


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

  

أوال شكر هو هللا رب العالمين الذي رزقني العقل و حسن التوكل عليه 
  سبحانه و تعالى.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف "بودالل علي" الذي لم 
يبخل علي بنصائحه الواضحة، و نصائحه السديدة و تعامله ذو الميزة العالية، و 

  ات هذا الموضوع.كل الميزات التي تركت انطباعا على صفح

  و أشكر أيضا كل من ساعدني في انجاز هذا البحث المتواضع.

  و أرجو من اهللا عز وجل أن يوفقني في كل أمر فيه حير لديننا و دنيانا.

كما ال أنسى أن أشكر عمال وكالة الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة 
ي معلومات حول التوازن المالي لوكالة الضمان تلمسان الذين قدموا ل

  االجتماعي تلمسان.

و في األخير نشكر كل من ساندنا في إنجاز هذا العمل سواء من قريب 
  أو بعيد و نتمنى أن يكون هذا العمل في المستوى



 
 

 

  

  

  

الحمد هللا و الصالة و السالم على سيد الخلق و آخر المرسلين محمد عليه 
  أفضل الصالة و أزكى التسليم، أما بعد:

أهدي ثمرة جهدي إلى أعز ما يملك المرء إلى الكوكبين اللذان أضاءا 
دربي، إلى من كانا سبب وجودي و كرسا حياتهما لخدمتي و نجاحي إلى 

  "الوالدين الكريمين".

لى الذي بفضله رعاني و على الخير رباني و إلى طريق المعالي هداني إ
  و زرع األمل في فؤادي أبي الغالي.

إليك يا جوهرة الوجود، يا نبض القلب و الحياة يا أحلى كلمة يلفظها 
  اللسان أمي الحبيبة.

  إليكم يا إخوتي قرة و فرحة أملي: "نادية "، "مصطفى"،"مروى".

و باألخص " بوزي رحمة" و إلى كل طلبة الماجستير  إلى جميع صديقاتي
  تخصص تسيير المالية العامة.
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لقد فرض التقدم التكنولوجي الذي يشهده القرن إعادة النظر يف الكثري من املعطيات من أمهها 
دراسة األنواع املختلفة للخطر واليت يتعرض إليه الفرد نتيجة لدخوله يف تعامالت متعددة وما قد ينجر 

  عنها من خسائر قد تكون فادحة حتدث مع أقل خطر ميكن وقوعه.

باألضرار اليت قد حتدث لألشخاص واملمتلكات أو الغري نتيجة لسوء  ور يتعلقا التصإن هذ
تصرفات، األمر الذي يعرض الفرد أو ثروته للتلف أو النقص وباملقابل كان البد من اللجوء ال

بطرق جديدة ملواجهة هذه املخاطر أو التقليل منها بقدر املستطاع وهو ما دفع إىل ظهور  لالستعانة
افة أشكاله وأنواعه كأحد األساليب املتطورة حلماية الفرد وممتلكاته من اخلسائر وتطور التأمني يف ك

  املادية اليت قد يتعرض هلا بوقوع األخطار املختلفة.

دفع  عرضون إليها من خاللبيد أن التأمني مل يعد يهدف إىل محاية األفراد من املخاطر اليت يت
عمل التأميين اهلادف إىل تعبئة املدخرات لألفراد التعويضات الالزمة بل تطور ليصل إىل حتقيق ال

  والشركات و استثمارها يف أوجه خمتلفة.

يرتكز نظام التأمينات االجتماعية أو ما يصطلح عليه بالضمان االجتماعي على مبدأ التضامن 
االجتماعي حيث يظم ذلك جمموعة من القوانني و التشريعات تعمل كلها يف اجتاه واحد هو ترسيخ 

ا املبدأ و محاية الفرد و أسرته و دخله من األخطار االجتماعية احملتملة الوقوع واليت هلا عالقة هذ
بالطبيعة الفيزيولوجية لإلنسان ( الوفاة، املرض، العجز و غريها) ومقابل ذلك جيد الفرد نفسه جمربا 

اته وبذلك يتسىن على دفع اشتراك معني حيدده هذا النظام وفق قواعد مضبوطة تتوافق مع إمكاني
  للمؤمن اإلستفادة من خمتلف احلقوق و املزايا.

 102يغطي نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر األخطار املنصوص عليها يف االتفاقية رقم 
مر على للمنظمة العاملية للعمل بالنسبة للعمال األجراء أما فيما خيص العمال غري األجراء فيقتصر األ

رض، العجز، األمومة، الوفاة والتقاعد وهو نظام قائم على أساس التضامن املاألخطار التالية: 
اإلجباري وإعادة توزيع املوارد وتلعب صناديق الضمان االجتماعي دورا هاما يف ذلك حيث تقوم 
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جبمع مسامهات العمال وأرباب العمل وإعادة توزيعها عليهم يف حالة وقوعهم يف إحدى األخطار 
  املذكورة سابقا.

يهدف الضمان االجتماعي إىل حتقيق األرباح كما ال ينبغي عليه أن ينفق أكثر مما تسمح به  ال
موارده هلذا عليه أن يسعى إىل حتقيق التوازن املايل والتكافؤ بني املوارد والنفقات، لكن هذا املبدأ ال 

مما دفع ا لتحقيق يطبق يف اجلزائر حيث نشهد ضعف املداخيل هلذه الصناديق مقابل ازدياد النفقات 
عجوز متوالية واختالالت يف هياكلها املالية وبالتايل صارت عبء على االقتصاد بدال أن تكون خادما 

  له.

  ى ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:وعل

يف  "ما مدى قدرة املوارد التمويلية يف حتقيق التوازن املايل لقطاع الضمان االجتماعي
  ؟"راجلزائ

  تبعا لإلشكالية تندرج األسئلة الفرعية التالية:

 هي أهدافها وآلياا؟ معىن احلماية االجتماعية وما ما -

 ما هي األخطار اليت تغطيها احلماية االجتماعية؟ -

 ما هي مناذج احلماية االجتماعية؟ -

 فيما يتمثل الضمان االجتماعي اجلزائري وما هي أهدافه وآليات متويله؟ -

 يات اجلديدة يف جمال الضمان االجتماعي اجلزائري؟ما هي اآلل -

  الفرضيات التالية: األسئلة الفرعية تتبلوروعلى ضوء هذه 

 يقوم نظام الضمان االجتماعي على أساس االشتراكات اليت يدفعها املؤمن. -

والتشريعات  يعتمد نظام الضمان االجتماعي على جمموعة متنوعة وثرية من األنظمة والقوانني -
  دف يف جمملها لتحقيق أهداف النظام. اليت

 االجتماعي. قيق التوازن املايل هو شرط أساسي الستمرار ودميومية صناديق الضمانحت -
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  :منهجية الدراسة

  املنهج الوصفي التحليلي مع دراسة حالة.اعتمدنا يف دراستنا هذه على 

  إن اختيارنا هلذا املوضوع يعود ألسباب موضوعية وذاتية.

  :األسباب املوضوعية

  الدور املهم الذي يلعبه الضمان االجتماعي يف العامل واجلزائر باألخص. - 1

قدرا على  ؤسسات الضمان االجتماعي وما مدىالكشف عن أهم املوارد التمويلية مل - 2
  حتقيق التوازن املايل.

  األسباب الذاتية:

  تسيري املالية العامة.العالقة الوطيدة بني هذا املوضوع ونوع التخصص الذي ندرسه:  - 1

إمكانية البحث يف هذا املوضوع وقدرة الوصول إىل املعلومات املتصلة بالبحث من  - 2
  خالل املصادر واملراجع املتوفرة.

  :أمهية الدراسة

تنبع أمهية هذه الدراسة من التطورات االقتصادية والبيئية الكبرية، وآثارها السلبية على أداء 
ة، مما جيعل املنافذ التمويلية املتاحة قليلة جدا، وهو ما يؤدي إىل تفاقم خمتلف املؤسسات االقتصادي

مشاكل متويل قطاع الضمان االجتماعي ملختلف الدول، وهو ما ينطبق كذلك على احلالة اجلزائرية، 
حيث يشكل عامل توفري التمويل الالزم لقطاع الضمان االجتماعي هاجسا حقيقيا بالنسبة للحكومة، 

  السالمة املالية هلذا القطاع.مما يهدد 

  أهداف الدراسة:

دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على هذا املوضوع، وضرورة البحث فيه خاصة بعدما 
  أصبح الضمان االجتماعي أداة للتحول االجتماعي وذو أمهية كبرية يف حياة الفرد.
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الضرورية للنهوض ذا  كما أنه يعاين من مشاكل تدعونا إىل ضرورة البحث إلجياد احللول
  القطاع االستراتيجي واحلساس.

  الدراسات السابقة هلذا املوضوع:

اطلعنا على بعض الدراسات بعد املسح املكتيب ملختلف املراجع واملصادر املتعلقة باملوضوع، 
  اليت كانت يف سياق حبتنا من بينها ما يلي:

دراسة  االجتماعي يف اجلزائر)، تسيري صناديق الضمان 2011-2010بن سعدة كرمية ( -
تسيري املالية العامة. ولقد تناولت فيها واقع تسيري صناديق  مسان، فرعوكالة تل CNASحالة 

الضمان االجتماعي يف اجلزائر، حيث استنتجت أا تعترب هيئات عمومية ذات تسيري خاص، إذ أا 
، ومتسك ة التجارية يف تعاملها مع الغريفتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، وحتمل الص

  .حماسبة جتارية

يف جمال )، املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات 2009/2010(  باديس كشيدة -
، جامعة مال، ختصص قانون األعالقانونية، حبث لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االجتماعيالضمان 

نازعات يف جمال ة املخاطر املضمونة وآليات فض املالبحث إىل دراسهدف هذا احلاج خلضر باتنة، 
أن العالقة القائمة بني املؤمن له أو ذوي احلقوق من جهة وهيئات الضمان حيث ، الضمان االجتماعي

االجتماعي من جهة ثانية حول احلقوق وااللتزامات املترتبة عن تطبيق قوانني التأمينات االجتماعية 
الفات ومنازعات حول تقدير أو املكملة هلا، قد تثور بشأا خا، حقة لوالقوانني األخرى امل

 على عاتق املكلف أو كل خاضع لنظام الضمان االجتماعي. امللقاةالتعويضات و كل االلتزامات 

): أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد 2004/2005درار عياش (  -
، مذكرة شبكة بومرداس -ماعية لغري األجراءجتصندوق الوطين للتأمينات االالحالة  -الوطين

فيها حتليل ايرادات ونفقات  حيث تناول ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة بن خدة، اجلزائر.
ونفقاته من  إيراداتهاملؤسسة واستعراض نسب تطورمها وذلك لتوضيح أمهية الصندوق الذي تتطور 

  سنة ألخرى.
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  أدوات الدراسة:

 ح املكتيب.استعمال املس - 1

 مواقع اإلنترنت - 2

باإلضافة إىل مقابالت مع مدير الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية دف مجع  - 3
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  اخلطة املتبعة: 

  وإثرائها مت تقسيم الدراسة إىل: اإلشكاليةملعاجلة 
  الفصل األول: احلماية االجتماعية.

  اجلزائري والتطورات الراهنة.الفصل الثاين: نظام الضمان االجتماعي 
التوازن املايل للضمان االجتماعي  إحداثعلى  اوقدر يةالتمويل املواردالفصل الثالث: 

  .اجلزائري
 .  CNAS TLEMCEN دراسة تطبيقية لصندوق الضمان االجتماعي الفصل الرابع: 



 

 



 الحماية االجتماعية                                                                    الفصل األول :

1 

 

   متهيد:

   االجتماعيةإىل حد أدىن من احلماية  الذي يعيشون فيهاملكان ر على حيتاج اجلميع بغض النظ
، وقد ثبت ن التنمية ولن حيدث هذا تلقائيافقا لقدرة جمتمعهم ومستواه محيدد و ،وسالمة الدخل

لذلك جيب على كل ، وس كافياوحدها لي والدميقراطية االقتصاديةعلى التنمية  االعتمادبالتجربة أن 
يليب احتياجات  االجتماعيةطنيا للحماية نظاما و االجتماعيبلد من البلدان أن يطور من خالل احلوار 

ويكون  املنظمغري ال االقتصادكل سكانه وخاصة منهم العمال واموعات املستبعدة اليت تعمل يف 
دد أولوياته وفقا للموارد ، ويتعني على كل بلد أن حياالجتماعيالضمان  نظامذلك من خالل 

نية أكثر انشغاال بسالمة الدخل يف السن املتقدمة يف حني أن وجند أن البلدان الغ روف احمللية،والظ
  والوفاة. د خماطر العجزرعاية الصحية الكافية و للتأمني ضالبلدان األكثر فقرا قد تعطي أولوية أعلى لل

يف أي من ا أن نسبة سكان العامل احملميني روقد أكد البنك الدويل يف تقرير صادر له مؤخ
منني تقل يف ، وأن نسبة املؤقل عن ربع عدد سكان العامليف إطار شبكات األمان احلكومية ت األوقات

يف بلدان مرتفعة  االجتماعية، بينما تزداد بثبات واستمرار تقدم برامج احلماية بلدان العامل الثالث
عترب العديد من البلدان النامية شبكات األمان ، وتاالجتماعيةعاية الدخل منذ والدة مفهوم دولة الر

وضع على الرف  ، تستخدم يف أوقات الطوارئ وبعد ذلك تتتخذ يف آخر املطاف إجراءاتهذه 
 األسواق ضربت، وحيذر البنك الدويل من أن أزمة شرق آسيا اليت وقعت مؤخرا وعقب انتهاء األزمة

تربز الضرورة امللحة حلماية الفقراء واملعرضني للمعاناة أثناء  ، البالربازيل اءانتهالناشئة بدءا بروسيا و
بل تبني أيضا ضرورة وجود شبكات األمان ، فحسب االقتصادياالضطراب والتغيري فترات 

ميكن أن يكون  أزمة، فعند وقوع جناح هذه الشبكات قبل حدوث األزمة لتعظيم فرص االجتماعي
ات العثور سريعا على التأييد السياسي واألموال واخلربة الالزمة لالستجابة من الصعب على احلكوم

ليشمل  االجتماعيةإذن فالبلدان النامية حتتاج إىل آليات توسع نطاق احلماية  االجتماعيةللطوارئ 
، وتدمج هذه النظم يف الوقت ذاته يف املفاهيم التعددية ك الذين يوجدون على هامش البقاءأولئ

، فهي حتتاج إىل إقامة لبلدان اليت متر مبرحلة انتقاليةاملتعلقة باحلماية االجتماعية الشاملة أما ا الوطنية
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، فهي حتتاج إىل  اهليكلي الكبري يف اقتصادياا، وأما البلدان الصناعيةنظم أكثر استجابة حلقائق التغري
بغية  االجتماعيةيد من أشكال احلماية املالية للعدالتغطية والكفاية واالستدامة  جديدة على نظرة إلقاء

وال مركزية أسواق العم ، ومع تغري اهلياكل األسرية، على أن البلدان ة مرونة حتسني جتاوا مع زياد
، كال واحدا متماسكا لتشكل االجتماعيةأمناط خمتلفة من احلماية  إدماجستحتاج إىل  أينما كانت

  .بصورة خاصة جتماعيااله احلوار يدعمه التفاهم الوطين ويطور

 3يم هذا الفصل إىل التطورات اليت شهدها ارتأينا تقسوبغية الوصول إىل مفهوم هذا النظام و
  مباحث : 

 االجتماعية.عموميات حول احلماية  األول:املبحث  -

 االجتماعية.األخطار اليت تغطيها احلماية  الثاين:املبحث  -

  االجتماعي.الضمان  الثالث:املبحث  -
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  االجتماعيةعموميات حول احلماية ألول:ااملبحث 

ذ الشكل احلايل ية منذ زمن بعيد، إال أا مل تأخلقد عرفت اتمعات املختلفة احلماية االجتماع
حيث كانت تعتمد بشكل أساسي على املبادئ الدينية، فعندما كان يتعرض الفرد إىل أي نوع من 

تقوم بالتكفل  ليها سواء العائلة أو القرية أو القبيلةاليت ينتسب إخاطر االجتماعية كانت اموعة امل
  ، سوف حناول معاجلة هذه الفكرة من خالل الزوايا التالية :به

  . االجتماعيةاملطلب األول : نشأة و تطور نظام احلماية 

، فهناك من قال بأن الشعور االجتماعيةاختلف الباحثون يف حتديد اجلذور التارخيية للحماية 
ذي أحدثته الرغبة األنانية ثر والنفوذ الاحلماية املتبادلة كان هلا نفس األ لتقدمي االستعدادو ءباالنتما
، ويرى اآلخرون أن أقدم تلك املرحلة املبكرة للتطور البشرياد الكائنات البشرية الضعيفة من الستعب

أو  االجتماعي " واليت ميكن أن توصف بأا نوع من أنواع الضماناالجتماعيالصور من الضمان 
 rewards for service" ومبا يعرف مبكافآت اخلدمة social benefits االجتماعيةاملنافع 

لجنود، اليت مينحها اتمع مثال للمتربعني على عرش السلطة السياسية واليت قد تشمل توزيع الغنائم ل
تام اجلنود الذين أرامل وأي، ورجال السياسة احملنكني وومنح األراضي، املعاشات للمحاربني القدماء

، عرف احلاجة و البؤس والفقر عرف احلياة ذ، و ترى فئة أخرى بأن اإلنسان األول منقتلوا يف احلرب
 ة وأخريااجلماعية التعاونيفأخذ يسعى للتخلص منها عن طريق بذل اجلهود الفردية أوال مث احملاوالت 

، ويف بصورته احلديثة االجتماعيية يف مفهوم الضمان طريق التدابري احلكومية اليت تبلورت يف النهاعن 
رأي هؤالء العلماء أن اإلحسان كان أول وسيلة اختذها اإلنسان لتخفيف حاجة الفقراء ولتفريغ 

  كرب املرضى و البؤساء .

، هذه الرعاية ها، وعلى األخص احملتاجني منهمهناك من يرى أن الرعاية اجلماعية ألعضائ
وأغراضها ومناهجها وفلسفتها ومدى  االجتماعيةإلنسانية غري أن مفهوم الرعاية تعترب قدمية قدم ا

، كل ذلك قد اختلف باختالف اتمعات اإلنسانية وهناك من منهجها يف حتقيق أغراضهافعالية 
حيث كانت تقوم على أساس من  اقتصاديةإىل األسرة كوحدة  االجتماعييرجع جذور الضمان 
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، وعلى أساس من التضامن يف مواجهة املخاطر الطبيعية إشباع حاجيااتعاون املشترك يف ال
سؤوليات ، كما كانت ترى يف رعاية أبنائها مكالعناية بالضعفاء، والعجزة من أفرادها االجتماعيةو

   .تقع على عاتقها

   هي: االجتماعيةوهنا نستطيع أن نقول أن مقومات احلماية 

 .للضعيف محاية القوي الدمي أدى إىل باالنتماءالشعور  -1

 .العيين مث النقدي االدخارإىل  ية مع ختزين القوت أدتاأن هذه احلم -2

 .دى إىل مجعيات احلماية املتبادلةالنقدي أ االدخارأن  -3

 .1القومية  االجتماعيأن مجعيات احلماية مع قانون األعداد الكبرية أدى إىل نظام الضمان  -4

  مبرحلتني ومها :  االجتماعيةلقد مر تطور احلماية و

  الصناعيةما قبل الثورة  :الفرع األول

لتقليدية واليت تعد غري كافية لتحقيق األمان اتغريت املبادئ الدينية لتأخذ تسمية الوسائل 
  ومتثلت هذه الوسائل التقليدية فيما يلي: للفرد، االجتماعي

 اإلنفاق.يتمثل يف حبس جزء من دخله عن  الدخار:ا  -1

: مل يستطع األفراد محاية أنفسهم من مدخرام فما كان عليهم إال الجتماعيةااملساعدات   -2
 .2املساعدة من أصحاب رؤوس األموال وكذلك اهليئات العمومية  طلب

شكل ذلك نوعا مرتكبيها بالتعويض للمتضررين وي : إن األخطار اليت تقع للغري تلزماملسؤولية -3
 .االقتصاديةاحلماية من 

                                                             
  :و التأمني الصحي  االجتماعيةورقة علمية : احلماية  –مركز التنوير املعريف   -1 

/item.php?lemid=32http://tanweer.sd/arabic/modules/smartxtion  

لغري  صندوق الوطين للتأمينات االجتماعيةال، أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد الوطين ، حالة  2004/2005: سنة درار عياش - 2
  . 38مذكرة ماجستري يف العلوم اقتصادية ، جامعة بن خدة اجلزائر، ص   -شبكة بومرداس-  جراءاأل
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ملواجهة األخطار لفرد يعد التأمني من أهم الوسائل اليت يلجا إليها ا :التأمني اخلاص -4
 . االجتماعية

  : ما بعد الثورة الصناعية  الفرع الثاين

عرفت  الغربية،يف القرن التاسع عشر يف أوروبا  االجتماعيةهرت املفاهيم األولية للحماية ظلقد 
توفر املناخ العام املساعد على ذلك والذي ميكن  تطورا كبريا مما ساعد يف ظهورها االجتماعيةاحلماية 

  3:سرده فيما يلي 

 :ارعاآلثار املتعددة للتصنيع املتس -1

 ل إىل التسابق يف استعمال اآلالتأدى التطور الصناعي الذي شهده العامل وأرباب العم
، فتم إنشاء موقليل من التكاليف ومضاعفة الن، وإتباع أي طريقة للتالوسائل احلديثة لزيادة اإلنتاجو

، وأصبحت اليد العاملة تستخدم بأجور رخيصة لساعات يد من املشاريع والشركات الكربىالعد
إىل ضرورة  االنتباهعمل طويلة وهذا ما أدى إىل تضاعف كميات اإلنتاج إىل درجة اإلفراط دون 

لفقر تتسع وهذا ما أدى ، مما جعل من رقعة ااجات فازداد التفاوت بني املواداملوازنة بني اإلنتاج واحل
 إىل ظهور أزمات اقتصادية.

 : االشتراكيةتطور اإليديولوجية  - 2

إن تزاحم األيدي العاملة وضالة األجور من العوامل اليت سامهت يف جعل أصحاب األموال 
، مل يكن يهمهم إال تعظيم مضاعفة اإلنتاج إىل درجة اإلفراطيستمرون يف استغالل الطبقة العاملة و

  .4النظر عن مصاحل الطبقة الشغيلة فرباح بصراأل

، فنشبت عدة ثورات حملية ما ب حتقيق نسب كبرية ملعدالت النمواملفرط صاح االستغاللهذا 
 مظاهر نيتبيلويس بالن" "كارل ماركس" و" بني أصحاب األموال والعمال شجعت كل من

                                                             
جراء وكالة ة حالة الصندوق الوطين للعمال األدراس –،تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر  2010/2011: سنة بن سعدة كرمية  -3

  . 20ري املالية العامة ، جامعة تلمسان ص ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص تسيتلمسان
  .41د الوطين ، مرجع سبق ذكره ، ص : اثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصادرار عياش - 4
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أصبحت معلم هذا النظام بصورة ، و1917ثورة البلشفية يف روسيا سنة ، فاندلعت الاالشتراكية
ية يف العامل عن طريق تكوين المال يف تنظيم وتوحيد اجلهود العكما كان هلم األثر الفع ،جلية

ية مر الذي ضاعف قوة احلركات العمال، األية الوطنية والدوليةاالحتادات وعقد املؤمترات العمال
فاضطرت إىل إقرار  ،خطر قوة احلركاتومن هنا أدركت الطبقة الرأمسالية، واحلاكمة وانتشارها 

  حبقهم يف تأسيس نقابات تدافع عن مصاحلهم. االعترافية والتجمعات العمال

   :و تفاقم وضعية الطبقة الشغيلة االقتصاديةعمق األزمات  -3

أن عدد  حيث 1929املي لقد شهد العامل أزمات اقتصادية عديدة أمهها أزمة الكساد الع
هذه  أثارزاما على الرأمسالية أن جتد حال لتخفيف ، وأصبح إلمليون 15ني ك احلالعاطلني بلغ يف ذل

" الذي رأى ضرورة تدخل الدولة من خالل زيادة اإلنفاق  األخذ بآراء "جون ماينارد كيرتاألزمة ومت
، واليت ستحصل تخدم فيها اليد العاطلة عن العمل، وذلك بتنفيذ مشروعات ضخمة تسGاحلكومي 

تؤدي إىل زيادة الطلب على السلع فريفع اإلنتاج ويعود اإلنعاش ومل يقتصر تدخل الدولة على أجور 
وبدأت احلكومات تقدم برامج للحماية  االجتماعيةبل امتد ليشمل اجلوانب  ،االقتصادييف اجلانب 
 . 5االجتماعية

   االجتماعية: مفهوم احلماية املطلب الثاين

  الفرع األول: تعريفها

 االستقرارهي جمموعة من اآلليات واألنشطة املترابطة اهلادفة إىل حتقيق  جتماعيةاالاحلماية 
 هلعوز واحلرمان واحلد من خسائر، بتحرير اإلنسان من ضغط احلاجة وااالجتماعيو االقتصادي

املالية واحلروب وحالة احلصار  االقتصاديةومحايته مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية كاألزمات 
 .6والكوارث الطبيعية كااعات والفيضانات واألمراض الوبائية ادياالقتص

                                                             
مة مقد، مذكرة للعمال األجراء ( وكالة أدرار ) صندوق الوطينالمتويل صناديق الضمان االجتماعي دراسة حالة :  (2013/2012)آمنة سعيد -  5

  . 6، ص اديات املالية العامة، ختصص اقتصلنيل شهادة ماستر
 elkhadra.com/from/showthread.php ?t=40997صندوق الضمان االجتماعي -مقالة  بعنوان احلماية االجتماعية -   6
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  ماية االجتماعية على أا:تعرف احلكما 

"جمموعة من اآلليات واملؤسسات، اليت ترتكز على مبدأ التضامن والتكافل، واليت تضمن لألفراد 
ملخاطر اليت قد تنجم أثناء احلماية من األخطار االجتماعية، املتمثلة أساسا يف األمراض والبطالة وا

  .7العمل والفقر والتكفل باملتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة"

 سنة مليون دوالر )3.76(بلغت  االجتماعيةالدويل قروضا لغاية احلماية  وقد قدم البنك
من جممل القروض اليت قدمها البنك وأنشئ ما يسمى حبافظة عمليات  )%13(إىل ما يعادل  1999
 .8بليون دوالر) 14.9ووصلت املبالغ فيها إىل ( االجتماعية احلماية

والتأمينات  منظومة حتتوي على حماور أساسية كالصحة والتعليم والتشغيل االجتماعيةفاحلماية  
، وهي جمموعة السياسات االجتماعيواحلد من الفقر وتشكل ثقال هاما يف جمال األمن  االجتماعية

 والتقليل من أثرها االجتماعيةاألفراد واألسر من مواجهة املخاطر  العامة اليت دف إىل متكني
 االقتصاديةو االجتماعية، وهي دف إىل محاية األفراد من املخاطر لعالجية)وا االحترازية(اإلجراءات 

والتخفيف من حدتمعا واملسامهة يف إعادباإلضافة إىل مساعدة وحتفيز ة توزيع الدخل بني أفراد ا ،
  . االقتصاديو االجتماعي االستقرارو االقتصادية وإضفاء الشعور باألمانتنمية ال

 االجتماعية:أدوات احلماية الفرع الثاين:

القائمة على  االجتماعيةتأخذ ثالثة أشكال تتمثل يف التأمينات  االجتماعيةأدوات احلماية 
مثل برامج التشغيل املومسية  ماعيةاالجتوأمناط أخرى لإلعانات  االجتماعية،واإلعانات  االشتراكات،

  االجتماعية.وخدمات التشغيل ومتويل املشاريع الصغرية والصناديق 

 أو تغطية جوانب االستهالكمل تعد فقط مرتبطة بأدوات تساهم يف تعزيز  االجتماعيةاحلماية 
ذهبت لتشتمل ، بل االجتماعيوأجزاء معينة من حياة الفرد أو حىت الوصول به إىل مستوى من الرفاه 

، يف اتمع االقتصاديةعلى سياسات لتنمية املوارد البشرية وبناء القدرات من جهة ودفع العجلة 
                                                             

  . 31-30درية مصر، ص )، الرعاية االجتماعية و األمن االجتماعي ، املكتب اجلامعي احلديث، اسكن1998فهمي(  حممد سيدد. -   7
  املوقع : 8- 1، ص  2008حتسني شبكات األمان ضروري لتحقيق منافع العوملة للفقراء يف العامل ،  البنك الدويل ، تقرير بعنوان   - 8

http://media.worqbanq.org/secure   
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، وتعزيز التنافسية ملختلف القطاعات وصوال إىل منظومة متكاملة السري على منحىن القيمة املضافةو
  .االجتماعيةللحماية 

  : حمركات احلماية االجتماعية1رقم الشكل 

  

  

    

  

  

  

  

  

    

، واحلد من الفقر والرواتب التقاعدية االجتماعيةيف التأمينات  االجتماعيةتتمثل حمركات احلماية 
وحتفيز سوق  تعليم والتدريب املهين والتقين، وتوفري الرعاية الصحية وتعزيز الله ةومحاية الفئات املعرض

  .9العمل

                                                             
ؤسسة العامة للضمان االجتماعي) ، حماضرة يف مركز الرأي للدراسات حول احلماية االجتماعية يف سياق االستجابة معىن النسور ( مدير عام امل -  9

  :2014-01-07تاريخ اإلطالع  2011-01-15للتحديات االقتصادية و الدميوغرافية يف 
om/index.php?option=comwww.alraicentre.c  

احلماية 
 الصحية

احلماية 
 االجتماعية

 سوق العمل

 التعليم

التأمينات االجتماعية 
 و الرواتب التقاعدية

احلد من 
 الفقر
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   جتماعيةاالاملطلب الثالث : أهداف و آليات احلماية 

   االجتماعيةأهداف احلماية  األول:الفرع 

رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على املوارد البشرية ولتكريس قيم  االجتماعيةتعترب احلماية 
التضامن والتآزر بني خمتلف الفئات واألجيال وحتسني مستوى عيش األفراد واألسر ودعم أواصر 

  يلي:فيما  االجتماعيةتلخيص أهداف احلماية وميكن  االجتماعي،والتماسك  االستقرار

ل أفراد اتمع االجتماعية إىل محاية ك: دف احلماية االجتماعيةمحاية األفراد من املخاطر  -
 .أمينهم ضد بعض األخطار مثل املرض، املوت، البطالة، حوادث العملتو

من  االقتطاعأي  خيلاملدا: من خالل إعادة توزيع مهة يف إعادة توزيع الدخل الوطيناملسا -
 .، مثل فئة املتقاعدينالغري قادرة على العملالفئة العاملة وتوزيعها على الفئة دخل 

فظة على القدرة الشرائية لألفراد       وذلك من خالل احملا االقتصاديةمساعدة وحتفيز التنمية  -
 .)الطلب(دعم 

ي ميكنهم من تنمية إمكانيام الذ األساسي االقتصاديو االجتماعيتضمن متتع الناس باألمن  -
 .ويف اتمع عموما ،يف العمل، وضمن أسرهم البشرية

  .وتوسيع الفرص أمام الفقراء واملعرضني للخطر االجتماعيةختفيف املخاطر  -

 االقتصاديةأحد الركائز األساسية لتكريس مبدأ التالزم بني األبعاد  االجتماعيةتعترب احلماية  -
  .10واإلنسانية للتنمية االجتماعيةاألبعاد و

                                                             
و آليات توظيف  ؤسسات احلماية االجتماعيةميف  منوذج تقدمي مشروع بعنوان ضبط و تقييم تكاليف احلماية االجتماعيةأ. تان موراد:   -10

  www.univ-medea.dz/fac/g/pnr/PNR-tahten.pdfبفعالية يف اجلزائرمواردها 
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  11 االجتماعية: آليات احلماية الفرع الثاين

ابتدعت اتمعات اإلنسانية جمموعة من اآلليات واليت اختذت أشكاال خمتلفة لتكون وسائل 
  :وكان من أبرزها االجتماعيوحتقيق األمان  االجتماعيةللحماية 

 يف مقابل اشتراكات االجتماعيمان : وهي وسيلة إلزامية لتحقيق األاالجتماعيةالتأمينات  -1

 .العمال وأصحاب العمليدفعها 

وهو نظام قانوين ووسيلة إلزامية تأخذ ا الدولة لتحقيق األمان : االجتماعيالضمان  -2
 وسيلتني إحدامها االجتماعيويشمل الضمان ،االجتماعيةملواطنيها من املخاطر  االجتماعي

املساعدات لألشخاص الذين ال يستطيعون دفع حيث تقدم هذه  االجتماعيةاملساعدات 
حيث تقوم الدولة بفرض  االجتماعية، واألخرى هي التأمينات االجتماعيأقساط التأمني 

