القرارات اليت يتخذها الصندوق يف جمال 

  .اختصاصاته

  الفرع الثاين

                                                        
 .المعدل والمتمم 83/11من القانون رقم  90أنظر المادة  (1)
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الصندوق الوطين للتقاعد  
"ت.و.ص"  

  :وىل الصندوق الوطين للتقاعد يف إطار القوانني والتنظيمات السارية املهام التالية يت

تسيري معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي احلقوق وكذا تسيري  -1
تاريخ بدء سريان  1984املعاشات واملنح املمنوحة مبوجب القوانني السارية قبل جانفي 

  .تقاعد لغاية نفاذ حقوق هؤالء املستفيديناملتعلق بال 83/12القانون رقم 

ـ ضمان عملية حتصيل ومراقبة ونزاعات حتصيل االشتراكات املتخصصة لتمويل  2
  .نفقات تأمني التقاعد

ـ تطبيق األحكام املتعلقة بالتقاعد املنصوص عليها يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية  3
املتعلق  83/12من القانون رقم  53يف جمال الضمان االجتماعي استنادا إىل نص املادة 

  .(1)بالتقاعد املعدل واملتمم

من القانون رقم  92ـ يقوم بأعمال ذات شكل صحي اجتماعي وفقا لنص املادة  4
وذلك قصد استفادة املؤمنني هلم وذوي حقوقهم من أداءات مجاعية ويتم متويل  83/11

هذه األعمال من قبل صندوق العمل االجتماعي والصحي الذي يتم متويله هو اآلخر 
باقتطاع جزء من االشتراكات املخصومة من حصة االشتراكات املخصصة لتمويل 

عية وكذا حوادث العمل واألمراض املهنية وخدمات التأمينات خدمات التأمينات االجتما
  .االجتماعية املتعلقة بالتقاعد

                                                        
  :معدل ومتمم بـ  (1)

  .1994لسنة  20منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1994المؤرخ في أفریل  94/05المرسوم التشریعي رقم  - 1             
  .1996لسنة  42منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1996جویلیة  6المؤرخ في  96/18األمر رقم  - 2             
  .1997لسنة  38منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1997ماي  31المؤرخ في  97/13األمر رقم  - 3             
 .1999لسنة  20منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1999مارس  22المؤرخ في  99/03القانون رقم  - 4             
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وحيدد هذا اجلزء من االشتراكات بقرار من جملس اإلدارة هيئة الضمان االجتماعي 
املعنية بذلك واليت تقترح يف كل سنة ويف إطار ميزانياا برنامج صندوق العمل االجتماعي 

  .(1)خيضع للتصديق عليه من قبل وزير العمل والضمان االجتماعيوالصحي والذي 

   الفرع الثالث
الصندوق الوطين للضمان 
االجتماعي لغري األجراء 

"أ.غ.أ.و.ص"  

أعاله على أن يواصل الصندوق الوطين للتأمينات  72/07من املرسوم رقم  65تنص املادة 
االجتماعية للعمال األجراء والصندوق الوطين للتقاعد مهام تسيري الصندوق الوطين 
 للضمان االجتماعي لغري األجراء إىل غاية صدور املرسوم الذي حيدد الصالحيات والتسيري

  .اإلداري للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء

الذي (2)1993مايو  15املؤرخ يف  93/119وتنفيذا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم 
حيدد اختصاصات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي اخلاص بغري األجراء وتنظيمه 

  :وسريه اإلداري، وتتمثل مهام هذا الصندوق يف اآليت

طبية وكذا اخلدمات النقدية يقوم بتسيري اخلدمات العينية املتعلقة بالعالج والرعاية ال/ 1
للتأمينات االجتماعية املقدمة لغري األجراء وذلك يف إطار القوانني والتنظيمات اجلاري ا 

  .العمل

                                                        
 2005لسنة  11منشور في الجریدة الرسمیة عدد  2005فبرایر  6المؤرخ في  6905من المرسوم التنفیذي رقم  11،10أنظر المادة  (1)
 .1993لسنة  33منشور في الجریدة الرسمیة رقم  (2)
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يسري معاشات املتقاعدين من غري األجراء ومنحهم كما يسري أيضا املعاشات واملنح / 2
إىل غاية  1984من العام املصروفة مبقتضى التشريع الساري املفعول قبل الفاتح من يناير 

  .انقضاء حقوق املستفيدين

يتوىل حتصيل االشتراكات املخصصة لتمويل خدمات الضمان االجتماعي للمؤمن هلم / 3
  .ومراقبتها ومنازعات التحصيل

يسري عند االقتضاء األداءات املستحقة للمستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي / 4
االجتماعي أو اتفاقيات دولية كما ينظم الرقابة الطبية  إما اتفاقيات الضمان: بناء على 

  .وينسقها وميارسها

يقوم بإجنازات ذات طابع صحي واجتماعي قصد استفادة العمال وذوي حقوقهم من / 5
  .(1)أداءات مجاعية، ومتول هذه اإلجنازات بواسطة صندوق العمل االجتماعي والصحي

يف بعض احلاالت  -املخصص ملنح  كما يسري أيضا صندوق املساعدة واإلسعاف
امتيازات للمؤمن هلم اجتماعيا ولذوي حقوقهم عندما ال تتوافر فيهم شروط  -االستثنائية 

  .االستفادة منها أو عندما يكونون من ذوي الدخل الضعيف

يقوم بتسديد النفقات النامجة عن تسيري خمتلف اللجان أو اجلهات القضائية املدعوة / 6
  . اعات الناشئة عن القرارات اليت يصدرها يف جمال اختصاصه أو مهامهللنظر يف الرت

                                                        
 .المعدل والمتمم 83/11من القانون رقم رقم  92أنظر المادة  (1)
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  ةــخالص
يتم متويل نفقات التأمينات االجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على 
ذمة أصحاب العمل وكذا املستفيدين من مزايا هذا القانون ما عدى ما استثين بنص كفئة 

الوطين واملعوقني الذين ال ميارسون أي نشاط مهين ااهدين ومعطويب حرب التحرير 
واملستفيدون من نظام دعم الدولة لفائدة الفئات احملرومة واملعوزة والطلبة، حيث تتوىل 

  .الدولة دفع اشتراكات التأمني بدال منهم

وقد أسند مهمة تسيري نفقات التأمينات االجتماعية إىل هيئة الضمان االجتماعي وهي هيئة 
  .عمل حتت وصاية الوزير املكلف بالضمان االجتماعيعامة ت
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املخاطر املضمونة بقوانني التأمينات 
  االجتماعية

  

عرفت اجلزائر أول نظام للتأمينات االجتماعية يف وقت متأخر مقارنة بانتشار 
ويعد قانون . أنظمة التأمينات االجتماعية يف جل دول العامل بعد احلرب العاملية الثانية

أول قانون جزائري صدر بغرض توحيد نظام التأمينات االجتماعية اليت تغطي  83/11
ة واليت ستكون حمل دراستنا من خالل هذا الباب مقارنة املرض، الوالدة، العجز والوفا

بقانون التأمني االجتماعي املصري ونظرا لطبيعة املوضوع نقسم هذا الباب إىل أربعة 
فصول خنصص الفصل األول خلطر املرض، والثاين خلطر العجز، والثالث خلطر الوفاة ويف 

  :الفصل األخري نتناول خطر الوالدة وذلك كالتايل 
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 خطـــر املـــــرض

يؤدي خطر املرض إىل توقف العامل عن أداء عمله مما يؤدي بالتايل إىل انقطاع 
ولذلك فإن التأمني . أجره باإلضافة إىل ما يتطلبه مرضه من إنفاق ملواجهة نفقات عالجه

ضد خطر املرض يتضمن شقني، األول يهدف إىل معاونة املؤمن له أو املشترك على 
نفقات العالج وهو ما أطلق عليه املشرع تسمية األداءات العينية، أما الشق الثاين مواجهة 

فيهدف إىل تعويض املستفيد عن الدخل الذي فقده بسبب عجزه عن العمل ويطلق عليه 
، وتعترب األداءات بنوعيها مبثابة حقوق بالنسبة للمريض املستفيد من (1)األداءات النقدية

  . ماعيةقانون التأمينات االجت

  

 ماهیة الـــمرض

يعترب التأمني ضد خطر املرض من أهم األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات 
االجتماعية، نظرا لتأثري خطر املرض على قدرة العامل على العمل، حيث يقلل املرض من 
قدرات العامل مما يؤثر ليس فقط على مصلحته اخلاصة وإمنا يؤثر أيضا على مصلحة 

فالتنمية االقتصادية يف أي جمتمع حىت وإن توافرت لديه املوارد املادية فهي . ككل اتمع
حتتاج إىل يد عاملة نشيطة وسليمة قادرة على اإلنتاج والعطاء أكثر، فكلما كان العامل يف 

فغيابات العامل املتكررة . صحة جيدة كلما أصبح قادرا على العطاء أكثر يف جمال عمله

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  7أنظر المادة  (1)
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 نقص يف اإلنتاج، وغياب األستاذ عن عمله بسبب مرضه يؤدي إىل عن عمله يؤدي إىل
  .اخل... نتائج ضعيفة يف آخر السنة الدراسية 

وإذا أدى املرض إىل فقد القدرة على العمل فذلك يعين فقد العامل ملصدر رزقه أي 
ىل مما يعرض العامل ومن يعوهلم إ" ال أجر بدون عمل " دخله وذلك تطبيقا للمبدأ القائل 

لذلك تسعى كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية إىل مقاومة . بؤس احلاجة والعوز
واملقصود هنا مقاومة ما يترتب عن املرض من . املرض  لغرض احلفاظ على الثروة البشرية

آثار وليس مقاومة املرض يف حد ذاته وذلك لغرض توفري احلماية القانونية الالزمة للعامل 
حيث توفر هذه القوانني للعامل . رض بواسطة قوانني التأمينات االجتماعيةاملصاب خبطر امل

املصاب مبرض أدى إىل انقطاعه عن العمل احلق يف العالج والرعاية الصحية أو ما يطلق 
وعند فقد القدرة عن العمل بسبب املرض الذي أصاب العامل " األداءات العينية " عليه 

أي " تأمينات االجتماعية للعامل احلق يف األداءات النقدية   توفر هذه القوانني أي قوانني ال
املفقود بسبب املرض مما يوفر األمن والطمأنينة االجتماعية للعامل " التعويض عن األجر 

ذلك أنه كلما اطمأن . املصاب وألسرته مما قد يلحق م من أضرار نتيجة هلذا املرض
قبل على اإلنتاج أكثر ومن مث دفع التنمية العامل على مستقبله ومستقبل أسرته كلما أ

  .االقتصادية واالجتماعية إىل غايتها املنشودة

واملرض املراد دراسته يف هذا الفصل هو املرض العادي باعتباره املضمون بقانون التأمينات 
االجتماعية حيث سنقوم بتعريف املرض العادي يف مطلب أول وخنصص مطلب ثاين 

املتعلق حبوادث العمل  83/13لعادي واملرض املهين الذي يغطيه قانون للتفرقة بني املرض ا
  .واألمراض املهنية
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  تعریف املرض

يعرف املرض بصفة عامة بأنه خطر من األخطار اليت تلحق باإلنسان إما يف جسده    
أو يف نفسه أو يف عقله تسببها عوامل إما خارجية جوية كمرض الزكام أو عوامل داخلية 
كاألمراض النفسية أو العقلية اليت عندما تصيب اإلنسان تلحق به ضررا جسديا وضررا 
ماديا يؤدي بال شك إىل إحداث خلل واضح يف ميزانيته وخاصة إذا كان يعول أسرة، 
بسبب التوقف عن العمل وبالتايل انقطاع أجره ألن األجر يقابله عمل وال أجر بدون 

كما تزداد تكاليف العامل أيضا . ر رزق يقتات منهعمل ومنه يصبح العامل بدون مصد
  .نظرا ملا حيتاجه من نفقات طبية وعالجية

هذا وإذا كان خطر املرض بصفة عامة من األخطار اليت يتعرض هلا مجيع أفراد اتمع دون 
استثناء مهما كانت مستويام االجتماعية واالقتصادية أو األسرية فإننا جند من بني هؤالء 

لكن العامل األجري أو الذي يعتمد يف . سمح له إمكانياته بالتصدي آلثاره املاديةمن ت
معيشته على دخله فإن نتائج هذا اخلطر ستكون قاسية بالنسبة إليه خاصة العامل صاحب 
الدخل الضعيف الذي ال يسمح دخله بالتوفري أو االدخار كما ال ميكن هلذا الدخل أن 

  .من األمراض يوفر له حىت وسائل الوقاية

إذن فإن املرض خطر يتعرض له أي فرد يف اتمع وال ميكن جتنبه أبدا مىت توافرت أسبابه 
  .واليت قد ال تكون إلرادة الفرد أي دخل فيها

غري أن هذا ال يعين أن الوسائل الوقائية والعالجية ال تلعب دورا يف مواجهة هذا اخلطر، 
تصدي ملا يترتب عن هذا املرض من اآلثار املادية أو لذلك ال بد من ال. لكنها قد ال تكفي
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كما ال تكفي أيضا . االقتصادية اليت ختلفها يف حياة الفرد أو أسرته يف حال انقطاع دخله
املساعدات األسرية أو االجتماعية اليت تقدمها الدولة أو األسرة نظرا الفتقارها للطابع 

إمكانية األسرة أو الدولة بالتكفل بنتائج اإللزامي من جهة ومن جهة ثانية قد ال تسمح 
  .هذا اخلطر

لذلك فالوسيلة الناجعة يف التصدي ملا يترتب عن خطر املرض من آثار قاسية تنعكس على 
حياة الفرد وكذا أسرته هي وسيلة التأمني ضد هذا اخلطر وذلك يف إطار التأمينات 

ابية حتمي الفرد أو املؤمن له من خطر االجتماعية نظرا ملا متنحه هذه التأمينات من مزايا إجي
  .احلاجة أو العوز

فالتأمني ضد املرض باإلضافة ملا يقدمه للمريض من وسائل الوقاية والعالج فإنه مينحه 
تعويضات نقدية يف حالة توقفه عن العمل حيث يضمن له دخال بديال عن راتبه الذي 

  .توقفه عن العملفقده حىت يوفر له مستوى معيشيا مناسبا أثناء فترة 

ويعترب هذا التعويض حقا من حقوقه اليت يوفرها التأمني االجتماعي وليست مساعدة 
وتعترب هذه . اجتماعية أو أسرية، بل هو حق مقرر مبقتضى قوانني التأمينات االجتماعية

ميزة من ميزات التأمينات اإلجبارية اليت تتوفر على عنصر اإللزام الذي مبوجبه يستطيع 
من اللجوء للقضاء للمطالبة به يف حالة عدم متكينه منه، وباملقابل فهو أيضا ملزم بدفع املؤ

من القانون رقم  72اشتراكاته وال خيار له يف ذلك وهذا ما يستشف من نص املادة 
  : املعدل واملتمم بقوهلا 83/11

ى نفقة يتم متويل نفقات التأمينات االجتماعية اعتماد على قسط اشتراك إجباري عل" 
  ".أصحاب العمل وكذا املستفيدين املشار إليهم يف الباب األول من هذا القانون 

  الفرع األول
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تعریف املرض العادي   

  

مل يعرف املشرع اجلزائري خطر املرض العادي وإمنا اكتفى بتنظيمه مبوجب 
املعدل واملتمم، وال يعترب هذا عيب أو تقصري من املشرع باعتبار أن  83/11القانون رقم 

  :التعاريف يتوالها الفقهاء ومن بني التعاريف نذكر التعريف التايل 

املرض العادي هو كل مرض غري ناتج عن طارئ عمل، وال ميكن اعتباره مرضا " 
  .(1)"مهنيا

من العوارض املألوفة اليت قد تصيب فقد عرفه بأنه عارض  أمحد حسن الربعيأما الدكتور 
  .(2)الفرد فتسبب له العديد من املشاكل ودد أمنه االقتصادي

فإذا متعننا يف . غري أن ما يالحظ على هذين التعريفني أما مل يفيا بالغرض املطلوب
التعريف األول جنده ال يعدو أن يكون تعريفا قانونيا حيتاج يف حد ذاته إىل توضيح من 

  .شراح أو فقهاء القانون وهم مل يفعلوا هناطرف 

أما التعريف الثاين فقد أشار إىل أن املرض من العوارض املألوفة اليت قد تصيب األفراد 
وبذلك يكون هذا التعريف أخرج من دائرة املرض، األمراض أو األعراض املرضية غري 

. طباء ذوي االختصاصاملألوفة واليت تظهر من حني آلخر وهي غري مألوفة حىت لدى األ
.  وبالتايل عدم التكفل مبن أصيبوا ذا املرض غري املألوف من قبل التأمينات االجتماعية

وعليه فسوف حناول أن نعطي تعريفا للمرض نعتقد أنه وإن مل يكن كافيا فهو يوضح على 
األقل معىن املرض ومركز الشخص الذي يصاب به ومدى حاجته للتأمينات االجتماعية 

  :أجنع وسيلة لوقايته من العوز واحلاجة والتعريف كالتايل ك
                                                        

 .212: ص  –مرجع سابق  -حسین عبد اللطیف حمدان  (1)
 1992دار النھضة العربیة القاھرة  -) قانون العمل والتأمینات االجتماعیة(الوجیز في القانون االجتماعي  -. أحمد حسن البرعي/ د (2)

 .25: ص 
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املرض عبارة عن وهن يصيب اإلنسان نتيجة لعارض طرأ عليه دون أن يكون لذلك 
فيؤدي إىل فقدان قدرته عن العمل ومن مث فقد دخله لفترة قد تطول أو .  عالقة بعمله

نفقات إضافية قد ال يقدر تقصر حيتاج خالهلا إىل إجازة مرضية ورعاية طبية تستلزم 
  .على التصدي هلا مبفرده مما قد يعرضه للحاجة واحلرمان

من التعريف آنف الذكر تبدوا أمهية التأمينات االجتماعية، إذ حيتاج هذا املريض إىل 
مصاريف إضافية لعالجه كنفقات األدوية وأجرة الطبيب ونفقات املستشفى يف حالة 

وهنا يأيت دور . اج أيضا إىل دخل يقتات منه هو ومن يعوهلماإلقامة يف املستشفى، كما حيت
التأمينات االجتماعية اليت تقيه من احلاجة والعوز إذا كان مشموال ا حيث تقوم هيئات 

وهذه . الضمان االجتماعي بتقدمي أداءات الزمة لعالجه وعالج من هم حتت كفالته
كما تدفع له أيضا  (1)، األداءات العينيةاملعدل واملتمم 83/11األداءات يطلق عليها قانون 

أداءات كتعويض عما فقده من دخله بسبب هذا املرض ويطلق عليها القانون أيضا 
  .وسوف نفصل يف هذه النفقات يف موضعها (2)األداءات النقدية

  

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  8أنظر المادة  (1)
 .من نفس القانون 14أنظر المادة  (2)
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  الفرع الثاين
   تعریف األمراض املهنیة 

  

  .مباشرة لعمله املرض املهين هو ذلك املرض الذي يصيب العامل كنتيجة

املعدل واملتمم املتعلق حبوادث العمل واألمراض  83/13وبالرجوع إىل القانون رقم 
الذي مل يعرف املرض العادي  83/11جند أن املشرع على خالف القانون رقم . (1)املهنية

  :من القانون أعاله بأنه 63وال حىت مىت يعترب املرض مرضا عاديا فقد أشار يف املادة 

 كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزى إىل مصدر أو تعترب" 
  ".تأهيل مهين خاص 

يتضح من نص املادة آنفة الذكر أنه  وعلى خالف املرض العادي الذي جيب أال يكون له 
عالقة بعمل الفرد، فإن املرض املهين جيب أن يكون نتيجة مباشرة للعمل مبعىن أن املرض 

  .صيب األفراد بصفام وليس بذواماملهين ي

ولقد أعزى املشرع حتديد األمراض ذات املصدر املهين احملتمل وقائمة األشغال اليت قد 
تتسبب فيها إىل جلنة مكلفة بذلك، تتكون من ذوي االختصاص حتت إشراف وزارة 

  .(2)الصحة

    

                                                        
 .1983جویلیة  5بتاریخ  28الجریدة الرسمیة رقم  (1)
 .أنظر الجداول المرفقة في نھایة ھذا البحث (2)
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تماعية ووزير الصحة وقد حدد القرار الوزاري املشترك بني وزير العمل واحلماية االج
تشكيلة جلنة األمراض املهنية حيث قضت املادة  (1) 1995افريل  10والسكان املؤرخ يف 

من القانون  66األوىل منه على أن تتشكل جلنة األمراض املهنية املنصوص عليها يف املادة 
املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم واليت يرأسها ممثل  83/13رقم 

  : الوزير املكلف بالضمان االجتماعي من

  . عن الوزير املكلف بالعمل) 1(ـ ممثل واحد 

  .عن الوزير املكلف بالصحة) 1(ـ ممثل واحد 

  .ممثلني  عن الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية) 4(ـ أربعة 

  .عن التنظيمات النقابية للعمال األجراء، األكثر متثيال على املستوى الوطين) 2(ثلني ـ مم

  .عن املنظمات النقابية ألصحاب العمل، األكثر متثيال على املستوى الوطين) 2(ـ ممثلني 

  .عن املعهد الوطين حلفظ الصحة واألمن) 1(ـ ممثل واحد 

  .نهم الوزير املكلف بالصحةأطباء متخصصني يف طب العمل يعي) 3(ـ ثالثة 

وميكن هلذه اللجنة عند احلاجة االستعانة بأي شخص أو مؤسسة متخصصة يف جمال 
  .  األمراض املهنية إذا كان من شأن ذلك أن يساعدها يف مهامها

وحتدد صفة املرض املهين من قبل الطبيب املختص ومنه فال ميكن ال للعامل وال لصاحب 
العمل اعتبار املرض الذي أصاب العامل بأنه مرض مهين بل جيب أن حيدد ذلك من قبل 
الطبيب املعاجل و من بني األمراض احملددة باجلداول املعدة من قبل اللجنة املختصة وميكن 

                                                        
 .1996لسنة  21الرسمیة رقم الجریدة  (1)
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وجيب على كل طبيب  (1)القوائم كلما دعت الضرورة ذلك أن تراجع وتتمم هذه
  .التصريح بكل مرض يكتسي حسب رأيه طابعا مهنيا

وعليه مىت اعترب املرض مهنيا أصبح من حق العامل أو املؤمن له احلصول على االمتيازات 
وليس هليئة الضمان االجتماعي مناقشة الصفة املهنية هلذا  83/13اليت مينحها له قانون 

  .املرض

أما إذا كان املرض غري مذكور يف قائمة األمراض املهنية أو مل يعطه الطبيب صفة املرض 
املهين أو كان مذكورا ضمن هذه القائمة ولكن ليست له عالقة بالعمل الذي يزاوله 

  .83/11العامل فهنا يوصف بأنه مرض عادي وخيضع ألحكام القانون رقم 

  

 التفرقة بني املرض العادي 
واملرض املهين   

  

إن التأمني ضد املرض العادي أو املهين يهدف إىل تغطية نفقات عالج املؤمن له 
الذي يشمله هذا التأمني باإلضافة إىل التعويضات املادية اليت تقدم له طيلة مدة انقطاعه عن 

  : إال أما خيتلفان يف نقاط أساسية ندرجها كالتايل (2)العمل

                                                        
 .المتعلق بحوادث العمل و األمراض المھنیة 83/13من القانون رقم  64أنظر المادة  (1)
 .83/11من القانون رقم  7أنظر المادة  (2)
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  الفرع األول
متویل اشرتاكات من حیث  

 التأمني

  

إذ جيب أن يشارك العامل يف متويل اشتراكات التأمني ضد خطر املرض العادي إىل 
  :بقوهلا 83/11من القانون رقم  72جانب صاحب العمل وهذا ما أشارت إليه املادة 

يتم متويل نفقات التأمينات االجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على نفقة " 
  ".العمل وكذا املستفيدين املشار إليهم يف الباب األول من هذا القانونأصحاب 

يف حني يقع متويل اشتراكات التامني ضد خطر املهنة على عاتق صاحب العمل 
املتعلق حبوادث العمل  83/13من القانون رقم  76وحده وهذا ما أشارت إليه املادة 

  : وأمراض املهنة بقوهلا

ص عليها هذا القانون بقسط من االشتراكات يتحمله كلية متول األداءات اليت ن" 
  ".صاحب العمل ال غري 
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  الفرع الثاين
  من حیث وصف املرض 

 

حتدد األمراض املهنية مبوجب جدول أو قائمة من قبل جلنة خاصة، حيث نص 
على أن حتدد قائمة األمراض ذات املصدر املهين  83/13من القانون  64املشرع يف املادة 

مبعىن . احملتمل وكذا قائمة األشغال اليت ميكن أن تتسبب فيها وكذا مدة التعرض للمخاطر
أنه لكي يوصف املرض بأنه مهين جيب أن تتوافر شروط قانونية، وإن متت خمالفة هذه 

  .ن قبل صاحب العمل مثالالشروط فال يعتد باملرض املهين كأن حيدد املرض املهين م

أما املرض العادي فلم يعط القانون وصفا معينا له وعليه فكل مرض أو علة تصيب 
وال تكون له عالقة بعمله اعترب مرضا عاديا وأخضع ألحكام القانون " املؤمن له "الفرد 
  .83/13يف حني ختضع األمراض املهنية ألحكام القانون رقم  83/11رقم 
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  الفرع الثالث
من حیث صفة املرض   

التأمني ضد خطر املرض العادي يغطي مجيع األمراض اليت تصيب املؤمن له مهما 
كان وصفها يف حني التأمني ضد خطر مرض املهنة ال يغطي سوى األمراض احملددة 
مبوجب جداول معدة من قبل اللجنة املختصة وأي مرض خارج هذه اجلداول ال يعترب 

  . (1)أعطاه الطبيب املعاجل صفة املرض املهينمرضا مهنيا إال إذا 

هذا وتبدو أمهية التفرقة بني املرض العادي واملرض املهين يف معرفة القانون الواجب التطبيق 
وكذا االمتيازات اليت مينحها هذا القانون حيث تكون االمتيازات اليت حيصل عليها العامل 

ا العامل املصاب باملرض العادي املصاب مبرض مهين أفضل من تلك اليت حيصل عليه
وسوف نفصل يف ذلك يف موضعه، ورغم الفروق القائمة بني نوعي املرض، فإما يتفقان 

  .يف أن كليهما يواجهان تقدمي خدمات عينية ونقدية للمؤمن له

  

                                                        
 .المتعلق بحوادث العمل واألمراض المھنیة 83/13من القانون رقم  68أنظر المادة  (1)
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 متویل تأمني خطر املرض وشروط 
 االستفادة منه

املرض يف مطلب أول مث  نتعرض يف هذا املبحث إىل متويل نفقات تأمني خطر
الشروط املخولة للحق يف األداءات يف مطلب ثان وسنتناول يف املطلب الثالث حقوق 

  .املريض املؤمن ضد خطر املرض مع إجراء املقارنة مع القانون اجلزائري واملصري

 
  متویل تأمني خطر املرض

  :عية على أنهاملتعلق بالتأمينات االجتما 83/11من القانون رقم  72تنص املادة 

يتم متويل نفقات التأمينات االجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على نفقة " 
  ". أصحاب العمل وكذا املستفيدين املشار إليهم يف الباب األول من هذا القانون

يتضح من نص املادة أعاله أن نفقات التأمني ضد خطر املرض الواقع حتت مظلة 
تعتمد أساسا على قسط اشتراك إجباري يدفع من قبل كل من التأمينات االجتماعية 

وحيدد معدل قسط االشتراك اليت . صاحب العمل واملستفيد من التأمني ضد خطر املرض
  .يكفلها صاحب العمل وكذا املستفيد مبوجب مرسوم
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احملدد لتوزيع  (1)1985فرباير  9املؤرخ يف  85/30وتطبيقا لذلك فقد صدر املرسوم 
  :اك الضمان االجتماعي وذلك كالتايلنسب اشتر

  .من أساس اشتراك الضمان االجتماعي يتحملها املستخدم أو صاحب العمل% 24

من  01م (من أساس اشتراك الضمان االجتماعي يتحملها العامل أو املستفيد % 5
  ).املرسوم

من أساس اشتراك الضمان االجتماعي اليت يتحملها صاحب العمل % 24ويوزع معدل 
  :املستخدم كالتايل أو

  .بالنسبة للتأمينات االجتماعية%  14

  .بالنسبة للتقاعد% 7

  .بالنسبة حلوادث العمل واألمراض املهنية%  2

  ). من املرسوم 02م (ختصص نفقات املنح العائلية %  6

الذي يتحمله العامل % 5من املرسوم، فقد قررت توزيع القسط  )03(أما املادة الثالثة 
  :كما يلي 

  .بعنوان التقاعد% 3.5

  .بعنوان التأمينات االجتماعية%  1.5

املعدل واملتمم  1994مايو سنة  26املؤرخ يف  94/11مث صدر املرسوم التشريعي رقم 
والذي حدد النسبة اإلمجالية  1999مارس  22املؤرخ يف  99/04بالقانون رقم 

                                                        
   1985لسنة  09انظر الجریدة الرسمیة عدد  (1)
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. 1999ل يناير سنة وذلك ابتداء من أو% 34.5: الشتراكات الضمان االجتماعي بـ 
وقد قضت املادة الثالثة من هذا القانون على أن حتدد كيفية توزيع هذه النسبة مبوجب 

مارس  04املؤرخ يف  2000/50مرسوم، وتنفيذا لذلك فقد صدر املرسوم التنفيذي رقم 
احملددة الشتراكات % 84حيث قضى يف املادة الثانية منه أن توزع نسبة (1) 2000سنة 

  :االجتماعي وفقا للجدول التايل الضمان 

  

احلصة اليت  الفرع  
يتكفل ا 
 املستخدم

احلصة اليت 
يتكفل ا 
 األجري

حصة صندوق 
اخلدمات 
 االجتماعية

 اموع

التأمينات 
 االجتماعية

12,5%  1,5%   14%  

حوادث العمل 
 واألمراض املهنية

1,25%    1,25%  

%9,5 التقاعد  6,5%   16%  
البطالةالتأمني على   1,25%  0,5%   1,75%  

%0,5 التقاعد املسبق  0,5%  0,5%  1,5%  
%25 اموع  9%  0,5%  34,5%  

    

أما املشرع املصري كان أكثر وضوحا ودقة وختصيصا من نظريه اجلزائري، وإن كان 
من قانون التأمني  72مصدر التمويل واحد بالنسبة للقانونني حيث تقضي املادة 

                                                        
 . 2000لسنة  10انظر الجریدة الرسمیة عدد  (1)
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على أن ميول تأمني املرض من اشتراكات شهرية على  1975لسنة  79االجتماعي رقم 
  : نفقة كل من صاحب العمل والعامل أو املؤمن له وذلك على النحو التايل

  األولالفرع 
احلصة املفروضة على صاحب  

 العمل

  

  :ختتلف احلصة املفروضة على صاحب العمل من قطاع آلخر وتقدر كالتايل 

من األجور الشهرية % 3ـ بالنسبة للحكومة والقطاع العام تقدر نسبة االشتراك بـ  أ 
للعاملني، باإلضافة إىل حتمل هذه اجلهات نفقات انتقال املريض إىل أماكن العالج وفقا 

من قانون التأمني االجتماعي اليت تلزم هذه اجلهات بتحمل مصاريف  80ألحكام املادة 
النتقال العادية من حمل اإلقامة إىل مكان العالج إذا كان هذا انتقال املريض بوسائل ا

املكان يقع خارج املدينة اليت يقطن ا أو بوسائل انتقال خاصة إذا قرر الطبيب املعاجل أن 
  .حالة املريض الصحية ال تسمح باستعمال وسائل االنتقال العادية

من % 4ب العمل بدفعها بـ ـ بالنسبة للقطاع اخلاص فتقدر النسبة اليت يلزم صاح ب
منها للعالج والرعاية الطبية وختصص نسبة % 3األجر الشهري للعامل ختصص نسبة 

  . لتعويض األجر ومصاريف انتقال املريض للعالج% 1

وميكن لصاحب العمل أن يعفى من أداء هذا االشتراك بناء على تصريح صادر من وزير 
حلقوق املذكورة أعاله، كما ميكن أن ختفض هذه التأمينات إذا التزم صاحب العمل بأداء ا

  :النسبة وذلك يف حالتني
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عندما يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات تعويض األجر ومصاريف انتقال  :احلالة األوىل
%. 3إىل % 4املريض إذا وافقت وزارة التأمينات على ذلك، وختفض نسبة االشتراك من 

  :على انه 1982لسنة  227تأمينات رقم حيث تنص املادة األوىل من قرار وزير ال

من حصته يف اشتراكات % 1يعفى صاحب العمل يف القطاع اخلاص من أداء بنسبة " 
تأمني املرض املخصصة ألداء تعويض األجر ومصاريف االنتقال مقابل التزامه ذه 

  .(1)"احلقوق وذلك مىت صرحت له اهليئة العامة للتأمني الصحي بعالج العاملني لديه

عندما يتوىل صاحب العمل عالج املريض ورعايته صحيا وفقا ألحكام  :احلالة الثانية
تأمني املرض وذلك بعد احلصول على رخصة من اهليئة العامة للتأمني الصحي وفقا 

من قانون التأمني  48للشروط واألوضاع اليت يتضمنها القرار املنصوص عليه يف املادة 
  :االجتماعي واليت تنص على أنه

وجيوز لصاحب العمل عالج املصاب ورعايته طبيا مىت صرحت له اهليئة العامة " ... 
للتأمني الصحي بذلك، وفقا للشروط واألوضاع اليت يصدر ا قرار من وزير الصحة 

  ".باالتفاق مع وزير التأمينات

حيث جتيز (2) 1977لسنة  292وتنفيذا لذلك فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 
وىل منه للهيئة العامة للتأمني الصحي التصريح لصاحب العمل بعالج العاملني لديه املادة األ

من قانون التأمني االجتماعي املشار  73، 48يف حاليت اإلصابة واملرض وفقا لنص املادتني 
إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاما يقدم العالج والرعاية الطبية املنصوص 

من قانون التأمني االجتماعي ومبستوى ال يقل عن اخلدمة الطبية  48 عليها يف املادة
  :التأمينية اليت تقدمها اهليئة العامة للصحة وخاصة يف احلاالت التالية 

                                                        
 .203: ص  1996منشأة المعارف اإلسكندریة  -قانون التامین االجتماعي  - محمد حسن منصور / د (1)
 .29/8/1977الصادر في  202منشور في الوقائع المصریة عدد  (2)
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إذا كان نشاط صاحب العمل طبيا كاملستشفيات وما يف حكمها أو كان صاحب / 1
  .يتهم طبياالعمل ميتلك أو يدير دارا خمصصة لعالج العاملني لديه ورعا

إذا كانت طبيعة العمل تقتضي طبيعة التنقل املستمر داخل أو خارج مجهورية مصر / 2
العربية كشركات الطريان ومنشآت النقل البحري وشركات املقاوالت والنقل أو كانت 

  .املنشأة يف أماكن نائية كشركات حفر اآلبار

غري اخلاضعني ألحكام قانون  إذا كان غالبية العاملني لدى صاحب العمل من األجانب/ 3
  .التأمني االجتماعي املصري

إذا كان لصاحب العمل نظام عالجي معتمد من الس األعلى للرعاية العالجية / 4
وكان هذا النظام يقدم العالج والرعاية  1981لسنة  126التأمينية املنشأ بالقانون رقم 

ماعي السابق اإلشارة إليه، ومبستوى ال من قانون التأمني االجت 48الطبية وفقا لنص املادة 
  .يقل عن اخلدمة الطبية التأمينية اليت تقدمها اهليئة العامة للتأمني الصحي

كما جتيز املادة الثانية من نفس القرار الوزاري املشار إليه أعاله للهيئة العامة للتأمني 
ذلك يف . القرار الصحي التصريح لصاحب العمل بعالج العاملني لديه وفقا ألحكام هذا

بعض مواقع العمل دون أن ميتد التصريح إىل املواقع األخرى اليت تتوافر يف نطاقها للهيئة 
  .العامة إمكانات تقدمي اخلدمة الطبية التأمينية

وتكون املدة القصوى للتصريح ثالث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل 
التصريح السابق بثالثة أشهر على األقل بعد ذلك،على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء 

توافر شروط التصريح اليت جيب على اهليئة العامة للتأمني الصحي التأكد من توافرها ويف 
حالة عدم توافر هذه الشروط أو اإلخالل ا من قبل صاحب العمل على اهليئة العامة 
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من القرار  4فقا للمادة للتأمني الصحي أن تنهي هذا التصريح قبل انتهاء مدته وهذا و
  .(1)الوزاري أعاله

  الفرع الثاين
 احلصة املفروضة على العامل 

فإن " ب"من قانون التأمني االجتماعي املشار إليها أعاله يف البند  72وفقا للمادة 
من األجر % 1حصة املؤمن عليهم يف اشتراكات التأمني ضد خطر املرض تقدر بنسبة 

العامل من العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة  سواء أكان املؤمن عليه أي
واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه اجلهات، أو كان عامال 

  .بالقطاع العام أو القطاع اخلاص وتقتطع مباشرة من أجورهم شهريا

أصحاب املعاشات  دائما على" ب"بند  72كما تسري هذه النسبة أيضا وفقا للمادة 
الذين يطلبون االنتفاع بأحكام العالج والرعاية الصحية الواردة حتت باب تأمني املرض، 

من قيمة املعاش، ويتوىل هؤالء مباشرة دفع قيمة االشتراك إىل هيئة % 1وتقدر نسبة 
  . (2)التأمني االجتماعي أو تقوم اهليئة خبصمها من معاشهم

ني االجتماعي املصري أيضا التأمني على إصابات العمل هذا ونظرا لشمول قانون التأم
واألمراض املهنية على خالف املشرع اجلزائري حيث أخرج التأمني ضد حوادث العمل 

املتعلق حبوادث العمل واألمراض  83/13واألمراض املهنية إذ أخضعها للقانون رقم 
وتأمني املرض أال وهي  املهنية، كذلك احتاد اهلدف أو الغاية من تأمني إصابات العمل

تقدمي الرعاية العالجية والطبية وكذلك تعويض األجر فقد نص املشرع املصري يف املادة 

                                                        
 .535: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن برعي / د (1)
 .319: ص  –مرجع سابق  -محمد حسن قاسم / د (2)
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صندوق عالج "من قانون التأمني االجتماعي على أن ينشأ صندوق مشترك يدعى 83
تتوىل إدارته اهليئة العامة للتأمني الصحي اليت تتمتع بالشخصية " األمراض وإصابات العمل

  :االعتبارية وتكون تابعة لوزارة الصحة ويتم متويل هذا الصندوق من املوارد التالية 

االشتراكات اليت تؤديها اهليئة املتخصصة من اشتراكات إصابات العمل وذلك بالنسب / 1
  : اآلتية

من أجور املؤمن عليهم العاملني باجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة % 2 -
  .العامةواملؤسسات 

  .من أجور باقي املؤمن عليهم اخلاضعني للتأمني املذكور% 1 -

االشتراكات اليت تؤديها اهليئة املتخصصة من اشتراكات تأمني املرض وذلك بالنسب / 2
  : التالية

  .من أجور املؤمن عليهم% 4 -
  .من معاشات أصحاب املعاشات% 1 -

وحاالت استحقاقاته وقواعد  رسم يؤديه املريض ال يتجاوز مائيت مليم حتدد قيمته/ 3
  .اإلعفاء منه بقرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التأمينات

من قانون  90من قانون التأمني االجتماعي املصري نص املادة  83ويقابل نص املادة 
التأمينات االجتماعية اجلزائري اليت تنص على إنشاء صندوق املساعدة واإلسعاف خيصص 

حاالت استثنائية للمؤمن هلم اجتماعيا وذوي حقوقهم وذلك يف احلاالت  ملنح امتيازات يف
  :التالية 

عندما ال يستويف املعنيون الشروط اليت ختول هلم االستفادة من أداءات التأمينات / 1
  .االجتماعية سواء كانت عينية أو نقدية
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  .إذا كان املعنيون من ذوي الدخل احملدود/ 2

جبزء من اشتراكات الضمان االجتماعي وتتوىل منح هذه ويتم متويل هذا الصندوق 
االمتيازات جلنة تتكون من ممثلي املؤمنني اجتماعيا وتقوم بعملها ضمن هيئة الضمان 

  . (1)االجتماعي

  

 شروط االستفادة من تأمني املرض

  : اشترط املشرع لالستفادة من مزايا تأمني املرض أن تتوافر يف املستحقني الشروط التالية 

  الفرع األول
صفة العامل أو املشبه  

 بالعامل

لقد رأينا أن املشرع اجلزائري قد أخضع مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم 
لحقني باألجراء بغض ألحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم م 83/11

النظر عن النشاط الذي ميارسونه سواء أكان ذلك يف القطاع العام أم القطاع اخلاص، كما 
رأينا أيضا أن املشرع اجلزائري شبه بعض الفئات بالعمال حىت يستفيدوا من التأمينات 

وأخضع كل األجانب أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأي صفة  (1)االجتماعية
الصفات وحيثما كان لصاحل فرد أو مجاعة من أصحاب العمل، ومهما كان األجر  من

                                                        
 المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  90أنظر الفقرة الثانیة من المادة  (1)
  أنظر المبحث الثاني من الفصل األول من الباب األول (1)
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الذي يتقاضونه وكذا مدة صالحية عقدهم، مما يوحي أن املشرع أخضع كل عامل أي 
كل من يشتغل مقابل أجر فهو خيضع وجوبيا لقانون التأمينات االجتماعية، ويستفيد مما 

مبا يعين أن صفة العامل تعترب شرطا أساسيا . ليهميقدمه هذا القانون من مزايا للمؤمن ع
لالستفادة من التأمني ضد خطر املرض باعتباره أهم األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات 

ولقد سبقت دراسة الشروط اليت جيب توافرها الكتساب العامل صفة العامل . االجتماعية
ملطلب الثاين من الفصل األول من الباب لذلك، وتفاديا للتكرار نكتفي باإلحالة عليها يف ا

  .األول

  :  ونفس الشروط أيضا أشار إليها املشرع املصري حيث قضت املادة الثانية منه على أن

  "تسري أحكام هذا القانون على العاملني من الفئات التالية" 

  .وقد سبقت دراسة هذه الفئات أيضا يف الفصل الثاين من الباب األول 

وأما العمال املشبهني باألجراء يف جمال الضمان االجتماعي املشار إليهم يف املرسوم 
احملدد لقائمة املشبهني باألجراء يف جمال الضمان  1985فرباير  9املؤرخ يف  85/33رقم  

قد سبقت . (2)االجتماعي والذين هلم حق االستفادة من خدمات التأمينات االجتماعية
  .أيضا يف املبحث الثاين من الفصل األول دراسة هؤالء األشخاص

من قانون التأمني االجتماعي  73ويقابل نص املادة األوىل من هذا املرسوم املادة 
  :املصري اليت تنص على أنه 

تسري أحكام هذا الباب تدرجييا على العاملني لدى أصحاب األعمال الذين يصدر " 
  ".بتحديدهم قرار من وزير الصحة

                                                        
 باألجراء المحدد لقائمة المشبھین. 1985فبرایر  09المؤرخ في  85/33أنظر المرسوم رقم  (2)
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والذي عدل بالقرار  1981لسنة  858صدر قرار وزير الصحة رقم  وتنفيذا لذلك
، والذي ينص على امتداد التأمني ضد املرض إىل العاملني مبنشآت 1982لسنة  160رقم 

  (1).عامال جبميع احملافظات 499إىل  5القطاعني العام واخلاص اليت يعمل ا من 

عليهم الذين انتفعوا بالتأمني الصحي هذا ويستثىن من شرط إصدار القرار الوزاري املؤمن 
فهؤالء  1964لسنة  75أو القانون رقم  1964لسنة  63وفقا ألحكام القانون رقم 

  .  (2)أصبح هلم حق مكتسب من االستفادة من هذا التأمني

  الفرع الثاين
اشرتاط مدة العمل   

يشترط املشرع اجلزائري يف العامل لالستفادة من األداءات العينية وكذا 
التعويضات اليومية للتأمني على املرض خالل الستة أشهر األوىل أن يكون قد عمل إما 

ساعة على األقل أثناء الفصل الثالثي الذي سبق  )100(يوما أو مائة  )15(مخسة عشر 
 )400(يوما أو أربعمائة  )60(ها، وإما ستني تاريخ تقدمي العالجات املطلوب تعويض

شهرا اليت تسبق تاريخ تقدمي العالجات املطلوب  )12(ساعة على األقل أثناء اإلثىن عشر 
  . (3)تعويضها

من قانون التأمني املصري  76أما املشرع املصري فقد أشار صراحة يف املادة 
ن مشتركا فيه ملدة ثالثة أشهر الستحقاق العامل ملزايا التأمني ضد خطر املرض أن يكو

                                                        
  .454: ص  -مرجع سابق  -سید عید نایل / د (1)
  من قانون التأمین االجتماعي 73أنظر الفقرة الثانیة من المادة  (2)
جویلیة  6الصادر في  96/17المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المعدلة والمتممة باألمر رقم  83/11من القانون رقم  52أنظر المادة  (3)

1996. 



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
176 

متصلة أو ستة أشهر متقطعة بشرط أن يكون الشهران األخريان منفصلني، ويدخل يف 
  .حساب هذه املدة مدة انتفاعه مبزايا العالج اليت يقدمها صاحب العمل على نفقته

ويالحظ أن املشرع املصري يقصد من حمتوى نص املادة أعاله العاملني يف القطاع اخلاص 
حيث استثىن مبوجب الفقرة الثانية من نفس املادة من اخلضوع هلذا الشرط املؤمن عليهم 
العاملني باجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية 
التابعة هلا وغريها من الوحدات االقتصادية بالقطاع العام كما ال تسري يف شأن أصحاب 

  .املعاشات

قد يعود السبب إىل منع التحايل لالنتفاع مبزايا تأمني املرض بالقطاع اخلاص، باعتبار أن و
العاملني لدى الدولة يكون دفع اشتراكهم مؤكد وذلك باقتطاعه من أجرة العامل دون أن 
يكون له حق مناقشة ذلك باإلضافة إىل مسامهة الدولة يف بعض القطاعات جبزء من 

  .جتماعيةاشتراك التأمينات اال

هذا ويقع التزام دفع االشتراك على صاحب العمل سواء كان ذلك يف حصته أو حصة 
العامل اليت تقتطع من أجرته وال جيوز هليئة الضمان االجتماعي االحتجاج بعدم وفاء 
أصحاب العمل بالتزامام املتعلقة بدفع االشتراكات لرفض تقدمي األداءات للمؤمن هلم 

  . (1)الشروط اليت يتطلبها القانون الستحقاقام هلذه األداءات الذين توافرت فيهم

فلو تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته للهيئة املكلفة بتقدمي األداءات للمؤمن 
عليهم فال يتصور أن يوقع اجلزاء على العامل ألنه ليس مكلفا بأداء االشتراك حيث يقع 

ولذلك أو . جرة العامل النسبة املقررة عليهذلك على صاحب العمل بعد اقتطاعه من أ
جب القانون على اهليئة املختصة بالوفاء بالتزاماا املقررة قانونا وكاملة بالنسبة للمؤمن 

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  85المادة أنظر  (1)
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عليهم أو املستحقني ألداءات التأمني عن املرض حىت ولو مل يقم صاحب العمل باالشتراك 
  .مي للتأمينات االجتماعيةمما يؤكد الطابع اإللزا. (1)عنه يف اهليئة املختصة

هذا وإن لفظ االشتراك املقصود منه هنا ليس سداد االشتراكات أو القيد الفعلي يف التأمني 
عن املرض، وإمنا املقصود باالشتراك هنا أن تتوافر يف املؤمن عليه الشروط األخرى اليت 

توافر فيه هذه يتطلبها القانون كأن يكون من الفئات املستفيدة من هذا القانون وأن ت
الشروط خالل مدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة حبيث يكون الشهران 
األخريان متصلني لكي يستحق املؤمن عليهم مزايا التأمني عن املرض بغض النظر عن سداد 
االشتراك من عدمه باعتبار أنه ليس ملزم بدفع هذا االشتراك حيث يقع االلتزام بدفع 

ني على صاحب العمل سواء تعلق ذلك حبصته أو حبصة العامل اليت يقوم اشتراكات التأم
وعليه فال يعقل أن حيرم العامل من حقوقه بسبب خطأ صاحب . باقتطاعها من أجره

  .(2)العمل

 52من قانون التأمني االجتماعي املصري وكذا املادة  76كما يستشف من صياغة املادة 
زائري الستفادة املؤمن عليه من مزايا تأمني املرض من قانون التأمينات االجتماعية اجل

  :اشتراط مدة العمل ملدة حمددة 

ساعة على األقل أثناء الفصل الثالثي الذي  )100(يوما أو مائة  )15(إما مخسة عشرة  
 )400(يوما أو أربعمائة  )60(وإما ستني  .سبق تاريخ تقدمي العالجات املطلوب تعويضها

ساعة على األقل أثناء االثىن عشر شهرا اليت تسبق تاريخ تقدمي العالجات املطلوب 
  .(3)تعويضها

                                                        
 .من قانون التامین االجتماعي المصري 150أنظر المادة  (1)
 .306: ص  -مرجع سابق  -محمد حسین منصور / د (2)
 .من قانون التأمین الجزائري 52المادة  (3)
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أما القانون املصري فيشترط االنتفاع من مزايا التأمني عن املرض أن يكون مشتركا فيه 
  .   (1)ملدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة حبيث يكون الشهران األخريان متصلني

وبتأمل نص املادتني يتضح أن املشرع يشترط لالنتفاع مبزايا تأمني املرض أن تكون عالقة 
العمل قائمة خالل هذه املدة، حبيث ال يوجب على العامل أي اشتراك خالل تعطله عن 
العمل حيث ينتهي االلتزام باالشتراك بانتهاء عالقة العمل، حبيث تتخلف حقوقه يف التأمني 

لذلك فإن انتهاء عالقة العمل يسقط املدة . لف استحقاق االشتراكعن املرض إذا خت
السابقة عند حبث مدى توافر مدد العمل املتصلة اليت يتطلبها املشرع لقيام الغطاء 

ويترتب عن ذلك عدم استفادة العامل املتعطل عن العمل من أحكام تأمني  (2)التأميين
رغم ما يف ذلك من إهدار  (3)ء عالقة العملاملرض حيث ال يستحق عنه اشتراك رد انتها

للنظرة احلديثة للحق يف العالج باعتباره من حقوق اإلنسان اليت نصت عليها املواثيق 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  25واإلعالنات العاملية حيث قضت املادة 

  :على أنه  1947ديسمرب 

شة يكفل له احملافظة على صحته وعلى حياة لكل شخص احلق يف حد أدىن من املعي" 
كرمية لعائلته وخاصة بالنسبة للمأكل وامللبس واملسكن والعالج الطيب واخلدمات 
االجتماعية الالزمة ويثبت له احلق يف األمان يف حالة البطالة أو املرض أو العجز أو 

عول عليه يف الترمل، أو الشيخوخة، ويف كل احلاالت اليت يفقد فيها الدخل الذي ي
  "معيشته على أثر حادث ال دخل إلرادته فيه

الصادر عن مؤمتر العمل الدويل  102وقد اشترطت اتفاقية العمل الدولية رقم 
على الدولة املوقعة على هذه االتفاقية أن تلتزم  1952الثالث واخلمسون املنعقد يف جنيف 

األقل ثالثة أنواع من املخاطر  عند إصدارها لقوانني التأمينات االجتماعية بتغطية على
                                                        

 االجتماعي المصريمن قانون التامین  76الفقرة االولى المادة  (1)
 .323: ص  –مرجع سابق  -محمد حسن قاسم / د (2)
 .306: ص  -مرجع سابق  -محمد حسین منصور / د (3)
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االجتماعية على أن يكون من بينها خطر املرض وقد حددت املخاطر االجتماعية يف هذه 
االتفاقية خبطر املرض، البطالة الشيخوخة ، إصابات العمل واألمراض املهنية،الوالدة، 

  .العجز، الوفاة مث األعباء العائلية

يسي الذي تعتمد عليه الدول يف تغطيتها بقوانينها حيث أصبحت هذه القائمة املعيار الرئ
االجتماعية غري أا ختتلف من دولة إىل أخرى حبسب املستوى االقتصادي واالجتماعي 

  .لكل دولة

فهناك من الدول من ال تسمح ظروفها االقتصادية بتغطية كل هذه املخاطر حيث تكتفي 
ة من تقوم بتغطية كل املخاطر املشار بتغطية البعض منها وهناك من الدول وخاصة املتقدم

إليها يف هذه االتفاقية خاصة دول أوروبا الغربية، بل هناك من الدول من جتاوز قوانني 
التأمينات االجتماعية قائمة املخاطر املشار إليها يف هذه االتفاقية إىل خماطر جديدة 

  .(1)كأخطار الكوارث الطبيعية وأخطار احلرب وغريها

من قانون التأمني االجتماعي املصري وضع شرط املدة  76نص املادة  واملالحظ أن
وقد يعود السبب  (2)لالستفادة من مزايا تأمني املرض يف القطاع اخلاص دون القطاع العام

إىل منع التحايل حول الشروط املتطلبة لالستفادة من مزايا تأمني املرض لذلك وجب 
اشتراك العامل يف التأمني ملدة معينة قبل حتقق اخلطر املؤمن منه ، ومنه يكون املؤمن عليه 

  .قد قدم مقابال ملا سيأخذه من مزايا تأمني املرض

سبة ألصحاب املعاشات الذين يطلبون التأمني كما ال يسري شرط املدة أيضا بالن
  .أعاله 76ضد خطر املرض وفقا للفقرة األخرية من املادة 

  

                                                        
 .32: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن البرعي / د (1)
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 76أنظر الفقرة الثانیة من المادة  (2)
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 احلقوق املرتتبة على تأمني املرض

خيول تأمني املرض املؤمن عليه عدة مزايا أو عدة حقوق منها ما هو عيين ويتعلق 
 شفائه ومنها ما هو نقدي حبق املريض يف العالج والرعاية الطبية طيلة مدة مرضه حىت

ويتمثل يف التعويض الذي مينح له كبديل عن األجر الذي يفقده نتيجة لتوقفه عن العمل 
  . بسبب مرضه

  

العالج " :  احلقوق العینیة
" والرعایة الصحیة  

من قانون التأمينات االجتماعية يف  7لقد أطلق عليها املشرع اجلزائري يف املادة 
فقرا الثانية األداءات العينية ويقصد ا التكفل مبصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية 

  .لصاحل املؤمن له وذوي حقوقه
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   الفرع األول

مضمون العالج والرعایة 
 الطبیة 

 وفقا للقانون اجلزائري

اليت أطلق عليها املشرع اجلزائري األداءات يشمل مضمون العالج والرعاية الطبية 
  :العينية املمنوحة للمؤمن له املريض ضد خطر املرض املصاريف التالية 

مجيع النفقات أو املصاريف اليت تنفق على عالج املريض وتتمثل يف النفقات الطبية / 1
 القطاع اليت تؤدى لألطباء سواء أكانوا عامني أم أخصائيني وسواء مت عالج املريض يف

اخلاص أو العام، كذلك مصاريف اجلراحة جبميع أنواعها ونفقات األدوية واإلقامة 
باملستشفى إذا استدعت حالة املريض ذلك وكل ما حيتاجه املريض من خدمات أخرى 

  .اخل...مكملة لعالجه كالفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية، و اوافية، والنظريية

النفقات اخلاصة باألسنان أي كل النفقات اخلاصة بعالج أسنان املؤمن له أو / 2
  . باستخالفها الصناعي

حيث يكفل التأمني على املرض نفقات النظارات الطبية : نفقات النظارات الطبية / 3
العادية أما املصاريف اخلاصة بعدسات البصر اللصيقة أو العدسات امللونة فال يتم التكفل 

 إال بعد استشارة الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماعي، كما ال ترد ا
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مصاريف جتديد إطارات النظارات أو جتديد عدساا الضائعة أو املتدهورة إال بعد مرور 
  .(1)سنوات على الوصفة األخرية املتعلقة ا 5مدة مخس 

مامات املعدنية أو العالج نفقات العالج الطبيعي، وتشمل نفقات العالج مبياه احل/ 4
املتخصص الذي يصفه الطبيب وكذلك نفقات الرعاية الطبية والعالج ونفقات اإلقامة يف 

  .مؤسسات العالج املعتمدة من قبل وزارة الصحة، وكذا مصاريف النقل

هذا وحيدد نوع العالج باملياه املعدنية أو العالج املتخصص املرتبط باألعراض واألمراض 
وكذلك نفقات . ا املريض الذي ميكن أن تتكفل به هيئة الضمان االجتماعي اليت يصاب

الرعاية الطبية والعالجية واإلقامة يف املؤسسات املتخصصة يف العالج الطبيعي، مبقتضى 
% 20اتفاقيات تربم بينها وبني  هيئة الضمان االجتماعي، على أن يتحمل املؤمن له نسبة 

وإذا كان املؤمن له منخرطا يف التعاضديات االجتماعية . عالهمن النفقات املشار إليها أ
 (2)املعدل واملتمم  1990ديسمرب  25املؤرخ يف  90/33املنشأة مبوجب القانون رقم 

تكمل هذه التعاضديات االجتماعية األداءات اليت يقدمها صندوق الضمان االجتماعي يف 
  .من التعريفة القانونية %100حدود نسبة 

ع األحوال ال ميكن أن يتعدى جمموع ما يعوضه الضمان االجتماعي والتعاضدية ويف مجي
، ويشترط حلصول املؤمن له على حق العالج (3)االجتماعية مبلغ املصاريف املنفقة مباشرة

باملياه املعدنية أن يقدم طلب العالج مبياه احلمامات املعدنية أو العالج املتخصص إىل هيئة 
بل شهرين على األقل من التاريخ املقرر إلجراء هذا العالج إال يف الضمان االجتماعي ق

