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 تقديـــــم عــــام
 

راير فب 3 بتاريخ67039  القانون رقم كما حدده في موريتانيا الضمان االجتماعي نظامإن 
دار من قبل مؤسسة يو( الشركاء االجتماعيين) ةلالتشك ثالثي إدارة، يحكمه مجلس 7691
الصندوق   و تدعى شغلوزارة ال خضع لوصايةت وتجاريصناعي  ذات طابع  عمومية

 . االجتماعي الوطني للضمان
 

 :يضم هذا النظام الشعب الثالث الرئيسية التالية 
 

 العائلية الخدمات -
 (حوادث الشغل و األمراض المهنية) هنية األخطار الم -
 المعاشات   -

 

 االجتماعيالخدمات التي يقدمها نظام الضمان 
 
 العائلية الخدمات-7 
 

يستفيد العمال و ذوو حقوقهم من التعويضات العائلية لألشهر التي حقق فيها  فترة عمل 

اتب المهني ساعة على األقل و حصلوا على راتب يساوي الر 821يوم  او  81قدرها 

 .األدنى المضمون 

 

 :العائلية  على  الخدماتتشتمل 
 

 الوالدة مستحقات 

 

 :دون المستفي
 

ح بالحمل و إجراء يشريطة  التصر أو قرينة لعامل أجير عاملة   كل امرأة

 .الفحوصات الطبية
 

  عالوة الوالدة 

 



 :المستفيدون 

 
في حالة وفاة  او من زواج الحقاألطفال الثالثة األوائل من الزواج االول للمستفيد 

 .الزوج األسبق

 

 المخصصات العائلية 

 

 :المستفيدون

 

عاما إذا كانوا متدربين أو  28متزوجين و غير العاملين حتى سن ال الغير  االطفال

ين لدى الحالة طالبا  أو عاجزين عن مزاولة نشاط مأجور شريطة أن يكونوا مسجل

اوأن يقدموا ( لنسبة لألطفال الذين في سن التمدرسبا)المدنية و أن يواصلوا الدراسة 
 . شهادات طبية

 

 مومةلأل ةاليومي العالوة 

 

 : المستفيدون

 

 21كل امرأة تتقاضى راتبا في حالة حمل شريطة أن تكون مسجلة لدى الصندوق 

ساعة خالل  261يوما على األقل أو  45على أن تكون عملت  ةوالدالشهرا قبل تاريخ 

 .ثة المنصرمة قبل تاريخ االستفادة من العطلةاألشهر الثال
 25من الراتب الشهري المتوسط لفترة % 211: يحدد مبلغ العالوة اليومية لألمومة ب  

 .أسبوعا

 

 األخطار المهنية

 

العالجات الطبية   

 

 :العالوة اليومية
 

ت أيام عمل في حالة العجز المؤقت تحدد فترة العالوة بناء على عدد أيام العجز سواء كان 

 .الراتب اليومي المتوسط للمتضرر 3/1ويحدد مبلغها ب. أم ال وفقا للتوقف عن العمل
 

 

 الريع المترتب عن العجز و عالوة العجز: 
 

. من الراتب الشهري المتوسط% 54في حالة العجز الكلي يحدد مبلغ الريع ب  -  



يكون مبلغ ريع العجز  على األقل،% 24في حالة العجز الجزئي أو درجة عجز تساوي  -

. الجزئي تناسبيا مع ريع العجز الكلي حسب درجة العجز  
يحق للمتضرر االستفادة من % 24في حالة العجز الجزئي أو عجز أقل درجة  من  -

عالوة عجز يساوي مبلغها ثالثة أضعاف  المبلغ السنوي للريع المحسوب حسب نسبة 

 .العجز
 

 عالوة الباقين على قيد الحياة 

 
:حادث وفاة الضحية يحق للباقين على قيد الحياة من ذوي الضحيةإذا نجمت عن    

. مرة األجر اليومي المتوسط 31عالوة مراسيم الدفن التي تساوي  -  

: ريع للباقين على قيد الحياة،محسوب بناء على ريع العجز الدائم على النحو التالي -  
: أرملة أو ارمل  -   

امل يوزع المبلغ بينهن بالتساويفي حالة تعدد األر% 11-  

: األطفال غير البالغين -  
لكل يتيم من األب أو األم % 21-  

لكل يتيم من األب و األم معا % 24 -  

: على نفقته  ناللذااألبوان  -  
 لكل واحد منهم% 21 -

 