هذه التأمينات على القادرين على دفع هذه األقساط للتأمني ويغطي هذا التأمني  عددا من 
، لبطالة وإصابات العملوا العجز والوفاة والترمل واليتماملخاطر أبرزها الشيخوخة و

 .يت ليست هلا عالقة مباشرة بالعملواألمراض ال

تأمني احلوادث قساط لشركات التأمني التجارية ك: حيث يقوم األفراد بدفع أالتأمني التجاري -3
أو جزئيا حسب  ه الشركات بتغطية التكاليف كلياالتأمني على احلياة وتقوم هذو

 .املدفوعة االشتراكات

وتسعى  ة طفت مع السطح بعد ظهور العوملة: وهي وسيلة حديثاالجتماعين شبكات األما -4
هذه الشبكات لتحقيق منافع  للفقراء واملتضررين يف العامل من العوملة وتأيت هذه الشبكات 

اإلنسانية والعدالة  اقتصادالرأمسايل احلر وأنه  االقتصادلتؤكد الشيء الدائم إىل إثبات مزايا 
  .معا

                                                             
  م  17/05/2003 ظل اخلصخصة االقتصادية جريدة الصباح ، يفشبكات األمان االجتماعي  : دورمقالة بعنوان الربيعي خلف، - 11
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   االجتماعيةابع :متطلبات احلماية املطلب الر

  : تطبيق احلد األدىن لألجور  الفرع األول

، وهو يهدف ويراعي مستويات نفقات االقتصاديةو االجتماعيةاحلد األدىن لألجور له أبعاده 
الئقا ومستوى  للعامل وأفراد أسرته ويوفر وجودا يليق بكرامة اإلنسان األساسيةاملعيشة واحلاجات 

 االجتماعيو االقتصادي باالستقراروحىت يستطيع العامل أن يعيش حياة كرمية ويشعر ، للمعيشة
، ويوفر له على األقل نوع من احلماية اجيايب، مما ينعكس  عليه وعلى أسرته بشكل واألمن الوظيفي

  . جور أمام قانون العرض والطلباأليف  االستغاللمن 

، وعدم دفع األجور املستحقة يف الوقت قات العمليف عال األساسيةاألجور من القضايا  باعتبار
يف كثري من األحيان لصراع بني  ، و يؤديىل مشاكل مالية واجتماعية كثريةاحملدد يعرض العامل إ

 االقتصاديةيعرض العمال للكثري من املشاكل  ،درا للحرمان والتمييز، وتصبح أحيانا مصاإلنتاج طرفني
باألسرة وباتمع مما يترتب عليها شعور  عكس على عمله وعلى عالقتهاليت تناملتزامنة و االجتماعيةو

  :تايل، وتطبيق قانون احلد األدىن لألجور يساهم يف الاالغترابباحلرمان و

 .منع استغالل أصحاب العمل للعمال -

يسهم يف  ألجور املنخفضة وممادىن املقبول للمعيشة للعمال ذوي اتوفري مستوى احلد األ -
 العمال.حدة الفقر يف اية املطاف خاصة بني من  التخفيف

 ، ويف اية املطاف إىلاالستهالكيسهم يف زيادة الدخل املنخفض للعمال مما يؤدي إىل زيادة  -

 .املزيد من فرص العمل

عدم املساواة يف األجور ورفع أجور العمال األقل خربة  يعترب أداة قوية تساعد على احلد من -
 مهارة.و

ويستفيد منه العمال الذين ينتمون  الفقر،بيق احلد األدىن لألجور يف احلد من يساهم أيضا تط -
 املنخفض.األسر الفقرية من خالل زيادة دخلهم  إىل
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  و احلماية من البطالة  االجتماعيصندوق للضمان : الفرع الثاين

ويوفر واحلماية من البطالة يساهم يف محاية مصاحل العمال  االجتماعيوجود صندوق للضمان 
وطنية يعمل اجلميع للوصول  إستراتيجيةتكون  ، واليت جيب أناالجتماعيةشبكة من األمان واحلماية 

، دف حتقيق نوع والضعيفة يف اتمع ةاملهمشللعمال وللفئات  االستقرار، مبا يؤمن قيقهاإليها و حت
ومبا يضمن تقدمي الدعم واإلعانة  ،والتنمية االجتماعيةوالسلم األهلي والرعاية  االجتماعيةمن العدالة 
وما تقوم به امل كهدف وأداة للتنمية، ، كما تلعب دور تنموي من خالل استهدافها للعللمحتاجني

 االقتصاديةوتسهيل احلصول على الفرص  االجتماعيةو األساسيةمن  برامج تعزيز تقدمي خدماا 
  .عمل للشبابدفة إىل توليد فرص وسياسات ها ، يف برامج تدريبهاتأهيلها ورد البشرية ووتنمية املوا

  الصندوق:أهداف هذا  

 ل وأفراد أسرته من خالل ختصيص راتب للعاطل عن العمل أو راتب ة كرمية للعامتوفري حيا
 .تقاعدي أو عجزه أو مرضه أو وفاتهتقاعدي ألسرته عند بلوغه السن ال

  املباشر للقوى املؤهلة للعمل عرب ما غري التشجيع المن خالل  االجتماعي،تعزيز برامج األمن
انات مادية ومبا ينعكس على توطيد العالقة ما بني متوفره برامج الضمان من رعاية ومحاية وض

 .التنمية ومبا يساهم يف تطوير اإلنتاج وإحداثالعمل، العامل وصاحب 

  عملالتوفري استقرار نفسي ومادي ووظيفي ألكرب عدد ممكن من العمال والعاطلني عن 
 االجتماعية.والوصول للعدالة 

 من خالل املسامهة يف املشروعات  االجتماعيةو االقتصاديةيف إجناح خطط التنمية  اإلسهام
 االستثماروأيضا من خالل خلق فرص عمل جديدة يوفرها برامج  الوطنية، االقتصادية
  للصندوق.

  هنة وتعزيز وأمراض امل أمني ضد إصابات العملتطبيق التتطوير املستوى الصحي من خالل
يف جمال السالمة والصحة املهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل  جهود التوعية 

 خماطرها وانعكاساا على الدخل القومي .
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  ة الفقر من خالل او االجتماعيتعزيز قيم التكافلتمع واملسامهة يف ختفيف حدلتضامن بني ا
 أسرته.لعامل وتوفري حد أدىن من الدخل ل

  االجتماعيم صندوق الضمان ظأمهية وجود تشريع ين
، ولكنها تتشابه يف أا إحدى الطرق اليت من بلد إىل آخر االجتماعيةتتعدد أساليب احلماية 

، ووجود املهمشةوللفئات العمالية والفقرية  االستقرارو االجتماعيتقوم على احلفاظ على التوازن 
والسياسية واليت  االجتماعيةو االقتصادية من أهم التشريعات اليت متس احلياة تشريع ينظم عملها يعترب

، فهذه التشريعات اقتصاديةو اجتماعية، كقيمة إنسانية وتعرض هلا املوارد البشريةتاليت  تم باملخاطر
والصحية  ةاالجتماعييتمتع ا العامل باإلضافة إىل اخلدمات تقرر احلدود الدنيا للحقوق املادية اليت 

  .االجتماعيةتفعيال لدورها كأهم أساليب احلماية 

  : الرعاية الصحية اانية  الفرع الثالث

اليت يعيشها العمال من  االجتماعية االقتصاديةل األوضاع ظتوفر الرعاية الصحية اانية يف 
فريها للعمال صار طال كل مناحي احلياة هي واجب على اجلهات احلكومية تواحلفقر والالبطالة و

بعدالة وبدون متييز أي كان نوعه فالرعاية الصحية حق كفلته القوانني والتشريعات ، وإن كان إنشاء 
ة لكن من الواجب فورا العمل على توفري رعاية يرياعي اجلوانب الصحس االجتماعيصندوق للضمان 

  .12خط الفقر شون حتتيصحية جمانية للعمال حمدودي الدخل والعاطلني عن العمل وهم يع

  االجتماعيةاملبحث الثاين : األخطار اليت تغطيها احلماية 

، فإذا كان مفهوم اخلطر مبعناه العام يتمثل تأمني عن املفاهيم العامة األخرىخيتلف اخلطر يف ال
ك بل حيقق يف ، فإن معناه يف التأمني قد ال يقتصر على ذلوقوع أحداث ضارة فيما يهدد اإلنسان من

                                                             
د.سالمة أبو زعتري ( عضو األمانة العامة يف اإلحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ، متطلبات احلماية االجتماعية للعمال يف ظل الظروف   -12

  . 24/09/2013االقتصادية و االجتماعية ، 
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كثري الي فيها فكرة الضرر ويتحقق ذلك يف ت ولبعض األطراف أحداث سارة تنتفبااملناس العديد من
  .13من الفرص بالنسبة للمؤمن له

  األول: مفهوم اخلطر املطلب   

يب عصور قدمية ألخطار عديدة ينتج عنها إما خسارة مالية أو معنوية تص يتعرض اإلنسان منذ
  .شراف على اهلالك وهناك مسببات للهالكطر لغويا اإل، ويقصد باخلاإلنسان نفسه وأسرته وآخرون

ويعتمد  " وهل اخلسارة مادية أم معنوية؟وقوع خسارة احتمالفقد عرف البعض اخلطر بأنه "
احملتملة نتيجة  ، وآخرون عرفوا اخلطر بأنه "اخلسارة املاديةقوع اخلطرخسارة وذلك على حجم 
  .املادية للخطرمت حتديد اخلسارة  " فهنالوقوع حادث معني

) "اخلطر هو حالة من عدم Williams and Heins (و هايرت  ويليامزعرف  كل من 
  ."لة عدم التأكد املمكن قياسهااإن اخلطر ح « Knight »نايت التأكد "، وعرفه الربوفيسور 

واخلطر  )objective riskجيب التمييز بني اخلطر املوضوعي ( عدم التأكدوضمن مفهوم    
رة الفعلية عن اخلسارة فاخلطر املوضوعي هو التغري النسيب للخسا )،subjective riskئي (العشوا

  املتوقعة.

طر ولكن حجم و العنصر الوحيد لقياس درجة اخلهمعروف أن احتمال وقوع احلادث ليس 
، وذهب آخرون يف تعريف ئيسيا يدخل عند تقدير درجة اخلطريعترب عنصرا آخر ر اخلسارة احملتملة

هنا أو الدخل نتيجة لوقوع حادث معني" طر بشكل أفضل بأنه "اخلسارة املادية احملتملة يف الثروةاخل
(الصافية)  مني، وهي األخطار البحتةدراستها علم اخلطر والتأيتم يت التعريف أكثر حتديدا لألخطار ال

  .14سواء أكانت أخطار أشخاص أو أخطار ممتلكات أو أخطار املسؤولية املدنية

                                                             
   40.، ص 2004، رل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، اجلزائمعراج ، مدخجديدي   -13

، الية جامعة البترا اخلاصة، كلية العلوم اإلدارية و املدارة اخلطر (النظرية و التطبيق )التأمني و إ :2008حريب حممد عريفات و د. مجعة عقل د. -  14
   .11، ص ردن، الطبعة األوىلاأل عمان،
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  و مسببات اخلطر : مصدر اخلطر طلب الثاينامل

باإلنسان الناجتة  الشخصية احمليطة باإلنسان والداخلية الظواهرالطبيعية أو  الظواهرهي جمموعة 
عن تصرف الشخص نفسه واليت تؤدي إىل حدوث خسارة مادية أو معنوية واملسببات متعددة 

املسبب يف حالة خطر السرقة واملرض هو فاحلريق هو املسبب يف حالة خطر احلريق والسرقة هي 
  .املسبب يف حالة خطر املرض 

   لوجود اخلطر و ميكن تعريفه بأنه:ويعترب مسبب اخلطر املصدر الرئيسي 

 نتيجة قرارات "جمموعة الظواهر الطبيعية والعامة اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف 
ي عدم التأكد من خلطر الوفاة وهذا قرار ال أحد يعرفه أ افمثال ظاهرة الوفاة تعترب مسبب "،األشخاص

  :ر إىل نوعني رئيسيني، و ميكن تصنيف مسببات اخلطوقت حدوث الوفاة

  ع األول: مسببات اخلطر الطبيعية الفر

ة باملمتلكات فوجود ظاهرة احلريق ميثل مسببا طبيعيا خلطر احلريق بالنسبة للقرارات املتعلق 
، فوجود ظاهرة الغرق ميثل مسببا طبيعيا خلطر الغرق بالنسبة للقرارات املتعلقة اليت تتأثر باحلريق

ثال وجود ظاهرة الشغب ، وهناك مسببات خطر مساعدة فملكات احملمولة عليهابالسفن واملمت
السنة يزيد  أيام، كما أن ارتفاع درجة احلرارة يف بعض الثورات الداخلية يف بعض األقطارو وااعات
  ة خطر احلريق . من درج

  الثاين: مسببات اخلطر الشخصيةع الفر

وهي تلك العوامل اليت تنتج عن تدخل العنصر البشري يف جمريات األمور الطبيعية والتأثري فيها 
  سببات اخلطر الشخصية إىل قسمني:وميكن تقسيم م قصد،بقصد أو بدون 

 :مسببات خطر شخصية ال إرادية -

، مثل اإلمهال من وجودها اإلنسان ولكن بدون تعمد بب يفوهي جمموعة العوامل اليت يتس
ويزيد  عترب عامال مساعدا لظاهرة احلريقبعض األشخاص الذين يتعمدون التدخني يف بعض األماكن ي
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 لظاهرةعامال مساعدا  عف النظر لدى بعض السائقني تعترب، وكذلك ظاهرة ضمن درجة خطورا
  .حوادث السيارات يد من درجة خطورةالسيارات وتزحوادث 

 :مسببات خطر شخصية إرادية -

عليها  وتزيد من اخلسائر املترتبة يتدخل اإلنسان عن عمد يف وجودها وهي جمموعة العوامل اليت
، يزيد من درجة خطورة ظاهرة الوفاة وتزيد االنتحار، مثال ذلك ظاهرة مما يزيد من درجة اخلطورة

  .15رائق العمدية تزيد من معدل تكرار ظاهرة احلريق، وظاهرة إشعال احلققهاحتمن معدل تكرار 

  الدراسة الفاحصة ملسببات اخلطر تؤدي بنا إىل التقسيم التايل هلذه املسببات . 

 

  

  

  

 

 مسببات اخلطر األساسية هي جمموعة الظواهر الطبيعية و العامة.   
  طر املساعدة اخلمسبباتhazards :ظهر عادة لوجود السلوك البشري مثل هذه املسببات ت

 الطا للظواهر الطبيعية و العامة.خم

  ا تلك اليت ينتج عن وجودها زيادة وجود اخلطر مسببات اخلطر املوضوعية أو املادية يقصد
وجودها يزيد من خطر ألن األوبئة أو ااعات  فاع درجته أو كليهما مثل ظواهرإرت أو

 .16ظاهرة الوفاة ومن حدا 

                                                             
   13-12، مرجع سابق ، ص 2008د. حرييب حممد عريفات و د. سعيد مجعة عقل  - 15
16-     Mobile=1&source  http://faculty.ksu.edu.sa/71213/doclil2/1.doc?   06/01/2014تاريخ اإلطالع   

 مسببات اخلطر

 مسببات خطر موضوعية (مادية) 

 مساعدة (إضافية) مسببات خطر ات خطر أساسية مسبب

 مسببات خطر شخصية 

 إرادية  غري إرادية 

 ): تصنيف مسببات اخلطر2شكل رقم (
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  :االجتماعيتعريف اخلطر :طلب الثالثامل

هي درء  االجتماعيةيفة التأمينات وظ، حيث أن حياة اإلنسان إن اخلطر جزء ال يتجزأ من
  17ومواجهة آثارها . االجتماعيةاألخطار 

 ناك ما ينشأ عن الطبيعة كالزلزال، إذ أن هاألخطار كثرية ومتنوعة املصادر و تعد هذه
عن احلروب واألخطار السياسية ، باإلضافة إىل  ها، وهناك أخطار تنشأوالرباكني و الفيضانات وغري

  تقلب العملة واخلطر الناتج عن الفساد اإلداري وأخطار العائلة وغريها .أخطار 

ترجع إىل عوامل فيزيولوجية لإلنسان كالشيخوخة  ن زاوية أخرى هناك األخطار اليت وم
  .18املرض و الوفاة و املهنية كالبطالة

  :االجتماعي على أنههذا املنطلق ميكن تعريف اخلطر  ومن

وفقا هلذه الفكرة هي تلك املخاطر  االجتماعية، فاألخطار طر الناتج عن احلياة يف اتمعاخل
  .19االجتماعيةياة احلب االرتباطالوثيقة 

بالنظر إىل أثاره ونتائجه بأنه اخلطر الذي يؤثر يف  االجتماعيكما ميكن أن نعرف اخلطر 
ألسباب  انقطاعه، سواء عن طريق انتقاص الدخل أو للفرد الذي يتعرض له االقتصادياملركز 

، أو عن طريق زيادة كالبطالة اقتصادية، أو ألسباب فيزيولوجية كاملرض، العجز، الوفاة والشيخوخة
  .20العالج واألعباء العائلية املتزايدة األعباء دون انتقاص الدخل كنفقات 

هو كل ما ميكن أن يؤثر على  االجتماعيوهو أن اخلطر  أدقتعريف أمشل و كما ميكن تقدمي
، سواء كان ي يشكل مساسا بذمة الفرد املاليةهو الذ االجتماعي، فاخلطر االقتصاديمركز الفرد 

                                                             
  . 40، ص  1969برهام عطا اهللا ، مدخل إىل التأمينات االجتماعية ، دار املعارف ، مصر  -17

18- P.darand – la politique contemporaire de sécurité sociale dalloz – 1953 p 61.  
  .13، مرجع سبق ذكره ، ص 1969عطا اهللا برهام  -19
 10،مصر، ص إسكندرية املكتب اجلامعي احلديث، ،على العاملني أحكام التأمني االجتماعي ية،ماع، التأمينات اإلجت1999حممد حسن القاسم   -20

.  
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شخصية أو طبق على كافة املخاطر أيا كانت أسباا ين، وذلك ك بإنقاص الدخل أو بزيادة نفقاتهذل
  .21 عيةاجتمامهنية أو 

السابقة يقودنا إىل التطرق موعة من الوسائل احملددة ملواجهة األخطار  للتعاريفإن التطرق 
واليت يصطلح على تسميتها بالوسائل التقليدية واليت تعد غري كافية لتحقيق األمان  االجتماعية
واجهة املخاطر كوسيلة مل االجتماعيةالتأمينات  وهو ما يوضح فيما بعد أمهية ،للفرد االجتماعي
  . االجتماعية

  :  22تتمثل هذه الوسائل التقليدية فيما يلي

 االدخار :  

، حيث ، أي عدم استهالك مجيع الدخل "حبس جزء من الدخل عن اإلنفاقيف االدخاريتمثل 
به للتخفيف  حيتفظ، بل صل عليه أثناء فترة صحته و نشاطهأن الفرد هنا ال ينفق جزءا من دخله املتح

  .23" حني يقع اخلطر الكارثة من آثار

وللدولة  ، كوسيلة من وسائل األمانللفرد بالنسبة االدخارام ظرغم  املزايا اليت ينطوي عليها نو
 االدخار، ذلك أن االجتماعيةإال أنه يعد وسيلة غري كافية لدرء املخاطر  االقتصادمن حيث أثره على 

باء ع، و ذلك ملواجهة أتهالكهل عليه و عدم اسيعترض وجود فائض يف الدخل يستطيع الفرد أن يتناز
، كما أن على هذا اجلزء من الدخل احملافظة، إذ أن أصحاب الدخول الضعيفة ال يتسىن هلم املستقبل

فإن هذا األخري يتأثر كثريا بالقيمة الزمنية  أخريا، و االدخارحدوث الكارثة قد يكون قبل اكتمال 
   للنقود و هو ما ال ميكن تأكيده .

                                                             
  . 83، ص ، دار منشأ املعارف، مصر، التأمينات االجتماعية1992حممد حسني منصور   -21
  . 17-13سبق ذكره ، ص ، مرجع : التأمينات االجتماعية ، أحكام التأمني االجتماعي على العاملني1999حممد حسن القاسم  - 22
  . 11، مرجع سبق ذكره ، ص :مدخل إىل الـتأمينات االجتماعية1969برهام عطا اهللا  - 23
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  االجتماعيةاملساعدات: 

تقدمي العون ملن ترتل م الكارثة إما بشكل مبلغ  االجتماعيةملساعدة ظام احيث يشمل ن
نقدي أو يف شكل خدمات عينية وقد تصدر هذه املساعدات من عند األفراد بناء على باعث داخلي 

الغرض أن تصدر عن جهة ، كما ميكن و لنفس حسان و مساعدة الفقراء وغريها )( فعل اخلري و اإل
  خريية كاجلمعيات أو الدولة .

مع الفرد يف حتقيق  اتمعرب عن مدى تضامن املساعدات هلا وقع خاص و هي تعإن هذه 
من  االجتماعيةاحلماية و األمن إال أا تنطوي على بعض العيوب جتعلها غري فعالة يف توقي املخاطر 

اليومية كالشيخوخة رغم أا قد تكون كافية ملواجهة األخطار  ضمنها أا غري كافية ملواجهة املخاطر
   .كالوفاة االستثنائية

من جهة أخرى قد ال تتمكن الدولة من حتمل هذه األعباء وذلك بالنظر إىل ظروفها 
مما حيول و حتميل خزانة الدولة مبثل هذه التكاليف ،و باإلضافة إىل ذلك فإن هذه املساعدة  االقتصادية

، ناهيك عما قد يسببه من ح إال لألشخاص الّذين يثبتون فقرهم ، و هو ما يصعب حتديده عملياال متن
  .مساس بكرامة الشخص الطالب للمساعدة 

 : املسؤولية 

، و يشكل ذلك نوعا من لزم مرتكبيها بالتعويض للمتضررينإن األخطار اليت تقع للغري ت
  لألفراد . االقتصاديةاحلماية 

ه كان األساس الذي تقوم علي، إذ أن املسؤولية أيا ينتاا نوعا من القصور الوسيلة لكن هذه
 يتعرض له الشخص كخطر املرضال ، و هذا ما تفترض وجود شخص مسؤول عن الضرر

والشيخوخة مثال باإلضافة إىل ذلك املدة الطويلة نوعا ما اليت يتطلب للتعويض نظرا لإلجراءات 
  حكام الصادرة عن القضاء .القانونية الالزمة لتنفيذ األ
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 التأمني اخلاص: 

و التخفيف من آثارها   االجتماعيةيعد التأمني من أهم الوسائل اليت يلتجأ إليها ملواجهة األخطار 
ن يف حتمل األخطار ومن أهم صوره التأمينات على التعاو م النظام التأميين على التبادل وحيث يقو

 الباهظةرا لتكاليفه ثري من األفراد اتمع حتقيقه نظال يستطيع الك إال أن التأمني التجاري قداحلياة 
  .24واليت ال تتناسب مع مستوى دخول الطبقات الفقرية األمر الذي يستلزم البحث عن سبل أخرى 

  االجتماعية : أنواع املخاطر اليت تغطيها احلماية املطلب الرابع

املستوى  الختالف، وذلك تبعا ولة ألخرىاالجتماعي ختتلف من دإن فروع و أنواع التأمني 
  .لك من وقت آلخر تبعا لعامل الزمن، كما أا تتغري كذاالجتماعيو  االقتصادي

  25حسب تطبيقاا األوىل فيما يلي  االجتماعيةميكن إمجال أهم املخاطر اليت تغطيها احلماية 

  ضد املرض االجتماعيالتأمني : 

، وذلك بغرض محاية األفراد من 1883العامل بأملانيا سنة  مره يفطبق هذا التأمني ألول  لقد
األمراض اليت يتعرضون هلا يف حيام و اليت ال ترتبط حبوادث العمل و األمراض املهنية و يقوم هذا 

، ومن الوفاة التأمني من ناحية مبعاجلة املصاب و تقدمي كل اإلعانات الطبية إىل حني الشفاء أو حني
نقطع منه نتيجة لتوقفه عن العمل بسبب املرض، و تدخل الذي اه عن أجره ناحية أخرى تعويض

ملادية و الطبية لألم فترة ضمن هذا التأمني حالة الوالدة حيث تلتزم الدولة بتقدمي كل اإلعانات ا
  .و الوالدة احلمل

                                                             
، دراسة حالة الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري الوطين أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد : 2004/2005درار عياش - 24

  . 38-36، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية فرع التحليل االقتصادي، ص سشبكة بومردا CASNOSاألجراء 
  . 75-69، ص الية بغداد، العراقالصادق مهدي السعيد ، التأمينات االجتماعية، مطبعة مؤسسة الثقافة العم -   25
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 العملضد إصابات  االجتماعيمني التأ: 

ني قد يقع له أثناء تأديته و قيامه مبهامه أو صابة العمل ما يقع للعامل نتيجة حادث معنعين بإ
، يشترط أن ال يتخلف املصاب أو به من و إىل العمل كحوادث الطريقمن خالل ذهابه و غيا

  ينحرف عن املسار الطبيعي و العادي له .

   هي:خماطر  و تغطي هذا النوع ثالث

 أمراض مهنية. -

 حادث العمل . -

 1إصابة الطريق. -

لتأمني ( تأمني ضد إصابات العمل) ألول مره من طرف احلكومة األملانية و لقد مت تطبيق هذا ا
وباألمراض  ية للعمال املصابني حبوادث العملوهو يقوم بتقدمي تعويضات مادية و نقد 1884يف عام 

املهنية ملا فقدوه من قدرة جسمية أو مورد بسبب هذه اإلصابات املهنية و يعترب أصحاب العمل هم 
 باعتبارهمسبب العمل بأثناء أو  العمالة بتحمل كل ضرر يقع على ؤولية مدنية و مهنياملسؤولون مس

الزمة إلعداد صاحب العمل كل النفقات ال يف عملية اإلنتاج اليت يتحمليكونون عنصر العمل 
  .2ة عليها و إصالحها و استبداهلا عناصرها و احملافظ

  ضد الشيخوخة و العجز االجتماعيالتأمني : 

، ويعترب تأمني 1889مره يف أملانيا  سنة  إقرار التأمني ضد الشيخوخة والعجز أول لقد مت
حيث يهدف هذا النوع من التأمني إىل محاية  االجتماعيالعجز و الشيخوخة من أهم فروع التأمني 

 الفرد وأسرته يف حالة حتقيق هذه األخطار و ذلك بالتعويض املادي و يتم استحقاق املعاش (التقاعد)
  و العجز يف احلاالت التالية :

                                                             
لصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء : أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد الوطين حالة ا2004/2005درار عياش  -  1
   .46مرجع سبق ذكره، ص   -شبكة بومرداس –

، و كالة تلمسان ختصص تسيري املالية CNAS، تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر ، دراسة حالة  2010/2011 بن سعدة كرمية -  2
   .31ص ، اف الربوفيسور بركة حممد الزينالعامة حتت إشر
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  .انتهاء خدمة املؤمن ببلوغه السن القانوين -

 .انتهاء اخلدمة وفق النصوص القانونية  -

 1.ثبوت العجز وفق للوثائق الطبية  -

 الترمل : و التأمني ضد الوفاة و التيتم 

        1889سنة ضد الوفاة و التيتم و الترمل يف أملانيا  االجتماعيالتأمني  أنظمةلقد مت إقرار 
 دعن و الدفن و تعويض أفراد عائلته املتوىف، و يقوم هذا التأمني بسد نفقات 1911يف  إجنلتراو 

طرف صندوق التأمني ومبقادير  مورد عيشهم مبوت معيلهم بإعانات نقدية تقدم إليهم من انقطاع
و لقد وضعت بعض الدول ، يد العون إىل األرامل و اليتامى ة حيددها القانون كما يقوم مبدمعين

شروطا معينة الستحقاق إعانات الوفاة و الترمل و اليتم كمرور مدة معينة على اشتراك املتوىف يف 
يقتضي بأن  و قيامه بعمل ملدة معينة، و لكن العدل التأمني و دفعه أقساط معينة العدد إىل صندوقه

 له و مصدر عيشه مهما كانت األسبابيتقدم هذه اإلعانات إىل كل يتيم وأرمل حمتاج نكب بفقد مع
  .ودون أي شرط آخر

  ضد البطالة: االجتماعيالتأمني 

و يف  1927و يف أملانيا  1911هر هذا التأمني على البطالة كأول مرة يف بريطانيا سنة لقد ظ
نا عندما يتعرضون إىل البطالة وهو التأمني الذي يضمن للعمال تعويضا معي 1928فرنسا سنة 

  . 2قدرم عليه و طلبهم له  رغبتهم فيه ووجود عمل هلم رغم  ة بسبب عدمريالقس

  :ويض البد من توفر الشروط التاليةمن هذه املنحة أو التعلالستفادة و 

 جديةأن يبحث الشخص عن العمل و أن يثبت امسه يف سجل مكاتب العمل و أن يعرب بكل  .1
 رغبته الصادقة يف العمل. عن

                                                             
  . 46: أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد الوطين، مرجع سابق ، ص 2004/2005درار عياش : - 1
  . 32، ص ، مرجع سابق: تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر2010/2011بن سعدة كرمية - 2
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أو احملال على االس التأديبية أو املفصول وفقا لقرار إداري ال يعد إن املضرب عن العمل  .2
 .هلذا القانونخاضعا 

 .قدرة البطال على العمل .3

م يهدف هذا يفة مأجورة و ال خيص غريهالذين يؤدون وظخيص هذا التأمني فئة العمال 
  :غراض التاليةالتأمني إىل حتقيق األ

  .إجياد فرص عمل للعاطلني -

  .ع عدم التشغيل للعاملني املؤهلني ( منحة البطالة)تقدمي مناف -

  : ن دفع املنحة يف احلاالت التاليةكما يتوقف صندوق البطالة ع

  .بعمل ما يعرض عليه من قبل مكاتب العمل االلتحاقالعامل العاطل  رفض -

 .قوى العاملة يف املواعيد احملددةإذا مل يتردد البطال دوريا على مكتب ال -

  .يفة أخرىه حلسابه اخلاص أو حصوله على وظالثبوت اشتغ -

  .استدعائه للخدمة الوطنية -

  .مغادرة الوطن -

 .1انتهاء مدة املنحة  -

  االجتماعي الضمان  :املبحث الثالث

ملواطنيها من  االجتماعيةقانوين ووسيلة إلزامية تأخذ ا الدولة لتحقيق احلماية  نظام هو
  .2 االجتماعيةاملخاطر 

                                                             
  . 47القتصاد الوطين، مرجع سبق ذكره، ص : أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية ا2004/2005درار عياش  -   1
  

   17/05/2003الربيعي خلف ، "دور شبكات األمان االجتماعي يف ظل اخلصخصة االقتصادية "جريدة الصباح   2
www.ahwar.org/debat/shou.art.asp?aid=135246 06/01/2014ع تاريخ اإلطال .  
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  االجتماعي حملة عن النظرية العامة للضمان  :األولاملطلب 

لكنه نظام قانوين  اجتماعيةفهو فكرة  االجتماعيإذا أردنا البحث يف الفكرة العامة للضمان 
احلاجة إىل  االطمئنان، احلاجة إىل كرة قدمية جدا فاحلاجة إىل األمنمبعىن أنه كفكرة فهو ف ،أيضا

دراسات و أيضا الرساالت منتها تيارات و أراء فكرية و مواجهة األخطار كلها أفكار قدمية و تض
و يف أمواهلم "  و أيضا "  و تعاونوا على البِر و التقْوى:" و لعلنا نتذكر دائما قوله تعاىل ،السماوية

، و فكرة االقتصادياألمن  اختاللو هذا يعين أن فكرة مواجهة حق معلوم لسائل و احملروم " 
، الوقت ام قانوين يف نفسقدمية لكن أيضا هذا النظام هو نظ هي فكرة اعياالجتممواجهة اخلطر 

ام حديث النشأة، وهو بالدرجة األوىل من ناتج الثورة الصناعية و انعكاساا وكنظام قانوين فهو نظ
ت اقانوين بدأ مع الثورة الصناعية و كلنا نعرف أن الثورة الصناعية هلا انعكاس كنظام... يعين 
تركيز الثروة يف  االقتصاديةالثورة الصناعية من نتائجها  ،و سياسية ونيةو قان اجتماعيةو  اقتصادية
وجود طبقة عاملة ضخمة جدا أصبح يقوم عليها عماد أيضا  االجتماعية، ومن نتائجها أيدي قلة

ملرض العجز و امثل  اجتماعيةعلى هذه الثورة الصناعية أزمات  ، بالتايل ترتبتاالقتصاد الرأمسايل
ايل  فهذا الوضع اجلديد كان حتديا كبريا للقيم الليربالية ألنه بعد ، و بالتالعمل إىل غري ذلكوإصابات 