  .حالة العالج املتخصص أو يف احلاالت االستعجالية اليت تتطلبها حالة املريض الصحية

                                                        
 83/11المحدد لكیفیة تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم  1984فبرایر  11المؤرخ في  84/27رقم من المرسوم  12أنظر المادة  (1)

  .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة
 .1996لسنة  42وكذلك الجریدة الرسمیة عدد  1990لسنة  56أنظر الجریدة الرسمیة عدد  (2)
 .المشار إلیھ أعاله 90/33 أنظر المادة الرابعة الفقرة األولى من القانون رقم (3)
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يوما يف حني حتدد مدة العالج  21و 18وتدوم مدة العالج مبياه احلمامات املعدنية بني 
  .عاجلاملتخصص بوصفة تقدم من قبل الطبيب امل

النفقات املرتبطة بالتخطيط العائلي، مينح تأمني املرض أيضا احلق يف التعويض عن مجيع / 5
النفقات املتعلقة بالتخطيط العائلي، كما مينح تأمني املرض التعويض عن املصاريف املتعلقة 

  :مبا يأيت

  .ـ التجهيزات الكربى

  .ـ اجلبارة الفكية والوجهية

  .ـ إعادة التدريب الوظيفي

  .ـ إعادة التكيف الوظيفي

ـ النفقات املرتبطة بالتخطيط العائلي أي كل األعمال الطبية واملنتوجات املتعلقة مبنع 
  .احلمل

من القائمة أعاله نالحظ أن التعويضات العينية أو األداءات العينية تغطي تقريبا كل 
إعادة تأهيله للقيام بعمل النفقات اليت تصرف يف سبيل عالج املريض لغاية متاثله للشفاء أو 

  .آخر إذا ترتب عن مرضه عدم قدرته للعودة إىل عمله األصلي
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  الفرع الثاين
مضمون العالج والرعایة  

 الطبیة وفقا للقانون املصري

أما املشرع املصري فقد حدد مضمون العالج والرعاية الطبية يف كل من املادة 
ق بالتأمينات االجتماعية إذ يقصد بالعالج املتعل 1975لسنة  75من القانون رقم  80،48

  :ما يلي  48والرعاية طبقا ملفهوم املادة 

اخلدمات الطبية اليت يؤديها املمارس العام الذي يقابله الطبيب العام يف القانون / 1
اجلزائري، ويشترط يف الطبيب املمارس العام الذي يقوم بعالج املؤمن هلم اجتماعيا أن 

 تقل عن ثالث سنوات ويفضل أن يكون حاصال على دبلوم يف يكون صاحب خربة ال
  .األمراض الباطنية أو طب الصناعات والصحة املهنية

  .اخلدمات الطبية على مستوى األخصائيني مبا يف ذلك أخصائي األسنان/ 2

  .الرعاية الطبية املرتلية عند االقتضاء/ 3

  .املتخصص العالج و اإلقامة باملستشفى أو املصح أو املركز/ 4

  .العمليات اجلراحية وأنواع العالج األخرى اليت تتطلبها حالة املريض/ 5

الفحص باألشعة والبحوث املعملية أو املخربية الالزمة وغريها من الفحوص الطبية وما / 6
  .يف حكمها

  .صرف األدوية الالزمة يف مجيع احلاالت املشار إليها أعاله/ 7
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وتقدمي األطراف واألجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا توفري اخلدمات التأهيلية / 8
  .للشروط واألوضاع اليت حيددها قرار وزير الصحة باالتفاق مع وزير التأمينات

وقضى يف مادته  (1)1976لسنة  141وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم 
  :الثانية على أنه 

ة التعويضية الالزمة للمنتفعني إذا تقوم اهليئة العامة للتأمني الصحي بصرف األجهز" 
قرر طبيب اهليئة أن من شأن صرفها معاونة املريض أو املصاب على أداء عمله األصلي 

  ".أو أداء أي عمل آخر مناسب حلالته أو قضاء حاجته

  :كما قضت املادة الثالثة أيضا من نفس القرار الوزاري على أن 

  :ف األجهزة اآليت بيااتقوم اهليئة العامة للتامني الصحي بصر" 

ـ األجهزة التعويضية للعيون كالنظارات وأنواعها، العيون الصناعية، العدسات  أ
  .الالصقة

  .وكذلك التركيبات اجلزئية" الطاقم الكامل " ب ـ األجهزة التعويضية لألسنان 

ج ـ األجهزة التعويضية للجراحة والعظام، أجهزة ساندة للعمود الفقري واألطراف، 
حزمة ساندة، العكاكيز والعصي بأنواعها، الكراسي املتحركة بأنواعها، األجهزة أ

  .اخلاصة بتفرطح القدمني بدرجة تفيد العامل على أداء عمله

  .د ـ أجهزة الشلل لألطراف السفلى

  ".مساعات األذن " هـ ـ األجهزة التعويضية لألذن 

  ."بالنسبة للنساء" الباركة " و ـ الشعر املستعار 
                                                        

 .45مشار إلیھ في قانون التأمین االجتماعي المصري ص  18/5/1976الصادر في  115منشور في الوقائع المصریة العدد  (1)
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ذا ويشترط للحصول على هذه األجهزة أن تكون من شأا أن تؤدي إىل ه
كما تتضمن احلقوق العينية أيضا العالج الطبيعي واإلقامة . استقرار حالة املريض الصحية

يف املؤسسات املتخصصة يف ذلك وكذلك اإلقامة بأماكن العالج سواء أكان مستشفيات 
  .لكأو مصحات إذا كانت حالة املريض تتطلب ذ

من القرار الوزاري أن اهليئة العامة للتأمني الصحي هي اليت تصرف  3واملالحظ على املادة 
هذه األجهزة للمريض يف حني أن األمر ليس كذلك لدى املشرع اجلزائري، حيث يقوم 
املريض بشراء األجهزة وتتكفل هيئة الضمان االجتماعي بتعويض مصاريف شراء األجهزة 

أما مصاريف األجهزة أو األعضاء البديلة ذات   (1)ية وتركيبها وإصالحهاالتبديلية واجلبار
األمهية الكربى فال تعوض ما مل تقبل هيئة الضمان االجتماعي التكفل ا بناء على بيان 

  .تقديري يقدمه املؤمن له

وبذلك يكون املشرع املصري يوفر على املريض عناء البحث عن هذه األجهزة خاصة 
ون هذه األجهزة متوفرة يف السوق أو قد تكون متوفرة غري أن املؤمن له ال عندما ال تك

يقدر على دفع مثنها، األمر الذي يضطره إىل االقتراض أو االمتناع عن الشراء لعدم قدرته 
  .على ذلك

باإلضافة إىل ما تقوم به هيئة الضمان االجتماعي من القيام مبراقبة تقنية تراها ضرورية 
ن ضرورة شراء اجلهاز أو تركيبه أو إصالحه أو جتديده األمر الذي قد قصد التأكد م

يؤدي إىل استمرار معاناة املريض ملدة طويلة، وكذلك نفقات انتقال املريض إىل مكان 
من  80العالج سواء كان ذلك بوسائل النقل العامة أو اخلاصة وهذا ما نصت عليه املادة 

أشارت هذه املادة على أن تتحمل اجلهة املختصة  قانون التأمني االجتماعي املصري حيث
بصرف تعويض لألجر، مصاريف انتقال املريض بوسائل االنتقال العادية من حمل اإلقامة 

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم رقم  8أنظر المادة  (1)
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إىل مكان العالج إذا كان يقع خارج املدينة اليت يقيم ا وبوسائل االنتقال اخلاصة إذا قرر 
  .باستعمال وسائل االنتقال العامةالطبيب املعاجل أن  حالة املريض الصحية ال تسمح 

  الفرع الثالث
إجراءات احلصول على تعویض  

 العالج وفقا للقانون اجلزائري

قبل احلصول على تعويض نفقات العالج جيب على املؤمن له أن يقدم ما يثبت 
ويف حالة االنقطاع عن العمل جيب على املؤمن له الذي أدى . صفة املؤمن له اجتماعيا

انقطاعه عن العمل أن يقدم وصفة أو شهادة تسلم له من قبل الطبيب املعاجل مرضه إىل 
وحتتوي هذه الوصفة على اخلصوص على اسم املؤمن له ولقبه ورقم تسجيله التسلسلي 

كما جيب أن حتتوي هذه الوصفة أيضا على اسم الطبيب . ومدة العجز عن العمل احملتملة
ته وختصصه وعنوانه املهين، وكذلك تاريخ الفحص اآلمر باالنقطاع عن العمل ولقبه ورتب

وإذا كانت الوصفة تتعلق بتمديد مدة االنقطاع عن . الطيب الذي أجراه على املؤمن له
ويف هذا الشأن قضت الغرفة االجتماعية . (1)العمل جيب اإلشارة إىل ذلك بكل وضوح

نقض وإبطال القرار ب 26/2/1990الصادر بتاريخ  55473باحملكمة العليا بالقرار رقم 
والذي رفض طلب الطاعن الرامي  25/2/1985الصادر عن جملس قضاء املسيلة بتاريخ 

إىل إعادته إىل منصب عمله حبجة أنه مل يقدم الشهادة الطبية املرضية اليت حتمل ختم 
  .مصلحة الضمان االجتماعي

انون املتعلق بعالقات واملالحظ على جملس قضاء املسيلة أنه وضع شرطا مل ينص عليه ال الق
املعدل  83/11 حيث وبالرجوع إىل القانون رقم. العمل وال املتعلق بالضمان االجتماعي

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم رقم  24أنظر المادة  (1)
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املتعلق بكيفيات  84/27 واملتمم املتعلق بالتأمينات االجتماعية وكذا املرسوم التنفيذي رقم
عن العمل منه تقضي على أنه يف حالة االنقطاع  24تطبيق هذا القانون، جند نص املادة 

بسبب املرض جيب على املؤمن له أن يقدم وصفة أو شهادة تسلم له من قبل الطبيب 
املعاجل، كمال جيب أن حتتوي هذه الوصفة على اسم الطبيب اآلمر باالنقطاع عن العمل 

  .ومدته

ديسمرب  11املؤرخ يف  82/302من املرسوم رقم  32حيث وبالرجوع كذلك للمادة 
يفيات تطبيق القانون املنظم لعالقات العمل اليت تشترط استظهار املتعلق بك 1982سنة 

شهادة طبية مسلمة من املؤسسات االستشفائية أو من طرف طبيب حملف أو من الطبيب 
اخلاص للمؤسسة املستخدمة، والورقة املرضية أيضا ال حتمل أي ختم ملؤسسة صندوق 

وعليه . د يف املادة املشار إليها أعالهالضمان االجتماعي وهذه أيضا ال تستويف الشرط الوار
فتقرير جملس قضاء املسيلة ذلك يعد خرقا للقانون مما يستوجب نقض وإبطال القرار 

  .(1)املطعون فيه

  تعويض مصاريف العالج: أوال

يقوم نظام عالج املؤمن له على حرية اختياره جلهة العالج الذي يريد سواء أكان طبيبا 
حيث يقوم بدفع . اخل... عاما أو متخصصا أو مستشفى أو عيادة خاصة أو معمل حتاليل

نفقات مستلزمات عالجه سواء تعلق ذلك بأجرة الطبيب أو مستحقات الصيديل أو 
... استدعت حالته ذلك أو مصاريف معمل التحاليل مصاريف اإلقامة يف املستشفى إذا

اخل، مث يسترد هذه املصاريف من قبل هيئة الضمان االجتماعي بناء على وصفة خمصصة 
لذلك تقدم هليئة الضمان االجتماعي وتكون موقعة من قبل الطبيب املعاجل أو الصيديل أو 

                                                        
 .137ص  26/2/1990الصادرة بتاریخ  2عدد . المجلة القضائیة (1)
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يئة الضمان االجتماعي اخل، مث تقوم ه... صاحب معمل التحاليل أو مسؤول املستشفى
  : بتسديد هذه النفقات بنسب معينة على الشكل التايل 

  كيفية دفع التعويض من قبل هيئة الضمان االجتماعي: ثانيا

تدفع هيئة الضمان االجتماعي تعويض املصاريف اليت دفعها املريض املؤمن له مقابل 
  :مستلزمات عالجه وذلك على النحو التايل 

يدفع املؤمن له مبلغ املصاريف املتعلقة . يف القطاعات غري اهلياكل الصحية العمومية/ 1
بالعالج واجلراحة واألدوية واإلقامة باملستشفى والفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية، 
واوافية، والنظريية، وعالج األسنان واستخالفها االصطناعي والنظارات الطبية والعالج 

مامات املعدنية واملتخصصة املرتبطة باألعراض واألمراض اليت يصاب ا املريض، مبياه احل
واألجهزة الصناعية التعويضية، اجلبارة الفكية و الوجهية، إعادة التدريب الوظيفي 
لألعضاء، إعادة التأهيل املهين وكذلك األداءات املرتبطة بالتخطيط العائلي وكذلك 

أو غريها من وسائل النقل عندما تستدعي حالة املريض مصاريف النقل بسيارة اإلسعاف 
ذلك، مث يلجأ املؤمن له إىل هيئة الضمان االجتماعي لتدفع له تعويض املصاريف اليت 

 (1)من التعويضات احملددة عن طريق التنظيم% 80أنفقها على عالجه على أساس نسبة 
ج يف حني ال .ألف د 40ة فمثال يدفع  املريض للقيام بعملية جراحية داخل عيادة خاص

على % 80تطبق هذه النسبة أيضا أي نسبة . آالف فقط  8يسترد منها سوى مبلغ 
االستجمامات واحلمامات و االستجمامات املتخصصة مهما كانت طبيعة املؤسسة اليت 
يتم فيها االستجمام وكذلك يف حالة املنتوجات الصيدلية القابلة للتعويض باعتبار أن هناك 

  .ملنتوجات الصيدالنية غري قابلة للتعويض وهو ما يشار إليها يف عالمة محراءبعض ا

                                                        
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة 83/11من القانون رقم  59المادة  (1)
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يف حالة اختيار املريض طبيبا أو صيدليا أو مؤسسة عالج قد أبرمت اتفاقية بينها وبني / 2
تسمح هلا باالستفادة من نظام الدفع من قبل الغري، يف هذه  (1)هيئة الضمان االجتماعي

من دفع مصاريف عالجه إذ يتم عالجه أو صرف دواء من عند  احلالة يعفى املؤمن له
الصيديل، حيث تسلم له بطاقة مبوجبها يصرف له الدواء مباشرة دون أن يدفع تكاليف 

 1996جويلية  6املؤرخ يف  96/17 من األمر رقم 60وهذا ما قضت به املادة . ذلك
  :بقوهلا 

الضمان االجتماعي تعويضا إال يف حالة ما يدفع املؤمن له مبلغ املصاريف ويطلب من " 
إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة عالج قد أبرمت اتفاقية تسمح هلا باالستفادة من 

  ".نظام الدفع من قبل الغري

وقد استحدث املشرع اجلزائري نظام الدفع من قبل الغري وذلك مبوجب األمر رقم 
املتعلق  83/11تمم للقانون رقم املعدل وامل 1996جويلية  06الصادر يف  96/17

  .بالتأمينات االجتماعية

 1997ديسمرب  08املؤرخ يف  97/472 وتنفيذا هلذا األمر صدر املرسوم التنفيذي رقم
اليت جيب أن تتماشى مع أحكامها االتفاقية املربمة بني (2)الذي حدد االتفاقية النموذجية

  . صناديق الضمان االجتماعي والصيدليات

 هذه االتفاقيات حتدد كيفيات االستفادة من إعفاء دفع املصاريف املسبق يف جمال ومبوجب
األداءات الصيدالنية واليت تعرف بنظام الدفع من قبل الغري لفائدة األشخاص احملددين 

  .مبوجب هذا املرسوم

   

                                                        
 .  انظر الملحق المتعلق باالتفاقیة النموذجیة بین الصیدلیات وھیئة الضمان االجتماعي في نھایة ھذا المطلب (1)
 .یة في نھایة ھذا المطلبأنظر الملحق عن النموذج (2)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
191 

  فئات األشخاص املستفيدين من نظام الدفع من قبل الغري: ثالثا

  : حتدد هذه الفئات كالتايل

واحملددة يف  (1)املؤمنون االجتماعيون وذوي حقوقهم املصابون بالعلل طويلة األمد .1
احملدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون  84/27 من املرسوم رقم 21املادة 
  .83/11رقم 

املستفيدون وذوي حقوقهم من ريع حادث عمل أو مرض مهين تكون نسبة  .2
 .%50العجز فيه تساوي أو تفوق 

ذوي حقوق العامل املتوىف الذين أبقي حقهم يف االستفادة من التعويضات املتعلقة  .3
بالعالج والرعاية الطبية طبقا للمادة الثالثة من املرسوم املشار إليه أعاله، حيث 
تستفيد األرملة اليت مل تعد الزواج وكذا األصول املكفل م مىت كانوا ال 

ية بفعل نشاطهم املهين اخلاص م وكذا األيتام يستفيدون من التأمينات االجتماع
املكفول م مىت توافرت فيهم الشروط املطلوبة لالستفادة من مزايا التأمني عن 

 .الوفاة

 :املستفيدون وذوي حقوقهم من املعاشات واملنح التالية  .4

  .معاش العجز املباشر أو معاش التقاعد املباشر - 
 .اعد املنقولةمنحة التقاعد املباشر أو منحة التق - 

 .منحة العمال األجراء املسنون أو اإلسعاف العمري - 

ويشترط الستفادة هؤالء من نظام الدفع من قبل الغري أن يقل مبلغ املعاش أو املنحة اليت 
يتقاضوا عن األجر الوطين األدىن املضمون، كما ميكن لطريف العقد توسيع االستفادة من 

                                                        
 .أنظر الملحق المرفق في نھایة الفصل (1)
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هذا النظام إىل فئات أخرى لتشمل حىت الفئات غري املعفاة من حصة التكاليف املتبقية أي 
  .(1)احلصة املتروكة على عاتق املؤمن له 

  كيفية االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري: رابعا

ه مىت كان املؤمن له من الفئات املشار إليها أعاله يقوم مركز الدفع الذي ينتمي إليه بتسليم
بطاقة ختوله وختول ذوي حقوقه احلق يف احلصول على اإلعفاء من تسبيق املصاريف يف 
جمال تسليم املنتجات الصيدالنية اليت جيب أن توصف من قبل الطبيب املؤهل لذلك، 

كما . وكذلك الوصفة اليت يقدمها جراح األسنان أو القابلة كل يف حدود اختصاصاته
الواردة ضمن قائمة املنتجات الصيدالنية اليت يتم جيب أن تكون من بني املنتجات 

تعويضها مبقتضى التشريع وكذا التنظيم املعمول ما، أو تكون من بني األدوية املذكورة 
يف القائمة الوطنية لألدوية باستثناء تلك املخصصة ملؤسسات العالج اليت حيدد الصندوق 

  .الوطين للتأمينات االجتماعية قائمتها

من له اجتماعيا الوصفة احملتوية على األدوية املطلوب صرفها وكذا البطاقة اليت يقدم املؤ
ختوله احلق يف االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للصيدلية اليت جيب عليها قبل تنفيذ 
أية وصفة طبية تدخل يف إطار االتفاقية املربمة بينها وبني هيئة الضمان االجتماعي التأكد 

قة اليت ختول املستفيد احلق يف نظام الدفع من قبل الغري أا مازالت سارية من أن البطا
املفعول مث تقوم بتسليم املستفيد كميات املنتجات الصيدلية املوصوفة على الوصفة الطبية 
بعد أن حتدد عليها أو على الفاتورة السعر العمومي املطبق قانونا بالنسبة لكل منتوج 

ذا كانت املنتجات الصيدالنية ال يتم تعويضها من قبل هيئة الضمان وإ. صيدالين مت تسليمه
االجتماعي يقوم املؤمن له بالدفع املباشر لثمنها كما يقوم بدفع الفارق بني السعر املرجعي 

  .املستعمل كقاعدة للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يكون هذا األخري أكثر ارتفاعا

                                                        
لسنة  82المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  1997دیسمبر  08المؤرخ في  97/472أنظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  (1)

1997. 
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  لى التعويضكيفية حصول الصيديل ع: خامسا

بعد أن يتم تسليم املنتجات الصيدالنية للمؤمن له املستفيد مثلما مت بيانه أعاله تقوم 
الصيدلية بتسجيل رقم التسجيل اخلاص للمستفيد وكذا رقم بطاقته اليت ختول له احلق يف 
 االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري على الوصفة الطبية اليت مت صرف الدواء مبوجبها مث

اليت تلصق عليها الالصقات ملركز  (1)تقوم بإرسال الوصفات الطبية املسعرة أو الفواتري
الدفع الذي ينتمي إليه املستفيد بواسطة جدول ختليص، والذي يلتزم بدوره بدفع مبلغ 
الوصفات الطبية والفواتري إىل الصيدلية عن طريق إما التحويل حلساب الصيدلية أو عن 

هلذه األخرية وذلك خالل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع هذه  طريق إرسال حوالة
  .(2)الوصفات أو الفاتورات لدى صندوق الدفع

هذا ونشري يف األخري إىل أن مدة االتفاقية املربمة بني الصيدلية وهيئة الضمان االجتماعي 
  .هي سنة قابلة للتجديد ضمنيا

ري يكون قد خفف كثريا من معاناة املؤمن هذا وباستحداث املشرع لنظام الدفع من قبل الغ
له اجتماعيا والذي ال تسمح إمكانياته بتوفري نفقات وكذا مصاريف عالجه خاصة 
. صاحب الدخل الضعيف الذي ال يقدر يف غالب األحيان على دفع مبلغ وصفة الدواء

تمع ليس بإمكاا دفع مقابل وانطالقا من الواقع املعاش ميكن القول أن فئات كثرية يف ا
. عالج الطبيب وكذا مثن الوصفة الطبية اليت يف كثري من األحيان تتجاوز إمكانياته املادية

وبإقرار املشرع بنظام الدفع من قبل الغري يكون قد وفر احلماية الصحية الالزمة للمؤمن له 
لوقت كما هلذا النظام أيضا إجيابيات تتعلق بربح ا. اجتماعيا وكذا من هم حتت كفالته

بالنسبة للمؤمن له، حيث يتطلب الذهاب إىل هيئة الضمان االجتماعي للحصول على 

                                                        
بیب تخبر المؤمن لھ وتضع بجانب كل منتوج تم تسلیمھ عندما ال یكون باستطاعة الصیدلیة تسلیم مجمل الكمیة التي وصفھا الط (1)

وفي ھذه الحالة یجب علیھا أن تعید الوصفة للمستفید وتعید فاتورة بالنسبة للمنتوجات . وتحدد الكمیة التي تم تسلیمھا" سّلم"عبارة 
 .الصیدالنیة التي تم تسلیمھا

  .ابق اإلشارة إلیھالس 97/472من المرسوم التنفیذي رقم  9و  8أنظر المواد  (2)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
194 

التعويضات عما أنفقه يف سبيل عالجه التوقف عن عمله لعدة ساعات أو ليوم كامل على 
  .األقل، ويكون هذا النظام أكثر إجيابية لو مده املشرع جلميع فئات املؤمن هلم اجتماعيا
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  باالتفاقية النموذجية بني الصيدليات وهيئة الضمان االجتماعيامللحق املتعلق 

  االتفاقية النموذجية

  هيئة الضمان االجتماعي                الصيدليات

  ...............................................................ما بني 

  ............................................................الصندوق 

  ............................................................الكائن يف 

  ......................................................املمثل من طرف 

  ..............................................................من جهة 

  والصيدلية املسماة أدناه

  ............................................................الكائنة يف 

  .........................تاريخ ......................... االعتماد رقم 

  .....................................................املسلم من طرف 

  .....................................................املمثلة من طرف 

  ......................................................من جهة أخرى 

  ...............................................قد مت االتفاق على ما يأيت 
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 إجراءات تعویض العالج 
  وفقا للقانون املصري

يف اختيار على خالف املشرع اجلزائري الذي أعطى حرية للمؤمن له املريض 
اجلهة اليت يريد العالج لديها ويقوم بدفع نفقات عالجه مث يستردها من قبل هيئة الضمان 
االجتماعي فإن األمر على خالف ذلك بالنسبة لقانون التأمني االجتماعي املصري، حيث 
تقوم اهليئة العامة للتأمني الصحي بعالج املريض ورعايته صحيا إىل أن يشفى أو يثبت 

  .(1)ا هلا احلق يف مراقبة املريض حيثما جيري عالجهعجزه كم

  الفرع األول
التكفل بعالج املؤمن له  

املریض من قبل اهلیئة العامة 
 للتأمني الصحي

تقوم هذه اهليئة بتقدمي العالج للمريض مباشرة عن طريق وحداا العالجية أو عن 
من  86يستخلص من نص املادة طريق من تتعاقد معهم من أصحاب املهن الطبية وهذا ما 

  :قانون التأمني االجتماعي املصري بقوهلا

                                                        
 .457: ص  –مرجع سابق  -سید عید نایل / د (1)
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يكون عالج املصاب أو املريض ورعايته  48مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من املادة " 
  ".طبيا يف جهات العالج اليت حتددها هلم اهليئة العامة للتأمني الصحي

ض أو تقدم له العناية الطبية داخل غري أنه ال ميكن هلذه اهليئة أن جتري عالج املري
العيادات أو املصحات النوعية أو املستشفيات العامة أو املراكز املتخصصة إال مبقتضى 
اتفاقية تعقد خصيصا هلذا الغرض أي لغرض العالج والرعاية الطبية، وحتدد مبوجب هذه 

نالحظه بالنسبة للقانون األمر الذي ال . االتفاقية احلد األدىن ملستوى اخلدمة الطبية وأجرها
اجلزائري أين يدفع املريض مصاريف باهظة لدى العيادات اخلاصة وال يعوض إال جبزء 

 14000قليل عما أنفقه يف سبيل عالجه حيث تصل أحيانا سعر العملية اجلراحية إىل 
ج لكنه ال يسترد منها املريض إال جزء بسيطا لذلك جيب على املشرع اجلزائري أن .د

هذه الناحية وقد متت مناقشة هذه القضية من قبل الس الوطين الشعيب يف سؤال يراعي 
شفوي قدم للسيد وزير العمل والضمان االجتماعي حول التسعرية املقررة للعالج وفقا 

  :للقانون وحول الثمن احلقيقي الذي يدفعه املؤمن له فكان جواب الوزير كالتايل 

اعي أن يعوض وفقا لسعر السوق وإال أدى ذلك ال ميكن لصندوق الضمان االجتم" 
  ."إىل إفالسه حىت حيافظ على توازناته املالية

غري أنه وإن كان كالم السيد الوزير يبدوا منطقيا لكنه ال حيمي املريض الذي مت 
اقتطاع جزء من راتبه الشهري لغرض محايته التأمينية يف حالة املرض وعند حتقق اخلطر فال 

ية، لذلك وجب اقتراح مشروع قانون ينظم هذه احلالة اليت يعاين منها جيد هذه احلما
أغلبية املؤمن هلم اجتماعيا وخاصة أصحاب الدخل الضعيف الذي قد ال يقدر على توفري 
هذا املبلغ مما يؤدي به إىل العجز الكلي عن العمل بل وأحيانا إىل وفاته، خاصة عندما ال 

  .يات التابعة للدولةتتوافر وسائل العالج يف املستشف
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أما املشرع املصري فكان أكثر حرصا عن نظريه اجلزائري حيث اشترط أيضا إىل جانب 
وجود اتفاقيات يتم مبوجبها حتديد احلد األدىن ملستويات اخلدمة الطبية وأجرا، أال يقل 
مستوى اخلدمة العالجية والطبية اليت تقدمها هذه املؤسسات على املستوى الذي يصدر 
بشأنه قرار عن كل من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التأمينات الذي حيدد احلد األدىن 

من قانون التأمني االجتماعي  83وقد أجازت املادة.(1)ملستويات الرعاية الطبية التأمينية
حيدد فيه  (2)املصري يف الفقرة الثالثة لوزير الصحة باالتفاق مع وزير التأمينات إصدار قرار

ديه املريض وحاالت استحقاقه وقواعد اإلعفاء منه بشرط أال يتجاوز هذا الرسم رسم يؤ
  .مائيت مليم

ومبوجبه  1977لسنة 392وتنفيذا ألحكام هذه املادة فقد صدر قرار من وزير الصحة رقم
مليم ورسم الزيارة  30بـمت حتديد رسم فحص املريض من قبل الطبيب املمارس العام 

  .مليم 200بـاملرتلية 

   الفرع الثاين

التكفل بعالج املؤمن له املریض 
 من قبل صاحب العمل

جييز قانون التأمني االجتماعي املصري يف مادته الثامنة واألربعني لصاحب العمل 
عالج العامل املصاب باملرض وذلك بتصريح من اهليئة العامة للتأمني الصحي وفقا 

االشتراك امللزم ا املتعلقة بالعالج والرعاية للشروط املتطلبة قانونا، يف مقابل ختفيض نسبة 
من  85الصحية للمؤمن له حتت رقابة اهليئة العامة للتأمني الصحي إذ حيق هلا مبوجب املادة 

                                                        
 .332ـ  328: ص  –مرجع سابق  - محمد حسن قاسم / لمعرفة محتوى ھذا القرار أنظر د (1)
 .29/8/1977الصادرة في  102نشر ھذا القرار في الوقائع المصریة العدد  (2)
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قانون التأمني االجتماعي أن تراقب املريض يف جهات العالج للتأكد من تقدمي اخلدمات 
لألصول الطبية بغض النظر عن اجلهة اليت  الطبية على النحو املقرر بالقانون واللوائح طبقا

يتم فيها العالج سواء أكانت تابعة للهيئة العامة للتأمني الصحي أو تابعة لصاحب العمل 
  .الذي صرح له لعالج املريض ورعايته صحيا

من قانون التأمني االجتماعي املصري لصاحب  48حيث أجازت الفقرة الثالثة من املادة 
ج املصاب ورعايته طبيا مىت صرحت له اهليئة العامة للتأمني الصحي العمل أن يتوىل عال

بذلك وفقا للشروط واألوضاع اليت يصدر بشأا قرار وزير الصحة باالتفاق مع وزير 
وذلك مقابل ختفيض نسبة االشتراكات املخصصة للعالج والرعاية الطبية إىل . (1)التأمينات

يض أن يطلب العالج يف درجة أعلى بشرط أن من أجور املؤمن هلم، كما جيوز للمر% 1
يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق يقضي بذلك وهذا ما 

  : من قانون التأمني االجتماعي املصري بقوهلا 48أقرته املادة 

تتوىل اهليئة العامة للتأمني الصحي عالج املصاب ورعايته طبيا وفقا ألحكام الباب " 
س وجيوز للمصاب العالج يف درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل الساد

فروق التكاليف أو يتحــملها صاحــب العمل إذا وجـــد اتــفاق 
  ".بـذلك

  

                                                        
 .اإلشارة إلیھالسابق  1977الصادر سنة  392قرار رقم  (1)
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امتداد احلق يف العالج إىل فئات 
 أخرى غري املؤمن هلم اجتماعیا

اخلضوع لقوانني باإلضافة إىل املؤمن هلم اجتماعيا الذين تتوافر فيهم شروط 
التأمينات االجتماعية يف كل من اجلزائر وكذا مصر، يستفيد من مزايا هذا القانون أيضا 

  :فئات أخرى غري املؤمن هلم اجتماعيا على النحو التايل 

  

بالنسبة لقانون التأمینات 
 االجتماعیة اجلزائري

أخرى غري املؤمن  لقد مد املشرع اجلزائري يف مظلة التأمينات االجتماعية إىل فئات
  :هلم اجتماعيا وهي 
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 الفرع األول
  ذوي حقوق املؤمن له 

املتعلق بالتأمينات االجتماعية يستفيد من  83/11من القانون رقم  66وفقا للمادة 
األداءات العينية أو التعويض عن العالج ذوي حقوق املؤمن هلم اجتماعيا، ويقصد بذوي 

  :احلقوق الفئات التالية 

زوج املؤمن له الذي ال ميارس نشاطا مهنيا مأجورا ميكنه من االستفادة من األداءات  /1
العينية، أو كان ميارس نشاطا مهنيا ال يستويف الشروط املطلوبة الستحقاقه لألداءات 

   .العينية

  األوالد املكفولون / 2

وم التنظيم سنة حسب مفه" 18"األوالد املكفولون الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشر -
  .املتعلق بالضمان االجتماعي

سنة والذين أبرم بشأم عقد " 25"األوالد املكفولون البالغني أقل من مخس وعشرين  -
  .متهني يتحصلون مبوجبه على أجر يقل عن نصف األجر الوطين األدىن املضمون

ن سنة والذين يواصلو" 21"األوالد املكفولون البالغون أقل من واحد وعشرين  -
سنة ومل ينتهي العالج فال يعتد  21دراستهم، ويف حالة بداية العالج قبل بلوغهم سن 

  .بشرط السن

األوالد املكفولون واحلواشي من الدرجة الثانية واملكفولون من اإلناث دون دخل مهما  -
  .كان سنهم
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و األوالد مهما كان سنهم الذين حيول بينهم وبني ممارسة أي نشاط مأجور إعاقة أ -
كما يسري شرط السن على األوالد الذين توقفوا عن نشاطهم املهين بسبب . مرض مزمن

  .حالتهم الصحية

أصول املؤمن له وأصول زوجه املكفولني من قبل املؤمن له بشرط أال تتجاوز مواردهم / 3
من القانون رقم  17الشخصية املبلغ األدىن ملعاش التقاعد واملقدر وفقا لنص املادة  

من األجر اخلاضع الشتراك  %80املعدل واملتمم واملتعلق بالتقاعد، بـ   83/12
  . الضمان االجتماعي

   الفرع الثاين

 ذوي حقوق املسجون

يستفيد ذوي حقوق املسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية من مزايا 
والرعاية الطبية،  تأمني املرض واملتمثلة يف األداءات العينية أي احلق يف التعويض عن العالج

  :ويعترب من ذوي احلقوق

زوج املسجون الذي ال ميارس أي نشاط مهين ميكنه من االستفادة من األداءات العينية / 1
  .من تأمني املرض

  :األوالد املكفولون وهم / 2

سنة حسب مفهوم التنظيم املتعلق " 18"ـ األوالد الذين مل يبلغوا بعد سن مثانية عشر 
  .االجتماعيبالضمان 
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سنة املرتبطني بعقد متهني حيصلون " 25"ـ األوالد البالغني أقل من مخس وعشرين 
  . مبوجبه على أجر يقل عن نصف األجر الوطين األدىن املضمون

سنة والذين يزاولون دراستهم ويف حالة  21األوالد البالغني أقل من واحد وعشرين -
  .ين ال يعتد بشرط السن قبل اية هذا العالجبداية العالج الطيب قبل سن الواحد والعشر

  .ـ البنات دون عمل مهما كان سنهم

  .ـ احلواشي من الدرجة الثالثة

األوالد مهما كان سنهم والذين توقفوا عن ممارستهم لنشاطهم املهين أو الدراسة حبكم  -
  .حالتهم الصحية

صية املبلغ األدىن ـ أصول املسجون أو أصول زوجه عندما ال تتجاوز مواردهم الشخ
  .ملعاش التقاعد

  الفرع الثالث 
 األشخاص احملرومني غري املؤمن 

 هلم اجتماعیا
ميتد حق االستفادة من مزايا تأمني املرض واملتعلقة بالعالج والرعاية الطبية إىل 

 01األشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
الذي حيدد كيفية حصول هؤالء على العالج وفقا  2001يناير لسنة  21املؤرخ يف 

واملتضمن قانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11للقانون رقم 
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ويقصد باألشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا . منه 88السيما املادة  2000
  :األشخاص الذين تتوافر يف شأم الشوط التالية 

  شروط احلصول على مزايا العالج والرعاية الصحية  : أوال

يشترط حلصول األشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا على مزايا العالج والرعاية 
  :الصحية الشروط التالية 

من املبلغ الشهري األدىن من معاش التقاعد % 50أن يساوي دخلهم أو يقل عن / 1
  .املتعلق بالتقاعد املعدل واملتمم 83/12املنصوص عليه يف القانون رقم 

احلصول على بطاقة تثبت صفة احملروم غري املؤمن له اجتماعيا تسلمها هلم مديرية / 2
  :النشاط االجتماعي يف الوالية بعد أن يقدم املعين الوثائق التالية 

  .ـ طلب خطي موقع من قبل املعين

  .ص املتزوجنيـ بطاقة عائلية للحالة املدنية بالنسبة لألشخا

  .ـ شهادة امليالد بالنسبة لألشخاص غري املتزوجني

  .ـ شهادة عدم التكليف الضرييب تسلمها مصاحل الضرائب

  .ـ شهادة اإلقامة

  .ـ شهادة عدم االنتساب إىل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

  .ماعي لغري األجراءـ شهادة عدم االنتساب إىل الصندوق الوطين للضمان االجت

  .ـ شهادة عدم التسجيل يف السجل التجاري
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ـ تصريح شريف يقر من خالله املعين بأنه يتوافق مع أحكام هذا املرسوم املتعلق باستفادة 
  .احملرومني من تأمني املرض

بعد تقدمي امللف من قبل املعين تقوم فرق حتقيق مكلفة من طرف مديرية النشاط 
الوالية القاطن ا املعين بإجراء حتقيق حول وضعيته واليت عليها أن تقدم االجتماعي يف 

نتائج حتقيقها خالل شهرين من تاريخ تكلفها بذلك، كما يشكل رئيس البلدية فرقة 
  .للتحقيق يف الوثائق املقدمة من قبل املعين

ستفيدين من وتقوم مصاحل مديرية النشاط االجتماعي يف الوالية مبراجعة سنوية لقوائم امل
بطاقة احملروم غري املؤمن له اجتماعيا، فتقوم بتجديد البطاقة أو برفضها إذا ختلفت الشروط 
املتطلبة لذلك، ويف حالة الرفض أو عدم التجديد حيق للمعين أن يقدم طعنا يف ذلك لدى 

  .لكالوايل املتخصص إقليميا الذي يفصل فيه خالل ثالثني يوما اليت تلي تاريخ إخطاره بذ

  متويل نفقات عالج الشخص احملروم غري املؤمن له اجتماعيا : ثانيا 

متول نفقات العالج املقدم لألشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا من قبل مصاحل 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومصاحل وزارة الصحة والسكان وكذا اهليئة املكلفة 

م االتفاق بينهم من أجل متويل نفقات العالج املخصصة بتوزيع املواد الصيدالنية حيث يت
إذ ترصد  املبالغ املقررة لذلك . هلؤالء األشخاص احملرومني غري املؤمن هلم اجتماعيا

   .(1)وتسجل يف ميزانية تسيري وزارة العمل واحلماية االجتماعية

احملرومة غري املؤمن  وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد مد مظلة احلماية التأمينية إىل الطبقة
هلم اجتماعيا دف حتقيق األمن االجتماعي هلذه الفئة وذلك لغرض السيطرة على خطر 
املرض باعتباره أكرب املخاطر االجتماعية اليت تصيب اإلنسان مهما كان مركزه االجتماعي 

لفة، أو االقتصادي ومهما كانت الدولة اليت يعيش فيها، سواء أكانت دولة متقدمة أو متخ
                                                        

 .2001المؤرخ في ینایر   01/12من المرسوم رقم  7،6أنظر المواد  (1)
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وإن كانت الظروف املعيشية اليت يعيشها الفرد تلعب دورا كبريا يف إحداثه، غري أن املرض 
لكن من تسمح له ظروفه املادية سيتصدى له، يف حني ال يقدر الشخص . ال يستثين أحدا

لذلك وجب على الدولة التدخل حلماية مواطنيها مما يهددهم من خماطر . املعوز على ذلك
طر املرض، وحسنا فعل املشرع اجلزائري عندما مد مظلة احلماية التأمينية وعلى رأسها خ

  .هلذه الفئة احملرومة من اتمع

  

بالنسبة لقانون التأمني 
  االجتماعي املصري

متتد االستفادة من مزايا تأمني املرض إىل أسر املؤمن عليه وأصحاب املعاشات وفقا 
  :للقانون املصري وذلك كالتايل

  األولالفرع 
  أسر املؤمن علیه 

من  75من قانون التأمينات االجتماعية اجلزائري، نص املادة  66يقابل نص املادة 
  :قانون التأمني االجتماعي املصري واليت تنص على أنه 

جيوز لرئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات بعد االتفاق مع وزير "
ون على زوج املؤمن عليه أو صاحب املعاش الصحة أن يصدر سريان أحكام هذا القان
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ومن يعوهلم من أوالده، ويبني هذا القرار شروط وأوضاع االنتفاع ذا التأمني وحتديد 
  ".نسبة االشتراك

من نص املادة أعاله يتضح أن املشرع املصري مد االنتفاع باحلماية التأمينية واملتمثلة يف 
عليهم وكذا أصحاب املعاش الذين انتهت خدمتهم  العالج والرعاية الطبية إىل أسر املؤمن

إال أنه اشترط النتفاع هؤالء مبزايا تأمني املرض املتعلق . حىت يتحقق األمان لكامل األسرة
بالعالج والرعاية الصحية أن يصدر بشأم قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح 

  .الصحة من وزير التأمينات االجتماعية باالتفاق مع وزير

بشأن  2/7/1981بتاريخ  01ويف هذا الشأن صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم 
انتفاع أسر املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات من مواطين حمافظة اإلسكندرية حبق العالج 

    (1).1981لسنة  804والرعاية الطبية وتنفيذا هلذا القرار صدر قرار وزير التأمينات رقم 

األوىل من هذا القرار على أن يقدم طلب االنتفاع من قبل أسرة املؤمن ولقد قضت املادة 
له أو صاحب املعاش حبق العالج والرعاية الطبية على النموذج املرفق بالقرار من نسختني 
بالنسبة ألسرة املؤمن عليه ومن نسخة واحدة بالنسبة ألسرة صاحب املعاش، أو لفرد 

من البطاقة العائلية لألسرة  ةق بالطلب صورة فوتوغرافيويرف.األسرة اليت تويف عنها عائلها
  .وصورتني لكل فرد من أفراد األسرة

كما قضت املادة الثانية منه على أن يقدم هذا الطلب إىل صاحب العمل الذي يقوم 
بإرسال نسخة من هذا الطلب إىل اهليئة العامة للتأمني الصحي وحيتفظ بالنسخة الثانية 

إىل اهليئة العامة للتأمني الصحي ألسرة صاحب املعاش أو لفرد األسرة  ويقدم الطلب. لديه
  .اليت توىف عنها عائلها

                                                        
 .11/11/1981الصادر في  256نشر في الوقائع المصریة العدد  (1)
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كما يقضي هذا القرار أيضا على أن يلتزم صاحب العمل بأداء االشتراك الذي يلتزم به 
كما على . وكذا أداء اشتراك العامل الذي يقتطعه من راتبه إىل اهليئة العامة للتأمني الصحي

هة امللتزمة بصرف املعاش لصاحب املعاش أو فرد األسرة االلتزام بأداء االشتراكات اجل
للهيئة العامة للتأمني الصحي وذلك اعتبارا من أجر أو معاش الشهر التايل لتاريخ تقدمي 

وعند إمتام هذه اإلجراءات تلتزم اهليئة العامة للتأمني الصحي بتقدمي بطاقة . طلب االنتفاع
أفراد أسرة املؤمن عليه أو صاحب املعاش حتدد فيها جهة العالج وصرف لكل فرد من 

  .الدواء الذي يتعني عليهم إبرازها عند التقدم هلذه اجلهات

  الفرع الثاين
  أصحاب املعاشات 

من قانون التأمني االجتماعي املصري تسري  78وفقا للفقرة األوىل من املادة 
تضمنها التأمني ضد خطر املرض على أصحاب أحكام العالج والرعاية الطبية اليت ي

  .املعاشات إذا طلبوا االنتفاع ا يف تاريخ تقدمي طلب صرف املعاش

مما تقدم يتضح أن تقدمي طلب االنتفاع باملزايا اليت مينحها تأمني املرض واملتعلقة بالعالج 
العالج والرعاية والرعاية الصحية اختياري بالنسبة لصاحب املعاش كما يقتصر فقط على 

الصحية دون أن ميتد إىل املزايا النقدية اليت مينحها تأمني املرض للعامل الذي أدى مرضه 
إىل عجزه عن العمل كتعويض عما فقده من أجره بسبب انقطاعه عن العمل بسبب 

  .مرضه
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عالج غري أنه ال حيق لصاحب املعاش الذي قدم طلب االنتفاع مبزايا تأمني املرض املتعلقة بال
يف فقرا  74والرعاية الطبية حق الرجوع على هذا الطلب، وهذا ما قضت به املادة 

  :األخرية من قانون التأمني االجتماعي املصري بقوهلا

وال جيوز يف مجيع األحوال لصاحب املعاش الذي طلب االنتفاع باألحكام املشار " ... 
  ".إليها أن يعدل عن طلبه

والرعاية الطبية املتعلقة بتأمني املرض على أصحاب وتسري أحكام العالج 
إذا طلبوا االنتفاع ا وذلك  1981املعاشات الذين انتهت خدمتهم حىت أول يوليو 
كما يسري هذا احلكم أيضا على من . خالل سنة من تاريخ تقدمي طلب صرف املعاش

شهر من التاريخ تتوافر يف شأم شروط استحقاق املعاش من املؤمن عليهم خالل ستة أ
  .املشار إليه

وقد أراد املشرع من تقرير حكم هذا النص امتداد االنتفاع بالرعاية الصحية إىل ما بعد 
انتهاء خدمة املؤمن عليه حيث يكون الشخص يف غالب األحيان بعد انتهاء خدمته سواء 
 كان ذلك بسبب العجز أو الشيخوخة يف حالة صحية غري جيدة سواء كان ذلك بسبب

لكن االنتفاع بتأمني املرض بالنسبة هلذه الفئة يكون . العجز الذي حلق به أو بسبب السن
  . اختياريا كما أشرنا غري أنه إذا طلبوه فال ميكنهم العدول عنه
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 احلقوق النقدیة املستحقة مبوجب
  تأمني املرض  

اليت مينحها تأمني باإلضافة إىل احلقوق العينية املتمثلة يف العالج والرعاية الطبية 
املرض للمؤمن عليه مينحه هذا التأمني أيضا حقوقا نقدية أو أداءات نقدية إذا حال املرض 
بينه وبني أداء عمله كتعويض له عن األجر الذي فقده بسبب انقطاعه عن العمل وسوف 

  :نتناول هذه األداءات يف املطالب التالية 

  

األداءات النقدیة وفقا 
 لقانون 

  التأمني اجلزائري

تناول املشرع حق املريض يف األداءات النقدية املستحقة له مبوجب تأمني املرض يف املادة 
  :املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم بقوله  83/11من القانون رقم  14

للعامل الذي مينعه عجز بدين أو عقلي ثبت طبيا، عن مواصلة عمله أو استئنافه احلق " 
  ...".يف تعويضة يومية تقدر كما يلي



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
211 

إذا متعننا النظر يف نص املادة أعاله اليت جاءت حتت القسم الثاين من الباب الثاين 
املخصص لتأمني املرض جند أن املشرع خلط بني تأمني املرض وتأمني العجز حيث قضى 

قانون  للعامل الذي مينعه عجز يف حني خصص تأمينا خاصا للعجز يف نفس القانون أي
  :كما سنرى يف حينه لذلك كان على املشرع أن يصيغ نص املادة كالتايل 83/11

للعامل الذي مينعه مرض بدين أو عقلي ثبت طبيا، عن مواصلة عمله أو " 
  ....".استئنافه احلق يف تعويضة يومية  تقدر كما يلي

للمؤمن له الذي  وبالرجوع لنص املادة أعاله يتضح أن املشرع أقر حبقوق مالية بالنسبة
حال املرض بينه وبني قيامه بعمله تتمثل يف تعويض يومي، وقبل التطرق إىل مقدار هذا 

  .  التعويض سنذكر شروط استحقاقه

  الفرع األول
شروط استحقاق التعویض عن  

  األجر

  .أن يكون عامال وقد سبقت دراسة هذا الشرط يف الفصل األول من الباب األول/ 1

  .العامل  مبرض بدين أو عقليأن يصاب / 2

أن يثبت هذا املرض من قبل الطبيب املعاجل مبعىن أنه  ال يكفي إقرار العامل مثال / 3
باملرض أو صاحب العمل، بل جيب أن يثبت هذا املرض من قبل الطبيب املعاجل الذي يقر 

رض الذي يف شهادة طبية بعدم قدرة العامل على أداء عمله أو استئنافه لعمله بسبب امل
  .أصابه، سواء كان ذلك مرضا بدنيا أو عقليا مع حتديد مدة التوقف عن العمل
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 (1) 1984أفريل  11املؤرخ يف  84/27من املرسوم رقم 20كما أوجبت املادة / 4
على أن املؤمن له لكي يستفيد من التعويضات اليومية أو التعويض عن األجر أن يثبت يف 

س نشاطا مهنيا خيوله احلق يف األجر دون املساس بأحكام تاريخ معاينة املرض أنه ميار
  .املتعلق بالتأمينات االجتماعية 83/11من القانون رقم  56، 52املادتني 

 155283ويف هذا الشأن قضت الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا يف القرار رقم 
اريخ بنقض القرار الصادر من جملس قضاء جباية بت 10/3/1998الصادر بتاريخ 

والذي قضى بعدم أحقية الطاعن يف التعويض باعتبار أن دفع التعويضات . 27/9/1992
من طرف املستأنف للمشتركني يف الضمان االجتماعي مرتبطة بدفع االشتراكات هلذا 
األخري مستندا إىل كون العامل موجود يف عطلة غري مدفوعة األجر، واشترط حلصول 

أن يتقاضى أجرا وأن يتم دفع األقساط من قبل صاحب  العامل على التعويضات اليومية
  .العمل

واملالحظ على قرار جملس قضاء جباية خرقه للقانون حيث يشترط القانون 
استحقاق العامل للتعويضات اليومية أو األداءات النقدية أن يثبت يف تاريخ معاينة املرض 

السابق  84/27رسوم رقم من امل 20أنه ميارس نشاطا مهنيا وهذا ما قضت به املادة 
  .اإلشارة إليه

وعليه قضت الغرفة االجتماعية باحملكمة العليا بأن اشتراط قضاة الس تقاضي األجر 
ودفع األقساط من قبل رب العمل للضمان االجتماعي الستحقاق العامل لتلك العالوات 

رطا مل ينص عليه السابق اإلشارة إليه يكونوا قد أحدثوا ش 20املنصوص عليها يف املادة 
  .(2)القانون ومنه يكونوا قد أفقدوا قرارهم األساس القانوين مما يعرضه للنقض

                                                        
 .83/11یحدد ھذا المرسوم كیفیة تطبیق العنوان الثاني المتعلق بالقانون رقم  (1)
 .94ص  10/3/1998الصادرة في  2العدد . المجلة القضائیة (2)
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  الفرع الثاين
  مقدار التعویض

حيدد مقدار التعويض عن أجر املؤمن له املتوقف عن العمل بسبب املرض وفقا 
  :كالتايل  14للفقرة الثانية من املادة 

 املوايل للتوقف عن العمل تقدر نسبة) 15(مس عشر من اليوم األول  إىل اليوم اخلا/ 1
من األجر اليومي بعد أن خيصم منها أو يقتطع منها % 50التعويض عن األجر بـ 

  .(1)اشتراك الضمان االجتماعي وكذا الضريبة

من % 100املوايل لتوقفه عن الدفع تقدر بنسبة ) 16(اعتبارا من اليوم السادس عشر / 2
  .أعالهاألجر املذكور 

ابتداء من % 100يف حالة املرض الطويل املدى أو الدخول إىل املستشفى تطبق نسبة / 3
  .اليوم األول من توقفه عن العمل

  

                                                        
) 15(وكانت محررة كالتالي من الیوم األول إلى الیوم الخامس عشر  1996جویلیة  6المؤرخ في  96/17معدلة بموجب األمر رقم  (1)

 .من أجر المنصب الیومي الصافي% 50الموالي لتوقفھ عن الدفع 



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
214 

  الفرع الثالث
 املهلة القصوى للدفع 

يتم دفع التعويضات عن أجر املؤمن له الذي أقعده املرض عن العمل يف مدة 
  :التالية  سنوات حمسوبة وفقا للشروط أقصاها ثالث

إذا تعلق األمر بعلل طويلة األمد أي العلل اليت يثبت بعد معاينتها أن جتعل املريض / 1
سنوات  3تدفع التعويضات اليومية طوال فترة ثالث  (1)يستحيل عليه ممارسة نشاطه املهين

يف حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح أجل . حتسب من تاريخ إىل تاريخ عن كل علة
  .مدته ثالث سنوات، على أن مير على هذا االستئناف سنة على األقلجديد 

إذا تعلق األمر بعلل من غري العلل طويلة األمد جيوز دفع تعويضة يومية على حنو / 2
تعويضة يومية ) 300(متتاليتني، يتقاضى العامل خالهلا ثالمثائة ) 2(يضمن فترة سنتني 

  . (2)على األكثر، وذلك على علة أو عدة علل

هذا وإذا أدى املرض إىل عجز املؤمن له كليا عن مواصلة العمل حيال املؤمن له أو املستفيد 
من جمال تأمني املرض إىل جمال تأمني عن العجز والذي سيكون حمل دراستنا يف الفصل 

حيث تتوىل هيئة الضمان االجتماعي تلقائيا تقدمي احلقوق من باب . الثاين من هذا الباب
  . (3)عن العجز دون انتظار تقدمي طلب من املعين باألمرالتأمني 

                                                        
 .في شأن العلل الطویلة المدى أنظر الجدول المرفق في نھایة ھذا الفصل (1)

(2) voir l'assurance maladie réalisé par la caisse nationale de assurances sociales des travailleurs salariés 
Direction des études statistiques et de l'organisation . Département information 2003 p 20. 