 -معاش الشيخوخة والعجز والوفاة  

  

 - معاش الشيخوخة :

 

 شروط االستفادة  

.سنة بالنسبة للنساء 44سنة بالنسبة للرجال و  61السن أن يبلغ من  -  
سنة على األقل 11أن يكون مسجال لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي منذ  -  

شهرا من التأمين خالل السنوات العشر األخيرة  61إكمال  -  

. التوقف عن كل عمل معوض -  
 

 المعاش المسبق 
 

:شروط االستفادة   

البدنية والعقلية فقدان القدرات  -  

سنة بالنسبة للنساء  41سنة بالنسبة للرجال  و  44بلوغ  -  
الواردان في شروط معاش الشيخوخة  مدةويطبق في هذه الحالة شرطا الترقيم وال -  

 

 معاش العجز

 



:شروط االستفادة    

  3/1حالة العجز بسبب مرض أو حادث غير مهني يساوي  -
خة سن أدنى من سن تقاعد الشيخو -  

سنوات على األقل  4التسجيل لدى الصندوق منذ  -  

شهر األخيرة  21إتمام ستة أشهر من العمل خالل  -  
 

 

  عالوة الشيخوخة:
 

:شروط االستفادة   

سنة للنساء  44سنة للرجال و  61السن  -   
شهر من التأمين  21إكمال  -  

التوقف عن كل عمل معوض -  

 

 معاش الباقين على قيد الحياة:

 

حالة وفاة مؤمن حاصل على معاش للشيخوخة او العجز أومعاش سابق ألوانه وكذلك في  في
حالة وفاة مؤمن كان عند وفاته  تتوفر فيه الشروط المطلوبة لالستفادة من معاش للشيخوخة 

،  يستفيد ذووه من معاش الباقين على األقلاو العجز أو انجز مائة وثمانين شهر تأمين على 

 .قيد الحياة

 

   
 يعتبر باقيا على قيد الحياة:

 

سنة أو األرمل العاجز تحت كفالة المؤمنة  41األرملة البالغة من العمر  -  
ىالمتوفمن  المكفوليناألطفال  -  

  

 توزيع الحقوق على الباقين على قيد الحياة:
 

: تحسب العالوات على أساس نسبة المعاش المباشر بمعدل  -  

لألرملة أو األرمل  % 41 -  
.في حالة تعدد األرامل يوزع المبلغ بالتساوي بينهن -  

.لكل يتيم من األب أو األم% 14   

. لكل يتيم من األب و األم% 51 -  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الترقيمتنتسا  واالطرق 
 

 63136إن االنتساب إلى نظام الضمان االجتماعي واجب طبقا للمادة االولى من القانون 

 :بالنسبة ل  2663فبراير  3اريخ بت
 

 كل العمال الخاضعين لمدونة الشغل و مدونة البحرية التجارية -

 طالب المدارس المهنية  -

 .عمال الدولة الذين ال يتمتعون بنظام خاص للضمان االجتماعي -

 
 
 

 

 و طرق اتنتسابه المشغلتعريف 

 

 تعريف المشغل

 

 و خاص يشغل  شخصا أوأكثركل شخص اعتباري أو طبيعي عام أ المشغليعتبر 
 

 المشغل طرق اتنتسا 
 

بتوجيه طلب أنتساب إلي  المشغل أيام من تشغيل عامل واحد أو عدة عمال يلزم 5خالل 

 على شكلية متوفرة لدى الصندوق  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 
من لب إذا كانت المؤسسة مقسمة إلي عدة مؤسسات لكل مؤسسة منها محاسبتها الخاصة يط 

 ترقيما لكل مؤسسة علي حدة  المشغل

 
( إدارة التحصيل  والرقابة ) بعد  الثمانية أيام الموالية الستالم طلب الترقيم يبلغ الصندوق 

 . الذي منح له  بالرقم المشغل

 

  سالت والوثائق الموجهة إلي الصندوق الوطني اكل المر يكون هذا الرقم علين ايجب

 للضمان االجتماعي 
 

 



 

 
 
 

 ملف االنتساب   

 

 :  يتضمن الملف حتما الوثائق التالية
إدارة التحصيل والرقابة في الصندوق  ىلدمتوفرة اإلستمارة )طلب ترقيم مملوء وموقع  -