" كوريث شرعي للحرية "احلرية التعاقدية االقتصاديةثورة الربجوازية متسك اتمع الغريب باحلرية ال
 يف طريقه إىل التفكك  تمع الرأمسايلو بدأ ا ،إىل غري ذلك "فالعقد شريعة املتعاقدين"، االقتصادية
و هلذا واجهت هذه القيم الليربالية القيم املتعلقة بالدول احلارسة و ما يتبعها، وهذه  ،والتصدع
  .كبرياواجهت حتديا  املنظومة

يف هذه القيم و ما يترتب على ذلك من نتائج أم اخليار اآلخر و هو  االستمرارومن هنا إما 
حىت يواجه املشكالت اليت  لقيم و بالتايل خلق نوع من التكيف هلذا النظام الرأمسايلالتراجع عن هذه ا

و يف الواقع فإن معاجلة اآلثار السلبية هلذا التحول و خاصة بالنسبة للعمال الذين هم العمود  ،أصابته
 يةاالقتصادالفقري يف الثورة الصناعية و يف اإلنتاج الصناعي كان يقتضي تدخال يف احلياة 

ومن هنا برزت جمموعة من القواعد اليت أصبحت الحقا  يشار إليها بقانون العمل أي  االجتماعيةو
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مل العأثناء  لساعات العمل، محاية األحداث دىن لألجور و حماولة وضع حد أعلىحماولة وضع حد أ
 االجتماعيةماية بدأ منطق الدولة احلارسة يتراجع ملصلحة احلومن هنا  ،ويف مواقع العمل إىل غري ذلك

اليت تتعلق حبماية الفئات  االجتماعين أن تلك هي بداية فكرة القانون و أظ االجتماعي،و التدخل 
  ، وكان يف مقدمتها األسباب التارخيية املعروفة للعمال .احلمايةاألكثر حاجة إىل 

سة لدولة احلار، البد من وضع قواعد قانونية ختالف متاما منطق امن تدخل و هنا يبدو أنه البد
منا عنها و اليت أصبح يشار إليها من بعد وضعت هذه القواعد اليت تكل ، وو القيم الليربالية التقليدية

من خالل تشريع  االجتماعية، مث اضطرت الدولة الرأمسالية إىل أن تتبىن احلماية بقواعد قانون العمل
بشكل عام   االجتماعيا يف تاريخ القانون ، و البداية كانت كما يشار إليهاالجتماعيقواعد للتأمني 

، بتشريعات " بامسارك" أو التشريعات البسماركية"، بشكل خاص االجتماعيو تاريخ قانون الضمان 
، و رأى أنه البد من التراجع ملصلحة النظام الرأمسايل و إال فإن مسارك كان رجل دولة نافد البصريةبا

، بدأت شتراكيةاال رساط العمال القيم و األفكات تنتشر يف أوالنظام الرأمسايل يشهد أزمة ألنه بدأ
، ووصل إىل الربملان األملاين آنئذ حوايل إثين عشر بات العمال، و تشكلت أحزاب اشتراكيةاشكل نقتت

ينشط و هلذا بدأت الفكرة الرأمسالية يف مواجهة صعبة  االشتراكيعضوا يف الس النيايب و بدا التيار 
منا وإري و لذلك تدخل و قال إن الدولة ليست مهمتها فقط أن تكون حارسة أو حكما و امتحان عس

، و أقنع الربملان بإصدار جمموعة من القوانني فيما يتعلق بالتأمني بد أن حتقق اخلري العام للمجتمعال
 يسمى  ماعياالجتدوينها و هلذا فالقانون  ت، إذن احلماية األوىل املتعلقة بعالقات العمل متاالجتماعي

و بامسارك أصدر ثالثة قوانني معروفة   االجتماعيقانون احلماية املدعمة " مت تدعيمها أيضا  بالتأمني "
و تأمني  1884 ، التأمني من حوادث العمل سنة1883شهورة و هي تأمني املرض سنة و م

انيا حىت انتقلت مكانا شرعيا يف أمل االجتماعي، و ما إن وجدت فكرة التأمني 1889الشيخوخة سنة 
و نشري فقط إىل أن  ،لدان الصناعية و يف بعضها بصعوبةالبكافة إىل الدول األخرى و بدأت تنتشر يف 

مني أ، ومل تتنب فرنسا قانون الت هذه األفكار أكثر من عشرين سنةفرنسا استمر النقاش حول تبين
زاس و اللورين) و كانت منطقة إال بعد احلرب العاملية األوىل عندما استعادت (األل االجتماعي
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أن املواطن الذي عاد إىل  و بدا ،االجتماعي يف أملانياتطبق فيها قوانني التأمني  1األلزاس و اللورين)(
سيكون يف وضع أسوأ مما كان يف  االجتماعيحضن الوطن الفرنسي إذا مل يطبق عليه التأمني 

 االجتماعياملهم يف األمر أنه من املفارقات أن التأمني   ،االجتماعيو بالتايل مت تبين التأمني  ،االحتالل
، و يف و هي الواليات املتحدة األمريكيةا تحما أكثر معاقل الليربالية تزامتاق االجتماعيو الضمان  

كثر أو السياسية هي أكثر تطبيقا و االقتصاديةالواليات املتحدة األمريكية نعرف أن الليربالية مبفاهيمها 
، لكن األزمة اليت معروفة االقتصاديةواحلرية  االقتصاديالوثائق الدستورية و النظام  حضورا يعين
، وأيضا جديداالكربى فرضت واقعا  االقتصاديةو ما بعدها ما يسمى باألزمة  1920وقعت عام 

 ا اليت أثريت يف أملانيا يف الثورة الصناعية أثريت أيضا يف أمريكا و أصبح هناكنفس املشكلة تقريب
و األزمة  ،دولة احلارسة و تواجه هذه األزمةمشكلة و هي إما أن تتخلى الدولة األمريكية عن قيم ال

، و إال فإن ذا ممنوع يف منطق الدولة احلارسةو ه االجتماعيةو  االقتصاديةياة احلحتتاج إىل تدخل يف 
، و البطالة كانت خانقة ه التضخم إىل مدى بعيد جدا، يعين األزمةاألمريكي الذّي وصل في االقتصاد

 لة و تواجه هذه األزمة و إال، و بالتايل إما أن تتدخل الدوبطالة واسعة جدابني أوساط العمال 
انتخب الرئيس  إن، و هلذا  ما هالرأمسايل مبجمله  وسوف يهدد االقتصادسينعكس ذلك على 

سياسة اجلديدة الى بوضع ما يسمدا يف التاريخ األمريكي حىت بدأ ب"روزفلت" و هو مشهور ج
، االجتماعي، ومن بني هذه القوانني ما يسمى بقانون الضمان االقتصاديووضع قوانني اإلصالح 

" " ألنه يف السابق كان يستخدم مصطلح االجتماعيالضمان هنا ألول مرة يستخدم مصطلح "و
عدم التدخل يف احلياة   " و هذا طبعا تراجع كبري عن منطق الدولة احلارسة و منطقاالجتماعيالتأمني 

 النظامحىت يف  االجتماعية، و هذا أعطى شرعية يف الواقع لفكرة احلماية االجتماعيةو  االقتصادية
و احلرب العاملية الثانية أيضا  وما بني احلرب العاملية األوىل ، احلربنيذلك  نأيت إىل ما بني بعد الرأمسايل

، وهنا اطمئنانجذب الناس إليها حىت حياربوا و هم يف حالة ولة احملاربة حمتاجة إىل إقناع وبدأت الد
بدخول  فقد أدركت بريطانيا  أا لن  تستطيع الصمود يف احلرب إال بإقناع الناس  بريطانياخاصة يف 

                                                             
انيا يف شرق األلزاس و اللورين : إقليم فرنسي يتألف من مقاطعة األلزاس و مقاطعة اللورين ، يقع يف شرقي فرنسا على امتداد احلدود الفرنسية مع امل  1

  اإلقليم و دوقية لكسمبورغ و مملكة بلجيكا يف مشاله .
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ء مت التفكري فيه ، و هلذا أول شياطمئنانالناس إال إذا كانوا يف حالة  إقناع، و ال ميكن هذه احلرب
يف هذا املوضوع أن احلكومة الربيطانية شكلت  ، لكن ما يعنيناأخرى إستراتيجيةإىل قضايا   باإلضافة

يشار إليه دائما و هو معروف و هو  االجتماعيجلنة برئاسة لورد شهري جدا يف تاريخ قانون الضمان 
األربع و خاصة التحرر من  رياته" و هو متأثر حقيقة بأفكار " روزفلت" عن ح" بيفريدجاللورد 
، و هو الكامل رت" خاصة فيما يتعلق بالتشغيل يرتية أو ما يسمى بآراء " كي، و متأثرا أيضا بالكاحلاجة

ووضع تقريرا هاما  و شكلت هذه اللجنة برئاسته االجتماعيأيضا مهتم جدا بإصالح نظام التأمني 
عامل بل حىت يف نيا فقط و لكن يف أغلب دول الكبرية جدا ليس يف بريطاجدا كانت له انعكاسات 

، ومن البد من القضاء على الفقر االجتماعي،، هنا قال البد من إصالح الضمان املواثيق الدولية
هذه اللجنة بينت أن تسعة أعشار من األسر  باسم اللورد بيفريدجاملفارقات أن الدراسة اليت قام ا 

يؤدي إىل دخول احلرب   كشف عن أزمة حقيقية و هذا الالربيطانية تعيش حتت خط الفقر يعين
بالتشغيل الكامل و ربطه بالسياسة  االجتماعي، و هلذا اقترح ربط إصالح التأمني بنجاح فيها
و خلق  االجتماعيد من  توحيد نظام الضمان بو ال االجتماعيةو البد من توسيع احلماية  االقتصادية

يه دائما أن الطريان اإلجنليزي كان يف أثناء احلرب يسقط آالف ار إل، و قيل كما يشإدارة واحدة
و أن هناك محاية  اطمئنانيف حالة  نية حىت الناس يكونواهذا التقرير على املناطق الربيطا النسخ من
انتقل إىل  رري، هذا التقن سيئا بالنسبة للناسنا  احلرب يف املستقبل لن يكول، و بالتايل لو دخاجتماعية
التقليدي الذي مثلته  االجتاهومن هنا بدأ  ،انتقل أيضا إىل املواثيق الدوليةري من الدول و عدد كب

حاجة إىل  تشريعات " بامسارك" وهو أن احلماية تتصل و تتعلق فقط بالعمال ألن هذه الطبقة األكثر
مدى إىل  اعيةاالجتمو احلماية  االجتماعيو بدا هذا التقرير ينقل الضمان  ،احلماية ألسباب معروفة

، و هذه منا هو حق للجميعاالجتماعي ال يتعلق فقط بالعمال و إأرحب و أوسع و هو أن الضمان 
يم مو تع االجتماعيو هو تعميم فكرة الضمان  االجتماعيةالثاين للحماية  باالجتاهبداية ملا يسمى 

من حق للعمال إىل حق  االجتماعية، و هذه الفكرة اليت حولت احلماية االجتماعيةفكرة احلماية 
 1941، مثال اإلعالن األطلنطي يف عام جدت هلا صدى يف املواثيق الدوليةللمواطن بشكل عام و

التعاون الكامل بني الدول يقتضي رفع  اإلعالن أن احيث ورد يف هذوهذا التاريخ مهم جدا 
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ر ما تكلمنا عنه فيما ، و هذا كله يف إطااالجتماعيو الضمان  االقتصاديمستويات العمل و التقدم 
، و يشري ير أيضا على ميثاق األمم املتحدة، انعكس هذا التقرتعلق باحلرب و ما هو آت من أخطاري

امليثاق بشكل واضح إىل أن األمم املتحدة جيب عليها أن تعمل على حتقيق مستوى عال من العمل 
و توسيع نطاق  االجتماعيةماية حول احل"ى هلذا التقرير"تقرير بفريدجو جند صد االجتماعيوالتقدم 
 22نص يف املادة  نسان الذي جند له صدى أيضا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإل االجتماعيةاحلماية 

  .االجتماعيعضوا يف اتمع حق الضمان  باعتبارهعلى أن لكل شخص 

ملتعلق الربوتوكول ا ،حق من حقوق اإلنسان االجتماعيو بالتايل بدأت تتأكد فكرة الضمان 
نص بشكل  16/12/1966عامة يف الذي صدر عن اجلمعية ال االجتماعيةو  االقتصاديةباحلقوق 

مبا يف ذلك  االجتماعي" تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان واضح
 حتولت إىل فكرة عاملية من ناحية االجتماعيةمبعىن آخر أن فكرة احلماية  االجتماعيةالتأمينات 

 .2أصبحت هذه الفكرة حقا من حقوق اإلنسان و

    social Security االجتماعي: تعريف الضمان املطلب الثاين

  الفرع األول: تعريفه 

" إىل "دولة الرفاه أصول، و ترجع walfare state تبلور هذا املفهوم مع ظهور دولة الرفاه
 ن يكره استخدام هذا املصطلحكا و مع أن بيفريدج نفسه 1942التقرير الذي وضعه بيفريدج عام 

، صدرت جمموعة من أو الرفاهية من دولة الرفاه انطالقا، " االجتماعيةل عنه " دولة اخلدمة و يفض
 تستهدف تقدمي الرعاية  اليت ،االجتماعيةو الرعاية  االجتماعيالقرارات التشريعية و منها الضمان 

، ومنو املناطق العشوائية التكنولوجيا و أساليب اإلنتاجيق ، و معاجلة املشكالت النامجة عن تطبللفقراء
و يستخدم ا الدولة تقدمه اجتماعيةاحلضرية هذه املشكالت اليت ال ميكن  معاجلتها إال بتوافر خدمات 

اق دعم الدخل مثل معاش التقاعد و نسللداللة على جمموعة متنوعة من ااالجتماعي ضمان ال مصطلح

                                                             
، املركز العاملي لدراسات و أحباث الكتاب األخضر آفاق املستقبل، حماضرة الشهرية العاشرة الواقع و د. عمر إبراهيم حسن ، الضمان االجتماعي  2

  . 2006املوسم الثقايف لسنة 
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 البطالة و تعويض نقص دخل األسرة األمومة و تعويض العجز و تعويض و تعويض اإلصابة واملرض 
اخلاصة  لألنساقليس ببساطة مصطلح شامل جامع  االجتماعيو هناك من ذهب إىل أن الضمان 

  .3كافة  االجتماعيةجماال حلماية اتمع بأسره من املخاطر بدعم الدخل فقط و أمنا هو حماولة أوسع 

و للعبارة  social securityتماعي تعريب للعبارة االجنليزية إن عبارة الضمان االج
securité sociale  اباللغة الفرنسية، و احلقيقة أن هذه العبارة ال تؤدي املعىن املقصود منها أل

إىل التفكري بوجود خطر جيب ملنا ألول وهلة " حتتعين "ضمان اتمع" و إذا متعنا يف عبارة "ضمان
حتمي الشخص املهدد بذلك اخلطر، و واقع احلياة يدلنا على أن كل شخص مهما مواجهته بوسائل 

 ادث و الشيخوخة و العجز و الوفاةكانت وضعيته املادية معرض ملخاطر عديدة، كاملرض و احلو
  4وكذلك للبقاء بدون وسيلة للعيش.

هو الضمان ضد إىل معنيني ، الضمان مبعناه  الضيق و  و على أية حال تشري كلمة " ضمان " 
، وهو الضمان  باملعىن املطلق احلرمان و الفقر الشديد بتقدمي حد أدىن من املساعدة و املعىن اآلخر هو

، الذي يرى الفرد أنه حد أدىن من الدخل اخلاصمستوى معني من احلياة، أي ضمان ضمان 
بني األفراد  جتماعياالتعبري شامل يقصد به التكافل  االجتماعي، وفقا لذلك فإن الضمان يستحقه

خوخة و العجز و الوفاة بتقدمي املساعدات و املزايا اليت تقدم للعاملني و أسرهم يف حاالت الشي
  .5، و األمومة و التعطل عن العمل حالة إصابة العمل و حاالت املرض والطبيعية، 

ياة مبفهومها احلديث ( الذي ميتد ملختلف جوانب احل االجتماعيتستخدم عبارة الضمان 
ية لضمان و تعويض ) لتشري إىل تدابري تأمينية و غري تأمينللمجتمعات املختلفة االقتصاديةو  االجتماعية

املادية  االحتياجات( عند انقطاعها أو توقفها ) و توفري  دخول املواطنني"و املقيمني"و حدودها الدنيا

                                                             
3- http://www.moqatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/SocialSecu/sec01.doc-cvt.htr تاريخ االطالع   

07/01/2014                                                                                                                                             
  .7ي، دار للنشر، الطبعة األوىل، ص )، شرح قانون الضمان االجتماع1998( د. عوين حممود عبيدات - 4

5 - http://www.moqatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/SocialSecu/sec01.doc-cvt.htr  تاريخ اإلطالع 
7/01/2014.  
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بكافة تدابري توفري القدرة على  ماماالهتضمان الدخل و ميتد املفهوم ليشمل إىل جانب .. يلزم.حيث 
  .6التكسب 

و  حتريره من اخلوف و القلق، معناه محاية اتمع أو االجتماعيو عليه ميكن القول بأن الضمان 
تمع من بأنه التعهد حبماية ا االجتماعي على أساس هذا التحليل اللغوي ميكن أن نعرف الضمان

  .7و رمبا القضاء عليهمهلت ألدت إىل ضعفه و تأخره ، اليت لو أاملخاوف و املخاطر اهلامة

بتوفري مزايا نقدية (على االهتمام جماال عاما يتمثل يف  االجتماعيصبح للضمان و بوجه عام أ
خنفاض الدخل بصفة مؤقتة ) عند توقف أو املستوى الفئوي و املستوى اجلماعياملستوى الفردي و ا

الشائع هنا  األساسي، و يتمثل التدبري اية الطبية و التعليميةنري الع... و ميتد ذلك أيضا إىل توفأو دائمة
األربعة األول تأمني الشيخوخة و العجز و الوفاة و الثاين تأمني  ( بأنواعه االجتماعيام التأمني يف نظ

إصابات العمل و الثالث التأمني الصحي و أخريا تأمني البطالة) و الذي يهتم مند نشأته بتعويض 
" الطبقة هرت يف أوائل القرن التاسع عشر حيث ظ ( يرجع إىل بداية الثورة الصناعية يف أوروبا الدخل

األجر يف حاالت  انقطاعالعاملة" كطبقة كبرية تعتمد يف معيشتها على أجورها و تعاين من توقف أو 
 االجتماعيمع التأمني بات العمل و تتالزم التعطل و املرض و إصالوفاة و االشيخوخة و العجز و 

  .8تدابري املساعدات العامة اليت متول أساسا من األموال العامة )

اليت تنص عليها  االجتماعيةو  االقتصاديةمن احلقوق  االجتماعيالضمان يف و يعترب احلق 
 جمموعة من العهود و املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان و هي ال تقل أمهية عن احلقوق املدنية والسياسية

                                                             
ألسلوب األمثل الضمان االجتماعي وفقا للمنظور اجلديد و ا – التأمني االستشاري و أستاذ التأمني جبامعة بين سويف د.سامي جنيب ،خبري-  6

  .3، ص  2009ديسمرب  21-19فترة من ورقة عمل مقدمة  إىل املؤمتر العريب للضمان االجتماعي املنعقد يف مدينة شرم الشيخ خالل ال  ،للتمويل
  . 13ص  املصرية ، القاهرة ، الضمان االجتماعي ، دراسة مقارنة ، مكتبة ألجنلو :1965د. مبارك حجر  -   7
ة للنقابات يشار تارخييا إىل قيام الدامنرك و سويسرا بإعانة مجعيات املعونة املشترك حلاالت املرض و قيام الدامنرك و السويد بتقدمي إعانات كبري -  8

  لتنفيذ تأمني اختياري ضد البطالة .
، ظل الوحيد يف ميدانه قرابة ثالثني الجتماعيسمارك ، أول نظام للتأمني ابو بتوجيه من  1889-1883قد أنشأت احلكومة األملانية فيما بني سنيت  و

العجز يف  و أخريا تأمني الشيخوخة و 1884و الثانية تأمني إصابات العمل يف سنة  1883عاما ، على مراحل ثالث : األوىل التأمني الصحي يف سنة 
 و كل منها كان إجباريا على العمال الصناعيني ... و قد أسند إىل صناديق املعونة املشتركة القائمة إدارة التأمني الصحي و إىل مجعيات 1889سنة 

  أصحاب األعمال احلرفية إدارة تأمني إصابات العمل و مت تكليف احملليات بإدارة تأمني املعاش.
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املؤقت الناتج  من تعويضات عن العجز االجتماعييد األجراء املصرح م يف صندوق الضمان و يستف
) االجتماعية، و عن اإلحالة عن التقاعد اجلزئي ( املرجعية الدولية للحقوق ادثعن األمراض و احلو
يات و كذا التوصو العهود الدولية حلقوق اإلنسان ، تعترب املواثيق االجتماعياحلق يف الضمان 

و تتمثل يف  االجتماعيةمة العمل الدولية من أهم مرجعيات احلقوق االتفاقيات الصادرة عن منظو
  :االتفاقياتجمموعة من العهود و 

 :" لكل شخص بصفته عضوا يف اتمع احلق يفن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانم 22املادة  -
 . الضمان االجتماعي

يف مستوى من املعيشة كافة : لكل شخص احلق وق اإلنسانن اإلعالن العاملي حلقم 25املادة  -
و املسكن  ته و يتضمن ذلك التغذية و امللبسة على الصحة و الرفاهية له و ألسرللمحافظ

يف حاالت  ، و له احلق يف تأمني معيشتهالزمةال االجتماعيةوالعناية الطبية و كذلك اخلدمات 
وخة و غري ذلك من فقدان وسائل العيش الكرمي و املرض و العجز و الترمل و الشيخ البطالة
 .روف خارج عن إرادته "ظنتيجة ل

" تقر الدول و الثقافية  االجتماعيةو  االقتصاديةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق  09املادة  -
 مبا يف ذلك التأمني اإلجباري "  االجتماعياألطراف يف العهد احلايل حبق كل فرد يف الضمان 

و الثقافية  االجتماعيةو  االقتصاديةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق  10،11،12املواد  -
 مة العمل الدولية :باإلضافة إىل جمموعة من التوصيات و االتفاقيات الصادرة عن منظ

  م ضمان أسباب العيشحول مقاييس ا 1944لسنة  67التوصية لعامة اليت. 

 االجتماعيللضمان  حول املقياس األدىن 1952لسنة  102 االتفاقية. 

 د و األجانب يف جمال الضمان لحول املساواة بني عمال الب 1962لسنة  118 االتفاقية
  االجتماعي.

  9االجتماعيالصندوق الوطين للضمان  1983لسنة  167التوصية. 

                                                             
 elkhadra.com/fown/shou/hread.php ?t=40997االجتماعية، صندوق الضمان االجتماعي، اخلضرة  مقالة بعنوان احلماية  9

  . 7/01/2014تاريخ اإلطالع 
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  الفرع الثاين :خصائصه 

  يتميز بعدة خصائص أمهها :

ولة أصحاب األعمال، و الدملني يف الدولة و فيه مجيع العا باالشتراكام إجباري يلزم أنه نظ -
 نفسها. 

هر ذلك يف أن العامل و صاحب العمل يشتركون يف األقساط أنه نظام تكافلي اجتماعي و يظ -
  .إعانات اليت تدفعها لصناديقهام يف صورة أن الدولة تساهم يف هذا النظكما 

، كما أنه يشمل املتعطلني نتظمةالة غري املمأصحاب األعمال و العالشمول جلميع العاملني و  -
  .للحصول على عمل آخر جهة و االنتظار انتهاء عملهم من العمل يف فترات بينية حني عن

 .اديق التأمني اليت تقوم بإنشائهاالتأمينات من خالل صن بإدارة هذهأن الدولة تقوم  -

 ، و توفريوفاةأو الشيخوخة أو ال للعجزالدخل عندما يقل الدخل أو ينقطع ضمان استمرار  -
لإلنسان يف مستقبل حياته  االقتصاديتكاليف العالج  أثناء املرض مما يؤدي إىل توفري األمن 

 .دية و كفاءةجيعله مطمئنا و ينصرف إىل عمله جبأو لذويه بعد وفاته مما 

 مة عالية تعمل على متاسك اتمعذلك قي باعتبارحتقيق التكافل و التعاون بني أفراد اتمع  -
 استقراره .و

 .غ قليلة و حيصل على مزايا متعددةاتمع ألن املشترك يدفع مبال إعادة توزيع الدخل بني أفراد -

استمرار الدخل للمواطنني بعد التقاعد يوفر هلم قوة شرائية تساهم يف تنشيط حركة السوق  -
  .10مواجهة الركود و

                                                             
يل لتقى الدوامل، لتطور يف اجلزائرفهوم و املخاطر و اامل، احلماية االجتماعية بني و التسيري ) أ. زيرمي نعيمة ( أستاذة مساعدة كلية العلوم االقتصادية  10

جتارب دول " جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، كلية العلوم االقتصادية ، العلوم  "، الواقع العلمي و آفاق التطوير السابع حول " الصناعة التأمينية
  . 3ص  2012ديسمرب  04-03التجارية و التسيري يومي 
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  االجتماعي الفرع الثالث : أمهية الضمان 

تأمني فهو بذلك يهدف إىل معاجلة ومواجهة ما قد حيل بالفرد من  الجتماعييعترب الضمان ا
 االجتماعية من ذلك فإن أمهية التأمينات انطالقا، و حياته و ذلك باإلنقاص من موارده مصائب  تعيق

  ائف اليت يؤديها التأمني .من ثالث زوايا و ذلك من خالل الوظهر تظهي نفسها أمهية التأمني و 

 االجتماعيةيفة الوظ :  

منهم  ألشخاص لضمان خطر معني، فيقوم كلالتعاون بني جمموعة من ا إذ يهدف التأمني إىل
، و حتقق هذه الصورة أحد منهم أيهلا  تغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرضدفع قسط أو اشتراك لب

يف تشريعات  للتأمني بصفة خاصة االجتماعيةيفة ، و تتجلى الوظ11مني التباديل أباخلصوص يف الت
مؤسسات للتعويض عن األمراض  إنشاءو ما يترتب عن ذلك من  االجتماعيةالعمل و التأمينات 

، و غريها من الصناديق اليت تنشأ هلذا الغرض فالصندوق هنا دث املهنية و الشيخوخة و البطالةواحلوا
، و ذلك عن أي خطر اعدة الفرد الذي قد يصيبهاآلخرون ( املؤمنني هلم) يف مس األشخاصحيل حمل 

  االجتماعية.طريق دفع التعويضات الالزمة له فدور التأمني هنا يكتسي الصيغة التضامنية 

 يفة النفسية الوظ: 

و تتمثل يف توفري األمان و إزالة اخلوف من بال املؤمن هلم من أخطار الصدفة و يصبح ذه   
يتحلى  ، األمر الذي جيعلهشاطاتهمستقبل ن على مستقبله و االرتياحالعملية يشعر بنوع من األمان و 

ني لكل الصدف عملية التأم بفضل االطمئنان، و حيذوه يف ذلك األمان و بروح من املبادرة اخلالقة
، كعدم قدرته على كسب الرزق ألسباب خمتلفة كالبطالة و إصابات العمل واملفاجآت اليومية

عن النشاطات الطبيعية و املخاطر النامجة ارث واحلوادث مبختلف أشكاهلا و الشيخوخة و الكو
ه بأنه قد حيصل على ند تأديته عمله و ذلك  بعلمفالشخص حيس باألمان ع ،12الصناعية و التجارية 

                                                             
ددة فيدفع كل منهم اشتركا يكون اهلدف منه تغطية اخلسائر اليت يتعرض يقصد بالتأمني التباديل اتفاق جمموعة من األشخاص على تأمني خماطر حم  11

  . 3، ص : مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، مرجع سبق ذكره2004معراج جديدي د.هلا أي واحد من هؤالء مدة التأمني ، 
 منطه ، حيث أن التقدم االقتصادي و ظهور آالت و معدات إذ أن التغريات االقتصادية هلا تأثري مباشر على تطور الضمان االجتماعي و تغيري -  12

  جديدة هي اليت أملت و بررت ضرورة إنشاء نظام تأمني اجتماعي كفيل بتوفري احلماية و  الضمان الالزمني للعامل مقابل مردود يته .
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يفة النفسية اليت يلعبها التأمني هي الفائدة و الوظحادث حيل به فريتاح نفسيا لوضعه و  أيتعويض 
   .االجتماعي بصفة خاصةبصفة عامة و الضمان 

 االقتصاديةيفة الوظ :  

و ذلك بواسطة جتميع رؤوس األموال املكونة من  لالدخارو يعد التأمني إحدى الوسائل اهلامة 
، إال أن هذا الرصيد غالبا ما يف الواقع رصيدا لتغطية املخاطر أقساط و اشتركات املستأمنني اليت تضل

بأن املخاطر ال تتحقق يف كل احلاالت حىت ف يف عمليات استثمارية و جتارية ألن التجربة أثبتت يوظ
الت الدولية االقتصادية يف جمال املعامو إن مت ذلك و هذا ال يكون يف وقت واحد و تزداد األمهية 

شعوب إذ يسمح للمستثمرين األجانب التأمني عامال مشجعا لتكثيف املبادالت بني الحيث يشكل 
ن خوف من اآلثار السيئة اليت تسببها املخاطر التجارية بالعمل دو ،بعمليات عابرة للحدود واملوردين 
( تاجر)  يف هذه احلالة يشتغل لدى شخص آخرفالعامل حىت و إن كان ة و كذا الطبيعية يو السياس

و خاصة مصدر رزقه  وضعيته عليه جتعله مضمون و مطمئن جتاه فإن إجبارية التصريح به و التأمني
لنسبة لرب العمل الذي ال يتحمل تعويض اخلسائر و األضرار اليت كما هو احلال كذلك با عائلته، و

و باإلضافة إىل ، قانونية و دفع اشتراكامقد تصيب العمال من حسابه اخلاص إذ هو صرح م بصفة 
ائف فإن فائدة التأمني قد تتعدى املؤمن له فينتفع ا الغري و بصفة خاصة خلفه و ذلك يف هذه الوظ

و بذلك يتحقق الضمان املرجو من اء تأدية العمل أو حىت مبناسبته يف بعض احلاالت حالة الوفاة أثن
  .13 االجتماعيام التأمني نظ

                                                             
للتأمينات االجتماعية و التشريع اجلزائري و مشاكله  أ. الطيب مسايت ( قاضي جملس قاضي سطيف اجلزائر) ، عنوان املداخلة اإلطار القانوين -  13

  .ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس و النظرية و التجربة التطبيقية  2011أفريل  25/26العملية، خالل فترة 
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  : االجتماعيأهداف الضمان  :الفرع الرابع

، فإن االجتماعير عمن يتوىل مسؤولية النهائية عن ممارسة حق اإلنسان يف الضمان بغض النظ
  :مايلي قاألهداف الرئيسية ترمي إىل حتقي

 ، مبا يف ذلك استئصال الفقر و حتسني حصول اجلميع علىانعدام األمن يف الدخلاحلد من  -
 روف عمل و معيشة الئقة.اخلدمات الصحية لضمان حتقيق ظ

  .احلد من انعدام املساواة و اإلجحاف -

  .ذلك حقا قانونيا باعتبارتقدمي إعانات مناسبة  -

  .اجلنسنوع اإلثين أو  االنتماءأو ضمان غياب التمييز على أساس اجلنسية  -

 .14 االستدامةمان القدرة على حتمل األعباء الضريبية و الكفاءة و ض -

  .و احلاجة االستغاللمحاية الطبقة العاملة من  -

 .سانية و تنمية قدراا على العملات اإلناحلفاظ على الذ -

 .االجتماعيةالتوزيع العادل للطبقات  -

 .تنمية الشعور اجلماعي -

 15 .اد فرص عمل جديدةإجي -

  االجتماعي الضمان :أنظمةاملطلب الثالث

وانني التنظيمية و اإلجراءات القانونية، تطبق على النظام هو عبارة عن جمموعة من الق
  من نظامني : لضمان االجتماعي، يتكون نظام ادد التعويضات اليت يستفيدون منهااملشتركني و حت

  .النظام العام -

 ملكمل.االنظام اخلاص أو  -

                                                             
ص ، 2011، جنيف / عادلة ، الدورة املائة ،مكتب العمل الدويل، الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية و عوملة مؤمتر العمل الدويل -  14

6.   
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق  5احملامي فراس ملحم ، اإلطار القانوين للضمان االجتماعي يف فلسطني ، سلسلة مشروع " تطوير القوانني   - 15

   .17-16ص  1995املواطن  رام اهللا ، ايلول 
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 :16النظام العام -1

تجاري ، الالعام و اخلاص يف النشاط الصناعي، يضم عمال القطاع و هو النظام األكثر أمهية
  .النسبة لكل املخاطر أو جلزء منها، و هو يعترب نظام تعويضي سواء باخلدمات و القطاعات األخرى

