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مقدمة
نظام التأمين أو الضمان بصفة
عامة هو وسيلة لمواجهة المخاطر
التي يتعرض لها اإلنسان في كيانه أو
أمواله أثناء فترة حياته و خالل
ممارسته لنشاطه في سبيل التخفيف
من وطأتها.
جوهر هذه الوسيلة هو التعاون
الذي يتحقق باشتراك األشخاص
المعرضين لذات الخطر في مواجهة
اآلثار التي تنجم عنه وذلك بدفع كل
منهم الشتراك أو قسط فتجمع المبالغ
المتحصل عليها ثم توزع على من تحل
بهم الكارثة .
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Introduction

التأمين الخاص
هو ذلك التأمين الذي يقوم به
الشخص تفاديا لنتائج خطر
معين أو حادث يحتمل وقوعه
في المستقبل .هدفه تحقيق
مصلحة فردية وهي الحصول
على األمان لدى شركة من
شركات التأمين ،و في مقابل
هذه المصلحة يتحمل الفرد
وحده أقساط التأمين

التأمين االجتماعي
فهو نظام يقوم على تحقيق مصلحة
عامة تتمثل في تغطية المخاطر
االجتماعية التي يتعرض لها األفراد
تحول بينهم وبين مباشرة عملهم كالمرض،
الشيخوخة أو الوفاة.
فهذا التأمين يستجيب العتبارات
اجتماعية تستند في جوهرها إلى فكرة
التضامن أو التكافل االجتماعي،
فهو نظام إجباري وليس
اختياريا سواء للعامل أو ألرباب العمل.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتأمين
Introduction

اآلثار االجتماعية
فهو يقوي الروابط بين أفراد
المجتمع بما يفرضه من تعاون
بينهم على مواجهة ما
يتعرضون له من أخطار  ،فهو
ينمي لدى الفرد الشعور
بالمسؤولية حيال األشخاص
المعني بهم ليحقق في النهاية
المهمة األساسية المتمثلة في
التغطية االجتماعية التي تحفظ
كرامة الفرد .

اآلثار االقتصادية
 .تتجلى في توفير
مناخ آمن ومستقر يمارس فيه
كل من أصحاب العمل والعاملين
أدوارهم في عمليات اإلنتاج بصورة
تنعكس على تحسين اإلنتاج وزيادته
كما أن التأمين وما يجنيه من فوائد
يعد مصدرا لتمويل خطط التنمية
االقتصادية للبالد بتوجيهها نحو
المشاريع االستثمارية

تعريف الصندوق
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء ،هو مؤسسة
عمومية ذات تسيير خاص تحت وصاية وزارة العمل التشغيل
و الضمان االجتماعي ،تتمثل المهمة األساسية له في تحصيل
االشتراكات السنوية ،لتقوم فيما بعد بتوزيعها على المؤمنين
االجتماعيين وذوي الحقوق ليستفيدوا منها فيما بعد كتغطية اجتماعية
لهم تشمل التأمين على ) :المرض ،األمومة ،العجز ،الوفاة
والتقاعد ( .

من هم غير األجراء
غير األجراء هم العمال الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
و يدخل في هذا المفهوم :التجار ،الصناعيين ،الحرفيين ،الفالحين
أصحاب المهن الحرة وكذا أعضاء الشركات التجارية.

المرض
األمومـة

العجــز

التقاعـد

الوفـــاة

-1التأمين على المـــــــرض
لالستفادة من التأمين على المرض يجب على العامل غير األجير أن

يكون مسجال بـ  15يوما على األقل من تاريخ االنتساب ليتمكن من
تعويض جميع الوصفات الطبية المحررة ابتداءا من اليوم السادس عشر
 16الخاصة به و بذوي حقوقه.

تسمح لك األداءات العينية ولذوي حقوقك االستفادة من التكفل
بمصاريف العالج الصحي ،وتغطي النفقات التالية:

األعمال الطبية ،الجراحية
واالستشفائية.
النفقات الصيدالنية ،والتحاليل
البيولوجية.
النظارات الطبية  ،عالج األسنان
وتركيب الطواقم.
النقل الصحي بواسطة سيارة
اإلسعاف.

نفقات األعضاء االصطناعية
إعادة التأهيل الوظيفي والتأهيل المهني
العالج بالمياه المعدنية والعالج
المتخصص

نفقات عالج تصفية الدم لدى المؤسسات
االستشفائية الخاصة

األمومــــــة
تضمن الخدمات المتعلقة بالتأمين
عن األمومة ،التكفل بكل التكاليف
المتعلقة بالحمل ،الوالدة وما بعدها
للمؤمنة ،وتتمثل في:
 المصاريف الطبية والصيدالنية.
 مصاريف اإليواء والعالج في
المستشفى بالنسبة لالم والمولود
الجديد.