 (الوطني للضمان االجتماعي

في ( إدارة التحصيل والرقابة ىلدمتوفرة اإلستمارة  )كشف إحصاء للعمال مملوء وموقع  -
 للضمان االجتماعيالصندوق الوطني 

 نسخة من النظام األساسي للشركة أو السجل التجاري -

 
 طرق انتساب العمال 

 

 وويجب أن يتم في أجل ثمانية أيام بعد اكتتاب العامل  المشغلترقيم العمال من واجب 
 المشغليحتفظ بالترقيم حتى في حالة تغيير 

 : تألف الملف من الوثائق التالية ي

 (لدي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فرمتو) طلب مملوء -
 .بالنسبة للوطنيين  الجديدة عقد ازدياد أو صورة من بطاقة التعريف الوطنية -

 

 اإلشتراكات
  

 وعاء االشتراكات 

 
تستحق االشتراكات عن كل شهر تترتب عليه فترة خدمة فعلية أوعطلة معوضة أوأية فترة 

 منه جزء أو تسديد كل الراتب المشغلأخري تلزم 

مجموع عناصر الراتب و على أساس اإلشتركات المستحقة للضمان اإلجتماعي  تحسب
حالي  فى حدود سقفوذلك   اإلمتيازات العينية ما عدي ما هو متعلق بتعويض مصاريف 

  .عن كل شهر وكل عاملألف أوقية  31111 قدره

 
  نسبة االشتراك

 

موزعة علي  25%: م الضمان االجتماعي بتحدد نسبة االشتراكات الموجهة لتمويل نظا
 : النحو التالي

  23% المشغلمساهمة 

  2%مساهمة العامل 
 



 ل تسديد االشتراكات اجآ
 

 : المشغليجب أن تسدد االشتراكات المستحقة علي 

عامال وذلك بالنسبة  11يشغل اقل من  المشغليوما من كل فصل مدني إذا كان  24خالل  

 بق الشتراكات الفصل السا
عامال  بالنسبة  26يوظف أكثرمن  المشغليوما األولى من الشهر المدني إذا كان  24خالل 

 .إلشتراكات الشهر السابق

 
 : التصريح با لرواتب

أن يوجه إلى الصندوق تصريحا للرواتب و اإلشتراكات عن الفصل او الشهر  المشغليلزم 

 11إذا كان يوظف اقل من   (أشهر 3)يوما األولي من كل فصل 24المنصرم وذلك في 
 عامال 26يوما  األولى من كل شهر مدني إذا كان يشغل اكثر من  24عامال وخالل 

  

نسخ على مطبوعات متوفرة لدى مصلحة التحصيل في إدارة  3يتم إعداد هذا التصريح علي 
 التحصيل والرقابة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

 : مليجب أن يبين التصريح لكل عا

 رقم التأمين . 
 االسم واللقب . 

 الراتب المتقاضي للشهر أو الفصل .

 .توقيع رب العمل وختمه
 

 إفادات البراءة

 
الصندوق يعطي للمشغل الحق في  تجاها باإلضافة إلى طابعه اإلجباري فإن الوفاء بالواجبات

 .المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية
  

كل رب عمل يشارك في صفقة  علىة يفرض وميقات العمو بالفعل ، فإن نظام الصف 

 .عمومية أن يقدم إفادة وفاء بااللتزامات من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 عناوين مفيدة
 

 المقر الرئيسي

 ساحة المنظمة الدولية للشغل

 موريتانيا  –أنواكشوط  
 +222 45251645و  45251629 222+ :هاتف 

 45255111 222+: فاكس 
 

 الممثليات الجهوية 

 04 57 74 45: هاتف وفاكس   وكالة أنواذيبو -

 44 44 36 36: هاتف وفاكس   وكالة أزويرات  -
 15 91 56 45:  هاتف وفاكس  وكالة روصو  -

 94 51 46 45: هاتف وفاكس    وكالة أطار -

 68 13 15 45:  هاتف وفاكس   وكالة لعيون -
 38 52 33 45: هاتف وفاكس   وكالة كيهيدي -

 35 21 63 45:  هاتف وفاكس   وكالة كيفه  -

   21 43 34 45:  هاتف وفاكس  وكالة سيليبابي -
 (ستفتتح قريبا)   وكالة اكجوجت -

 
 

  

  

 

 

 