 م العام الذي يغطي جمموع املخاطرالنظا: 

التجارة  الصناعة و  ، و حاليا أجراءألجراء السابقنيق إال باألجراء و او هو يف األصل ال يتعل
شغيلهم فإم ، شكل طبيعة أو صالحية عقود تما شابه ذلك، ومهما كان مبلغ و طبيعة أجورهم

مني ، هم الوحيدون الذين يستفيدون من جمموع التعويضات النقدية أو العينية للتأمعنيون ذا النظام
  ، األمراض املهنية و التعويضات العائلية .مومة، املوت، العجز، حوادث العملضد املرض، األ

  النظام العام الذي يغطي جزء من املخاطر: 

 النظام العام هناك بعض األنظمة اخلاصة اليت تعترب فردية بشكل كبري أو على األقل تنتمي إىل
  :مة تتمثل يف أصناف املهن التالية، وهذه األنظيف بعض التعويضات

 .عمال الدولةالقضاة و  ،موظفي الدولة -

 .ان اجلماعات احمللية أعو -

  .الطلبة -

 .معطويب احلرب و ااهدين -

 .املمثلني و كتاب القصص األدبية ، الدراماتيكية ، املوسيقية ...اخل -

 .من منح املعاقني الكبار املستفيدين -

  .وزراء الدين و أعضاء اجلمعيات الدينية و اجلماعات الدينية -

 .و املساعدين الطبيني املتعاقدين األطباء  -

                                                             
16  L.daligand-MC jacques-la sécurité social2eme édition Masson paris ,1994.p05   
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 17األنظمة اخلاصة :-2 

اليت  االجتماعية، تأخذ على عاتقها األخطار ثر ختصص و تتفرع من النظام العامو هي أك
، و هي ذات خصوصية يف ظام العامنختص نوع من األعمال اليت متيزها أخطار خاصة مل حتمى من ال

  :هذه األنظمة ، و سنتطرق لبعضو التعويضات اليت متنحهاتنظيماا 

 لبحارة و املسجلني البحرينيظام ان: 

، وهو يتعلق ريةاية الوزارة املعنية بالسلع البح، وهو حتت وصهذا النظام هو األقدم تارخييا
  التقاعد.  أيضا، العجز و ارة لقاء تأمينهم من خماطر املرض، األمومةبالتعويضات املمنوحة للبح

  املنجمي : االجتماعينظام الضمان 

، وهو ل املناجم و األنشطة التابعة هلااحلديثة و يستفيد منه كل عما مةوهو األقدم يف األنظ
  .خاطر الثقيلةمبساعدات الدولة يف حالة امل أيضاو  االشتراكاتميول مثل النظام العام عن طريق 

 نظام العسكريني: 

جمانا من طرف األطباء  وهو حيتوي على تعويضات عينية نظرا ألن العالجات تضمن
  .العسكريني
  
 18: نظمة املستقلةاأل 

الفالحية اليت تتعامل مع  االجتماعيةو هي حتتوي على النظام الفالحي املسري من قبل التعاونية 
غري األجراء و غري الفالحني ،املؤمنني يدفعون النظام للعمال  19افة إىل ، باإلضاملستثمرين و األجراء

  .يضات حمدودةيستفيدون من تعو أيضااشتراكات أقل من باقي األنظمة لكن 

                                                             
17  L.daligand-MC jaques1994. Op CIT, p09   
18  Jacques buisson finances  publiques budget et pouvoir financier-13emeédition. Paris2001.p229 
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  االجتماعيو الضمان  االجتماعياملطلب الرابع : الفرق بني التأمني 

اليت تقدم للمواطنني  االجتماعيةهو تعبري شامل يعين كل أنواع احلماية  االجتماعيالضمان 
، وف اخلدمات والرعايةأو غريها من صن االجتماعيةأو املساعدات  االجتماعيسواء عن طريق التأمني 

و غري  ، وكبار السن و املعوقنينهم و على األخص بالنسبة لألطفالأم تكفل رفاهية املواطنني واليت 
صيغة أخرى هو جمموعة امليكانزمات أو ب االجتماعيذلك من اجلهود اليت تبدهلا الدولة يف احلقل 

رد يف حياته. و التدخالت اإلنسانية لضمان تغطية األخطار االجتماعية اليت يتعرض هلا الف القانونية،
أما التأمينات االجتماعية فتعترب أحد وسائل الضمان االجتماعي يف جمال حتقيق كل من احلماية واألمن 
االجتماعيني و هي تقتصر على تلك النظم اليت تستهدف تغطية خطر اجتماعي معني يف مقابل جتميع 

ع هذه االشتراكات على من االشتراكات،  يؤديها املؤمن عليهم و أصحاب األعمال مث إعادة توزي
يتحقق بالنسبة هلم وقوع خطر املؤمن منه، ومن مت فإذا ما حتملت الدولة يف نظام معني عبئ املزايا 
دون مقابل من االشتراكات انتفى عن النظام صفة التأمني و أصبح نظاما للضمان االجتماعي. وقد 

التأمني االجتماعي أو العكس مما يستخدم مصطلح الضمان االجتماعي يف بعض الدول حمل مصطلح 
حيدث اخللط يف أذهان البعض أحيانا، أما التأمينات االجتماعية فهي حمصورة يف فئة حمددة و هي فئة 

  1العاملني، و تكون مقابل مسامهة ختتلف باختالف النظام ذاته.

   االجتماعيالتأمني  ق يفاحلالتأكيد على  املطلب اخلامس: 

ية الثانية قد اكتسبت مكانة يف الوقت الذي نشبت فيه احلرب العامل االجتماعيةكانت التأمينات 
خاصة مع  االجتماعيذلك احلق لكل فرد يف التأمني  ، ليتأكد بعدبأمهيتها االعتقاد، و توطد خاصة

  .تقرير اللورد بيفردج

                                                             
دويل السابع حول "الصناعة التأمينية ، الواقع العملي و أفاق اللتقى امل، ر و التطور يف اجلزائرم و املخاطزيرمي نعيمة ،احلماية  االجتماعية بني املفهو  1

،  04/12/2012-03يومي  ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، كلية العلوم االقتصادية،  العلوم التجارية و علوم التسيريالتطوير ، جتارب الدول "
  . 3ص 
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رة إىل حد ، املتأثمن اإلعالنات و املواثيق الدوليةد وهو احلق الذي مت تكريسه الحقا يف العدي
  .بعيد بالتقرير املذكور

  : تقرير اللورد بفردج  الفرع األول

، لوضع تقرير عن جلنة برئاسة اللورد بفردج 1941ة لقد شكلت احلكومة الربيطانية يف سن
ضعت اللجنة تقريرا و 1942، يف عام ينبغي أن يكون يف بريطانياالذي  االجتماعينظام التأمني 

ا على النظام املذكور و مقترحاسم رئيس اللجنة ، و عرف هذا التقرير باا لتطويرهضمنته مالحظا
  يفردج. اللورد ب

، تقوم على حترير بذلك بأفكار روزفلت متأثرا، أساسيةفردج بتقريره من فكرة يو قد انطلق ب
، و لذلك عرف على اتمع التخلص منه عار جيب ، فاحلاجة يف نظر بفردجان من احلاجةاإلنس

  .بأنه نظام ضمان حد أدىن من الدخل حيرر اإلنسان من احلاجة  االجتماعيالتأمني 

، و أن ذلك ليس ضرورة القضاء على الفقر و احلاجةفردج هي يو إذا كانت نقطة البدء عند ب
ه املقترح على ضرورة تعميم ، فقد ارتكز نظامدمت األساليب العلمية السليمةما استخ مبستحيل إذا
فحسب من ناحية ليس أمهية ذلك ، حبيث يشمل مجيع أفراد اتمع و تبدو االجتماعينظام التأمني 

توسيع دائرة املستفيدين من التأمني بل أيضا من ناحية توسيع دائرة املسامهني يف متويل النظام مما يؤدي 
زيع يترتب عليه إعادة توو ، ني أفراد اتمعب االجتماعيإىل خلق نوع من التضامن و التكافل 

  .املداخيل بينهم توزيعا عادال

ليشمل كل  االجتماعية التأميناتفردج ضرورة التوسع يف املخاطر اليت يتضمنها نظام يو يرى ب
، و أكد التقرير كذلك على ضرورة مبا يف ذلك خطر األعباء العائلية، خماطر الوفاة االجتماعيةاملخاطر 

بالنسبة للمستفيدين حبيث يكون للمستفيد  جراءاتاإلاالجتماعي و تبسيط د نظام التامني توحي
  التامني من كافة املخاطر ببطاقة واحدة حتمل خامتا واحدا.

عن طريق  وضع النظام املقترح موضع التنفيذ فردج أن يتميو اقترحت اللجنة اليت يرأسها ب
قساط مقتطعة من مداخلهم و التعويض الذي ألفراد بأتأمني وطين تنظمه الدولة، و يساهم فيه ا
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، بغض النظر عن مراكزهم يف اتمع، و لضرر واحد بالنسبة جلميع األفراديستحق عند حدوث ا
 األفراد بتمويل التأمني ما التزام مبدأ، و يستثين من ميثل احلد األدىن الالزم للمعيشةوهذا التعويض 

  .ة، و  تقدمي اخلدمات الصحية، حيث تتوىل الدولة متويل ذلكيتعلق مبواجهة األعباء العائلي

، و إلغاء كل حتديد للمدة ستحقة عند حدوث الضرركما دعت اللجنة إىل رفع التعويضات امل
  خالهلا تعويض البطالة أو املرض. اليت مينح

ذلك غري أن ، االجتماعيةخاطر املفردج فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار يتلك هي مقترحات ب
إىل  فردج باإلضافةي، فقد أوصى باالجتماعيال يعد إال عنصرا من عناصر مفهوم أكثر اتساعا للتأمني 

، بضرورة تدعيم النظام املقترح بسياسة للرعاية الصحية اانية جلميع أفراد الشعب سواء من ما سبق
  .ق العمالة الكاملة يف اتمعقيسياسة عامة تعمل على حت، و إتباع ، أو من ناحية العالجناحية الوقاية

جتماعي يهدف إىل توفري احلماية االجتماعية فردج أول مشروع للتأمني االيطرح ب و هكذا
، مؤكدا على هذا النحو و بني احلاجة بشكل عام االجتماعيع أفراد اتمع رابطا بني التأمني يجلم

  .االجتماعيعلى حتقيق كل فرد من أفراد اتمع يف التأمني 

 ، بل يف حركة التشريع يفيف التشريع الربيطاين فحسب ال ثر بالغألذلك كان هلذا املشروع 
 بصفة خاصة يف البالد اليت كانت حكومات مؤقتة يف لندن أثناء احلرب العاملية الثانيةو ، العامل

على  لندا و كذلك يف العديد من اإلعالنات و املواثيق الدولية اليت حرصتوه كفرنسا، بلجيكا، 
  لكل فرد من أفراد اتمع . االجتماعيتأكيد احلق يف التأمني 

  :املواثيق الدولية: اإلعالنات و الفرع الثاين

لقد كانت احلرب العاملية الثانية مناسبة تعددت املواثيق و اإلعالنات الدولية اليت تؤكد على 
اثيق و اإلعالنات على زيادة ملو، وقد ساعدت هده ااالجتماعيو  قتصادياالال ادور الدولة  يف 

لوصول به ، و ااالجتماعي التأمنيعلى تأكيد احلق يف دت كذلك اع، و سة يف هذا االدور الدول
على الصعيد الدويل مع  االجتماعيباحلق يف التأمني  االهتمام، فقد ظهر إىل مرتبة حقوق اإلنسان

 بني روزفلت 1941أوت  12ي وقع يف ي الذاق األطلنط، فميثوب احلرب العاملية الثانيةبداية نش
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لتحسني شروط  االقتصاديال ااألكمل بني مجيع الدول يف  أكد على ضرورة التعاون تشرشل، و
  للجميع . االجتماعيتوفري التأمني االقتصادية و ، ودفع مستوى احلياة العمل

ثال يف ممت االجتماعيني الدويل بتأكيد احلق بالتأم االهتمامو كان املظهر الثاين من مظاهر 
أكتوبر إىل 27، فقد عقد يف نيويورك يف الفترة احلرب العاملية الثانية أثناءمنظمة العمل الدولية جهود 

ثاق األطلنطي و تطالب ياملمؤمتر دويل للعمل صدرت عنه توصية مؤيدة ملا جاء ب 1941نوفمرب  05
األطلنطي موضع  ثاقيامل سبيل وضع توصيات ، و خربا يفمنظمة العمل الدوليةبأجهزة  باالستعانة
  .صدرت توصية أخرى عن هذا املؤمتر التنفيذ، و

تطور الذي ظهر الاالتفاقيات يف جمال حقوق العامل و لعل املنطق هو لقد أبرمت العديد من 
أو  و ذلك سواء على املستوى الدويل االجتماعيال الصناعي فقد مت إبرام اتفاقيات يف امليدان ا يف

مم اإلقليمي و كلها تنطلق من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صادقت عليه اجلمعية العامة لأل
 10الالحقة له يف مجيع امليادين و ذلك بتاريخ  لالتفاقياتشكل العمود الفقري املتحدة و اليت ت

البناء بعد  ، متعلقة بإعادةالعاملية الثانية ببعدما عانته اإلنسانية من ويالت احلر 1945ديسمرب 
و تطوير نظم التأمينات  ،االقتصاديو العمل على التقدم  ،على أساس حتسني شروط العملاحلرب 

 .االجتماعية

أفريل  20و يف الدورة السادسة و العشرين ملؤمتر العمل الدويل اليت عقدت يف فيالدلفيا من 
ببيان فيالدلفيا  م يعرفا، و صدر عن املؤمتر بيان هلة ثانيةملسأأعيد حبث هذه ا 1944ماي  10 إىل
، مؤكدا على أن حماربة العوز جيب أن بعد ميثاقا ملنظمة العمل الدوليةفيها  اختذ، 1944ماي  10يف 

، معلنا أن جلميع الناس أي كانت ملستثمرة و املتناسقةتتم بكل قوة عن طريق كل اهودات الدولية ا
  . االقتصاديق يف حياة مادية كرمية يف ظل نظام يضمن هلم األمن احل أصوهلم

 االجتماعيةتوالت بعد ذلك اإلعالنات و املواثيق الدولية اليت تنص على ضرورة التأمينات 
، كما ينص على 25ينص عليها يف مادته ، فميثاق األمم املتحدة وتؤكد على حق كل مواطن فيها

 باعتبارهكل شخص  22، وفقا ملادته1948اإلنسان الصادر سنة ي حلقوق ذلك يف اإلعالن العامل
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صول على إشباع حاجاته احلو له احلق يف  االجتماعيةعضو يف اتمع له احلق يف التأمينات 
اهود الوطين  ل، و للنمو احلر لشخصيته، و ذلك بفضجتماعية الالزمة لكرامتهاالقتصادية و اال
  روف كل دولة و مواردها .اعاة ظمر، و ذلك مع والتعاون الدويل

، و احلرية النقابية يف العمل و احلصول على أجر عادل من اإلعالن إىل احلق 23و تشري املادة 
احلق و يف وقت الفراغ و بصفة خاصة من اإلعالن إىل حق العامل يف الراحة  24املادة  أشارتكما 

  .بإجازات دورية مدفوعة األجر

أدىن من يف حد اإلعالن على أن لكل شخص احلق يف حق من نفس  25و تنص املادة 
لمأكل و املسكن مني صحته و كفالة حياة كرمية له و ألسرته خاصة بالنسبة لمستوى املعيشة لتأ

األمان يف حالة  ، و له احلق يفالضرورية االجتماعية، و كذلك بالنسبة للخدمات والرعاية الصحية
وارد معيشته لسبب ، و يف كل احلاالت األخرى اليت يفقد فيها مترمل، الشيخوخةال البطالة  املرض، 
  .خارج عن إرادته

خاصة بعد احلرب تطورات هامة عرب خمتلف املراحل عرف  االجتماعيالضمان و بذلك فإن 
و مت التأكيد عليه أكثر بعد احلرب العاملية الثانية إذ أن  1929لسنة  االقتصاديةالعاملية األوىل و األزمة 

و التجارية  ، وفقا للتطورات الصناعيةكثريا اليت تستوجب احلماية توسعت قائمتها االجتماعيةخاطر امل
املخاطر حىت احلماية من هذه  يف احلصول على األمان و، و كذا رغبة الفرد الطبيعية العاملية املتزايدة

للحماية فقط و إمنا إذ مل  تكن وسيلة  االجتماعيا كان من تطور للضمان ، و ميهنأ حبياة كرمية
تقوم على تدخل الدولة لتحقيق مستوى  شاملة، اجتماعيةو  اقتصاديةكحلقة من حلقات سياسية و 

  .1 االقتصاديةللمواطن حىت يف ظل أكثر النظم إميانا باحلرية  االقتصاديمعقول من األمن 

                                                             
تأمني القانوين للتأمينات اإلجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية ، ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي و طار الأ.الطيب مسايت ، اإل  1

  .  2011أفريل  26-25فترة السطيف ( اجلزائر) ، خالل  و التجربة التطبيقية ،النظرية  أسسالتقليدي بني 
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  : خالصة الفصل األول

 بل  هي حق من حقوق اإلنسان أساسية،االجتماعي حاجة اجتماعية  لألمنإن احلاجة 
ن سياسي و أم اجتماعيةفبإشباع حاجته من األمن هو حتقيق للحرية احلقيقية اليت قوامها عدالة 

فر ألفراده إشباعا و، و هي شروط ال تتوفر يف اتمع الذي ال يو عقالنية و تنظيم رشيد ،اقتصاديو
  .و ال يعطيهم فرصة لتنمية قدرامحلاجاته 

) أفرز وعيا جبدية املخاطر  االجتماعية( التأمينات  االجتماعينظام الضمان  انتهاجإن 
، و اليت يعد وقوعها أمرا الشك فيه نظرا اإلنسان مادام حيا ممارسا للنشاطاليت تعيق  االجتماعية

  جز و الشيخوخة و املرض و غريها.للطبيعة الفيزيولوجية لإلنسان كاملوت و الع

  : ا بالقولسمح لنإن هذا التعبري ي

  على  يسمح بتغطية " تكاليف اإلنسان اليت ال طاقة له االجتماعيةمن احلماية  االستفادةأن حق
 حتملها منفردا ".

  أحد  االجتماعيكما يعد التأمني  االقتصاديةوسيلة للسياسة  االجتماعيةتعترب التحويالت
 و إعادة التوزيع. االقتطاعأدوات التحويل اليت تعمل على 

 االتفاقياتيزيد من مردودية املنظمة كما أن  عيااالجتما إحساس الفرد باألمان و أخري 
  حق ال مشروط لألفراد . باعتباره االجتماعيألنظمة الدولية تعمل على ترسيخ األمن و
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  متهيد

اليت دف إىل  من أهم النظم االجتماعية احلديثةيعترب الضمان االجتماعي يف الوقت احلاضر 
و ذلك عن طريق  ،اليت يتعرض هلا العامل خالل حياته الوظيفية خطاراألمعاجلة اآلثار اليت تنجم عن 
صورة تعويض أو  سواء كان البديل يفانقطاعه بسبب حتقق هذه األخطار إجياد بديل لألجر يف حالة 
من بعده حياة كرمية و مستقرة و نظرا لألمهية  ألسرتهيكفل للعامل و معاش حبسب األحوال مبا 

، فإن اجلزائر على غرار هذه الدول اهتمت االجتماعيأولتها خمتلف دول العامل للضمان  الكبرية اليت
  ملعظم شرائح اتمع. ذا النظام و أعطته أولوية كبرية و طورت من أساليبه و جعلته شامل

منذ االحتالل كامتداد للنظام الفرنسي بعد أربع  االجتماعيو لقد عرفت اجلزائر نظام الضمان 
طار. وبعد سنوات من خلقه يف فرنسا، حيث أنه مل يكن يشمل كل الفئات و ال يغطي مجيع األخ

قدا و كان من الضروري نظاما مععرف هذا النظام تغيريات هامة، فلقد ورثت اجلزائر  االستقالل
من أجل تنظيمه و تعميمه جلميع  الشعب و أيضا إدخال إصالحات على منظومة الضمان االجتماعي 

، و كان أهم تنفيذيةحماولة تكييفه و جعله قابل للتطبيق و ذلك من خالل إصدار قوانني و مراسيم 
دت خمتلف املخاطر اليت اليت جاءت يف شكل قوانني حد 1983إصالح عرفه هذا النظام إصالحات 

 االقتصاديةيغطيها النظام و القواعد املطبقة يف تغطيتها. و توالت بعد ذلك اإلصالحات وفقا للظروف 
    اليت شهدا البالد. االجتماعيةسية و و السيا
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  يف اجلزائر ضمان االجتماعياألول: ال بحثامل

ل تطورا كبريا جتسد من خالل العديد من يف اجلزائر منذ االستقالاحلماية االجتماعية عرفت 
إىل حتقيق مشولية التغطية االجتماعية  و اليت دف  اختاذهااليت مت  اإلجراءاتالتنظيمات و القرارات و 

  لكافة الفئات الناشطة و الشرائح االجتماعية و حتسني مستويات املعيشة.

  احلماية االجتماعية يف اجلزائرطلب األول:امل

  1احلماية االجتماعية مناذج :الفرع األول

 Bismarckيداألملاين على  النموذجكبريين مها  بنموذجنيمفهوم احلماية االجتماعية  ارتبط
  .Beveridgeالربيطاين على يد  النموذج و

  ):BISMARK 2 )1815-1898 وذج: منأوال

يف اية القرن الصناعي، و ذلك للحماية االجتماعية يف العامل وطين   منوذجأول  ابتكر هو من
ليهدأ األجواء اليت سادت الطبقة العاملة أثناء الثورة  النموذج) لقد جاء هذا 1880التاسع عشر (

إىل ضرورة تأمني  Bismarckطة فدعا حيث عرفت انتهاك واسع حلقوق العامل البسي الصناعية،
 من ممارسة عملهم.ليت قد تعيقهم االعمال من األخطار 

حلمايته من ن العامل عندما ميضي عقد العمل، فإنه ميضي على عقد التأمني يعين أ النموذج"هذا 
 األخطار املهنية و بالتايل يكون جمربا على ترك جزء من أجره".

  و تتمثل هذه األخطار يف:

  1883خطر املرض و لقد مت التأمني ضده سنة  -

                                                             
1 -Salhi Tarik- le système des retraites au titre de la sécurité social en Algérie réalités et 
perspectives- sous la direction de M bouyacoub Ahmed 2004 :Oran p 7-8. 

2  - Ott von Bismarck   وزراء  مملكة بروسيا أملاين شغل منصب رئيس -سيسي بروو سيا ) رجل دولة 1898يوليو30- 1815(أبريل
  األملانية. إمرباطوريةو أشرف على توحيد الواليات األملانية و تأسيس 1890و1862بني عامي 



  و التطورات الراهنة نظام الضمان اإلجتماعي                                الفصل الثاني: 

46 

 

  1884التأمني ضده سنة خطر حوادث العمل و قد مت  -

  1889قد مت التأمني ضده سنة  خطر الشيخوخة و -

، يتمتع من قوانني الضمان االجتماعي هذه من أبناء الشعب %10بينما انتفع يف ذلك الوقت 
  3من الناس يف أملانيا حبماية هذه القوانني. %90اليوم حوايل 

و  ليت تقوم بتحصيل اشتراكات العماللقد أوكلت مهمة تسيري هذا النظام إىل الدولة او 
يقوم الضمان االجتماعي  بتقدمي دخل للعامل لعمل، فعند التوقف االضطراري عن العمل أصحاب  ا

أما دور النقابات و أرباب العمل فهو توجيه و تعديل سياسة الضمان االجتماعي حسب العاطل، 
أن لكل فرد مكان يف  Bismarck و منه يرى4(أجر، بطالة، ساعات عمل) املقتضيات االجتماعية 

و ال جمال للبطالة، فالعامل قبل أن يكون عامال فهو فرد داخل اتمع، و بالتايل محايته سوق العمل 
  .5يف العمل هي محاية له و لعائلته يف اتمع

  : )6Beveridge William )1879-1963  منوذج:ثانيا

و  ) أو دولة الرفاهيةwelfare stateالثاين الكبري للحماية االجتماعية (  النموذجأب و هو 
و  تصادية و احلرب العاملية الثانيةيف الفترة املمتدة بني األزمة االق Beveridgeلقد ظهرت نظرية  

 بسبب تفشي البطالة و الفقر و زيادة التهميش. 1942بالضبط  يف سنة 

 الذي يقتضي بضرورة توفري حد أدىن للمعيشة  النموذجإىل ظهور هذا  كل هذه األسباب أدت 
لى أساس حترير اإلنسان من فكرة جوهرية تقوم ع Beveridgeو لقد انطلق  كدخل لكل جمتمع،

                                                             
  .22ص ذكره، ق بمرجع س: تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر، 2010/2011بن سعدة كرمية   3

ص ، قتصادية ختصص: اقتصاد التنميةاالعلوم يف الدراسة حالة اجلزائر ماجستري  -االجتماعية و التشغيلاية :احلم 2007/2008وراد فؤاد احلماية   4 
13.  

5 Philipe batifoulier- la protection social- dunord paris 2000 p 13. 
6 Lord William  Beveridge   الضمان االجتماعي و سياساته ولد يف   يف صوغ سياسات احلكومة الربيطانية  حولاقتصادي اجنليزي أسهم
  يف اكسفورد (اجنلترا). 1963يف رانغبور (اهلند) و تويف يف آذار  1879آذار  5
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، فاحلاجة يف نظره عار على اتمع و جيب التخلص منها، و هذا من خالل ضمان الدخل من احلاجة
  للجميع بتعزيز آلية التضامن بني األفراد بواسطة جهاز الضمان االجتماعي.  

، و ذلك من خالل زيادة يما يتعلق مبعاجلة البطالةكيرت فبأفكار  Beveridgeلقد تأثر 
و زيادة مناصب العمل، و منه زيادة الطلب، و لذلك احلكومي للتخلص من األموال املكدسة  اإلنفاق

 توزيع الدخل و يلعب هنا الضمان جيب إعادة توزيع املدخرات على مستحقيها لضمان العدالة يف
 ـقضاء على احلاجة، و هنا تكمن اللمسة اجلديدة لاالجتماعي دورا هاما يف حتقيقها و ال

Beveridge.  

  3u  les:7هي  مبادئثالثة على  Beveridge منوذجو على العموم يرتكز 

 االجتماعية، تشمل: و تعين أن كل األفراد هلم احلق يف احلماية l’universalitéالشمولية  .1
كل املخاطر و أيضا القطاعني العام  العمال األجراء سابقا، كما تشملالعمال احلاليني و حىت 

 و اخلاص ( أصحاب املهن احلرة و احلرف).

هيئة واحدة و يقصد ا جتميع و توحيد صناديق الضمان االجتماعي يف  :l’unitéالوحدة  .2
، و توطيد و منع ازدواجية االستخدامتتوىل النظام اجلديد، و تتمكن من تقليص النفقات 

 االجتماعي.التنسيق بني مصاحل الضمان 

االجتماعي  املمنوحة  من طرف الضمان اتالتقدميتشابه  : و يعين l’uniformité التشابه .3
 فال جيوز التمييز بني األجزاء أو املرض أو البطالني.

يتم عن طريق اقتطاع الضرائب و  Beveridgeو متويل الضمان االجتماعي حسب 
ة لتغطية العجز يف صندوق الضمان كبرياشتراكات العمال و على الدولة أن ختصص أموال 

  8االجتماعي باعتباره جهاز من أجهزة الدولة حيمي الفرد من عدة أخطار فهو مبين عليه و من أجله.

                                                             
الد األول، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان  -الدولية و التطبيقات العملية املعايريء الضمان االجتماعي يف ضو -د.عامر سلمان عبد امللك  7

  .160ص  1998
  .24مرجع سبق ذكره، ص : تسيري صناديق الضمان االجتماعي، 2011/ 2010 بن سعدة كرمية  8
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  : انعكاسات النظريتنيثالثا

وصل يف اجنلترا عدد املنخرطني يف  1883كانت هناك استجابة فورية ألفكار بسمارك سنة 
مشترك  111330الفحم و قطاع السكك احلديدية حوايل صندوق التقاعد يف كل من مناجم 

، أما يف فشيئا ليعم خمتلف الشبكات اخلاصةذلك شيئا العاملني مث لريتفع بعد  إمجالمن  %3.7مبعدل 
، هذا على لو يشمل كل العما إجباريافرنسا شرع القانون الفرنسي التأمني البسمركي و أصبح 

نظري فقد سامهت نظرية بسمارك يف ظهور مفهوم الدولة املستوى العملي أما على املستوى ال
  .l’état socialeاالجتماعية 

أحدثت ثورة هائلة يف مفهوم الضمان االجتماعي بتبنيه فكرة حترير  يدجبفربينما نظرية 
أول ميثاق يقر هذه احلقوق  امن احلاجة و فكرة احلق يف العمل للجميع و كان إعالن فالدلفي اإلنسان

 اإلعالنو الفقر أينما توجد تشكل خطرا لرخاء اجلميع" ليأيت بعد ذلك  لى أن "البطالةو يؤكد ع
منه على أن  25املتحدة و اليت تشري املادة  األممالصادر عن  1948سنة  اإلنسانالعاملي حلقوق 

أي مبعىن أن لكل إنسان احلق يف املستوى الالئق من  اإلنسانالضمان االجتماعي حق من حقوق 
يف يشة لتأمني صحته و سعادته هو و أفراد عائلته من حيث الغذاء و اللباس و اخلدمات الطبية املع

حاالت تعرض للبطالة أو املرض أو العجز أو الشيخوخة، أما منظمة العمل الدولية فسارعت إىل تغيري 
حبماية يهتم  توجه إىلالسابقة املتعلقة بالبطالة و االستخدام توجهاا و ذلك بإعادة النظر يف توصيات 

وسائل العيش خصوصا عند العجز عن العمل مبا يف ذلك الشيخوخة و البطالة و مت تكريس هذه 
املتعلقة باحلد األدىن للضمان  1952مث تليها عدة اتفاقيات أمهها سنة  1944التوصيات يف سنة 

ان االجتماعي االجتماعي حيث تعترب هذه االتفاقية كمرحلة جديدة يف التشريع الدويل للضم
  املعايري الدنيا للتقدميات البطالة، و الشيخوخة، إعانات عائلية...باعتبارها تفرض 

بسمارك حيث يشكالن معا قواعد نظام الضمان االجتماعي  ملبادئمكملة  بفر يدج مبادئتعد 
للحماية االجتماعية الذي  modèle européenاالرويب  النموذجاحلديث و خنص بالذكر هنا 
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املسددة  اتتناسب يف حق كل أجري مع االشتراكمد بدوره على األسلوب البسمركي الذي ييعت
 9لصاحله و األسلوب البيفردجي املستمد على التغطية االجتماعية لكل السكان.

  :احلماية االجتماعية يف اجلزائرفرع الثاينال

عي و من الدعم للسلع ، تتشكل من الضمان االجتمار اجلزائكانت شبكة احلماية االجتماعية يف
  الغذائية إضافة إىل ذلك فقد أوجدت احلكومات اجلزائرية مساعدات اجتماعية عرب برناجمني:

و هذه  األول يشمل مساعدة عائالت العاملني يف خمتلف القطاعات مبا فيهم املوظفني احلكوميني
  .األسرةدخل املساعدة مكونة من حتويالت نقدية و عالوات مدرسية بغض النظر عن مستوى 

إضافة إىل ذلك يشمل  ،لية املباشرة للمسنني و املعوقنيفهو املساعدة املا أما الربنامج الثاين،
برامج مساعدات غذائية لألسر الفقرية و منح مدرسية لألطفال، العنصر الثالث لشبكة احلماية يف 

  اجلزائر هو سياسة االستخدام و األجور.

ستخدام الكامل عرب قوانني صارمة سياسات تؤمن اال إتباعلى لقد أقدمت احلكومة اجلزائرية ع
متنع رب العمل من صرف املأجورين، كما أا فرضت على أرباب العمل تأمني العديد من املنافع 

  االجتماعية للعاملني.

ضافة إىل ذلك اتبعت احلكومة سياسة رفع احلد األدىن من األجور بشكل مستمر لتأمني احلد إ
  بول من الدخل.األدىن املق

االقتصادية اهليكلية اضطرت إىل  اإلصالحاتلكن عندما باشرت احلكومة اجلزائرية بتطبيق 
املستفيدين من املساعدات بذوي إعادة النظر يف شبكة احلماية االجتماعية. فكان التركيز على حصر 

امج املساعدات ففي تمرارية برالدخل املتدين، كما عاجلت سياسة االستخدام و ما لزم من متكني اس
)، اعتربت احلكومة أن الدعم للسلع الغذائية ال ميكن االستمرار به و 1992التسعينات (عام  لعمط

                                                             
 اجلزءان، الدكتور عامر سليمان عبد املالك، الضمان االجتماعي يف ضوء املعايري الدولية و التطبيقات العملية، منشورات حلب احلقوقية، بريوت لبن- 9

  .156الثاين،ص 
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مرآة للكلفة احلقيقية هلا. لذلك أوقفت الدعم عن معظم السلع باستثناء البد من أن تكون األسعار 
  احلليب و الطحني و السميد.