منحــــــة العجــــــز
إن أصيب المؤمن بعجز كلي و نهائي
يجعله غير قادر على االستمرار في
ممارسة مهنته يستفيد من منحة
العجز ،ولكن يجب أن تتوفر فيه
الشروط التالية :
• أن يكون منخرط على األقل لمدة
سنة.
• أن يكون مزاوال للنشاط أثناء طلبه
لمنحة العجز.
• أن يكون مستوفيا لجميع اشتراكاته
السنوية .

حاالت العجز
الفئة األولى  :عاجز (ة) كلي و نهائي
غير قادر إطالقا على ممارسة أي
نشاط
كيفية حساب منحة العجز :
نسبة  % 80من آخر وعاء اشتراك
سنوي للمؤمن
الفئة الثانية  :عاجز (ة) كلي و نهائي غير قادر على
ممارسة أي نشاط ،مع حاجته للغير للقيام باألعمال
األساسية.
نسبة  % 80من آخر وعاء اشتراك للمؤمن  ،تضاف لها
نسبة  % 40تمنح لفائدة الشخص المساعد له .

التقــــــاعد
بمجرد بلوغ السن القانونية ( 65
سنة للرجال و 60سنة للنساء مع
تخفيض  3سنوات لمن لها ثالثة
أطفال على األقـــــل).
مع مجموع اشتراك سنوي ال يقل عن
 15سنة .يستفيد المؤمن من معاش
التقاعد.

رأسمال الوفاة
لالستفادة من هذا االمتياز يجب توفر
الشروط التالية:
• يجب أن يكون المؤمن له اجتماعيا
ناشطا أثناء حدوث الوفاة ومستوفي
لجميع اشتراكاته السنوية أو مستفيدا
من معاش تقاعد مباشر.
•يقدر مبلغ رأسمال الوفاة ،بمبلغ آخر
وعاء اشتراك سنوي.
• يسدد رأسمال الوفاة مرة واحدة
• في حال تعدد المستفيدين يوزع
رأسمـال الوفاة بينهم بحصص
متساوية.

إالتزامات العمال غير األجراء
بمجرد الحصول على السجل التجاري بطاقة حرفي
أو فالح ،أو شهادة االعتماد  ،يتوجب عليكم
التصريح بالنشاط الممارس خالل  10األيام التي
تلي بداية النشاط.
يجب على العامل غير األجير قبيل  31جانفي من كل
سنة التصريح بوعاء االشتراك ،و يتم حساب مبلغ
االشتراك بتطبيق نسبة  % 15من هذا الوعاء.
تسديد االشتراكات في اآلجال المحددة :
يكون االشتراك مستحقا ابتداء من أول جانفي من
كل سنة ،ويدفع قبل 30جوان ،باستثناء فئة
الفالحين أين مدد األجل إلى غاية 30سبتمبر من كل
سنة

* ال يمكن أن يقل مبلغ االشتراك السنوي عن  32.400دج و ال يتجاوز 648.000
دج.
 * األجر الوطني األدنى المضمون حاليا  18000 :دج للشهر .
 أي  18000.00دج x 12 = 216.000دج x 15 % = 32.400دج
 * أما الحد األقصى لوعاء االشتراك السنوي فحدد بـ  20 :مرة من المبلغ
السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون ،و ذلك كما يلي :
32.000دج x20 = 648.000دج  ،تمثل نسبة  % 15من أساس

االشتراك المصرح به المقدر بـ األقصى وهو .4.320.000 :دج للسنة أو
أكثر .

في حالة عدم احترام اآلجال من طرف المنخرطين  ،يلزم المكلف بدفع
زيادة عن كل شهر تأخير.

خاتمة
إن مجمل االجراءات الهامة التحفيزية فرصة يجب استغاللها
من قبل فئة االشخاص غير االجراء الذين يمارسون
نشاطا لحسابهم الخاص ،وبهم يرقى نظام الضمان
االجتماعي الى مستوى اخر تتعمق به أواصر التكافل
االجتماعي ،بحيث يشعر الشخص غير األجير أنه إلى
جانب الحقوق التي سخرت له عليه واجبات تجاه األخرين
من جيله وغير جيله ،وهو في النهاية استخدام قدرة
القادرين من سد حاجيات العاجزين في نظام اساسه
االلتزام بالفعل التضامني.
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