  .للتأمینات االجتماعیة للعمال األجراءالتأمین عن العجز من إعداد الصندوق الوطني  (3)
 12: ص  2003بن عكنون الجزائر العاصمة  63ب .مدیریة الدراسات اإلحصائیة والتنظیم مصلحة اإلعالم طریق الحوضین ص
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  الفرع الرابع
إجراءات احلصول على  

  التعویضات النقدیة

جيب على مقدم الطلب لالستفادة من األداءات النقدية لتأمني املرض أن يقدم ما 
  :املؤمن له اجتماعيا باإلضافة إىل الوثائق التالية  يثبت صفة

  .ـ شهادة عائلية 1

  .ـ نسخة من سجل الوالدة 2

  .ـ شهادة العمل 3

ويف حالة االنقطاع عن العمل بسبب املرض جيب أن تشمل وصفة االنقطاع عن العمل 
اليت جيب أن حترر على نسختني تقدم نسخة لصاحب العمل وتقدم النسخة الثانية هليئة 

  :الضمان االجتماعي بصورة واضحة على ما يلي 

  .ورقم تسجيله التسلسلي ومدة العجز عن العمل احملتملةا ـ اسم املؤمن له ولقبه 

ب ـ اسم الطبيب اآلمر باالنقطاع عن العمل ولقبه ورتبته وختصصه وعنوانه املهين 
وتاريخ الفحص الطيب الذي أجراه على املؤمن له، ويف حالة متديد مدة االنقطاع عن 

  .(1)العمل جيب اإلشارة إىل ذلك بكل وضوح

هذا وجيب أن يتم التصريح بالتوقف عن العمل بسبب املرض لدى هيئة الضمان 
االجتماعي وذلك خالل يومني اثنني وال يدخل ضمنها اليوم احملدد للتوقف عن العمل، 

                                                        
 .المعدل والمتمم السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم رقم  25،24المادة  (1)
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وذلك بإيداع املؤمن له أو من ميثله شهادة التوقف عن العمل لدى هيئة الضمان 
  .االجتماعي

ي أدى إىل التوقف عن العمل حسب اإلجراءات املشار ويؤدي عدم التبليغ باملرض الذ
إليها أعاله إىل عقوبة تتمثل يف سقوط احلق يف التعويضات اليومية بالنسبة للمدة اليت 

  .(1)أعيقت فيها هيئة الضمان االجتماعي عن إجراء املراقبة بسبب عدم التصريح

  

التزامات املرضى املستفیدین 
  من فرتة االنقطاع عن العمل

السابق اإلشارة إليه نستخرج  84/27من املرسوم رقم  26ن نص املادة م
االلتزامات اليت تقع على عاتق املرضى الذين حيصلون على فترة انقطاع عن العمل وتتمثل 

  :هذه االلتزامات فيما يلي 

  

                                                        
  .تأمینات االجتماعیة للعمال األجراءالتأمین عن المرض من إعداد صندوق ال (1)

 17: ص  2003بن عكنون الجزائر العاصمة  63ب .مدیریة الدراسات اإلحصائیة والتنظیم مصلحة اإلعالم طریق الحوضین ص
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  الفرع األول
  عدم ممارسة أي نشاط مهين 

مأجورا أو غري مأجور إال  جيب على املؤمن له املريض أال ميارس أي نشاط مهين
بإذن من هيئة الضمان االجتماعي، مما ال شك فيه أن غرض املشرع من وضع هذا الشرط 
هو السهر على محاية العامل واحلفاظ على صحته لغاية شفائه التام واستعادته لكامل قواه 

األوىل من البدنية والعقلية حىت يعود إىل عمله وكله نشاط وحيوية، غري أن صياغة الفقرة 
املادة أعاله ذا الشكل يوحي أنه جيوز للمريض أن ميارس نشاطا مأجورا أو غري مأجور 

لذلك نقترح صياغة الفقرة على الشكل . مىت حصل على إذن من هيئة الضمان االجتماعي
  :التايل 

جيب على املؤمن له املريض أال يستأنف عمله إال إذا أقر الطبيب املعاجل له بقدرته " 
  ".لى ذلكع

  الفرع الثاين
  عدم مغادرة املریض ملنزله 

السابق اإلشارة إليه  84/27من املرسوم رقم  26توجب الفقرة الثانية من املادة 
على املؤمن له املريض على أال يغادر مرتله إال بأمر من الطبيب الذي يصرح له بذلك، ويف 
حالة التصريح له بذلك جيب أن تكون ساعات اخلروج والدخول منحصرة بني الساعة 

وجيب أن يسجل الطبيب . ا إال يف حاالت القوة القاهرةالعاشرة صباحا والرابعة مساء
  .املعاجل هذه الساعات يف وصفة الدواء
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هل كل مريض جيب أن يلتزم ذا : هذه الفقرة أيضا هي األخرى تثري التساؤل التايل 
الشرط مهما كانت فترة انقطاعه عن العمل؟ باعتبار فترة االنقطاع عن العمل قد تطول 

كما أن املكوث . املريض املكوث كل هذه الفترة يف بيته عر الذي ال يستطيملدة طويلة األم
يف املرتل لفترة طويلة قد يؤدي إىل تفاقم املرض لدى املريض، وهو شرط يقيد حرية 

  .   املريض كما أنه صعب حتقيقه من الناحية الواقعية

  الفرع الثالث
  عدم التنقل خالل فرتة املرض 

 26ريض املتوقف عن العمل وفقا للفقرة الثالثة من املادة جيب على املؤمن له امل
السالفة الذكر أال يقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه إال بإذن مسبق من هيئة الضمان 
االجتماعي اليت ميكنها أن تأذن بتنقل املريض مدة غري حمددة لغرض عالجي أو ألمر 

  .ة الضمان االجتماعيشخصي مسبب وذلك بعد استشارة الطبيب املستشار لدى هيئ

كما جيب على املؤمن له املريض الذي يرى الطبيب املعاجل ضرورة تنقله لفترة نقاهة أن 
يشعر هيئة الضمان االجتماعي بذلك قبل ذهابه أو سفره، وال يسافر لقضاء فترة النقاهة 

، كما اليت يأمر ا الطبيب املعاجل إال بعد احلصول على إذن من هيئة الضمان االجتماعي
  .جيب أن خيضع لرقابة هيئة الضمان االجتماعي طوال فترة نقاهته

ويف حالة مرضه خارج جمال إقليم هيئة الضمان االجتماعي اليت ينتمي إليها عليه أن يشعر 
  .هذه اهليئة لتبني له هذه األخرية اهليئة املكلفة بتقدمي اخلدمات له إذا قضت الضرورة ذلك

لة حتديد فترة االنقطاع عن العمل أن يشعر الطبيب اآلمر كما على املؤمن له يف حا
  .باالنقطاع عن العمل أن األمر يتعلق بتمديد مدة االنقطاع عن العمل
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هذا وجتري هيئة الضمان االجتماعي مجيع التحقيقات الالزمة للتأكد من قيام املؤمن له 
، وإذا تبني أنه أخل بالتزاماته بااللتزامات املبينة أعاله وذلك بواسطة أعواا املؤهلني لذلك

  . يفقد حقه يف األداءات املستحقة له بسبب تأمني املرض

كما هليئة الضمان االجتماعي أن جتري خمتلف املراقبات اليت ترى ضرورة إجرائها، وال 
ميكن ألي مستفيد من تأمني املرض أن يتملص من خمتلف املراقبات اليت تطلبها هيئة 

له أن يطلب مساعدة طبيبه املعاجل له يف مجيع أعمال املراقبة الطبية الضمان االجتماعي و
  .شريطة أن يتحمل أتعاب هذا الطبيب وحده

ويف حالة الرفض وعدم االنصياع لطلبات هيئة الضمان االجتماعي متتنع هيئة الضمان 
املدة االجتماعي عن دفع التعويضات اليومية املتعلقة مبدة االنقطاع عن العمل وذلك خالل 

  .اليت يتعذر فيها إجراء املراقبة من قبل هيئة الضمان االجتماعي
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  وقف سریان أداءات تأمني املرض 

  

األصل أال تتوقف أداءات تأمني املرض سواء العينية املتعلقة بالعالج والرعاية 
ريض الصحية أو النقدية املتعلقة بالتعويض عن األجر املنقطع بسبب املرض إال بعد شفاء امل

إال أن هناك حاالت ميكن أن توقف فيها هذه األداءات إما بسبب إخالل . وعودته لعمله
  .املؤمن له بالتزاماته وإما بناء على نص يف القانون

  الفرع األول
إخالل املؤمن له املریض  

  بالتزاماته

  :السابق اإلشارة إليه على أنه  84/27من املرسوم  28تنص املادة 

الضمان االجتماعي التعويضات اليومية املتعلقة مبدة االنقطاع عن العمل ال تدفع هيئة " 
  ".للمؤمن له إذا أخل بأحد التزامات املرض املذكورة يف املادة أعاله

يتضح من نص املادة أعاله أن هليئة الضمان االجتماعي أن توقف دفع التعويضات أو 
ة املتعلقة بالعالج والرعاية الصحية أو أداءات تأمني املرض سواء تعلق ذلك باألداءات العيني

باألداءات النقدية املتمثلة يف التعويض عن األجر املفقود بسبب التوقف عن العمل نتيجة 
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من املرسوم  27للمرض إذا أخل املؤمن له املريض بأحد االلتزامات الواردة يف نص املادة 
قبة الطبية اليت متارس من قبل هيئة وخاصة االلتزامات املتعلقة باملرا. السابق اإلشارة إليها

الضمان االجتماعي على مستوى صناديق الضمان االجتماعي وكذا على مستوى 
  .(1)املؤسسات واهلياكل الصحية يف إطار االتفاقيات والتعاقد طبقا للتشريع املعمول به

احلالة الصحية وتتمثل املراقبة الطبية يف تقدمي آراء حول الوصفات واألعمال الطبية املتعلقة ب
للمستفيدين من الضمان االجتماعي أو قدرم على العمل مع األخذ بعني االعتبار 

  .التربيرات الطبية وحقوقهم يف االستفادة من األداءات يف جمال التأمينات االجتماعية

واملراقبة الطبية متارس على املؤمن هلم اجتماعيا وكذا ذوي حقوقهم من طرف املمارس 
تشار لدى هيئة الضمان االجتماعي املؤهل لطلب فحص طيب للمستفيد أو الطيب املس

فحص أي وثيقة طبية هلا عالقة مع احلالة الصحية اليت يتم من أجلها طلب االستفادة من 
وميكن للمستفيد من تأمني املرض أن يستعني أثناء املراقبة . (2)أداءات التأمينات االجتماعية
ل أتعاب الطبيب وحده ، كما ميكن أيضا هليئة الضمان بطبيبه املعاجل على أن يتحم

االجتماعي يف إطار املراقبة دائما أن تلجأ إىل رأي متخصص لدى ممارس طيب اختصاصي 
قبل إبداء رأيها على أن تقع املصاريف املترتبة على ذلك على عاتق صناديق الضمان 

  .االجتماعي

قبة الذي تقرره هيئة الضمان االجتماعي أو ويف حالة رفض املستفيد االمتثال إلجراء املرا
عدم الرد على استدعاء املراقبة الطبية يسقط حقه يف األداءات خالل الفترة اليت امتنع فيها 

  .عن اخلضوع للمراقبة الطبية أو اليت استحالت فيها املراقبة

                                                        
 .2004لسنة  20منشور في الجریدة الرسمیة رقم  2004أفریل  1المؤرخ في  04/101أنظر في ھذا الشأن المرسوم التنفیذي رقم  (1)
المحدد لشروط سیر المراقبة الطبیة للمؤمن لھم  2005مایو  07المؤرخ في  05/7من المرسوم التنفیذي رقم  5انظر المادة  (2)

 .اجتماعیا
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وغرض املشرع من ذلك هو السهر على راحة املريض ورعايته صحيا وكذلك منع 
زات أو عمليات الغش والتزوير اليت يكون صندوق الضمان االجتماعي ضحية هلا التجاو

  .من واليت من شأا التأثري على التوازن املايل لصناديق الضمان االجتماعي

وإذا أسفرت الرقابة الطبية عن غش أو تزوير أو تصرحيات كاذبة ختطر هيئة الضمان 
ل الصحية املعنية بذلك وختطر عند االقتضاء االجتماعي مقدمي العالج واملؤسسات واهلياك

اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب واليت تكون من صالحياا البت يف الرتاعات الناجتة عن 
ممارسة النشاطات الطبية ذات الصلة بالضمان االجتماعي السيما ما تعلق بالوصفات أو 

عسف أو الغش أو ااملة واليت الشهادات أو الوثائق الطبية األخرى اليت حيتمل فيها الت
مينحها مهين يف الصحة لغرض احلصول على األداءات اليت تقدمها هيئات الضمان 

  .(1)االجتماعي للمؤمن هلم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم دون توافر شروط استحقاقها

  الفرع الثاين
 بناء على نص يف القانون 
  

السابق اإلشارة إليه  84/27رقم من املرسوم التنفيذي  30بالرجوع لنص املادة 
جند أن املشرع قضى بوقف أداءات التأمني عن املرض سواء ما تعلق منها باألداءات  
العينية أي  التعويض عن العالج والرعاية الطبية أو ما تعلق باألداءات النقدية أي التعويض 

ال مدة اخلدمة عن األجر املنقطع بسبب املرض الذي أدى إىل التوقف عن العمل وذلك طو
  .الوطنية أو خالل مدة التجنيد الذي استدعي إليه املؤمن له

                                                        
 50منشور في الجریدة الرسمیة عدد  2004أوت  9المؤرخ في  04/235من المرسوم التنفیذي رقم  7في ھذا الشأن أنظر المادة  (1)

 .2004لسنة 
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ويعود السبب إىل كون املؤمن له اند أو الذي استدعي للخدمة الوطنية يستفيد من 
كما تعلق . األداءات العينية يف إطار العالج ااين املقرر مبقتضى قانون اخلدمة الوطنية

خالل فترة أداء التزامات اخلدمة الوطنية وكذا فترات اإلبقاء  عالقة العمل بقوة القانون
مما يعين عدم وجود عالقة عمل منتظمة . (1)ضمن قوات االحتياط أو التدريب يف إطارها

  .اليت من أهم شروطها العمل حتت إشراف وسلطة صاحب العمل مقابل أجر

طنية أو للتجنيد فقد أبقى غري أنه وحفاظا على أسرة املؤمن له الذي استدعي للخدمة الو
املشرع على األداءات العينية لصاحل ذوي حقوقه الذين كانوا يستفيدون منها وقت 

دون األداءات النقدية حيث يتقاضى املؤمن له منحة يف إطار املنحة  (2)االستدعاء
املخصصة لشباب اخلدمة الوطنية واملقدرة حبسب رتبة كل واحد يف صفوف اجليش 

  .الشعيب الوطين

وتوقف هذه األداءات طيلة مدة االستدعاء إىل غاية عودته إىل داره واستئنافه لعمله فعال 
حيث يسترد حقه يف هذه األداءات مىت توافرت لديه الشروط املتطلبة لذلك واليت نص 

املتعلق بالتأمينات االجتماعية  83/11من القانون رقم  56،52عليها املشرع يف املادتني 
  .مماملعدل واملت

                                                        
 .المعدل والمتمم 90/11من القانون رقم  64أنظر المادة  (1)
 .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم رقم  30أنظر المادة  (2)
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  ملحـــــــــق
من القانون رقم  20امللحق اخلاص بالعلل الطويلة األمد املنصوص عليها يف املادة 

املتعلق بالتأمينات االجتماعية واليت من شأا جعل املريض عاجزا عن ممارسة  83/11
  :نشاطه املهين هي اآلتية 

 .la tuberculose sous toutes ses formes 1ـ السل جبميع أشكاله 1

      .le psycho-nèvroses graves 2. األمراض العصبية النفسية اخلطرية -2

              .les maladies cancéreuses 3         .رطانيةراض الساألم -3

         .les hémopathies -4. أمراض الــدم-4
   .la sarcoidose -5.                               راج اللمفاوياخل-5
 l'hypertention -6.                 ارتفاع ضغط الدم اخلبيث -6

artériehhe maligne 

 les maladies cardiaque et -7: أمراض القلب و األوعية الدموية اآلتية -7

vasculaire suivante  

                                             angine de poitrine -. الذحبة الصدرية -
                           infarctus du myocarde -داد نسيج القلب العضلس -

                  pontage aorto-coronarien -جتسري الشريان التاجي   -     

 Remplacement valvulaire -.        تعويض الصميم جبهاز استخالف -  

prothétique.   
                        Valvulopathie décompensées-. الصميم املتحلل - 
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 Maladies athéromateuses -. أمراض تصلب الشرايني املتقدمة - 

évoluées.        
 Artérite des membres-.              .إلتهاب شريان األطراف السفلية -

inferieurs  
         accident vasculaire cérébrale-. إصابة الوعاء املخي و السحائي -

-méningé ou cérébro أو املخي السحائي                                  

méningé  
 troubles du rythme avec-.اضطراب توازن دقات القلب مع احلافز - 

stimulateur   
 les maladies neurologiques -8: األمراض العصبية اآلتية  -8

suivantes:            
                          Sclérose en plaques.  تصلب يف شكل أقراص دموية - 

 syndromes extra-pyramideau-. تزامن أعراض خارج الصفاق اهلرمي  -

 paraplégies hémiplégies       .كساحات األطراف السفلية والفواجل     

 Epilpsie du lobe temporal-صرع الفص الصدغي،والصراع      -

myoclonique,        
-progressive et post .      امليوكلونيكي املتدرج الالحق للجروح   

traumatiques. 

 les -9                               :ضلية أو العصبية العضلية اآلتيةراض العـ األم 9

maladies musculaires                             ou neuro-
musculaires suivantes:  

-.                                                              .التهابات األعصاب - 

plynévrites  
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 amyotrophies spirales-.      الضمور العضلي احللزوين املتدرج  -

progressives.  
.                                              التهاب العـــضالت - 

-myopathies.  
-.                                                          العـضـالت-  

myasthénie. 

 les -10.                                               أمراض الدماغ -10

encéphalopathies.  
 les -11                 .                                   أمراض الكلى -11

néphropathies.  
 les rhumatismes -12أمراض املفاصل املزمنـــة                     -12

chroniques,  
 inflammatoires ou dégénératifs :االلتهابية أو املنحلة اآلتية     

suivants:           
 spondylarthrite -.       التهاب مفاصل الفقرات املتسبب يف تصلبها  -

ankylosante.  
 polyarthrite -.                              التهاب املفاصل الروماتزمي   -

rhumatoïde.  
                      .arthroses graves - .االعتالالت املفصلية اخلطـــرية   -

                  
 la périartérite-13     .  التهاب ما حول املفصال الروماتزمي األصلي -13

noueuse  
 le lupus erythemateux-14.              القراض اخلمامي املنشور -14

disséminé.  
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 les insuffisances -15حاالت العجز عن التنفس املزمن              -15

respiratoires  
 chroniques par obstruction ou .         الناجتة عن انسداد واحنصار 

restriction. 

 la poliomyélite -16.                شلل األطفال السابق احلاد -16

antérieure aigue.   
  

 

األداءات النقدیة وفقا 
   للقانون املصري

  

منه املريض الذي حال املرض  78خيول قانون التأمني االجتماعي املصري يف املادة 
أجره خالل مدة مرضه، ويعترب هذا تعويض عن بينه وبني أداء عمله احلق يف التعويض عن 

األجر الذي فقده بسبب انقطاعه عن العمل إذ أن القاعدة تقضي بأن األجر مقابل العمل 
لذلك حرص املشرع بتوفري دخل بديل له عن أجره مىت توافرت الشروط املتطلبة لذلك، 

% 75رضه يعادل وألزم اجلهة املختصة بصرف األجر بأن تؤدي له تعويضا خالل فترة م
من أجره اليومي املسدد عنه االشتراكات ملدة تسعني يوما وتزداد بعدها إىل ما يعادل 

من األجر املذكور، كما شدد املشرع يف الفقرة األخرية من املادة أعاله على أال % 85
  .يقل التعويض يف مجيع األحوال عن احلد األدىن املقرر قانونا لألجور
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  الفرع األول 
 التعویض ومدته مقدار

  

على غرار املشرع اجلزائري فقد أقر املشرع املصري باستحقاق املؤمن له الذي 
انقطع عن العمل بسبب املرض للتعويض عن أجره الذي فقده بسبب هذا االنقطاع عن 

غري أما اختلفا يف مقدار التعويض وكذا املدة املستحق عنها، حيث قرر املشرع . العمل
  :املؤمن له على تعويض يقدر كالتايل اجلزائري حلصول 

ابتداء من اليوم األول لالنقطاع عن العمل إىل غاية اليوم اخلامس عشر  -1
من أجره بعد خصم اشتراك  %50حيصل على تعويض مقداره ) 15(

  .الضمان االجتماعي وكذا الضرائب
املوايل لتوقفه عن العمل يدفع له ) 16(ابتداء من اليوم السادس عشر  -2

 .من األجر احملدد أعاله % 100بنسبة تعويض 

 % 100وإذا تعلق األمر مبرض مزمن أو الدخول للمستشفى حيصل على تعويض قدره 
أما أقصى مدة يتم فيها دفع التعويض عن . ابتداء من اليوم األول من توقفه عن العمل

ض األجر فهي ثالث سنوات، كما فرق املشرع اجلزائري بني التعويضات يف حالة املر
العادي واملرض املزمن ونفس املنوال سار عليه املشرع املصري حيث تقدر التعويضات يف 
حالة املرض العادي الذي يؤدي إىل االنقطاع عن العمل ملدة معينة يعود بعدها املريض 

من أجره وذلك خالل مدة التسعني يوما األوىل من % 75بعد شفائه إىل عمله  بنسبة 
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فترة املستحقة عنها هذا التعويض املدة املذكورة زيدت نسبة املرض، وإذا جتاوزت ال
بشرط أال تقل هذه النسبة يف كل األحوال عن احلد األدىن املقرر % 85التعويض إىل 

  .(1)لألجور

ويستمر صرف هذا التعويض عن األيام اليت يعجز فيها عن العمل بسبب املرض إىل أن 
امليالدية الواحدة ويستمر صرف هذا التعويض يوما خالل السنة  180يشفى وذلك ملدة 

يوما يف السنة  180طول مدة عجزه عن العمل بسبب املرض بشرط أال تتجاوز مدة 
أي أن احتساب احلد األقصى للمدة اليت يدفع عنها التعويض حتسب . امليالدية الواحدة

سنة تبدأ من ديسمرب وليس  31وتنتهي يف ) جانفي ( على أساس سنة تبدأ من أول يناير 
وعليه فإن امتد عجز العامل عن العمل خالل سنتني ميالديتني . يوم العجز عن العمل

يوما بشرط أال تزيد مدة العجز  180فيجوز أن تزيد املدة اليت يدفع فيها التعويض عن 
  .(2)يوما يف كل سنة 180الواقعة يف أي من هاتني السنتني عن 

من قانون  78من األحكام السابقة احملددة يف املادة  ويف حالة األمراض املزمنة استثناء
التأمني املصري فيما يتعلق بدفع تعويض للمؤمن له الذي حال املرض بينه وبني أداء عمله 

فقد أوىل املشرع املصري عناية خاصة . عن أجره الذي فقده خالل فترة توقفه عن العمل
ي أو بأحد األمراض املزمنة وقرر له للعامل املصاب مبرض الدرن أو اجلزام أو مبرض عقل

تعويضا يعادل أجره كامال طول مدة مرضه إىل أن يشفى ائيا أو تستقر حالته استقرارا 
ميكنه من العودة إىل مباشرة عمله حيث يبدأ من جديد استحقاقه لألجر، أو يتبني عجزه 

رض إىل جمال عجزا كامال عن العمل فينتقل من تاريخ ثبوت عجزه من جمال تأمني امل
تأمني العجز ويستحق بذلك املعاش احملدد يف جمال تأمني العجز وقد يؤدي مرضه إىل وفاته 

                                                        
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 78أنظر المادة  (1)
 .158: ص الفتح للطباعة والنشر اإلسكندریة بدون تاریخ  -التأمینات االجتماعیة  -مصطفى محمد الجمال / د (2)
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فيحل حمل تأمني املرض تأمني الوفاة ويستحق بذلك ذوي حقوقه ما يرتبه هذا التأمني من 
  .امتيازات أو أداءات

أوت  28نعقدة بتاريخ يف اجللسة امل 993وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 
بشأن حتديد أجرة املريض مبرض مزمن وأقرت احملكمة بأحقية املريض يف أجرته  1999

حيث أوىل  1975لسنة  79كاملة وذلك استنادا إىل قانون التأمني االجتماعي رقم 
منه رعاية خاصة للعامل املريض مبرض مزمن فقرر منحه تعويضا  78املشرع يف نص املادة 

ه كامال أثناء فترة مرضه إىل أن يشفى أو تستقر حالته ويعود ملباشرة عمله أو يعادل أجر
وتشمل عناصر هذا التعويض عنصرين األجر األساسي واألجر . يتبني عجزه عجزا كامال

املتغري ومفاد ذلك أن املشرع اعترب أن العامل املريض مبرض مزمن موجود فعال يف 
  . (1)اخلدمة

املشار إليها أعاله على أن حتدد األمراض  78لثالثة من املادة هذا ولقد نصت الفقرة ا
  .املزمنة بقرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير القوى العاملة

مث مت إلغاؤه مبوجب  1984لسنة  695وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الصحة رقم 
مراض والذي مبوجبه مت حتديد قائمة األ 1995لسنة  259وزير الصحة رقم  (2)قرار

أو مينح عنها تعويضا يعادل % 100اليت مينح عنها املريض إجازة بأجر كامل (3)املزمنة
  .أجره كامال طول مدة مرضه إىل أن يشفى أو تستقر حالته

وقد اشترط القرار أعاله حلصول العامل املريض على تعويض كامل على أجره توافر 
  :الشروط التالية 

                                                        
شركة البھاء للبرمجیات والكمبیوتر والنشر اإللكتروني میدان المنشئة  -التعلیق على قانون التأمین االجتماعي  -مراد عبد الفتاح / د (1)

 .759: ص  2005اإلسكندریة 
 .25/7/1995الصادرة بتاریخ  156تم نشر ھذا القرار في الوقائع المصریة العدد  (2)
 .أنظر الجدول المرفق في نھایة ھذا الفصل (3)
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ب به العامل من األمراض احملدد على سبيل احلصر يف جيب أن يكون املرض الذي أصي/ 1
  .هذا اجلدول

  .أن حيول هذا املرض بني العامل وبني أداء عمله/ 2

أن يكون من األمراض القابلة للتحسن أو الشفاء حبيث لو كان املرض من األمراض / 3
  .لى العجزاملستعصي عالجها يتحول املريض من جمال التأمني عن املرض إىل جمال التأمني ع

ولتقرير ما إذا كان املرض من األمراض املزمنة أم ال اشترطت املادة الرابعة من نفس القرار 
املشار إليه أعاله أن تتوىل اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمني الصحي وكذا االس 

يف حدود  الطبية التابعة لوزارة الصحة، أو أية جلان طبية عامة تتبع جهات رمسية، كل
اختصاصاته الكشف على العاملني اخلاضعني ألحكام قانون تأمني املرض لتقرير ما إذا كان 

  .املرض مزمنا من عدمه

واألجر الذي حتسب على أساسه التعويضات هو األجر املستحق عنه آخر اشتراك قبل 
الذي  املرض واملقصود باألجر الذي يعتمد عليه يف حساب االشتراكات هو األجر الفعلي

  .    (1)يتقاضاه املؤمن له

من قانون التأمينات االجتماعي املصري على أن حتتسب  125هذا وقد قضت املادة 
االشتراكات اليت يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه املؤمن عليه من أجر خالل 

  .كل شهر

بالنسبة للذين يوما  30ويراعى يف حساب األجر حتديد عدد أيام العمل يف الشهر بثالثني 
وال تؤدى االشتراكات عن املدد اليت ال يستحق عنها أو ال . ال يتقاضون أجورهم مشاهرة

يتقاضى عنها املؤمن له أجرا أو تعويضا كما أجازت نفس املادة أعاله لوزير التأمينات أن 

                                                        
 .555: ص  –مرجع سابق  -حسن البرعي / د (1)
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ؤمن يصدر قرارا بناء على اقتراح جملس اإلدارة حيدد أجر االشتراك بالنسبة لبعض فئات امل
عليهم وكذلك طريقة حساب هذا األجر وحساب االشتراكات، مع مراعاة احلد األدىن 

  .ألجر االشتراك األساسي وذلك يف حاالت معينة

  

   الفرع الثاين

بدأ سریان استحقاق التعویض  
 وایته

  

يف فقرا الثانية  14على خالف املشرع اجلزائري الذي نص صراحة يف نص املادة 
سريان احلق يف التعويض عن اليوم األول املصادف للتوقف عن العمل وحدد نسبة أن يبدأ 

التعويض حبسب مدة االنقطاع عن العمل وينتهي بعودة العامل إىل عمله، فإن املشرع 
املصري مل حيدد التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق التعويض يف تأمني املرض ولذلك فهو 

يثبت فيه عدم قدرة العامل عن العمل بسبب املرض  حيدد ابتداء من اليوم األول الذي
بواسطة شهادة يقدمها الطبيب املعاجل يف جهة العالج اليت حتددها اهليئة العامة للتأمني 

  .(1)الصحي

هذا وحتدد اية استحقاق التعويض يف حالة عدم بلوغ احلد األقصى ملدة استحقاقه أو 
ملريض على حنو يستطيع استئناف عمله أو حالة عدم قيام هذا احلد أصال أو بتاريخ شفاء ا

                                                        
 .339: ص  –مرجع سابق  -محمد حسن قاسم / د (1)
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ثبوت عجزه حيث يتحول من جمال التأمني عن املرض إىل جمال التأمني عن العجز يتقاضى 
  .(2)معاشا بسبب العجز

من قانون التأمني االجتماعي املصري جهة العالج اليت تتوىل عالج  88وتلزم املادة 
العمل وكذا اهليئة املختصة بقرار إاء  املريض بضرورة إخطار كل من العامل وصاحب

  .العالج وما يكون قد ختلف عنه من عجز لدى املريض ونسبته

ويكون من حق املريض طلب إعادة النظر أو الطعن يف تقرير إاء العالج أو نسبة العجز 
وذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء  (1)املتخلف لديه لدى جلنة التحكيم الطيب

ج أو بتاريخ العودة للعمل وخالل شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو العال
  .بتقدير نسبته

وعند صدور قرار جلنة التحكيم الطيب الذي جيب أن يكون مسببا ومتضمنا اآلراء اليت 
أبديت حول هذا الرتاع مع مراعاة حالة املؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العالج 

مقرر جلنة التحكيم الطيب إخطار اهليئة املختصة بالقرار الذي اختذته املطعون فيه، جيب على 
اللجنة خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ صدوره، وعلى اهليئة املختصة إخطار املؤمن 
عليه بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثة أيام على األكثر من 

ون هذا القرار ملزما للجانبني أي هيئة العالج واملؤمن ويك. (2)تاريخ وصول األخطار إليها
  .(3)له املريض اللذين جيب عليهما تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات

                                                        
 .195: ص  -مرجع سابق  -مصطفى محمد الجمال / د (2)
المنشور في الوقائع المصریة  3/9/1977الصادر في  1977لسنة  215وفقا لقرار وزیر التأمینات رقم  لجنة التحكیم الطبيتتشكل  (1)

  :حیث تقضي المادة األولى منھ على أن تتشكل لجنة التحكیم الطبي على الوجھ التالي 17/10/1977الصادر بتاریخ 
  .ئرة اختصاصھا مكان العمل مقرراـ طبیب الصحة المھنیة بمدیریة القوى العاملة الواقع في دا1       
  .ـ طبیب من الھیئة العامة للتأمین الصحي2       
ـ طبیب أخصائي یختاره مقرر اللجنة من مدیریة الشؤون الصحیة أو من إحدى المستشفیات الجامعیة حسب حالة المؤمن علیھ 3       

  .طالب التحكیم
 .أو في مكان وجود المؤمن علیھ خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم طلب التحكیم وتعقد ھذه اللجنة بمقر طبیب الصحة المھنیة       

 .3/9/1977الصادر بتاریخ  1977لسنة  215من القرار الوزاري رقم  9أنظر المادة  (2)
 .من قانون التأمینات االجتماعیة 61،22أنظر المواد  (3)
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من األجر % 75هذا ويتحدد التعويض اليومي املستحق للمنتفع بتعويض املرض بنسبة 
با على هذا اليومي خالل مدة تسعني يوما األوىل من املرض شرط أال يقل مقداره حمسو

وإذا جتاوزت املدة املستحق عنها التعويض مدة . النحو عن احلد األدىن لألجر املقدر قانونا
  .من هذا األجر% 85يوما زيدت نسبتها أي نسبة التعويض إىل " 90"التسعني 

إال أنه إذا أصيب العامل بأحد األمراض املزمنة اليت يستعصى عالجها يصرف له تعويضا  
حيث يستمر صرف هذا . (4)كامال عن أجره طيلة مدة مرضه دون تقييد بأقصى مدة

التعويض لغاية شفائه ائيا أو استقرار حالته ميكنه من العودة إىل مباشرة عمله أو يتبني 
  .ل بذلك من جمال التأمني عن املرض إىل جمال التأمني عن العجزعجزه عجزا كامال ويتحو

وحيتسب مقدار هذا التعويض على أساس األجر الذي يسدد عنه اشتراك التأمني أي األجر 
  .(1)الذي حسب عليه آخر اشتراك مستحق قبل املرض

  الفرع الثالث
اجلهات املخولة مبنح شهادة  

  التوقف عن العمل

عن العمل بسبب املرض من قبل الطبيب يف جهة العالج اليت متنح شهادة التوقف 
  .تعينها هيئة التأمني الصحي للمستفيد من أحكام تأمني املرض

اجلهات املختصة مبنح  1985لسنة  179وقد حدد وزير الصحة يف القرار رقم 
  : اإلجازات املرضية للمنتفعني وذلك كالتايل 

                                                        
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 78أنظر المادة  (4)
 .160: ص  –مرجع سابق  -مصطفى محمد جمال / د )(1
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  .اإلجازات املرضية حبد أقصى سبعة أيامله سلطة منح : املمارس العام / 1

  .يوما 15له سلطة منح اإلجازات املرضية حبد أقصى : طبيب إصابات العمل / 2

  .يوما 15وله سلطة منح اإلجازات املرضية حبد أقصى : األخصائي / 3

وله سلطة منح اإلجازات املرضية عن فترة اإلقامة يف املستشفى وملدة : مدير املستشفى / 4
  .ني يوما من تاريخ اخلروج من املستشفى وذلك بناء على توصية األخصائي املعاجلثالث

وهلا سلطة منح إجازة مرضية فيما جاوز ذلك طبقا للوائح املعمول ا : اللجان الطبية / 5
  .باهليئة

أما بالنسبة لألماكن اليت ال يوجد ا وحدات أو جلان طبية تابعة للهيئة العامة للتأمني 
باحملافظة، فيقوم أطباء الوحدات الريفية واموعات الصحية ومفتشوا الصحة الصحي 

واالس الطبية احمللية كل يف نطاق اختصاصه مبنح اإلجازات املرضية للمنتفعني ويف حدود 
  .السلطات املخولة هلم مبقتضى القرارات الوزارية الصادرة ذا الشأن

ي املشار إليه أعاله على اجلهات الطبية املختصة أن من القرار الوزار 11كما ألزمت املادة 
تراعي يف تقدير حاالت العجز املستدمي املتخلف عن حاالت مرضية إثبات ما إذا كانت 
احلالة عجزا كامال أم عجزا جزئيا كما يلزمها القرار أيضا عند تقرير حاالت العجز أن 

من قانون التأمني االجتماعي  5من املادة  2تعرف العجز الكلي املنصوص عليه بالفقرة 
واليت عرفت العجز املستدمي بأنه كل عجز يؤدي بصفة مستدمية إىل فقدان املؤمن عليه 
لقدرته عن العمل كليا أو جزئيا يف مهنته األصلية أو القدرة عن الكسب بوجه عام كما 

لذي حدد وا 1980لسنة  266جيب عليها أيضا االلتزام مبا جاء يف القرار الوزاري رقم 
  .(1)قائمة األمراض املزمنة أو املستعصية اليت تعترب يف حكم العجز الكلي

                                                        
 .574: ص  –مرجع سابق  -أحمد حسن البرعي / د (1)
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   الفرع الرابع

تعویض مصاریف تنقل املریض 
  للعالج

  

حيتاج املريض الذي يضطره مرضه إىل االنتقال إىل أماكن العالج إىل مصاريف 
املصاريف باهضة ال يقدر وقد تكون هذه . ونفقات تنقله من مقر إقامته إىل أماكن العالج

على تغطيتها خاصة إذا كانت حالته الصحية تستدعي التنقل إىل أماكن العالج بوسائل 
  .النقل اخلاصة

من قانون التأمينات االجتماعية على أن يتم  9ولقد أقر املشرع اجلزائري يف نص املادة 
قتضاء مرافقه، وذلك التكفل مبصاريف تنقل املريض أو املؤمن له أو ذوي حقوقه وعند اال

عندما يتم استدعاؤه من قبل هيئة الضمان االجتماعي ألجل املراقبة الطبية أو من قبل جلنة 
ونفس احلكم . العجز من أجل اخلربة الطبية، أو عندما يستحيل العالج يف بلدية إقامته

ق من قانون التأمني االجتماعي حيث أقر حب 80قضى به املشرع املصري يف نص املادة 
املريض يف استرداد نفقات التنقل اليت أنفقها يف سبيل عالجه من قبل اجلهة املختصة 
بصرف تعويض األجر، إذ ألزم هذه اجلهة بتحمل مصاريف انتقال املريض من مقر إقامته 
إىل مكان العالج إذا كان يقع خارج املدينة اليت يقيم ا وبوسائل االنتقال اخلاصة إذا قرر 

  .جل أن حالته الصحية ال تسمح باستعمال وسائل النقل العاديةالطبيب املعا
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وقد لوحظ من قبل بعض الفقهاء أن املشرع املصري قد نص على نفس احلكم فيما يتعلق 
اخلاص  80مبصاريف االنتقال يف حالة اإلصابة بإصابة عمل أو يف حالة املرض فنص املادة 

  :ى أنه منه والذي ينص عل 50باملرض يشابه نص املادة 

يلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل املصاب إىل مكان العالج وتتحمل " 
اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر بأداء مصاريف انتقال املصاب بوسائل االنتقال 
العادية من حمل اإلقامة إىل مكان العالج إذا كان يقع خارج املدينة اليت يقيم ا وبأداء 

بوسائل االنتقال اخلاصة داخل املدينة وخارجها مىت قرر الطبيب مصاريف االنتقال 
  ".املعاجل أن حالة املصاب ال تسمح باستعماله وسائل االنتقال العادية

" داخل املدينة أو خارجها"قد أغفل عبارة  80ولكن ال يطابقه ألن نص املادة  
مصاريف االنتقال إىل  املتعلقة حبادث العمل ومل يتحدث إال عن 50الواردة بنص املادة 

مكان العالج خارج املدينة مما يوحي أن املريض يتحمل مصاريف االنتقال إىل مكان 
. العالج إذا كان داخل املدينة اليت يقيم ا عكس احلال بالنسبة للمصاب بإصابة عمل
ال ومييل هؤالء الفقهاء إىل االعتقاد بأن هذا كان من قبل السهو من قبل املشرع ال غري وإ

  .(1)فالتفرقة ليس هلا ما يربرها

غري أننا منيل إىل االعتقاد بأن األمر ليس سهوا من املشرع نظرا لكون مصاريف االنتقال 
من مقر إقامة املريض إىل مكان العالج خارج املدينة اليت يقطن ا خاصة إذا كانت 

باهضة ال حالته الصحية تستدعي استعمال وسائل النقل اخلاصة اليت تكلف نفقات 
لذلك . يستطيع املؤمن له املريض حتملها وحده خاصة إذا كان صاحب دخل ضعيف

حرص املشرع على تأكيد حقه يف استرداد هذه النفقات من اجلهة املختصة، يف حني 
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سكت عن مصاريف االنتقال داخل املدينة اعتقادا منه أن هذه املصاريف غالبا ما تكون 
  .املريض حتملها بسيطة حبيث يستطيع املؤمن له

إال أن هذا ال يعين تأييدنا هلذا الطرح إذ جيب أن يتم التكفل التام باملؤمن له املريض و 
مجيع نفقات عالجه لغاية شفائه التام و إال ما الفائدة من اقتطاع اشتراكات التأمني من 

  .راتبه

   الفرع اخلامس

اجلهة املختصة بصرف هذه 
 النفقات

   و قواعد حساهبا 

من قانون التأمني االجتماعي اجلهة  78ألزم املشرع املصري يف نص املادة لقد 
املختصة بصرف تعويض األجر بتحمل نفقات انتقال املريض من مقر إقامته إىل مكان 

  .العالج خارج البلد الذي يقيم فيه

واجلهات املختصة بأداء تعويض األجر ومصاريف االنتقال يف تأمني املرض وفقا للمادة 
من قانون التأمني االجتماعي هي الدولة واهليئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة  72

هلا وشركات القطاع العام وأصحاب األعمال الذين رخص هلم بتحمل مصاريف األجر 
املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من % 1ومصاريف االنتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 

ئة العامة للتأمينات االجتماعية بدل هؤالء بعد أن تكون قد تلقت املادة أعاله، أو اهلي
 .االشتراكات املتعلقة بتأمني املرض من قبل أصحاب العمل واملستخدم
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  الفرع السادس
  قواعد احتساب مصاریف التنقل 

  

تلتزم اجلهة املختصة بتحمل مصاريف نقل املريض من حمل اإلقامة إىل مكان 
الصادر عن وزير التأمينات  1976لسنة  296احملددة يف القرار رقم العالج وفقا للقواعد 

  :وذلك على النحو التايل 

يستحق املريض االنتقال بالوسائل اخلاصة من حمل اإلقامة إىل مكان العالج وبالعكس / 1
داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب املعاجل يف بطاقة التردد للعالج أو يف 

  .(1)بانتهاء العالج  أن حالة املصاب ال تسمح باستعمال وسائل االنتقال العادية اإلخطار

يستحق املريض مصاريف االنتقال بوسائل االنتقال العامة بفئة الدرجة الثانية من حمل / 2
اإلقامة إىل مكان العالج وبالعكس إذا مل يقرر الطبيب املعاجل أن حالة املريض تتطلب 

انتقال خاصة وكان مكان العالج يقع خارج البلد الذي يقيم به املريض، استعمال وسيلة 
  .أما إذا كان يقع داخل البلد الذي يقيم به فال يستحق مصاريف االنتقال

وإذا كان مكان عالج املريض يقع خارج البلد الذي يقيم به وكانت حالته تستدعي 
ملا تقرره جهة العالج أن يصرف  التردد عليه دون العالج الداخلي فإنه حيق للمريض وفقا

نفقات إقامته وفقا لفئات بدل السفر للعاملني باحلكومة وعلى أساس أجر اشتراكه بدال 

                                                        
تتعلق ھذه الحالة بالمصاب بإصابة عمل ولیس بالمریض باعتبار أن المشرع نص على التكفل بمصاریف انتقال المریض خارج البلد  (1)

 .الذي یقیم فیھ ولیس داخلھ كما سبق اإلشارة إلیھ
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من مصاريف االنتقال طبقا ملا قضت به املادة الثانية من القرار املذكور أعاله وذلك وفقا 
  :ملا يلي 

إىل مكان العالج والعودة منه ـ تصرف إليه مصاريف االنتقال بالدرجة الثانية للذهاب  أ
  .بعد انتهاء العالج

ـ تصرف إليه نفقات اإلقامة املشار إليها عن الليايل اليت قضاها يف البلد الذي يقع فيه  ب
  ).من القرار 4م . ( مكان العالج

ويف حالة العالج خارج اجلمهورية وفقا للقواعد املقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة 
ن نفقات اإلقامة خارج دور العالج يف حدود ما تقرره الئحة بدل السفر السياحية وتكو

  .احلكومية وفقا لفئات أجر االشتراك بالنسبة للمريض

وتطبق القواعد السابقة بالنسبة النتقال املريض إىل مكان إجراء الفحوص الطبية أو املعملية 
  .على استعمال اجلهازإلعداد وتركيب جهاز التعويض الالزم وكذلك انتقاله للتأهيل 

وإذا انتهت خدمة املريض ألي سبب من األسباب قبل انتهاء عالجه تلتزم اجلهة املختصة 
بصرف تعويض األجر باالستمرار بصرف نفقات االنتقال املستحقة للمريض وإذا كان 
املؤمن عليه املريض معارا أو منتدبا خارج البالد فال يستحق نفقات االنتقال طول مدة 

  .ته أو انتدابه باخلارجإعار

من القرار الوزاري املشار إليه أعاله  10كما ال يستحق املؤمن له املريض وفقا للمادة 
مصاريف االنتقال إىل جهة العالج ألول مرة، وال مصاريف االنتقال املرافق الذي قد 

وكذلك ال يستحق أيضا مصاريف انتقاله لتقدير درجة . تستدعي وجوده حالة املريض
  .   (1)عجز املستدمي املتخلف عن املرض أو مصاريف انتقاله إلعادة الفحص الطيبال
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  وقف سریان أداءات تأمني املرض

األصل أال تتوقف أداءات تأمني املرض سواء كان ذلك املتعلقة بالعالج والرعاية 
إال أن هناك " األداءات النقدية"أو املتعلقة بتعويض األجر " األداءات العينية"الصحية 

  :  حاالت نص القانون على وقف سريان أداءات تأمني املرض وهي 

  الفرع األول
  بناء على نص يف القانون 

من قانون التأمني االجتماعي املصري على وقف سريان أحكام  77ملادة تقضي ا
  :تأمني املرض وبالتايل عدم االستفادة من مزاياه وذلك يف احلاالت التالية 

مدة عمل املؤمن عليه لدى جهة ال ختضع لتأمني املرض إما لعدم سريان أحكام هذا / 1
عليه باخلدمة لديه بسبب عدم خضوع  التأمني بالنسبة لصاحب العمل الذي التحق املؤمن

رب العمل أصال ألحكام نظام التأمني االجتماعي أو لعدم تطبيق تأمني املرض يف شأنه 
  .(1)طبقا ملبدأ التدرج يف تطبيق قانون التأمني االجتماعي

مدة التجنيد اإللزامي واالستبقاء واالستدعاء للقوات املسلحة حيث يتمتع العامل / 2
  .ترة بالرعاية الطبية جمانا فال يكون حباجة لتأمني املرضخالل هذه الف

                                                        
مشار إلیھ في محمد حسن  292ص  1993الطبعة الثانیة  -نظام التأمین االجتماعي في مصر تشریعا وتطبیقا  -نبیل عبد اللطیف / د (1)
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مدد اإلجازات اخلاصة واإلعارات واإلجازات الدراسية والبعثات العلمية اليت يقضيها / 3
املؤمن عليه خارج البالد حيث يستفيد هؤالء من أحكام تأمني البلد املتواجدون فيه وفقا 

  .ن املتواجد ا هؤالء أو طبقا ملبدأ املعاملة باملثلإما لالتفاقيات املربمة بني مصر والبلدا

  الفرع الثاين
 بناء على إخالل املؤمن له  

 املریض بالتزاماته
من قانون التأمني االجتماعي املصري يف فقرا اخلامسة للجهة  78جتيز املادة 

له  امللزمة بصرف تعويض األجر أن تقرر وقف صرفه عن املدة اليت خيالف فيها املؤمن
  .املريض

تعليمات العالج ومن بني االلتزامات اليت جيب على املؤمن له املريض القيام ا إخطار 
اهليئة العامة للتأمني الصحي مبرضه والتقيد بتعليمات العالج الذي تقرره له يف املكان الذي 

تأمني ويعترب هذا مبثابة عقوبة للمؤمن له الذي خيالف تعليمات اهليئة العامة لل. تعينه
ويف هذا اإلطار قضت حمكمة النقض املصرية مبناسبة نقض يتعلق بنفقات عالج . الصحي

  :العامل بقوهلا 

ألن كان قانون التأمينات االجتماعية قد تطلب اللتزام اهليئة املختصة بصرف نفقات " 
عالج العامل أن يقوم بإخطارها مبرضه وأن يلتزم بتعليمات العالج الذي تقرره له يف 
املكان الذي تعينه، إال أن ذلك ال يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية قصد منها عدم 

  ". ت غري حقيقية وغري ضروريةحتميل اهليئة بنفقا
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ومفاد ذلك أنه إذا ما ثبتت اهليئة من حقيقة املصروفات اليت أنفقت يف عالج 
وإذا كان احلكم املطعون . العامل وضرورا أن تقوم بصرفها له بناء على التزامها بعالجه

بيل فيه قد أورد أن الثابت بيقني أن املطعون ضده كان مريضا فعال وأنه مل يكن من س
لعالجه إال يف اخلارج وفق ما ثبت من تقرير اإلدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة 

وأن اهليئة منحته إجازة ملدة شهر بعد عودته واستطلعت رأي القومسيون الطيب . الصحة
العام يف شأن احتساب املدة السابقة على تلك اإلجازة وانتهى احلكم صحيحا بعد 

طعون ضده األول اخلاصة باملبلغ املطلوب إىل جدية نفقات االنتقال استعراض مستندات امل
فإن النعي على احلكم . والعالج باملستشفى اليت قضى له ا دون أية نفقات أخرى

املطعون فيه ملخالفة القانون إذ قضى بإلزام اهليئة العامة للتأمني الصحي بنفقات العالج 
  .(1)حددها القانون يكون على غري أساس رغم أن العامل مل يتبع اإلجراءات اليت

   

                                                        
 .212: ص أشیر إلیھ في محمد حسین منصور مرجع سابق  191:ص  25س  22/06/1974نقض  (1)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
245 

  ملحق حيدد األمراض املزمنة
حتدد األمراض املزمنة اليت مينح عنها املريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق 
تعويضا كامال يعادل أجره  كامال طوال فترة مرضه إىل أن يشفى أو تستقر حالته 

يبني عجزه عجزا كليا ويتحول بذلك من جمال التأمني استقرارا ميكنه استئناف عمله أو 
  :وهذه األمراض هي.عن املرض إىل جمال التأمني العجز

األورام اخلبيثة ومضاعفاا بأي جزء من أجزاء اجلسم إذا ثبت تشخيصها بصفة / 1
  .قاطعة

    .األمراض العقلية بعد ثبوا/ 2

  .اجلذام النشط أو مضاعفاته/ 3

  : أمراض الدم اخلبيثة أو املزمنة/ 4

مثل مرض تزايد كرات الدم احلمراء ـ اللوكميا جبميع أنواعها ـ األنيميا اخلبيثة إذا 
كانت مصحوبة مبضاعفات ـ  األنيميا املزمنة إذا قلت نسبة اهليموجلوبني ـ على 

يف امللليمتر  ـ اهليموفيليا ـ نقص صفائح الدم عن أربعني ألفا)  مخسون باملائة % ( 50
  .املكعب

  : أمراض اجلهاز الدوري/ 5

ملليمتر زئبق أو ضغط الدم  200اإلرتفاع الشديد يف ضغط الدم السيستويل ابتداء من ـ 
ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مبضاعفات شديدة مثل تضخم  120إبتداء من 

  .وإجهاد عضلة القلب
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  .ـ أنيورزم جدار األورطى

  .أن يصبح متكافئاـ هبوط القلب إىل 

املضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية اليت توضحها رسامات القلب أو األحباث  -
التذبذب األذيين أو البطيين ـ أنيورزم : األخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي

  .البطني ـ إنسداد الضفرية اليسرى أو الرئيسية مصحوب بوط يف القلب

ية واملزمنة املصحوبة مبضاعفات شديدة مثل عدم تكافئ القلب أو أمراض القلب اخللف
  .التذبذب األذيين أو البطيين إىل أن يصبح القلب متكافئا

  .ـ املضاعفات الناشئة عن أمراض القلب اخللفية واملزمنة

مرض رينولدز ( التهاب وانسداد األوعية الدموية ألسباب خمتلفة ومضاعفاا مثل  -
  ).ومرض برجرز

التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو إلتهاب الغشاء املبطن للقلب أو التهاب  ـ
  .عضلة القلب إىل أن تستقر احلالة

  :أمراض اجلهاز التنفسي/ 6

  .ـ الدرن الرئوي النشط

  .ـ الساركويدوزس

  .ـ السليكوزس ـ األزبستوزس ـ البجاسوزس

  .ـ االنسكاب البلوري جبميع أنواعه

  .رئويـ اخلراج ال
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  .متدد الشعب اهلوائية املتقدم املصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية

ـ االمغزميا واسعة االنتشار اليت تشمل الرئتني املصحوبة بوط يف وظائف التنفس واليت 
  .تؤدي إىل هبوط يف القلب

  :أمراض اجلهاز اهلضمي/ 7

  . ـ املضاعفات الناشئة عن متدد األوردة باملرئ

  .االستسقاء بالبطن بأنواعهـ 

  .ملليجم يف املائة فأكثر 2ـ الريقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيلريوبني بالسريوم 

  .ـ األلتهاب الربيتوين ألسباب خمتلفة

  .ـ اإللتهاب املزمن بالبنكرياس

  .ـ مرض أديسور

  .مرض هودجكني

التغريات السكرية بالشبكية ـ مضاعفات البول السكري مثل ظهور األسيتون يف البول أو 
  .أو قرح سكرية أو غرغرينا

املصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل ) األيدز ( ـ مرض فقد املناعة 
  .وزارة الصحة

املصحوب بتدهور " س"أو " ب"ـ االلتهاب الكبدي املزمن النشط مع دالئل الفريوس 
  ).ى الطبيعي ثالثة أمثال احلد األقصى للمستو( وظائف الكبد 
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إذا كانت وظائف الكبد ثالثة أمثال احلد " س"ـ االلتهاب الكبدي الوبائي فريوس
  .األقصى للمستوى الطبيعي

  : أمراض اجلهاز العصيب/ 8

  .ـ الشلل العضوي باألطراف

  .الكوريا... ـ الشلل الرعاش ـ التليف املنتشر 

  .ـ تكهف النخاع الشوكي

  .ـ أورام املخ

  .الت املطرد أو ضمور العضالت الذايت أو الكلل العضلي اخلطريـ مرض ضمور العض

  .ـ ضمور خاليا املصحوب بتغريات عصبية شديدة

ـ اخلزل الشديد الرباعي أو النصفي املصحوب بضمور العضالت والذي مينع من التأدية 
  .الوظيفية للعضو

  : أمراض اجلهاز البويل والتناسلي/ 9

عن الطبيعي أو ) مخسون يف املائة % ( 50أقل من  ـ هبوط كفائة الكليتني املزمن
  .ملليجرام 3كريانتني السريوم أكثر من 

ـ الرتيف الرمحي الشديد املزمن املصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة ال تتحسن بالعالج إذا 
  %.50قلت نسبة اهليموجلوبني عن 

بالعالج إذا قلت ـ الرتيف البويل الشديد املصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة ال تتحسن 
  %.50نسبة اهليموجلوبني عن 
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  : أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي واجلهاز الليمفاوي/ 10

  .ـ التسمم الدرقي

  .ـ مرض هود جكن

  .ـ مرض أديسون

  .ـ هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديدة

  .ـ مرض داء الفيل

ـ مضاعفات البول السكري مثل ظهور األسيتون يف البول أو التغريات السكرية بالشبكية 
  . أو قرح سكرية أو غرغرينا

املصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل ) األيدز ( ـ مرض فقد املناعة 
  .وزارة الصحة

  :أمراض اجلهاز احلركي/ 11

  .ـ مرض الروماتيد النشط

  .درن العظامـ نكروز العظام و

  :األمراض اجللدية املزمنة النشطة مثل/ 12

  .ـ الصدفية املنتشرة ـ مرض ذي الفقاعة املزمن النشط ـ االكزميا املنتشرة

  .ـ مرض احلزاز القرموزي املزمن النشط الواسع االنتشار

  .ـ مرض التقشري اجللدي االلتهايب املنتشر
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  :أمراض النسيج الضام مثل/ 13

  .األمحر املنتشرـ مرض القناع 

  .ـ االسكلريودمييا املنتشرة النشطة

  .املنتشر النشط) درماتومابوسايتش( ـ اإللتهاب اجللدي العضلي 

  .بالعينني معا 36/6ـ مرض جت إذا قلت قوة اإلبصار عن 

  :أمراض العيون/ 14

  .ـ التهابات أو القرح املزمنة بالقرنية

  .املزمن ـ االلتهاب القزحي أو اهلديب أو املشيمي

  .بالعينني معا 6/20ـ الكتاركتا إذا قلت قوة اإلبصار عن 

  .ـ اإلنفصال الشبكي

  .ـ االغلوكوما

 6/36ـ االلتهابات الشبكية واالرتشاحات واألنزفة الداخلية إذا قلت قوة اإلبصار عن 
  .بالعينني معا

  .ـ االلتهابات واالنسداد باألوعية الدموية بالعني

  .عصب البصريـ التهاب أو تورم ال

ـ الضمور الشبكي التلوين املصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة اإلبصار 
  .بالعينني معا 6/36عن 
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  .ـ جراحة اجلسم الزجاجي

  : يعترب يف حكم األمراض املزمنة احلاالت التالية/ 15

و اإلصابات الشديدة وهي اليت تستلزم وقتا طويال يف العالج مثل كسر عظام احلوض أ* 
الفخذ أو الكسور املضاعفة أو تكون هذه اإلصابة مصحوبة مبضاعفات تستلزم وقتا طويال 

  .شهور 3للعالج أو يستدعي عالجها أكثر من 

العمليات اجلراحية الكربى أو العمليات اليت تتطلب عالجا طويال أو اليت نتج عنها * 
  .التقيح أو االلتهاب الربيتوينمضاعفات متنع من تأدية العمل مثل ختشر األوعية الدموية أو 

احلميات الشديدة املصحوبة بارتفاع مستمر باحلرارة أو مبضاعفات يستدعي عالجها   
  .شهور مثل التيفود ومحى البحر األبيض املتوسط واحلمى املخية 3أكثر من 

املخالطون ملريض بأحد االمراض املعدية مما ترى السلطة الصحية املختصة منعهم من * 
  .لة أعماهلم حرصا على الصحة العامة وللمدة اليت تراهامزاو
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  ةــخالص
يعترب خطر املرض من أهم األخطار اليت تغطيها قوانني التأمينات االجتماعية حيث 
يؤدي إىل فقد القدرة عن العمل وبالتايل قطع أجر العامل باإلضافة إىل ما يتطلبه من إنفاق 

  .لبؤس احلاجة والعوز هو ومن هم حتت كفالته ملواجهة نفقات عالجه مما يعرضه

لذلك سعى كل من املشرع اجلزائري وكذا املصري ملقاومة ما يترتب عن املرض من آثار 
لغرض توفري احلماية التأمينية الالزمة للمؤمن له ومن يكفلهم؛ واملرض نوعان مرض عادي 

له عالقة مباشرة الذي يصيب اإلنسان بغض النظر عن عمله ومرض مهين الذي تكون 
وقد اقتصرت الدراسة على املرض العادي باعتباره املضمون بقوانني . مبهنة العامل

  .التأمينات االجتماعية
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زـــــر العجـــخط  

باعتباره من أهم األخطار اليت تضمنها قـوانني   زنتعرض يف هذا الفصل خلطر العج
التأمينات االجتماعية لدميومة اآلثار املترتبة عليه طوال حياة املؤمن عليه وكذا من هم حتت 

  (1)كفالته

  

زــــــة العجــــماهی  
يؤدي العجز إىل فقد القدرة على الكسب فيتعرض العاجز وعائلته حلـق العـوز   

عن العمل وبالتايل حرمانه من دخله الذي هو مصدر رزقه إمـا  واحلاجة، نظرا النقطاعه 
ومتتد آثار هـذا احلرمـان إىل   ". العجز الدائم"أو بشكل دائم " العجز املؤقت"ملدة مؤقتة 

. عائلته باعتباره املعيل الوحيد هلا، باإلضافة إىل ما تتطلبه حالته الصحية من إنفاقات طبية
وله العجز من صفوف القوة العاملة إىل صفوف القـوة  كما تتغري حالته االجتماعية إذ حي

  .غري املنتجة

وللعجز أسباب عديدة فهناك العجز اخللقي الذي يولد به اإلنسان، وهناك العجز الناشـئ  
  وهناك العجز الناشئ عن حادث عمل،) معطويب احلرب(عن احلروب وهو ما يطلق عليه 

  

   (1).لناشئ عن املرضوالعجز الناشئ عن حادث طريق وهناك العجز ا 
                                                        

   404: ص  –مرجع سابق  –رجب سید حمیدة عبداهللا / د (1) 
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ويعترب املرض من أهم األسباب املؤدية للعجز خاصة ما يعـرف بـاألمراض املزمنـة أو    
ويف هذه احلالة ال يقع العجز بصورة فجائيـة، بـل    (2).باألمراض اليت يستعصي عالجها
  .يكون يف أعقاب مرض أو حادث

ويعترب الشخص يف حالة عجز عندما تستقر حالته وال حيدث فيها أي تطور، وقد تطـول  
مدة استقرار حالة العجز، لذلك تذهب أغلب التشريعات إىل اعتبار اإلنسان يف حالة عجز 
عن العمل عند انتهاء مدة من الزمن يكون يف أعقاا عاجزا عن القدرة عن العمل، وغالبا 

ند انتهاء املدة اليت يستفيد املؤمن عليه خالهلا من التعويضات املستحقة ما حتدد هذه املدة ع
من املرسـوم   41مبقتضى تأمني املرض وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف نص املادة 

تقدر حالة العجز لدى انتهاء املـدة الـيت   :  " السابق اإلشارة إليه بقوله  84/27رقم 
اءات نقدية مبقتضى التأمني عن املرض، غـري أن مبلـغ   يستفيد املؤمن له خالهلا من أد