من الناتج القومي  %4.7و هي  1991ها األعلى عام و بالتايل اخنفضت نسبة الدعم من حد
.كما انتشرت البطالة بسبب تسريح العمال و غلق معظم  1999إىل ما يقارب الصفر باملئة عام 

املؤسسات و اتسعت بذلك رقعة الفقر، و تعويضا عن كل هذا، أقدمت احلكومة على تقوية 
جتماعية بربامج أمهها التأمني ضد البطالة و التقاعد املساعدات املالية من خالل إثراء نظام احلماية اال

إىل مساعدة  دمت احلكومة على تشريع جديد يهدففيما يتعلق بقوانني العمل، فقد أق املسبق، أما
الشباب يف حبثهم عن فرص عمل، فأوجدت برامج تأهيل يف اإلدارة و التعاونيات و تشجيع 

راءات غري كافية لتغطية االخنفاض يف الدخل الناتج عن املؤسسات الصغرية، و رغم هذا فإن تلك اإلج
ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة و انتشار البطالة من جهة أخرى بسبب عدم توفر الرأس املال 

  .10املطلوب خللق فرص العمل

إن احلماية االجتماعية ميكن تلخيصها يف الدور الذي تقوم به صناديق احلماية االجتماعية عرب 
  ول.الد

عرفت احلماية االجتماعية يف اجلزائر منذ االستقالل تطورا كبري جتسد من خالل العديد من 
التنظيمات و القرارات و اإلجراءات اليت مت اختاذها و اليت دف إىل حتقيق مشولية التغطية االجتماعية 

ن تلخيص مؤسسات لكافة الفئات الناشطة و الشرائح االجتماعية و حتسني مستويات املعيشة، و ميك
  احلماية االجتماعية يف الفروع التالية:

CNAS الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و يشمل العمال الذين:
حيث تقتطع يتقاضون األجور بصفة عامة، و كذلك بعض الفئات األخرى (املعوقني، ااهدين...) 

  النامجة عن املرض أو حوادث العمل.نفقات نسبة من أجور العمال شهريا لتغطية ال
                                                             

، التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر، رسالة مقدمة ضمن ) 2006/2007( ة كيفاين شهيد  10
  .139-138، ص م االقتصادية، فرع حتليل اقتصادياملاجستري يف العلومتطلبات نيل شهادة 
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CASNOS الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء هذا الصندوق خاص:
بأصحاب احلرف و أرباب العمل و بصفة عامة كل من ميتلك حمل جتاري فهو ملزم بتسديد 

ا للحصول عند املرض أو التعرض حلادث عمل، و كذاشتراكاته لضمان االستفادة من التعويضات 
  على التقاعد.

CNACهذه اهليئة للعمال الذين مث تسرحيهم  :الصندوق الوطين للتأمني على البطالة تضمن
  مبوجب قانون وزاري و كذلك يف حالة إغالق املؤسسات العمومية دفع أجرة شهرية لفترة معينة.

CNRتم هذه اهليئة بتسديد مستحقات فئة املؤمن ني الذين :الصندوق الوطين للمعاشات
  أحيلوا إىل التقاعد.

CACOBATH يعمل هذا الصندوق كوسيط :صندوق التأمينات للعطل مدفوعة األجر
و ذلك من خالل االشتراكات اليت  العامل و صاحب العمل يف قطاع البناء و األشغال العموميةبني 

  تدفع سنويا هلذا الصندوق لتغطية أجور العمال اخلاصة بالعطل.

ONAAPHاالصطناعية للمعوقني أنشأ هذا الديوان خصيصا الوطين لألعضاء  :الديوان
للفئة املعوقة حركيا حيث يقوم بتقدمي املساعدات املتمثلة يف األعضاء االصطناعية، الكراسي املتحركة 

  و غريها من األجهزة دون مقابل و هذه املصاريف تغطى من قبل صندوق الضمان االجتماعي.

FNPOSعادلة اخلدمات االجتماعية خصص هذا الصندوق لتدعيم بناء :الصندوق الوطين مل
ميول من قبل الدولة و كذا الصناديق  اصة باألجراء أي الفئة العاملة والسكنات االجتماعية اخل

  االجتماعية األخرى.

لقد استطاعت اجلزائر أن تأسس نظاما للحماية االجتماعية يتميز بالتنوع و يستجيب لكل 
و حقق أهداف اجتماعية و اقتصادية كبرية، لكن التحدي الكبري الذي يواجه تمع احتياجات فئات ا

و استثمار املسامهات االجتماعية بأحسن الطرق حىت حتقق أرباح ميكن ههذه املؤسسات االجتماعية 
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راره أن تساهم يف احلفاظ على توازا املايل و منه احلفاظ على نظام احلماية االجتماعية و بالتايل استم
  11و تركه لألجيال القادمة، و ذلك ينعكس كله على التنمية البشرية يف اجلزائر.

  الثاين: الضمان االجتماعي يف اجلزائر طلبامل

اليت الضمان االجتماعي يف اجلزائر مل يكن معزوال عن التقلبات االقتصادية و االجتماعية إن 
، و ذلك باشتراكه يف صنع  نظام احلمايةيف الفاعل حدثت يف البالد خالل التسعينات، بل كان هو

  السياسات االجتماعية و االقتصادية خصوصا تلك املتعلقة بسوق العمل.

داخل املؤسسة  هل من األخطار اليت ددماالجتماعي الذي يضمن احلماية للعإن الضمان ا
قاعد، األمومة، االقتصادية و خارجها(كاخلدمات الصحية، التعويضات العائلية، منح الشيخوخة، الت

العجز، الوفاة، املرض، حوادث العمل و األخطار املهنية)، أصبح لزاما عليه التكفل باألوضاع املزرية 
اليت مير ا العامل بسبب خملفات برامج التعديل اهليكلي و ذلك من خالل توسيع جمال التغطية 

 اختاذها بدون دخل، و كذلك االجتماعية ليشمل العمال املسرحني الذين أصبحوا بني عشية و ضحا
ميكانزمات فعالة من شأا ختفيف الضغوط على سوق العمل، كإعادة النظر يف معدالت االشتراك يف 

، استحداث جهاز جديد للحماية اإلنفاقالضمان االجتماعي، سن التقاعد، زيادة معدالت 
 االجتماعية املتمثل يف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ...

 األول:األنظمة املختلفة للضمان االجتماعي و التطورات اليت طرأت عليها رعفال

لقد عرف الضمان االجتماعي عدة تطورات عرب التاريخ كما سبق توضيحه مما أدى إىل ظهور 
اختالالت بني كل مراحل هذا التطور، أدى كذلك إىل اختالف األنظمة املعتمدة من دولة ألخرى و 

تقدمها و كذا وعيها بضرورة وضع نظام كفيل بتوفري أكرب قدر ممكن للحماية درجة ذلك متاشيا مع 
يف مأمن من كل املخاطر اليت ددهم سواء يف كيام أو ماهلم. فعدم و األمان لألفراد مبا جيعلهم 

                                                             
وظيف اية االجتماعية يف مؤسسات احلماية االجتماعية املختلفة و آليات تتقدمي مشروع بعنوان ضبط و تقييم تكاليف احلم منوذج أ. تان مراد،  11

  مواردها بفعالية يف اجلزائر.
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يسعى إليه اإلنسان، ولد الذي جناعة الوسائل التقليدية ملواجهة املخاطر االجتماعية يف حتقيق األمان 
الوصول للهدف فكرة ضرورة إجياد نظم تأمني اجتماعي الذي هو نوع من أنواع التأمني كفيل ب

لفرد و عائلته، فالدول عرفت عدة أنظمة يف جمال الضمان االجتماعي و لكل ااملنتظر أال و هو محاية 
كقاعدة  يف كل نظام و كذا كون التأمني االجتماعي يتميزو نقائصه، و إن كان اهلدف واحد حماسنه 

نظام إجباري ال يدع جمال الختيار األفراد، إىل جانب أن التأمني ، فهو اإللزاميعامة بطابعه 
حتقيق الربح، و هو ما يربز تنمية الضمان االجتماعي يباشر عن طريق مشروعات عامة ال تسعى إىل 

  االجتماعي.

ن من جهة أخرى فإن فالدول ختتار األنظمة اليت حتقق أكرب قدر من الفائدة من جهة و لك
حد أدىن من املخاطر الواجب على االتفاقيات الدولية املربمة يف جمال التأمينات االجتماعية تفرض 

عليها لصاحل األفراد، فمهما اختلفت أنظمة الضمان االجتماعي من دولة الدولة ضماا و التأمني 
زائر باعتبارها طرفا يف املعامالت و ألخرى إال أن هناك عدد من ااالت املشتركة بينها و بني اجل

 إخضاعاليت أبرمت يف هذا اال، فإا ملتزمة كباقي الدول على العالقات الدولية و كذا االتفاقيات 
التطرق نظامها التأميين االجتماعي للمقاييس املقررة له، و إن كان له خصوصياته، لذلك وجب علينا 

دراسة لتحول نيف جمال الضمان االجتماعي، لكي  الدول أوال ملختلف األنظمة املعتمدة من طرف
  نظام الضمان االجتماعي اجلزائري.

  يف النظام األملاين االجتماعيتطور الضمان : أوال

كانت أملانيا هي األرض اخلصبة مليالد أول نظام يف العامل للتأمينات االجتماعية و ذلك بسبب 
د صادية األيدلوجية و التارخيية اليت ساعدت على ذلك، فقتوافر الكثري من العوامل السياسية و االقت
الصناعية اليت شهدا أملانيا يف منتصف القرن التاسع عشر،  ظهرت طبقة عمالية كبرية على اثر الطفرة

ية دورا أساسيا كبريا يف ذلك الوقت فقد متكن احلزب االشتراكي المتلك الطبقة العو لقد لعبت 
ملان و ذلك بفضل مساندة نقابات العمال اليت قوى نفوذها يف تلك اآلونة الدميقراطي من دخول الرب
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 املصانع و إحالة أالف العمال إىل عقب األزمة االقتصادية اخلطرية اليت أدت إىل إغالق الكثري من
  البطالة.

و كان من نتيجة ذلك أن خشي بسمارك على حكمه و خاصة بعد انتشار احلركات الفردية 
و   أملانيا يف ذلك العصر، لذا حاول جتريد املعارضة من التفاف احلركة العمالية حوهلا االشتراكية يف

ذلك بالعمل على كسب تلك الطبقة عن طريق منحها بعض املزايا االجتماعية من أجل ختفيف 
  .12املخاطر اليت يتعرض هلا العمال

 1883نيا، األول يف عام أملا إثر ذلك صدرت ثالث تشريعات أساسية للتأمينات االجتماعية يف
خاصة بالتأمني ضد حوادث العمل، و الثالث يف  1884بالتأمني ضد املرض، و الثانية يف عام  خاص
خاص بالتأمينات ضد العجز و الشيخوخة، و قد مجعت هذه التشريعات يف تقنني واحد  1889عام 
 1929د البطالة يف عام و قد أضيف إليها بعد ذلك التأمني ضد الوفاة مث التأمني ض 1911عام 

م يعد دأ إجبارية التامني االجتماعي، فلأمني االجتماعي األملاين أنه فرض مبوكان أهم ما مييز نظام الت
ى كان التأمني يقوم على النظام اختياريا و ذلك ألمهيته املتعلقة باملصلحة العامة و من جهة أخر

  .13ل و الدولةالتضامن و املسامهة بني كل أصحاب األعمال و العما

و قد كان هلذه التشريعات األوىل للتأمني االجتماعي تأثريا واسعا على الكثري من الدول 
و كذلك  1887األوربية األخرى، فقد أصدرت كل من النمسا و ار تشريعات مماثلة يف عام 

ل يشم 1913و أصدرت السويد قانون التأمني اإلجباري للشيخوخة يف عام  1894النرويج سنة 
  .14كافة املواطنني

                                                             
  .24-23ص .1997: قانون التأمني االجتماعي، دار املعارف سنة حممد حسني منصور  12
  .24-23، ص 1997رفيق سالمة ، قانون التأمني االجتماعي ، لبنان ، الطبعة األوىل بريوت   13
)، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، ندوة حول مؤسسات 2011أفريل  25/26السمايت ( أ.الطيب  14

  التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس النظرية و التجربة التطبيقية .
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  : تطور الضمان االجتماعي يف النظام الفرنسيثانيا

و  و اللورين إىل السلطة األملانية ملا كانت الظروف التارخيية قد أدت إىل خضوع إقليم األلزاس
دت فرنسا سيادا على استركان التشريع االجتماعي األملاين له صدى عاملي تأثرت به باقي الدول مث 

ل الذين اكتسبوا ليم سياسيا بعد أن خضع للسلطة األملانية و كان من الصعب سلب العماهذا اإلق
التشريع األملاين فتحقيقا للوحدة القومية عمل املشرع الفرنسي على تعميم نظام  حقوقا تأمينية يف

اعي بنظام التأمني االجتم لألخذالفرنسية بأن مهد الطريق التأمني االجتماعي على سائر األقاليم 
االجتاه أصدر قانون يقرر املسؤولية املوضوعية ألصحاب العمال و تأكيدا هلذا  1898فاصدر عام 

املسؤولية عن حوادث العمل،  يفرض التأمني اإلجباري علىقانون  1905املشرع الفرنسي عام 
ذلك من فتقرير املسؤولية املوضوعية كان مرحلة متهيدية لتقرير اجتماعية التعويض و ما أدى إليه 

التزام اتمع بأن يعوض املضرور عما أصابه من ضرر، منذ ذلك الوقت عرفت فرنسا نظاما للتأمني 
الصحي و التأمني ضد العجز و الشيخوخة و الوفاة و شهدت هذه النظم تطور ملحوظا و تزايدت 

   . 15احلماية اليت يقدمها مع اتساع نطاق تطبيقها و تنظيمها

  جتماعي يف النظام األمريكي:تطور الضمان اال:ثالثا

لقد ظلت الواليات املتحدة األمريكية بعيدة عن تيارات التأمينات االجتماعية، حريصة بذلك 
على مبادئ احلرية املطلقة اليت متنع تدخل الدولة يف العالقات االقتصادية و االجتماعية، إىل أن دامهتها 

 إصابة االقتصاد األمريكي بأضرار فادحة ترتب و اليت أدت إىل 1929األزمة االقتصادية أواخر عام 
و لذلك عندما توىل روزفلت احلكم عام  عنها االنتشار اهلائل للبطالة و تزايد حاالت الفقر و احلاجة،

جديدة خترج عن مبدأ احلرية املطلقة، و تقر حق الدولة كانت األمور مهيأة النتهاج سياسة  1932
باعتبارها مسؤولة ليس فقط عن محاية النشاط الفردي  و االجتماعية احلياة االقتصادية يف التدخل يف

  ة.عماجطن بل أيضا كفالة اخلري العام للللموا

                                                             
  .14-13، ص 2003بع الوالء احلديثة مصر، سنة مطاسعيد سعد عبد السالم، قانون التأمني االجتماعي،   15
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قانون لإلصالح االقتصادي  1933و تطبيقا هلذه السياسة اليت انتهجها روزفلت صدر سنة 
ملساعدة كبار قانون آخر لألمان االجتماعي، و قد وضع هذا القانون نظاما  1935تاله يف سنة 

لوفاة اام نظاما للتأمني ضد الشيخوخة و ان، و أقالسن و العائالت كثرية العدد و األرامل و العمي
تتواله الدولة الفيدرالية مباشرة مث أضيف إليه تأمني العجز بتعديل الحق، كما وضع هذا القانون 

  يدرالية متول عن طريق الضرائب.نظاما للتأمني ضد البطالة ترك تنظيمه للواليات مع منحها إعانات ف

و يبدو القانون األمريكي على هذا النحو حمدود األثر يف مواجهة األخطار االجتماعية و ذلك 
للدول األوربية اليت صدرت يف هذه الفترة متزامنة معه، ففي جمال املخاطر مقارنة باألنظمة األخرى 

رر التأمني عن املرض أو العجز فيما عدا اقتصرت على التأمني ضد البطالة و الشيخوخة، و مل يق
مل متتد وسائل احلماية االجتماعية اليت نظمها هذا القانون إىل بعض العجز الناتج عن إصابات العمل، و

الفئات كعمال الزراعة و خدام املنازل و العاملني باحلكومة الفيدرالية و الواليات وسائر العمال 
هلذا النظام يف تطوير نظم التأمني االجتماعي فعدم أمهية املسامهة  املستقلني، غري أن هذا ال يقلل من

نبه اقتصار احلماية اليت قررها القانون على طائفة العمال و امتدادها إىل غريهم  من الفئات احملتاجة 
نطاق محايتها على هذه الفئة بل ميتد ليشمل أفراد األذهان إىل أن نظم التأمني االجتماعي ال يقتصر 

ليصبح هدف هذا النظام هو حترير اإلنسان من احلاجة سواء كان من العمال أو من  تمع كلهم،ا
غريهم إذ قد ميتد إىل محاية الفئات األخرى من اتمع مثل البطالني و كذا الشيوخ و كذا ذوي 

  حقوق العمال.

و  إعاناتأضف إىل ذلك أنه جبانب وسائل العالج اليت وضعها القانون األمريكي يف صورة 
االهتمام مساعدات فقد وضع كذلك نظاما للوقاية من املخاطر قبل حدوثها و ذلك عن طريق 

  بالصحة العامة و حماربة البطالة مربزا العالقة الوثيقة بني الوقاية و العالج يف جمال احلماية االجتماعية.

التأمني  من خالل ما سبق يتضح لنا أن الدول قد اعتمدت على عدة أمناط للضمان و
احلماية االجتماعي و ذلك سواء باتساع الفئات املشمولة باحلماية أو ااالت اليت تشملها هذه 

االجتماعية و كذا إلزامية التأمني غري أن اهلدف واحد هو الوصول إىل توفري أكرب قدر من احلماية 
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و  عي(الضمان االجتماعي)مني االجتماللفرد و هو ما سار املشرع اجلزائري عليه من خالل نظام التأ
  .16ما طرأ عليه من تطورات

  الثاين: نشأت و تطور الضمان االجتماعي يف اجلزائر فرعال

يعترب الضمان االجتماعي يف اجلزائر مكسبا كبريا للمجتمع باعتباره أداة فعالة للحماية 
بل تعود إىل  االجتماعية ضد األخطار اليت دد الفرد، و فكرة الضمان االجتماعي ليست جديدة

إىل غاية  1830أي من سنة  زمن بعيد أي خالل الفترة االستعمارية، حبيث متيزت هذه الفترة
و يف نظر فرنسا أن اجلزائر جزء ال  وانني الفرنسيةن القوانني املطبقة يف هذا امليدان هي القأ، 1962

رنسية و لذلك متيزت هذه يتجزأ من فرنسا آنذاك مع ما يتناسب و األوضاع يف اجلزائر كمستعمرة ف
نظاما خاصا بالضمان  11الفترة من الناحية التنظيمية بالعدد الكبري من األنظمة و الذي مل يقل عن 

نظام آلخر، و كان تسيري هذه األنظمة  و فيما خيص األداءات فقد اختلفت تأديتها مناالجتماعي، 
القانونية، حيث متيزت األنظمة  صندوقا للضمان االجتماعي خمتلفة الصفة 71منظما عن طريق 

   . 17املهتمة باملوظفني لدى الدولة بصفة املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري مثال صندوق املوظفني

، عرف خطوات ميكن حتديدها يف الضمان االجتماعي منحى تطوريا ذأما بعد االستقالل أخ
  مراحل رئيسية. ثالثة

  1970-1962الفترة التارخيية ما بني سنة  

على غرار القطاعات الوطنية األخرى، لقد عرف الضمان االجتماعي حتوالت عديدة أدت إىل  
هيئة سنة  15حتسني الكثري من اجلوانب السلبية اليت كان يعيشها على مستوى التسيري بفضل جتميع 

ات للنظام العام ضمن صناديق جهوية ثالثة (وهران، اجلزائر، قسنطينة) مث حلقت التحسين 1963
  األخرى على مستوى تقدمي اخلدمات كنتيجة لتوسيع رقعة تدخل الضمان االجتماعي.

                                                             
ندوة حول مؤسسات )، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، 2011أفريل  25/26أ.الطيب السمايت (   16

  . التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس النظرية و التجربة التطبيقية
  .4)، حبث يف التنظيم اإلداري و التغطية االجتماعية، الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء، ص1997يساين الوناس(م  17
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 14املؤرخ يف  457-63إن أهم ما ميز هذه الفترة من الناحية التشريعية، ظهور املرسوم رقم 
و املتعلق بإنشاء جهاز للضمان االجتماعي خاص يئة البحارة، مسي (مؤسسة  1963نوفمرب

) حتت إشراف وزارة النقل، يسري التأمينات E.P.S.G.Mاعي للبحارة) (االستدراك االجتم
  االجتماعية، املنح العائلية و التقاعد.

الذي يعيد تبيان  1964أفريل  12املؤرخ يف  125- 64كما متيزت أيضا باملرسوم رقم 
  :18التركيبة البشرية لس اإلدارة اخلاص بصناديق الضمان االجتماعي و الذي متيز ب

 تمثيل اخلاص للمستخدمني، أصبح نصف التمثيل العمايل.ال -

  وليس عن طريق االنتخاب.يتم حتديد ممثلي املستخدمني و العمال عن طريق تنظيمام املهنية  -

املؤرخ يف ديسمرب  364-64كما متيزت هذه الفترة أيضا باإلعالن الرمسي عن املرسوم رقم 
  ن االجتماعي املكلف ب: املتعلق بإنشاء الصندوق الوطين للضما 1964

 النشاط الصحي و االجتماعي. -

 الوقاية من األمراض املهنية. -

 اإلعالم العام للمكلفني. -

 نشأة مدرسة وطنية للضمان االجتماعي. -

 إبرام اتفاقيات وطنية مع املؤسسات الصحية. -

احملدد لتسيري حوادث العمل لصناديق الضمان  1966كما جتدر اإلشارة إىل منشور جوان 
  الجتماعي جلميع األنظمة.ا

                                                             
18 Hannouz Mourad et khadir Mohamed, précis de sécurité sociale, O.P.U édit 1996, p 11-15. 



  و التطورات الراهنة نظام الضمان اإلجتماعي                                الفصل الثاني: 

59 

 

 1983-1970لفترة التارخيية ما بني سنة ا  

متيزت سنوات السبعينات باملخطط  التطوري األول، األمر الذي أثر بشكل أو بآخر على 
منظومة الضمان االجتماعي و على قاعدا املالية و االجتماعية و ذلك بتزايد عدد السكان النشطاء و 

  بشكل ملفت. 

 14إىل  8تعويض عطلة األمومة من ري يف التغريات اليت مست مبالغ ا التأثو يتلخص هذ
  ...إخل. 25إىل 04أسبوع، قائمة األمراض املزمنة من 

  :متيزت هذه الفترة أيضا باإلعالن الرمسي عن عدة مراسيم و مناشري خمتلفة 

 و املنشئ ل 1970أوت  01املؤرخ يف  116-70مرسوم رقم  -

 و ذا  باستثناء النظام الزراعي ري اخلاص بصناديق الضمان االجتماعيتوحيد التنظيم اإلدا
  .ية و نظام شركة الكهرباء و الغازاخلاص بالبحارة و أيضا نظام عمال السكك احلديد

 .الزيادة يف عدد ممثلي املستخدمني داخل جملس اإلدارة 

  اخلاصة بالصندوق  على امليزانية جملس اإلدارة و حتديدها بالتصويتاإلنقاص من امتيازات
  و السهر على السري احلسن هلا.

  ضمان االجتماعي.البتوسيع سلطات املدير و تعيينه من طرف الوزير املكلف  -

التأمني على الشيخوخة لغري املنشئ لصندوق  1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/89مرسوم  -
  األجراء غري املزارعني.

الزراعيني و عائالم ضد ؤمن العمال ينظم نظام زراعي جديد ي 1971أفريل  15منشور  -
معاش الشيخوخة و يسهل عملية فتح أخطار املرض، العجز، الوفاة، األمومة، و يؤمن 

  احلقوق.
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الضمان االجتماعي حتت يضع معظم أنظمة  1974جانفي  30املؤرخ يف  80-74منشور  -
هو حتت وصاية  وصاية وزارة العمل و الشؤون االجتماعية باستثناء النظام الزراعي الذي

  وزارة الفالحة.

  19لغري األجراء.مينح االستفادة من التأمينات االجتماعية  1974سبتمرب  17منشور  -

   1983الوضعية احلالية بعد سنة  

يف هذه املرحلة هو الوصول إىل وحدة نظام التأمني االجتماعي و تعميم  اإلصالحكان شعار 
  .20االمتيازات

قوانني  05جلذري لنظام الضمان االجتماعي حبيث ظهرت هي سنة التحول ا 1983إن سنة 
مرسوما متعلقة بالتأمينات االجتماعية و حوادث العمل و األمراض املهنية و واجبات املكلفني،  17و 

  و أيضا املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي اليت مت إنشاؤها رمسيا.

التوجه إىل فكرة نظام موحد شامل مت التخلي عن مجيع األنظمة السابقة و حيث يالحظ أنه 
   21خاص بالضمان االجتماعي يتسم بتوحيد االشتراكات و امتيازات لصاحل كل العمال جبميع فئام.

هذا التنظيم اجلديد الذي مييز املرحلة احلالية حيقق قدرات كبرية من التضامن، يوفر أداءات من 
  مستوى رفيع و يسمح بتوسيع رقعة املستفيدين.

 07- 92يد أنظمة و أجهزة الضمان االجتماعي يبدو جليا من خالل املرسوم رقم إن توح
و الذي يتضمن الصفة القانونية لصناديق الضمان االجتماعي و كذا  1992جانفي  04املؤرخ يف 

  تنظيم اإلداري و املايل.ال
                                                             

ات  فض املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف )، املخاطر املضمونة و آلي2010-2009باديس كشيدة (   19
  .23، صباتنة-العلوم القانونية، ختصص قانون أعمال، جامعة احلاج خلضر

 دفاتر السياسة -ي و معيقاتهالتنظيم اإلطار -قوي و أ. عزيز حممد الطاهر، التسيري الذايت للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية باجلزائر د. بوحنية  20
  .5.ص 2012و القانون، العدد السابع ، كلية احلقوق و العلوم الساسية اجلزائر، جوان 

عمل، سنة ملخص فعاليات الندوة الوطنية األوىل حول احلماية االجتماعية، املنظمة من طرف وزارة العمل و احلماية االجتماعية، باملعهد الوطين لل   21
2000.  
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  هذا املرسوم ينظم و يقسم الضمان االجتماعي إىل: 

  .تماعية للعمال األجراءالصندوق الوطين للتأمينات االج -

 .الصندوق الوطين للتقاعد -

 .الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء -

  حيث يتميز الصندوق بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية.

كل صندوق يسري عن طريق مدير يعني من طرف وزير القطاع لكل من الصندوق الوطين 
جراء و الصندوق الوطين للتقاعد جملس إدارة يضم ممثلني عن العمال للتأمينات االجتماعية للعمال األ
  ممثلني عن الدولة.آخرين عن املستخدمني و كذا 

أما جملس إدارة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء فهو مكون من خمتلف 
  ..إخل.الفئات املهنية الشاملة للقطاع التجاري و احلريف و الزراعي و احلر .

و حلماية األجراء من خطر فقدان العمل بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية مت إنشاء صندوق 
املؤرخ  09-94يدعى "الصندوق الوطين للتأمني على البطالة" و ذلك مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

لهم و الذي يتضمن احلفاظ على الشغل و محاية األجراء الذين قد يفقدون عم 1994ماي  26يف 
  بصفة الإرادية، حيدد هذا املرسوم أسس و شروط اإلستفادة منه و طبيعته و كذا مستوى أداءاته.

  الثالث: واقع الضمان االجتماعي باجلزائر فرعال

يعرف قطاع الضمان االجتماعي باجلزائر جمموعة من اإلختالالت و املشاكل خاصة منها املالية 
عية االجتماعية بالبالد، فرغم العدد املصرح به من طرف وزير و التنظيمية اليت أثرت سلبا على الوض

 20التكفل ب العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي مؤخرا، أن صناديق احلماية االجتماعية تضمن 
مليون جزائري و جزائرية يف جمال التأمني االجتماعي و التقاعد و تغطية املنح املوجهة للعمال 

أن الواقع يكذب ذلك، حيث حيرم عدد كبري من العمال و املستخدمني العاجزين عن العمل، إال 
بالتصريح لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و بالتايل حرمام من االستفادة من أية محاية أو 
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ال يستفيدون على النحو الكامل من هذا النظام، و أن رعاية اجتماعية عالوة على أن املنخرطني منهم 
من األجراء يف اجلزائر % 27غري املصرح م لدى مصاحل الضمان االجتماعي ميثل عدد العمال 

،كما يالحظ بشكل عام رب العديد من املشغلني يف خمتلف 2006سنة حسب إحصائيات 
القطاعات من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، و عدم التصريح جبميع 

معاشهم عند التقاعد، و كذا عدم االنتظام يف تسديد ايل ضياع جزء من أيام العمل للعمال و بالت
مما جيعله يعاين من مشاكل التمويل، و قد أكدت دراسة أجراها خرباء مستحقات الصندوق، 

مشكلني يهددان  2003سنة  بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي، أن الصندوق يواجه منذ
   األمر ب توازناته املالية يف العمق، و يتعلق

ماليري دينار  10سنة ب االرتفاع السريع "لفاتورة تعويض األدوية" اليت ازدادت يف ظرف  -
مليار دينار، حيث قدرت حجم فاتورة تعويض األدوية املقدمة من قبل  64لتصل بذلك إىل 

ماليري دينار مقارنة ب  10مليار دينار، مسجال زيادة ب  64حبوايل  2007الصندوق سنة 
2006.  

العمل و األمراض املهنية رتفاع مصاريف صندوق التأمينات االجتماعية بسبب زيادة حوادث ا -
 .2003ماليري دينار سنة  5.8اليت وصلت فاتورا إىل 

ارتفاع حوادث  2004يف تقرير له نشر مطلع  لس االجتماعي و االقتصادي وصفو كان ا
دوق التأمينات االجتماعية حيث ما تزال حوادث العمل ب "اخلطر" الذي يهدد التوازنات املالية لصن

من قبل العمل و األمراض املهنية حتصد مئات الضحايا من العمال، بالرغم من التدابري املتخذة 
و  لى غرار إعادة بعث املركز الوطين للوقاية من حوادث العمل و النظافةاحلكومة ملواجهة الظاهرة ع

 22األمن يف أماكن العمل.

                                                             
  .elkhadra.com/form/showthread.php ?t=40997صندوق الضمان االجتماعي "اخلضرة – ال بعنوان احلماية االجتماعيةمق  22 
.  
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  بع: أهداف نظام التأمني االجتماعي يف اجلزائرالرا فرعال

اهلدف الرئيسي ملؤسسات و هيئات الضمان االجتماعي هو محاية املواطنني من أية خماطر قد 
حتدث هلم أثناء، قبل أو بعد أداء مهامهم املختلفة، و حتت هذا اهلدف الرئيسي تندرج و توضع 

نات االجتماعية، و باملثل فإن نظام الضمان االجتماعي العديد من األهداف املهمة األخرى لنظام التأمي
على امتداد مراحل تطوره، وضعت له العديد من األهداف اليت ختدم مصلحة املواطن، و ج السياسة 

  االقتصادية املتبعة، و من بني تلك األهداف نذكر ما يلي:

راجمها املتعلقة بالصحة خيص بربط و توجيه أهداف وزارة العمل و احلماية االجتماعية يف ما  -
  و الربنامج االجتماعي، مناصب العمل و القطاع العائلي.

بالعامل من خالل دراسة هذه  حماولة التقليل من حوادث العمل و خمتلف األخطار احمليطة -
احللول املمكنة للتقليل من آثارها من جهة، مث التأمني على الضحايا  إجياداملعطيات و حماولة 

 ا من جهة أخرى.يف حالة وقوعه

غري  املأجورة وللفئات توفري اخلدمات االجتماعية املختلفة املتعلقة بالضمان االجتماعي  -
  املأجورة.

املؤسسات الصحية مؤسسات لعب دور الوسيط مع بعض القطاعات و املؤسسات (الصيادلة،  -
ه زء كبري من هذاملعاجلة باملياه املعدنية، عيادات إعادة التأهيل) و ذلك من خالل حتملها جل

  الفئات.

 تنظيم املراقبة الطبية. -

 ضمان و اعتماد موافقات األداءات الدولية. -

 رفع املستوى املعيشي و حتقيق الرفاهية. -

من خدمات النظام بطريقة ضمان ترقيم و تسجيل خمتلف املؤمنني مبا يسمح هلم االستفادة  -
  تزامام من جهة أخرى.سهلة من جهة و مبا يسهل هلم دفع اشتراكام و تسوية ال
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و البشرية للسهر على وضع صناديق وطنية و جهوية و والئية و توفري اإلمكانيات املادية  -
تطبيق و احترام تنظيم املراسيم و التشريعات املتعلقة بالنظام، و جعل شعار و خدمة العامل 

  األولوية األوىل.

اخلدمات و املزايا اليت من خمتلف  تفادةلالسو أخريا املسامهة يف التوعية التأمينية للمكلفني  -
 23.تقدمها صناديق الضمان االجتماعي

  : التأمني الصحي و آليات متويلهيناملبحث الثا

ينظر للتأمني الصحي على أنه أحد أهم مكونات نظام التأمينات االجتماعية، على اعتبار أنه 
حيث يهتم بالتكفل بكافة األخطار  ميس عنصرا هاما يف احلياة اليومية لألفراد، أال و هو الصحة،

  الصحية اليت ميكن أن يتعرض هلا اإلنسان.

  لصحيةااملطلب األول: مفهوم الصحة و احلماية 

  الفرع األول: مفهوم الصحة

اليوم من أصعب املفاهيم تعريفا و حتديدا، فإذا كانت كلمة   la santéيعترب مفهوم الصحة 
اتنا للتعبري عن أحوالنا ووجودنا، فإا ال تفهم دوما من طرف الصحة تندرج يوميا يف كالمنا و خطاب

تشغل بالنا و اهتماماتنا و عندها يتالقى العامة بنفس الطريقة و بنفس املدلول، من املؤكد أن صحتنا 
اإلنسان سواء يف شكل جتمعات أو فرادى، إا مفهوم يعرب عن الوجود من جهة، و من جهة أخرى 

ي مت توضيحه عن طريق العلوم البيولوجية و النفسية و االجتماعية، و مفهوم الصحة هي مفهوم علم
  الصحة يتغري من حيث الزمان و املكان.

                                                             
: فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان أ حممد زيدان و أ حممد يعقويب  23

، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، كلية "-جتارب الدول-ريالواقع العملي و آفاق التطو امللتقى الدويل السابع حول"الصناعة التأمينية ، ،ياالجتماع
  .11-10.ص 2012ديسمرب  04- 03العلوم االقتصادية ، العلوم التجارية و علوم التسيري يومي 
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" بأنه ال يوجد تعريف  rene dubasو يف هذا الصدد يقول عامل األحياء روين ديباس "
يت قيل أا تاج يف حياته حيتاج هلذه الصحة ال جامع مانع للصحة فكل واحد منا يريد عمل أي شيء

  فوق رؤوس األصحاء ال يراها إال املرضى.

فيعرف الصحة بأا تعين أكثر العالقة املوجودة بني   thomas bensseأما توماس بنس 
الشخص و جسده من العالقة املوجودة مع األقارب، و مع اخلطاب الطيب و مع الثقافة، هذا باإلضافة 

م عن جريدة العلماء 1732سنة  travauxقاموس إىل عدة تعاريف، كتلك اليت جاء ا 
(journal des savons)  و اليت ترى أن (الصحة ليست شيئا آخر كتناسق و انسجام و تكامل

يف توازن األجزاء الصلبة و السائلة)، كما يضيف القاموس تعريفا آخر أن (الصحة هي حالة أساسية 
  . )24(الوظيفي للتوازن العيادي (اإلكلينيكي) و أحسن ظروف العمل

و  مفهوم الصحة على أنه " حالة السالمة و الكفاية البدنية)25(كما عرفت هيئة الصحة العاملية
  العقلية و االجتماعية الكاملة و ليست اخللو من املرض أو العجز و إذا نظرنا إىل هذا املفهوم فإننا جند:

 الصحة ال تعين اخللو من األمراض. -

  املوارد األساسية).، ندرة رماعية و االقتصادية (بطالة، فقجتالتكامل بني اجلوانب اال -

 انتقاص أي عنصر من هذه العناصر ينتج عنه عدم اكتمال الصحة. -

و ينصرف مفهوم الصحة إىل حالة السالمة البدنية و العقلية و النفسية للفرد و يرتبط املستوى 
مستوى نظافة البيئة، و اخلدمات  الصحي حبالة املسكن، مستوى التعليم، مستوى الغذاء و تنوعه،

  . 26الصحية املتاحة و مدى إمكانية احلصول عليها

                                                             
  .71-70الصحية وفق نظام اجلودة الشاملة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ص  م)، اإلدارة 2012-ه1433د.نور الدين حاروش (   24
)، مدخل يف الصحة  العامة و الرعاية الصحية و االجتماعية، اإلسكندرية، مصر، املكتب اجلامعي احلديث، ص 2002سلوى عثمان صديقي(  25
25.  
  .17دس، الزقازيق، مصر، الطبعة الثانية، ص )، اقتصاديات اخلدمات الصحية، مكتبة الق2006( طلعت الدمرداش  26
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م أبرزت مظاهر 1946) يف مقدمة دستورها لعام O.M.C( أما منظمة الصحة العاملية
التعريف الذي يعرف عدة تعابري تدور كلها حول مسألة معىن احلياة، سواء الفردية اإلشكالية هلذا 

  منها أم اجلماعية.

  و التعريف كما جاء باللغة الفرنسية مع الترمجة هو كما يلي:
La santé est un état complet de bien être physique, mental et 

social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité, la possession du meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre l’un des droits de tout être humain. 

"الصحة هي تلك احلالة الكاملة من الراحة اجلسمانية، و العقلية و االجتماعية، و ال يعين فقط 
غياب املرض أو العاهة، إن امتالك حالة صحية جيدة و املمكن احلصول عليها تشكل إحدى احلقوق 

  .)27(لكل كائن إنساين"

نك الدويل أن " كل من الصحة و القدرة على حتسني الصحة يرتبطان بالدخل و كما يعرف الب
التعليم و باملتغريات اليت حتدثها الثروة و التعليم يف سلوك الفرد، و كذلك مقدار النفقات و كفاءا 

  28يف النظام الصحي(...).

ن هناك بعض نستنتج من هذه التعريفات أن مفهوم الصحة أوسع من جمرد غياب املرض، إذ أ
  األمراض اليت قد ال ميكن عالجها أو الشفاء منها كليا مثل املعاقني، البطالة الشيخوخة، الفقر.

اقتصادية حمددة للوصول إىل حالة الصحية اجليدة و لعل أهم و عليه جيب استخدام موارد 
سكان و مستوى العناصر اليت تدخل يف إنتاج الصحة، مستوى التغذية و نوعية البيئة، و نوعية اإل

التحضري و مستوى التعليم، و طبيعة املهنة و ساعات العمل و مستوى الدخل، و العادات الصحية 

                                                             
  .17مرجع سبق ذكره، ص الصحية وفق نظام اجلودة الشاملة،  اإلدارةد.نور الدين حاروش،   27
  .71)، تقرير عن التنمية االقتصادية يف العامل، االستثمار يف الصحة، واشنطن، ص 1993البنك الدويل(   28
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الشخصية (مثل تدخني السجائر، و استهالك اخلمور و املخدرات، و ساعات النوم و ممارسة الرياضة 
  ني مستوى الوصول إليها.العالجية و الوقائية) و حتسو أخريا مستوى اخلدمات الصحية ( املختلفة...)

و  بصحة جيدة يستطيع اجناز واجباته انطالقا مما سبق عرضه نستخلص أن الفرد الذي يتمتع
 .)1(أدواره االجتماعية و منه حيقق تكيفه مع البيئة االجتماعية

  إنتاج الصحة :الفرع الثاين

رض املل إحيائها بعد أننا نستطيع  إنتاجها، أو على األق تضح الصحة؟ جزئيا، في من أين تأيت
  باستخدام ما نسميه "الرعاية الطبية" كمجموعة من األنشطة املصممة خصيصا إلحياء رصيد الصحة.

و  تخدمة احلديديف النصوص االقتصادية املعتادة، تستطيع شركة سيارات إنتاج عربات مس
 عملية حتويل أن ينظر إىلو ميكن  البالستيك، عمال، إطارات، أسالك...إخل كمدخالت.الصلب، 

صحة، كدالة إنتاجية قياسية. و الطلب على الناتج النهائي (مثل السيارات) الالرعاية الصحية إىل 
عمال السيارات)  يقودنا بالتايل إىل  طلب مشتق على املدخالت اإلنتاجية (مثل احلديد و الصلب أو

  أو أحيانا إىل جتميعات ثانوية (مثل املوتورات).

للصحة و العناية الصحية، فرغبتنا للصحة لذاا تقودنا للرغبة يف الرعاية  و نفس الشيء صحيح
  الصحية للمساعدة يف إنتاج الصحة.

، بطريقة متماثلة (H)صحة الإىل  (m)نستطيع أن نفكر يف عملية حتوير الرعاية الصحية  
تصاد نعرف مثل هذه لتحوير اللحم، الطاقة (حرارة)، الشطائر، و املستردة، إىل هامبورجر و يف االق

املدخالت (مثل الرعاية الصحية) إىل خمرجات (مثل  لإنتاجية، مثل العالقات اليت حتو العملية كدالة
" هي لفظ الدالة، و هي g" .(H)و  (m)الصحة)، مبنية العالقة الوظيفية بني املستويات املختلفة من 

  H=g(m) و سنفترض عموما أن الكثري من(m) ينتج الكثري من (H) أال و هي أن اإلنتاجية ،

                                                             
  .144ص مرجع سبق ذكره،القتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر، التنمية ا، 2006/2007كيفاين شهيدة  1

144.  
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احلدية للرعاية الصحية تكون موجبة، و سنفترض أيضا، كما هو مشاع مع ظواهر اقتصادية أخرى، 
. و بعد فترة، قد يصبح (m)من كلما زاد املستخدم يتناقص  (H)على  (m)أن التأثري املتزايد من 

دواء أو عالج حدثت لدرجة أن غطت أي سالبا. و هذا قد حيدث إذا كانت اآلثار اجلانبية السالبة ل
 سلعة مقدمة.

  ) داالت إنتاجية لثالث عمليات مرضية خمتلفة.3(و يبني الشكل 

ال جيعل الشخص مريضا جدا مبدئيا (بدون تدخل طيب)، و تقدم الرعاية الصحية املرض األول: 
، و near plateau، مؤدية آخر األمر إىل التماثل للشفاء Healingبعض املساعدة يف التداوى 

  احلساسية أو الربو تقدم مثاال مفيدا يف هذا الشأن.

و لكن هنا، األطباء لديهم الكثري لتقدميه املرض الثاين: يبدأ بالفرد و هو يف حالة صحية أسوأ، 
و يستطيعون يف النهاية إعادة الشخص إىل مستوى صحي أعلى، و لو أنه قد يأخذ رعاية صحية 

  قدم مثاال يف هذا الشأن. أكثر، و ذراع مكسور ي

و لكن األطباء عاجزون عن  و أخريا املرض الثالث: حيث الشخص ال يبدأ شديد املرض،
   املساعدة.

                                  : الداالت اإلنتاجية الصحية لثالثة أمراض  3رقم  الشكل
                health  

      

  

 

 

Médical  

  (مرض غري معاجل)    رعاية طبية

Didease 3 

Didease 2 

Didease 1 
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)، و الربد الشائع يقدم مثاال لذلك، متبعا مبدأ (mلذا فصحة الشخص لن تتباين كثريا مع 
أساسيا بأنه يأخذ أسبوعا للشفاء من الربد إذ مل ير طبيبا، و لكن سبعة أيام إذا زار طبيبا، و يف 

  ية على كل مدى االستخدام.تكون صغرية جدا أو صفر حاالت مثل تلك، فاإلنتاجية للرعاية الصحية

و تستحق العديد من األمراض أن تذكر هنا، فأوال: فكل تدخل طيب ممكن، يصل إىل نقطة 
طبية (اإلنتاجية احلدية) للرعاية الincrémental productivityحيث اإلنتاجية التزايدية 

  average roductivityستنخفض بشدة، أو حمتمل أن تصبح سالبة، إال أن اإلنتاجية املتوسطة 
) متثل حالة جيدة، يف  02ميكن أن تكون عالية متاما. فعملية اإلنتاج للمرض الثاين يف الشكل( 

إىل احلد  (m)املتوسط، حيث أدت الرعاية دورها جيدا، و لكن من املمكن التوسع يف استخدام 
اية الصحية تصبح مبعىن أن حبكة الصحة مقابل الرع - الذي تصبح إنتاجيتها احلدية مساوية للصفر

  مسطحة(أفقية).

 مستوى الصحة و لكنها ميكن أن تسرع من عملية ثانيا: فالكثري من التدخالت الطبية ال تغري
على الصحة "الشفاء" و أخريا جيب أن نتذكر دائما أن الرعاية الطبية ال تقف وحدها يف التأثري 

ية" شاملة، بشكل بارز أسلوب حياتنا و أيضا فالعملية اإلنتاجية تتجاوز ملا هو أكثر من "الرعاية الطب
موجودة صعوبة لتعلمنا حقيقة كون فالعالقات بني العناية الطبية و الصحة قد ترى صعبة اإلرضاء 

و أحيانا  و هذا حيدث ألن بعض الناس يتحسنون بطرق ال يتنبأ ا األطباءمدى فعالية التدخل الطيب، 
غم من أحسن عالج طيب، أو أحيانا بسبب اآلثار اجلانبية هلذا يصريون إىل حال أسوأ أو يتوفون بالر

العالج و عند هذه النقطة، سنحاول أن حنتجز األفكار األساسية : الرعاية الطبية تنتج صحة، و 
  الصحة تنتج منفعة.

 .1و بالتايل تشكل الرعاية الصحية جزءا هاما من عملية احلفاظ على الصحة

 

                                                             
 ، اقتصاديات الصحة و الرعاية الصحية و التأمني الصحي (املسار األمريكي)، الناشر املكتب العريب 2012تشارلز فيليبس(ترمجة جالل البنا)  1 

  ).29-26احلديث، ص (
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  ية الصحيةالفرع الثالث: مفهوم احلما

هيم احلماية الصحية حيث تشري بعض مفاهيمها إىل اعتبارها جمموعة من تعددت و تنوعت مفا
و  األنشطة اليت وضعت موضع التنفيذ للعالج و الوقاية و تدعيم الرفاهية البدنية و االجتماعية

  .2النفسية

من مظاهر احلماية كما تعرف احلماية الصحية بأا برنامج شامل يقدم لكل األفراد يف مظهر 
االجتماعية، تتضمن الفحص الطيب و العالج باإلضافة إىل صرف األدوية و بعض املستلزمات الطبية 

  .3إما باان، أو تعوض املصاريف الحقا

و ميكن تعريف احلماية الصحية أيضا: أا تشري إىل كافة العوامل االجتماعية و االقتصادية و 
ثر يف صحة الفرد إىل جانب الرعاية الطبية عن طريق كافة اجلهود اليت تتبناها البيئية و السياسية اليت تؤ

  .4ة من املرضنظم احلماية االجتماعية للحفاظ على الصحة و الوقاي

الفرد و و منه فكل نظام حيقق متطلباته و حاجاته لالستمرار و االستقرار، حيقق بذلك رفاهية 
  رسونز حول استمرار أي نسق اجتماعي.بالتايل اتمع، ذلك ما أشار إليه با

و عليه فإن كل نسق حيقق متطلباته فإنه يصل إىل نتيجة حتمية تتمثل يف حتقيق الرفاهية 
االجتماعية و االقتصادية، مع العلم بأن نسق احلماية االجتماعية يشمل اخلدمات الصحية اليت ميكن 

  .5صحيتقسيمها إىل خدمات عالجية و وقائية و رفع املستوى ال

                                                             
  .501)، قاموس اخلدمة االجتماعية، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مصر، ص 2000السكري( أمحد شفيق   2
  .144، مرجع سبق ذكره، ص مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر :التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية2006/2007شهيدة كيفاين  3
  .09)، اخلدمة االجتماعية الطبية و التأهيل، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مصر ، ص 1990عبد احملي حممود صاحل، السيد رمضان (  4
مرجع سبق ذكره، ص ، التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر،  2006/2007كيفاين شهيدة  5

145.  
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  طلب الثاين: تعريف التأمني الصحيامل

  الفرع األول: مفهومه

مث فرنسا، مث انتشر يف  1911، مث يف بريطانيا عام 1883بدأ التأمني الصحي يف أملانيا عام 
االجتماعي، يقدم اخلدمة الطبية مقابل االشتراكات الدورية للمؤمن أوربا، و فرعا من فروع التأمني 

عاية الطبية عند احلاجة إليها بصورة فورية، و ميول من األطراف املعنية و ال يهدف عليهم، و يوفر الر
للربح. فجميع املؤمن عليهم يتوقعون خسارات مالية متساوية أو متشاة تقريبا، األمر الذي يدخل 

سطة هذه الظاهرة فيما يعرف بتوقع اخلسارة أو التوقع الرياضي، و هو تلك القيمة اليت إذا دفعت بوا
مجيع األفراد املعرضني خلطر معني، و مجعت مبعرفة مجاعتهم أو مجاعة متخصصة أخرى منهم، فإا 

  تصيب بعضهم نتيجة حتقق اخلطر املفترض.تكفي لدفع جمموع قيم اخلسارات املالية املتوقعة اليت قد 

فهو حيمي  ،لرعاية الصحيةاع بعض أو كل تكلفة و بالتايل فإن التأمني الصحي هو وسيلة لدف
  .6املؤمن عليهم من دفع التكلفة العالية للعالج يف أحوال املرض

الصحية أو احلماية التأمينية للمريض يف العالج و الرعاية الطبية و يف و يعين كذلك الرعاية 
تعويض األجر خالل فترة العجز املؤقت، أو التخلف عن العمل بسبب املرض، أما التخلف الدائم عن 

  العجز أو الوفاة فيعود إىل تأمينات الشيخوخة و العجز و الوفاة.العمل بسبب 

و يقصد باملريض هنا كل من أصيب مبرض أو حادث غري إصابة العمل كاألمراض غري النامجة 
  عن العمل، و احلمل و الوضع عند املرأة و ما شابه.

 اإلقامة يف املستشفىو العالج و  و تشمل التعويضات و املزايا يف هذه احلالة اخلدمات الطبية
والعمليات اجلراحية، و صور األشعة و التحاليل الطبية و صرف األدوية و الوالدة عند املرأة، و أجور 

يف اإلجازات املرضية، و أجور االنتقال بني أمكنة العالج و حق االنتقال ذا التأمني يشترط االشتراك 
اجلهاز اإلداري للدولة و اهليئات العامة و املؤسسات التأمني الصحي ملدة معينة، أما العاملني بوحدات 

                                                             
)، اهليئة الفلسطينية املستقلة 68ني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة تقارير رقم () : نظم التأم2007خدجية حسني نصر(أيار   6

  .12حلقوق املواطن، رام اهللا، ص 
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العامة و القطاع العام فال داعي الشتراط املدة ألنه عند التحاقهم بالعمل يف هذه اجلهات خضعوا 
  . 7لكشوفات أثبتت مدى مالئمتهم و سالمتهم

خلاصة و الصادرة عن منظمة العمل العربية ا 1971لعام  03اعتربت االتفاقية العربية رقم 
ماعي، و هذا يتناسب األدىن للتأمينات االجتماعية التامني الصحي أحد فروع الضمان االجتباملستوى 

  .8مع املعايري الدولية و اتفاقيات جنيف و مؤمترات العمل العربية و الدولية

  الفرع الثاين: أهداف التأمني الصحي

  هداف، نذكر من بينها ما يلي:يضطلع نظام التأمني الصحي بالعمل على حتقيق عددا من األ

طبية متكاملة الطبية، و توفري خدمة  إزالة العائق املايل بني املريض و حصوله على اخلدمة -
للمواطن بكلفة مقبولة، باإلضافة إىل رفع مستوى االطمئنان االجتماعي لدى الفرد، و حتسني 

و املنافسة يف تقدمي  نويعث على مزيد من التات الطبية املقدمة له، و كذلك احلمستوى اخلدم
  اخلدمات الطبية.

فبالنسبة للمؤمن عليه سواء كان موظفا إذ حيقق التأمني الصحي الفائدة لألطراف ذات العالقة،  -
أو عامال أو طالبا، و مع زيادة كلفة اخلدمات الصحية، أصبح املرض الذي يهدده ال يشكل 

و بدون التأمني الصحي فإن أعباء مالية،  ة بقدر ما يرافقه منمها ملا حيمله من معاناة جسدي
و عدم املعاجلة أو اللجوء لبيع املمتلكات اخليارات املتاحة ملن ابتلى مبرض إما الصرب على املرض 

  أو االستدانة، و أحيانا اللجوء إىل ممارسات غري أخالقية كالسرقة.

، ال سيما إذا كان املوظفني و يكفل التأمني الصحي االطمئنان االجتماعي لدى العمال و -
التأمني الصحي شامال للموظف و ملن يعول، كما يعزز التأمني الصحي و يوثق العالقة بني 

                                                             
  إدارة أعمال التأمني بني النظرية و التطبيق، دار جمدالوي للنشر، عمان. :1998د. حممد جودت ناصر  7
  .17، مرجع سبق ذكره، ص  الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية : نظم التأمني 2007خدجية حسني نصر   8
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املوظف أو العامل و زمالئه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زمالءه سامهوا يف حتمل أعباء 
  العالج معه، مبا يدفعونه من أقساط.

و بالتايل  الباهظة التكاليف،القطاع الصحي  املسامهة يف توفري موارد مالية لتمويل نفقات -
ختفيف األعباء عن امليزانيات العامة للحكومات و املؤسسات أو الشركات أو األفراد 
املسؤولني عن عالج العاملني لديهم، حيث تبني من جتارب الدول املتقدمة الغنية أنه ال ميكن 

 القطاع الصحي الباهضة بالكاملات ألي دولة مهما بلغت قوا االقتصادية أن تتحمل نفق
  وبدون مشاركة من األفراد املستفيدين من هذه اخلدمات.

التجارية، حيث تسمح الدول توفري فرص عمل جديدة يف شركات و مؤسسات التأمني  -
و حتتاج هذه الشركات إىل كادر وظيفي، األمر بتأسيس شركات تتعاطى أعمال التأمني، 

 .9احلركة االقتصادية إنعاشية للدخل القومي، و الذي يسهم بتوفري مدخالت إضاف

  املطلب الثالث: آليات متويل نظام التأمني الصحي

يف إطار تصنيف املوارد التمويلية لنظام التأمني الصحي و اجلهات املكلفة بتوفريها فإنه ميكن 
  مها:تقسيم أنظمة التأمني الصحي املوجودة إىل قسمني رئيسني 

  تأمني الصحي احلكوميالفرع األول: نظام ال

و يتم  عليه أيضا نظام التأمني الصحي اإلجباريهو التأمني الذي تنشئه و تديره الدولة، و يطلق 
معا، و مبوجبه حيق لكل دافع  االثننيمتويل هذا النوع من التأمني عن طريق الرسوم و الضرائب أو 

مقابل االقتطاع اإلجباري لصاحل الضرائب ضريبة أن يتلقى خدمة الرعاية الصحية اليت تقدمها الدولة، 
املخصصة لتمويل التأمني الصحي، و يطبق هذا النظام يف الدول األوربية مثل أملانيا و كذلك يف 

  .10استراليا و اليابان

                                                             
  .17ص مرجع سبق ذكره،  : نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،2007خدجية حسني نصر  9

  .17ص مرجع سبق ذكره. : نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية2007حسن نصر خدجية  10
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  الفرع الثاين: نظام التأمني الصحي اخلاص

و ذلك ، غري التجاري التأمني ومني فرعيني مها التأمني التجاري ميكن تقسيم هذا النظام إىل نظا
حسب اجلهة اليت تقوم بتنفيذ و متويل الربنامج، و ما إذا كانت شركات أو مؤسسات جتارية أو 

و يكون  تعاونية أو غري رحبية أو هيئات تطوعية، و ينتشر التأمني اخلاص التجاري يف العديد من الدول
وجد أي نظام صحي يتحمل كامل و ال ي يف معظم األحيان بالتوازي مع وجود نظام تأمني حكومي.

تكاليف اخلدمات الصحية من األموال املسددة سلفا أو امعة عن طريق الضرائب أو اشتراكات 
غري الرمسية يف الالدفعات املشتركة، ذات الطبيعة التأمني. حيث يتطلب معظمها شكال ما من أشكال 

كاليف اليت تتكبدها احلكومات أو بعض األحيان و الغرض املنشود هنا هو احلد من الطلب و الت
يدفعه املرضى أنفسهم صناديق التأمني، غري أنه من األمهية مبكان أال يكون القسط ذو الصلة الذي 

بصورة مباشرة عند توفري اخلدمات هلم مرتفعا إىل حد حيد من سبل احلصول على الرعاية حيول دون 
  يف الرعاية الصحية الفردية.توفري احلماية من املخاطر املالية املرتبطة بتكال

  و مع ذلك فتأثري نظام التمويل الصحي ال يعتمد على الطريقة اليت حتصل ا األموال فحسب
و لكنه يعتمد أيضا على الطريقة اليت يتم ا جتميعها مث يتم استخدامها يف تقدمي أو شراء اخلدمات 

إليرادات فحسب، و هو أمر يتم أحيانا دون على مسألة حتصيل االصحية، و ينبغي أال يتركز االهتمام 
حتسينات يف الكفاءة و املساواة عن طريق حبث السبل اليت  رقابة وزارة الصحة، و ميكن أيضا إجراء

يتم ا جتميع اإليرادات، مث استخدامها لشراء اخلدمات و التدخالت الصحية و تقدميها، و حتتاج 
سواء أكانت وزارة الصحة أم وزارات أخرى -ل الصحياملنظمات اليت تشكل جزءا من نظام التموي

إىل حوافز مالئمة من أجل حتقيق هدف  -أم صناديق التمويل الصحي، أم مقدمني من القطاع اخلاص
  .11التغطية للجميع من خالل حتصيل اإلرادات الكافية، و اختاذ الترتيبات املناسبة للتجميع و الشراء

                                                             
التمويل الصحي املستدام، التغطية الشاملة و التأمني الصحي االجتماعي، مجعية الصحة العاملية  ،التأمني الصحي االجتماع :منظمة الصحة العاملية   11

   . 3، ص 2005، أفريل 58/20من جدول األعمال املؤقت، تقرير من األمانة العامة، ج  12-13الثامنة و اخلمسون، البند 
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  زائريالفرع الثالث: النظام الصحي اجل

نظام الصحة اجلزائري تطور على ل كل شيء أنه من حيث املبدأ فإن ميكن القول قب يف اجلزائر 
أساس الضمان االجتماعي، الذي بدوره خيضع لعدة تغريات، كل ذلك راجع ألسباب سياسية حمضة 

  و لتغريات هيكلية، خاصة بعد إقرار الطب ااين.

يل الصحة العمومية يف اجلزائر مبين على عدة موارد خالصة القول أن النظام احلايل لتموو 
  12أمهها:  الدولة، الضمان االجتماعي، األسرة.

 13مصادر التمويل (مليار دج) :1رقم  اجلدول

  1970  1980  1990  1996  1999  2002  2007  

  117  60.7  38.5  30.5  10.9  1.9  0.3  الدولة

  124  58.5  70.2  57.8  14.2  3.1  0.1  الضمان االجتماعي

  70  38.0  25.0  21.0  6.6  1.8  -  العائالت

  27  11.7  5.0  -  -  -  -  مصادر اخرى

  338  168.9  132.7  109.3  31.7  6.8  0.4  اموع

 حسب طبيعة و خصوصيات كل منظومة صحية و الشكلختتلف نسبة مسامهة كل قطاع، 
  املوايل يوضح نسب متويل كل قطاع.

                                                             
، مرجع سبق ذكره، ص تماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائرجالتنمية االقتصادية و احلماية اال :2006/2007 شهيدةكيفاين  12
171.  

13 Pr larmi larbi, financement de la santé en Algérie, université d’Alger, 2007, p15. 
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 زائر: متويل القطاع الصحي يف اجل 4الشكل رقم

  

  

  

  

، الد ب،ص 31عياشي نورالدين،تطور املنظومة الصحية اجلزائرية ،جملة العلوم اإلنسانية،العدد  :املصدر
303 .  

تعرف صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر صعوبات مالية، جراء النمو املستمر للنفقات 
يف  %13.8وصل إىل حدود الصحية، يف ظل الوضع االقتصادي الذي يتميز مبعدل بطالة مرتفع، 

  إضافة إىل ضعف مستويات التصريح بالعمال، على مستوى مؤسسات القطاع اخلاص 2007سنة 
  و تزايد نشاط االقتصاد غري املنظم.

كل ذلك له تأثري سليب على متويل منظومة العالج يف اجلزائر، يف ظل تراجع مستوى 
ات، مقابل االرتفاع يف حجم النفقات، ففيما و معها اخنفاض يف العائد االشتراكات االجتماعية،

من إمجايل النفقات الصحية  %45.7نسبة  2007يتعلق بتعويض األدوية، فقد بلغت يف سنة 
أما االستهالك السنوي لكل  2000يف سنة  %33للضمان االجتماعي، بعد أن كانت تقدر بنسبة 

سنوات، لينتقل من حيث  07ل مرات خال 3مستفيد من نظام التأمني على املرض، فقد تضاعف 
هذه املعطيات يوضحها  2007و  2000دينار جزائري بني سنيت  3243إىل  1036القيمة من 

  اجلدول املوايل.
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  ).2007-2000(نفقات األدوية للضمان االجتماعي يف اجلزائر  :2جدول رقم 

  2007  2000  السنوات
ر الصحية للضمان االجتماعي مليار ديناالنفقات  إمجايل

  جزائري
20.79% 64.56% 

نسبة نفقات األدوية إمجايل النفقات الصحية للضمان 
  االجتماعي

33%  45.68% 

  3243  1036  النفقات السنوية لكل مستفيد بالدينار اجلزائري

  .304،مرجع سابق ص  نور الدينعياشي  األستاذاملصدر: 

إىل ختفيض فاتورة الدواء من  جعلت هذه الوضعية اجلزائر تتبىن مجلة من اإلجراءات اهلادفة
  خالل منع استرياد األدوية املدونة يف الوصفات الطبية.

لقد عرفت النفقات الصحية لنظام الضمان االجتماعي، منوا متسارعا يف السنوات األخرية. هذه 
) بواقع cnasمن الصندوق الوطين للتأمني االجتماعي للعمال األجراء (النفقات تأيت باألساس 

للصندوق الوطين للضمان  casnos) (3.5% ، مقابل2004من القيمة اإلمجالية يف سنة  96.5%
االجتماعي لغري األجراء و بالنظر للمؤشرات احلالية، فإن موارد الضمان االجتماعي املخصصة 

  .14للصحة، لن تعرف على املدى املتوسط، نفس وترية النمو اليت عرفتها يف السنوات األخرية

  

  

                                                             
دويل السادس حول اجتاهات عصرنة نظم احلماية اللتقى املالقطاع الصحي يف اجلزائر،  أ موراد تان ، العالقة بني الضمان االجتماعي و   14

  .2013جوان  17-16،  مخيس مليانةجامعة   -حالة اجلزائر -لعاملاالجتماعية يف ا
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: اهليكل احلايل لنظام الضمان االجتماعي اجلزائري و نطاق تغطيته الثالثاملبحث 
   االجتماعية

اجلزائري من مخسة مؤسسات أساسية هي الصندوق الوطين  االجتماعييتكون نظام الضمان 
لغري األجراء  االجتماعي)، الصندوق الوطين للضمان  CNASللعمال األجراء (  االجتماعيللضمان 

)CASNOS (الصن ،) دوق الوطين للتقاعدCNR( الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر و ،
، األشغال العمومية و الري األحوال اجلوية يف قطاعات البناءالبطالة النامجة عن سوء 

)CACOBATH() الصندوق الوطين للتأمينات على البطالة ،CNAC( حيث تتشارك هذه اهليئات ،
  .هلا األشخاصيتعرض  أن األخطار اليت ميكن يف تقدمي خدمات التأمني للعديد من

  و مهامها األساسية  االجتماعي: نشأة مؤسسات الضمان املطلب األول

ؤسسة من ، خصائص و مهام كل ما العنصر سنحاول التعرف على نشأةمن خالل هذ
  .اجلزائري االجتماعيةاملكونة لنظام التأمينات املؤسسات 

  : )CNASللعمال األجراء ( االجتماعيمان الصندوق الوطين للض :الفرع األول

العام ، إذ يتواجد منذ نشوء النظام جودة يف نظام التأمينات اجلزائريو يعد أقدم الصناديق املو
املؤرخ يف  01-88من القانون  49، طبقا للمادة و هو مؤسسة عمومية ذات تسيري خاص، 1957

، يتمتع بالشخصية االقتصاديةالعمومية املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988يناير  12
 القيام باملهام التالية: 15املالية و يضطلع الصندوق االستقالليةاملعنوية و 

 :مهام أوال

  الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء املهام التالية:يتوىل 

 عمل و األمراض املهنية.تسيري األداءات العينية و النقدية للتأمينات االجتماعية و حوادث ال 

                                                             
  http://www.cnas.dz: اإلنترنتللعمال األجراء على شبكة  االجتماعيمن موقع صندوق الوطين للضمان   15
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 .تسيري األداءات العائلية 

 .ضمان عملية التحصيل و املراقبة و نزاعات حتصيل اإلشتراكات املخصصة لتمويل األداءات 

 .املسامهة يف ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل و األمراض املهنية 

 تفاقيات الدولية يف جمال تسيري األداءات املستحقة لألشخاص املستفيدين من املعاهدات و اال
 الضمان االجتماعي.