  ".املعاش حيدد مؤقتا إذا مل تستقر حالة العجز مع انتهاء املدة السالفة الذكر

  
 تعریف العجز وحتدید مفهومه

العجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل، فهو حالـة تصـيب اإلنسـان يف    
درته عن القيام بعمله ويقاس مدى فقد القدرة ومق سالمته اجلسدية فتؤثر على قواه البدنية

عن العمل، بالنظر إىل الشخص السليم املعاىف، ويتم تقدير مدى العجز بواسطة جـداول  
  (1) .حتديد اإلصابة اجلسدية ونسبة العجز املقابل هلا

                                                                                                                                                               
   586: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (1) 

  .السابق اإلشارة إلیھ 84/17من المرسوم رقم  20انظر المادة   (2)
 588: ص  –مرجع سابق   –أحمد حسن البرعي  (1)
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هذا ويعد عاجزا يف نظر املشرع اجلزائري كل من مل يعد يف مقدوره بعد حالة العجز اليت 
ه القيام بعمل ميكنه من احلصول عن دخل يفوق نصف الدخل الذي كان يتحصـل  أصابت

عليه من عمله قبل إصابته بالعجز، وذلك باملقارنة إىل أجر عامل من نفس كفاءته وخربته 
ويف نفس القطاع الذي كان يعمل به، سواء عند تاريخ العالج الذي تلقاه أو عند تاريخ 

مـن   40دى إىل عجزه، وهذا ما هو واضح يف نص املادة املعاينة الطبية للحادث الذي أ
يعد يف حالة عجز املؤمن : " السابق اإلشارة إليه إذ ينص على أنه  84/27املرسوم رقم 

له الذي يعاين عجزا خيفض على األقل نصف قدرته عن العمل أو الريع، أي جيعله غري 
نصب أحد العمال مـن  قادر أن حيصل يف أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر م

نفس الفئة يف املهنة اليت كان ميارسها سواء عند تاريخ العالج الذي تلقـاه، أو عنـد   
  ".تاريخ املعاينة الطبية للحادث

مما يعين أن املشرع اجلزائري يشترط العتبار املؤمن عليه يف حالة عجز كامـل وبالتـايل   
كمـا  . ته عن العمل أو الكسب أن يفقد على األقل نصف قدر (2)استحقاقه ملعاش العجز

يالحظ من نص املادة أعاله أن املشرع اجلزائري اعتمد عند حتديد مفهوم العجـز علـى   
املعيار املهين أي عدم القدرة على القيام بنشاط مهين معني بالذات حبيث يعترب الشخص يف 

ه الـذي  حالة عجز عندما يفقد القدرة على العمل الذي كان يباشره قبل إصابته أو مرض
  .ختلف عنه عجزه، حىت ولو كان باستطاعته القيام بنشاط مهين آخر

وباعتماد املشرع اجلزائري على هذا املعيار يكون قد ضيق يف تفسري مفهوم العجز حبيـث  
  .يشمل فقط احلاالت اليت ال يستطيع الشخص فيها القيام بنفس نشاطه السابق

ؤمن عليه ما قد يعترضـه مـن مشـاكل    وقد يعود السبب إىل رغبة املشرع يف جتنب امل
وصعوبات يف حالة إلزامه على تغيري نشاطه لغرض كسب قوته، خاصة إذا كـان هـذا   

                                                        
 .السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  31انظر المادة  (2)
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النشاط من نوع النشاط الذي يصعب تغيريه كأن يطلب عون أمن أن يشـتغل كأسـتاذ   
  .مثال

 هذا وقد اجتهد الفقهاء يف تفسري مفهوم فكرة العجز وذلك انطالقا من تساؤل طـرح يف 
جمال الفقه مفاده هل املقصود بتأمني العجز تعويض الشخص عما أصابه مـن ضـرر يف   

أو أن التأمني على العجز ينصب على تعويض الفـرد  " العجز العضوي " سالمته اجلسدية 
  ".العجز املهين " عن الدخل الذي فقده من جراء ما أصابه أي 

ين لتفسري معىن تأمني العجز املعيـار  ولإلجابة على هذا التساؤل اعتمد الفقهاء على معيار
  ".العجز عن العمل " واملعيار املهين " العجز اجلسدي"العضوي 

  الفرع األول
 املعیار العضوي

ومبوجب هذا املعيار يعترب الشخص عاجزا عندما يلحق به خطر ميـس بسـالمته   
اجلسدية، وعليه فكل ضرر يصيب الشخص يف جسده يدخل يف معىن العجـز وينبغـي   

  .تعويضه عن ذلك وفقا العتبارات طبية حبتة

" معطويب احلرب: "وقد جنح هذا املعيار يف جمال تعويض ضحايا احلروب أو ما يعرف بـ
حيث يقتضي األمر هنا جرب الضرر الذي أصاب الشخص يف جسده وتعويضه عما يترتب 

خصيصـا  على ذلك من آالم، وذلك بناء على االعتبارات الطبية ووفقا جلداول وضعت 
لتسهيل عمل اخلرباء يف هذا اال مما حيقق نوعا من املساواة بني املؤمن علـيهم، حيـث   
حيصل كل من أصابه عجز بسبب احلرب على تعويض مساو ملا حصل عليـه اآلخـرون   

  .املصابون بنفس الضرر
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لكن هذا املعيار وإن كان ناجحا يف جمال التعويض العضوي لدى معطويب احلرب ال ميكن 
بيقه يف جمال التعويض املهين ذلك ألن العجز العضوي القائم على اعتبارات طبية فقـط  تط

ختتلف آثاره من شخص آلخر باختالف النشاط املهين الذي ميارسه، حبيث تصبح املساواة 
بني املصابني بنفس العجز أمرا غري ممكن، ألن اآلثار النامجة عن العجز بالنظر إىل مـدى  

بالنشاط املهين ختتلف من شخص آلخر مما يستلزم األخذ بعني االعتبار القدرة على القيام 
   (1).هذه االختالفات عند تقدير التعويض عن العجز

كما أن اعتماد املعيار العضوي على اعتبارات طبية حمضة دف إىل التعويض عن الضـرر  
الجتماعية اليت اجلسدي دون التعويض املادي أو النقدي ال يتماشى واهلدف من التأمينات ا

دف إىل حتقيق األمن االقتصادي واالجتماعي للمؤمن عليه وذلك بإجياد دخل بديل عن 
  .دخله الذي فقده بسبب عجزه عن العمل محاية له من خطر العوز واحلاجة

لذلك حاول الفقهاء إجياد معيار آخر لتفسري معىن تأمني العجز يتماشـى واهلـدف مـن    
  .فاهتدوا إىل املعيار املهينالتأمينات االجتماعية 

  

  

  

  

  الفرع الثاين 
يــــــار املهنــــاملعی  

                                                        
   589: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (1) 
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ويعين العجز يف مفهوم هذا املعيار عدم استطاعة الشخص القيام بـنفس النشـاط   
املهين الذي كان يباشره قبل إصابته أو مرضه الذي أدى إىل عجزه حىت ولو كان بإمكانه 

  .القيام بنشاط مهين آخر

هذا املعيار من مفهوم العجز يشمل كل احلاالت اليت ال يستطيع الشـخص  وبذلك يوسع 
فيها القيام بنفس عمله السابق، مما جينبه املصاعب اليت قد تواجهه يف حالة إلزامه على تغيري 
النشاط املهين الذي يباشره خاصة إذا كان هذا النشاط من األنشطة اليت يصعب التحـول  

اخل أو إذا كان املصـاب  ...للبحارة وعمال احملاجر واملناجم،عنها كما هو احلال بالنسبة 
بالعجز قد بلغ سنا متقدمة يصعب معها إعادة تأهيله مرة ثانية للقيام بنشاط مهين آخر غري 

  .الذي كان ميارسه 

ويعاب على هذا التفسري كونه قد مينع العجزة الشباب من إعـادة تأهيلـهم ملمارسـة    
ملهنية بعد حالة العجز اليت أصابتهم مما حيوهلم مـن مصـاف   نشاطات تتماشى وقدرام ا

       (1).القوى العاملة املنتجة إىل القوى غري املنتجة اليت تصبح عالة على اتمع

كما أنه يعطي معنا واسعا لفكرة العجز كونه يشمل كل احلـاالت الـيت ال يسـتطيع    
. ن ميارسه قبل إصـابته بـالعجز  الشخص فيها القيام بنفس نشاطه املهين السابق الذي كا

لذلك حاول الفقهاء وكذا التشريعات احلديثة التضييق يف مفهوم تأمني العجز املهين وقالوا 
بأن العجز املهين الذي يستحق عنه التعويض هو ذلك العجز الذي يقعد املصـاب عـن   
الكسب بصفة عامة وعليه يقدر العجز مبا يترتب عليه من عـدم القـدرة عـن العمـل     
واحلصول على دخل يتناسب وقدرات العاجز العملية والعلمية، أما إذا كان الشخص لـه  
القدرة على ممارسة أي نشاط بغرض كسب قوته حىت وإن كان نشاطا غري نشاطه املهين 

  .األصل فال يعترب عاجزا

                                                        
   590: ص  –مرجع سابق   –أحمد حسن البرعي / د (1) 
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أي أن التفسري الضيق ملفهوم العجز أخذ بالقدرة على التكسب كمقياس لقيـاس درجـة   
هذا فإنه يربط نوع العجز حبجم املفقود من القدرة على العمل، فالعجز الكلـي  العجز فل

املستدمي يتمثل يف فقد القدرة على العمل بصفة ائية أما العجز اجلزئي املستدمي فينصـب  
  (1) .على الفقد اجلزئي للقدرة على العمل ويعرف بالعجز عن الكسب

ملؤمن له التعويض املقرر مبوجب قـوانني  يتضح مما سبق أن العجز الذي يستحق مبوجبه ا
التأمينات االجتماعية هو العجز عن العمل أو الكسب الذي يعرض صاحبه لبؤس احلاجة 
والعوز بغض النظر عن كونه عجزا كليا أم جزئيا مىت بلغ هذا العجـز اجلزئـي النسـبة    

عن العمـل ال  حيث تشترط أغلبية التشريعات حدا أدىن من نسبة العجز . املطلوبة قانونا
كما هو الشأن لدى املشـرع  . يستحق املؤمن عليه احلماية التأمينية إال إذا بلغ هذه النسبة

املتعلـق بالتأمينـات    83/11من القانون رقم  31اجلزائري الذي يشترط يف نص املادة 
االجتماعية حلصول املؤمن عليه على معاش العجز أن يكون هذا العجز قد ذهب بنصـف  

  .ى العمل أو الكسب على األقلقدرته عل½ 

ونفس النتيجة أيضا اشترطها املشرع املصري حيث يعترب عاجزا وفقا لنص املادة اخلامسة 
كل شخص مصاب بعجز حيـول  : من قانون التأمني االجتماعي املصري) ن(من الفقرة 

  .على األقل 50%كلية بينه وبني العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 

م العجز الذي يستفيد مبوجبه املؤمن له مبزايا تأمني العجز هو العجز الـذي  إذن إن مفهو
يؤدي إىل فقد القدرة عن الكسب دون أن يكون هذا العجز عن الكسب عجزا تاما، بل 
قد يكون العجز عجزا جزئيا بشرط أن يبلغ هذا العجز اجلزئي احلد األدىن الذي اشـترطه  

ويض على تأمني العجز إال إذا بلغ العجز النسبة احملددة املشرع إذ ال يستحق املؤمن له التع
يف قانون التأمينات االجتماعية على األقل، كما رأينا لدى كل من املشرع اجلزائري وكذا 

                                                        
 405: ص  –مرجع سابق   –رجب سید حمیدة عبداهللا  (1)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

260

املصري الذين اشترطا العتبار الشخص عاجزا وبالتايل استحقاقه ملزايا تـأمني العجـز أن   
  .على األقليذهب هذا العجز بنصف قدرة العامل عن العمل 

  

 تصنیف العجز وتقدیره

  

يهدف التأمني عن العجز وفق املشرع اجلزائري إىل منح معاش للمؤمن عليه الذي 
ولتحضر هذا املعاش صنف املشـرع العجـز إىل   . يضطره العجز إىل االنقطاع عن العمل

  .ثالثة أصناف وعلى أساسها يقدر مبلغ املعاش املمنوح للمؤمن له العاجز
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  األولالفرع 
زةــــــف العجــــیتصن  

من قـانون التأمينـات    36تصنف حاالت استحقاق معاش العجز وفقا لنص املادة 
  :االجتماعية إىل ثالثة فئات 

ويدخل ضمن هذه الفئة كل عاجز تكون قدرته على العمـل   :الفئة األوىل 
  .ناقصة مبقدار النصف ولكن يستطيع أن يشغل منصب عمل

يدخل يف هذه الفئة كل عاجز يستحيل عليه إطالقا القيام بـأي  : الفئة الثانية 
 .نشاط مأجور

يدخل ضمن هذه الفئة كل عاجز يستحيل عليه إطالقا القيـام  :  الفئة الثالثة
بأي نشاط مأجور وحيتاج إىل مساعدة شخص من الغري للقيـام باألعمـال   

 .اليومية العادية والضرورية من أجل قضاء أمور حياته
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  الثاين الفرع
زــــــر العجـــــــتقدی  

تقدر نسبة العجز من طرف الطبيب املعاجل الذي يأخذ بعني االعتبار ما بقي مـن  
قدرة املؤمن عليه على العمل، وحالته الصحية العامة، وسنه وقواه البدنية والعقلية وكـذا  

ـ  ها اعتبـار  مؤهالته وتكوينه املهين، وعلى أساس هذه املعطيات حيرر شهادة يثبت مبوجب
  .استحقاقه لتعويضات التأمني عن العجز: العامل عاجزا عن الكسب وبالتايل 

ونظرا لكون العجز ال حيدث بصورة فجائية بل غالبا ما يكون عقب مـرض أو حـادث   
. يقتضي مرور فترة من الزمن حىت تتحدد نسبته، وذلك باستقرار حالة العاجز أو شـفائه 

يقدر معاشا للعجز إال بعد مرور فترة مـن الـزمن ميـنح    لذلك فإن املشرع اجلزائري ال 
العاجز خالهلا أداءات أو تعويضات تأمني املرض وعند انقضاء هذه املـدة تتـوىل هيئـة    
الضمان االجتماعي تلقائيا النظر يف احلقوق املترتبة على تأمني العجز دون انتظار تقـدمي  

املتعلق  83/11من القانون رقم  35الطلب من املعين، وهذا ما هو واضح من نص املادة 
  : بالتأمينات االجتماعية بقوهلا 

عند انقضاء املدة اليت قدمت خالهلا لألداءات النقدية للتأمني على املرض تتوىل هيئة " 
الضمان االجتماعي تلقائيا النظر يف احلقوق من باب التأمني على العجز دون انتظـار  

  ."الطلب من املعين باألمر

حالة العجز إمجاال دون التمييز بني املرض أو حادث العمل الذي تسـبب يف   هذا وتقدر
هذا العجز، وعوامل العجز عن العمل األخرى، ولو كانت هذه العوامل أو بعضها سابقة 

  .للتاريخ الذي يبدأ منه احلق يف التأمني عن العجز
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ال تؤخذ بعني غري أن األمراض أو اجلروح وضروب العجز البدين اخلاضعة لتشريع خاص 
   (1).االعتبار يف تقدير حالة العجز

  

 شروط استحقاق معاش العجز

يتطلب الستحقاق معاش العجز وفقا لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري توافر 
  :الشروط التالية 

  الفرع األول
 ممارسة النشاط املهين

  

من هذا  20املادة على أن تطبق أحكام  84/27من املرسوم رقم  43تنص املادة 
  .املرسوم على األداءات املدفوعة على تأمني العجز

وبالرجوع إىل نص هذه املادة جندها تشترط حلصول املؤمن عليه على معاش العجـز أن  
يثبت يف تاريخ املعاينة أو اإلصابة أنه ميارس نشاطا مهنيا خيوله احلق يف احلصول على أجر، 

املتعلـق بالتأمينـات    83/11من القـانون رقـم    56،  52مع مراعاة أحكام املواد 
  .االجتماعية وتتعلق أحكام هذه املواد باملدة اليت جيب أن يقضيها العامل يف العمل

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم  42انظر المادة   (1)
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  الفرع الثاين
لــــــدة العمـــــم  

باإلضافة إىل شرط ممارسة النشاط املهين يشترط املشرع أن يكون العامل قد عمل 
ساعة على األقل أثناء اإلثىن عشر ) 240(تني وأربعني يوما أو مائ) 36(إما ستة وثالثني

وإمـا مائـة ومثانيـة     .شهرا اليت سبقت االنقطاع عن العمل وثبوت حالة العجز) 12(
سنوات ) 03(ساعة على األقل أثناء الثالثة ) 720(يوما أو سبعمائة وعشرين ) 108(

بشرط املـدة يف حالـة   وال يعتد  .اليت سبقت االنقطاع عن العمل أو ثبوت حالة العجز
  .العجز الناتج عن حادث عمل

أما ما يتعلق باستحقاق األداءات العينية أي التعويض عن العالج والرعاية الطبية فيشترط 
ساعة على األقل أثناء ) 60(أيام أو ستني ) 09(أن يكون املؤمن عليه قد عمل إما تسعة 

وإمـا سـتة   . ملطلوب التعويض عنهأشهر اليت سبقت تاريخ تقدمي العالج ا) 03(الثالثة 
شهرا اليت ) 12(ساعة أثناء اإلثين عشر ) 240(يوما أو مائتني وأربعني ) 36(وثالثون 

  .سبقت تاريخ تقدمي العالج الذي يطلب تعويض نفقاته
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  الفرع الثالث
نــــــرط الســــش  

 يتطلب الستحقاق معاش العجز أال يكون املؤمن له قد بلغ سن اإلحالـة علـى  
املعدل واملتمم واملتعلـق   83/12من القانون رقم  06التقاعد واملقدرة وفقا لنص املادة 

بالتقاعد بستني سنة من العمر على األقل مع مراعاة حق املرأة العاملة يف طلـب اإلحالـة   
  .سنة كاملة) 55(على التقاعد ابتداء من اخلامسة واخلمسني 

 يستوف شرط مدة العمل لالستفادة من معاش وال يعتد بشرط السن إذا كان املؤمن له مل
ويعود سبب اشتراط املشرع عدم بلوغ املؤمن له سن التقاعد، إىل حصوله على . التقاعد

معاش التقاعد عند بلوغه هلذا السن، إذ وببلوغ املؤمن له هلذا السن يتحول معاش العجـز  
  :بقوهلا  83/11من القانون رقم  46إىل معاش التقاعد وهذا ما قضت به املادة 

يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد مبعاش تقاعد يعادل مبلغه معاش العجز  "
  ."على األقل وتضاف إليه عند االقتضاء الزيادة عن الزوج املكفول
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أساس احتساب مبلغ معاش 

 العجز ومقداره

بـل  يقوم حساب مبلغ معاش العجز على أساس األجر الذي يتقاضاه املؤمن لـه ق 
  .انقطاعه عن العمل بسبب العجز وكذلك نسبة العجز املقدر من قبل الطبيب املعاجل

  الفرع األول 
 أساس احتساب معاش العجز

  

حيتسب مبلغ العجز املستحق للمؤمن له على أساس األجر، وحيسب بالرجوع إما 
األجر إىل آخر أجر سنوي مت تقاضيه واخلاضع الشتراكات الضمان االجتماعي، وإما إىل 

. سنوات األكثر نفعا للمؤمن له يف خالل حياته املهنية) 03(السنوي املتوسط يف الثالث 
وعندما يستويف املعين باألمر ثالث سنوات من التأمني ضد العجز حيسب معـاش العجـز   

   (1).حبسب األجر السنوي املتوسط املناسب لفترات العمل اليت أداها

  

   

                                                        
  السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  37انظر امادة   (1)
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  الفرع الثاين
اشــــدار املعــــمق  

العجـزة إىل   83/11من القانون رقم  36لقد صنف املشرع اجلزائري يف املادة 
حيث يساوي املبلغ السنوي للمعاش . وعلى أساسها يقدر مقدار املعاش (1)ثالثة أصناف

املدفوع للعجزة من الصنف األول أي الفئة اليت ال تزال قادرة على ممارسة نشاط مـأجور  
  .توسط الذي يشغله العاجز قبل إصابتهمن األجر السنوي امل  %60

وتقدر نسبة مبلغ املعاش بالنسبة للعجزة من الصنف الثاين أي الفئة اليت يتعذر عليها إطالقا 
  .السابق اإلشارة إليها 37من األجر احملدد يف املادة  80%: ممارسة أي نشاط مأجور بـ

ويساوي املبلغ السنوي ملعاش العجزة من الصنف الثالث أي الفئة اليت يتعذر عليها القيـام  
 80%بأي نشاط مأجور وحيتاجون ملساعدة من الغري للقيام حباجام العامة أو العاديـة  

  .أعاله 37من األجر احملدد يف نص املادة 

لقضاء حاجاته اليوميـة  وإذا استدعت احلالة الصحية للمؤمن له االستعانة بشخص آخر 
من قيمة أجر املنصب دون أن تقـل   40%الضرورية يضاف إىل هذا املعاش مبلغ نسبته 

  .ج.د 12.000:هذه الزيادة عن حد أدىن يقدر بـ

مـن املبلـغ     75%ويف مجيع احلاالت ال ميكن أن يقل املبلغ السنوي ملعاش العجز عن 
  .السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون

  

                                                        
  .سبق تصنیف ھذه العینات في الفرع األول من المطلب الثاني من ھذا الفصل  (1)
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  الثالث الفرع
زـــــاش العجـــع معــــدف  

نظرا لكون العجز ال يتحدد بشكل فجائي إذ يقضي مرور فترة من الـزمن حـىت   
ميكن حتديد نسبته، إما باستقرار حالة املريض أو شفائه فإن املشرع اجلزائـري ال يقـرر   

للتـأمني  استحقاق معاش العجز إال بعد انقضاء املدة اليت قدمت خالهلا األداءات النقدية 
على املرض باعتبار ويف أغلب األحيان أن العجز يكون نتيجة مباشرة للمرض حيث غالبا 
ما يسبق العجز حالة مرض أو إصابة تؤدي إىل العجز عن العمل، بل إن املرض هو أكثـر  

  .األسباب املؤدية إىل العجز خاصة يف األمراض املزمنة اليت يستعصى عالجها

زمن يتقاضى خالهلا العاجز تعويضا عن املـرض إىل أن تسـتقر   إذن بعد مرور فترة من ال
حالة عجزه أو شفائه، فإن تقرر حالة عجزه يدفع له معاش العجز وفقا للنسـب املشـار   
إليها سابقا، وتتوىل هيئة الضمان االجتماعي تلقائيا تقدمي األداءات املستحقة للعاجز الذي 

لك دون انتظار تقدمي طلب من املعين بـاألمر،  استوىف مجيع الشروط القانونية املتطلبة لذ
  .حيث تدفع هذه األداءات أو املعاشات شهريا عند حلول أجل االستحقاق
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مراجعة معاش العجز 
 واستبداله

وإلغاؤه   

ال يكتسب معاش العجز صفة الدميومة نظرا لكونه ذو طبيعة مؤقتة حبيث ميكـن  
جزئيا، تبعا للحالة الصحية للمؤمن له وكذا مدى مراجعته أو استبداله أو إلغاؤه كليا أو 

استعادته للقدرة على العمل كل ذلك بناء على اخلربة الطبية اليت تعدها اللجان املختصـة  
  .حباالت العجز

  الفرع األول
اش ـــة معـــمراجع

زــــالعج  

 ميكن مراجعة معاش العجز إما بالزيادة أو النقصان مىت حدث تغيري يف حالة املؤمن
اليت تقضي بأن مينح معاش  83/11من القانون رقم  44له وذلك استنادا إىل نص املادة 

العجز بصورة مؤقتة وميكن أن يراجع إثر حدوث تغري يف حالة املؤمن له العاجز، وذلـك  
  .بناء على ما يرد يف التقارير الطبية فيستحق املصاب معاشا مساويا نسبة ذلك العجز

جيب علـى  ": السابق اإلشارة إليه على أنه  84/27من املرسوم رقم  44وتنص املادة 
املعطوب أن خيضع للفحوص الطبية اليت ميكن أن تطلبها يف أي وقت هيئـة الضـمان   
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وتكفل هيئة الضمان االجتماعي مبصاريف هذه ...االجتماعي وإال علق معاشه أو ألغي
  ."الفحوص

لضمان االجتماعي أن تطلب إعادة الفحص الطيب للمعطوب ومفاد هذا النص أن هليئة ا
من قبل الطبيب املختص وعادة يكون تابعا هليئة الضمان االجتماعي أو طبيبا خبريا، 
وذلك بغرض تقديره درجة العجز على وجه الدقة، إذ أن درجة العجز قد تزيد أو تقل 

أن يعدل يف درجة العجز  ويكون من صالحيات الطبيب املعاجل. عن التقدير األول  هلا
  .عند إعادة فحص املعطوب العاجز

ويعدل يف درجة العجز بالزيادة أو النقصان على حسب تقديره وعلى درجة تقدير العجز 
ويتم مراجعة معاش العاجز إما بالزيادة أو النقصان حيث تعترب نسبة العجز اجلديدة أساسا 

  .لتحديد معاش العجز

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية         جنده  83/13 وبالرجوع إىل القانون رقم
منه على أن يراجع ريع حادث عمل إذا اشتد عطـب املصـاب أو    58يقضي يف املادة 

وتتم هذه املراجعة كل ثالثة أشهر على األكثر خالل السنتني األوليتني املـواليتني  . خف
  .لتاريخ الشفاء أو جرب اجلرح

السنتني ال ميكن أن يتم حتديد جديد للتعويضات املمنوحة إال بعـد  وعند انقضاء هاتني 
  .مرور مدة سنة بني املدة واألخرى وتبقى هذه اآلجال سارية حىت لو مت األمر بعالج طيب
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  الفرع الثاين
 استبدال معاش العجز

يهدف معاش العجز إىل تعويض املؤمن له العاجز عن أجره الذي فقـده بسـبب   
عمل ورغبة من املشرع يف كفالة مستوى معيشي مقبول للمؤمن لـه بعـد   انقطاعه عن ال

توقفه عن العمل وحرمانه من األجر فقد قرر ختويله احلق يف احلصول على معاش العجـز  
  .مىت كان مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على األقل

ى العمل لذلك فقد قرر هذا وإذا كان تقدم الشخص يف العمر أو السن يضعف قدرته عل
على التقاعد مع ختويله احلـق يف  ) سنة 60(املشرع إحالة الشخص الذي بلغ سنا معينة 

احلصول على معاش دائم كتعويض عن األجر الذي انقطع بسبب انقطاعهم عن العمـل  
وذلك لغرض توفري مستوى معيشي أيضا مقبول هلؤالء الذين ال يقدرون على مواصـلة  

  .مهم يف السنالعمل بسبب تقد

وببلوغ الشخص صاحب معاش العجز هلذه السن احملددة لإلحالة على التقاعد تكون قـد  
  .توافرت فيه شروط استحقاق معاش التقاعد وبذلك أصبح يستحق أكثر من معاش

والقاعدة عدم اجلمع بني أكثر من معاش، ذلك ألن اهلدف من ختويل احلق يف املعاش هو 
ضمان مستوى معيشي للمؤمن العاجز حىت حيميه من احلاجة والعوز وليس جتمعا لرؤوس 
أموال، لذلك قرر املشرع عند بلوغ املؤمن له العاجز هلذه السن وتوافرت فيـه شـروط   

ل معاشه املستحق له بسبب العجز مبعاش التقاعد، وهذا ما استحقاق معاش التقاعد استبدا
يستبدل معاش العجـز  : " بقوهلا  83/11من القانون رقم  46قضى به يف نص املادة 
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عند بلوغ سن التقاعد مبعاش تقاعد يعادل مبلغه معاش العجز على األقل وتضاف إليه 
  ."عند االقتضاء الزيادة عن الزوج املكفول

ة الالزمة للمؤمن له صاحب معاش العجز فقد اشترط املشرع أن يكون مبلغ ولتوفري احلماي
معاش التقاعد مساويا ملعاش العجز على األقل، ويف حالة النقصان يدفع له الفرق باإلضافة 

إال أن الزيادة عن الزوج املكفول ال متـنح إال إذا  . إىل الزيادة املقررة عن الزوج املكفول
من القانون  16صية السنوية أقل من املبلغ األدىن احملدد يف املادة كانت موارد الزوج الشخ

من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن  75%املتعلق بالتقاعد أي أقل من  83/12رقم 
   (1).املضمون

  الفرع الثالث 
اء ــــــــإلغ
اشــــــــاملع  

يستحق معاش العجـز  حتدد أغلبية التشريعات االجتماعية حدا أدىن من العجز وال 
إال إذا جتاوز هذا احلد، وإذا استعاد املستفيد من املعاش قدرته على العمل وأصبح عجـزه  
عن العمل دون احلد األدىن املقرر قانونا جاز إلغاء املعاش املستحق بسبب العجز وهذا ما 

ح ميـن  : "بقوهلا  83/11من القانون رقم  44قضى به املشرع اجلزائري يف نص املادة 
معاش العجز بصفة مؤقتة وميكن أن يراجع إثر حدوث تغيريات يف حالة العجز، ويلغى 

  ."50%إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة املستفيد على العمل تفوق 

                                                        
  .1985لسنة  09منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1985رایر فب 09المؤرخ في  85/31من المرسوم رقم  06انظر المادة   (1)
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كما ميكن هليئة الضمان االجتماعي أيضا توقيف أو إلغاء معاش العجز يف حالـة امتنـاع   
لطبية اليت تأمر ا هيئـة الضـمان   العاجز املستفيد من املعاش عن اخلضوع للفحوصات ا

السـابق   83/11من القانون رقم  44االجتماعي إذ جيوز هلذه األخرية ومبوجب املادة 
اإلشارة إليه أن تطلب ويف أي وقت من املؤمن له املستفيد من معاش العجـز اخلضـوع   
للفحوصات الطبية اليت تأمر ا على أن تتكفل مبصاريف تلك الفحوصـات مبـا فيهـا    
مصاريف تنقل املؤمن له إذا اضطر إىل التنقل خارج إقليم بلدية إقامته وذلـك اسـتجابة   

مـن   09الستدعاء الطبيب اخلبري أو اللجنة املختصة حباالت العجز، وذلك تطبيقا للمادة 
يتم التكفل مبصاريف تنقل املؤمن له أو ذوي حقوقه أو  : "بقوهلا  83/11القانون رقم 

ه ضمن الشروط احملددة مبوجب التنظيم، إذا مت استدعاؤه من أجل عند االقتضاء مرافق
مراقبة طبية أو خربة من قبل هيئة الضمان االجتماعي أو جلنة العجز أو عندما يستحيل 

  ."العالج يف بلدية إقامته

  رابعالفرع ال
اللجان املختصة بتقدیر حاالت 

 العجز

العجز، حيث تقدر هذه اللجان تقدر حالة العجز من قبل اللجان املختصة حباالت 
سبب وطبيعة املرض أو احلادث الذي أدى إىل العجز وكذا تاريخ الشفاء أو اجلرب، كمـا  

  .حتدد أيضا حالة العجز وكذا نسبته

املتعلـق باملنازعـات يف جمـال الضـمان      83/15من القانون رقم  85وتطبيقا للمادة 
 08املـؤرخ يف   05/433التنفيذي رقـم  صدر املرسوم . املعدل واملتمم(1)االجتماعي

                                                        
  . 1983سنة  28انظر الجریدة الرسمیة عدد   (1)
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حيدد قواعد تعيني أعضاء اللجنة الوالئية للعجز وكذا قواعد وكيفيـة  . (2)2005نوفمرب 
سنوات قابلة للتجديد  4وقد قضى هذا املرسوم أن يعني أعضاء هذه اللجنة ملدة . سريها

ح السلطات أو مبوجب قرار يصدر عن الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقترا
  :اهليئات اليت يتبعوا ويتكون أعضاؤها كالتايل 

مستشار لس قضائي يتم تعيينه من قبل رئيس الس القضائي املختص إقليميا ويتوىل  -1
  .رئاسة اللجنة

طبيب خبري يعينه مدير الصحة يف الوالية من ضمن قائمة حيددها الـوزير املكلـف    -2
 .ت الطببالصحة بعد أخذ رأي جملس أخالقيا

ممثل عن الوزير املكلف بالضمان االجتماعي يعني من بني األعوان التـابعني لقطـاع    -3
 .الضمان االجتماعي

ممثالن عن العمال لألجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناء على اقتـراح   -4
 .املنظمة النقابية للعمال األجراء األكثر متثيال على املستوى الوطين

ال غري األجراء، بناء على اقتراح املنظمة املهنية اليت تضم أكرب عدد ممكن ممثل عن العم -5
 .من املنخرطني يف نظام غري األجراء على مستوى الوطن

 

ويف حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة يتم استخالفه حسب نفس اإلشكال بالنسبة 
ستعانة بأي شخص كفء كما ميكن للجنة الوالئية للعجز اال. للمدة الباقية من العضوية

  .ترى أنه من شأنه مساعدا يف القيام مبهامها
وجتتمع هذه اللجنة كلما دعت احلاجة إىل ذلك بناء على استدعاء من رئيسها، وذلك يف 
مقرها الكائن على مستوى وكالة الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعيـة يف الواليـة   

                                                        
  .2005سنة  74انظر الجریدة الرسمیة عدد   (2)
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بيب املستشار يعينه املدير العـام هليئـة الضـمان    ويتوىل أمانتها عون له صفة الط. املعنية
  .االجتماعي املعنية

هذا وتتخذ اللجنة قراراا باألغلبية ويف حالة التساوي يرجح صوت الـرئيس، غـري أن   
من أعضائها من بينهم الرئيس ) 04(مداوالت هذه اللجنة ال تصح إال إذا حضرها أربع 

  (1).والطبيب اخلبري

الصادر  131785لغرفة االجتماعية باحملكمة العليا يف القرار رقم ويف هذا الشأن قضت ا
يقضي بإبطال القرار الصادر عن جلنة العجز لوكالـة واليـة    24/09/1996بتاريخ 

والقاضي برفض  15/11/1993اجلزائر للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية بتاريخ 
لضـمان االجتمـاعي بعـد اخلـربة     متديد معاش العجز وتأييد القرار الذي اختذته هيئة ا

  (2).الطبية

وقد استندت الغرفة االجتماعية يف رفضها هلذا القرار لعدم ذكر أمساء أعضاء اللجنـة يف  
مـن   32القرار، األمر الذي ال ميكن من مراقبة توافر الشروط املنصوص عليها يف املادة 

على أنه ال تصـح  من نفس القانون تقتضي  33وحيث أن املادة  83/15القانون رقم 
من أعضائها ) 04(مداوالت اللجنة املختصة حباالت العجز إال إذا حضر اجتماعها أربعة 

منهم الرئيس والطبيب اخلبري، حيث أنه ال تتم مراقبة ذلك إال بذكر أمساء وصفات أعضاء 
جلنة العجز وبالتايل فإن ذكرهم وجوبيا وعليه يتعني نقض القرار املطعون فيـه علـى أن   

   (3).حمل املصاريف القضائية من خسر دعواهيت

  

                                                        
  .قبل التعدیل كان شرط حضور ثالثة من أعضائھا على أن یكون من بینھم الرئیس والطبیب الخبیر  (1)
وبعد . كان یتم االعتراض على قرارات اللجان المختصة بحاالت العجز لدى المجلس األعلى للقضاء 83/15قبل تعدیل القانون رقم   (2)

 99/10من القانون رقم  37المادة . التعدیل أجاز القانون الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالعجز أمام الجھات القضائیة المختصة 
    1999لسنة  80منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1999نوفمبر  11المؤرخ في 

   92: ص  1996لسنة  - 02- المجلة القضائیة عدد  (3)
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 اللجان املكلفة بفض النزاعات 
 حول خطر العجز

قد تنشأ نزاعات أو خالفات بني املستفيد من تأمني العجز سواء كان املؤمن لـه  
نفسه أو ذوي حقوقه وبني هيئة الضمان االجتماعي حول احلقوق وااللتزامات املترتبة عن 

وتدور هذه الرتاعات عادة حول تقدير التعويضات ونسـبة العجـز    .تأمني خطر العجز
  .واحلالة الصحية للمؤمن له بصفة عامة

املتعلـق باملنازعـات يف    83/15ولفض هذه الرتاعات فقد نص املشرع يف القانون رقم 
على إنشاء جلان ترفع إليهـا االعتراضـات   . (1)جمال الضمان االجتماعي املعدل واملتمم

  .واملتعلقة خبطر العجز يالقرارات الصادرة عن هيئة الضمان االجتماعاملتعلقة ب

  

   

                                                        
  .1999لسنة  80وكذلك الجریدة الرسمیة عدد  1983لسنة  28انظر الجریدة الرسمیة عدد   (1)
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 اللجنة الوالئیة للطعن املسبق 
"جلنة الطعن األوىل"  

املؤرخ يف  99/10من القانون رقم ) 03(قضى املشرع اجلزائري يف املادة الثالثة 
كل والية جلنة على أن تنشأ يف  83/15املعدل واملتمم للقانون رقم  1999نوفمرب  11

  .للطعن املسبق يف جمال الضمان االجتماعي

  الفرع األول
  ةـــــل اللجنـــــتشكی

سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار  04يعني أعضاء اللجنة الوالئية للطعن املسبق ملدة 
صادر من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقتراح كل من الوايل واملنظمـات  

  :وأرباب العمل وتشكل من األعضاء اآلتية العمالية 

ممثلني عن العمال باقتراح من املنظمات النقابية األكثر متثيال على مستوى ) 03(ثالثة  -1
  .الوالية

ممثلني عن أصحاب العمل باقتراح من منظمات أرباب العمل األكثر متثيال ) 03(ثالثة  -2
 .على مستوى الوالية طبقا للتشريع املعمول به

 .عن اإلدارة باقتراح من وايل الوالية) 01(حد ممثل وا -3
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يتوىل أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان االجتماعي املختصة ويتوىل رئاستها ممثل 
اإلدارة، ويف حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء هذه اللجنة ألي سبب من األسـباب يـتم   

  .استخالفه حسب األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة

  الفرع الثاين
ةــــــام اللجنــــــمه  

تتوىل اللجنة الوالئية للطعن املسبق البت يف االعتراضات أو الطعون اليت يرفعهـا  
إليها املؤمن هلم أو ذوي حقوقهم وكذلك أصحاب العمل ضد القرارات املتخذة من قبل 

نظـر يف هـذه   حيث جتتمع هذه اللجنة لل. هيئة الضمان االجتماعي واملتعلقة خبطر العجز
يوما بناء على استدعاء من رئيسـها يف  ) 15(االعتراضات وذلك مدة كل مخسة عشر 

 2/3دورة عادية، وميكنها أن جتتمع يف دورة غري عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثـي  
وال ينعقد اجتماعها إال حبضور أغلبية أعضائها، ويف حالة عدم اكتمال النصاب . أعضائها

وتتخذ . بعد استدعاء ثان ألعضائها مهما كان عدد األعضاء احلاضرينتصح اجتماعاا 
قراراا باألغلبية البسيطة من األصوات ويف حالة تساوي األصـوات يـرجح صـوت    

  (1).الرئيس

  

   

                                                        
  2004لسنة  25دة الرسمیة عدد الجری 2004الصادر في أفریل  114—04من المرسوم التنفیذي رقم  6،5،4،3المواد   (1)
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  الفرع الثالث 
إجراءات الطعن أمام اللجنة 

 الوالئیة
للطعن املسبق   

الضمان االجتماعي املتعلقـة خبطـر   يرفع االعتراض عن القرارات الصادرة عن هيئة 
العجز سواء تعلق األمر مبقدار التعويض عن العجز أو بتحديد نسبته من قبل املعين بـاألمر  

  :إىل اللجنة الوالئية للطعن املسبق يف اآلجال التالية وذلك حتت طائلة عدم قابليتها 

تعلق الـرتاع بـأداء   التاليني بعد تبليغ القرار املعترض عليه إذا ) 02(خالل الشهرين  -1
  .الضمان االجتماعي

خالل شهر واحد إذا تعلق الرتاع باالحتساب وبتحصيل االشـتراكات والزيـادات    -2
  (1).والعقوبات عن التأخري

هذا ويتم إخطار اللجنة الوالئية للطعن املسبق باالعتراض عن القرارات املتخذة من قبـل  
عليها مع اإلشعار باالسـتالم وإمـا   هيئة الضمان االجتماعي إما بواسطة رسالة موصى 

  .بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل اإليداع

تبت اللجنة يف هذه االعتراضات وذلك يف أجل شهر واحد الذي يلي تـاريخ اسـتالم   
العريضة أو الطلب، كما جيب إرسال حمضر مداوالت القرارات املتعلقـة باالعتراضـات   

. يومـا ) 15(ل هيئة الضمان االجتماعي وذلك خالل مخسة عشر للمصادقة عليه من قب

                                                        
  .المعدل والمتمم 83/15من القانون رقم  10انظر المادة   (1)
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ومتنح هذه األخرية أجل شهر للبت يف حمضر املداوالت حول القرارات ابتداء من تـاريخ  
  .تسليم هذه احملاضر

وتبلغ اللجنة الوالئية للطعن املسبق قراراا حول االعتراضات املرفوعة إليها للمعنـيني يف  
اريخ صدور قرار اللجنة، ويف حالة عدم الرد على االعتراضـات ال  أجل شهر ابتداء من ت

يستطيع املعين باألمر استئناف االعتراض إال بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ إيداع عريضة 
  .أو طلب االعتراض

هذا وتكون قرارات اللجنة الوالئية للطعن املسبق قابلة لالستئناف أمام اللجنـة الوطنيـة   
ا عدى ما تعلق منها بالقرارات املتخذة يف جمـال حتصـيل الغرامـات    للطعن املسبق، م

والزيادات عن التأخري يف دفع االشتراكات املستحقة، حيث تنظر ا اللجنة الوالئية للطعن 
   (1).املسبق بصورة ابتدائية وائية وتكون قراراا غري قابلة للطعن فيها

  

اللجنة الوطنیة للطعن املسبق 
 ومهامها

السابق  83/15مكرر من القانون رقم  09املشرع اجلزائري يف نص املادة  قضى
اإلشارة إليه على أن تنشأ لدى كل هيئة للضمان االجتماعي جلنة وطنية للطعن املسـبق  
تبت يف االستئناف حول الطعون غري تلك املتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخري الـيت  

املسبق بصورة ابتدائية وائية املرفوعة إليها من قبل املعين  تنظر فيها اللجنة الوالئية للطعن
  .يوما من تاريخ رفع االعتراض إليها 30باألمر وذلك خالل 

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 99/10من القانون رقم ) 03(انظر المادة الثالثة   (1)
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  الفرع األول 
تشكیل اللجنة الوطنیة للطعن 

 املسبق

يعني أعضاء اللجنة الوطنية للطعن املسبق مبوجب قرار صادر مـن الـوزير املكلـف    
على اقتراح من جملس اإلدارة حيث يتم تعيني أعضاء اللجنة من بالضمان االجتماعي بناء 

سنوات قابلة للتجديـد،   04بني أعضاء جملس إدارة هيئة الضمان االجتماعي وذلك ملدة 
  :وتشكل من 

  .ممثلني عن العمال) 03(ثالثة  -1
 .ممثلني عن أصحاب العمل) 03(ثالثة  -2

 .ممثل واحد عن اإلدارة -3

ان هيئة الضمان االجتماعي، ويتوىل رئاسة هذه اللجنة ممثـل  يتوىل أمانة اللجنة أحد أعو
اإلدارة، وجتتمع هذه اللجنة للنظر يف االستئناف املرفوع أمامها بشأن القرارات الصـادرة  
عن اللجنة الوالئية للطعن املسبق وذلك يف دورة عادية مرة كل شهر بطلب من رئيسـها  

. أعضـائها  2/3ما من رئيسها أو مـن  وميكن أن جتتمع يف دورة غري عادية بطلب دائ
ويصح اجتماعها إذا حضرها أغلبية أعضائها، وعند عدم اكتمال النصاب القانوين يـتم  

تتخـذ قراراـا   . استدعاء ثان وينعقد مهما كان عدد األعضاء احلاضرين يف االجتماع
 (1).باألغلبية البسيطة ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

                                                        
  .  السابق اإلشارة إلیھ 04/114التنفیذي رقم  ممن المرسو 12،11،10،9انظر المواد   (1)
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تشكيلة هذه اللجنة ختضع لنفس إجراءات اللجنة الوالئية للطعن املسبق سواء  واملالحظ أن
من حيث عدد األعضاء وكذلك النسبة املطلوبة لصحة اجتماعاا، غـري أن أعضـاءها   

  .يعينون من بني أعضاء جملس إدارة هيئة الضمان االجتماعي

  الفرع الثاين
مهام اللجنة الوطنیة للطعن 

 املسبق

للجنة الوطنية للطعن املسبق يف البت يف االستئناف املرفوع إليها حول تتمثل مهام ا
القرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية للطعن املسبق حول االعتراضات املتعلقة بقـرارات  
هيئة الضمان االجتماعي املرفوعة إليها من قبل املؤمن له أو ذوي حقوقـه أو صـاحب   

ة عادية مرة كل شهر بناء على اسـتدعاء مـن   حيث جتتمع هذه اللجنة يف دور. العمل
 2/3رئيسها، وميكن أن جتتمع أيضا يف دورة غري عادية بطلب مـن رئيسـها أو مـن    

  .أعضائها وذلك للنظر يف االستئناف املرفوع إليها

وال تنعقد اجتماعاا إال إذا حضرها أغلبية أعضائها، وعند عدم اكتمال هذا النصاب يتم 
جنة مرة ثانية ويف هذه احلالة ينعقد االجتماع مهما كان عدد األعضاء استدعاء أعضاء الل

احلاضرين، تتخذ قراراا باألغلبية البسيطة ويف حالة تساوي األصوات يـرجح صـوت   
  (1).الرئيس

  

   

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 04/114من المرسوم التنفیذي رقم  13،12،11انظر المواد   (1)
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  الفرع الثالث
إجراءات االستئناف أمام 

 اللجنة الوطنیة للطعن املسبق

ثانية بالنسبة للنظر يف القرارات الصـادرة  تعترب اللجنة الوطنية للطعن املسبق درجة 
عن هيئة الضمان االجتماعي ذات الصلة خبطر العجز ما عدى تلك اليت تنظر فيها اللجنة 

وقد جعـل املشـرع   . الوالئية للطعن املسبق بصورة ابتدائية وائية كما سبق وأن أشرنا
ء للقضاء، حيث قضـى يف  إجراء رفع االستئناف أمام هذه اللجنة أمرا إجباريا قبل اللجو

على أنه ومع مراعاة االعتراضات علـى القـرارات    83/15من القانون رقم  14املادة 
للطعن املسبق ال ميكن الطعن أمـام   يةئالوالالصادرة يف مرحلة ابتدائية وائية عن اللجنة 

  .احملكمة ما مل يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق

عند استئناف القرارات الصادرة  تباعهااغري أن املشرع مل ينص على اإلجراءات الواجب 
عن اللجنة الوالئية للطعن املسبق أمام هذه اللجنة، مما يدل على أن املشرع أراد ضـمنيا  
اعتماد نفس إجراءات رفع الطعن أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق خاصة إذا علمنـا أن  

س الشكل، وتنعقد اجتماعاا بنفس نسب حضور أعضائها كما سـبق  اللجنة تتخذ نف
وتفاديا للتكرار نكتفي بنفس اإلجراءات املشار إليها يف اللجنة الوالئية للطعـن  . وأن رأينا

  .املسبق

هذا ويوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الضـمان االجتمـاعي والـيت مت    
الوالئية للطعن املسبق إىل أن يتم البت فيها ائيـا  االعتراض عليها أمام اللجنة الوطنية أو 

غري أن االعتراض على قرارات هيئة الضمان االجتماعي أمام كـل  . من قبل هذه اللجان
من اللجان الوالئية وكذا الوطنية للطعن املسبق ال يوقف دعوى الصندوق يف حالة عـدم  
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ه يف نص املادة السادسة التصريح بالنشاط أو عدم طلب االكتساب كما هو منصوص علي
املتعلق بالتزامات  1983املؤرخ يف يوليو  83/14من القانون رقم ) 08(والثامنة ) 06(

  (1).املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي املعدل واملتمم

  

املنازعات الطبیة يف جمال 
 الضمان االجتماعي

ذات الصـلة   وتشمل كل اخلالفات أو املنازعات النامجة عن ممارسة النشـاطات 
  .بالضمان االجتماعي

   

                                                        
  معدل بموجب القانون  1983لسنة  28منشور في الجریدة الرسمیة عدد   (1)

  .1986لسنة  55منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1986المؤرخ في دیسمبر  86/15القانون رقم  - 
 .1998لسنة  98شور في الجریدة الرسمیة عدد من 1998دیسمبر  30المؤرخ في  98/12القانون رقم  - 
  .2004لسنة  72منشور في الجریدة الرسمیة عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/17القانون رقم  - 
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ةــــات الطبیـــاملنازع  
وهي املنازعات املتعلقة بالوصفات أو الشهادات أو الوثائق الطبية األخـرى الـيت   
حيتمل فيها التعسف أو الغش أو اادلة اليت يصدرها مهين يف الصحة لصاحل املـؤمن لـه   

يف جمال االستفادة من االمتيازات الـيت  لغرض احلصول على امتيازات اجتماعية غري مربرة 
متنحها هيئة الضمان االجتماعي، وكذلك التجاوزات املرتكبة من قبل مصـاحل املراقبـة   

  .الطبية لصناديق الضمان االجتماعي جتاه املؤمن هلم اجتماعيا وكذا ذوي حقوقهم

  "يباللجنة التقنية ذات الطابع الط"وتتوىل البت يف هذه الرتاعات جلنة تدعى 

  الفرع األول
 تشكیل اللجنة التقنیة

  :تشكل اللجنة التقنية ذات الطابع الطيب من 

  .يعينهما الوزير املكلف بالصحة) 02(طبيبان  -1
ميثالن هيئة الضمان االجتماعي يعينهما الـوزير املكلـف بالضـمان    ) 02(طبيبان  -2

 .االجتماعي

 .ميثالن جملس أخالقيات املهنة) 02(طبيبان  -3

  .عني اللجنة بأي شخص ملساعدا على أداء عملها إذا رأت ضرورة لذلكوميكن أن تست
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سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار صـادر عـن    04ويتم تعيني أعضاء هذه اللجنة ملدة 
الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقتراح من السلطة اليت يتبعوا، ويتم جتديد 

انقطاع عضوية أحد األعضاء فيها يتم استخالفه  تشكيلها بالنصف كل سنتني، ويف حالة
ويترأس هذه اللجنة رئيس يعني من قبـل  . بنفس إجراءات التعيني للمدة الباقية من العهدة

  (1).الوزير املكلف بالضمان االجتماعي

  الفرع الثاين
ةـــــات اللجنــــصالحی  

النشـاطات الطبيـة ذات   تتوىل هذه اللجنة البت يف املنازعات النامجة عن ممارسة 
الصلة بالضمان االجتماعي، خاصة ما تعلق منها بالوصفات أو الشهادات الطبية األخرى 
اليت حيتمل فيها التعسف أو الغش أو ااملة اليت يقدمها مهين يف الصـحة للمـؤمن لـه    

وكذلك التجاوزات . اجتماعيا لغرض احلصول على امتيازات تأمني العجز دون وجه حق
لة من قبل مصاحل املراقبة الطبية لصناديق الضمان االجتماعي جتـاه املـؤمن هلـم    احلاص

كما تنظر هذه اللجنة أيضا يف مدى التأهيل املهين لألطبـاء  . اجتماعيا أو ذوي حقوقهم
وجراح األسنان والقابالت وكذا الصيادلة فيما يتعلق بالوصفات أو ممارسة بعض األعمال 

ل بالعالج الصحي للمؤمن هلم اجتماعيا من قبل هيئة الضـمان  التقنية ذات الصلة بالتكف
  .االجتماعي

  

   

                                                        
لسنة  50منشور في الجریدة الرسمیة عدد  2004المؤرخ في أوت  04/235من المرسوم التنفیذي رقم  6،5،4،3،2انظر المواد   (1)

2004  
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  الثالثالفرع 
إجراءات بت اللجنة يف 

 املنازعات الطبیة

ترفع الرتاعات ذات الطبيعة التقنية حتت طائلة عدم القبول أمام هذه اللجنة خالل 
الضمان االجتمـاعي  يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض من هيئة ) 15(مخسة عشر 

اليت جيب عليها إبالغ املؤمن له أيضا خالل مخسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع املؤمن 
  .له امللف الطيب حمل الرتاع

يوما ابتداء من تاريخ إيداع امللف الطيب من قبل املعـين   30تبت اللجنة يف الرتاع خالل 
  .باألمر الذي جيب أن يسلم له وصل إيداع امللف

تمع اللجنة مرة واحدة يف كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها كما جتتمـع يف دورة  جت
أعضائها أو بطلب من الـوزارة املكلفـة    2/3غري عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 

ويف حالـة  . ثلثي أعضائها 2/3ويتطلب لصحة اجتماعاا حضور . بالضمان االجتماعي
أيام املوالية مهما يكن عدد ) 08(ى خالل الثمانية عدم اكتمال النصاب جتتمع مرة أخر

تتخذ قراراا باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين، ويرجح . األعضاء احلاضرين
  .صوت الرئيس يف حالة تساوي األصوات

تسجل قراراا يف حماضر وتدون يف سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيسـها، وتبلـغ   
   (1).أيام ابتداء من تاريخ اختاذ القرار) 08(الل الثمانية ألطراف الرتاع وذلك خ

  

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 04/235انظر المرسوم التنفیذي رقم   (1)
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ةــــرة الطبیـــاخلب  

ختضع وجوبيا مجيع اخلالفات ذات الطابع الطيب إىل إجراءات اخلربة الطبية وذلك 
يف مرحلتها األوىل، ويقوم ذه اخلربة الطبيب اخلبري الذي مت اختياره باالتفاق بني املؤمن 

الضمان االجتماعي، من ضمن قائمة تعدها الوزارة املكلفة بالصحة وذلك بعـد  له وهيئة 
  .أخذ رأي جملس أخالقيات الطب

ويف حالة اخلالف حول ذلك خيطر مدير الصحة يف الوالية املعنية من قبل هيئة الضـمان  
أيام، إذ يقوم هذا األخري بتعيني الطبيب اخلبري من ) 10(االجتماعي وذلك يف أجل عشرة 
   (1).ضمن نفس القائمة املذكورة أعاله

  الفرع األول 
 أهداف اخلربة الطبیة

دف اخلربة الطبية أساسا إىل تقدمي اآلراء حول الوصفات اليت تعطى للمؤمن لـه  
املريض من قبل الطبيب املعاجل، وكذا األعمال الطبية املتعلقة باحلالة الصحية للمستفيد من 

اآلراء حول مدى قدرم على العمل مع األخـذ بعـني    الضمان االجتماعي وكذا تقدمي
االعتبار التربيرات الطبية وحقوقهم يف االستفادة من األداءات اليت متنحها هيئة الضـمان  
االجتماعي سواء كانت عينية متعلقة بعالجهم، أو نقدية متعلقة مبقدار التعـويض عـن   

  .ونأجرهم املفقود بسبب عجزهم وذلك وفق ما يقضي به القان
                                                        

  .السابق اإلشارة إلیھ 83/15من القانون رقم  21انظر المادة   (1)
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وجترى اخلربة الطبية للمستفيدين من الضمان االجتماعي على مستوى صناديق الضـمان  
من طرف املمارس الطيب املستشار هلذه الصناديق واملؤهل إلجراء فحص طيب للمستفيد أو 
كل وثيقة طبية هلا عالقة باحلالة الصحية اليت يتم من أجلها إجـراء اخلـربة أو املراقبـة    

   (1).الطبية

حالة عدم االمتثال للخربة الطبية أو عدم الرد على االستدعاء من أجل إجراء اخلـربة  ويف 
الطبية من طرف املؤمن هلم اجتماعيا يسقط حقهم يف األداءات املستحقة هلم خالل الفترة 

  .اليت مت فيها عرقلة املراقبة الطبية

تعسف أو جتاوزات أو غش أو وإذا مت إجراء اخلربة الطبية أو املراقبة الطبية وتبني أن هناك 
تصرحيات مزورة ختطر صناديق الضمان االجتماعي مقدمي العالج واملؤسسات أو اهلياكل 
الصحية املعنية أوال مبا مت من قبلهم من تعسفات أو جتاوزات أو غش أو تصرحيات كاذبة 

الطيب إذا دعت  واليت متت معاينتها من قبل املراقبة الطبية، وختطر اللجنة التقنية ذات الطابع
  .الضرورة ذلك

  

                                                        
   2005لسنة  33منشور في الجریدة الرسمیة عدد  2005مایو  07الصادر في  05/171من المرسوم التنفیذي رقم  5،4انظر المواد   (1)
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  الفرع الثاين
 إجراءات اخلربة الطبیة

السـابق   83/15من القانون رقـم   19لقد نص املشرع اجلزائري يف نص املادة 
اإلشارة إليه على أن تتاح للمؤمن له أجل مدته شهر لتقدمي طلب إجراء اخلربة من قبـل  

موصى عليها مـع طلـب اإلشـعار    هيئة الضمان االجتماعي وذلك إما بواسطة رسالة 
  .باالستالم وإما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك اهليئة مقابل تسليم وصل إيداع

وحرصا من املشرع على محاية حقوق املؤمن له فقد ألزم هيئـة الضـمان االجتمـاعي    
أيـام  ) 08(بضرورة إشعاره جبميع القرارات الطبية اليت تعنيه، وذلك يف ظرف الثمانيـة  

  .املوالية لتاريخ صدور رأي الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماعي

الصادر  119321ويف هذا الشأن قضت الغرفة االجتماعية باحملكمة العليا يف القرار رقم 
يقضي بإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء جيجـل بتـاريخ    20/12/1994بتاريخ 

  .تأنف والقضاء من جديد برفض الدعوىوالقاضي بإلغاء احلكم املس (1)04/04/1993

 15/12/1987ومفاد الرتاع عدم إشعار املدعى بالقرار الطيب املتخذ يف شأنه بتـاريخ  
إىل  20%من قبل هيئة الضمان االجتماعي والقاضي بتخفيض نسبة العجز لديـه مـن   

%15.  