  الطبية.تنظيم و تنسيق و ممارسة الرقابة 

 .القيام بأعمال يف شكل اجنازات ذات طابع صحي و اجتماعي 

 .تسيري صندوق املساعدة و اإلغاثة 

 16منح رقم تسجيل وطين للمؤمنني اجتماعيا و املستخدمني و اعطائهم رقما وطنيا. 

   CNASالة الوطنية هيكلة الوك:ثانيا 

  :على ما يلي Direction généraleحتتوي الوكالة الوطنية املركزية 

                                                             
  .1992ینایر  04المؤرخ في  07-92من المرسوم التنفیذي رقم  72من قانون الضمان االجتماعي الجزائري، ص  08 المادة 16 
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  CNAS 17: هيكلة الوكالة الوطنية 5شكل رقمال

  

  

  

  

  

  

  

  على ما يلي :   direction généraleو حتتوي الوكالة الوطنية املركزية 

و أربعني وكالة مكلفة ة الوكاالت اجلهوية اليت حتتوي على وكاالت والئية عددها مثاني
، حتصيل و التعويضات باإلضافة إىل مراكز الدفع اليت تتوزع على أغلب بلديات الوطن بالتسجيل

 االجتماعي لعمال وزارة املالية للجامعةوجند حىت يف بعض األحيان املراكز املتخصصة مثال الضمان 
و الصحية  االجتماعيةن املرافق ، و ال يزال مسؤولو الصندوق يطمحون يف اكتساب املزيد موغريها

  . 18باإلضافة إىل إنشاء مراكز الدفع الفوري اليت أصبحت تتوزع على كافة أحناء وحدات القطاع 

  :الفئات اخلاضعة له  ثالثا

  العمال األجراء:  -1

: "يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال على ما يلي 83/11من قانون  03ة نصت املاد
ء أم ملحقني باألجراء أيا كان قطاع النشاط الذين ينتمون إليه و النظام الذي كان سواء أكانوا أجرا

                                                             
ر ، رسالة مقدمة ضمن مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائ االجتماعيةو احلماية  االقتصاديةالتنمية  :2006/2007كيفاين شهيدة   17

  . 106ص ، االقتصاديفرع حتليل  االقتصاديةالعلوم طلبات نيل شهادة املاجستري يف مت
  نسبة تسيري املنح العائلية و عالوة الدراسات .احملدد ل 10/09/1997املؤرخ يف  151-97مرسوم تنفيذي رقم   18

 الوحدة املركزية

مدير
ية دراسات و 
تنظيم اإلعالم اآليل 

 

مديرية اإلدارة
الوسائل العامةو  

  

مديرية التحصيالت و 
املنازعات

مديرية املراقبة و  
التدقيق

 

مديرية املراقبة الطبية
 

مديرية التعليمات 
املالية

 

مديرية االداءات و 
التعليمات
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جراء و امللحقني باألجراء "و املقصود باأل 19يسري عليهم من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق
  :لفئات التاليةا

  .العمال الذين يباشرون عملهم يف املرتل -

 .وابون و اخلادمات و املمرضات ...اخل األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص كالب -

  .نصف األجر الوطين األدىن املضمون لذين تدفع هلم رواتب شهرية تساوياملمتهنون ا -

الترفيهية الذين  الفنانون و املمثلون الناطقون و غري الناطقون يف املسرح و السينما و املؤسسات -
 أجور.تدفع هلم مكافآت يف شكل 

 .تخدمون احملطاتاألمتعة الذين يس حاملو -

 .املواقف الذين يستخدمون احملطات حراس -

ميتد ليس فقط  االجتماعيةأن نطاق تطبيق التأمينات  « jacques Doubletيرى الفرنسي 
  ، ولكن على كل من يعمل عند الغري ولو مل يكن عامال مأجورا " على األجراء

هلم ل األشخاص الذين ك االجتماعي: " أنه خيضع للضمان فريى jacques julliotأما 
خيضع كل األشخاص ، توفر صفة األجري باملعىن الدقيق ، و عند عدمصفة األجري إزاء تشريع العمل

  20ه صفة كانت لدى صاحب العمل واحد أو أكثر "الذين يعملون بأي

  : ذوي حقوق املستفيد -2

  : يقصد بذوي احلقوق كل من

 مل يكن ميارس نشاطا مهنيا مأجورا : يستفيد من األداءات العينية إذا زوج املؤمن له -

 األوالد املكفولون . -

                                                             
  من قانون الضمان االجتماعي الفرنسي. 241نفس األحكام تنص عليها املادة   19 

  . 81، بريوت ، ص  1996، منشورات احلليب احلقوقية ،  جتماعيااليق سالمة ، شرح قانون الضمان فر   20
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o  سنة   18األوالد املكفولون الذين تقل أعمارهم عن 

o  األجر  سنة الذين هلم عقد التمهني بأجر يقل عن نصف 25األوالد البالغون أقل من
 .الوصي األدىن املضمون

o  سنة الذين يواصلون دراستهم 21من األوالد البالغون أقل. 

o كان سنهن  الدرجة الثالثة و اإلناث بدون دخل مهما  ناحلواشي م نالد املكفولون ماألو 

o متنعهم من ممارسة أي نشاط مأجور األوالد املصابني بعاهة أو مرض مزمن. 

الشخصية  ، أصول الزوجة عند ما ال تتجاوز مواردهمفولون: أصول املؤمن لهاألصول املك -
 املبلغ األدىن ملعاش التقاعد .

  :الفئات الثالثة هناك فئة رابعة و هي جانب هذه إىل

  فئة الطلبة و العمال املقبلني للتكوين يف اخلارج و هم :  – 3

 .األعوان العاملون يف البعثات الدبلوماسية  -

  .العمال العاملون يف اخلارج يف إطار التعاون -

 .موظفو التعليم و التأطري التربوي يف اخلارج  -

 .ية أعوان املمثليات اجلزائر -

 الطلبة و العمال الذين يقبلون املتابعة و التكوين يف اخلارج . -

  الذي يدفع من طرف صاحب العمل لفائدة الصندوق ( متويل الصندوق )  االشتراكوعاء  -4

  االشتراكوعاء : 

، وهذا األجر االجتماعيإلشتركات الضمان ل اخلاضع االشتراك من أجر العامعاء يتكون و
اجلماعية لكل  لالتفاقيةاحلاصل بني صاحب العمل و العامل أو خيضع  االتفاق خيضع يف تقديره إىل

قطاع نشاط حسب املنصب الذي يشغله العمال و الذي هو حمل عقد العمل مع مالحظة أنه ال ميكن 
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أقل من األجر الوطين األدىن  االجتماعياشتراكات الضمان  القتطاعأن يكون األجر اخلاضع 
  . SNMGاملضمون 

 2010غاية سنة إىل  1990يف ما يلي نتناول تطور األجر الوطين األدىن املضمون منذ سنة و 
  :حسب اجلدول التايل

 .2010إىل غاية سنة 1990 : تطور األجر الوطين األدىن املضمون منذ 3اجلدول رقم 

  املسؤول الذي بادر بتغيري األجر الوطين األدىن SNMGمباغ األجر الوطين األدىن   السنة

  مولود محروش  دج 1000  1990جانفي 

  أمحد غزايل  دج 2500  1992جانفي 

  رضا مالك  دج 4000  1994جويلية  01

  أمحد أوحيىي  دج 4800  01-07-1997

  أمحد أوحيىي  دج 5400  01-07-1998

  أمحد أوحيىي  دج 6000  01-07-1998

  عبد العزيز بوتفليقة  دج 8000  2001جانفي 1

  بد العزيز بوتفليقةع  دج 10000  2004جانفي 1

  عبد العزيز بوتفليقة  دج 12000  2007جانفي 1

  عبد العزيز بوتفليقة  دج 15000  2010جانفي 1
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  : مالحظة

فإن مصلحة  SNMGأقل من األجر الوطين األدىن  االشتراك القتطاعإذا كان األجر اخلاضع 
ا من طرف رب  حجور املصرحتيل امللف إىل مصلحة مراقبة أصحاب العمل ملراقبة األ االشتراكات

، من خالل اإلطالع على وثائق احملاسبة لرب العمل من خالل قيام املراقب بزيارة  مكان العمل  العمل
  التحقق من األجر الذين يتقاضونه.العمال و  باستجوابو قيامه 

بتقدمي طلب إىل  االشتراككما ميكن أن تتم مراقبة صاحب العمل من خالل قيام مصلحة 
لحة مراقبة أصحاب العمل يف حالة قيام صاحب العمل بالتصريح بعامل واحد لدى هيئة الضمان مص

، أو انه ى و املفروض أنه يوظف عدة عمالة أن صاحب العمل ميلك شركة كرباالجتماعي و احلقيق
، أو أن صاحب العمل ميلك شهادة مال لكنه سدد اشتراكات عامل واحدقام بالتصريح بثالثة ع

من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حىت الرابعة لكنه قام بالتصريح بعامل واحد ففي كل هذه  تأهيل
بتقدمي طلب مراقبة صاحب العمل املعين عن طريق اللجوء إىل  االشتراكاتاحلاالت تبادر مصلحة 

  .21مصلحة مراقبة أصحاب العمل

  :)CASNOS(  لغري األجراء االجتماعي: الصندوق الوطين للضمان الفرع الثاين

لغري األجراء أي الصندوق الوطين للضمان على  االجتماعيالصندوق الوطين للضمان 
املؤرخ يف  07/92رقم  ) مت إنشاؤه وفقا لقانونCAVNOSالشيخوخة لغري األجراء سابقا ( 

، املتعلق بتنظيم اإلطار القانوين و اإلداري و املايل و ذلك من خالل التغطية 04/01/1992
، استعمال ءمن غري األجرا االشتراكحتصيل التعويضات األداءات) ( جراءلغري األ اعيةاالجتم

  .االجتماعيةتعويضات األداءات لتغطية االشتراكات احملصلة 

                                                             
 06املؤرخ يف  187-94رقم  التنفيذيالذي يعدل املرسوم  2006سبتمرب  25املؤرخ يف  339-06رقم  التنفيذيمن املرسوم  األوىلاملادة   21
  الذي حيدد توزيع نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي. 1994يوليو 
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هيكله التنظيمي من وكالة مركزية  ، و يتكون1995لصندوق سنة مت احلصول على استقاللية ا
  22:مهام الوكالة املركزية فيما يلي، وتتمثل شبكة والئية 35وكالة جهوية و  13و 

  : مهام : أوال

 .الة الوطنيةالتنظيم و املراقبة و املتابعة لنشاط الوك -

  .إصدار التعليمات و تنظيمات العمل و اللوائح املسرية لنشاط بقية الوحدات -

 .ظام التسيري لفروع الصندوقترقية ن -

  .ق أهداف الصندوقوضع نظام إعالمي آيل للمراقبة و املتابعة من أجل حتقي -

 .ضمان التوازن املايل للقطاع -

  .اجتماعيا املستفيدينيقوم بتسجيل املؤمن عليهم  -

 اخلدمات. لتأمني الرقابة الطبية ومصلحة أداء االجتماعييربم اتفاقيات مع صناديق الضمان  -

  ):CASNOSلغري األجراء (  االجتماعي:اهليكل التنظيمي للضمان ثانيا

  23ل التنظيمييكاهل: 6شكل رقم

  

  

    

  

 

                                                             
: التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر، رسالة مقدمة ضمن 2006/2007يدةكيفاين شه  22

  . 105متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، ص 
  .106ص، ذكرهبق مرجع س ية مع دراسة خاصة للحماية الصحية،التنمية االقتصادية و احلماية االجتماع: 2006/2007كيفاين شهيدة   23

 الوكالة املركزية

مديرية التعريفات و 
األداءات

 

مديرية التحصيل و 
املنازعات

 

مديرية 
اإلدارة و 
الوسائل العامة  

 

مديرية 
التنظيم الدراسات و 
اآليلو اإلعالم 

 

مديرية 
املراقبة الطبية 

 

مديرية ا
ملراقبة و 

التدقيق 
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 24:م يتكون هيكل الصندوق منمن أجل التكفل بكافة املها بة لتنظيم هيكلتهأما بالنس

 la direction généraleوكالة مركزية   -

  des directions regionales وكالة جهوية  -

  les antennes de wilayaشبكات والئية  -

  les guichets spécialisesشبكات خاصة  -

  :مة الوكالة املركزية فيما يليمه و تتمثل

 .وكالة الوطنيةالتنظيم و املراقبة و املتابعة لنشاط ال -

  .صدار التعليمات و تنظيمات العمل و اللوائح املسرية لنشاط بقية الوحداتا -

 .رقية نظام التسيري لفروع الصندوقت -

  .وضع نظام إعالم آيل للمراقبة و املتابعة من أجل حتقيق أهداف الصندوق -

  .ضمان التوازن املايل للقطاع -

  أما الوحدات اجلهوية و الشبكات الوالئية تتكفل بـ:

  .تسجيل و ترقيم املؤمنني -

  .و املراقبة و املتابعة القضائية االشتراكاتحتصيل  -

  .دفع وتعويض خمتلف األداءات احملددة قانونيا -

 .25املراقبة الطبية  -

                                                             
 2 Arrêté ministériel N002/97 du 18/01/1997 portant organisation interne de la casnos.  

 بق ذكره، صحية يف اجلزائر، مرجع سالتنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الص :2006/2007كيفاين شهيدة   25
106.   
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هين املراء املمارسني للعمل جاأل( فئة غري  يةاالجتماعالفئات اخلاضعة للتأمينات : ثالثا
   ستقل) امل

تظم هذه الفئة جمموعة كبرية و و  من ميارسون أعماهلم على استقالل و تشمل هذه الفئة كل
  :التجار و ذوي املهن احلرة من األشخاص و همغري متجانسة من 

  .التجار الصناعيني و احلرفيني -

 .املشتغلون يف املهن احلرة  -

 .و األراضي الفالحية مالك -

 أصحاب وسائل النقل . -

اري هلذه الفئة و ذلك بإخضاعهم لنظم خاصة االشتراك اإلجبتشريعات من تقرر الو هناك من 
يف نظم  االشتراكم كالتشريع الفرنسي و هناك من التشريعات األخرى من تترك هلم احلق يف 

خ املؤر 93/119من املرسوم التنفيذي رقم  04 التأمينات السائدة بالنسبة لألجراء ومن خالل املادة
، سريه لغري األجراء االجتماعيختصاصات الصندوق الوطين للضمان احملدد ال 15/05/1993يف 

وتنظيمه اليت تنص على تشكيله جملس اإلدارة ومن خالل األعضاء املمثلني هلذا الس ميكن لنا 
  :املمثلني هلذه الفئات وهم ألعضاءاستخالص الفئات اخلاضعة  هلا من تعداد ا

 .املمارسني للمهن التجارية -

 .الزراعية املشكلة يف املستثمرات املمارسني لألعمال -

 .احلرة من أطباء و حمامني و خرباءاملمارسني للمهن  -

 .احلرفيني -

 .لصناعيني و أصحاب املهن الصناعيةا -
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  :غري األجراء للعمال االجتماعيلدى صندوق الضمان  االنتساب: التسجيل و رابعا

، كما أنه ضمان وذوي حقوقه من جهةهو ضمان احلماية للمؤمن  االجتماعيإن نظام الضمان 
قبل أن  فاالنتسابمن جهة أخرى و بالتايل  االجتماعينيتضامنية جلميع املنخرطني  اجتماعيةمحاية 
  .قانونيا فهو فعل تضامين التزامايكون 

 بااللتزاماتاملتعلق  14-83من القانون رقم  05ملادة و قد نص املشرع على هذا اإلجراء يف ا
املعدل و املتمم و اليت جاء فيها على أنه " خيضع كذلك ألحكام  االجتماعياملكلفني يف جمال الضمان 

يا أو جتاريا أو فالحيا أو هذا القانون األشخاص الذين ميارسون حلسام اخلاص نشاطا مهنيا أو صناع
  26فرع قطاع نشاط آخر حىت و إن مل يستخدموا عماال أجراء " ، أو حرا أو أي حرفيا

ومن خالل هذه املادة يتضح أن األشخاص الذين ميارسون حلسابه اخلاص نشاطا مهنيا أو 
صناعيا أو جتاريا أو فالحيا أو حرفيا أو حرا أو يف أي فرع قطاع نشاط آخر ولو مل يستخدموا عماال 

املكلفني يف جمال الضمان  بااللتزاماتاملتعلق  14-83رقم يف نشاطهم فإم خيضعون للقانون 
  .ل غري األجراءاللعم االجتماعيلدى صندوق الضمان  باالنتساب االلتزاممبا فيها  االجتماعي

  )CNR : الصندوق الوطين للتقاعد (الفرع الثالث

دوق بنص ، أنشئ هذا الصناملايل االستقاللهو هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية و 
 07-92م ، و الذي مت استبداله باملرسوم رق1985أوت  20املؤرخ يف  223- 85قم املرسوم ر

و التنظيم اإلداري  االجتماعي، املتعلق بكيفية تسيري صناديق الضمان 1992جانفي  04املؤرخ يف 
ة التقاعد اليت ، و كانت الغاية األساسية من إنشائه هي تسيري خمتلف أنظماالجتماعيو املايل للتأمني 

جلميع  االمتيازاتو توحيدها يف نظام تقاعد موحد يعطي نفس  1983كانت متواجدة قبل دستور 
  عمال بغض النظر عن ميدان نشاطهم. ال

                                                             
-04االجتماعي و املتمم بالقانون رقم املكلفني يف جمال الضمان  التزاماتاملتضمن  02/07/1983املؤرخ يف  83/14من القانون  05املادة   26
   2004نوفمرب  10املؤرخ يف 17
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جانفي  04املؤرخ يف  07-92و قد حددت مهام الصندوق يف املادة التاسعة من املرسوم رقم 
  :27و هي كالتايل  1992

  : املهام أوال 

 .إضافة إىل أجور ومنح ذوي احلقوق ،أجور ومنح التقاعد تسيري -

 .حقوقها انتهاءحىت  1984جانفي  1 ـنح املقدمة وفق التشريع الداخلي لتسيري األجور و امل -

خدمات  ، املراقبة و حل الرتاعات املتعلقة باألقساط املوجهة لتمويلضمان التحصيالت -
  .التقاعد

  .االجتماعيالدولية املتعلقة بالتأمني  االتفاقياتتطبيق تشريعات و نصوص  -

  .و العمال دينيفللمستضمان توفري املعلومات  -

 02املؤرخ يف  12-83من القانون رقم  52تسيري صندوق املساعدة و النجدة بتطبيق املادة  -
 .املتعلق بالتقاعد 1983جويلية 

 

 

 

 

 

 

                                                             
    dz.com-http://www.cnr اإلنترنتمن موقع صندوق الوطين للتقاعد على شبكة  27 
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   CNR: اهليكل التنظيمي لصندوق التقاعد  ثانيا

  28يكل التنظيمياهل: 7شكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  : دداءات املتعلقة بالتأمني على التقاع:األثالثا 

 أصحاب املهن احلرة كاحملامني  يستفيد من معاشات التقاعد كل العمال و املوظفني و كذا
، وتتمثل رنشاطا حلاسبها اخلاص و غري مأجووالتجار و األطباء و هذا لكون هذه الفئة متارس 
املتعلق بالتقاعد  83/12من القانون رقم  05احلقوق املمنوحة يف جمال التقاعد حسب نص املادة 

  املعدل و املتمم و الّذي جاء فيها على أنه تتمثل احلقوق املمنوحة للتقاعد فيما يلي :

 .ولاملكف معاشي مباشر مينح على أساس نشاط العامل بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج -

                                                             
ذكره، ص  بقمرجع س، التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر :2006/2007كيفاين شهيدة   28

101.   

 الوحدة املركزية

  مديرية

 التقاعد

اإلعالم مديرية 
 اآليل و التنظيم 

تسيري ملفات مديرية 
سنوات اخلدمة للضمان 

 اإلجتماعي 

مديرية 
 العمليات املالية 

إدارة مديرية 
 العامة 

أعالم و توجيه اجلمهور
 

فهرس املتقاعدين 
 

أعالم و
 

توجيه اجلمهور
 

مركز تسيري ملفات سنوات
 

اخلدمة
  

اخلد
  

مركز التسجيل 
 

س مراكز جهوية للحسابات 
مخ

 

مركز حسابات عام  
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 : معاش منقول يتضمن -

o معاش إىل الزوج الباقي على قيد احلياة.  

o معاش لليتامى.  

o  29معاشات لألصول. 

من األمر رقم  3مبوجب املادة  املتعلق بالتقاعد املعدل 83/12ن من القانو 06و حسب املادة 
  يني:الشرطني اآلت التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء فإن استفادة العامل من معاش 96-18

سنة) من العمل على األقل غري أنه ميكن إحالة العاملة على التقاعد  60بلوغ سن ستني ( -
 بطلب منها ابتداءا من اخلامسة و اخلمسني سنة كاملة .

 سنة) على األقل يف العمل. 15قضاء مخسة عشر ( -

على  من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلى يساوي لالستفادةيتعني على العامل (ة)  -
 .30االجتماعياألقل نصف املدة املشار إليها أعاله و دفع اشتراكات الضمان 

األحوال املدفوعة األجر و البطالة النامجة عن سوء  الفرع الرابع: الصندوق الوطين للعطل
  ) :CACOBATH، األشغال العمومية و الري ( اجلوية يف قطاعات البناء

 إنشاؤه، مت املايل االستقاللبالشخصية املعنوية و  ، يتمتعهو هيئة عمومية ذات تسيري خاص
، و 1997فيفري  04وافق لـ امل 1417رمضان  26املؤرخ يف  45- 97مبوجب املرسوم رقم 

ال اجلوية املتعلقة سبب احلاجة  لتنظيم تسيري خاص للعطل املدفوعة و البطالة املتعلقة بسوء األحوهذا ب
 :الصندوق بالقيام باملهام التالية، و يضطلع لريبقطاع البناء، األشغال العمومية و ا

                                                             
  املتعلق بالتقاعد املعدل و املتمم . 02/07/1983املؤرخ يف  83/12من القانون رقم  05املادة   29
 06املؤرخ يف  18-96من األمر رقم  03املتعلق بالتقاعد املعدل مبوجب املادة  02/07/1983املؤرخ يف  83/12من القانون رقم  06دة املا  30
  . 1996يوليو 
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  :31:مهام  أوال

العمال يف  ضمان تسيري العطل املدفوعة و البطالة املتعلقة بسوء األحوال اجلوية اليت يستفيد منها -
 .قطاعات البناء، األشغال العمومية و الري

 .لترقيم للمستفيدين و أرباب عملهمالقيام باإلجراءات ا -

  .و أرباب عملهم فدينللمستم و التوجيه ضمان اإلعال -

  .تسديد التعويضات يف أي حال من األحوال صندوق احتياط موجه لضمان إنشاء -

ن ، و يتم إدارته ماالجتماعيو خيضع الصندوق لوصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان 
، و له العديد املايل اللاالستقو هو يتمتع بالشخصية املعنوية و  ،طرف جملس إدارة يرأسه مدير عام

 .من املقرات و الوكاالت اجلهوية 

: اهليكل التنظيمي للصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر و البطالة 8: الشكل رقم32 ثانيا
  النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء و األشغال العمومية و الري .
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 املديرية العامة 

مديرية العمليات 
 املالية  

         االستغاللمديرية 
 و املراقبة و املنازعات  

ية الوسائل و مدير
 لنشاط اإلجتماعي  ا

خلية التدقيق و مراقبة  دائرة اإلعالم اآليل 
 التسيري  

خلية اإلصغاء و 
   االتصال
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ألجر و البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يضم الصندوق الوطين للعطل املدفوعة ا
لقطاعات البناء و األشغال العمومية و الري هياكل مركزية تابعة ملقر املديرية العامة ووكاالت جهوية 

، تضم اهلياكل املركزية للصندوق و حتت سلطة املدير العام ة مشكلة الشبكة العمليةو عددها سبع
  التالية : ومبساعدة مستشارين عن اهلياكل

  .و املراقبة و املنازعات االستغاللمديرية  -

  .مديرية العمليات املالية -

  .االجتماعيمديرية الوسائل و النشاط  -

 .دائرة اإلعالم اآليل  -

  .راقبة التسيرياملخلية التدقيق و  -

 .االتصالخلية اإلصغاء و  -

  : : التصريح بالعمال اخلاضعني للبطالة بسبب الظروف املناخية ثالثا

، و هو تأمني ة عن الظروف الطبيعية و املناخيةبتأمني رب العمل البطالة الناجت االلتزاميتعلق هذا 
  .لبناء و األشغال العمومية و الري، الذين يعملون يف الورشاتخاص بعمال ا

واليت  01-97من األمر رقم  12يلتزم رب العمل بالتصريح بالعمال وفقا ملا نصت عليه املادة 
يف حالة سوء األحوال اجلوية التوقف عن العمل بعد  " يقرر املستخدم أو ممثلهعلى أنهها جاء في

، ق بإدارة عمومية أو جمموعة حمليةاستشارة ممثل أو ممثلي العمال و كذا صاحب املشروع عندما يتعل
الصندوق  يوقع املستخدم أو ممثله و ممثلوا العمال تصرحيا بالتوقف عن العمل و يرسله املستخدم إىل

  .33ساعة املوالية للتوقف عن العمل  48خالل 

                                                             
املتضمن تأسيس تعويض البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية لعمال قطاعات  1997-02-11املؤرخ يف  01-97من األمر رقم  12املادة   33

  البناء و األشغال العمومية و الري و حيدد شروط منحه و كفايته 
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  )CNAC: الصندوق الوطين للتأمينات على البطالة ( الفرع اخلامس

يف الشخص عاطال عن العمل من الوجهة التأمينية يعين أن يكون الشخص راغبا  اعتبارإن 
ص عاطال عن العمل إذا قام ، يعين يعترب الشخاألجر املقرر السائد يف اتمع العمل و بغض النظر عن

  ة يف العمل.ه يف سجل مكتب العمل عن رغبة صادق، و مبجرد ورود إمسلعمل و مل جيدهبالبحث عن ا

مكاناته للبحث ، و يسعى بكل إيكون الشخص قادرا على العمل أوالو بشكل أوسع جيب أن 
و غري مقنعا بأعمال معنية ،و غري مضربا عن العمل أعن العمل و مل جيد، بغض النظر عن األجر ثانيا

، أو انتهت خدمته نتيجة حلكم ائي يف جناية أو جنحة متس بالشرف أو ستقال من اخلدمةأو قد ا
األمانة أو اآلداب العامة ثالثا و تأمني البطالة يف هذه احلالة ما هو إال عبارة عن برنامج للتأمني 

جزء من أجرهم املفقود نتيجة للتعطيل  يهدف لتعويض العمال العاطلني عن العمل عن االجتماعي
  . 34اإلجباري

  :: تعريف بالصندوقأوال

( حتت وصاية وزارة  االجتماعيكمؤسسة عمومية للضمان  1994سنة  إنشاءهمنذ تاريخ 
) تعمل على " ختفيف " اآلثار اإلجتماعية املتعاقبة النامجة عن  االجتماعيالعمل و التشغيل و الضمان 

، عرف الصندوق الوطين عديل اهليكليتوفقا ملخطط ال االقتصاديجراء يف القطاع تسريح العمال األ
املخولة للتأمني عن البطالة ( ص.و.ت.ب ) يف مساره عدة مراحل خمصصة للتكفل باملهام اجلديدة 

  .من طرف السلطات العمومية

ام تعويض البطالة يف تطبيق نظ ، شرع الصندوق الوطين للتأمني على1994ابتداءا من سنة 
  .اقتصاديةالبطالة لفائدة العمال األجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة ال إرادية و ألسباب 

  2006ستفاد منه لغاية أواخر سنة ، دفع تعويض البطالة الذي امن مهن الصندوق األوىل
و انطالقا  %94، أي بنسبة استيفاء مسجال 201.505ال مسرحا من جمموع عام 189.830

                                                             
   297، ص األردن –عضو هيئة التدريس يف جامعة دمشق، عمان  ،ل التأمني بني النظرية و التطبيقإدارة أعما ناصر،د. حممد جودت   34
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، قام الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة بتنفيذ إجراءات 2004إىل غاية سنة  1998ة من سن
بإعادة إدماج الباطلني املستفدين عن طريق املرافقة يف البحث عن الشغل و املساعدة على  احتياطية

، منشطني تكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين العمل احلر حتت رعاية مستخدمني مت توظيفهم و
  .1مستوى مراكز مزودة بتجهيزات و معدات خمصصة هلذا الشأنعلى 

، مسحت اإلجراءات اجلديدة املتخذة لفائدة الفئة اإلجتماعية اليت يتراوح 2010ابتداءا من سنة 
اإلمجايل الّذي أصبح  االستثمار، مبزايا متعددة منها مبلغ باجلهاز لاللتحاقسنة  50و  30عمرها بني 
ماليني دج و كذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج  5بعدما كان ال يتعدى  يني دجمال 10يف حدود 

  2السلع و اخلدمات لذوي املشاريع  الناشطني 

  :3: اهليكل التنظيمي للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 9: شكل رقم ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
    http://www.cnac.dz اإلنترنتمن موقع الصندوق على شبكة  1 

رد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان :فعالية املواأ.د. حممد زيدان و أ.حممد يعقويب  2
، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف يومي "الدول  الصناعة التأمينية ، الواقع العملي و آفاق التطور ، جتاربحول" لتقى الدويل السابع امل،  االجتماعي

   12ص  2012ديسمرب  03-04
   103، ص مرجع سبق ذكره تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر، :2010/2011بن سعدة كرمية   3

 املديرية العامة 

    مديرية األداءات 
 و التنظيم و املنازعات 

  رية العملياتمدي

 املالية   

  مديرية اإلدارة

 العامة   

مديرية الدراسات و 
 الربامج  

مستشارون مكلفون 
 مبهام عامة  

خلية مراقبة و تدقيق 
 احلسابات  

خلية الدراسات اإلكتوارية 
 للضمان اإلجتماعي  
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  :اليةملدير العام على اهلياكل التاملركزية للصندوق و حتت سلطة ا تضم اإلدارة

 مديرية األداءات و التنظيم و املنازعات  -

 مديرية العمليات املالية  -

 مديرية اإلدارة العامة  -

 مديرية الدراسات و الربامج  -

 مستشارون مكلفون مبهام عامة  -

 خلية مراقبة و تدقيق احلسابات  -

  .االجتماعيخلية الدراسات  اإللكترونية للضمان  -

  متويل التأمني عن البطالة  :ثالثا

احملدد  1994جويلية  06املؤرخ يف  94/187وهو منظم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
  املعدل و املتمم إذ ينص على النسب هي : االجتماعييف الضمان  االشتراكلتوزيع نسبة 

  .على عاتق املستخدم 2.5% -

 .على عاتق األجري 1.5% -

فقد عدلت  2000 مارس 04املؤرخ يف  50- 2000و مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
اخنفضت  2013بالنسبة لألجري، سنة  %0.50بالنسبة للمستخدم و  1.25%النسبة لتصل إىل 

  بالنسبة للعامل. %0.5بالنسبة للمستخدم و  %1النسبة إىل 
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  يف اجلزائر  االجتماعي: املستفيدون من نظام الضمان املطلب الثاين

حيث يغطي نظام الضمان  ،جتماعياامليون مؤمنا  8حوايل  االجتماعييتضمن الضمان 
من السكان و عليه ميكن القول أن هذا النظام معمم يف اجلزائر خاصة فيما  %80حوايل  االجتماعي