باألمر جبميع  حيث من املقرر قانونا أنه يتوجب على هيئة الضمان االجتماعي إشعار املعين
القرارات الطبية املتخذة يف شأنه وذلك يف ظرف الثمانية أيام املوالية لتاريخ صـدور رأي  
الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماعي، ويتاح له أجل مدته شهر لتقدمي طلـب  

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 05/171ن المرسوم التنفیذي رقم م 10انظر المادة   (1)
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 إجراء اخلربة، حيث أنه تبني من القرار املطعون فيه ومن الوثائق املوجودة يف ملف الدعوى
غري ثابت ومل يـتم   15/12/1987أن تبليغ املدعى بالقرار الطيب املتخذ يف شأنه يوم 

بصفة رمسية لعدم وجود الدليل عن ذلك، وأن تقدمي نسخة مـن الرسـالة احملـررة يف    
من طرف مدير صندوق الضمان االجتماعي لوالية جيجل موجهـة   30/10/1988

رمسية، واستالمها من طرف املـدعى يف   للمدعى غري كاف ألن تبليغ هذه الرسالة بصفة
  .التاريخ املذكور غري ثابت يف امللف

حيث أن تبليغ القرار الطيب للمدعى بصفة رمسية شرط أساسي لبدايـة سـريان املهلـة    
السابق اإلشارة إليه اليت تسـمح   83/15من القانون رقم  19املنصوص عليها يف املادة 

  .يف أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار الطيبللمدعى بتقدمي طلب إجراء خربة طبية 

وحيث أنه على صندوق الضمان االجتماعي بوالية جيجل أن يقدم الـدليل أن تبليـغ   
املدعى بالقرار الطيب مت فعال بصفة رمسية، وعدم إثبات ذلك من طرف هيئـة الضـمان   

مـن   19 االجتماعي يعطي احلق للمدعي باستعمال اإلجراءات املنصوص عليها باملـادة 
فيما خيص طلب إجراء خربة طبية على املعين باألمر، وهو طلـب   15-83القانون رقم 

  (1).مؤسس مما يؤدي إىل نقض وإبطال القرار املطعون فيه

مما تقدم يتضح أن املشرع وفر احلماية الالزمة للمؤمن هلم اجتماعيا لالستفادة من مزايـا  
دين من الضمان االجتماعي، عندما أخضع تأمني العجز وضمان التكفل املناسب للمستفي

قرارات هيئة الضمان االجتماعي للطعن أمام اللجنة الوالئية للطعـن املسـبق مث اللجنـة    
كما أعطى هيئات الضمان االجتماعي حق املراقبة الطبية لتقـدمي  . الوطنية للطعن املسبق

ريض وذلك منعـا ألي  اآلراء حول الوصفات واألعمال الطبية املتعلقة بصحة املؤمن له امل
غش أو حتايل يف جمال الضمان االجتماعي حىت تؤدي هذه اهليئة الغرض املنشود أال وهو 

                                                        
   169: ص  1995سنة  01المجلة القضائیة عدد   (1)
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حتقيق األمن االجتماعي للمؤمن له سواء ما تعلق منه باجلانب الصحي له أو اجلانب املادي 
لة واملتمثل يف تعويضه عن أجره الذي فقده بسبب العجز الذي أحلق به وأقعده عن مواص

  .عمله مما يؤدي بالتايل إىل انقطاع أجره وتعرضه لبؤس احلاجة والعوز

  

الطعن يف القرارات املتعلقة 
حبالة العجز أمام اجلهات 

 القضائیة
سعيا منه لتوفري احلماية الالزمة لضمان التكفل الالزم للمستفيدين يف جمال الضمان 

القرارات ذات الصـلة بالضـمان   االجتماعي، أعطى املشرع ألطراف الرتاع املتولد عن 
االجتماعي وذات العالقة خبطر العجز احلق يف االعتراض على القرارات الضارة الصـادرة  
عن جلان الطعن املسبق أمام اجلهات القضائية، لكنه جعل رفع الرتاع أوال أمام جلان الطعن 

) 06(سادسة املسبق شرط أساسي لرفعه أمام القضاء وهذا ما هو واضح من نص املادة ال
املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي املعدل واملـتمم   83/15من القانون رقم 

ترفع االعتراضات اليت تتعلق من حيث طبيعتها باملنازعات العامة إىل جلـان  : " بقوهلا 
  ."الطعن املسبق املنصوص عليها أدناه، قبل اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة

من نفس القانون حيث أشار إىل أنه وباسـتثناء   14وقد أكد املشرع ذلك يف نص املادة 
القرارات الصادرة يف مرحلة ابتدائية وائية عن اللجنة الوالئية للطعن املسـبق، ال ميكـن   
الطعن أمام احملكمة ما مل يتم ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق، أي أن عرض الرتاع 

قرارات املتخذة من قبل هيئة الضمان االجتماعي على جلان الطعن املسبق شرط املتعلق بال
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جلنة الطعن (إلزامي بالنسبة ألطرافه على أن يعرض أوال أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق 
ويتم الطعن يف قرارات هذه األخرية أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق ما عدى ما ) األول

  .ما سبق وأن أشرنااستثين منها بنص ك

وعند عدم رضى األطراف بقرارات اللجنة الوطنية للطعن املسبق حيق هلم عندئذ اللجـوء  
  .للقضاء

  الفرع األول
ةـــــة املختصـــــاحملكم  
املتعلق باملنازعات يف جمـال الضـمان    83/15من القانون رقم  13تقضي املادة 
املنازعات العامة كما جاء تعريفهـا يف  ترفع اخلالفات من قبيل : " االجتماعي على أنه 

  ."أعاله إىل احملكمة املختصة بالقضايا االجتماعية 3و  2املادة 

يتضح من نص املادة أعاله على أن اجلهة القضائية املختصة بـالنظر يف الرتاعـات   
املتولدة عن القرارات الصادرة يف جمال الضمان االجتماعي هي احملكمة املختصة بالقضايا 

كما ختتص هذه احملكمة أيضا بالنظر يف مجيع القضايا اليت حتيلها إليها هيئات . تماعيةاالج
الضمان االجتماعي باستثناء القضايا اليت تكون اإلدارات العمومية واجلماعـات احملليـة   

إذ يرجع بشأا االختصاص إىل الغرفـة اإلداريـة   . بصفتها هيئات مستخدمة طرفا فيها
  (1).بالس القضائي

السابق اإلشارة  83/15من القانون رقم ) 16(وذلك استنادا لنص املادة السادسة عشر 
تدخل اخلالفات اليت قد تطرأ بني اإلدارات العمومية : " إليه واليت تنص على أنه 

                                                        
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 83/15من القانون رقم  16، 15انظر المواد   (1)
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واموعات احمللية بصفتها هيئات مستخدمة وبني هيئات الضمان االجتماعي، يف نطاق 
  ."اختصاص القضاء اإلداري

  

  الفرع الثاين
إجراءات الطعن أمام احملكمة 

 املختصة
رأينا سابقا أنه قبل اللجوء للقضاء ال بد من عرض الرتاع على جلان الطعن املسبق كشرط 

حيث يرفع الرتاع أوال إىل اللجنة الوالئية للطعن املسبق مث . أساسي لعرضه أمام القضاء
االعتراض على قرارات اللجنة الوطنية  يستأنف أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق، وعند

حيث ترفع . للطعن املسبق يعرض الرتاع أمام احملكمة املختصة بالقضايا االجتماعية
الدعوى إىل القسم االجتماعي على مستوى احملكمة وذلك بإيداع عريضة مكتوبة من 

ر أمام وعند الفصل يف هذه الدعوى جيوز االستئناف يف احلكم الصاد. املدعى أو وكيله
الغرفة االجتماعية على مستوى الس القضائي وذلك خالل شهر واحد ابتداء من تبليغ 
احلكم بواسطة عريضة مسببة وموقعة من املستأنف أو وكيله تودع لدى قلم كتاب 

  .الضبط لدى الس القضائي
وعند صدور قرار الس ويف حالة االعتراض عليه يكون قابال للطعن أمام الغرفة 

  (1).ابتداء من تاريخ تبليغ القرار) 02(االجتماعية باحملكمة العليا خالل شهرين 
وإذا تعلق األمر بالرتاعات اليت تطرأ بني اإلدارات العمومية كهيئة مستخدمة من جهة وبني 

  . ترفع الدعوى بشأا إىل القضاء اإلداري هيئات الضمان االجتماعي

 
                                                        

  .من قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري 235، 102، 12انظر المواد   (1)
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  الفرع الثالث 
أمام  إجراءات عرض النزاع

   القضاء اإلداري
  

ماي  30املؤرخ يف  98/02على الرغم من صدور القانون العضوي رقم 
فإن تنصيب هذه احملاكم مل يتم حلد اآلن، حيث بقي . (1)املتعلق باحملاكم اإلدارية 1998

، لذلك ويف (2)العمل بنظام الغرفة اإلدارية على مستوى االس القضائية ساريا لغاية اآلن
نشوب نزاع بني اإلدارات العمومية كهيئة مستخدمة من جهة وبني هيئة الضمان حالة 

االجتماعي وكان الرتاع متعلقا مبجال الضمان االجتماعي ترفع الدعوى بشأنه أمام الغرفة 
  .اإلدارية على مستوى الس القضائي

دة الثانية السابق املشار إليه أعاله جنده يقضي يف املا 98/02وبالرجوع للقانون رقم 
منه على أن ختضع اإلجراءات املطبقة أمام احملاكم اإلدارية ألحكام قانون ) 02(

وبالرجوع ألحكام قانون اإلجراءات املدنية ترفع الدعوى إىل الغرفة . اإلجراءات املدنية
اإلدارية على مستوى الس القضائي بواسطة عريضة مكتوبة وموقع عليها من قبل املعين 

وعند صدور قرار الغرفة اإلدارية  (3).حماميه، وتودع لدى قلم كتاب الس باألمر أو
وذلك خالل شهرين من تاريخ تبليغ القرار إىل املعين  (4)جيوز استئنافه أمام جملس الدولة

   (5).باألمر
واملالحظ مما سبق أن املشرع حاول التوسيع يف احلماية التأمينية للمؤمن له املستفيد يف 

مان االجتماعي وخاصة ما تعلق بتأمني خطر العجز حيث مل يكتف حبق الطعن جمال الض
                                                        

   194: ص  2002سنة  01انظر مجلة مجلس الدولة عدد   (1)
   13: ص  2006سنة  06عدد  –مجلة مجلس الدولة  –أنظر  (2) 

  .من قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري المعدل والمتمم 169انظر المادة   (3)
  .اصات مجلس الدولةالمتعلق باختص 1998مایو 30المؤرخ في  98/01من القانون رقم  10انظر المادة   (4)
  .من قانون اإلجراءات المدنیة 235انظر المادة   (5)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
297 

يف القرارات الصادرة عن هيئة الضمان االجتماعي وذات العالقة بصحة املؤمن له خاصة 
ما تعلق منها بتحديد نسبة العجز ومدى استعادة املؤمن له العاجز لقدرته على العمل 

نت عينية متعلقة بنفقات عالجه أو نقدية متعلقة وكذا األداءات املمنوحة له سواء كا
بالتعويض عن أجره الذي فقده بسبب عجزه عن العمل أمام جلان الطعن املسبق سواء 
الوالئية أم الوطنية فحسب، بل أعطى ألطراف الرتاع حق اللجوء للقضاء يف حالة 

  .االعتراض على القرارات الصادرة من جلان الطعن املسبق
شرط أساسي لرفعه أمام القضاء حيث عرض الرتاع أوال أمام جلان الطعن غري أنه جعل 

 السابق اإلشارة إليه على أنه وباستثناء 83/15من القانون رقم  14قضى يف املادة 
االعتراضات املقدمة للجنة الوالئية للطعن املسبق واملتعلقة بتخفيض الغرامات أو الزيادات 

ستحقة، وذلك إما لعدم التصريح بالنشاط من قبل عن التأخري يف دفع االشتراكات امل
أصحاب العمل وإما لعدم توجيه طلب انتساب املستفيدين من الضمان االجتماعي يف 
اآلجال احملددة قانونا، حيث تنظر هذه اللجنة يف هذه االعتراضات بصورة ابتدائية 

  (1).وائية

الجتماعي ذات الصلة بصحة املؤمن أما باقي الرتاعات املتولدة عن قرارات هيئة الضمان ا
له فال ميكن أن تكون حمال للطعن فيها أمام اجلهات القضائية إال بعد رفعها أمام اللجنة 

  .الوطنية للطعن املسبق
ويهدف املشرع من وراء ذلك السرعة يف فض الرتاعات القائمة بني املؤمن له وهيئة 

يا التأمينات االجتماعية بأسرع الضمان االجتماعي لضمان حصول املؤمن له على مزا
ذلك أن عرض الرتاع أمام القضاء يقضي اتباع . وقت ممكن حىت يكفل احلماية الالزمة له

حيث حيتاج القاضي . إجراءات قد تكون بطيئة ومعقدة وحتتاج إىل وقت طويل لفضها
يد الذي عرض أمامه نزاع حول نسبة العجز لدى املؤمن له إىل تعيني خبري من أجل حتد

                                                        
  .المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي المعدل والمتمم 83/14من القانون رقم  27و  16، 13، 3انظر المواد   (1)
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هذه النسبة، فكم من الوقت يتطلب إلجراء هذه اخلربة؟ يف حني لو عرض الرتاع أمام 
باعتبار أنه . اللجان املختصة سيكون حتديد العجز يف وقت أقصر مما يتطلبه القاضي لذلك

من بني أعضاء هذه اللجان أطباء ذوي االختصاص سواء تعلق األمر بتحديد نسبة العجز 
ضات ذات الصلة بصحة املؤمن له ذلك أن الطبيب أدرى بتشخيص أو غريها من االعترا

حالة املؤمن له املريض من القاضي الذي حيتاج لتحديد نسبة العجز لتعيني طبيب خبري 
كما تتكون جلان الطعن أيضا من ممثلني عن العمال وعن أصحاب العمل . لتحديد ذلك

 حتقيق توازن بني مصاحل مجيع وكذلك عن هيئة الضمان االجتماعي األمر الذي يؤدي إىل
  .أطراف الرتاع
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مفهوم العجز وتقدیره وفقا 
لقانون التأمني االجتماعي 

 املصري
 

يقصد بالعجز كما مر بنا كل عجز يؤدي بصفة مستدمية إىل فقدان املؤمن عليه  
  .لقدرته على العمل كليا أو جزئيا يف مهنته األصلية أو قدرته على الكسب بصفة عامة

  

  
زـــــوم العجـــــمفه  

  
لقد اعتمد املشرع املصري يف حتديد مفهوم العجز وتقديره على مدى قدرة الشخص على 

  :الكسب وبذلك يكون العجز يف نظر املشرع املصري كما يلي 

 

  الفرع األول
  لــــز الكامــــالعج
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  : من قانون التأمني االجتماعي املصري على أنه ) ح(بند ) 05(تقضي املادة 
العجز املستدمي كل عجز يؤدي بصفة مستدمية إىل فقدان املؤمن عليه لقدرته على " 

  ."العمل كليا أو جزئيا يف مهنته األصلية، أو قدرته على الكسب بوجه عام
يتضح من نص املادة أعاله أن املشرع املصري اعتمد يف حتديد مفهوم العجز على املعيار 

قد القدرة على الكسب إذ يعترب الشخص الشخصي، حيث يقاس العجز على مدى ف
عاجزا عن العمل عجزا كامال إذا فقد قدرته على العمل كليا يف مهنته األصلية حىت ولو 

كما يعترب عاجزا عجزا مستدميا أيضا يف نظر املادة . كان قادرا على العمل بوجه عام
  .أعاله من ال يقدر على الكسب بوجه عام

لي حاالت األمراض املزمنة واملستعصية اليت حتدد مبوجب كما تعترب يف حكم العجز الك
  (1).قرار يصدر من وزير التأمينات باالتفاق مع وزير الصحة

على خالف املشرع اجلزائري الذي اعتمد يف حتديد مفهوم العجز على املعيار املهين أي 
جز عدم القدرة على القيام بنشاط مهين معني بالذات حيث يعترب الشخص يف حالة ع

عندما يفقد القدرة على العمل الذي يباشره قبل إصابته أو مرضه الذي ختلف عنه عجزه 
  . حىت ولو كان باستطاعته القيام بنشاط مهين آخر

   

                                                        
   160: ص انظر الملحق الخاص باألمراض المزمنة السابق اإلشارة إلیھ  (1) 
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  الفرع الثاين
يــــز اجلزئـــالعج  

أعاله جند أن املشرع املصري حيدد ) 05(بالرجوع دائما إىل نص املادة اخلامسة 
ويقصد بالعجز . يف آن واحد العجز الكلي والعجز اجلزئي، مىت كان العجز مستدميا

ويعترب عاجزا يف نظر املشرع املصري . اجلزئي فقدان القدرة جزئيا عن العمل بوجه عام
كل شخص مصاب بعجز حيول كلية بينه وبني العمل ) ن(بند ) 05(حسب مفهوم املادة 

ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا . على األقل 50%أو ينقص قدرته على العمل بواقع 
  .عن امليالد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن الستني سنة

وجود عمل  ويشترط املشرع املصري الستحقاق معاش العجز يف هذه احلالة أن يثبت عدم
وجيب أن يثبت ذلك بقرار من وزير التأمينـات  . آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل

  .باالتفاق مع الوزراء املختصني
هذا ويشترك املشرع املصري مع املشرع اجلزائري عندما صنف العجزة من حيث حتظـري  

عليهم إطالقا مبلغ املعاش إىل ثالثة أصناف الصنف األول ويشمل فئة العجزة الذين يتعذر 
وقد أخذ املشرع املصري أيضا ذا املفهـوم يف نـص املـادة    . القيام بأي نشاط مأجور

املشار إليه أعاله حيث اعتربت الفقرة األخرية منها العاجز عجزا ) ح(بند ) 05(اخلامسة 
كما يعترب يف حكم العاجز عجزا كليـا  . كليا هو من فقد القدرة على الكسب بوجه عام

ون التأمينات االجتماعي املصري أيضا إذا ثبت عدم وجود عمل آخـر لـدى   وفقا لقان
صاحب العمل، ويثبت عدم وجود العمل آخر لدى صاحب العمل بقرار من جلنة يصدر 
بتشكيلها قرار من وزير التأمينات االجتماعية باالتفاق مع الوزراء املختصني، ويكون من 
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العاملني حبسب األحوال وممثل عن اهليئة املختصة بني أعضائها ممثل عن التنظيم النقايب أو 
  (1).وحيدد القرار موعد وإجراءات عمل اللجنة

وغاية املشرع من ذلك أنه يف حالة وجود منصب عمل آخر لدى صاحب العمل يتناسب 
وقدرات املؤمن عليه سوف حيصل على نفس األجر الذي كان يتقاضاه عن منصب عمله 

ناسب وما يؤديه من عمل ويف ذلك محاية كاملة للمؤمن لـه  األصلي حىت وإن كان ال يت
باعتبار أن معاش العجز عادة حيدد بنسبة معينة حبسب درجة العجز وال يتقاضى العـاجز  
تعويضا كامال عن أجره إال يف حاالت استثنائية كحالة األمراض املزمنة، غري أن التساؤل 

ب عمل لدى صاحب عمل آخر، فهل يثور يف حالة حصول املؤمن عليه العاجز على منص
  يستحق يف هذه احلالة معاش العجز أم ال؟

كما أن شرط إثبات عدم وجود منصب عمل لدى صاحب العمل وبواسطة قـرار مـن   
وزير التأمينات باالشتراك مع الوزراء املختصني قد يؤدي إىل استغراق وقت طويل نظرا ملا 

  .من عليه حلصوله على معاش العجزيتطلبه من إجراءات واليت قد تثقل كاهل املؤ
لذلك منيل إىل طرح املشرع اجلزائري عندما اعترب العاجز عجزا كـامال عنـدما يفقـد    
الشخص قدرته بصورة مطلقة على ممارسة أي نشاط يـدر عليـه دخـال دون قيـد أو     

  .(2)شرط
هذا ويتفق املشرع املصري مع املشرع اجلزائري عندما اشترطا حلصول املؤمن عليه علـى  
معاش العجز أن يكون مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسـب علـى   

السابق  84/27من املرسوم رقم  40األقل، حيث قضى املشرع اجلزائري يف نص املادة 
ؤمن له الذي يعاين عجزا خيفض على األقل نصـف  اإلشارة إليه أنه يعد يف حالة عجز امل

قدرته على العمل أو الكسب دون التمييز بني احلادث أو املرض الذي تسـبب يف هـذا   

                                                        
  .الفقرة الثانیة من قانون التأمینات االجتماعي المصري 18انظر المادة   (1)
 .المعدل والمتمم السابق اإلشارة إلیھ 83/01من القانون رقم  36انظر الفقرة الثانیة من المادة  (2)
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العجز، وعوامل العجز عن العمل األخرى ولو كانت هذه العوامل كلها أو بعضها سابقة 
  .لتاريخ بدأ التأمني

ندما يصاب بعجز حيول كلية بينه وبني وقد اعترب املشرع املصري أيضا الشخص عاجزا ع
على األقل، غري أنه اشترط أن يكون هذا  50%العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 

أما  (1).العجز ناشئا بامليالد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستني
حيتـاجون إىل  الفئة الثالثة من العجزة الذين ال يقدرون على ممارسة أي نشاط مـأجور و 

غريهم ملساعدم على قضاء حاجام العادية فقد قضى املشرع املصري يف شأم يف نص 
شـهريا   20%: مكرر من قانون التأمينات االجتماعية تقدمي إعانة تقدر بـ 103املادة 

من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اهليئة العامة للتأمني الصحي أنه حيتاج إىل املعاونة 
  .شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليوميةمن 

من القانون رقم  39ويطابق هذا النص متاما ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف نص املادة 
ويف  40%السابق اإلشارة إليه غري أن هذا األخري ضاعف هذه الزيادة بنسـبة   83/11

  .ذلك محاية للعاجز الذي جيب أن يوفر له بديال عن دخله
  

                                                        
 .من قانون التأمینات االجتماعیة المصري) ح(بند ) 05(انظر المادة  (1)
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استحقاق معاش العجز شروط 

وفقا لقانون التأمني 
 االجتماعي املصري

  
من قانون  22وكذا املادة  18يتطلب الستحقاق املؤمن له ملعاش العجز وفقا لنص املادة 

  :التأمني االجتماعي املصري توافر الشروط التالية 

  الفرع األول
ثبوت عجز املؤمن علیه عن 

 العمل 
 عجزا كامال

الفقرة الثالثة من قـانون   18يستحق معاش العجز وفقا لنص املادة األصل أنه ال 
التأمني االجتماعي املصري إال يف حالة انتهاء خدمة املؤمن عليه بسبب الوفـاة العجـز   

  .الكامل أو العجز اجلزئي املستدمي مىت ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل
ة للمؤمن له مما قد يلحقه من ضرر ال يكـون  غري أنه وحرصا منه يف توفري احلماية الالزم

وقرر مبوجب هـذه الفقـرة    18من املادة  06مستحقا للمعاش، فقد استحدث الفقرة 
استحقاق املعاش يف حالة ثبوت عجز املؤمن عليه عجزا كامال خالل سنة من تاريخ انتهاء 

  .خدمته أو بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء خدمته
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أن يكون العجز كليا هو أن العجز اجلزئي ال يكفي يف حد ذاته  ويعود السبب يف اشتراط
حلصول املؤمن له على معاش العجز ذلك أن القانون يشترط إضافة إىل العجز اجلزئـي أن  
يثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن له لدى صاحب العمل، ويثبت ذلك بقرار من جلنـة  

ويكون من بـني  . الوزراء املختصني يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات باالتفاق مع
  (1).أعضائها ممثل عن التنظيم النقايب أو العاملني حبسب األحوال وممثل عن اهليئة املختصة

الفقرة الرابعة أن خدمة املؤمن له قد انتهت فعـال   18والفرض يف احلالة الواردة يف املادة 
غري أن املشـرع   (2).ملقبل حدوث العجز وهذا ال يكون مؤكدا إال حبدوث العجز الكا

  :خرج عن هذا األصل وذلك يف حالتني 
  

حالة ثبوت عجز املؤمن له عجزا كامال بعد انتهاء خدمته بسبب آخـر،   :احلالة األوىل 
ولكن خالل سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة املذكورة، ويف هذه احلالـة يشـترط القـانون    

الستني حبيث لو بلـغ هـذا السـن     الستحقاق املؤمن له ملعاش العجز أال يكون بلغ سن
الستحق معاش التقاعد عند توافر شروطه، وأن ال يكون قد صرف القيمة النقدية لتعويض 

ذلك أن صرف معاش . الدفعة الواحدة من تاريخ انتهاء اخلدمة لغاية ثبوت العجز الكامل
أما . ينية قد انتهتالدفعة الواحدة يعين أن وضعه التأميين قد استقر وأن عالقته باهليئة التأم

إذا كان تعويض الدفعة الواحدة مل يصرف له فإن ذلك يعين أن العالقة التأمينية تظل قائمة 
بينه وبني اهليئة العامة للتأمني مما يسمح له باحلصول على كل احلقوق املترتبة على هـذه  

  .العالقة وفقا ألحكام قانون التأمني االجتماعي
  

                                                        
  .  من قانون التأمین االجتماعي المصري 18انظر الفقرة الثالثة من المادة   (1)
 108: ص   –مرجع سابق –محمد حسن قاسم / د (2)
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وت عجز املؤمن له عجزا كامال عقب انتهاء خدمته لسبب آخـر  حالة ثب: احلالة الثانية 
وذلك بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو من تاريخ بلوغ سن السـتني شـرط أال   

  .يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة
هذا وبإقرار املشرع املصري حلصول العاجز عجزا كليا خالل سنة ابتداء من تاريخ انتهاء 

د سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته على الرغم خدمته أو بع
من انتهاء اخلدمة لسبب آخر غري العجز على معاش العجز يكون قد وفر احلماية التأمينية 

  .الالزمة للمؤمن له وكذا من يعوهلم
  

  الفرع الثاين
رتاكــــدة االشــــم  

يشترط قانون التأمني املصري الستحقاق معاش العجز باإلضافة إىل انتهاء خدمـة  
. املؤمن له على النحو املبني أعاله أن يكون مشتركا يف التأمني ملدة معينة حسب كل حالة

األمر الذي مل نالحظه لدى املشرع اجلزائري الذي اكتفى حلصول املؤمن له على أداءات 
عمل مدة معينة على أن تكون املدة املطلوبة يف حالة احلصـول   تأمني العجز أن يكون قد

عل معاش العجز أطول من املدة املطلوبة يف حالة احلصول على األدءات العينيـة املتعلقـة   
بالعالج والرعاية الصحية دون حتديد ال حاالت العجز وال القطاع الذي يشتغل فيه املؤمن 

االشتراك يف الضمان االجتماعي املؤمن له الذي له ، كما استثىن من شرط مدة العمل أو 
كان عجزه نتيجة حلادث عمل، ويف هذا يتفق املشرع اجلزائري مع املصـري، ذلـك أن   

  وصف احلادث دليل على وجود عالقة عمل اليت تعترب أحد الشروط األساسية للخضوع 
زائري هو تبسيط وقد يكون هدف املشرع اجل. لقوانني التأمينات االجتماعية كما مر بنا 

اإلجراءات بالنسبة للمؤمن له الذي أحلق به خطر العجز  لغرض توفري احلماية الالزمة له، 
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إال أن ذلك قد يؤدي إىل التحايل على قوانني التأمينات االجتماعية لغرض احلصول علـى  
مزاياها لذلك يشترط املشرع املصري حلصول املؤمن له على معاش العجز يف حالة ثبوت 

زه عجزا كامال وذلك بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستني بعد إاء عج
شهرا على األقل ومل يكن قـد صـرف    120خدمته أن يكون مشتركا يف التأمني ملدة 

ويسري املعاش يف هذه احلالة على أسـاس مـدة   . القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة
   (1) .شهرا 120االشتراك يف التأمني أي مدة 

ويف حالة انتهاء خدمة املؤمن له بسبب عجزه الكامل أو العجز اجلزئي املستدمي مىت ثبـت  
عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وكذلك حالة عجزه عجزا كامال خـالل  
سنة من تاريخ انتهاء خدمته لسبب آخر وعدم جتاوزه لسن التقاعد وعدم صرفه لتعويض 

ط املشرع الستحقاق املعاش يف هذه احلالة أن تكون مـدة اشـتراك   الدفعة الواحدة يشتر
املؤمن له يف التأمني ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كـان مـن   
العاملني بالقطاع اخلاص الذين مل حتدد أجورهم وفقا لعقد عمل مجاعي وافقت عليه اهليئة 

  .املختصة
والقطاع العام فال يشترط االشتراك ملدة معينـة، كمـا ال    أما بالنسبة للعاملني باحلكومة

يشترط االشتراك ملدة معينة بالنسبة للعمال الذين خيضعون للوائح توظيف صادرة بناء على 
قانون، أو حددت أجورهم وعالوام وترقيام مبقتضى اتفاقيات مجاعية أبرمـت وفقـا   

اللوائح أو االتفاقيات بناء على عـرض  لقانون العمل مىت وافق وزير التأمينات على هذه 
  (2) .اهليئة املختصة

ويسري نفس احلكم على العاملني الذين ينتقلون من مثل هذه األنظمـة إىل العمـل يف   
القطاع اخلاص وتوافرت يف شأم شروط استحقاق معاش العجز وكذلك من كان عجزه 

  .نتيجة إلصابة عمل

                                                        
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 18من المادة  06انظر الفقرة  (1)
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 18من المادة  04انظر البند  (2)
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يف حتديد األجر والترقية لنظم التوظيف الـيت   ومبفهوم املخالفة فإن كل من ليس خاضعا
يصدرها قانون أو قرار مجهوري أو مبقتضى اتفاقيات مجاعية خيضع ملدد االشتراك الالزمة 

  .للحصول على تعويض العجز
واحلكمة اليت ابتغاها املشرع من وراء هذا احلكم هي منع حماولة البعض اسـتغالل نظـام   

د قوانني أو لوائح أو اتفاقيات حتكم نظام التوظيف األمر التأمني االجتماعي، حيث ال توج
الذي يصعب معه إثبات عالقة العمل بني املؤمن عليه العاجز وصاحب العمل ذلـك ألن  
عالقة العمل شرط أساسي للخضوع لقانون التأمينات االجتماعية كما سـبق وأن بينـا   

بالنسبة للعاملني يف القطاع اخلاص وهلذا فإن اشتراط االشتراك ملدة قصرية يف التأمني . ذلك
غري اخلاضعني يف حتديد أجورهم وعالوام وترقيام لعقد عمل مجاعي ومعتمد من اهليئة 
املختصة يستهدف وجود دالئل قوية على عالقة عمل حقيقية بـني العامـل وصـاحب    

  (1).العمل
كن عن طريـق  غري أن هناك من انتقد مسلك املشرع املصري يف هذا احلكم ويرى أنه مي

إحكام الرقابة إلغاء هذا الشرط سيما إذا قدرنا أن الذين يتأثرون تأثرا كبريا هم أفراد أسرة 
  (2) .العامل الذين قد حيرمون من استحقاق املعاش نتيجة لعدم استكمال مدة االشتراك

  
   

                                                        
 223: ص  –مرجع سابق  –مد حسن البرعي أح/ د (1)
 412: ص  –مرجع سابق  –رجب سید حمیدة عبداهللا  (2)
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أساس احتساب مبلغ معاش 

العجز ونسبته وفقا للقانون 
 املصري

مع املشرع اجلزائري يف عناصر احتساب املعاش وفقا ألحكام  يتفق املشرع املصري
قانون التأمينات االجتماعية وهي عنصر األجر ومدة االشتراك يف التأمني، وهذا مـا هـو   

اليت تقضي على أن يسوى املعاش بواقع جزء واحد من مخسـة   20واضح من نص املادة 
قة من كل سنة من سـنوات مـدة   وأربعني جزء من األجر املنصوص عليه يف املادة الساب

  .االشتراك يف التأمني
  

  الفرع األول
 أساس احتساب معاش العجز

، 18املالحظ من مواد قانون التأمني االجتماعي املصري وعلى اخلصوص املـواد  
املشرع  املصري أخضع معاش العجز لنفس األحكام وأخضع تسوية املعاش يف   51، 19

  .حبسب ما إذا كانا ناشئني عن إصابة عمل من عدمه هذه احلالة إىل نظامني خمتلفني
فإذا كان العجز ال عالقة له بإصابة عمل سوي املعاش بواقع جزء واحد من مخسة وأربعني 
جزء من املتوسط الشهري لألجور اليت أديت على أساسها اشتراكات التأمني خالل السنة 

يف التأمني إن قلت عن ذلـك، أو  األخرية من مدة االشتراك يف التأمني أو مدة االشتراك 
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األجر احلكمي الذي حيدده وزير التأمينات إذا كان املؤمن عليه من الفئات الـيت يسـري   
عليها هذا األجر وذلك عن كل سنة من سنوات االشتراك ويربط املعاش حبـد أقصـى   

  .من األجر املشار إليه 80%مقداره 
للمؤمن له مدة اشتراك ال تقـل عـن    ويشترط الستحقاق املعاش يف هذه احلالة أن تكون

 18ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما مل يكن من الفئات املستثناة مبوجب املادة 
   (1).السابق اإلشارة إليها) أ(الفقرة 

من املتوسط الشهري  80%أما إذا حدث العجز نتيجة حلادث عمل يسوى املعاش بواقع 
لألجر وذلك مهما كانت مدة االشتراك يف التأمني حيث يعترب من الفئات املستثناة مـن  

من قانون التأمني  18من الفقرة الرابعة من املادة " جـ"شروط مدة االشتراك وفقا للبند 
 االجتماعي، ويف مجيع احلاالت جيب أال يقل املعاش عن احلد األدىن أو يزيد عـن احلـد  

  (2).األقصى املقررين قانونا للمعاش
  

  الفرع الثاين
 حتدید نسبة العجز

إذا نشأ عـن   : "من قانون التأمني االجتماعي املصري على أنه  51تقضي املادة 
من األجر املنصوص عليه باملادة   80%إصابة عجز كامل أو وفاة سوى املعاش بنسبة 

) 20(على احلد األقصى املنصوص عليه بالفقرة األخرية من املـادة   مبا ال يزيد) 19(
  )."24(وال يقل عن احلد األدىن املنصوص عليه بالفقرة الثانية من املادة 

                                                        
  .من قانون التأمین االجتماعي المصري 18انظر الفقرة الرابعة من المادة   (1)
  .من قانون التأمین االجتماعي المصري 52انظر المادة   (2)
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يتضح من نص املادة أعاله أنه إذا طرأ للمؤمن عليه حادث عمل وأدى ذلك إىل عجـزه  
على أسـاس   80%شه بنسبة عن ممارسة عمله عجزا كامال أو أدى إىل وفاته يسوى معا

املتوسط الشهري لألجور اليت أديت على أساسها االشتراكات خالل السنة األخرية مـن  
مدة االشتراك يف التأمني، أو مدة االشتراك يف التأمني إن قلت مدة خدمته عن سنة بشرط 

ما عدى مـا اسـتثين بـنص     80%: أال تزيد هذه النسبة عن احلد األقصى املقدر بـ
  . جنيها شهريا) 20(عشرين : وأال يقل عن احلد األدىن املقدر بـ (1)قانوين

  :أوردت عدة استثناءات على هذا احلد األقصى وهي  20إال أن املادة 
  100%املعاشات اليت تقل قيمتها عن سبعني جنيها شهريا فيكون حدها األقصى  -1

  .جنيها أيهما أقل) 70(من أجر التسوية أو سبعني 
تنص القوانني أو القرارات الصادرة تنفيذا هلا بتسويتها علـى غـري    املعاشات اليت -2

من أجر االشتراك  100%األجر املنصوص عليه يف القانون فيكون حده األقصى 
 .وتتحمل اخلزانة العامة الفرق بني هذا احلد واحلدود القصوى السابقة

ر مـن رئـيس   معاشات العاملني يف األعمال الصعبة أو اخلطرة اليت يصدر ا قرا -3
 (2).من أجر اشتراك املؤمن عليه األخري 100%اجلمهورية فيكون حدها األقصى 

باإلضافة إىل احلد األقصى النسيب للمعاش فقد حدد املشرع يف الفقرة األخرية من املـادة  
جنيه شهريا وذلـك بالنسـبة    200حدا أقصى رقميا يتعني أال يتجاوزه املعاش هو  20

  .أما األجر املتغري فال يتقيد حده األقصى مببلغ معنيملعاش األجر األساسي 
فإن املؤمن عليه يستحق يف  35%ويف حالة العجز اجلزئي املستدمي الذي تقل نسبته عن 

هذه احلالة تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة يف قيمة معاش العجز الكامل وذلـك  
عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة وهذا ما هو واضح من الفقرة األوىل 

مع مراعاة حكـم البنـد   : " من قانون التأمني االجتماعي املصري بقوهلا 53من املادة 
                                                        

  .من قانون التأمین االجتماعي المصري 20انظر المادة   (1)
   165: ص  –مرجع سابق  –محمد حسن قاسم  (2) 
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إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مسـتدمي ال تصـل نسـبته إىل     18من املادة ) 03(
استحق املصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة يف قيمة معاش العجز  %35

وذلك عن أربـع سـنوات   ) 51(الكامل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 
  ."هذا التعويض دفعة واحدة ىويؤد

ص أن التعويض املستحق للمؤمن له يف حالة إصابته بعجز ال تصل نسبته إىل ومفاد هذا الن
هو تعويض قانوين رسم املشرع معامله وحدد له معايري تدور وتتحرك مع األجـر   %35

  .ونسبة العجز حمددة بذلك نطاقه وليس للقاضي سلطة تقديرية يف ذلك
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النظام القانوني لفض 

منازعات التأمني االجتماعي 
 املصري

سعيا منه يف بسط احلماية التأمينية على املستفيدين من أحكام قـانون التأمينـات   
االجتماعية، فقد وضع املشرع املصري نظاما لفض املنازعات اليت قد تنشأ بسبب تطبيـق  
أحكام هذا القانون، وذلك لغرض السرعة يف فض الرتاعات املتعلقة بالتأمينـات، ذلـك   

ومن بني الوسائل اليت أنشأها املشرع املصري . قا حبياة املؤمن عليهكوا تتصل اتصاال وثي
ما يسمى بنظام التحكيم الطيب وذلك عند التظلم من قرارات جهة عالج املـؤمن عليـه   
املصاب سواء تعلق ذلك بوصف مرضه، إاء عالجه وعودته إىل العمل أو تقدير نسـبة  

الناشئة عن تطبيق  (1)فحص املنازعاتكما نص أيضا على ما يسمى بلجان . العجز لديه
هذا القانون أي قانون التأمني االجتماعي، كما كفل للمؤمن عليه حق اللجوء للقضـاء  

  .أيضا
  

                                                        
  211: ص  2003مطابع الوالء الحدیثة  -قانون التأمین االجتماعي طبقا ألحدث التعدیالت –سعید سعد عبد السالم / د  (1)
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يــــم الطبـــالتحكی  

على خالف املشرع اجلزائري الذي أخضع وجوبيا مجيع اخلالفات ذات الطـابع  
اليت تأمر ا هيئة الضمان االجتماعي بعد  الطيب يف املرحلة األولية إلجراءات اخلربة الطبية

إشعار املعين باألمر خالل مثانية أيام بعد صدور رأي الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان 
من  61االجتماعي؛ مل يشر املشرع املصري إىل اخلربة الطبية حيث أوجب مبوجب املادة 

صاب بقرارها املتعلق بانتهاء قانون التأمني االجتماعي املصري على جهة العالج إخطار امل
العالج أو مبا يكون قد ختلف لديه من عجز وكذا نسبته أو عودته إىل عمله، وللمـؤمن  
عليه مبوجب نص هذه املادة االعتراض على قرار اجلهة الطبية أمام مـا يسـمى بلجـان    

دة التحكيم الطيب، وذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العالج أو بتاريخ العـو 
إىل العمل أو بعدم إصابته مبرض مهين وخالل شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز 

مـن   30ونفس احلكم قضى به املشرع اجلزائري حيث قضى يف املادة . أو بتقدير نسبته
السابق اإلشارة إليه بأن يرفع األمر يف حالة االعتراض على قرارات  83/15القانون رقم 

ا تعلق منها حبالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمـل إىل مـا   اخلربة الطبية خاصة م
يسمى باللجنة الوالئية للعجز اليت تبت يف هذه االعتراضات وذلك خالل شـهرين مـن   

يوما بقراراا  20تاريخ استالم االعتراض، كما جيب عليها إخطار األطراف املعنية خال ل
 .اليت جيب أن تكون معللة
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  الفرع األول
إجراءات تقدمي االعرتاض من قبل 

  املصاب

 مرفقـا يقدم الطلب من قبل املؤمن عليه إىل اهليئة العامة للتأمينـات االجتماعيـة   
بشهادة طبية تثبت ما يدعيه وذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره من قبل جهة العالج 

 مرضا مهنيا، الطيب بعدم إصابته مبرض مهين، فإذا قررت جهة العالج بأن املرض ال يعترب
  .بينما يعتقد املصاب بأن مرضه ينطبق عليه وصف املرض املهين

وإذا كان قرار جهة العالج يقضي بانقضاء عالج املصاب وعودته إىل عمله، فيجب تقدمي 
طلب االعتراض على هذا القرار أيضا خالل أسبوع من تاريخ إخطار املصاب بذلك مـع  

  .ىل العالجتقدمي ما يثبت أنه ال يزال حباجة إ
وإذا كان قرار جهة العالج متعلق بثبوت حالة العجز أو بتقدير درجته فعلى املـؤمن لـه   

  .تقدمي طلب االعتراض على هذا القرار وذلك خالل شهر ابتداء من تاريخ إخطاره بذلك
هذا وجيب أن يقدم طلب االعتراض على قرارات جهة العالج إىل اهليئة املختصة مرفقا به 

وإذا مل يتقـدم   (1).الطبية املؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم حتكيمالشهادات 
املؤمن عليه بطلب التحكيم يف املواعيد املشار إليها أعاله أو مل يقم بأداء رسم التحكـيم  

 (2).سقط حقه يف التحكم

 
  
  

                                                        
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 61انظر المادة  (1)
  267: ص   –مرجع سابق  –محمد حسن قاسم  / د (2)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
316 

  الفرع الثاين 
 تشكیل جلان التحكیم ومهامها

من قانون التأمني االجتماعي املصري على  62قضى املشرع املصري يف نص املادة 
أن يشكل جلان التحكيم الطيب مبوجب قرار يصدر من وزير التأمينات باالتفاق مع وزيـر  

  .القوى العاملة
حيدد تشكيلة هذه اللجنـة   1977لسنة  215وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم 

  :حكيم الطيب من وكذا تنظيم عملها، وبالرجوع هلذا القرار تشكل جلان الت
  .طبيب الصحة املهنية مبديرية القوى العاملة الواقع يف دائرة اختصاصها مكان العمل -1
طبيب أخصائي خيتاره مقرر اللجنة من مديرية الشؤون الصـحية أو مـن إحـدى     -2

 .املستشفيات اجلامعية حسب حالة املؤمن عليه طالب التأمني

على أن حيرر طلب التحكيم  (1) 1977لسنة  215هذا وقد قضى القرار الوزاري رقم 
الذي يقدمه املؤمن عليه على النموذج الذي يعد هلذا الغرض، ويسلم إىل مكتب التأمينات 

  .االجتماعية املختص أو وحدة التأمني واملعاشات التابع هلا املؤمن عليه
وصى عليه بعلم الوصول املكتـب أو الوحـدة   كما ميكن أن يرسل هذا الطلب بكتاب م

وعلى اجلهة املختصة إرسال مجيع املستندات اخلاصة بالرتاع إىل مقـر جلنـة   . املشار إليها
التحكيم املختصة وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تقدمي طلب التحكيم، وعلى مقـرر  

ر من تـاريخ ورود  جلنة التحكيم أن حيدد موعد انعقاد اللجنة خالل أسبوعني على األكث
الطلب إليه، وأن خيطر كال من عضوي اللجنة وكذا املؤمن عليه مبوعد انعقـاد اللجنـة   
بوقت كاف وذلك قبل انعقادها إما بكتاب موصى عليه أو بواسطة برقيـة إذا دعـت   
الضرورة إىل ذلك وتنعقد جلنة التحكيم مبقر طبيب الصحة املهنية مبديرية القوى العاملـة  

                                                        
 1241: ص  -مرجع سابق -أحمد حسن البرعي / د (1)
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يف مكان وجود املؤمن عليه إذا ثبت بواسطة شهادة طبية عدم قدرتـه علـى    املختصة أو
وإذا كان مقر إقامة العامل موجود يف دائرة اختصاص جلنة حتكيم . االنتقال إىل مقر اللجنة

أخرى، فعلى مقرر اللجنة إحالة طلب التحكيم إىل مقر اللجنة املتواجد بدائرا مقر إقامة 
  .املؤمن عليه
يف الرتاع تقدمي أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إىل جلنـة التحكـيم   وجيوز لطر

   (1).الطيب لغاية اليوم السابق على انعقادها
  

  لثالفرع الثا
 قرارات جلنة التحكیم الطيب

مثلما مر بنا، فاملشرع اجلزائري ألزم اللجنة الوالئيـة للعجـز عنـد النظـر يف     
االعتراضات املرفوعة إليها واملتعلقة بالقرارات ذات الطابع الطيب الصـادرة عـن هيئـة    

يوما من تـاريخ صـدور    20الضمان االجتماعي أن ختطر األطراف املعنية وذلك خالل 
فإن املشرع املصري أيضا أوجب على جلنة التحكـيم  . قراراا اليت جيب أن تكون معللة

الطيب عندما جتتمع وتصدر قرارها الذي جيب أن يكون مسببا ويتضمن اآلراء اليت أبديت 
بشأن الرتاع املرفوع إليها، جيب عليها إخطار اهليئة املختصة ذا القرار وذلك خالل ثالثة 

ختصة إخطار املصـاب بقـرار جلنـة    أيام على األكثر من تاريخ صدوره، وعلى اهليئة امل
التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثة أيام أيضا على األكثر من تـاريخ  
وصول اإلخطار إليها، ويكون هذا القرار ملزما ألطراف الرتاع اليت عليها تنفيذ ما يترتب 

  (1).عليه من التزامات

                                                        
  268: ص  –مرجع سابق  –محمد حسن قاسم / د (1)
  348: ص  –مرجع سابق  –محمد شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان / د (1)
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جز وفقا للقانون اجلزائري األطراف لكن اختلفا من حيث اإلجراءات حيث ختطر جلنة الع
املعنية مباشرة يف حني قضى املشرع املصري على أن ختطر جلنة التحكيم الطـيب اهليئـة   
املختصة وتقوم هذه األخرية بإخطار املعين، وذلك خالل مدة ثالثة أيام يف حني تكـون  

  .يوما 20املدة أطول بالنسبة للقانون اجلزائري واملقدرة بـ 
وجه اخلالف واضحة أيضا فيما يتعلق بإلزامية قرار اللجنتني، حيث يكون قرار كما تبدو أ

جلنة العجز وفقا للقانون اجلزائري غري ملزم بالنسبة ألطراف الرتاع وجيوز الطعن فيه أمام 
يف حني يكون قرار جلنة التحكيم الطيب الصادر يف موضوع  (2)اجلهات القضائية املختلفة

ويتعني على أطراف الرتاع االلتزام به وعدم التحلـل  . بل للطعن فيهالرتاع ائي وغري قا
 829منه، وقد أكدت حمكمة النقض املصرية هذا املبدأ يف احلكم  الصادر يف الطعن رقم 

  :على النحو التايل  23/4/1992ق جللسة  59سنة 
 25املعدل بالقانون رقم  1975لسنة  79من القانون رقم  61حيث أجازت املادة  -1

للمؤمن عليه أن يتقدم إىل اهليئة العامة للتأمينات بطلب إعادة النظـر يف   1977لسنة 
مـن ذات   62قرار اللجنة الطبية املختصة بعدم إصابته مبرض مهين، وأوجبت املادة 

القانون على اهليئة إحالة الطلب إىل جلنة حتكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعماهلا قـرار  
قرارا ملزما لطريف الرتاع، مـن مفـاده أن االلتجـاء إىل     من وزير التأمينات لتصدر

التحكيم الطيب ليس إلزاميا على املؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريـق القتضـاء   
حقوقه فإن قرار جلنة التحكيم الصادر يف موضوع املنازعة يكون ائيا وغـري قابـل   

  .للطعن فيه، ويتعني عليه التزامه وعدم التحلل منه
بإصـدار قـانون التـأمني     1975لسنة  79من القانون رقم  61نص املادة  مفاد -2

أن االلتجاء إىل التحكيم الطيب ليس  1977لسنة  25االجتماعي املعدلة بالقانون رقم
إلزاميا على املؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق القتضاء حقوقه فإن قـرار جلنـة   

                                                        
 . السابق اإلشارة إلیھ 15/  83من القانون رقم  37انظر المادة  (2)
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ة يكون ائيا وغري قابل للطعن فيه، ويتعني التحكيم الطيب الصادر يف موضوع املنازع
عليه التزامه وعدم التحلل منه، وملا كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلـب  

أمام جلنة التحكيم الطيب  22/1/1985إعادة النظر يف قرار اللجنة الطبية الصادر يف 
تـه عجـز كلـي    املختصة وصدور قرار اللجنة األخرية بعدم املوافقة على اعتبار حال

مستدمي، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلي مستدمي يكون علـى  
غري أساس، وإذا انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنـه ال  
يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ حملكمة النقض 

 (1).رات دون أن تنقضهأن تصحح هذه التقري

  

  
 فض النزاعات بالطرق الودیة

املتعلق بالتأمني  1975لسنة  79استحدث املشرع املصري مبوجب القانون رقم 
نظـام جلـان فـض     1977لسنة  25االجتماعي املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 

 157املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمني االجتماعي حيث قضى يف املادة 
املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكـام   ن لفحصتنشأ باهليئة املختصة جلا": منه على أنه 

هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الـوزير  
  ."املختص

ويهدف املشرع من وراء إنشاء هذا النظام حماولة تسوية املنازعات ما بني هيئة التأمينات 
املعاشـات واملسـتحقني   االجتماعية وبني أصحاب األعمال واملؤمن عليهم وأصـحاب  

                                                        
 86: ص  1998اإلسكندریة  –دار الكتب القانونیة  –قضاء النقض في التأمینات االجتماعیة  –سعید أحمد شعلة / د (1)
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وغريهم من املستفيدين من قانون التأمينات االجتماعية بالطرق الودية، وهو نظام حتمي 
حيث ألزم املشرع كل من أصحاب . إلزامي جيب اللجوء إليه قبل رفع الرتاع أمام القضاء

العمل واملؤمن عليهم وأصحاب املعاشات واملستحقني وغريهم من املستفيدين يف حالـة  
جود نزاع متعلق بتطبيق أحكام قانون التأمني االجتماعي، تقدمي طلب إىل اهليئة املختصة و

لعرض الرتاع على جلان فض املنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إىل القضاء، إال أنـه ال  
يوما من تقدمي طلـب التسـوية   ) 60(ميكن رفع الرتاع أمامه إال بعد مرور مدة ستون 

  (1) .الودية
فس احلكم الذي قضى به املشرع اجلزائري كما مر بنا حيث أمر برفع االعتراضات وهو ن

عن القرارات الصادرة عن هيئة الضمان االجتماعي حول احلقوق وااللتزامات املترتبة عن 
تأمني العجز خاصة ما تعلق منها بتقدير التعويض أو حتديد نسبة العجز أو باحلالة الصحية 

أو ذوي حقوقه وكذلك اعتراضات أصحاب األعمال حـول    (2)للمؤمن هلم بصفة عامة
القرارات املتخذة من قبل هيئة الضمان االجتماعي، حيث أوصى املشرع بعـرض هـذا   
الرتاع على ما يسمى بلجان الطعن املسبق، وسعيا منه لتوفري احلماية التأمينيـة الالزمـة   

هذه اللجان على درجتني حيث  للمنتفعني بأحكام التأمينات االجتماعية فقد جعل املشرع
يعرض الرتاع أوال أمام اللجنة الوالئية للطعن املسبق، ويف حالة االعتراض على قـرارات  
هذه األخرية يتم استئنافها أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق ما عدى مـا تعلـق منـها    

نظر فيهـا  بتحصيل الغرامات والزيادات عن التأخري يف دفع االشتراكات املستحقة حيث ت
اللجنة الوالئية للطعن املسبق بصورة ابتدائية وائية، وتكون قراراا غري قابلة للطعن فيها، 
وهو إجراء أساسي جيب اللجوء إليه أوال قبل اللجوء للقضاء حيث جعل املشـرع رفـع   

كما هو الشـأن   (1)الرتاع أوال أمام جلان الطعن املسبق شرط أساسي لرفعه أمام القضاء

                                                        
  . من قانون التأمین االجتماعي المصري 157انظر الفقرة الثانیة من المادة  (1)
 2دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة  –آلیات تسویة منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري  –ان حمیة سلیم. أ (2)

 177: ص  2003
 السابق اإلشارة إلیھ 83/15من القانون رقم  6انظر المادة  (1)
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املشرع املصري الذي قضى قبل رفع الرتاع أمام القضاء ضرورة رفعه أو عرضه على لدى 
يوما مـن تقـدمي   ) 60(جلان فض املنازعات بالطرق الودية أوال وبعد فوات مدة ستني 

  .الطلب للمعين باألمر اللجوء للقضاء دون انتظار صدور قرار هذه اللجان
  

  الفرع األول
 تشكیل جلان فض املنازعات

بالطرق الودیة   

املشار إليها سابقا على أن يصـدر بشـأن    157قضى املشرع املصري يف نص املادة 
تشكيل جلان فض املنازعات بالطرق الودية قرار من الوزير املختص وتنفيذا لذلك صـدر  

ومبوجب  1977لسنة  20املعدل بالقرار رقم  1976لسنة  360القرار الوزاري رقم 
أ باملركز الرئيسي باهليئة العامة للتأمني واملعاشات وبكل منطقة باهليئة املادة األوىل منه تنش

العامة للتأمينات االجتماعية جلنة أو أكثر لفحص املنازعات الناشئة عن تطبيـق أحكـام   
  :قانون التأمني االجتماعي تتشكل كالتايل 

  .مدير الشؤون القانونية رئيسا -1
 .البحوث عضوامراقب عام اجلهاز الفين املختص أو مدير  -2

 .رئيس اجلهاز املختص باملوضوع حمل الرتاع عضوا -3

  .كما جيوز للهيئة العامة للتأمني واملعاشات إنشاء جلان مماثلة باملناطق التابعة هلا
  

  الفرع الثاين 
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 اختصاصات جلان فض املنازعات

ختتص هذه اللجان بالنظر يف املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قـانون التـأمني   
جتماعي بني اهليئة العامة للتأمني من جهة وبني أصحاب األعمـال واملـؤمن علـيهم    اال

وأصحاب املعاشات واملستحقني وغريهم من املستفيدين من جهة أخرى، وذلك حماولـة  
تأمني اجتماعي  157لتسوية هذه املنازعات بالطرق الودية كما هو واضح يف نص املادة 

  .تأمني اجتماعي 157يستلزم التقيد مبا جاء به نص املادة مما ) لتسويته بالطرق الودية(...
كما جيب على هذه اللجان أن تلتزم مبا استقر عليه العمل يف هيئة التأمينات االجتماعيـة  
باعتبارها جلنة إدارية ويتوىل أعضاؤها حبث املنازعات بصفتهم الوظيفية يف حـدود مـا   

ات أو منشورات وبالتايل فإن مـا تصـدره   يستقر عليه رأي اهليئة أو ما تصدره من تعليم
هذه اللجان من قرارات يف شأن الرتاع املعروض أمامها تعترب وكأا صادرة من اهليئة ذاا 
اليت جيب على أعضاء اللجنة الرجوع إليها من أجل إبداء الرأي أو املشورة عندما يصعب 

يئة العامة للتأمينات االجتماعية وذه الطريقة تكون اهل (1).عليها الفصل يف هذه املنازعات
  .هي احلكم وهي اخلصم

وعلى خالف قرارات جلنة التحكيم الطيب اليت جعل املشرع قراراا ملزمة لطريف الـرتاع  
وائية يف حالة اللجوء إليها فإن قرارات جلان فض الرتاع ال تعترب ائية وال ملزمة حيث 

ليها أمام القضاء، غري أنه أوجب قبل اللجوء أجاز املشرع ألطراف الرتاع حق االعتراض ع
إىل القضاء ضرورة تقدمي طلب إىل اهليئة العامة للتأمينات واليت تتوىل إرساله أوال إىل جلان 

ويف حالة خمالفته واللجوء إىل القضاء مباشرة دون الدخول . فض املنازعات بالطرق الودية
رق الودية ترفض دعواه من تلقـاء نفـس   يف مرحلة املفاوضات حملاولة تسوية الرتاع بالط

احملكمة دون تقدمي دفع من صاحب املصلحة باعتبار أن هذا األمـر متعلـق بـإجراءات    
  .التقاضي األساسية
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سـنة   778ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض املصرية للحكم الصادر يف الطعن رقم 
  :مبا يلي  24/3/1986ق اجللسة املنعقدة يوم  50

الذي عمـل بـه اعتبـارا مـن      1975لسنة  79نص قانون التأمني االجتماعي رقم 
تنشأ باهليئة املختصـة جلـان لفحـص    " : منه على أن  175يف املادة  1/9/1975

املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملـها  
حاب األعمال واملؤمن علـيهم  ومكافآت أعضائها قرار من الوزير املختص، وعلى أص

وأصحاب املعاشات واملستحقني وغريهم من املستفيدين قبل اللجوء إىل القضاء، تقدمي 
طلب إىل اهليئة املختصة بعرض الرتاع على اللجان املشار إليها لتسويته بالطرق الودية، 

يوما من تاريخ تقدمي الطلـب املشـار   ) 60(وال جيوز رفع الدعوى قبل مضي ستني 
  .."إليه

ونشـر   1976لسـنة   360وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 
ومن مث فإنه منذ تاريخ نشر هـذا القـرار ال جيـوز     9/1/1979بالوقائع املصرية يف 

ألصحاب املعاشات وغريهم من املستحقني اللجوء إىل القضاء قبل تقدمي طلب إىل اهليئـة  
  .تلك اللجان املختصة لعرض منازعام على

وإذا كان الثابت من الدعوى أن لطالب رفـع طلبـه املماثـل إىل هـذه احملكمـة يف      
دون أن يسبقه بتقدمي طلب إىل اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات املختصة  13/7/1977

لعرض الرتاع على اللجان السالفة الذكر، فإن طلبه يكون غري مقبول وال يغري من ذلك أن 
لسنة  79لب قد ثبتت واستقرت بصورة ائية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم إصابة  الطا

من هذا القانون نظم إجراءات معينة من شأن رفـع   175ذلك ألن نص املادة  1975
الدعاوى اخلاصة باملنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه فيتعني مراعاـا إعمـاال لألثـر    

  (1).الفوري املباشر للقانون
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اع أمام القضاءرفع النز  

  
رأينا أن املشرع اجلزائري وسعيا منه يف توفري احلماية الالزمة للمنتفعني بأحكـام  
قانون التأمينات االجتماعية قد أعطى هلؤالء احلق يف االعتراض على القرارات الصـادرة  
عن هيئة الضمان االجتماعي أمام جلان الطعن املسبق لغرض تسويته وديا قبـل اللجـوء   

حيث جعل رفع االعتراض حول هذه القرارات أمام هذه اللجان أمـر حتمـي   للقضاء 
وإلزامي قبل اللجوء للقضاء؛ ونفس احلكم قضى به املشرع املصري أيضا حيـث فسـح   
اال أمام اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي لالعتراض على القرارات الناشـئة  

إذا مل تفلح ال جلنة التحكيم الطيب وال جلنـة  عن تطبيق أحكام هذا القانون أمام القضاء 
فض املنازعات بالطرق الودية يف حل منازعام بالطرق اليت يرتضوا، وذلـك لغـرض   
بسط محاية تأمينية أكثر للخاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي، غري أنه ربط ذلك 

  .باتباع إجراءات شكلية وإال رفضت دعواه
  

  الفرع األول
ع الدعوى أمام شروط رف

 القضاء
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السابق اإلشارة إليها احلق ألطراف الـرتاع   157لقد أعطى املشرع يف نص املادة 
املتولد عن تطبيق قانون التأمينات االجتماعية يف اللجوء للقضاء لالعتراض عن القـرارات  

ت املتولدة عن تطبيق أحكام هذا القانون، غري أنه جعل عرضه أوال أمام جلان فض املنازعا
بالطرق الودية شرطا أساسيا لذلك، وهو قيد شكلي يتعني اللجوء إليه وإال جيب علـى  

كمـا   (1).احملكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القـانون 
وضع املشرع قيدا زمنيا يتمثل يف عدم رفع الدعوى أمام القضاء إال بعد مضـي سـتني   

طلب االعتراض على اهليئة العامة للتأمينات لعرض املنازعـة   يوما على تاريخ تقدمي) 60(
على جلان فحص املنازعات بالطرق الودية، وهذا ما حرص عليه املشرع يف الفقرة األخرية 

  : بقوله  157من املادة 
ال جيوز رفع الدعوى قبل مضي ستني يوما  128ومع عدم اإلخالل بأحكام املادة "...

  ."ملشار إليهمن تاريخ تقدمي الطلب ا
وقد استقر قضاء حمكمة النقض املصرية كما سبق وأن أشرنا على أن عدم ولوج صاحب 
الشأن إىل اللجان املختصة قبل عرض الرتاع أمام القضاء يترتب عليه عدم قبول دعـواه،  
كما أن هذا الدفع يتعلق بنظام التقاضي وهو متعلق أيضا بالنظام العام جيوز إثارتـه ألول  

إن أغفلت حمكمة املوضوع الرد عليه، كما جيب علـى حمكمـة    مرة أمام حمكمة النقض
املوضوع أن تثريه من تلقاء نفسها دومنا حاجة إىل دفع من اخلصوم، وال يغين عن اللجوء 
إىل جلان فض املنازعات بالطرق الودية أي إجراء آخر، كما لو حضر أصحاب الشـأن  

و تقدمي شكوى للهيئة املختصة أمام هذه اللجان وقدموا مستندات تؤيد وجهة نظرهم، أ
  .للتضرر من عدم صرف املستحقات أو تقدمي طلب للهيئة املختصة لتقرير حالة العجز

إن تقدمي الطلـب إىل   : "ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض املصرية يف أحد أحكامها 
جلنة فض املنازعات وجوبيا وال يغين عنه التقدم بشـكوى للتضـرر مـن صـرف     
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ختالف اإلجراءين مضمونا إذا اعترب احلكم حمل الطعن تقدمي املطعـون  املستحقات ال
ضدهم لتلك الشكوى مبثابة طلب لعرض الرتاع على اللجنة فإنه يكون قد أخطـأ يف  

    (1) "تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
ق يف اجللسة املنعقدة  54سنة  571وقضت حمكمة النقض املصرية أيضا يف الطعن رقم 

من قانون  157، 128مؤدى ما نصت عليه املادة " : على أنه  28/11/1988يوم 
 25املعدل بالقانون رقـم   1975لسنة  79التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة أنه اعتبارا من تاريخ نشـر قـرار    1977لسنة 
ال جيـوز   9/1/1977يف  1976لسـنة   360وزير التأمينات االجتماعيـة رقـم   

ألصحاب األعمال واملؤمن عليهم وأصحاب املعاشات وغريهم من املستحقني اللجوء 
إىل القضاء قبل تقدمي طلب إىل اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية لعرض منازعام على 
تلك اللجان وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعـاة اإلجـراءات واملواعيـد    

القانون املشار إليه من النظام العام وحملكمة النقض أن تـثريه مـن    املنصوص عليها يف
تلقاء نفسها طاملا كان يدخل يف نطاق الطعن وكانت عناصره مطروحة على حمكمـة  
املوضوع ملا كان ذلك، وكان الثابت يف األوراق أن املطعون ضد األول أمام دعـواه  

ي املشار إليه وبعد تشكيل جلـان  يف ظل العمل بأحكام قانون التأمني االجتماع...رقم
فض املنازعات املذكورة ودون أن يسبق ذلك تقدمي طلب منه إىل الطاعنـة لعـرض   
الرتاع على هذه اللجان فإن الدعوى تكون غري مقبولة وإذا خالف احلكم املطعون فيه 
هذا النظر وقضى يف موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقـه ممـا   

  (1)."نقضهيستوجب 
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  الفرع الثاين
احملكمة املختصة بالنظر يف 

 النزاع
تعترب اخلصومة القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمني االجتماعي هي يف 

، وبـذلك  (2)حقيقتها امتداد للمنازعات واخلصومات القضائية املدنية بل هي فرع منـها 
يكون القضاء املدين هو املختص يف نظر الدعوى املرفوعة من قبل املخاطبني بأحكام قانون 

وعلى " : على أنه  157وقد قضى املشرع يف الفقرة الثانية من املادة . التأمني االجتماعي
أصحاب األعمال واملؤمن عليهم وأصحاب املعاشات واملسـتحقني وغريهـم مـن    

لجوء إىل القضاء تقدمي طلب إىل اهليئة املختصة لعرض الرتاع علـى  املستفيدين، قبل ال
ال جيـوز رفـع    128اللجان لتسويته بالطرق الودية مع عدم اإلخالل بأحكام املادة 
  ."الدعوى قبل مضي ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب املشار إليه

العامـة للتـأمني    واضح أن املشرع قيد حق اللجوء إىل القضاء بتقدمي طلب إىل اهليئـة 
واملعاشات وذلك لعرضه على جلان فض املنازعات بالطرق الودية دون االنتظار لصـدور  
قرار من هذه اللجان، حيث خيول املشرع يف الفقرة األخرية من نص املادة أعاله صاحب 
احلق اللجوء للقضاء املختص وذلك بعد مضي ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب بصرف 

  .ور قرار جلان فض املنازعات أو عدم صدورهالنظر عن صد
ويعود السبب يف ذلك إىل أن رفع الدعوى القضائية أمام جهات القضاء املختلفـة لـيس   
طعنا على قرارات جلان فحص املنازعات بالطرق الودية أو على التحكيم الطيب ذلك ألن 

نـة إداريـة ذات   القرار الصادر عن جلان فض املنازعات بالطرق الودية ليس بوصفها جل
اختصاص قضائي كما ال يعترب هذا القرار الصادر عنها قرارا إداريا جيوز الطعن فيه أمـام  
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حماكم جملس الدولة، وإمنا يعترب القرار الصادر منها يف نطاق العالقة التأمينية بـني اهليئـة   
نون كما أن العامة للتأمينات االجتماعية وبني أصحاب األعمال واملنتفعني بأحكام هذا القا

قرارات جلنة التحكيم الطيب الصادرة بشأن االعتراض على جهة العالج سواء تعلق األمـر  
بإاء عالجه أو وصف مرضه أو عودته لعمله أو بتقدير نسبة عجزه تعترب قرارات ائيـة  

  .غري قابلة للطعن فيها كما سبق وأن أشرنا
املطالبة حبقوقه التأمينية اليت خوهلا له قانون وعليه فإن جلوء صاحب الشأن للقضاء أساسه 

  .التأمني االجتماعي بصفة أساسية وليس طعنا على أي قرار
ق يف اجللسة  54سنة  509ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض املصرية يف الطعن رقم 

  :مبا يلي  3/12/1984املنعقدة يوم 
لسـنة   79در بالقـانون رقـم   من قانون التأمني االجتماعي الصا 157مفاد نص املادة 

بتشـكيل جلـان    1976لسنة  360واملادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم  1975
فض املنازعات، وعلى ما جرى به قضاء هيئة احملكمة أن املشرع نظـم قـرارات رفـع    
الدعاوى اخلاصة باملنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألـزم أصـحاب   

املستحقني منهم وغريهم من املستفيدين بعرض منازعام على جلنـة فحـص   املعاشات و
املنازعات قبل اللجوء إىل القضاء وذلك بتقدمي طلب إىل اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية 
بعرض الرتاع على اللجان املذكورة خالل مدة أقصاها ثالثني يوما من تـاريخ تسـلمهم   

نية وإال كانت دعواهم غري مقبولة ورخص هلـم بإقامـة   لألخطار احملدد حلقوقهم التأمي
دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيـه  

  .وأيا كان سبب ذلك
حيث قضت حمكمـة   8/2/1993ق اجللسة املنعقدة يوم  60سنة  805الطعن رقم 

  :النقض املصرية مبا يلي 
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عوى أن املطعون ضدمها بعد أن تقدما بطلب إىل الطاعنة لعـرض  إذا كان الواقع يف الد
نزاعها على جلنة فحص املنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للرتاع وقبل أن يصـدر  
قرار جلنة فحص املنازعات، وإذا قضى احلكم املطعون فيه برفض الدفع املبدى من الطاعنة 

صدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض الرتاع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أ
وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من اإلجراء، فإنه يكون قد خالف القانون مبا يوجب 

     (1).نقضه
  
    
  
  

                                                        
  277،  276: ص  –مرجع سابق  –سعید أحمد شعلة / د (1)
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  ةــخالص
   

يعترب العجز من أهم األخطار اليت تضمنها قوانني التأمينـات االجتماعيـة نظـرا    
حياة املؤمن عليه وكذا من هم حتت كفالته لذلك جعلها لدميومة اآلثار املترتبة عليه طوال 

كل من املشرع اجلزائري وكذا املصري من املخـاطر املضـمونة بقـوانني التأمينـات     
  .االجتماعية

ومبا أن العجز ال حيدث بصورة فجائية بل غالبا ما يكون عقب مرض أو حادث يقتضـي  
حالة العاجز أو شفائه لـذلك ال   مرور فترة من الزمن حىت تتحدد نسبته وذلك باستقرار

يقرر للعاجز معاشا إال بعد مرور فترة من الزمن مينح خالهلا أداءات تأمني املرض وعنـد  
       .انقضاء هذه املدة مينح املريض أداءات تأمني العجز
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اةــــــــن الوفــــتأمی  

  
وبالتايل فهي اية مؤكدة حلياته العملية ممـا   (1)احلتمية يل إنسانالوفاة هي النهاية 

يعرض أسرة املتوىف إىل بؤس احلاجة والعوز لذلك جعل املشرع خطر الوفـاة مضـمونا   
بقوانني التأمينات االجتماعية  لتوفري احلماية الالزمة ألسرة املؤمن عليه يف حالة وفاتـه،  

إىل ما يتطلبه من مصاريف إضـافية كمصـاريف    ذلك ألن فقد عائل األسرة باإلضافة
اجلنازة والدفن، يؤدي إىل فقد األسرة للدخل الذي كانت تعتمد عليه يف توفري حاجاـا  
اليومية مما يعرضها لبؤس احلاجة والعوز خاصة إذا كانوا أنفسهم غري قادرين على العمـل  

لك تقرر أغلبيـة التشـريعات   لذ. (2)اء احلياةبمما يعرضهم أن يبقوا دون دخل ملواجهة أع
إذا تـوافرت الشـروط   " ذوي حقوقـه "االجتماعية منح معاش للمستحقني عن املتوىف 

القانونية املتطلبة لذلك حىت تضمن حياة مستقرة ألسرة املتوىف علـى مسـتوى يقـارب    
  .املستوى الذي كانت تعيش عليه قبل وفاته

   

                                                        
          1994دار النھضة العربیة   -التأمین عماد االقتصاد القومي والعالمي واقتصادیات األسرة والمشروع  –سامي نجیب / د (1)

 298: ص 
           1996بیة القاھرة دراسة مقارنة دار النھظة العر –الحمایة الجنائیة للتأمینات االجتماعیة  –محمد محمد مصباح القاضي / د (2)

 9: ص 
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املستحقون ملعاش الوفاة وشروط 

ا لقانون استحقاقهم وفق
 التأمینات اجلزائري

  
إن الوفاة خطر مؤكد الوقوع لكن ال ميكن التنبؤ بتاريخ حدوثه لـذلك حتـرص   
أغلبية التشريعات ومنها التشريع اجلزائري واملصري جلعلها من املخاطر املضمونة بقوانني 

جائي الذي التأمينات االجتماعية حىت توفر احلماية الالزمة ألسرة املتوىف من هذا اخلطر الف
إذا حتقق يؤدي إىل االستحالة املطلقة ملواصلة العمل وبالتايل انقطاع األجر الذي كانـت  

  .األسرة تعول منه
  

  
 املستحقون ملعاش الوفاة

  
لقد قضى املشرع اجلزائري يف نص املادة األوىل من قانون التأمينات االجتماعيـة  
على أن اهلدف من هذا القانون هو إنشاء نظام وحيد للتأمينات االجتماعية اليت من بـني  

غري أنه مل ينص يف األحكام املخصصة لتأمني الوفاة على . املخاطر اليت تغطيها خطر الوفاة
من هذا القانون بأن  47ق لذوي حقوق املتوىف، حيث قضى يف املادة معاش الوفاة املستح

  .اهلدف من التأمني على الوفاة هو إفادة ذوي حقوق املتوىف من منحة الوفاة
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املعـدل   (1)املتعلق بالتقاعد 83/12مما يستلزم بالضرورة الرجوع ألحكام القانون رقم 
صبتهم وشروط استحقاقهم وقد قضـى  واملتمم، لتحديد املستحقني ملعاش الوفاة وكذا أن

إثر وفاة صاحب املعاش  : "من هذا القانون على أنه  30املشرع اجلزائري يف نص املادة 
أو العامل يستفيد كل من ذوي حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط املنصوص عليها 

  ."يف هذا القانون
قوق املـؤمن عليـه أو   واضح من نص املادة أعاله أن املشرع اجلزائري أقر حبق ذوي ح

صاحب املعاش املتوىف باالستفادة من معاش منقول كتعويض هلم عن الدخل الذي فقدوه 
بسبب وفاة معيلهم وذلك مىت توافرت لديهم الشروط املتطلبة لذلك، فمـن هـم ذوي   

  احلقوق؟
  

  الفرع األول
 الفئات املستحقة ملعاش الوفاة

  )ذوي احلقوق( 

الذين هم حتت كفالة املؤمن عليه أو صاحب املعاش  يقصد بذوي احلقوق األشخاص
وقـد حـددهم املشـرع    . قبل وفاته، مىت توافرت فيهم شروط استحقاق معاش الوفاة

  :من قانون التأمينات االجتماعية على النحو التايل  67اجلزائري يف نص املادة 
  .زوج املؤمن عليه أو صاحب املعاش املكفول -1
 .املعاش املكفولون أبناء املؤمن عليه أو صاحب -2

 .أصول املؤمن عليه أو أصول زوجه -3

                                                        
  1983لسنة  37واستدراك الجریدة الرسمیة رقم  1983لسنة  28منشور في الجریدة الرسمیة عدد   (1)
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  الفرع الثاين
 شروط استحقاق ذوي احلقوق 

 ملعاش الوفاة

يشترط املشرع اجلزائري الستحقاق معاش الوفاة أن تتوافر يف املستحقني الشروط 
  :التالة 
عي يتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول زواجه الشـر : بالنسبة للزوج  :أوال 

   (1).من املؤمن عليه أو صاحب املعاش املتوىف
املالحظ أن املشرع اجلزائري هنا مل يفرق بني الزوج أو الزوجة يف استحقاق مبلغ املعاش، 
كما مل يفرق أيضا بني الزواج املوثق أو الزواج العريف حيث اكتفى بقيـام عالقـة زواج   

اجلزائري أيضا الستحقاق الـزوج  كما يشترط املشرع . شرعية دون حتديد وسائل إثباا
ملعاش الوفاة أن ال ميارس نشاطا مهنيا مأجورا ميكنه من االستفادة من مزايـا التأمينـات   
االجتماعية، غري أنه إذا كان الزوج ميارس نشاطا مهنيا مأجورا لكـن هـذا النشـاط ال    

يستفيد من املعاش  يستويف الشروط املنشئة ملزايا تأمني الوفاة وال يكفيه لقضاء حاجاته فهو
  .املستحق عن املؤمن عليه املتوىف بصفته ذا حق

وإذا كان الزوج يستفيد من معاش مباشر للتقاعد فيمكنه اجلمع بني املعاشني لكوما من 
أصلني خمتلفني إذ يستحق الزوج معاشه املباشر لكونه ناجتا عن نشاطه املهين الشخصـي  

   (1) .ه زوجا باق على قيد احلياةبينما املعاش املنقول يعود إليه بصفت

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 83/12من القانون رقم  32انظر المادة   (1)
 .المتعلق بالتقاعد والمتمم 83/12من القانون رقم  45انظر المادة  (1)
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يشترط املشرع اجلزائري العتبار أبناء املـؤمن عليـه   : بالنسبة لألوالد املكفولون  :ثانيا 
املتوىف املكفولني ذوي حقوق أن يولدوا قبل وفاته أو على األكثر يف خـال ل اخلمسـة   

  :املشرع أبناء مكفولون ويعترب يف نظر  (2).يوما التالية لتاريخ الوفاة) 305(والثالمثائة 
سنة حسب مفهوم ) 18(األوالد املكفولون من اجلنسني البالغون أقل من الثامنة عشر   -أ 

  .التنظيم املتعلق بالضمان االجتماعي
 .سنة واملتابعني للدراسة) 21(األوالد البالغني أقل من الواحد وعشرين    -ب 

أي نشاط مهين مهمـا   األوالد املصابني بعاهة أو مرض مستدمي مينعهم من مزاولة   - ج 
وحيتفظ بصفة ذوي احلقوق األوالد املستوفون شروط السـن املطلوبـة   . كان سنهم

 .الذين حتتم عليهم التوقف عن التمهني أو الدراسة حبكم حالتهم الصحية

 .البنات اإلناث مهما كان سنهن إذا كن دون دخل ثابت  -د 

 
يقصد باألصول هنا الوالدين حيث يسـتفيدان مـن املعـاش    : بالنسبة لألصول  :ثالثا 

املستحق عن وفاة ابنهم املتوىف مىت كانت مواردهم الشخصية ال تتجـاوز املبلـغ األدىن   
  .ملعاش الوفاة

ونظرا العتبار املشرع اجلزائري أقارب أحد الزوجني بالنسبة للزوج اآلخر يف نفس درجة 
قر باستحقاق أصول املؤمن عليه أو أصول زوجه ملعاش الوفاة مىت كـان  فقد أ (3)القرابة

وبذلك يكون املشرع اجلزائري قـد مـد    (4).دخلهم ال يتجاوز املبلغ األدىن ملعاش الوفاة
مظلة التأمينات االجتماعية إىل أصول الزوج الباقي على قيد احلياة دون قيـد أو شـرط   

  .ال يقدر بثمن وذلك عرفانا منه جلميل الوالدين الذي

                                                        
 .المتعلق بالتقاعد والمعدل والمتمم 83/12من القانون رقم  335ظر المادة ان (2)
 .من القانون المدني الجزائري 35انظر المادة  (3)
 .السابق اإلشارة إلیھ 83/12من القانون رقم  45انظر المادة  (4)
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توزیع املعاش على املستحقني 
وفقا لقانون التأمینات 

 االجتماعیة اجلزائري
  

ختتلف أنصبة املستحقني ملعاش الوفاة حبسب اختالف درجة قرابتهم من املؤمن عليـه أو  
  :صاحب املعاش املتوىف وذلك على الشكل التايل 

خيتلف نصيب الزوج حبسب ما إذا كان هناك مستحق للمعاش فإذا مل : نصيب الزوج  -1
يوجد من بني ذوي احلقوق إال الزوج حيدد مبلغ املعاش املنقول للزوج الذي بقي على 

  .من مبلغ معاش اهلالك 75%قيد احلياة بنسبة 
إذا وجد إىل جانب الزوج ذو حق آخر ولد أو أحد األصول يكون نصـيب   •

مـن املعـاش    50%ج الباقي على قيد احلياة من املعاش املنقول بنسبة الزو
  .30%املباشر ويقدر نصيب ذو احلق اآلخر بنسبة 

وإذا وجد إىل جانب الزوج الباقي على قيد احلياة اثنان أو أكثـر مـن ذوي    •
 احلقوق أوالد أو أصول أو الكل معا حيدد مبلغ املعاش املدفوع للزوج بنسـبة  

املعاش املباشر ويقدر مبلغ معاش باقي ذوي احلقوق بنسـبة  من مبلغ  %50
 50%توزع بالتساوي بينهم، ويف حالة تعـدد األرامـل تقسـم     %40

 .بالتساوي
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املقصود هنا ليس كل أبناء املؤمن عليه املتوىف وإمنـا فقـط األبنـاء    : حالة األوالد  -2
سبق توضيحه باعتبار املكفولني الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق مبلغ املعاش كما 

  :أن املعاش ال يورث وإمنا يستحق مبوجب قانوين 
  .إذا مل يوجد هناك ذي حق ففي هذه احلالة ينقطع املعاش بوفاة املؤمن عليه •
فإذا مل يوجد إىل جانب األوالد ال زوج وال أصل وال أي ذي حق يكـون    •

ن التفرقة من املعاش املنقول ويوزع بينهم بالتساوي دو 90%نصيب األبناء 
 .بني البنت أو الولد

إذا وجد إىل جانب األوالد زوج يقدر نصيب األوالد مـن املعـاش بنسـبة     •
 .يوزع بينهم بالتساوي %40

عندما ال يوجد زوج على قيد احلياة يتقاسم ذوي احلقوق اآلخرون معاشـا   •
من مبلغ معاش املتوىف وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسـبة   90%يساوي 

 :يلي  لكل ذي حق ما

من املعاش إذا كان ذوي احلق من أبنـاء املـؤمن عليـه أو      45%  -أ 
 .صاحب املعاش املتوىف

 .من املعاش إذا كان ذو احلق من أصوله 30%   -ب 

مـن   90%ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يتعدى املبلغ اإلمجايل ملعاشات ذوي احلقوق 
مبلغ معاش املؤمن عليه املتوىف وإذا جتاوز هذا املبلغ خيفض إىل احلد املطلـوب، وتراجـع   

  .النسب الواردة احملددة أعاله كلما تغري عدد ذوي احلقوق
يدفع معاش الوفاة للمستحقني عن املؤمن عليه املتوىف ابتداء من تاريخ وفاته، وعند عـدم  

حكام هذا القانون تدفع مستحقات املعاش عند وجود ذوي احلقوق املنصوص عليهم يف أ
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للـذكر مثـل حـظ    "وتقسم حسب القاعدة الشرعية  (1)تاريخ الوفاة إىل ورثة املتوىف
  ".األنثيني

 

  
اةـــــة الوفـــــمنح  

  
لذوي " املعاش املنقول"باإلضافة إىل إقرار املشرع اجلزائري باستحقاق معاش الوفاة 

مـن قـانون    47املتوىف فقد أقر أيضا باستحقاقهم ملنحة الوفاة مبوجب املـادة   حقوق
  .التأمينات االجتماعية مىت توافرت فيه الشروط املتطلبة لذلك

  

  الفرع األول 
دةــــرط املــــش  

من قانون التأمينات االجتماعية حـق   53لقد بىن املشرع اجلزائري يف نص املادة 
االستفادة من منحة الوفاة املقرر لذوي حقوق املتوىف أن يكون هذا األخري قد عمل مخسة 

ساعة أثناء الثالثة أشهر اليت سبقت تاريخ الوفـاة دون  ) 100(يوما أو مائة ) 15(عشر 
مل يف القطاع اخلاص أو القطاع العـام إذ يفتـرض أن حـق    أن يفرق املشرع بني العا

االستفادة من منحة الوفاة يفتح منذ استالم العامل لوظيفته باعتباره من األخطار املؤكـدة  

                                                        
 .1996سنة  42منشور في الجریدة الرسمیة عدد  18- 96من األمر  18انظر المادة  (1)
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الوقوع لكن تاريخ وقوعه غري حمدد كما أن االنضمام إىل الضمان االجتماعي إجبـاري  
ملستخدم بدفع قسـط إجبـاري   حيث يلزم القانون كل من العامل وصاحب العمل أو ا

صاحب العمل أو املسـتخدم   (1)حيث ألزم املشرع. لتمويل نفقات التأمينات االجتماعية
وتربأ . بأن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله أو طبيعته القسط املستحق على العامل

. قتطـاع ذمة العامل من االلتزام بدفع أقساط التأمينات االجتماعية رد أن يتم هـذا اال 
وتكون أقساط صاحب العمل على نفقته دون سواه، ويف حالة امتناع هذا األخري عـن  
الدفع ال حيول ذلك دون حصول املؤمن له على ما ترتب عن تأمني الوفاة من مزايا ومنها 

  . منحة الوفاة
  

  الفرع الثاين
اإلجراءات املطلوبة للحصول 

 على 
 رأمسال الوفاة

لذين يرغبون يف احلصول على منحة الوفاة أو رأمسال يستوجب على ذوي احلقوق ا
الوفاة أن يستخرجوا من وكالة الضمان االجتماعي اليت يتبع إليها املؤمن عليـه املتـوىف   
استمارة خاصة بذلك مث يقوم مبأل البيانات الواردة يف هذه االسـتمارة مث يرفـق هـذه    

  :االستمارة بالوثائق التالية 
  .املؤمن عليه تسلم من قبل مصاحل البلدية اليت يقيم ا املتوىفشهادة تثبت وفاة  -1
 .شهادة عائلية للحالة املدنية مؤشر على جانبها باملعلومات املطلوبة -2

                                                        
  .المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي المعدل والمتمم 83/14من القانون رقم  17انظر المادة   (1)
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بطاقة الترقيم للضمان االجتماعي للمؤمن له املتوىف حىت يثبت انتمائه للضـمان   -3
 .االجتماعي

يه املتوىف تصدر عن كشف آخر أجر شهري أو شهادة عمل واألجر للمؤمن عل -4
وإذا كـان املتـوىف   . صاحب العمل أو املستخدم وذلك لتحديد منحة الوفـاة 

متقاعد تقدم شهادة التقاعد تصدر عن وكالة التقاعد اليت يتبع هلا املؤمن عليـه  
 .املتوىف

وإذا كان طلب رأمسال الوفاة مقدم من األصول أو أحدمها جيب أن تضـاف إىل هـذه   
  :الوثائق 
تثبت أن األصول أو أحدمها كان املؤمن عليه أو صاحب املعاش املتـوىف  وثيقة  -1

  .متكفال ما أو به
 .شهادة الدخل يف حالة ما إذا كان صاحب دخل أو عدم دخل -2

ومبجرد تكوين امللف تقوم هيئة الضمان االجتماعي بدفع رأمسال الوفاة للمستحقني إمـا  
يق احلساب اجلاري أو عـن طريـق   بواسطة صك بنكي يسلم للمعين مباشرة أو عن طر

حوالة احلق أو بواسطة كشف حساب يوجه إىل املصاحل اليت يتقرب منها املستفيد ليستلم 
رأمسال الوفاة الذي جيب أن يوزع على ذوي احلقوق بالتساوي يف حالة تعددهم وحسب 

  .النسب املقررة بالقانون
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  الفرع الثالث
 تقدیر منحة الوفاة

  :ل الوفاة باختالف صفة املؤمن عليه املتوىف ويقدر كالتايل خيتلف مقدار رأمسا

مرة قيمة املبلـغ الشـهري   ) 12(يقدر رأمسال الوفاة باثنيت عشرة : بالنسبة لإلجراء  -1
األكثر نفعا من الذي تقاضاه املؤمن عليه خالل السنة السابقة لوفاته، واملعتمد كأساس 

ع احلاالت ال جيب أن يقل هذا املبلـغ  حلساب اشتراكات التأمني ضد الوفاة، ويف مجي
مـرة مبلـغ األجـر الـوطين األدىن     ) 12(أي مبلغ رأمسال الوفاة عن اثنيت عشـر  

  (1).املضمون
بالنسبة للمستفيدين من الضمان االجتماعي كصاحب املعاش أو الريع املترتب عـن   -2

يقدر رأمسال الوفاة مببلغ يساوي املبلغ السنوي للمعاش أو الريع، على : حادث عمل 
 .من األجر الوطين األدىن املضمون 75%أن ال يقل عن 

تؤدي اهلدف منـها  هذا وتدفع منحة الوفاة دفعة واحدة وذلك فور حدوث الوفاة حىت 
واملتمثل خاصة يف تغطية املصاريف اليت تطرأ بسبب الوفاة واليت ال يقدر ذوي احلقـوق  

  .على تغطيتها بعد فقدهم معيلهم

هذا ونظرا لكون منحة الوفاة ليست تركة حيث يتوقف استحقاقها على شروط متطلبة يف 
للقاعدة الشرعية للذكر القانون لذلك فهي توزع بالتساوي بني ذوي احلقوق وال ختضع 

  (3).ويف حالة عدم وجود ذوي احلقوق تدفع إىل ورثة املتوىف (2).مثل حظ األنثيني

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  48انظر المادة   (1)
 .السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  50انظر المادة  (2)
 .السابق اإلشارة إلیھ 83/12ون رقم من القان 42انظر المادة  (3)
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املستحقون ملعاش الوفاة وشروط 
استحقاقهم وفقا لقانون 
 التأمني االجتماعي املصري

حرص املشرع املصري مثله مثل املشرع اجلزائري على تأمني احلماية الالزمة ألسرة 
عليه املتوىف، وذلك جبعل خطر الوفاة من األخطار املضمونة بقـوانني التأمينـات    املؤمن

االجتماعية، وأقر مبوجب هذا القانون بأحقية املستحقني عن املـؤمن عليـه املتـوىف يف    
احلصول على معاش الوفاة كتعويض هلم عن الدخل الذي فقدوه نتيجة لوفاة معيلهم مىت 

  .تطلبة لذلكتوافرت الشروط القانونية امل

  

 املستحقون ملعاش الوفاة

من قانون التـأمني االجتمـاعي   ) 105(يقصد باملستحقني يف مفهوم نص املادة 
األرملة، املطلقة، الزوجة، األبناء والبنات، الوالدين واالخوة واألخوات الـذين  : املصري 

  .ذا املعاشتتوافر فيهم يف تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش شروط استحقاق ه
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  الفرع األول
 الفئات املستحقة للمعاش

وهي زوجة املؤمن عليه أو صاحب املعاش املتوىف الـيت كانـت يف    :األرملة  /أوال 
من قانون التأمني االجتمـاعي املصـري   ) 105(وقد بينت املادة . عصمته وقت الوفاة

  :الشروط  الواجب توافرها يف األرملة حىت تستحق معاش الوفاة وذلك كالتايل 

ى دعوى رفعت أثناء حياة جيب أن يكون الزواج موثقا، أو ثابتا حبكم قضائي بناء عل -1
ويف حالة تعذر إثبات الزواج ذه الوسائل حيق لـوزير التأمينـات حتديـد    . الزوج

مستندات أخرى إلثبات هذا الزواج، وبذلك يكون املشرع املصري قد استبعد الورقة 
العرفية كوسيلة إلثبات عقد الزواج، وذلك منعا للتحايل علـى قـوانني التأمينـات    

كما ال يصح أيضـا  . رض احلصول على املزايا اليت مينحها هذا القانوناالجتماعية لغ
احلكم الصادر بإثبات الزواج بناء على دعوى رفعت بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب 

   (1).املعاش
أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد مت قبل بلوغ املؤمن عليه أو صاحب  -2

دائما منع التحايـل علـى قـوانني التأمينـات     وغرض املشرع . املعاش سن الستني
) 60(االجتماعية ومنع سوء استعماله وذلك عن طريق جلوء من جتاوز سن السـتني  

غري أنه استثىن بعـض  . إىل الزواج قصد متكني الزوجة من احلصول على مزايا التأمني
) 105(احلاالت اليت يستفاد منها عدم وجود قصد التحايل وحددها يف نص املـادة  

 :كالتايل 

                                                        
   318: ص  –مرجع سابق  –أحمد محمد الرفاعي / د (1) 
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حالة األرملة اليت كان املؤمن عليه أو صاحب املعاش قد طلقها قبل سن   -أ 
  .الستني مث عقد عليها بعد هذه السن

حالة الزواج الذي يكون سن الزوجة أربعني سنة على األقل وقت الزواج    -ب 
شرط أال يكون للمؤمن عليه أو لصاحب املعاش زوجة أخرى مطلقة مستحقة 

. طلقها رغم إرادا بعد بلوغها سن الستني وكانت ال تزال على قيد احليـاة 
لبا ما تكون وبوضع املشرع هلذا الشرط يكون قد محى الزوجة األوىل واليت غا

ولذلك فهي أوىل بالرعاية من تلك الـيت  . قد شاركت الزوج يف رحلة احلياة
تزوجها يف سن الشيخوخة وقد يكون اهلدف منها التحايـل علـى قـوانني    
التأمينات االجتماعية من أجل احلصول على املزايا التأمينية اليت مينحها هـذا  

لثانية الزوجة األوىل يف املعاش القانون، لذلك قرر املشرع أال تشارك الزوجة ا
ذلك ألن أغلب الظن إذا طلق الزوج زوجته بعد بلوغـه  . وهي حمقة بالرعاية

وإذا . سن الستني أن يكون السبب وراء ذلك هو رغبته يف الزواج مرة أخرى
طبقنا القاعدة القانونية اردة لكان املعاش من حق املرأة اليت هي يف عصـمة  

يترتب على ذلك ترك الزوجة األوىل املطلقة رغم إرادا و. الزوج وقت وفاته
دون إيراد تواجه به احلياة رغم أا شاركت الزوج اجلزء األكرب من مسـرية  
احلياة الزوجية لذلك قرر املشرع عدم استحقاق األرملـة معاشـا إذا كـان    
للمؤمن عليه أو صاحب املعاش املتوىف مطلقة طلقها رغم إرادا وبعد بلوغـه  

 (1))60(سن الستني 

حاالت الزواج اليت متت قبل العمل بإمتام قانون التأمينـات االجتماعيـة     - ج 
 .1975سنة  79الصادر بالقانون رقم 

 

                                                        
   280: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (1) 
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على خالف الشرع اجلزائري الذي مل يدرج املطلقة ضمن ذوي حقـوق   :املطلقة  /ثانيا 
نني، ذلك أن املطلقة ال املتوىف املستحقني ملعاش أو منحة الوفاة وهو أمر يتماشى مع القوا

حيث ال يلزم القانون الزوج بالنفقة علـى  . جتب نفقتها على زوجها إال خالل فترة عدا
مطلقته إال خالل فترة العدة احملددة يف قانون األسرة بثالثة قروء بالنسـبة لغـري احلامـل    

ـ  يت أقصـاها  وبثالثة أشهر بالنسبة ملن هي يف سن اليأس ومبدة احلمل بالنسبة للحامل وال
فـإن   (1).أشهر وذلك ابتداء من تاريخ التصريح بالطالق أو حدوث الوفاة) 10(عشرة 

املشرع املصري وازن بني االعتبارات القانونية واالعتبارات اإلنسانية ورجح الثانية علـى  
األوىل يف موضوع من أهم املوضوعات اإلنسانية اليت تنادي به أغلبية دساتري العامل وهـي  

ألن يف محاية املـرأة  . املرأة واحلفاظ على حقوقها زوجة كانت أو أرملة أو مطلقةمحاية 
حيث أقـر بأحقيـة   . محاية للمجتمع ككل باعتبارها مربية األجيال اليت هي قوام اتمع

املطلقة يف االستفادة من مزايا التأمني عن الوفاة وبذلك يكون قد خرج عن القواعد العامة 
باإلنفاق على املطلقة إال خالل مدة عدا غري أنه تطلب السـتحقاق   اليت ال تلزم الزوج

  :املطلقة ملعاش الوفاة ضرورة توافر عدة شروط منها 

ومن هذا الشرط إنصاف للمـرأة لكنـه   : أن يكون الطالق قد مت رغم إرادا   -أ 
صعب اإلثبات يف معظم األحوال حيث تبيح قوانني األسرة يف مجيع الدول اليت 

وبذلك جاء هذا الشرط . شريعة اإلسالمية للزوج الطالق بإرادته املنفردةتطبق ال
  .غري واضح إال إذا كان غرض املشرع أن يعود سبب الطالق إىل الزوج

أن يكون زواجها باملؤمن عليه أو صاحب املعاش قد استمر ملدة ال تقل عن   -ب 
 سنة 20سنة وهو شرط منطقي ذلك أن الطالق احلاصل بعد ) 20(عشرين 

من الزواج غالبا ما يكون بإرادة الزوج وألسباب قد يكون اهلدف منها حرمان 
ولذلك فيمكن . الزوجة من بعض املزايا اليت متنحها قوانني التأمينات االجتماعية

                                                        
 .من قانون األسرة الجزائري المعدل والمتمم 60، 59، 58انظر المواد  (1)
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إدماج هذا الشرط ضمن الشرط األول املشار إليه أعاله واملتعلق بالطالق رغم 
  .إرادة الزوجة

طالقها من املؤمن عليه أو صاحب املعاش قد أعادت أال تكون املطلقة بعد   - ج 
ويعود سبب حرمان املطلقة اليت أعادت الـزواج إىل عـدم   . الزواج من غريه

 .حاجتها إىل مزايا التأمني نظرا لوجوب نفقتها على زوجها قانونا

أال يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها يف املعـاش أو يزيـد     -د 
الدخل يقل عما يستحقه من املعاش يربط هلا معاش بقيمة الفرق وإذا كان . عليه

على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل واملعاش تقل عن ثالثني جنيها فريبط هلا 
ويف . من املعاش بالقدر الذي ال يتجاوز معه قيمة الدخل واملعاش معا هذا احلد

ا مل توجد فـريد إىل  مجيع األحوال يرد الباقي إىل األرملة يف حالة وجودها وإذ
مـن قـانون    12من املادة ) 4(األوالد غري أن املشرع أعاد يف الفقرة الرابعة 

التأمني االجتماعي وأعطى لألرملة حق اجلمع بني معاشها عن زوجهـا وبـني   
معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمني كما أقر بأحقيتها يف اجلمع بـني  

 . معاشها عن زوجها وذلك دون حدوددخلها عن العمل أو املهنة وبني

 

على خالف املشرع اجلزائري الذي مل يفرق بني الـزوج أو الزوجـة يف   :  الزوج /ثالثا 
استحقاق معاش الوفاة أو ما يعرف برأمسال الوفاة من حيث الشروط املتطلبة السـتحقاقه  

االجتماعي من قانون التأمني ) 106(فإن املشرع املصري فعل ذلك حيث نص يف املادة 
كما  106املصري على حق الزوج يف استحقاق معاش الوفاة لكن بشروط حددا املادة 

  : يلي 
ويرى معظم الفقه أنه ميكن إثبات عالقة الزواج أيضـا  : أن يكون عقد الزواج موثقا  -1

عن طريق حكم قضائي ائي بناء على دعوى رفعت خالل حياة الزوجة كما هـو  
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الزوجية الستحقاق األرملة للمعاش كما رأينا يف نص املـادة  الشأن يف إثبات عالقة 
السابق اإلشارة إليه، وال معىن للتفرقة بني األرملة أو املطلقة أو الزوج يف هـذا   105

اال ألن األمر يتعلق يف مجيع األحوال بإثبات عالقة زوجية حىت تسـتحق احلقـوق   
   (1).ملشرع فحسبالتأمينية وال يغدوا أن يكون ذلك سهوا من قبل ا

والعاجز عن الكسب وفقا لقـانون التـأمني   : أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب  -2
االجتماعي املصري الذي يستحق املعاش هو ذلك الشخص الذي يصاب بعجز حيول 

على األقل وبشرط أن  50%كلية بينه وبني العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 
أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشـخص قبـل   يكون هذا العجز ناشئا بامليالد 

  (2).بلوغه سن الستني

) 60(أن يكون عقد الزواج قد مت قبل بلوغ املؤمن عليها أو صاحبة املعاش السـتني   -3
وغرض املشرع من هذا الشرط هو منع التحايل عن قوانني التأمينات االجتماعية . سنة

الستني وبرجل عاجز عن الكسب ذلك أن زواج املؤمن عليها صاحبة املعاش بعد سن 
ال يعين شيئا سوى حصول الزوج على املعاش حال وفاة املؤمن عليهـا أو صـاحبة   

 .املعاش

 
واملالحظ وعلى خالف ما أقره املشرع اجلزائري الذي مل يفرق بني الزوج والزوجـة يف  

 من قانون التأمني االجتماعي املصـري  112، 106، 105استحقاق املعاش على املواد 
املتعلقة بشروط استحقاق كل من الزوجني ملعاش الوفاة أن املشرع املصري أقر بأحقيـة  
األرملة يف اجلمع بني دخلها من عملها أو مهنتها أو معاشها، وبني املعاش املستحق هلا عن 
زوجها دون شروط يف حني مل يقر بذلك بالنسبة للزوج الذي اشترط حلصـوله علـى   

  .ن يكون عاجزا عن الكسب وأال يكون لديه أي دخلاملعاش حال وفاة زوجته أ

                                                        
   289: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (1) 

  .من قانون التأمین االجتماعي المصري 5انظر الفقرة األخیرة من المادة   (2)
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 14ويف هذا الشأن قضت احملكمة الدستورية العليا يف اجللسة العلنية املنعقدة يوم األحـد  
هـ يف القضية املقيدة جبدول احملكمة  1424شوال  20: م املوافق لـ 2003ديسمرب 

املنشور يف اجلريدة الرمسيـة  و" دستورية"قضائية  22لسنة  83الدستورية العليا حتت رقم 
  . 2003ديسمرب سنة  31: يف ) مكرر( 52العدد 

صحيفة هذه الدعوى قلم كتـاب   2000من أبريل سنة  26حيث أودع املدعى بتاريخ 
) 04(ونص البند ) 106(من املادة ) 02(احملكمة مطالبا احلكم بعدم دستورية نص البند 

لسـنة   79ماعي املصري الصادر بالقانون رقم من قانون التأمني االجت) 112(من املادة 
فيما تضمنه من أحقية األرملة يف اجلمع بني دخلها من العمل أو املهنة أو معاشها  1975

  .وبني املعاش املستحق هلا عن زوجها وذلك دون الزوج
وينعي املدعى على هذين النصني فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عـاجزا عـن   

اق معاش عن زوجته ومتييز الزوجة بتقرير أحقيتها يف اجلمع بني دخلـها  الكسب الستحق
دون تقرير ذات احلـق  . من العمل أو املهنة أو معاشها وبني املعاش املستحق عن زوجها

للزوج عند وفاة زوجته فإما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة 
ادين احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وكفالـة  املساواة بني املرأة والرجل يف مي

خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشـيخوخة  
للمواطنني مجيعا وفقا للقانون وكذا ما قرره الدستور بني املساواة بني املواطنني مجيعـا يف  

ب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو احلقوق والواجبات العامة دون متييز يف ذلك بسب
  . من الدستور املصري 40، 17، 11العقيدة، األمر الذي يشكل إخالال بأحكام املواد 

وكانت الدعوى قد أقيمت ضد السيد رئيس جملس الوزراء والسيدة وزيـرة التأمينـات   
  .جتماعيوالشؤون االجتماعية والسيد املمثل القانوين للهيئة القومية للتأمني اال
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وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها احلكم برفض الدعوى كما قدمت اهليئة 
القومية للتأمني االجتماعي عدة مذكرات طلبت فيها احلكم بعدم قبول الدعوى بالنسـبة  

  .النتفاء املصلحة ورفض الدعوى موضوعا) 4(البند ) 112(لنص املادة 
، وقررت احملكمة إصدار احلكم فيها (1)مبحضر اجللسةونظرت الدعوى على الوجه املبني 

  :م وذلك كالتايل  2003ديسمرب سنة  14: بتاريخ 
  

من قانون التأمني االجتمـاعي  ) 106(من املادة ) 02(بعدم دستورية نص البند  :أوال 
  .م 1975سنة  79الصادر بالقانون رقم 

  
من القانون املـذكور فيمـا مل   ) 112(من املادة ) 04(بعدم دستورية نص البند  :ثانيا 

يتضمنه من أحقية الزوج يف اجلمع بني معاشه عن زوجته وبني معاشـه بصـفته منتفعـا    
بأحكام هذا القانون، وكذا اجلمع بني معاشه عن زوجته وبني دخله من العمل أو املهنـة  

  .وذلك دون حدود
  

  .جنيه مقابل أتعاب احملاماة) 200(حلكومة املصروفات ومبلغ مائيت بإلزام ا :ثالثا 
  

وبصدور هذا احلكم ونشره يف اجلريدة الرمسية أصبح من حق الزوج احلصول على معاشه 
بنـد  ) 106(عن زوجته املتوفاة دون تطلب توافر الشروط املنصوص عليهـا يف املـادة   

ته املتوفاة ومعاشـه بصـفته منتفعـا    ، كما له احلق يف اجلمع بني معاشه عن زوج)04(
بأحكام قانون التأمني االجتماعي وكذا اجلمع بني معاشه عن زوجته وبني دخلـه مـن   

  .العمل أو املهنة وذلك دون حدود

                                                        
   2003دیسمبر سنة  31: الصادر في ) مكرر( 52انظر الجریدة الرسمیة العدد   (1)
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وخروجا عن مبدأ عدم رجعية القوانني يطبق هذا القانون بأثر رجعي لعـدم دسـتوريته   
ن منـذ صـدور قـانون التـأمني     وذلك على مجيع حاالت وفاة الزوجات املؤمن عليه

ويتحدد نصيب الزوج من معـاش زوجتـه وفقـا    . م1975لسنة  79االجتماعي رقم 
  (1) .للنصيب الذي تستحقه الزوجة أو األرملة من معاش زوجها

  
يقصد باألبناء أوالد املؤمن عليه املتوىف حيث أقر املشرع يف نص املـادة   :األبناء  /رابعا 
من قانون التأمني االجتماعي بأحقية هؤالء يف معاش الوفاة مىت مل يبلغوا سن الرشد  107

ومبفهوم املخالفة ليس لألبناء الذين جتاوز سـنهم  . سنة 21: واحملدد يف هذا القانون بـ
أصل عام لكن هذه القاعدة ترد عليها اسـتثناءات مبوجبـها   عاما احلق يف املعاش ك 21

  :وهذه االستثناءات هي . يستحق األبناء معاش الوفاة رغم بلوغهم سن احلادية والعشرين
االبن العاجز عن الكسب فالعاجز عن الكسب كما سبق اإلشارة إليه يستحق معاش  -1

  .الوفاة أيا كان سنه
جتاوز مرحلة احلصول على مؤهل الليسـانس أو   الطالب بأحد مراحل التعليم اليت ال -2

مىت كان ) 26(البكالوريوس أو ما يعادهلا بشرط عدم جتاوز سن السادسة والعشرين 
أي املواضبة على الدراسة مبعىن أنه ال يكفي أن يكون الطالب مقيدا . متفرغا للدراسة

ملنتسب إلحـدى  ويعترب متفرغا للدراسة الطالب ا. يف هذه املراحل وممارسا لعمل ما
الكليات فاالنتساب ال يتعارض مع مبدأ التفرغ خاصة مع إقـرار نظـام االنتسـاب    
املوجه، فاالنتساب جمرد وسيلة لاللتحاق باجلامعة مبجموع يقل عن جمموع الطالـب  
املنتظم وخيرج من هذه الطائفة الطالب املنتسب لنظام االنتساب املوجه الذي ميـارس  

 .باملوازاة لعمل ما

                                                        
   2005دار النھضة العربیة القاھرة   2005: ص  –شرح قانون التأمین االجتماعي –السید عید نایل / د (1)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
351 

ذا بلغ الطالب السادسة والعشرين يف أثناء العام الدراسي وقبل ايته ميتد املعاش إىل غاية وإ
   .(1)اية السنة الدراسية

  .وغرض املشرع من إقرار هذه القاعدة هو التشجيع على التحصيل واملعرفة
من حصل على مؤهل ائي ال جياوز مرحلة الليسانس أو مرحلة البكـالوريوس ومل   -3

بالنسبة ) 26(بعمل أو مل يزاول مهنة ومل يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين يلتحق 
) 24(للحاصلني على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسـن الرابعـة والعشـرين    

  .بالنسبة للحاصلني على مؤهل أقل
وغرض املشرع من ذلك محاية األبناء احلاصلني على املؤهل خالل الفترة املمتـدة بـني   

تحاقهم مبيدان العمل إذ يستمر احلق يف املعاش خالل هذه الفتـرة إىل غايـة   خترجهم وال
حصوهلم على عمل أو مهنة، األمر الذي حيفز الطلبة على االجتهاد واملواضبة من أجـل  
االنتهاء من الدراسة يف الوقت احملدد هلا، حيث لو قطع املعاش عنهم مبجرد االنتهاء مـن  

تراخيهم عنها خشية قطع املعاش عنهم وهو ما كان حيدث الدراسة كان ذلك سببا كافيا ل
   (2) .عمال

واألصل الستحقاق املعاش على النحو السابق بيانه أن تتوافر هذه الشروط وقـت وفـاة   
غري أن املشرع خرج عن هذه القاعدة وذلك يف نص املادة . املؤمن عليه أو صاحب املعاش

ة االبن أو األخ الذي مل تكن تتوافر فيـه  حيث قضى بأحقي) 04(يف فقرا الرابعة  114
شروط استحقاق املعاش يف تاريخ وفاة املورث والتحق بأحد مراحـل التعلـيم الـيت ال    
يتجاوز مرحلة احلصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ومل يبلغ سـن السادسـة   

ـ  ) 26(والعشرين  ذكور ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه يف التـاريخ امل
وبعد قطع معاشه يرد على من اسـترتل  . ويعاد توزيع باقي املستحقني على هذا األساس

                                                        
  324: ص  –مرجع سابق  –الرفاعي  أحمد محمد/ د (1) 

 325: ص  –مرجع سابق  –أحمد محمد الرفاعي / د (2)
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هذا املعاش من نصيبهم، ويؤكد هذا االستثناء كما أشرنا حرص املشرع على التشـجيع  
  .على حتصيل العلم واإلقبال عليه

  
ـ   ) 108(وفقا لنص املادة  :البنات  /خامسا  ترط من قانون التـأمني االجتمـاعي يش

الستحقاق البنت ملعاش الوفاة شرط وحيد وهو أال تكون متزوجة يف تاريخ وفاة املـؤمن  
  .عليه أو صاحب املعاش وذلك أيا كان سنها

واملالحظ على نص املادة أعاله أن خص البنات بشرط وحيد وهو عدم الزواج يف حني مل 
لالبن مما يوحي وكـأن   يتكلم عن البنت أال تزاول الدراسة مثال كما هو الشأن بالنسبة

نص املادة يتكلم عن جمتمع ال جمال فيه لتعليم املرأة أو أن املرأة يف نظر هذا اتمع قاصرة 
 (1)ال ميكنها التكفل حىت بنفسها يف حني تنص أغلبية القوانني باستقالل الذمة املالية للمرأة

  .ء بل وحىت الشرائع السماوية مبا فيها الشريعة اإلسالمية السمحا
غري أن هناك من أرجع هذا الشرط إىل املبدأ السائد يف القانون املصري والذي مفاده بأن 
البنت غري ملزمة بأن تسد حاجاا بنفسها ألن واجب اإلنفاق عليها يقع على عاتق األب 
قبل الزواج ويقع على عاتق الزوج بعد الزواج، وبالتايل فإذا تويف األب ومل تتزوج البنت 

ومع ذلـك   (2)حق عنه املعاش وذلك إىل أن تتزوج فإذا تزوجت يقطع معاشهافهي تست
فإننا حنبذ لفظ املشرع اجلزائري يف هذا اال أي استحقاق معاش الوفاة عندما اعترب مـن  
ذوي حقوق املتوىف األوالد املكفولون واملعىن املقصود هنـا اإلنـاث والـذكور علـى     

  (3).السواء
 اإلخوةمن قانون التأمني االجتماعي املصري  109يعترب يف نظر املادة  : اإلخوة /سادسا 

واألخوات من بني املستحقني ملعاش الوفاة لكنه يشترط باإلضافة إىل ذلك توافر الشروط 

                                                        
 2005الصادر في أفریل  02/05من قانون األسر الجزائري المعدل والمتمم بالمر رقم  37انظر المادة  (1)
 327: ص  –مرجع سابق  –أحمد محمد الرفاعي / د (2)
 .المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المعدل والمتمم 83/11من القانون رقم  67انظر الفقرة الثانیة من المادة  (3)
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املتطلبة يف األبناء والبنات وأن يثبت إعالة املؤمن عليه أو صاحب املعاش إيـاهم وفقـا   
  .قرار من وزير التأمينات للشروط واألوضاع اليت يصدر ا

فاألخ يعامل معاملة االبن واألخت تعامل معاملة البنت من حيث شروط االستحقاق غري 
أن أساس استحقاق املعاش بالنسبة لألبناء هو اإلعالة القانونية يف حـني يكـون أسـاس    

اريـة  اإلعالة الفعلية اليت جيب أن تثبت مبوجب شهادة إد لإلخوةاستحقاق املعاش بالنسبة 
حىت تتمكن اهليئة العامة للتأمني الصحي من الرجوع على حمرري هذه الشهادة إذا تـبني  

  (1) .عدم صحتها فيما بعد مبقدار ما مت صرفه دون وجه حق
 اإلخـوة واملالحظ أن كلمة اإلخوة واألخوات جاءت بصيغة عامة مبعىن أا تشمل مجيع 

  .أشقاء أو ألم أو ألب إخوةسواء أكانوا 
  
حدد املشرع املصري يف قانون التأمني االجتماعي املستحقني ملعـاش   :الوالدين  /عا ساب

الوفاة ومن بني هؤالء الوالدين، غري أنه بىن استحقاق كل طرف علـى شـروط جيـب    
توافرها وفقا ملا يتطلبه القانون كما رأينا ما عدى الوالدين حيث أقر باستحقاقهما ملعاش 

وعليه تستحق األم معاش الوفاة عن ابنها املـؤمن   (2).أي شرطالوفاة دون أن يقيد ذلك ب
عليه املتوىف حىت ولو كانت متزوجة من غري والده، وتستحق هذا املعاش حىت وإن مل يكن 

  .يعيلها يف حياته بل حىت ولو كانت يف عصمة رجل يلتزم قانونا باإلنفاق عليها
خمالفا ملا نص عليه القانون  1975لسنة  79وقد جاء حكم هذا القانون أي القانون رقم 

السابق الذي كان يقضي أال تستحق األم ملعاش الوفاة إذا كانت متزوجة من غري والـد  
املتوىف وهو ما ألغاه القانون اجلديد، ويرجع بعض الفقهاء السبب يف ذلك إىل ما يترتـب  

                                                        
 2003مطابع الوالء الحدیثة  –قانون التأمین االجتماعي طبقا ألحداث التعدیالت  –سعید سعد عبد السالم  (1)
 .قانون التأمین االجتماعي المصري 105،  104انظر الفقرة الثانیة من المادتین  (2)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
354 

ن الـزواج  عن احلروب من وفاة واستشهاد للشباب عن أمهات يف عمر مبكر، وباعتبار أ
  (1)عصمة وتاليف انتشار الزواج العريف

  

  الفرع الثاين 
 شروط استحقاق معاش الوفاة

على خالف املشرع اجلزائري الذي اشترط الستحقاق منحة الوفـاة أن يعمـل   
ساعة خالل الثالثة أشهر ) 100(يوما أو مائة ) 15(املؤمن عليه املتوىف مدة مخسة عشر 

فـإن املشـرع   . بني العامل يف القطاع اخلاص أو القطاع العام السابقة للوفاة دون التفرقة
املصري فرق بني العامل يف القطاع العام والعامل يف القطاع اخلاص، واشـترط حلصـول   
العامل يف القطاع اخلاص على معاش الوفاة ضرورة اشتراك العامل يف التأمني ملدة ال تقـل  

 أنه استثىن من هذا الشرط العـاملني يف  عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، غري
القطاع اخلاص الذين خيضعون للوائح توظيف صادرة بناء علـى قـانون، أو حـددت    
أجورهم وعالوام وترقيام طبقا التفاق أبرم طبقا ألحكام قانون العمل مىت وافق وزير 

كما ال يشترط . التأمينات على هذه اللوائح أو االتفاقيات بناء على عرض اهليئة املختصة
االشتراك ملدة معينة بالنسبة للعاملني املدنيني باجلهاز اإلداري للدولة وكذا اهليئات العامـة  
واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه اجلهـات وغريهـا مـن    

 كما يستثىن من شرط املدة أيضا العامل الذي يعـود . الوحدات االقتصادية بالقطاع العام
  (2) .سبب وفاته إىل إصابة عمل

وغرض املشرع من ذلك منع التحايل يف احلصول على مزايا التأمينات االجتماعية عنـدما  
ال توجد قوانني أو لوائح تنظم عالقة العمل األمر الذي يصعب معه إثبات وجود عالقـة  

                                                        
  328: ص  –مرجع سابق  –د محمد الرفاعي أحم/ د (1)
 .من قانون التأمین االجتماعي المصري 18انظر المادة  (2)
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ادة من املزايا عمل اليت تعترب شرطا أساسيا للخضوع لقوانني التأمينات االجتماعية واالستف
  .اليت توفرها هذه القوانني

هذا ولقد قرر املشرع املصري استحقاق معاش دوري ودائم ألسرة املتوىف حيث قضى يف 
إذا تويف املؤمن عليه أو صـاحب  ": من قانون التأمني االجتماعي على أنه  104املادة 

حكـام املقـررة   املعاش كان للمستحقني عنه احلق يف تقاضي معاش وفقا لألنصبة واأل
  ."املوافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة) 03(باجلدول رقم 

وبذلك يكون املشرع املصري وفر محاية مباشرة ألسرة املؤمن عليه املتوىف بإقراره هلم ذا 
  .املعاش الذي هو مبثابة تعويض هلم عن الدخل الذي فقدوه بسبب وفاة معيلهم

تحقون عن املؤمن عليه منحة الوفاة حيث قضى يف املـادة  كما قرر أيضا أن يتقاضى املس
أنه عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش تستحق منحة لذوي حقوقه عن شـهر   120

الوفاة وكذا الشهرين التاليني باإلضافة إىل األجر املستحق عن أيام العمل خالل الشـهر  
  .توىفالذي حدثت فيه الوفاة أي ما يعادل ثالث مرات أجرة امل

أنه عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب ) 122(كما أقر املشرع املصري أيضا يف نص املادة 
املعاش تلتزم اجلهة اليت تصرف املعاش بدفع نفقات اجلنازة بواقع معاش شهرين حبـد أدىن  
مقداره مائتا جنيه مصري تصرف إما لألرملة وإذا مل توجد تصرف لألرشد من األوالد أو 

ت قيامه بصرف نفقات اجلنازة، األمر الذي مل نالحظه عنـد املشـرع   ألي شخص يثب
اجلزائري الذي اكتفى بصرف منحة الوفاة للمستحقني ومل خيصص مبلغا ملصاريف اجلنازة 
ومع ذلك يبقى موقف املشرع اجلزائري من حيث قيمة مبلغ الوفاة اليت حتدد مبا يعـادل  

ذي يتقاضاه املؤمن عليه املتوىف اليت تـدفع  مرة قيمة األجر الشهري ال) 12(اثنيت عشرة 
لذوي حقوق املتوىف تؤدي الغرض من التأمني ضد الوفاة واملتمثل على اخلصوص يف توفري 
احلماية التأمينية لذوي حقوق املتوىف الذين كانوا حتت كفالته حىت يساعدهم على قضـاء  
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ه أنه جرى العرف بني حاجام ويقيهم من احلاجة والعوز، خاصة وكما هو متعارف علي
  .الناس أن يكون هناك تضامن بني األفراد وخاصة األقارب يف حتمل نفقات اجلنازة

وحىت تؤدي نفقات اجلنازة الغرض منها واملتمثل يف ختفيف أعباء النفقات علـى أسـرة   
املتوىف أمر املشرع  املصري بصرف هذه النفقات يف خالل ثالثة أيام على األكثـر مـن   

  .مي الطلب لذلكتاريخ تقد
  

  
توزیع املعاش بني املستحقني 

وفقا لقانون التأمني 
 االجتماعي املصري

  
مل يكتف املشرع املصري بإقرار حق املستفيدين ملعاش الوفاة فحسب بل وضـع  
أيضا قواعد يتم وفقا هلا توزيع املعاش على هؤالء املستحقني وذلك وفق أنصبة حمددة طبقا 

   (1).نجلداول حمددة يف القانو
  
  

   

                                                        
  .انظر الجدول المرفق في نھایة ھذا الفصل  (1)
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  الفرع األول
  ةــــب األرملـــنصی

ويعترب يف حكم األرملة الزوج املستحق للمعاش كما تأخذ املطلقة املستحقة للمعـاش  
هذا وخيتلف نصيب األرملة حبسب ما إذا كان هناك مسـتحقني للمعـاش   . نفس احلكم

  :معها من عدمهم وذلك كالتايل 
من معـاش املتـوىف، ويـوزع    ½ النصف  إذا كان هناك أوالد فإن األرملة تستحق -1

بالتساوي يف حالة تعدد األرامل ونفس النصيب قرره املشرع اجلزائري أيضـا كمـا   
  .رأينا

 .املعاش 2/3إذا كان هناك والد أو والدين تستحق األرملة  -2

 .املعاش¾ إذا كان هناك أخت أو أخ أو أكثر تستحق األرملة  -3

 .ش ويوزع بالتساوي يف حالة التعدداملعا¾ إذا كان هناك أرملة فقط تستحق  -4

 .املعاش½ إذا كان هناك ولد أو أكثر ووالد أو والدين تأخذ األرملة  -5

هذا وتأخذ املطلقة نفس األنصبة احملددة أعاله إذا مل توجد أرملة وإن وجـدت تـوزع   
 .وإذا كان املستحق هو الزوج يأخذ نفس األنصبة السابقة. بالتساوي بينهما

 
  



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
358 

  الفرع الثاين
ب األوالدـــنصی  

املقصود هنا ليس مجيع أوالد املؤمن عليه أو صاحب املعاش وإمنـا فقـط األوالد   
وهم كما سبق بيانه البنـات  . الذين تتوافر فيهم الشروط املتطلبة قانونا الستحقاق املعاش

سنة  21غري املتزوجات مهما كان سنهم وكذلك املطلقات واألرامل واألبناء  األقل من 
سنة الذين ال يزالون يزاولون دراسام أو أوا دراستهم ) 26(السادسة والعشرين  ودون 

وكذلك االبـن العـاجز عـن    . ومل يلتحقوا مبيدان العمل يف حدود السن احملددة أعاله
  .الكسب مهما كان سنه

وال فرق بني االبن والبنت هنا يف النصيب احملدد من املعاش باعتبار أن املعاش ليس جـزء  
التركة وال ينقل عن طريق اإلرث ألنه حق مقرر وفقا لقانون التأمني االجتماعي لكل  من

للذكر "من تتوافر فيه الشروط املتطلبة لالستحقاق، لذلك ال جمال لتطبيق القاعدة الشرعية 
وبذلك يكون التأمني االجتماعي قد وحد نصيب البنـت والولـد يف    "مثل حظ األنثيني

ما يف الشروط املتطلبة الستحقاقه حيث مل يشترط بالنسبة للبنـت  املعاش لكنه فرق بينه
  .الستحقاقها ملعاش وفاة والدها سوى شرط وحيد وهو أال تكون متزوجة

غري أن نصيب الولد أو البنت خيتلف حبسب ما إذا كان هناك مسـتحقني معهمـا أم ال   
  :ى النحو التايل املرفق بقانون التأمني االجتماعي عل) 03(وذلك وفقا للجدول رقم 

إذا وجد أكثر من ولد أو بنت دون والد أو أرملة فإم يستحقون املعاش كـامال   - 
  .ويوزع بالتساوي بينهم

من  2/3:إذا وجد ولد واحد أو والد أو والدين حيدد نصيب الولد أو البنت بـ  - 
 .ويوزع بينهما بالتساوي 1/3:املعاش ويكون نصيب الوالد أو كليهما بـ 
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املعاش ويتـرك   5/6أكثر من ولد أو بنت ووالد أو والدين فيكون هلم إذا وجد  - 
 .للوالدين ويوزع بالتساوي بينهما 1/6

 .يأخذه كامال 2/3:إذا وجد ولد واحد يكون نصيبه من املعاش بـ  - 

  

  الفرع الثالث 
نــــب الوالدیــــنصی  

يكتفي بتوافر  مل يضع املشرع شروطا خاصة بالوالدين الستحقاقهما ملعاش الوفاة إذ
  :الشروط العامة املتطلبة يف مجيع املستحقني وتكون أنصبة الوالدين من املعاش كالتايل 

أليهما أو  1/3إذا وجدت أرملة ووالد أو والدين يكون النصيب من املعاش هو  - 
  .كليهما ويوزع بالتساوي بينهما

 1/6املعاش إذا وجدت أرملة وولد أو أكثر ووالد أو والدين يكون نصيبهما من  - 
 .أليهما أو كليهما ويوزع بالتساوي بينهما

أليهمـا أو   1/3إذا وجد ولد واحد ووالد أو والدين يكون نصيبهما من املعاش  - 
 .لكليهما ويوزع بالتساوي بينهما

أليهما أو لكليهما  1/6إذا وجد أكثر من ولد ووالد أو والدين يكون نصيبهما  - 
 .ويوزع بالتساوي بينهما

أليهما أو لكليهما ½ لد واحد أو الوالدين يكون النصيب من املعاش إذا وجد وا - 
 .ويوزع بالتساوي بينهما

إذا وجد أخ أو أخت أو أكثر ووالد واحد أو الوالدين يكون النصيب من املعاش  - 
 .أليهما أو لكليهما ويوزع بالتساوي بينهما½ هو 



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
360 

  الفرع الرابع
واألخوات اإلخوةنصیب   

احلماية التأمينية امتدت ألخوة املؤمن عليه املتوىف أو صاحب املعاش، رأينا أن مظلة 
حيث يستحق أخوة املتوىف نصيب من املعاش ويتحدد حبسب مع من وجد معهـم مـن   

السابق اإلشارة إليه علـى النحـو   ) 03(املستحقني من املعاش وذلك وفق اجلدول رقم 
  :التايل

أليهم ¼ يكون نصيبهم من املعاش إذا وجدت هناك أرملة وأخ أو أخت أو أكثر  - 
 .أو هلم مجيعا ويوزع بينهم بالتساوي

أليهم أو هلم مجيعا ½ إذا وجدت أخت أو أخ أو أكثر يكون نصيبهم من املعاش  - 
  .ويوزع بالتساوي بينهم

¼ إذا وجد والد أو الوالدين وأخ أو أخت أو أكثر يكون نصيبهم من املعـاش   - 
وي بينهم وال فرق بـني األخ أو األخـت يف   أليهم أو هلم مجيعا ويوزع بالتسا

  .استحقاق املعاش
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 وقف املعاش وإلغاؤه

يقصد بوقف املعاش وقف صرفه للمستحق لسبب حدده القانون، على أن يعـود  
  .صرفه مرة ثانية إذا زال السبب الذي أدى إىل وقفه

يلغى املعاش نتيجة أما إلغاء املعاش فاملقصود منه زوال سبب استحقاقه بصورة ائية حيث 
  .لذلك ائيا دون رجعة

  

  الفرع األول
اشـــف املعــوق  

يوقف معاش املستفيد أو املستحق من تأمني الوفاة مىت وجد سبب منصوص عليـه يف  
من قانون التأمني االجتماعي املصري اليت تقضي ) 111(القانون مثلما هو الشأن يف املادة 

  :يف احلاالت التالية على أن يوقف صرف معاش املستحقني 
حالة االلتحاق بعمل أيا كان سواء كان ذلك يف القطاع العام أو يف القطاع اخلـاص   -1

واملقصود . واحلصول من هذا العمل على دخل صاف يساوي قيمة املعاش أو يزيد عنه
بالدخل الصايف وفقا لنص املادة أعاله جمموع ما حيصل عليه العامل خمصوما من حصته 

وإذا نقـص  . ت التأمني االجتماعي والضرائب يف تاريخ التحاقه بالعمـل يف اشتراكا
 .الدخل على املعاش صرف إليه الفرق
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وغرض املشرع من وقف املعاش هنا هو زوال الغاية من استحقاقه واملتمثلة يف إعالـة       
وعليه مىت حصل على دخل  يساوي معاشه أو يزيد عنه فهو بذلك يكون . املستحق

  .بؤس احلاجة والعوزمؤمنا من 
السابق اإلشارة إليهـا  ) 111(قضى املشرع يف الفقرة الثانية من املادة : مزاولة مهنة  -2

على وقف معاش املستحق يف حالة مزاولته ملهنة جتارية أو غري جتارية منظمة بقـوانني  
ولوائح وذلك ملدة تزيد عن مخس سنوات متصلة، على أن يعود احلق يف صرف هذا 

حالة ترك مزاولة هذه املهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر التايل لتاريخ ترك  املعاش يف
 .هذه املهنة

أن املشرع فرق بني حالة ممارسة املستحق للعمل حيث أمر  املادةهذه واملالحظ على نص 
بقطع املعاش فور التحاقه بالعمل مىت كان دخله من هذا العمل يعادل معاشه أو يزيد عنه 

ف له الفرق، يف حني أبقى على صرف معاش املستحق الذي يزاول مهنة وإذا نقص يصر
جتارية أو غري جتارية ومنظمة وفق قوانني ولوائح وذلك ملدة مخس سنوات متصلة ويعـود  
السبب يف ذلك أن املشرع قدر أن املستحق عند مزاولته ملهنة سواء كانت جتارية أو غري 

موال يف صورة مصروفات أو نفقـات حـىت   جتارية يضطر يف أول األمر لبذل بعض األ
يستطيع أن ينتظم يف املهنة كما أنه ومبجرد مرور اخلمس سنوات يوقف هذا املعاش أيـا  

   (1).كان دخله من هذه املهنة
أما بالنسبة ملن ميارس عمال فهو حيصل على راتبه من أول الشهر الذي يلتحق فيه بالعمل 

  .لحصول على هذا الدخلوال حيتاج إىل أي نفقات أو مصروفات ل
وهناك من الفقهاء من يرى أن هذه التفرقة منطقية وعادلة فهي املقابل الستمرار املستحق 
الذي زاول مهنة جتارية أو غري جتارية يف االنتفاع باملعاش طيلة مخس سنوات منـذ بـدء   

  (2).نشاطه

                                                        
   145: ص  –مرجع سابق  –السید عید نایل / د (1) 
   288: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (2) 
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ن مخس سـنوات  إال أن هذا الرأي ميكن أن يكون منطقيا لو حدد املشرع الفترة بأقل م
ذلك وكمـا هـو معـروف    . ولتكن سنة واحدة فقط خاصة يف حالة كون املهنة جتارة

فالتجارة قوامها حتقيق الربح بالنسبة للتاجر، والتاجر الذي مل حيقق أرباحا يف خالل مـدة  
لذلك وإذا كان املعاش هدفه توفري املؤمن له أو املستحق . سنة أكيد سيوقف هذه التجارة

وعليه فمن يتوافر لديه رأمسـال  . ه اليومية حىت تقيه من بؤس احلاجة والعوزقضاء حاجات
  .ملمارسة التجارة ال يكون حباجة هلذا املعاش أصال

 111، 110هذا واستثناء من أحكام حظر اجلمع بني املعاش املنصوص عليه يف املادتني 
بني الدخل من العمـل  من قانون التأمني االجتماعي فقد أجاز املشرع للمستحق أن جيمع 

أو املهنة واملعاش وذلك يف حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم اإلخـالل بـاحلق يف   
اجلمع بني املعاش والدخل مبا يزيد على احلد املذكور بالنسبة حلاالت االستحقاق السابقة 

املتعلـق   1975لسنة  79أي تاريخ صدور القانون رقم  01/09/1975على تاريخ 
  (1).الجتماعي مىت كان للمستحق هذا احلقبالتأمني ا

  

  الفرع الثاين
اشـــاء املعـــإلغ  

يلغى معاش املستحق وذلك رد زوال سبب استحقاقه، وقد حدد املشرع املصـري  
من قانون التأمني االجتماعي حاالت إلغاء معاش املستحق وذلـك  ) 113(يف نص املادة 

  :كالتايل 

                                                        
  .من قانون التأمین االجتماعي 112انظر الفقرة الثانیة من المادة   (1)
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يورث كما سبق وأن أشرنا، ذلك أنه حـق مقـرر    املعاش ال: حالة وفاة املستحق  -1
بالقانون مىت توافرت شروطه يف املستحق، وعند وفاة املستحق ومل يوجد مسـتحقني  

  .عنه ينقطع هذا املعاش مباشرة عند وفاته
كما سبق وأن أشرنا يلزم القانون : حالة زواج األرملة أو املطلقة أو البنت أو األخت  -2

وإذا كان اهلدف من املعاش هو إعالة املرأة عند عدم وجود  الزوج بالنفقة على زوجته
معيل هلا وبزواجها توفر هلا هذا املعيل وعليه زال سبب استحقاقها ملعاش الوفاة لذلك 

ويقرر القانون يف حالة زواج األرملة أو البنت أو األخت منحها . جيب إلغاؤه أو قطعه
جنيـه  ) 200(د أدىن مقداره مائيت منحة تساوي املعاش املستحق هلا عن مدة سنة حب

ويستثىن من ذلك زواج الوالدة حيث ال يؤدي ذلك إىل . تصرف هلا مرة واحدة فقط
انقطاع معاشها املستحق هلا من ابنها املتوىف حيث مل يشترط القانون حلصول الوالـدة  

وقياسا عليه ال يؤدي . على معاش استحقاقها من ابنها أي شرط كما سبق وأن أشرنا
 .زواجها إىل انقطاع معاشها

ولقد أثار قطع معاش األرملة مناقشات طويلة عند وضع هذا القانون حيث ذهب البعض 
إىل عدم جواز قطع معاشها ملنع ظاهرة انتشار الزواج العريف كنوع من التحايل من أجـل  

غـري أن الـرأي   . وذهب رأي آخر إىل قطع نصفه فقط كحل وسط. البقاء على املعاش
ب والقاضي بقطع املعاش هو الذي كانت له الغلبة يف هذا الشأن وذلك اسـتنادا إىل  الغال

اعتبارات قانونية مفادها وجوب نفقة الزوجة على زوجها من جهة ومن جهة ثانية فـإن  
املعاش ليس بتركة ترثها الزوجة عن زوجها األول املتوىف كما أن اهلدف من املعاش هـو  

وجود معيل هلا وبزواجها يتوافر هذا الشرط وبالتايل ال تستحق إعالة األرملة يف حالة عدم 
كما أن املعاش هو نتيجة الشتراكات كانت قد دفعت للصندوق ألداء معاشات . املعاش
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حمددة وبأنصبة حمسوبة حسابا اكتواريا دقيقا ومن بني احلسابات املوضوعة أنه إذا تزوجت 
  (1).األرملة يوقف صرف معاشها

األصل أن بلوغ االبن أو األخ سن : بن أو األخ سن احلادية والعشرين حالة بلوغ اال -3
احلادية والعشرين يؤدي إىل زوال سبب استحقاقه ملعاش الوفاة ومـن مث يـؤدي إىل   
انقطاعه، غري أن املشرع املصري أورد على هذه القاعدة استثناءات وذلك يف نـص  

  :ا الثالثة وذلك كالتايل من قانون التأمني االجتماعي يف فقر) 113(املادة 
 .حالة االبن أو األخ العاجز عن الكسب حىت زوال حالة العجز  -أ 

حالة الطالب حىت تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولته ملهنة أو تاريخ بلوغـه سـن     -ب 
أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن ) 26(السادسة والعشرين 

 .اسية لغاية اية تلك السنةالسادسة والعشرين خالل السنة الدر

حالة الطالب احلاصل على مؤهل ائي حىت تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته ملهنة،   - ج 
بالنسبة للحاصلني على الليسـانس أو  ) 26(أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين 

بالنسبة للحاصلني على املؤهالت النهائية ) 24(البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين 
 .قل أي التارخيني أقرباأل

ويف حالة قطع معاش االبن أو األخ لتوافر الشروط املبينة أعاله تصرف هلم منحة تساوي 
وال تصرف هذه املنحة إال ملرة واحـدة  ) 200(معاش سنة حبد أدىن مقداره مائيت جنيه 

  .وذلك وفقا لشروط وقواعد يقررها وزير التأمينات
إذا توافرت يف املستحق شروط اسـتحقاق  : حالة توافر شروط استحقاق معاش آخر   -د 

ملعاش آخر يكون أكرب من املعاش الذي يصرف له ففي هذه احلالة ومراعاة ألحكـام  
من قانون التأمني االجتماعي املصري واليت مبقتضاها مينع اجلمع بـني  ) 110(املادة 

                                                        
   290: ص  –مرجع سابق  –أحمد حسن البرعي / د (1) 
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روط استحقاق أكثر من معاش، فال يستحق أكثر من معاش إذا توافرت يف املستحق ش
 :منها إال معاشا واحدا وتكون أولوية االستحقاق وفقا للترتيب التايل 

 .املعاش املستحق عن نفسه )1

 .املعاش املستحق عن الزوج أو الزوجة )2

 .املعاش املستحق عن الوالدين )3

 .املعاش املستحق عن األوالد )4

 .املعاش املستحق عن االخوة واألخوات )5

كانت املعاشات املستحقة عن مؤمن عليهم أو صاحب معاشات من فئـة واحـدة   وإذا 
فيستحق املعاش األسبق يف االستحقاق، وإذا نقص املعاش املستحق وفقا ملا تقـدم عـن   

  .أدى إليه الفرق من هذا املعاش املعاش اآلخر
  

  الفرع الثالث
 اجلمع بني أكثر من معاش 

االستثناءات الواردة عن (
)القاعدة  

سعيا من املشرع لتوفري احلماية التأمينية الالزمة للمستفيدين من تأمني الوفاة فقـد  
اليت حتظر اجلمع بن املعاشات، وأجاز إمكانية اجلمع بني ) 110(خرج عن أحكام املادة 

  .من قانون التأمني االجتماعي املصري) 112(أكثر من معاش وذلك يف نص املادة 
ها للمستحق اجلمع بني دخله من العمل أو املهنة الـيت  حيث حددت عدة حاالت جيوز في

  :ميارسها وبني املعاشات وذلك يف احلدود التالية 
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جنيه شهريا وذلك ) 100(جيمع املستحق بني الدخل واملعاش املستحق يف حدود مائة  -1
مع مراعاة عدم اإلخالل باحلق يف اجلمع بني املعاش والدخل مبا يزيد عن احلد املذكور 

تـاريخ صـدور    01/09/1975بة حلاالت االستحقاق السابقة عن تـاريخ  بالنس
املتعلق بالتأمني االجتماعي مىت كان للمستحق هـذا   1975لسنة  79القانون رقم 

  .احلق
جيمع املستحق بني املعاشات يف حدود مائة جنيه شهريا ويكمل املعاش إىل هذا املقدار  -2

 .القانون من هذا) 110م(بالترتيب املشار إليه أعاله 

 .جيمع األوالد بني املعاشني املستحقني عن والديهم دون حدود -3

جتمع األرملة بني معاشها عن زوجها وبني معاشها بصفتها منتفعة بأحكـام قـانون    -4
 .التأمني االجتماعي

 22لسنة  83وبصدور حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية املقيدة جبدوهلا رقم  -5
من قـانون  ) 04(بند) 112(والقاضي بعدم دستورية نص املادة ) دستورية(قضائية 

التأمني االجتماعي فيما مل يتضمنه من أحقية الزوج يف اجلمع بني معاشه عن زوجتـه  
وبني معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا اجلمع بني معاشه عن زوجتـه  

بح مـن حـق الـزوج    وبني دخله من العمل أو املهنة وذلك دون حدود، وعليه أص
 (1).االستفادة من هذه القاعدة كما هو مقرر للزوجة أو األرملة

  

                                                        
  .سبق تفصیل ھذه القضیة  (1)
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 أیلولة املعاش وعودته بعد 
 قطعه أو إلغائه

إذا زالت أسباب استحقاق معاش الوفاة ينقطع هذا املعاش ويؤول علـى بـاقي   
حلـق يف  املستحقني من نفس الفئة، وإذا زالت أسباب انقطاع املعاش يعود إىل صـاحبه ا 

  .استحقاقه من جديد
  

  الفرع األول
اشــــة املعــــأیلول  

املخصص لتوزيع املعـاش علـى   ) 03(على اجلدول رقم ) 02(وفقا للمالحظة رقم 
املستحقني واملرفق بالقانون واملشار إليه سابقا أنه يف حالة إيقاف أو قطع معـاش أحـد   

فئة هذا املستحق، ويف حالة عـدم   املستحقني كله أو بعضه يؤول إىل باقي املستحقني من
وجود مستحقني آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي املستحقني بالفئات األخرى وإذا 
   زاد نصيب املردود عليه على أقصى نصيب له باجلدول وفقا للحالة يف تـاريخ الـرد رد

  :الباقي على الفئة التالية مع مراعاة الترتيب التايل 
اليت ينقطع معاشها لزوال سبب استحقاقه يرد معاشها علـى األوالد مث  حالة األرملة  -1

  .الوالدين مث االخوة واألخوات
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حالة األوالد الذين ينقطع معاشهم لسبب زوال شروط استحقاقهم كحالة بلـوغهم   -2
 .يرد هذا املعاش على األرملة مث الوالدين) 26(سن السادسة والعشرين 

ش الوالدين لسبب وزوال شرط استحقاقهما له، يؤول إذا انقطع معا: حالة الوالدين  -3
 .هذا املعاش إىل كل من األرملة مث األوالد مث االخوة واألخوات

وعلى خالف املشرع املصري فإن املشرع اجلزائري مل ينص على أيلولة املعاش أو رده إال 
مـن   40ة بالنسبة حلالة األرملة اليت تعيد الزواج بعد وفاة زوجها حيث قضى يف املـاد 

قانون التأمينات االجتماعية أنه يف حالة زواج األرملة مرة ثانية أي بعد وفاة زوجها يلغى 
املعاش املمنوح هلا وينقل أو يؤول إىل األطفال املستفيدين من معاش األيلولة ويقسم بينهم 

 ذلك أن سبب استحقاق األرملة للمعاش هو صفة الزوج الباقي على قيد احلياة. بالتساوي
وبزواجها مرة ثانية تفقد هذه الصفة وبالتايل يلغى معاشها ويؤول لألطفال املستفيدين من 

  .معاش منقول
  

  الفرع الثاين 
 عودة املعاش بعد إلغائه

كما مر بنا فإن املشرع بىن استحقاق معاش الوفاة على توافر شروط يف املستحق، 
بار أن املستحق مل يعد حباجة إليه، وإذا زالت هذه الشروط يزول احلق يف هذا املعاش باعت

فاألرملة اليت تعيد الزواج ينقطع معاشها نظرا لوجود معيل هلا وهو الزوج اجلديد الـذي  
وجيري األمر باملثل بالنسبة للبنت املتزوجة أو االبن الذي . جتب عليه نفقتها بقوة القانون

ذلك فلم يعد هؤالء حباجة التحق مبنصب عمل يدر عليه دخال يقيه من احلاجة والعوز، وب
  .إىل املعاش
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غري أنه إذا عادت أسباب استحقاق املعاش ملن مت إلغاء معاشه أقـر املشـرع حبقهـم يف    
استحقاق املعاش من جديد، كما أقر حبق استحقاق املعاش ملن ال تتـوافر فيـه شـروط    

حق بعد استحقاقه وقت وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش لكنها توافرت له يف وقت ال
وقد حدد املشرع املصري يف نـص  . وذلك لتحقيق احلماية التأمينية الالزمة هلؤالء. الوفاة
من قانون التأمني االجتماعي حاالت عودة املعاش املستحقة بعد انقطاعـه  ) 114(املادة 

  :وذلك كالتايل 
اش حالة البنت أو األخت اليت ترملت أو طلقت بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املع -1

حيث يعود هلؤالء احلق يف استحقاق املعاش الذي كـان مسـتحقا هلـم بـافتراض     
استحقاقهم له يف تاريخ وفاة املؤمن عليه دون املساس بطبيعة احلـال حبقـوق بـاقي    

وإذا كان املعاش الذي سيعود احلق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقي . املستحقني
ده عليهم يف هذا املعاش دون املساس مبـا  املستحقني خيفض معاشهم بقيمة ما سبق ر

  .استحقه هلم من معاش وقت وفاة املؤمن عليه
حالة عجز االبن أو األخ عن الكسب بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش حيـث   -2

يعود هلما احلق فيما كان قد استحق هلما من معاش بافتراض استحقاقه يف تاريخ وفاة 
 .باقي املستحقني كما سبقت اإلشارة إىل ذلك املؤمن عليه دون املساس حبقوق

حالة االبن أو األخ الذي مل تكن تتوافر فيه شروط استحقاق املعاش يف تاريخ وفـاة   -3
املؤمن عليه أو صاحب املعاش، مث يلتحق بعد ذلك بإحدى مراحل التعلـيم الـيت ال   
تتجاوز مرحلة احلصول على الليسانس أو البكالوريوس شرط عـدم بلوغـه سـن    

حيث مينح االبن أو األخ ما كان يستحقه من معاش . سنة) 26(السادسة والعشرين 
ويف هذه احلالة يعاد . بافتراض استحقاقه يف تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

توزيع معاش باقي املستحقني على هذا األساس وبعد قطع معاشه يرد على من استرتل 
 .هذا املعاش من نصيبه
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إذا طلقت األرملة بعد زواجها ثانية : لة اليت تزوجت مث ترملت أو طلقت حالة األرم -4
أو ترملت ومل تكن مستحقة ملعاش عن زواجها األخري يعاد إليها احلـق يف معاشـها   
الذي كان قد انقطع بسبب زواجها نظرا لفقداا ملعيلها سواء كان ذلك بالطالق أو 

إليها ما تستحقه من معاش عن زوجها األول  الوفاة غري أن األرملة أو املطلقة ال يعاد
إذا استحقت معاشا عن زوجها الثاين أيا كانت قيمة هذا املعاش حىت ولو كان أقـل  

  (1).من املعاش األول

قضى املشرع املصري يف نـص املـادة   : حالة االبن أو األخ اند الذي يوقف أجره  -5
عاش للمجند الذي توقف صرف من قانون التأمني االجتماعي على أن يعاد امل) 116(

أجره خالل فترة التجنيد اإلجباري، غري أنه اشترط الستحقاقه هلذا املعـاش تـوافر   
 :الشروط التالية 

أن يكون أجر اند موقوفا وكون ذك خالل فترة التجنيد اإلجباري لذلك ال   -أ 
أو االستدعاء ذلك أن جهة العمل تلتزم  بقاءيسري هذا احلكم يف حالة اإلست

 .بدفع أجره خالل هذه الفترات

أال يترتب على قطع املعاش رد قيمة املعاش املقطوع على باقي املسـتحقني    -ب 
 .أما لو كان املعاش قد رد على باقي املستحقني فإنه ال يعاد إليه

  .سنة) 26(أال يكون اند قد تعدى سن السادسة والعشرين   - ج 

                                                        
   151: ص  –مرجع سابق  –السید عید نایل / د (1) 
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ودـــــم املفقــــحك  
تبدأ شخصية اإلنسان  : "من القانون املدين اجلزائري على أنه  25تقضي املادة 

  "بتمام والدته حيا، وتنتهي مبوته
إعماال بنص املادة أعاله تنتهي الشخصية القانونية بانتهاء احلياة أي الوفاة، والوفاة قد 

ذوي حقوق املتوىف منحة الوفاة تكون حقيقية بتوقف خاليا املخ عن العمل ويستحق 
  .ومعاش الوفاة مثلما سبق بيانه، وقد تكون الوفاة حكمية وهي حالة املفقود

واملفقود هو الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه وال تعرف حياته أو موته وال 
ولكي يعترب الشخص مفقودا جيب أن يصدر حكم قضائي  (1).يعترب مفقودا إال حبكم

ا بعد مرور أربع سنوات على فقده بعد أن يتحقق القاضي من ظروف باعتباره مفقود
اخلروج والغياب مث يصدر احلكم باعتبار املفقود ميتا وهو ما يسمى باملوت 

  (2).احلكمي
  

   

                                                        
 .2005فبرایر  27المؤرخ في  05- 02من قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم  103انظر المادة  (1)
 . 269: ص  –مرجع سابق  –أحمد محمد الرفاعي  (2)



 الباب الثاني                             المخاطر المضمونة بقوانین التأمینات االجتماعیة
 

 
373 

  الفرع األول
إجراءات إثبات الفقد وفقا 

 للقانون اجلزائري

على أن جترى من القانون املدين اجلزائري اليت تقضي  31إعماال بنص املادة 
على املفقود والغائب األحكام املقررة يف التشريع العائلي، وبالرجوع هلذا األخري 

  :منه واليت تقضي على أنه  114وبالذات إىل نص املادة 
يصدر احلكم بفقدان أو موت املفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له " 

  ."مصلحة أو النيابة العامة
ح أنه إلثبات حالة الفقد جيب تقدمي طلب إما من أحد الورثة من نص املادة أعاله يتض

أو من له مصلحة أو من قبل النيابة العامة، حيث ترفع الدعوى من قبل أحد األطراف 
، 22، 13، 12، 08وذلك وفقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية خاصة املواد 

كتوبة حيث ترفع الدعوى مبوجب عريضة م. 226، 225، 38، 34، 26، 23
من املدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه تودع لدى كتابة ضبط احملكمة بقسم 

املؤمن (األحوال الشخصية يلتمس فيها املدعى احلكم بفقدان أو وفاة املدعى عليه 
مع تقدمي وسائل إثبات حالة الفقد كشهادة الشهود أو حمضر إبالغ الشرطة ) عليه

  .وظروفه بالتفصيلعلى أن يثبت يف احملضر تاريخ الفقد 
 (1)هذا وال جيوز للقاضي احلكم بوفاة املفقود إال بعد مرور أربع سنوات على فقده

صدور احلكم بالوفاة يرتب نفس آثار الوفاة احلقيقية حيث يستفيد ذوي حقوقه  دوعن
من املزايا اليت مينحها تأمني الوفاة مىت توافرت فيهم الشروط املتطلبة لذلك كما مر 

هذا وإذا كانت القواعد العامة تقضي أال يورث املفقود . لنسبة لتأمني الوفاةبيانه با
                                                        

 .من قانون األسرة الجزائري 113انظر المادة  (1)
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وال تقسم أمواله إال بعد صدور احلكم مبوته، لكن ما هو األمر إذا مل يكن للمفقود 
من أموال سوى دخله الذي كان يعتمد عليه يف معيشته وكذا معيشة من هم حتت 

ا يعرض أفراد أسرته إىل بؤس احلاجة كفالته؟ حيث يؤدي فقده إىل توقف أجره مم
  .والعوز نتيجة لفقد معيلهم

هذا اإلشكال مل جند له جوابا يف أحكام تأمني الوفاة حيث مل يتطرق املشرع اجلزائري 
  .املتعلق بالتأمينات االجتماعية 8/11إىل هذه احلالة يف أحكام القانون رقم 

  

  الفرع الثاين
إثبات حالة الفقد وفقا 

ملصريللقانون ا  

على خالف املشرع اجلزائري الذي مل يوضح اإلجراءات اليت تتبع يف صرف 
مزايا التأمينات فيما يتعلق باملفقود خاصة قبل صدور احلكم بوفاته احلكمي فقد حدد 

 3/9/1977الصادر بتاريخ  1977لسنة  214قرار وزير التأمينات املصري رقم 
  .املؤمن عليه أو صاحب املعاشاإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة فقد 

تثبت حالة فقد املؤمن عليه أو " : من هذا القرار على أن  26حيث نصت املادة 
صاحب املعاش بإبالغ املستحقني قسم الشرطة املختص على أن يثبت باحملضر 

وقد حدد هذا القرار املستندات اليت جيب تقدميها  ."تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل
  : ايا تأمني الوفاة وهي للحصول على مز

  .صورة مطابقة لألصل من حمضر الشرطة احملرر عن الفقد - 
شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة املختص بأن املفقود مل يعثر عليه  - 

 .خالل ثالثة أشهر من تاريخ الفقد
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شهادة معتمدة من جهة العمل التابع هلا املؤمن عليه توضح تفصيليا العمل الذي  - 
 .يؤديه وفقد أثناءه يف حالة ما إذا كان الفقد أثناء تأدية العملكان 

  الفرع الثالث
 حقوق املستحقني عن املؤمن علیه

على خالف املشرع اجلزائري الذي مل يشر يف قانون التأمينات االجتماعية إىل 
حقوق املستحقني عن املؤمن عليه املفقود، وقد يعود السبب إىل اعتباره كامليت متاما 

ذلك تطبق عليه أحكام تأمني الوفاة مىت ثبتت وفاته حقيقة أو حكما بعد صدور حكم ل
  .القاضي بذلك

غري أنه وإذا كانت القاعدة العامة تقضي أال يورث املفقود وال تقسم أمواله إال بعد 
صدور احلكم مبوته، وإذا طبقنا هذه القاعدة يف جمال التأمينات االجتماعية يترتب عليها 

حقاق الورثة للمعاش إال بعد صدور احلكم بالوفاة، أي بعد مرور أربع سنوات عدم است
يظن خالهلا من كان يعوهلم املفقود دون دخل يعتمدون عليه يف مواجهة  (1)على األقل

أعباء احلياة، وسعيا من املشرع املصري لتوفري احلماية الالزمة لذوي حقوق املفقود، فقد 
نون التأمني االجتماعي املصري على صرف إعانة هلم من قا 124قرر يف نص املادة 

  .ختتلف باختالف ظروف الفقدان
فإذا فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش تصرف للمستحقني عنه املنصوص عليهم يف نص 

من قانون التأمني االجتماعي املصري إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه  104املادة 
اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إىل أن يظهر أو تثبت من معاش بافتراض وفاته وذلك 

  .وفاته حكما

                                                        
 .من قانون األسرة الجزائري 113انظر المادة  (1)
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وإذا فقد املؤمن عليه أثناء تأدية عمله تصرف له إعانة تقدر مبا يعادل املعاش املقرر يف 
  .تأمني إصابات العمل

من قانون التأمني  104واملستحقون الذين تصرف هلم هذه اإلعانة وفقا لنص املادة 
األرملة، املطلقة، الزوج، األبناء، البنات، الوالدين واإلخوة : ملصري هم االجتماعي ا

واألخوات الذين تتوافر فيهم يف تاريخ فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش شروط 
االستحقاق، وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما 

مة وذلك يف تقدير مجيع احلقوق املترتبة عن تأمني يعترب تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء اخلد
الوفاة حيث تنقلب اإلعانة إىل معاش الوفاة ويستمر يف صرفها باعتبارها معاشا دائما، 

  .كما هو الشأن يف تأمني الوفاة
كما يتلقى املستحقون عن املؤمن عليه املفقود الذي ثبتت وفاته بواسطة حكم قضائي 

ا كما لو كانت وفاته عادية كمنحة الوفاة، مصاريف مجيع احلقوق اليت يتلقو
  .اخل كما سبق وأن بينا ذلك...اجلنازة،
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  ةــخالص
  

يهدف تأمني الوفاة إىل توفري احلماية التأمينية ألسرة املؤمن عليه يف حالة وفاته 
ذلك ألن فقد عائل األسرة باإلضافة إىل ما يتطلبه من مصاريف اجلنازة والدفن يؤدي إىل 
فقد األسرة للدخل الذي كانت تعتمد عليه يف توفري حاجاا اليومية مما يعرضها لبؤس 

  .احلاجة والعوز
لذلك جعل كل من املشرع اجلزائري وكذا املصري الوفاة من األخطار اليت تضمنها 
قوانني التأمينات االجتماعية ومينح مبوجبها معاشا لذوي حقوق املتوىف، باإلضافة إىل 

مرة قيمة  12: الوفاة الذي مينح فور حدوث الوفاة ويدفع مرة واحدة ويقدر بـ رأمسال 
  .املبلغ الشهري األكثر نفعا الذي يتقاضاه املؤمن عليه خالل حياته
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  ن الوالدةــــتأمی

ملا كان اهلدف من التأمينات االجتماعية بصفة عامة هو ضمان مستوى مناسب 
عند فقد القدرة على الكسب سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة ملعيشة كل مؤمن عليه 

، وملا كان احلمل والوالدة من األسباب اليت تفقد املرأة (1)لسبب ال دخل إلرادته فيه
العاملة قدرا على العمل وبالتايل فقد دخلها الذي تعتمد عليه يف توفري حاجاا وحاجات 

م، فقد جعلت أغلبية التشريعات احلمل والوالدة من تعوهلم مما يؤدي إىل حلول البؤس 
من األخطار اليت تضمنها قوانني التأمينات االجتماعية ومن هذه التشريعات التشريع 

  : اجلزائري وكذا املصري وذلك على النحو التايل 
  

  
تأمني الوالدة وفقا لقانون 

التأمینات االجتماعیة 
 اجلزائري

ضمان متتع املرأة العاملة بفترة محل مرحية وظروف  يهدف التأمني على الوالدة إىل
حيث يغطي هـذا التـأمني    . والدة حسنة، وضمان احلفاظ على صحتها وصحة مولودها

مجيع املصاريف املترتبة عن احلمل والوالدة سواء ما تعلق منها بنفقات العالج والرعايـة  
ا الذي فقدته نتيجة النقطاعها الصحية للمرأة العاملة، أو ما تعلق منها بالتعويض عن دخله

                                                        
 12: ص  1972معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة  –التأمینات االجتماعیة في البالد العربیة  –محمد حلمي / د (1)
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من األجـر   100%حيث تتلقى تعويض يومية قدرها . عن العمل بسبب احلمل والوالدة
اليومي الذي تتقاضاه بعد اقتطاع اشتراك الضمان االجتماعي والضريبة، وذلك ملدة أربعة 

. أسبوعا متتاليا، تبدأ على األقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ احملتمل للوضـع ) 14(عشر 
  .وإذا متت هذه الوالدة قبل هذا التاريخ ال تقلص هذه املدة

  :املرأة العاملة هلذه املزايا ضرورة توافر الشروط التالية غري أن املشرع بىن استحقاق 

  

  

شروط استحقاق مزایا تأمني 
الوالدة وفقا لقانون 
التأمینات االجتماعیة 

 اجلزائري

  

يتطلب الستحقاق املرأة العاملة ملزايا الوالدة أن متضي مدة معينة يف العمل وأن ال 
  .والوالدةتنقطع عن العمل ألسباب أخرى غري احلمل 
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  الفرع األول
لــــدة العمـــم  

املتعلـق   83/11من القانون رقـم   54يشترط املشرع اجلزائري يف نص املادة 
بالتأمينات االجتماعية حلصول املرأة العاملة على أداءات تأمني الوالدة أن تكون قد عملت 

يف حالـة  حيث يشـترط املشـرع   . ملدة حمددة قبل طلب احلصول على هذه التعويضات
األداءات العينية املتعلقة مبصاريف العالج والرعاية الصحية أن تكون املرأة قد عملت إمـا  

أشـهر الـيت تسـبق    ) 03(ساعة أثناء الثالثة ) 100(يوما أو مائة ) 15(مخسة عشر 
ساعة على ) 400(يوما أو أربعمائة ) 60(األداءات العينية املطلوب تعويضها، وإما ستني 

شهرا اليت تسـبق تـاريخ اسـتحقاق األداءات املطلـوب     ) 12(اإلثين عشر  األقل أثناء
  .تعويضها

وإذا تعلق األمر باألداءات النقدية أي التعويض عن األجر خالل فترة انقطاعها عن العمل 
من نفس القانون دائما أن تكون املرأة العاملة قـد   55فقد اشترط املشرع يف نص املادة 

) 03(ساعة على األقل أثناء الثالثـة  ) 100(يوما أو مائة  )15(عملت إما مخسة عشر 
) 400(يوما أو أربعمائة ) 60(وإما ستني . أشهر اليت تسبق تاريخ املعاينة األوىل للحمل

  .شهرا اليت تسبق املعاينة األوىل للحمل) 12(ساعة على األقل أثناء اإلثين عشر 

مل اليت تستحق عنها املـرأة العاملـة   واملالحظ أن املشرع اجلزائري اشترط نفس مدة الع
غري أنه اشترط فيما تعلق باألداءات النقدية أن . األداءات العينية املترتبة على تأمني الوالدة

تتم معاينة املرأة وأن تثبت هذه املعاينة محلها، ذلك أن األداءات العينية أي التعويض عـن  
رأة حامال أم ال وذلك استنادا إىل العالج والرعاية الصحية تكون مستحقة سواء كانت امل

أسبوعا متتاليا ) 14(تأمني املرض، يف حني أن التعويض عن األجر وذلك ملدة أربعة عشر 
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ال مينح إال بثبوت محل املرأة وكذا والدا، الذي جيب أن يثبت بواسطة شهادة مينحهـا  
هذه الشهادة حالـة   حيث يثبت يف. الطبيب أو العون الطيب املؤهل لذلك بعد معاينته هلا

احلمل وحيدد التاريخ املرجح للوضع، مث تقوم املعنية باألمر بإرسال هذه الشهادة إىل هيئـة  
  . الضمان االجتماعي املعنية وذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ توقع الوضع

  الفرع الثاين
عدم االنقطاع عن العمل ألسباب 

 أخرى

هلا احلق يف االستفادة من األداءات النقدية أن ال  جيب على املرأة العاملة لكي يكون
تكون قد انقطعت عن العمل ألسباب أخرى غري األسباب اليت تـدفع هيئـة الضـمان    
االجتماعي التعويض عنها، وذلك خالل املدة اليت تتراوح بني تاريخ املعاينة الطبية األوىل 

األسباب اليت ال تستحق عنها ويقصد باألسباب األخرى . للحمل والتاريخ املتوقع للوضع
التعويض من قبل هيئة الضمان االجتماعي كحالة االستقالة من العمـل، حيـث تضـع    
االستقالة حدا لعالقة العمل اليت تعترب أحد الشروط األساسية للخضوع لقوانني التأمينات 

إىل  االجتماعية واستحقاق مزاياها، كما سبق وأن أشرنا، وغريها من األسباب اليت تؤدي
  (1).إاء عالقة العمل

أما إذا كان االنقطاع عن العمل بسبب املرض مثال تستحق املؤمن عليها التعويضات مـن  
هيئة الضمان االجتماعي، وبالتايل حتتفظ حبقها يف احلصول على األداءات املترتبـة علـى   

تسـاوي  تأمني الوالدة خاصة ما تعلق باألداءات النقدية حيث حتصل على تعويضة يومية 

                                                        
  .المتمم والمعدل السابق اإلشارة إلیھ 90/11من القانون رقم  66، 64انظر المواد   (1)
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أسبوعا متتاليا باإلضافة إىل تسهيالت متـنح  ) 14(عن أجرها خالل أربعة عشر  %100
  (1)حسب الشروط احملددة يف النظام الداخلي للهيئة املستخدمة

وحفاظا على صحة املرأة احلامل وتوفري الراحة الالزمة هلا فقد أوجب القـانون ضـرورة   
عا متتاليا تبدأ وجوبيا على األقل بأسـبوع  أسبو) 14(توقفها عن العمل ملدة أربعة عشر 

  .قبل التاريخ احملتمل للوضع

  

  

 إجراءات احلصول على أداءات 
 تأمني الوالدة

اتباع اإلجراءات " املؤمن هلا"للحصول على أداءات تأمني الوالدة جيب على املرأة العاملة 
  :التالية 

  

   

                                                        
  .دل والمتمم السابق اإلشارة إلیھالمع 90/11من القانون رقم  55انظر المادة   (1)
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  الفرع األول
 إجراء الفحوص الطبیة

السـابق   84/27من املرسوم التنفيذي رقم  34اجلزائري يف نص املادة يلزم املشرع 
  :اإلشارة إليه املرأة العاملة بإجراء الفحوصات التالية 

  .فحص طيب كامل قبل اية الشهر الثالث من احلمل -1
 .فحص قبايل خالل الشهر السادس من احلمل -2

دمها يتم قبل أربعة أح. فحصان يأمر ما الطبيب املختص بأمراض النساء والتوليد -3
) 08(أسابيع من التاريخ احملتمل للوضع يف أقرب اآلجال، والثاين بعد مثانية ) 04(

 .أسابيع من احلمل يف أبعد احلاالت

كما جيب على املؤمن عليها أن ختطر هيئة الضمان االجتماعي املعنية حبالة احلمل اليت متت 
أشهر على ) 06(وذلك قبل ستة . ل لذلكمعاينتها من قبل الطبيب أو العون الطيب املؤه

  .عند املعاينة الطبية هلا األقل من التاريخ احملتمل لوقوع الوضع املثبت بالشهادة املسلمة

وعند خمالفة هذه اإلجراءات يتم ختفيض األداءات املستحقة عن تأمني الـوالدة بنسـبة   
الجتماعي إال يف حالـة  كعقوبة ملخالفة اإلجراءات املتطلبة من قبل هيئة الضمان ا %20

  .العذر القاهر
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  الفرع الثاين
ةـــراءات اإلداریـــاإلج  

جيب على املؤمن هلا اجتماعيا اليت تطلب االستفادة من أداءات التأمني على الـوالدة،  
  :أن تقدم هليئة الضمان االجتماعي املعنية ملفا حيتوي على الوثائق اإلثباتية التالية 

  .هلا اجتماعيا إلثبات صفة املؤمن هلا اجتماعيابطاقة ترقيم املؤمن  -1
شهادة عمل وأجر املؤمن هلا تصدر عن املستخدم، يبني فيها تاريخ االنقطـاع عـن    -2

العمل ومبلغ الرواتب األخرية اليت تعتمد أساسا يف حساب التعويض اليومي املستحق 
 .مبوجب تأمني الوالدة

كـل  ...) متزوج، مطلق، متـوىف،  (نبية شهادة عائلية للحالة املدنية حتمل تأشرية جا -3
 .حسب حالته

الشهادة اليت تبني اخلضوع للفحوصات الطبية اليت ألزم القانون املؤمن هلا القيام ـا   -4
 (1).طيلة مدة احلمل وكذلك بعده

شهادة الوضع وكذلك كشف الوالدة إذ ال جيوز منح أداءات تأمني الوالدة ما مل يتم  -5
عدين طبيني مؤهلني ما عدا ما خالف ذلك ألسـباب  الوضع على يد طبيب أو مسا

 ).حديث الوالدة(أو شهادة عائلية جديدة تتضمن تأشرية  (2).قاهرة

 .شهادة فحص ما بعد الوالدة -6

 .أسبوعا متتاليا) 14(شهادة طبية تتضمن عطلة األمومة واملقدرة بأربعة عشر  -7

رزنامة اإلجـراءات املتبعـة   التصريح باستئناف العمل أو عدم استئنافه، ويف ما يلي  -8
 .لالستفادة من تأمني الوالدة

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم  34انظر المادة   (1)
  .السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  24انظر المادة   (2)
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  رزنامة اإلجراءات املتبعة لالستفادة من تأمني الوالدة
التكفل على املستوى  الشهر

 الطيب

 الوثائق اإلدارية

 شهادة معاينة احلمل أول فحص طيب الشهر الثالث

 شهادة الفحص القبايل ثاين فحص طيب قبايل الشهر السادس

ثالث فحص طيب ألمراض  الشهر التاسع
 النساء

 شهادة فحص طب النساء

 طلب االلتزام بالتكفل اإلقامة يف عيادة تتعاقد معها الوالدة

 تقدمي الفاتورة اإلقامة مبصحة معتمدة

 شهادة الوضع الوالدة

 شهادة طبية تثبت العطلة عطلة األمومة ستة أسابيع على األقل

شهادة العمل واألجر منجزة  األكثرأسبوع واحد على 
من طرف املستخدم يوضح 

فيها تاريخ التوقف عن 
 .العمل
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احلق يف األداءات بالنسبة حلاالت 
 أخرى

توسيعا منه يف توفري احلماية التأمينية للمرأة العاملة فقد نص املشرع اجلزائري على 
غري تلك اليت سبقت دراستها وذلك حاالت ميكن فيها االستفادة من مزايا تأمني الوالدة 

  :كالتايل 
  

  الفرع األول
 حالة انقطاع احلمل

إذا كان اهلدف من تأمني الوالدة كما سبق وأن أشرنا هو ضمان متتع املرأة العاملة 
بفترة محل مرحية، وظروف والدة حسنة وذلك بتغطية املصاريف املترتبة على محلها وكذا 

فإن املشرع وفر هلا هذه احلماية . ة على منصب عملهاوضعها، وكذلك ضمان حفاظ املرأ
حيث خيوهلا القانون احلق يف أداءات التأمني على الوالدة . حىت يف حالة عدم اكتمال محلها

   (1).إذا انقطع محلها بعد الشهر السادس من تكوين اجلنني حىت ولو مل يولد الطفل حيا

تتوىل هيئة الضمان االجتمـاعي دفـع    وبذلك يكون هلا احلق يف األداءات العينية حيث
املصاريف اليت تنفقها املرأة احلامل واملتعلقة بعالجها ورعاية صحتها أثناء فتـرة احلمـل   

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم  35انظر المادة   (1)
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وكذلك بعد انقطاع محلها، كما هلا احلق أيضا يف عطلة األمومة واملقدرة بأربعـة عشـر   
حيث تتلقى تعويضا  (1)ةأسبوعا متتاليا، تبدأ على األقل ستة أسابيع منها قبل الوالد) 14(

من أجرها، ذلك ألن اهلدف من هذا التأمني هـو تـوفري احلمايـة     100%يقدر بنسبة 
لذلك مل يعلق املشـرع  . التأمينية الالزمة للمرأة احلامل اليت تنقطع عن العمل بسبب محلها

  .حصوهلا على هذه احلماية على متام محلها ووالدة طفلها حيا

  

  الفرع الثاين
  له ة الزوج املؤمنحالة وفا

لقد مد املشرع مظلة تأمني الوالدة لتشمل املرأة احلامل اليت تويف عنها زوجها مىت 
حيث تستفيد املرأة احلامـل مـن   . ثبت شرط العمل املطلوب يف املتوىف عند تاريخ الوفاة

 اخلدمات العينية املتعلقة بعالجها ورعاية صحتها وكذا صحة مولودها املترتبة على تـأمني 
ويكون هلا احلق يف هذه األداءات حىت ولو متت املعاينة الطبية للحمل بعد وفـاة  . الوالدة

  .املؤمن له

غري أنه وتفاديا للتحايل على قوانني التأمينات االجتماعية لالستفادة من مزاياها دون وجه 
أيام على األكثـر مـن    305حق، فقد اشترط القانون يف هذه احلالة أن يتم الوضع بعد 

  .حصول الوفاة

كما قضى املشرع اجلزائري أيضا حبق املرأة يف األداءات املستحقة مبوجب تأمني الوالدة، 
يف حالة طالقها أو فراقها لزوجها مىت وقع هذا الطالق أو الفراق بني التـاريخ املزعـوم   

                                                        
  83/11المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996یولیو  06المؤرخ في  96/17من األمر رقم  12انظر المادة  (1)
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يف اسـتحقاق  ) الـزوج (للحمل وتاريخ الوالدة، حيث حتل املرأة احلامل حمل املؤمن له 
  (1).قه إذا حتملت مصاريف الوالدةحقو

مما تقدم يتضح أن املرأة احلامل تستفيد من تعويضات عينية ونقدية وفقا لتأمني الوالدة إذا 
وتستفيد فقط من تعويضات عينية إذا كانـت  . كانت مشتركة يف التأمني بصفة مستقلة

.  حالة وفاتـه تتبع زوجها مىت كان عامال، كما حتل حمله أيضا يف هذه االستحقاقات يف
  .وتستحق هذه التعويضات ولو جرت املعاينة الطبية للحمل بعد وفاة املؤمن له

أما بالنسبة للتعويضات النقدية فال تؤدى إال للمرأة العاملة املؤمن عليها، ذلك أن اهلدف 
منها تعويض املرأة العاملة عن أجرها الذي انقطع نتيجة لتوقفها عن العمل بسبب احلمـل  

من األجر اليومي الذي كانت تتقاضاه  100%دة، حيث يتم تعويض أجرها بنسبة والوال
أسـبوعا  ) 14(بعد اقتطاع اشتراك الضمان االجتماعي والضريبة، وذلك ملدة أربعة عشر 

ويف حالـة  . أسابيع منها قبل التاريخ احملتمل للوضـع ) 06(متتاليا تبدأ على األقل ستة 
مل للوضع ال تقلص هذه املدة حيث حتصل املرأة علـى  حدوث الوالدة قبل التاريخ احملت

تعويض عن أجرها كما لو حدثت الوالدة يف التاريخ احملتمل للوضع مىت توافرت الشروط 
  .املتطلبة لذلك

كما يتضح مما سبق أيضا مدى حرص املشرع اجلزائري على احملافظة على صـحة املـرأة   
الطبية ابتداء من الشهر  توع للفحوصااحلامل وكذا صحة جنينها، وذلك بإلزامها للخض

الثالث من معاينة احلمل وجعل اخلضوع هلذه الفحوصات شرطا أساسيا للحصول علـى  
  .أداءات تأمني الوالدة

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم  30انظر المادة   (1)
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كما أوصى املشرع أيضا بتكفل تأمني الوالدة جبمع املصاريف املتعلقة بعالج املرأة احلامل 
ى حيث تغطى هـذه املصـاريف بنسـبة    مبا فيها مصاريف إقامتها ومولودها يف املستشف

   (1).أيام) 08(ملدة أقصاها مثانية   %100

ويف حالة عدم استيفاء أي إجراء من اإلجراءات السابق اإلشارة إليها يف اآلجال احملـددة  
من األداءات املسـتحقة إال   20%يرتب املشرع اجلزائري عقوبة تتمثل يف ختفيض نسبة 

   (2).يف حالة وجود عذر قاهر

غرض املشرع من هذه العقوبة جعل املرأة متتثل لإلجراءات املقررة للحفاظ على صحتها و
  .وصحة جنينها

ومل يكتف املشرع بتوفري احلماية للمرأة بقانون التأمينات االجتماعية، بل أكد ذلك أيضا 
يف قانون العمل حيث نص يف هذا القانون على حق املرأة يف احلصول على عطلة األمومة، 

املتعلق بعالقـات العمـل املعـدل     90/11من القانون رقم ) 55(ك يف نص املادة وذل
اليت تقضي على أن تستفيد العامالت خالل فترات ما قبل الوالدة وما بعـدها   (3)واملتمم

  .من عطلة األمومة طبقا للتشريع املعمول به

عليها العاملة واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يضع حدا أقصى هلذه العطلة حيث حتصل 
كلما محلت دون حتديدها، ويف ذلك تشجيع من املشرع اجلزائري علـى زيـادة النمـو    
الدميوغرايف الذي مل تعد اجلزائر حباجة إليه، لذلك وجب على املشرع حتديد هذه العطلـة  

مرات كحد أقصى طوال حياة العاملـة  ) 04(أو أربع ) 03(حبد أقصى ال يتعدى ثالث 
  .الوظيفية

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 83/11من القانون رقم  26انظر المادة   (1)
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم  38انظر المادة   (2)
  1990سنة  17انظر الجریدة الرسمیة عدد   (3)
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ن أغلبية الدول خاصة النامية منها تسعى إىل حماربة النمو الدميغرايف ومنها قـانون  ذلك أل
 60/30التأمينات االجتماعية حيث تقضي قوانني بعض الدول مثل القانون التونسي رقم 

على أن حتصل املرأة العاملة على عطلة أمومة مدا شهر  1960ديسمرب  14الصادر يف 
ملدة مخسة عشر يوما مبوجب شهادة مينحها الطبيب املخـتص   يكون قابال للتجديد مرتني

 (1).من دخلها 2/3وبتعويض قدرته 

حيث نالحظ أن املشرع التونسي حدد عطلة األمومة بشهر فقط قابل للتجديد مرتني ملدة 
: كما جعل التعويض عن هذه العطلة يقدر بـ . يوما مبوجب شهادة مينحها الطبيب 15

ا يدل على أن املشرع التونسي ال يسعى إىل التشـجيع علـى   من دخلها فقط، مم 2/3
  .الوالدة ومنه القضاء على النمو الدميغرايف

   

                                                        
(1)  Mohammed Salah Kasmi – La sécurité sociale en Tunisie – Edition C.L.E (vontribution à la 
littérature d’entreprise) Tunis 1989 ; P 31  
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 تأمني الوالدة يف قانون التأمني 
 االجتماعي املصري

خالفا للمشرع اجلزائري الذي جعل الوالدة أحد املخاطر اليت يضـمنها قـانون   
مل يفعل كذلك حيث يأخذ احلمل والـوالدة   التأمينات االجتماعية، فإن املشرع املصري

وفترة النقاهة بعد الوالدة حكم املرض غري املهين فيشملها ضمان التأمني من املرض بتغطية 
مصروفات الكشف الدوري قبل الوالدة ومصروفات الوضع والعناية باألم بعد الوضـع  

ملشرع املصري لتأمني ومل خيصص ا. (1)وكذا األدوية اليت تصرف لألم والطفل بعد الوالدة
مـن هـذا   ) 79(الوالدة سوى مادة واحدة ضمن قانون التأمني االجتماعي وهي املادة 

القانون، وذلك يف الفصل الثاين منه واملخصص للحقوق املالية للمريض، مما يدل على أن 
  .  املشرع املصري اعترب حالة احلمل وكذا الوضع من ضمن أخطار املرض العادي

    

                                                        
 46: ص  2001دار النھضة العربیة، القاھرة  –مبادئ في قانون التأمینات االجتماعیة  –أحمد عبد التواب محمد بھجت / د (1)
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تحقاق املرأة العاملة شروط اس
 ملزایا

تأمني الوالدة   

أعاله جند املشرع املصري مينح املرأة املؤمن عليهـا يف  ) 79(بالرجوع لنص املادة 
حالة احلمل والوضع تعويضا عن أجرها خالل فترة إجازة األمومة اليت يقررهـا قـانون   

  :العمل، غري أنه بىن ذلك على الشروط التالية 

  

  الفرع األول
تكون عاملةأن   

يشترط قانون التأمني االجتماعي املصري لتمتع املرأة ملزايا تأمني الوالدة أن تكون 
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجـر  : "عاملة، ويعترب عامال وفقا لقانون العمل املصري 

  (1)"لدى صاحب عمل وحتت إدارته وإشرافه

كما يشترط القانون أيضا إىل جانب توافر صفة العامل يف املؤمن هلا أن متضي مدة عشرة 
من قـانون العمـل   ) 91(أشهر يف خدمة صاحب العمل وهذا ما قضت به املادة ) 10(

                                                        
   2003سنة  12ر المادة األولى من قانون العمل الموحد الجدید رقم انظ  (1)
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للعاملة اليت أمضت عشرة أشهر يف خدمة صاحب العمل أو أكثـر  : "املصري بقوهلا 
  ..."ااحلق يف إجازة وضع مدا تسعون يوم

  

  الفرع الثاين
 أن تكون حامال

يشترط القانون حلصول املرأة العاملة على مزايا تأمني الوالدة أن تقدم مـا يثبـت   
محلها وذلك بواسطة شهادة طبية مينحها الطبيب املختص أو العون الطيب املؤهل لـذلك  

  .والذي جيب أن حيدد فيها التاريخ املرجح حلصول الوضع

  

  

الوالدةمزایا تأمني   

يرتب تأمني الوالدة مزايا تتمثل يف تقدمي تعويضات عينية تتمثل يف الرعاية الصحية 
والعالجية للمرأة احلامل وتعويض نقدي يتمثل يف تعويض املرأة عن أجرها طيلـة مـدة   

  .إجازة األمومة
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  الفرع األول
 األداءات العینیة

نية تتعلق بتعويض املـرأة  على خالف املشرع اجلزائري الذي قرر تقدمي أداءات عي
عن مجيع املصاريف والنفقات اليت أنفقت يف سبيل عالجها أثناء فترة محلها وكذلك أثناء 
الوالدة وكذلك رعاية وصحة مولودها فإن املشرع املصري مل ينص يف قـانون التـأمني   

تبار ويعود السبب يف اعتقادي إىل اع. االجتماعي على هذه األداءات وال يف قانون العمل
الوالدة من أخطار املرض وعليه حتصل املرأة احلامل على األداءات املتعلقة بنفقات عالجها 
وفقا ألحكام تأمني املرض اليت سبقت دراستها يف الفصل األول من هذا الباب، لـذلك  

  .تفاديا للتكرار نكتفي باإلحالة عليها

  

  الفرع الثاين
 األداءات النقدیة

من قانون العمل املصري على أن حتصـل   91املادة  قضى املشرع املصري يف نص
ونفس احلكم قضى   100%املرأة العاملة على تعويض مساو ألجرها الشامل أي بنسبة 

به املشرع اجلزائري إذ حتصل املرأة العاملة اليت انقطعت عن العمل بسبب احلمل والوالدة 
مومة واملقدر بأربعة من أجرها وذلك طيلة مدة إجازة األ  100%على تعويض يساوي 

يف حني تقدر إجازة الوضع وفقا لقانون التأمني االجتمـاعي  . أسبوعا متتاليا) 14(عشر 
تسعون يوما أي ما يعادل ثالثة عشر أسبوعا يبدأ نصـفها قبـل الوضـع    : املصري بـ 
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) 45(والنصف اآلخر بعد الوضع حيث قضى مبنع تشغيل املرأة خالل اخلمسة واألربعني 
  .الية للوضعيوما الت

  

  

مزایا تأمني الوالدة بني قانون 
العمل وقانون التأمني 

 االجتماعي

باستقراء نصوص قانون العمل املصري وكذا التأمني االجتماعي نالحظ أن هناك 
تعارضا بينهما فيما يتعلق باملزايا اليت مينحها كل منهما للمرأة العاملة اليت تتوقـف عـن   

  :وذلك على النحو التايل العمل بسبب محلها ووالدا 
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  الفرع األول
 بالنسبة لقانون العمل

من قانون العمل املصري على أن متنح املرأة العاملة اليت أمضـت   91تقضي املادة 
عشرة أشهر أو أكثر يف خدمة صاحب العمل، احلق يف إجازة وضع مدا تسعون يومـا  

الوضع واليت تليه شرط تقدمي شهادة بتعويض مساو لألجر الشامل، تشمل املدة اليت تسبق 
طبية تقدم من قبل طبيب خمتص أو عون طيب مؤهل لذلك يبني فيها التاريخ املرجح الوضع 

كما قضى . يوما اليت تلي الوضع) 45(فيه، مع منع تشغيل املرأة خالل اخلمسة واألربعني 
جازة إال مرتني فقـط  املشرع املصري يف نص املادة أعاله أال متنح للمرأة العاملة هذه اإل

  .خالل مدة حياا املهنية

مما تقدم يتضح أن املشرع املصري أحاط املرأة العاملة بعناية خاصة أثناء محلـها وبعـد   
. يوما مدفوعة األجر كـامال ) 90(الوالدة، وذلك عن طريق منحها إجازة مدا تسعون 

الية للوضع دف احلفـاظ  يوما الت) 45(كما منع تشغيلها خالل مدة اخلمسة واألربعني 
على صحتها ورعاية مولودها نظرا ملا يترتب على احلمل وكذا الوضع من وهن وإرهـاق  
للمرأة يفقدها القدرة على مواصلة عملها خاصة يف األيام األخرية من احلمل وبعد الوضع، 
 حيث حتتاج املرأة إىل فترة من الزمن حىت تسترجع قواها ونشاطها، ومن أجل ذلك منـع 

ورتب على خمالفة ذلك عقوبة تتمثل . قيامها بأي نشاط مهين أثناء فترة اإلجازة املقررة هلا
يف حرماا من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة اإلجازة أو استرداد ما مت أداؤه إليهـا  
منه إذا ثبت اشتغاهلا خالل اإلجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عـدم اإلخـالل   

   (1)يةباملساءلة التأديب

                                                        
  .من قانون العمل السابق اإلشارة إلیھ 92انظر المادة   (1)
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من قانون التأمينات االجتماعية  29ونفس املسلك سلكه املشرع اجلزائري يف نص املادة 
اليت قضى ا بأن تتقاضى املؤمنة هلا أداءات نقدية كتعويض عن أجرها خـالل عطلـة   

أسبوعا متتاليا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور ) 14(األمومة املقدرة بأربعة عشر 
زة، حيث جعل التوقف عن العمل خالل هذه الفتـرة شـرط أساسـي    أثناء فترة اإلجا

  .للحصول على التعويضات اليومية عن أجرها خالل هذه الفترة

ومازالت محاية املرأة العاملة من قبل املشرع املصري مستمرة حيث قضى يف الفقرة الثانية 
املة أو إاء من قانون العمل على أن حيظر على صاحب العمل فصل الع) 92(من املادة 

  .خدمتها أثناء إجازة الوضع واملقدرة بتسعني يوما

  

  الفرع الثاين
بالنسبة لقانون التأمني 

 االجتماعي
سبق وأن رأينا أن املشرع املصري أدمج خطر الوالدة ضمن خطر املرض، حيث مل 

من قانون التأمني االجتمـاعي   79خيصص لتأمني الوالدة سوى مادة واحدة وهي املادة 
مما يدل على اعتبـار  . صري وذلك يف الفصل الثاين املخصص للحقوق املالية للمريضامل

  .الوالدة مثلها مثل خطر املرض يف نظر املشرع املصري

وقد قضى املشرع يف نص املادة أعاله على أن تستحق املؤمن عليهـا يف حالـة احلمـل    
نه اشتراكات التأمني من أجرها اليومي املسدد ع 75%والوضع تعويضا عن األجر يعادل 

االجتماعي، تؤديه اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر، وذلك عن مدة إجازة احلمـل  
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والوضع املنصوص عليهما يف قانون العمل أو بأنظمة العاملني املدنيني بالدولة أو بالقطاع 
  .أشهر) 10(العام حبسب األحوال شريطة أال تقل مدة اشتراكها يف التأمني عن عشرة 

من قانون التأمني االجتماعي املصري حتديدها للتعويض ) 79(الحظ على نص املادة وامل
املستحق للمرأة العاملة اليت تنقطع عن العمل بسبب احلمل أو الوضع عن أجرها بنسـبة  

من األجر اليومي املسدد عنه اشتراكات التأمني االجتماعي مما ميكن القول معه أن  %75
وق املرأة املمنوحة هلا مبوجب قانون العمل، حيث يقرر هـذا  نص املادة قد أنقص من حق

األخري حق املرأة يف احلصول على تعويض كامل عن أجرها الشامل خالل مـدة إجـازة   
الوضع املشار إليها أعاله والذي قضى بأن ال متنح املرأة العاملة هذه اإلجازة سوى مرتني 

  .خالل حياا املهنية

مـن   91هنا هو كيف ميكن أن يفهم ما يقرره نص املـادة   والتساؤل الذي ميكن طرحه
قانون العمل من استحقاق املرأة العاملة املنقطعة عن العمل بسبب احلمل والوضع بتعويض 

من قانون التأمني االجتماعي حبقهـا يف   79مساو ألجرها الشامل، وما يقرره نص املادة 
لتأمينات االجتماعيـة ؟ حيـث   من أجرها املسدد عنه اشتراكات ا 75%تعويض بنسبة 

 81يتضح جليا تعارض بني ما يقرره نص املادتني، إال أن املشرع تدارك ذلك بنص املادة 
من قانون التأمني االجتماعي حيث قضى يف هذه املادة على أن ال ختل أحكام هذا التأمني 

أو النظم  مبا قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة مبقتضى القوانني أو اللوائح
اخلاصة أو العقود املشتركة أو االتفاقات أو غريها فيما يتعلق بتعويض األجر ومسـتويات  
اخلدمة بالنسبة للقدر الزائد عن احلقوق املقررة يف هذا القانون، واستنادا هلذه املادة فـإن  

ال املرأة العاملة اليت انقطعت عن العمل بسبب احلمل أو الوالدة تستحق أجرها كامال طو
  .مدة إجازة الوضع وذلك مرتني خالل حياا املهنية
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من قانون التأمني االجتماعي املصـري   79إال أن هناك من يرى أن ما يقرره نص املادة 
ينصرف يف حقيقة األمر إىل حاالت احلمل والوضع اليت تكون زائدة عن عدد اإلجازات 

وعلى ذلك فـإن  . لعاملة املهنيةاملنصوص عليها يف قانون العمل أي إجازتني خالل حياة ا
املؤمن عليها يف حالة الوضع واحلمل اليت تزيد عن املرتني املقررتني يف قـانون العمـل ال   
تستحق اإلجازة اخلاصة املقررة واألجر الكامل املنصوص عليه يف هذا القانون، وال حـىت  

جتمـاعي، إذ أن  من قانون التـأمني اال  79تعويض األجر بالنسبة اليت تقررها نص املادة 
احلق يف هذا التعويض يدور وجودا أو عدما مع حصول املؤمن عليها على مـدة إجـازة   

   (1).احلمل والوضع املنصوص عليهما بقانون العمل

غري أنه ال ميكن يف رأينا أن يكون املشرع قد قصد هذا الرأي ذلك أن نصوص القـانون  
املؤمن عليها تعويضا عن األجر هـي  واضحة حيث أن عدد اإلجازات اليت تستحق عليها 

مرتني فقط، وأن ما زاد عن ذلك ال تستحق عليه ال األجر وال حىت التعويض املشار إليـه  
وإمنا األمر يستلزم تدخال من املشرع من أجـل إزالـة   . السالفة الذكر 79يف نص املادة 

ن التـأمني  مـن قـانو   79من قانون العمل واملادة  91التعارض القائم بني نص املادة 
  .االجتماعي

هذا وبإقرار املشرع الستحقاق املرأة العاملة إلجازة الوضع مدفوعة األجر ومنع تشـغيلها  
أو فصلها أو إاء مهامها خالل هذه اإلجازة يكون بذلك قد راعى البعـد االجتمـاعي   

ـ   ن للمرأة العاملة ووفر هلا محاية اقتصادية كبديل عن أجرها الذي ينقطع عند توقفهـا ع
العمل بسبب احلمل أو الوضع حيث أمر حبصوهلا على تعويض على أجرها الشامل وذلك 

  .خالل إجازتني فقط طوال حياا املهنية

                                                        
  401: ص  –مرجع سابق  –رجب سید حمیدة عبداهللا / د (1) 
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ويعود سبب حتديد املشرع املصري إلجازة الوضع مرتني فقط خالل حياة املرأة العاملـة  
بذلك، ومع ذلك ما  املهنية إىل مراعاة اجلانب الدميوغرايف الذي تعاين منه مصر وهو حمق

ميكن مالحظته عن املشرع املصري فيما يتعلق خبطر الوالدة فلم ينص عليـه يف قـانون   
التأمني االجتماعي كخطر من األخطار اليت يضمنها هذا القانون، ومل خيصص هلذا اخلطر 

السابق اإلشارة إليهـا،  ) 79(سوى مادة واحدة من قانون التأمني االجتماعي وهي املادة 
  .حيدد ما هي اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها املرأة حلصوهلا على مزايا تأمني الوالدة ومل

على خالف املشرع اجلزائري الذي خصص هلذا اخلطر فصال كامال من قانون التأمينـات  
كمـا أصـدر   . منه) 30(إىل ) 23(االجتماعية وهو الفصل الثاين منه وذلك من املواد 

مما يدل على حرص املشرع اجلزائـري  . فية تطبيق هذا القانونيبني كي (1)مرسوما تنفيذيا
على توفري محاية تشريعية أكثر للمرأة العاملة اليت تنقطع عن العمـل بسـبب احلمـل أو    
الوالدة حىت يوفر هلا ظروف محل مرحية وكذا والدة حسنة وذلك عن طريق النص علـى  

نفقتها أثنـاء احلمـل أو الـوالدة    استحقاقها للتعويض عن مجيع النفقات العالجية اليت أ
 26وهذا ما قضى به يف نص املـادة    100%وبعدمها، حيث تدفع هذه النفقات بنسبة 

  :السابق اإلشارة إليه بقوهلا  83/11من القانون رقم 

من التعريفات احملددة وفقا  100%تعوض املصاريف الطبية والصيدالنية على أساس " 
  .للقانون

األم واملولود يف املستشفى على نفس األساس ملـدة أقصـاها   وتعوض مصاريف إقامة 
  ."مثانية أيام

 100%أسبوعا متتاليا بتعويض يساوي ) 14(كما منحها عطلة أمومة تقدر بأربعة عشر 
مما يدل على أن املشرع اجلزائري اهتم أكثر باملرأة العاملة ووفر هلـا محايـة   . من أجرها

                                                        
  .السابق اإلشارة إلیھ 84/27المرسوم التنفیذي رقم   (1)
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ل بسبب احلمل وكذا الوالدة إال أن ما يؤخذ عليـه  تشريعية كبرية عند توقفها عن العم
عدم حتديده حلد أقصى لعطلة األمومة، حيث أن اإلكثار من عطلة األمومة قد يؤدي أوال 
إىل النمو الدميوغرايف الذي مل تعد اجلزائر حباجة إليه، بل جيب اختاذ سياسة صارمة مـن  

  .أجل احلد منه

مما ال شك فيه على عمل املرأة يف مجيع امليـادين   كما أن اإلكثار من عطلة األمومة يؤثر
خاصة املرأة العاملة يف ميدان التعليم جبميع أطواره أين يبقى التالميذ أو الطلبة دون دراسة 
طيلة أربعة عشر أسبوعا وأحيانا تزيد عندما ال يوجد مستخلف للمرأة العاملة، بل وحىت 

خلاصة يف التدريس األمر الذي يؤثر سـلبا  عند استخالفها فلكل أستاذ أو معلم طريقته ا
  .على املستوى الدراسي لدى هؤالء التالميذ والطلبة

وجيري األمر باملثل يف مجيع ميادين عمل املرأة لذلك وجب على املشرع اجلزائري جعـل  
حد أقصى لعطلة األمومة ال يتجاوز ثالث مرات طيلة حياا املهنية، وذلك حىت حتـافظ  

ألن كثرة الوالدات تؤدي إىل إرهاق املرأة من جهة وإىل زيادة النمـو   أوال على صحتها
  .الدميوغرايف من جهة ثانية
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  ةــخالص
  

يهدف تأمني الوالدة إىل ضمان متتع املرأة العاملة بفترة عمل مرحية وظروف والدة 
حسنة وضمان احلفاظ على صحتها وصحة مولودها حيث يكفل مجيع املصاريف املترتبة 

احلمل والوالدة سواء ما تعلق منها بنفقات العالج والرعاية الصحية للمـرأة العاملـة   عن 
أسبوعا وفقا ) 14(وكذا مولودها، باإلضافة إىل منحها عطلة األمومة تقدر بأربعة عشر 

من أجرها؛ وبتسعني يومـا   %100للمشرع اجلزائري، وتتلقى خالهلا تعويضا يساوي 
  .خالهلا تعويضا بالنسبة للمشرع املصري تتلقى

غري أن املشرع املصري وقع يف تعارض بشأن نسبته بني كل من قانون العمل الذي يقدره 
  .    %75يف حني حددها قانون التأمني االجتماعي بنسبة  %100بنسبة 
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  المراجع قائمة
  

  المراجع باللغة العربية: أوال 

  
   : ةــالعام اتــاملؤلف - 1

v دار  –مبادئ التأمني التجاري واالجتماعي  – إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه/ د
 .1987النهضة العربية، بريوت 

v دار النهضة  2ط  –الوسيط يف التشريعات االجتماعية  -  الربعيأمحد حسن / د
  .2000العربية، القاهرة سنة 

v قانون العمل " –الوجيز يف القانون االجتماعي  – أمحد حسن الربعي/ د
 .1992دار النهضة العربية، القاهرة " والتأمينات االجتماعية

v جت/ د دار  –مبادئ يف قانون التأمينات االجتماعية  -  أمحد عبدالتواب حممد
 .2001 – 2ط  –النهضة العربية، القاهرة 

v دار النهضة العربية، القاهرة  –التأمينات االجتماعية  – أمحد حممد الرفاعي/ د
1999. 

v عالقات "التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري  – امحية سليمان/ أ
 .1994 ، اجلزائر– 2ط  –ديوان املطبوعات اجلامعية " العمل الفردية

v وية منازعات العمل والضمان االجتماعي يف القانون تسآليات  – امحية سليمان/ أ
 .2003 ، اجلزائر– 2ط  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –اجلزائري 

v قانون التأمني االجتماعي املصري الصادر بالقانون رقم  – اتتأسامة أمحد ش/ د
 .2003دار الكتب القانونية، مصر  –حسب آخر التعديالت  1975لسنة  79
v حبوث يف  –اجلزء األول  –دراسة يف التأمني  – السيد عبد املطلب عبده/ د

 .1988دار النهضة العربية، القاهرة  –التأمني عن احلياة 
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v األسلوب اإلسالمي ملزاولة التأمني أو التامني  -  ب عبدهالسيد عبد املطل/ د
 .1988دار الكتاب اجلامعي، القاهرة  –اإلسالمي 

v دار النهضة العربية،  –شرح قانون التأمني االجتماعي  – السيد عيد نايل/ د
 .2005القاهرة 

v مطبعة التوين  –أساسيات قانون التأمينات االجتماعية  – برهام حممد عطا اهللا/ د
 . 2001اإلسكندرية 

v دار  2ط  –قانون الضمان االجتماعي  – بلعروس أمحد التيجاين ووابل رشيد/ أ
 .2006هومة للنشر 

v دار اهلالل للخدمات  –شرح قانون األسرة اجلديد  – بن داود عبد القادر/ أ
 .2004اإلعالمية 

v ديوان املطبوعات  –مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري  – جديدي معراج/ أ
 1999.  ، اجلزائراجلامعية 

v دار النهضة العربية –" دراسة مقارنة " التأمني  – جالل حممد إبراهيم/ د ،
 .1994 القاهرة
v مطبعة  –الوجيز يف شرح قانون التأمينات االجتماعية  – جالل حممد إبراهيم/ د

 .2003 ، مصراإلسراء
v دار النهضة العربية، القاهرة  –أمني مذكرات يف عقد الت – حسني أبو النجا/ د– 

  –دون سنة 
v الدار اجلامعية،  –أحكام الضمان االجتماعي  – حسني عبد اللطيف محدان/ د

 .1992بريوت 
v شرح عالقات العمل الفردية واجلماعية يف ضوء التشريع  – راشد راشد/ د

 .  1991 ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية –اجلزائري 
v التأمينات الربية اخلاصة يف ضوء قانون التأمني اجلزائري املؤرخ  – راشدراشد / د

 .1992 ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية – 1980أوت  09يف 
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v عماد االقتصاد القومي والعاملي واقتصاديات األسرة "  التأمني –سامي جنيب / د
 .1994دار التأمينات، مصر اجلديدة  –" واملشروع 

v منشأة املعارف، اإلسكندرية  –قضاء النقض يف التأمني  – شعلة سعيد أمحد/ د
1997. 

v دار الكتب  –قضاء النقض يف التأمينات االجتماعية  – سعيد أمحد شعلة/ د
 .1998القانونية، اإلسكندرية 

v مطبعة اجلامعة ميدان  –املنازعات التأمينية احلديثة  – سعيد سعد عبد السالم/ د
 .1991كمة، القاهرة احمل
v قانون التأمني االجتماعي طبقا ألحدث التعديالت  – سعيد سعد عبد السالم/ د
 .2003مطابع الوالء احلديثة، مصر  –
v دار النهضة  –" األصول العلمية والعملية "  اخلطر والتأمني  – سالمة عبد اهللا/ د

 .1970العربية، القاهرة 
v والتأمينات  الوسيط يف شرح أحكام قانون العمل – صالح حممد دياب/ د

 .2002دار النهضة العربية، القاهرة  –االجتماعية 
v االشتراكات كمصدر لتمويل نظام التأمني  – عبد الباسط عبد احملسن/ د

 .1996دار النهضة العربية، القاهرة  –" دراسة مقارنة " االجتماعي 
v شركة البهاء  –التعليق على قانون التأمني االجتماعي  – عبد الفتاح مراد/ د

 .2006للربجميات والنشر اإللكتروين ميدان املنشية، اإلسكندرية 
v قانون الضمان االجتماعي  – عدنان العابد والدكتور يوسف الياس/ د– 

 .1981مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 
v الدار  –الضمان االجتماعي ودوره يف االقتصاد االجتماعي  – علي احلوات/ د

 .1990ية للنشر والتوزيع واإلعالن، بنغازي اجلماهري
v الرجوع على الغري املسؤول عن احلادث يف نطاق  – فايز أمحد عبد الرمحان/ د

 .2003دار النهضة العربية، القاهرة  –التأمني الربي 
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v الكتاب " دراسة تطبيقية عملية " التأمينات االجتماعية  – صيادحممد حامد ال/ د
 .2000الثاين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

v الكتاب " دراسة تطبيقية عملية " التأمينات االجتماعية  – حممد حامد الصياد/ د
 .2000الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة 

v النظام األساسي والنظم املكملة " التأمينات االجتماعية  – حممد حسن قاسم/ د "
 .1995 ، القاهرةدار اجلامعة اجلديدة للنشر –
v منشأة املعارف  –قانون التأمني االجتماعي  – حممد حسني منصور/ د

 .1996اإلسكندرية 
v معهد البحوث  –التأمينات االجتماعية يف البالد العربية  – حممد حلمي مراد/ د

 .1972والدراسات العربية، القاهرة 
v قانون التأمني االجتماعي  – حممد شريف عبد الرمحان أمحد عبد الرمحان/د–   

 .2004دار الكتاب احلديث، القاهرة  02ط 
v اء عقد  – حممد عبد الكرمي نافع/ دسلطات صاحب العمل يف فصل العامل أو إ

 ).بدون ناشر( 2004 –العمل 
v تعويض إصابات العمل وأمراض املهنة يف الفقه والقضاء  – مد غال العرتيحم/ د

 .2005الدار لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة، الكويت  –املقارن 
v عامل الكتب، القاهرة  –موسوعة قوانني التأمني االجتماعي  – حممد فهيم أمحد/ د

 ).بدون سنة(
v احلماية اجلنائية للتأمينات االجتماعية  – حممد حممد مصباح القاضي/ د          

 .1996دار النهضة العربية، القاهرة  –" دراسة مقارنة " 
v اجلزء  –الوسيط يف شرح قانون العمل اجلديد  –حممود عبد الفتاح  زاهر / د

 .2003الثاين، دار اإلسالم للطباعة والنشر، القاهرة 
v الفتح للطباعة والنشر،  –جتماعية التأمينات اال – مصطفى حممد اجلمال/ د

 ).بدون سنة(اإلسكندرية 
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v ديوان املطبوعات  –حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري  – معراج جديدي/ أ
 .2005 اجلزائر اجلامعية،

v قانون التأمينات االجتماعية  –قانون العمل املوحد  – ممدوح عطري/ أ– 
 .1995مؤسسة النوري، سوريا 

v نظام التأمني االجتماعي يف مصر تشريعا وتطبيقا  – عبد اللطيفنبيل حممد / د– 
 .1997دار الصايف للطباعة والنشر، مصر 

 
 : الرسائـــل العلميـــة -2

 
q  دراسة مقارنة مع " –ختطيط التأمني الصحي  –إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه

التطبيق يف مجهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه كلية التجارة، جامعة القاهرة 
1980.  

q اجتاهات الضمان االجتماعي يف القانون املصري  – رجب سيد محيدة عبد اهللا
 .رسالة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة القاهرة" دراسة مقارنة" –

q دراسة مقارنة وتطبيقه يف " –ماعي الضمان االجت – صادق مهدي السعيد
 .1957رسالة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة القاهرة " العراق

q دراسة مقارنة" –التأمني االجتماعي ضد البطالة  – حمب الدين حممد سعد "
 .1975رسالة دكتوراه كلية احلقوق، عني مشس 

q رسالة دكتوراه " دراسة مقارنة"  –الضمان االجتماعي  – حممد مبارك حجري
 .1956كلية احلقوق، جامعة القاهرة 

 
  

3. التـــــا:  
    

q 2002مطابع سيان، اجلزائر لسنة  – 01العدد  – جملة جملس الدولة. 
q 2005منشورات الساحل، اجلزائر لسنة  – 06العدد  – جملة جملس الدولة. 
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q لة القضائية1995عن قسم الوثائق للمحكمة العليا سنة  – 04العدد  – ا. 
q لة القضائية1996عن قسم الوثائق للمحكمة العليا سنة  – 02العدد  – ا. 
q لة القضائية2000عن قسم الوثائق للمحكمة العليا سنة  – 01العدد  – ا. 
q ر العريب، بريد الدواوين، ونأ" شرح وحتليل قانون حماكم األسرة"  بنك القوانني

 .2006 مصر
q ر العريب، بريد ونأ" عدم دستورية قوانني التأمني االجتماعي" بنك القوانني

 .2006الدواوين 
 

 :التشريــــــــــــع  .4
 
الطبعة األوىل، املعهد الوطين للعمل، " النصوص التشريعية والتنظيمية" قانون العمل  •

   1999 ،– جلزائرا –وحدة الطباعة للرهان الرياضي اجلزائري، الشراقة 
الطبعة الثانية متممة " نصوص تشريعية وتنظيمية"قانون الضمان االجتماعي  •

ومعدلة، املعهد الوطين للعمل، وحدة الطباعة للرهان الرياضي اجلزائري، الشراقة 
 .2006 –اجلزائر  –

 1975لسنة  79قانون التأمني االجتماعي املصري الصادر بالقانون رقم  •
زارة الصناعة والتنمية التكنولوجية، اهليئة العامة لشؤون والقوانني املعدلة له ، و
 .2002املطابع األمريية، القاهرة 

تنفيذ جمموعة النصوص التشريعية والتنظيمية،  ءاستقاللية املؤسسات أسس وبد •
 .1989مؤسسة النشر واإلشهار 

  .، توزيع أمحد صيد2003لسنة  12وحد اجلديد رقم قانون العمل امل •
  



  
428 

  : يــــرس زمنــفه
  

1983  
 

املتعلق بالتأمينات االجتماعية،  1983املؤرخ يف يوليو  83/11القانون رقم  )1
. 1983لسنة  37،  استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28اجلريدة الرمسية عدد 
 :املعدل واملتمم بـ 

، اجلريدة الرمسية 1994أبريل  11املؤرخ يف  04-94املرسوم التشريعي رقم  •
 .1994لسنة  20 عدد

لسنة  42، اجلريدة الرمسية عدد 1996يوليو  6مؤرخ يف  17- 96األمر رقم  •
1996. 

املتعلق بالتقاعد، اجلريدة  1983يوليو سنة  2مؤرخ يف  12- 83القانون رقم  )2
املعدل . 1983لسنة  37، استدراك اجلريدة الرمسية عدد 1983لسنة  28الرمسية عدد 
 :واملتمم بـ 

، اجلريدة الرمسية 1994أبريل  11املؤرخ يف  05-94ريعي رقم املرسوم التش •
 .1994لسنة  20 عدد

لسنة  42 عدد، اجلريدة الرمسية 1996يوليو  6 مؤرخ يف 96/18األمر رقم  •
1996. 

لسنة  38غدد، اجلريدة الرمسية 1997مايو  31املؤرخ يف  13-97األمر رقم  •
1997. 

 20 عدد، اجلريدة الرمسية 1999مارس  22املؤرخ يف  03-99القانون رقم  •
 .1999لسنة 

يتعلق حبوادث العمل  1983يوليو لسنة  2مؤرخ يف  13-83القانون رقم  )3
 :املعدل واملتمم بـ .  1983لسنة  28واألمراض املهنية، اجلريدة الرمسية عدد 
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لسنة  42ة الرمسية عدد ، اجلريد1996يوليو  6مؤرخ يف  96/19األمر رقم  •
1996. 

  
يتعلق بالتزامات املكلفني يف  1983يوليو  2املؤرخ يف  14- 83القانون رقم  )4

 :املعدل واملتمم بـ . 1983لسنة  28جمال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
يتضمن قانون املالية لسنة  1986ديسمرب  29مؤرخ يف  15-86القانون رقم  •

 .1986لسنة  55الرمسية عدد ، اجلريدة 1987
يتضمن قانون املالية لسنة  1998ديسمرب  31املؤرخ يف  12- 98القانون رقم  •

 .1998لسنة  98 عدد، اجلريدة الرمسية 1999
 72 عدد، اجلريدة الرمسية 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  17-04القانون رقم  •

 .2004لسنة 
املنازعات يف جمال يتعلق ب 1983يوليو  2مؤرخ يف  15-83قانون رقم  )5

 :املعدل واملتمم بـ . 1983لسنة  28الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
يتضمن قانون املالية لسنة  1986ديسمرب  29املؤرخ يف  86/15القانون رقم  •

 .1986لسنة  55 عدد، اجلريدة الرمسية 1987
 80الرمسية عدد ، اجلريدة 1999نوفمرب  11املؤرخ يف  10-99القانون رقم  •

 .1999لسنة 
  

1984  
 

حيدد كيفيات تطبيق العنوان  1984فرباير  11مؤرخ يف  27-84مرسوم رقم  )6
 7املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد  11-83الثاين من القانون رقم 

 : ، معدل ومتمم بـ 1984لسنة 
 42الرمسية عدد ، اجلريدة 1988أكتوبر  18مؤرخ يف  209- 88مرسوم رقم  •

 .1988لسنة 
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1985  
 

حيدد قائمة العمال املشبهني  1985فرباير  9مؤرخ يف  33-85مرسوم رقم  )7
معدل . 1985لسنة  9باألجراء يف جمال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 

 :ومتمم بـ 
، اجلريدة الرمسية عدد 1992يوليو  6مؤرخ يف  274-92مرسوم تنفيذي رقم  •

 .1992لسنة  52
حيدد اشتراكات الضمان  1985فرباير  9مؤرخ يف  34-85مرسوم رقم  )8

لسنة  9االجتماعي ألصناف خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 
 :معدل ومتمم بـ . 1985

، اجلريدة الرمسية 1992يوليو  6مؤرخ يف  275- 92املرسوم التنفيذي رقم  •
 .1992لسنة  52عدد 

، اجلريدة 1994ديسمرب  12مؤرخ يف  437 -94يذي رقم املرسوم التنف •
 .1994لسنة  83الرمسية عدد 

، اجلريدة الرمسية 1998فرباير  25مؤرخ يف  79- 98املرسوم التنفيذي رقم  •
 .1998لسنة  12عدد 

يتعلق بالضمان االجتماعي  1985فرباير  9مؤرخ يف  35-85مرسوم رقم  )9
لسنة  9مال مهنيا، اجلريدة الرمسية عدد لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون ع

 :معدل ومتمم بـ . 1985
، اجلريدة الرمسية 1996نوفمرب  30مؤرخ يف  434-96مرسوم تنفيذي رقم  •

 .1996لسنة  74عدد 
حيدد شروط التكفل  1985أوت  20مؤرخ يف  224-85مرسوم رقم  )10

خبدمات الضمان االجتماعي املستحقة للمؤمن هلم الذين يعملون أو يتكونون يف 
 .1985لسنة  35اخلارج، اجلريدة الرمسية عدد 
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1988  
 

يعدل ويتمم املرسوم رقم  1988أكتوبر  18مؤرخ يف  209- 88مرسوم رقم  )11
الذي حدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من  1984فرباير  11املؤرخ يف  84-27

لسنة  42املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد  83/11القانون رقم 
1988. 

 

1991  
 

تعلق بدفع ي 1991سبتمرب  28مؤرخ يف  339-91مرسوم تنفيذي رقم  )12
التعويضات اليومية اخلاصة بالتأمينات عن املرض والوالدة وحوادث العمل واألمراض 
املهنية من قبل اهليئات املستخدمة حلساب الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 

 .1991لسنة  45ية عدد مسوحوادث العمل واألمراض املهنية، اجلريدة الر
 

1992  
 

يتضمن الوضع القانوين  1992يناير  4مؤرخ يف  07-92مرسوم تنفيذي رقم  )13
لصناديق الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري واملايل للضمان االجتماعي، اجلريدة 

 :معدل ومتمم بـ .  1992لسنة  2الرمسية عدد 
، اجلريدة الرمسية عدد 2005فرباير  6مؤرخ يف  69- 05مرسوم تنفيذي رقم  •

 .2005لسنة  11
، يعدل ويتمم 1992يوليو  6مؤرخ يف  274-92 مرسوم تنفيذي رقم )14

الذي حيدد قائمة العمال املشبهني باألجراء يف جمال الضمان  33-85املرسوم رقم 
 .1992لسنة  52االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
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1994  
 

يعدل ويتمم القانون  1994أبريل  11مؤرخ يف  04-94مرسوم تشريعي رقم  )15
 .1994لسنة  20ينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية عدد املتعلق بالتأم 11/ 83رقم 
حيدد نسبة االشتراك  1994مايو  26مؤرخ يف  12-94مرسوم تشريعي رقم  )16

 .1994لسنة  34يف الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
 نسبةحيدد توزيع  1994يوليو  6مؤرخ يف  187-94مرسوم تنفيذي رقم  )17

 .1994لسنة  44االشتراك يف الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
يعدل ويتمم  1994ديسمرب  12مؤرخ يف  437-94مرسوم تنفيذي رقم  )18

الذي حيدد اشتراكات الضمان  1985فرباير  9املؤرخ يف  34-35املرسوم رقم 
لسنة  83 االجتماعي ألصناف خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد

1994. 
 

1996  
 

حيدد قائمة األمراض اليت حيتمل  1996مايو  5قرار وزاري مشترك مؤرخ يف  )19
 .1997لسنة  16، اجلريدة الرمسية عدد 2، 1أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 

 83/11يعدل ويتمم القانون رقم  1996يوليو  6مؤرخ يف  17-96أمر رقم  )20
 .1996لسنة  42ريدة الرمسية عدد املتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجل

يعدل ويتمم  1996نوفمرب  30مؤرخ يف  434-96مرسوم تنفيذي رقم  )21
املتعلق بالضمان االجتماعي  1985فرباير  9مؤرخ يف  35-85املرسوم رقم 

لسنة  74لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا، اجلريدة الرمسية عدد 
1996. 
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1997  
 

حيدد االتفاقية  1997ديسمرب  8مؤرخ يف  472-97رقم مرسوم تنفيذي  )22
النموذجية اليت جيب أن تتطابق مع أحكامها االتفاقية املربمة بني صناديق الضمان 

 .1997لسنة  82االجتماعي والصيدليات، اجلريدة الرمسية عدد 
 

1998  
 

يعدل ويتمم  1998فرباير  25مؤرخ يف  79-98املرسوم التنفيذي رقم  )23
الذي حيدد اشتراكات الضمان  1985فرباير  9املؤرخ يف  34-85املرسوم رقم 

لسنة  12االجتماعي ألصناف خاصة عن املؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 
1998. 

 

1999  
 

يعدل ويتمم املرسوم  1999مارس  22مؤرخ يف  04-99قانون رقم  )24
والذي حيدد نسبة االشتراك يف  1994مايو  26املؤرخ يف  12-94التشريعي رقم 

 .1999لسنة  20الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
الذي يتعلق بااهد والشهيد،  1999أبريل  5املؤرخ يف  07-99القانون رقم  )25

 .1999لسنة  25اجلريدة الرمسية عدد 
يعدل ويتمم  1999يونيو  22مؤرخ يف  121-99ذي رقم مرسوم تنفي )26

والذي حيدد نسبة  1994يوليو  6املؤرخ يف  187- 94املرسوم التنفيذي رقم 
 .1999لسنة  41االشتراك يف الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد 
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يعدل ويتمم القانون رقم  1999نوفمرب  11مؤرخ يف  10-99قانون رقم  )27
واملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي،  1983يوليو  2املؤرخ يف  83-15

 .1999لسنة  80اجلريدة الرمسية عدد 
 

2000  
 

، يعدل 2000مارس سنة  4مؤرخ يف  50 -2000مرسوم تنفيذي رقم  )28
والذي حيدد  1994يوليو سنة  6املؤرخ يف  187- 94ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 
 .2000لسنة  10ن االجتماعي، اجلريدة الرمسية عدد توزيع نسبة االشتراك يف الضما

 

2004  
 

حيدد كيفيات  2004أبريل  13مؤرخ يف  114-04مرسوم تنفيذي رقم  )29
التمثيل والتعيني وكذا قواعد سري جلان الطعن املسبق يف جمال الضمان االجتماعي، 

 .2004لسنة  25اجلريدة الرمسية عدد 
، حيدد تشكيلة اللجنة 2004أوت  9مؤرخ يف  235- 04مرسوم تنفيذي رقم  )30

لسنة  50التقنية ذات الطابع الطيب وصالحياا وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية عدد 
2004. 

، يعدل ويتمم القانون رقم 2004نوفمرب  10مؤرخ يف  17-04قانون رقم  )31
واملتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان  1983املؤرخ يف يوليو سنة  83-14
 .2004لسنة  72ماعي، اجلريدة الرمسية عدد االجت
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2005  
 

حيدد شروط سري  2005مايو  7مؤرخ يف  171-05مرسوم تنفيذي رقم  )32
 .2005لسنة  33املراقبة الطبية للمؤمن هلم اجتماعيا، اجلريدة الرمسية عدد 

، يتضمن 2005يوليو سنة  20مؤرخ يف  257- 05مرسوم تنفيذي رقم  )33
العامة لألعمال املهنية لألطباء والصيادلة وجراحو األسنان  كيفيات إعداد املدونة

 .2005لسنة  52واملساعدين الطبيني وتسيريها، اجلريدة الرمسية عدد 
، حيدد قواعد 2005نوفمرب سنة  8مؤرخ يف  433-05مرسوم تنفيذي رقم  )34

تعيني أعضاء اللجنة الوالئية للعجز يف جمال الضمان االجتماعي وكيفيات سريها، 
 .2005لسنة  74اجلريدة الرمسية عدد 
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THE GUARANTEED RISKS IN THE LAW 
OF SOCIAL INSURANCES  

A Comparative Study between the Algerian and Egyptian Laws  

(SUMMARY)  
 

The present research aims at studying the risks guaranteed 
by the law of social insurances , such as the risk of illness, the 
disability, death, or maternity, in the framework of a 
comparative study between the Algerian and the Egyptian laws 
of social insurances so as to determine whether the two laws 
have achieved their objectives , that is to say giving the necessary 
social protection to the contributors in case they are faced with 
one of these risks which would disable them and make them lose 
the income on which their family and they depended to meet the 
requirements of the daily life .  

The main factor that led to the study of this important and 
practical subject is the problem of defining the needs and 
requirements of each Algerian or Egyptian individual, taking 
into account the increase of the demand and the rising cost of 
living which deprive the low income individual of the minimum 
required .   

The study is based on a comparative method for its main 
part, relying from time to time on the analytical method , and it 
is organized around three main chapters . 

The preliminary chapter, divided into two sections, is 
devoted to the developments of the social insurances and their 
peculiarities.  

The first section deals with the means used to face the 
social risks before the advent of the social insurances .  
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The second section investigates the peculiarities of the 
social insurances and how they differ from the other similar 
systems .  

In the first chapter of the study, we dealt with the field of 
application of the law of social insurances. 

The first section focuses on the contributors and on the 
required conditions according to the Algerian law of social 
insurances .  

The contributors and the conditions required in the 
Egyptian law are dealt with in the second section.  

A third section is devoted to the way of financing and 
managing the social insurance expenditures.  

The third and last chapter of the present research assesses 
the risks guaranteed by the law of social insurances .  

The first section is devoted to the risk of illness , since it is 
the most important risk covered by the law of social insurances.  

The second section deals with the risk of disability as a 
risk guaranteed by the law of social insurances .  

The risk of death , a risk covered by the law of social 
insurances , and a risk that puts an end to the life of the 
contributor and to his/her active life , is the subject of the third 
section.  

The fourth section analyses the risk of maternity and birth 
for the working woman, since it involves a decrease in her 
income used to support her family and herself, keeping in mind 
that the role of the social insurances is to guarantee a decent 
standard of living to any contributor in case of a temporary or 
permanent loss of his/her income for circumstances beyond their 
control.  
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A solution is proposed to the problem set up related to the 
efficiency of the laws of social insurances designed to provide a 
social security protection to the contributors in the Algerian and 
Egyptian laws of social insurance, because of the compulsory 
nature which characterizes this law; a social insurance system 
which in our opinion, should be managed by state run 
organizations in order to achieve the social and economic role 
that it has to play.   

Proposals have been submitted to the Algerian legislator in 
this context, and among them the need to extend the ‘ tiers-
payant ’ system updated by decree N° 17/96 dated 06 July 1996, 
which will cover all the categories of contributors, considering 
its positive aspects, and the need to limit the maternity leaves to 
a number of three during the professional life of the woman, as 
it was done by the Egyptian legislator .   
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LES RISQUES GARANTIS DANS LE DROIT 

DES ASSURANCES SOCIALES 

Etude comparative entre le droit algérien et le droit égyptien  
 (Résumé) 

 
 
Le but de cette recherche est l'étude des risques garanties 

par le droit des assurances sociales tel le risque de la maladie, 
l'incapacité, le décès et la maternité. Ceci dans le cadre d'une 
étude comparative entre le droit algérien des assurances sociales 
et le même droit égyptien, afin de savoir si les deux droits ont 
atteint la finalité voulue, en l'occurrence apporter la protection 
sécuritaire nécessaire aux assujettis dans le cas de la réalisation 
de l'un des risques qui entraînerait l'incapacité de travailler et 
par voie de conséquence la perte du revenu sur lequel compte 
l'assuré et ses proches pour faire face aux contraintes de la vie. 

Ce qui a poussé à l'étude de cet important et pratique sujet c'est 
le problème de cerner la nécessité et le besoin de chaque individu 
algérien soit-il ou égyptien, compte tenu de l'augmentation de la 
demande et ses complications, de la cherté de la vie qui fut que 
l'individu au petit revenu ne peut se permette le minimum 
indispensable. 

L'étude a été faite conformément à une méthode comparative 
dans sa partie essentielle en s'aidant de temps à autre d'une 
méthode analytique et c'est ainsi que l'étude a été divisée en trois 
chapitres. 

Un chapitre préliminaire consacré aux développement des 
assurances sociales et leurs particularités, reparties en deux 
sections. 
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- la première section étudie les moyens utilisés pour faire 
face aux risques sociales avant l'apparition des assurances 
sociales. 

- La deuxième section quand à elle est réservée à l'étude des 
particularités des assurances sociales et en quoi elles se 
distinguent des autres systèmes lui ressemblent. 

Ce chapitre nous le terminons par une conclusion. 

Dans le premier chapitre de cette étude nous avons étudié le 
champ d'application du droit des assurances sociales. C'est ainsi 
que la première section a été réservé aux personnes assujetties et 
les conditions requises conformément aux droit algérien des 
assurances sociales et nous terminons aussi cette section par une 
conclusion. 

La deuxième section quand à elle a été consacré à l'étude des 
personnes assujetties au droit égyptien ainsi que les conditions 
requises. 

Alors que la troisième section est réservée à la façon de financier 
et de gérer les dépenses des assurances sociales. 

Le deuxième et dernier chapitre de cette recherche est consacré à 
l'étude des risques garanties par le droit des assurances sociales, 
la première section de ce troisième chapitre comporte notamment 
l'étude du risque de la maladie compte tenu du fait qu'il soit le 
plus important risque couvert par le droit des assurances 
sociales. 

La deuxième section a été réservé à l'étude du risque de 
l'incapacité en tant que risque garanti par le droit des assurances 
sociales. 

Alors que la troisième section traite du risque du décès et c'est un 
risque garanti par le droit des assurances sociales qui met fin à 
la vie de l'assuré et la fin réelle de la vie active. 

Le but des assurances sociales étant de façon générale garantir 
un niveau de vie acceptable à tout assuré pendant la perte de son 
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revenu soit de façon momentané ou définitive pour cause 
indépendante de sa volonté. La grossesses et la naissances sont 
parmi les risques qui font que la femme travailleuse perde de son 
revenu qui lui permettait de subtenir à son besoin et à ceux de sa 
famille et c'est ce qui a été traité dans la quatrième section de ce 
chapitre. 

La recherche a abouti à trouver une solution à la problématique 
posée, se rapportant à d'efficacité des droits des assurances 
sociales en prodiguant une protection sécuritaire aux 
bénéficiaire dans chacun des droits algérien et égyptien des 
assurances sociales, et ce à cause de l'aspect obligatoire qui 
distingue ce droit et aussi allouer la gestion à des entités 
publiques étatiques qui ont pour but la réalisation de la nécessité 
économique et sociale. 

Des propositions ont été faites au législateur algérien dans ce 
contexte notamment celui de généralisés le système du tiers- 
payant actualisé par l'ordonnance N° 96/17 du 06/07/1996, pour 
englober toutes les catégories des assurés compte tenu de ce qu'il 
renferme de positif. 

Ainsi que la limitation des congés de maternité pour trois fois 
durant la vie professionnelle de la femme comme c'est le cas pour 
le législateur égyptien.   

 



  

المخاطر المضمونة في قانون 
  االجتماعیة التأمینات

دراسة مقارنة بني القانون  - 
- اجلزائري والقانون املصري  

  )ملخص البحث( 

صاحلي الواسعة  زرارة  : الطالبة   

رسالة مقدمة لنیل شهادة 
دكتوراه الدولة يف القانون 

 اخلاص

:إشراف األستاذ الدكتور   

 راشد راشد



 2007- 2006                                                              ثــــص البحــملخ
 

 1
1 

 ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل دراسة املخاطر املضمونة بقوانني التأمينات االجتماعية وهي 

وذلك يف دراسة مقارنة بني كل من قانون التأمينات . خطر املرض، العجز، الوفاة والوالدة
االجتماعية اجلزائري وقانون التأمني االجتماعي املصري، لغرض الوصول ملعرفـة مـا إذا   

وهي توفري احلماية التأمينية الالزمة للخاضـعني   ،هذه القوانني الغاية املرجوة منها حققت
اليت تؤدي إىل فقد القدرة عن العمـل وبالتـايل    ،ألحكامها عند حتقق أحد هذه املخاطر

  .انقطاع األجر الذي يعول عليه املؤمن له ومن هم حتت كفالته يف مواجهة أعباء احلياة
ه الدراسة األمهية العملية هلذا املوضوع يف معاجلة مشـكلة احلاجـة   وكان الدافع إىل هذ

خاصة مع ازدياد املتطلبات األساسية  ،والعوز لدى كل من الفرد اجلزائري وكذا املصري
وتعقدها وغالء املعيشة إىل درجة أصبح فيها الفرد صاحب الدخل الضعيف ال حيصل حىت 

  .على ما هو ضروري لقوته اليومي
 التحليلـي مستعينني أحيانا باملنهج الدراسة وفقا للمنهج املقارن كمنهج أساسي وقد متت 

  :ومت تقسيم البحث إىل ثالثة أبواب 
وذلـك يف  وخصائصها خصص لدراسة تطور التأمينات االجتماعية  باب متهيدي

فصلني، تناول الفصل األول الوسائل املستعملة ملواجهة املخاطر االجتماعية قبـل ظهـور   
عـن  متييزها مث تناول الفصل الثاين خصائص التأمينات االجتماعية و ،ينات االجتماعيةالتأم

   .بعض األنظمة املشاة هلا، وأينا هذا الباب خبالصة
من هذا البحث فقد تعرضنا فيه بالدراسة إىل جمال تطبيق قانون التأمينات  أما الباب األول

ألشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القـانون  االجتماعية، وخصصنا الفصل األول منه إىل ال
وكذا الشروط املتطلبة لذلك وفقا لقانون التأمينات االجتماعية اجلزائري وأينا الفصـل  

   .أيضا خبالصة
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االجتمـاعي   التأمنيالفصل الثاين لدراسة األشخاص اخلاضعني ألحكام قانون وخصص 
  .املصري وكذا الشروط الواجب توافرها لذلك

ثالث واألخري من هذا الباب فقد خصص لكيفية متويـل وتسـيري نفقـات    أما الفصل ال
   .التأمينات االجتماعية

من هذا البحث فقد خصص لدراسة املخاطر املضـمونة   واألخري ينالباب الثا وخصص
الفصل األول منه خطر املرض باعتباره أهـم   تناولبقوانني التأمينات االجتماعية، حيث 

  .نني التأمينات االجتماعيةيها قوااملخاطر اليت تغط
تضمنها قـوانني   أما الفصل الثاين فقد خصص لدراسة خطر العجز كأحد األخطار اليت 

لدراسة خطر الوفاة كأحد املخـاطر  الفصل الثالث أيضا، وخصص  التأمينات االجتماعية
املضمونة بقوانني التأمينات االجتماعية باعتباره اخلطر الذي يضع حدا حلياة املؤمن عليـه  

  .احلقيقية وبالتايل اية مؤكدة حلياته املهنية
هذا وملا كان اهلدف من التأمينات االجتماعية بصفة عامة هو ضمان مسـتوى مناسـب   

د فقد القدرة على الكسب سواء كان ذلك بصـفة مؤقتـة أو   ملعيشة كل مؤمن عليه عن
وملا كان احلمل والوالدة من األسباب اليت تفقد املـرأة   ؛دائمة، لسبب ال دخل إلرادته فيه

العاملة قدرا عن العمل وبالتايل فقد دخلها الذي تعتمد عليه يف توفري حاجاا وحاجات 
هذا ما متت دراسته يف الفصل الرابع من هذا ومن تعوهلم ما يؤدي إىل حلول البؤس م، 

  .الباب
وقد خلص البحث إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة حول مدى جناعة قـوانني  
التأمينات االجتماعية يف توفري احلماية التأمينية الالزمة للمنتفعني بأحكامه يف كل من قانون 

الجتماعي املصري وذلك نظرا للطابع التأمينات االجتماعية اجلزائري وكذا قانون التأمني ا
اإللزامي الذي متتاز به أحكام هذا القانون حيث يكون االنتساب إليه إجباريا وكذا إسناد 
إدارة هذا النظام وتسيري نفقاته من قبل هيئات عامة تابعة للدولة هدفها حتقيق النفع العـام  
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وقـد   .بأحكام هذا القانونللخاضعني واملتمثل يف حتقيق األمن االقتصادي واالجتماعي 
نظام الدفع من قبـل   عميمقدمت بعض االقتراحات للمشرع اجلزائري يف هذا اال منها ت

يشمل مجيع ل 1996جويلية  06املؤرخ يف  96/17الغري املستحدث مبوجب األمر رقم 
 ملا له من إجيابيات، كذلك التحديد من عطلة األمومة وجعلـها ال الفئات املؤمن هلم نظرا 

         . كما هو الشأن لدى املشرع املصري املهنية تتجاوز ثالث مرات خالل حياة املرأة العاملة