  :1يتعلق خبطر املرض و بالتدقيق تعويض مصاريف العالج للفئات اآلتية 

  .االجتماعياملتقاعدون و املتحصلون على معاشات و إرادات من الضمان  -

  .ألجراءالعمال ا -

  .العمال الذين ميارسون أعمال حلسام اخلاص -

  .DAIPاملستفيدون من عقود اإلدماج املهين  -

 .الطلبة ( دخل ضمن ذلك طلبة املعاهد و اجلامعات و تالميذ املدارس ) -

  .ااهدون و املتحصلون على معاشات ااهدين -

) و املقدمة AFSزافية للتضامن (املستفيدون من املساعدة اإلجتماعية على غرار املنحة اجل -
) و املقدمة  IAIGنفعة العامة (لألشخاص املسنني بدون دخل أو تعويض عن اخلدمة ذات امل

 .للبطالني بدون دخل

األشخاص املعاقون و نقصد م األشخاص الطبيعيني املمارسني بالفعل نشاط جتاري أو مهين  -
 .احملددة وفقا للتنظيم املعمول بهوفقا للشروط 

  :احلقوق فهم األشخاص اآليت ذكرهم أما ذوي

: حيث البد أن يكون عاطال عن العمل و ال يتمتع بأي مدخول من نشاط مهنيا مأجورا الزوج
   .أو غري مأجور

                                                             
الصناعة التأمينية، الواقع العلمي و آفاق  "، امللتقى الدويل السابع حولو املخاطر و التطوير يف اجلزائر بني املفهوم االجتماعية" احلماية  زيرمي نعيمة:  1

  . 06، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ص  2012ديسمرب  04-03يومي "ول التطوير جتارب الد
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  ، أقل من واحدمن مثانية عشر سنة: و نشري هنا إىل سبع حاالت هي أقل األوالد املكفولون
ين سنة و الّذين لديهم عقد د البالغون أقل من مخس وعشر، األوالعشرون سنة و يواصلون دراستهمو

، األطفال املكفولون و احلواشي من الدرجة الثالثة من اإلناث دون دخل مهما كان سنهم متهني
 الد املكفولني حبكم كفالة املؤمناألو ،ن ذوي العاهات و األمراض املزمنةاألوالد مهما كان سنهم م

  .طرف املؤمن الذين مت ترتيبهم من األوالد

صية املبلغ وهو والدي املؤمن و أصوله مهما صعدوا ملا ال تتجاوز مواردهم الشخ :األصول
  .األدىن ملعاش التقاعد

بقا البد من توفر بعض الشروط يف املستفيد و مها امن األداءات املذكورة س لالستفادةو 
  : 2نوعان

 ساسيتني مها تتمحور حول نقطتني أو  :الشروط العامة بكافة األخطار  

من كل األداءات جيب على العامل أن يقوم بعملية  لالستفادةو التكليف أي أنه  االنتساب
حسب احلالة) املتمثلة لألجراء و غري األجراء ( االجتماعيو التسجيل يف صناديق الضمان  االنتساب

 و ما يترتب عنها االشتراكاتإقليميا على كل التراب الوطين بواسطة الوكاالت و الفروع مت دفع 
  .خري )من العقوبات و الزيادات على التأ(

 : الشروط اخلاصة  

، فاألخطار األخرى هلا شروط األمومة اليت حتتفظ بنفس الشروط التأمني على املرض و استثناء
خاصة ا حيث يعطي احلق يف األداءات و التعويضات العينية شريطة أن يكون طلب التسجيل قد مت 

  .على األقل من تاريخ تلقي العالج يوماقبل مخس عشرة 

إىل الشروط  االستجابةمن معاش العجز جيب على املنخرط  لالستفادة: على العجزالتأمني 
  التالية

                                                             
  . 85، مرجع سابق ذكره ص الوطين االقتصادماعي على حركية جت: أثر نظام الضمان اإل2004/2005درار عياش   2
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 .أي مهنة يف ممارسة االستثمارأن يكون مصاب بعجز كلي و ائي جيعله غري قادر مطلقا على  -

التاريخ الّذي  أجل ستة أشهر من انقضاءمن التأمني على العجز بعد  االستفادةتنطلق عملية  -
 .أو أي إصابة أخرى نتج عنها العجزدث ايلحق أو يلي املعاينة الطبية للمرض أو احل

  .من هذه املنحة حىت بلوغ السن القانونية للمعاش االستفادةيستمر العاجز  -

 اإلصابة ث أونة الطبية للمرض أو احلادأن يكون مسجال على األقل مند سنة قبل تاريخ املعاي -
 .املتسببة يف حالة العجز

ممارسة النشاط من : يشترط إضافة إىل الشروط العامة املذكورة سلفا وجوب مني على الوفاةالتأ
  .الوفاة قبل املنخرط قبل

  :هذا اال إىل نوعني من التأمني: و نتطرق يف التأمني على الشيخوخة ( التقاعد)

 : التالية د من املعاش جيب عليه أن تتوفر فيه الشروط: حىت يستفيد املتقاعمعاش التقاعد -

o  رجال  65النساء بالنسبة للعمال األجراء و  55رجال و  60توفر السن القانونية للتقاعد
 .نساء بالنسبة للعمال غري األجراء 60و

o  كما يستفيد سنة  15خالل فترة تقدر على األقل بـ  االشتراكاتالقيام بعمل فعلي و دفع
بناء دين الّذين ميتلكون صفة ااهدين يف صفوف جبهة التحرير الوطين إبان الثورة أو أاملتقاع

  :ااهدين من مزايا أخرى هي

ل إضافية لك %10سنوات و نسبة  5من معاش التقاعد خمفض بـ  لالستفادةالسن املطلوب  -
 .سنة عن العجز الناجم عن الثورة

ك إلنشاء التحرير الوطين بضعف مدا و ذل حيث حتسب سنوات املشاركة الفعلية يف حرب
  احلق يف معاش التقاعد.

أو غري األجري على حد سواء ببلوغ السن الشرعية  األجري: يستفيد العامل منحة التقاعد
و للحصول عليها البد من  ،ة العمل الفعلي من منحة التقاعددللتقاعد و الذي مل يستويف شروط م
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العمل ملدة ال  سنوات من العقد ( 5الذكر، كما يشترط التصديق على بلوغ السن القانوين السابق 
  .3) سنوات  05تقل 

 االجتماعياملطلب الثالث: األخطار املغطاة من قبل صناديق ( مؤسسات ) الضمان 
   اجلزائري

  :األخطار التالية االجتماعيتغطي صناديق الضمان 

التعويضات تتعلق  فة املتعلقة باملرض هذه: حيق للعمال التعويضات املختلالتأمني على املرض -
من العالجات املباشرة دون مقابل  االستفادة، و ميكنهم باملؤمنني و ذويهم ( ذوي احلقوق)

ت ، املؤسساو ممثلي األطباء، الصيدليات االجتماعياملربمة بني الضمان  لالتفاقياتوذلك وفقا 
تمثل يف املصاريف نية للتأمني على املرض تإن األداءات العي ،العالجية و عمال سلك الشبه طيب

ية  و الكهروديوغرافية ، الفحوص البيولوجالتالية: العالج، اجلراحة، األدوية، اإلقامة باملستشفى
اه احلمامات ، العالج مبي، النظارات الطبيةاالصطناعي استخالفها، عالج األسنان و و النظرية

جلبارة الفكية و الوجهية، إعادة ، ااالصطناعية، األجهزة و األعضاء املعدنية و املتخصصة
اف و غريها من وسائل ، النقل بسيارات اإلسعالتدريب الوظيفي لألعضاء، إعادة التأهيل املهين

 .األداءات  املتعلقة بتحديد النسل، نقل املريض

ترتبة على ملا : تشمل االداءات العينية للتأمني على األمومة كفالة املصاريفالتأمني على األمومة -
 ، مصاريف اإلقامةته حيث يغطي مصاريف الطبية و الصيدالنيةاعاحلمل و الوضع و تب

 باملستشفى لألم و الطفل املولود.

يتعذر عليه  للمنخرط الذي مني يضمن للعامل معاشا للعجز يعطى: هذا التأالتأمني على العجز -
فيد من املعاش العجز حيول معاش القيام بأي نشاط سواء جزئيا أو كليا فمثال عند وفاة املست

 ول معاش العجز إىل معاش التقاعد.و يف سن التقاعد حي ،لعجز إىل معاش لفائدة ذوي احلقوقا

                                                             
  .85 صمرجع سبق ذكره . ،تماعي على حركية االقتصاد الوطينأثر نظام الضمان االج :2004/2005درار عياش   3
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من منحة املتوىف : إن التأمني على الوفاة يهدف إىل إفادة ذوي حقوق املؤمن التأمني على الوفاة -
 .تعرف مبنحة الوفاة

 ميكن أن إفادة املؤمن مبنح مباشرةعلى الشيخوخة إىل  : يهدف التأمنيالتأمني على الشيخوخة -
نحة التقاعد املنقول ، و بعد الوفاة تتحول منحة التقاعد إىل ميضاف إليها زيادة الزوج املكفول

 .لذوي احلقوق

و إتاحة ري تغطية للعاطلني عن العمل : يهدف التأمني على البطالة إىل توفالتأمني على البطالة -
و هذا عن طريق العديد من اإلجراءات  ،من مصادر دخل أخرى تفادةلالسالفرصة هلم 

  .4املوضوعة من قبل الدولة كمنح القرض للقيام مبشاريع مصغرة

                                                             
:فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان أ.د حممد زيدان و أ. حممد يعقويب  4

حسيبة بن بوعلي بالشلف يومي  ، جامعةب الدول " الصناعة التأمينية ، الواقع العملي و آفاق التطوير ، جتار"امللتقى الدويل السابع حول  ،االجتماعي
  . 2012ديسمرب  03-04
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  :خالصة الفصل الثاين

اجلزائري الذي مر مبراحل  االجتماعيلقد حاولنا يف هذا الفصل أن نقدم حملة عن تاريخ الضمان 
يف اجلزائر  االجتماعي، و لقد أدخل الضمان اا و خصائصهاهلا ميز، كل مرحلة منها كان عديدة

، أما التأمني عن الشيخوخة فلم و الوفاة جز، العحبيث كان يغطي خطر املرض، األمومة 1949نة س
احلرفية  غري األجراء ذوي املهن الصناعية، التجارية، احلرة أما فيما خيص العمال 1953يؤسس إال يف 

، 1958إال يف عام  االجتماعيمن خدمات الضمان  االستفادةكن هلم احلق يف و الزراعية فإنه مل ي
متعدد األنظمة و يتميز بتعقد تنظيم هياكله مما  اجتماعيأصبح للجزائر نظام  ضمان  االستقاللوبعد 

توجب عليها إدخال إصالحات و هو ما جاء بطريقة مرحلية و لعل أهم هذه اإلصالحات هو 
واليت   1983و اإلصالحات املتعلقة بسنة  ،ص من عدد الصناديق إىل مخسةذي قلال 1970إصالح 

و حتقيق املساواة يف  االجتماعيو إرادة قوية يف توحيد أنظمة الضمان اقتصادي  متيزت بفترة رخاء 
االجتماعي و لقد جاء هذا اإلصالح يف شكل مخسة قوانني عمل الضمان ، املستفاد منها االمتيازات

  و األخطار اليت يغطيها : ه وضبطت قواعد

 .املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 83/11قانون  -

 .املتعلق بالتقاعد 83/12قانون  -

 .حبوادث العمل و األمراض املهنية املتعلق 83/13قانون  -

 .االجتماعياملتعلق بتحديد التزامات املكلفني و اخلاضعني للضمان  83/14قانون  -

  .االجتماعيالضمان  املتعلق باملنازعات 83/15قانون  -
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  متهيد:
إن التمويل هو أحد املتغريات اليت حتكم و حتدد عملية التنمية، و يعترب من الوظائف البالغة 
األمهية يف خمتلف املنشآت و خاصة الكبرية منها، و ذلك ملا يترتب على عمليات التمويل من اختاذ 

 القرارات املتعلقة باالئتمانجمموعة من القرارات، أمهها القرارات املتعلقة باختيار مصادر التمويل و 
وأصبحت الدراسات يف جمال التمويل من املوضوعات اليت احتلت مكانة هامة سواء من ناحية أدوات 

  التمويل أو من ناحية مصادر التمويل.
بالرغم من أن االئتمان يعد مكسبا كبريا، لكنه يعرف يف الوقت احلايل صعوبات مجة، أمهها 

اليت تعرف  اإليراداتستطيع فرض توازنه املايل بسبب نفقاته املتزايدة أمام املالية كون النظام ال ي
  بدورها تزايد مستمرا، مث اكتسب الضمان االجتماعي األمهية يف السياسة االقتصادية.

لضمان سري جهاز التأمينات  للتمويلما إىل توفري منافذ متعددة و لقد سعت اجلزائر دائ
صدار التشريعات و القوانني اليت تدعم هذا املسعى، و متكن احلكومة االجتماعية، و هذا من خالل إ

 من توفري محاية اجتماعية واسعة و فعالة ألفراد اتمع على اختالف أنواع أنشطتهم.
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  املبحث األول: مصادر متويل قطاع الضمان االجتماعي
االستفادة منها يف احلصول املصادر اليت ميكن ملؤسسات الضمان االجتماعي من عديد الوجد ي

على األموال الالزمة للقيام بعملياا املالية و الوفاء بالتزاماا، غري أا تعتمد أساسا على مصدرين 
  .1رئيسيني مها االقتطاعات و ميزانية الدولة

  طلب األول: متويل صناديق الضمان االجتماعيامل
ملية التنمية، و يعترب من الوظائف البالغة إن التمويل هو أحد املتغريات اليت حتكم و حتدد ع

األمهية يف خمتلف املنشآت و خاصة الكبرية منها، و ذلك ملا يترتب على عمليات التمويل من اختاذ 
  جمموعة من القرارات، أمهها القرارات املتعلقة باختيار مصادر التمويل و القرارات املتعلقة باالئتمان.

مويل من املوضوعات اليت احتلت مكانة هامة سواء من ناحية و أصبحت الدراسات يف جمال الت
  أدوات التمويل أو من ناحية مصادر التمويل.

  الفرع األول: مفاهيم أساسية حول التمويل
أصبح التمويل من املوضوعات اهلامة سواء يف علم االقتصاد أو يف اإلدارة املالية و التمويل يكون 

هداف االستهالكية كما ميكن أن يكون املمول ضمن بقصد ألهداف إنتاجية كشراء اآلالت و أل
الربح بعمله التمويلي فيكون استراتيجيا أو ضمن بقصد التربع احملض و املساعدة اإلنسانية فيكون 
لتمويل تربعا و يتمثل التمويل احلقيقي يف توفري املوارد احلقيقية و ختصيصها ملشروعات التنمية بينما 

  ي يف توفري املوارد النقدية الالزمة لتوفري املوارد احلقيقية للتنمية.يتمثل التمويل النقد
و يرتبط التمويل ارتباطا وثيقا بالتنمية االقتصادية و يعزي ذلك ملا حتتله مشكلة متويل التنمية 
  االقتصادية من أمهية خاصة باعتبارها املشكلة اليت تالزم تنفيذ خطط التنمية االقتصادية قدميا و حديثا.

                                                             
فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان  أ.د حممد زيدان و أ حممد يعقويب:   1

- 03بوعلي بالشلف يومي  نجامعة حسيبة ب -ارب دولجت –طوير لتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي و آفاق التاملاالجتماعي ،
  . 2012ديسمرب  04
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 :حتديد مفهوم التمويل 
راء و التعاريف حول موضوع التمويل لدرجة يصعب وضع تعريف حمدد دقيق يعرب األتعددت 

  عن املعىن احلقيقي له.
  :تعريف األول 

وظائف املنشأة اليت تشمل األساسية لإلدارة املالية فهو ميثل:"إحدى التمويل ميثل أحد الوظائف 
طه و الرقابة عليه و التحفيز املايل ألفراد املنشأة، ففي السابق كان تنظيم جمرى األموال فيها و ختطي

على أا وسيلة للحصول على التمويل فقط، حيث كانت مهمتها حسب عبد ينظر إىل اإلدارة املالية 
ارجي إىل منظور املقرضني و املسامهني اخلنظور املاحلليم كراجة و آخرون هي "تدبري األموال من 

  بعملية اختاذ القرار داخل املؤسسة".دون االهتمام 
، غري أن وظائف اإلدارة املالية توسعت لتشمل التخطيط املايل للحصول على األموال (التمويل)

  قابة املالية، و معاجلة بعض املشاكل املالية اخلاصة اليت قد تواجه املشروع.استثمار األموال، الر
وع و يف أثناء حياته األمر الذي يصعب من مهمة و تبقى وظيفة التمويل ظاهرة عند إنشاء املشر

املالية اليت يتوجب عليها اإلملام الكامل مبصادر التمويل و بأوقات و كميات األموال اليت  اإلدارة
  .2تترتب للحصول على مثل هذه األموال حتتاجها دون التغاضي عن االلتزام اليت

 :التعريف الثاين 
  للتمويل معنيان حقيقي و نقدي

التنمية، و يقصد باملوارد عىن احلقيقي: يقصد به توفري املوارد احلقيقية و ختصيصها ألغراض امل .أ
و تكوين رؤوس األموال  ةالالزمة لبناء الطاقات اإلنتاجيو املوارد تلك السلع و اخلدمات 

سلع االستثمار (املعدات و اآلالت...) و تتضمن يف يف اجلديدة، و تتمثل هذه املوارد كذلك 
استهالك املوارد و استخدامها يف جمال إنتاج السلع و اخلدمات هرها امتناع عن جو

االستهالكية لتمويل حاجات املشتغلني يف مشروعات التنمية أو متويل خدمة التعليم أو تشغيل 
  أحد املصانع.

                                                             
  .451حمي الدين عمروا، التخلف و التنمية، دار النهضة العربية، ص   2
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اليت توجه  املوارد احلقيقية : "يقصد به إتاحة املوارد النقدية اليت يتم مبوجبها توفرياملعىن النقدي .ب
حيكم و  ذيلتمويل هو أحد أهم املتغريات الرؤوس األموال اجلديدة، باعتبار أن التكوين 

  حيدد عملية التنمية".
الالزمة لدفع أو تطوير مشروع خاص أو عام هلذا فالتمويل ذا املعىن يعين: توفري املبالغ النقدية 

ب استخدام النقدية بطريقة مباشرة أو غري التمويل يهتم بالنقدية، حيث أن كل عملية جتارية تتطل
  .3مباشرة، لذا و بصفة عامة فالتمويل خيتص بكل ما حيدث يف الشركة

  و من خالل التعاريف السابقة للتمويل ميكن صياغة التعريف التايل:
يعترب التمويل جمموعة العمليات اليت تبقى من خالهلا املؤسسة قادرة على تلبية كل احتياج من 

 ألموال سواء تعلق األمر بالتخصيص البدائي من األموال و الزيادات الالحقة لعقود القروضرؤوس ا
طرف الدولة، اخلزينة العمومية، اجلماعات بصفة عامة، أو باهلياكل املالية أو املسامهات املمنوحة من 

  .4و اخلواص
  رع الثاين:أمهية التمويلالف

ربز أمهيته يف كونه يؤمن و يسهل انتقال الفوائض يعترب التمويل فرعا من فروع االقتصاد، و ت
االقتصادية ذات الفائض إىل الوحدات االقتصادية ذات العجز النقدية و القوة الشرائية من الوحدات 

املايل و من املعلوم أن هذه األخرية هي تلك الوحدات اليت تزيد إنفاقها على السلع و اخلدمات عن 
واخلدمات  زيد دخلها عن ما تنفقه على السلعفائض هي تلك اليت تدخلها، يف حني الوحدات ذات ال

لوحدات االقتصادية ذات ما يعتمد التمويل على مجلة من احلوافز اليت تعمل عن طريقها ا ةو عاد
و هذا األمر يعطي  الفائض لكي تتنازل عن فوائضها النقدية لصاحل الوحدات االقتصادية ذات العجز

اقتصادي مقبول، و تنمية شاملة، و من مت زمة و الضرورية لتحقيق وترية منو احلركية و احليوية الال
حتقيق الرفاهية للمجتمع و من أبرز العناصر الدالة على ذلك كوا توفر املبالغ النقدية الالزمة 

                                                             
  .452مرجع سبق ذكره، ص  التخلف و التنمية،حمي الدين عمرو،  3
ندوق الوطين للعمال األجراء "وكالة  أدرار"، مذكرة مقدمة دراسة حالة الص–)، متويل صناديق الضمان االجتماعي 2013-2012أمينة سعيد(  4

  .53لنيل املاستر، ختصص اقتصاديات املالية العامة، ص 
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للوحدات ذات العجز يف أوقات حاجاا، و كذا حتقيق النمو االقتصادي، االجتماعي للبلد مبا يساهم 
 .5حتقيق التنمية الشاملةيف 

  املطلب الثاين: مصادر التمويل 
   6الفرع األول: التمويل عن طريق االشتراكات

تعين فكرة االشتراكات االجتماعية مسامهة كل مؤمن اجتماعي يف متويل الضمان االجتماعي 
ته و اخلدمة قبل االستفادة من احلماية االجتماعية و هذا ما يفسر أنه توجد عالقة بني قيمة مسامه

  .االجتماعية اليت يستفيد منها، تعد هذه الطريقة أكثر فعالية إذا ما قارا بتمويل الدولة أو الضرائب
رادات نظام احلماية االجتماعية يف ييعترب التمويل عن طريق االشتراكات الركيزة األساسية إل

 ,CNAS,CNR(االجتماعي لضمانلصناديق  ةيدفع خمتلف العمال اشتراكام لدى ثالث،اجلزائر
CNAC.( 

  :توزيع مبلغ االشتراك 
يوزع مبلغ االشتراك على شكل أقساط يتحملها كل من العامل و رب العمل و توجه هذه 

  األقساط لتمويل أداءات الضمان االجتماعي و هي كما يلي:
 التأمينات االجتماعية. -
 حوادث العمل و األمراض املهنية. -
 التقاعد. -
 تأمني البطالة. -
  التقاعد املسبق. -

                                                             
  .56مرجع سبق ذكره، ص  -وكالة أدرار –متويل صناديق الضمان االجتماعي دراسة حالة الصندوق الوطين للعمال األجراء أمينة سعيد،    5

6  Conseil national économique et social(juillet 2001), évolution des système de protection sociale, 
perspectives, condition et modalités permettant d’assurer leur équilibre financier, 18eme  session 
plénière, p 19. 
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دخل، مقسم على النحو التايل من ال % 35ب 2013جانفي  1د معدل االشتراك منذ حد
صندوق الوطين ملعادلة ال( حتويالت أخرى %1تدفعه املؤسسة،  %25من دخل العامل،  9%

  ، هذا املعدل يدخل ضمن خمتلف فروع الضمان االجتماعي و هي كاآليت:7اخلدمات االجتماعية)
 -1985ضمان االجتماعي من سنة تطور معدالت االشتراك يف ال :)4(رقماجلدول 

 ) % التغريات( 2013

  2000  1999  1995  1991  السنوات

  E S  T  E  S  
FO
S  

T  E  S  
FO
S  

T  E  S  
FO
S  

T  

  14    1.5  12.5  14    1.5  12.5  14  -   1.5  12.5  14  1.5  12.5  التأمينات االجتماعية

  1.25      1.25  1.25      1.25  1    -   1  2  -   2  حوادث العمل

                      -   -   6  -   6  أداءات عائلية

  17.25  0.5  6.75  10  16    6.5  9.5  11    3.5  7.5  7  3.5  3.5  التقاعد

  0.5    0.25  0.25  1.5  0.5  0.5  0.5  1.5  0.5  0.5  0.5  -   -   -   التقاعد املسبق

  1.5    0.5  1  1.75    0.5  1.25  4    1.5  2.5  -   -   -   التأمني البطالة

  0.5  0.5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   السكن االجتماعي

  35  1  9  25  34.5  0.5  9  25  31.5  0.5  7  24  29  5  24  اموع

   Source : CNES : projet du étude « saisine » évolution des systèmes de protection sociales, 
ainsi que les perspective, les conditions et les modalités permanent d’assuré leur équilibre 
financiers- les données statistiques- juillet 2001, p 15. 

www.cleiss.fr/docs/cotisations/algerie.html (2013).       

  
                                                             

7  www.cleiss.fr/docs/cotisation.html,13/05/2014 
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Eاملؤسسة :.  
Sالعامل :.  

FOS : fonds des ouvres sociales 
سنة  %29من اجلدول نالحظ االرتفاع التدرجيي ملعدل االشتراك يف الضمان االجتماعي من 

إىل  1999سنة  بداية% 34.5، ليستقر بعدها يف حدود 1995سنة  %31.5إىل  1991
  .2013سنة  %35، مث 2006

لعمل إن املتتبع لكيفية توزيع حجم االشتراكات بني صاحب العمل و العامل، جند أن صاحب ا
مل يتأثر تأثري كبريا هلذا التغري، نظرا لالرتفاع الطفيف يف نسبة االقتطاع، حيث سجلت هذه النسبة 

-%24( النسب التالية على التوايل 2013-2000- 1999-1995-1991بني سنوات 
 .1999و 1995فقط، بني سنوات %1) أي مبعدل تغيري يقدر ب 25%- 25%- 25%- 24%

إىل  1991سنة  %5من اجلزء األكرب لعملية رفع معدل االشتراك أما األجري هو الذي حتمل 
  ليستقر عند هذه النسبة. 1999بداية  %9مث  1995سنة  7%

و من هنا نستنتج أن سياسة الدولة اجتاه رفع معدل االشتراك لدى الضمان االجتماعي تصب 
املعيشة، و هذا  لصاحل أصحاب العمل و املؤسسات، بتخفيض كلفة االستثمار على حساب تكلفة

و اليت سعيا منها إىل حتفيز أرباب العمل على االستثمار و من مت زيادة حجم اليد العاملة املشتغلة 
يدة مقتطعة من أجور صناديق الضمان االجتماعي باشتراكات جد ذيبدورها هي األخرى سوف تغ

  .العمال اجلدد
  و فيما يتعلق يكل هذه االشتراكات فنجد:

 .شتراك اخلاص بالتأمينات االجتماعيةثبات معدل اال -

 .1995إلغاء االشتراكات املتعلقة بالتحوالت العائلية بداية من سنة  -

  العمل دفعها لوحده.صاحب  صصياالشتراك اخلاص حبوادث العمل و ختخفيض يف معدل  -
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 %14، إىل 1995 سنة %11إىل  1991سنة  7%رفع معدل االشتراك اخلاص بالتقاعد من  -
، و عليه 2013سنة %17.25مث  2000سنة  %16لتصل هذه النسبة إىل  1999سنة 

االشتراك لكل منهما، و  عمل هذه الزيادة، حيث ارتفع معدلحتمل كال من األجري و صاحب ال
 مقارنة ب 2013سنة  %10يبقى صاحب العمل هو الذي يتحمل اجلزء األكرب(

  لألجري).6.75%

 %1.5مبعدل  1995اخلاص بالتقاعد املسبق بداية راكالتقاعد املسبق: لقد بدأ خصم االشت -
 Fonds desالعمل و مورد العمال االجتماعينييتحمل كل من األجري و صاحب 

Ouvriers sociales 0.5% .لكل طرف  
االجتماعية املتمثل يف إلغاء معدل االشتراك اخلاص  د لالشتراكاتإن هذا التوزيع اجلدي

ثابت و رفع معدل التقاعد، كان هدفه  اشتراك التأمينات االجتماعيةية و إبقاء نسبة بالتحوالت العائل
هو ختفيض العجز يف ميزانية الضمان االجتماعي بسبب ارتفاع عدد املنخرطني فيه، و كذلك تشجيع 

إىل العمال و أرباب العمل على حتويل العمال الذي استوفوا سنوات االشتراك يف الضمان االجتماعي 
من معدل  خالل رفع معدل االشتراك اخلاص بالتقاعد حيث ميثل اجلزء األكربصندوق التقاعد من 

من  %25من أصل   %10يتحمل صاحب العمل  2013سنة %17.25االشتراك اإلمجايل حوايل 
  معدل االشتراك اخلاص به.

و من هنا تسعى الدولة إىل إعطاء نقلة نوعية يف عملية التشغيل و ختفيف الضغط على سوق 
 1995جياد صيغة جديدة لعملية التقاعد املتمثلة يف التقاعد املسبق، الذي بدأ تطبيقه سنة العمل بإ

و اخنفض سنة  1995ثابت منذ سنة  حيث بقي هذا املعدل %1.5فيتم خصم معدل االشتراك ب 
  .%0.5إىل  2013

زيد الدولة املسبق تاعد ا يف التقإن ارتفاع معدالت االشتراك اخلاص بالتقاعد العادي و اخنفاضه -
من خالهلا جتنب الصراع بني األجيال يف عملية التوظيف و ذلك من خالل تشجع العمال الذين 
  هم على أبواب اخلروج من سوق العمل و تبديلهم جبيل جديد من الشباب الذي أكته البطالة.
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و  1999كذلك ما ميكن مالحظته أيضا، هو اخنفاض معدل االشتراك لتأمني البطالة، بعد سنة 
  هذا نظرا لتوقف نزيف املؤسسات االقتصادية.

 فيفجتماعي يف اجلزائر ساعد على ختيف الضمان االو أخريا ما ميكن القول عن معدل االشتراك 
األجواء و إعادة توازن سوق العمل، كذلك لقد لعب تعدد و تنوع أجهزة الضمان االجتماعي يف 

الصندوق الوطين للعمال الغري أجراء و صندوق (يدة توسيع التغطية االجتماعية و إنشاء صناديق جد
  .8يف التخفيف من حدة اإلقصاء االجتماعي )التأمني عن البطالة

مصدر األرصدة (أي بدون متويل من املوظفني هي  و فإذا كانت اشتراكات أصحاب العمل
تكون االشتراكات بنسب العائد العام) فإن النظام يطلق عليه يف هذه احلالة النظام ذايت التمويل، و قد 

 ال فإنه يتم ثابتة أو يتم تنسيبها وفقا للدخول، فإن كانت تفرض على الدخول يف العديد من األحو
شكل سجل االشتراكات م النظم القائمة على االشتراكات يتطبيق سقف أو عتبة هلا. و يف معظ

  أساس استحقاق املزايا.
ل من االشتراكات أن إقبال الناس على سداد و يتم التصريح دائما بأنه من مميزات التموي

و من مث فإن العائد احملتمل من على سداد الضرائب،  اشتراكات الضمان االجتماعي يفوق إقباهلم
   .9إنفاق الضمان االجتماعي يفوق العائد احملصل من الضرائب

  :10حتصيل االشتراكات 
، كل مستخدم البد أن 02/07/1983املؤرخ يف  83/14من القانون  14تطبيقا للمادة 

امسي ن االجتماعي بتصريح يوم اليت تلي اية السنة املدنية إىل اهليئة املختصة بالضما 30يرسل خالل 
ر احملصل عليه ما بني أول و آخر يوم عن كل ثالثي و كذلك مبلغ لألجري و األجراء مبني األج

  االشتراكات.

                                                             
  .219-217مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، ص  -دراسة حالة اجلزائر –، احلماية االجتماعية و التشغيل 2007/2008وراد فؤاد  8
  .6ص  اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي، مبادئ التمويل و النظام املايل، املبحث الثالث، جنيف.  9

وكالة تلمسان ، مذكرة مقدمة ضمن  CNAS، تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر ، دراسة حالة 2010/2011بن سعدة كرمية  10
  .70متطلبات نيل شهادة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، ختصص تسيري املالية العامة، ص 
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الضمان االجتماعي فيما خيص التحصيل، و هذا التصريح يشكل الوثيقة األساسية لكل نشاط 
يسمح لنا بتحديد مبالغ االشتراك املستحقة و يكون كمرجع ملتابعة مهنة املؤمن و خاصة عند اإلحالة 

  إىل التقاعد.
و هناك طريقتني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي و مها التحصيل العادي و التحصيل 

  اجلربي.
  :االجتماعي فيما خيص ستخدم هو املدين الوحيد هليئة الضمان باعتبار املالتحصيل العادي

االشتراكات العمالية، فعليه أن يدفع مبالغ اشتراك املستخدمني و العمال كل ثالثي، كما 
أيام اليت  10جيب على املستخدم إرسال التصريح لوكالة الضمان االجتماعي لكل أجري يف 

  تتبع التوظيف.
 دج 5000النتماء يف األجل احملدد تؤدي إىل عقوبة تقدر مببلغ كما أن التقصري يف عملية ا

لكل شهر مؤخر بالنسبة إلرادات التعليم العايل  %20ولكل عامل غري منتمي يساوي مبلغ العقوبة 
  يوما. 20والتقين و التكوين املهين أو أشباههم، حتدد مدة التصريح ب 

، و يف حالة العكس حيق للمؤسسة ددةون االشتراكات يف اآلجال احملجيب أن يدفع املستخدم
  استعمال وسائل تغطية، أي قبض االشتراكات بطريقة جربية عن طريق املنازعات.

 التحصيل اجلربي: يتم التحصيل اجلربي لالشتراكات عن طريق: 

تنفيذيا بقرار من  جدول اشتراكات للعمال و املستخدمني املستحقة للمؤسسة و الذي يصبح -
  و كأنه نوع من الضريبة.الوايل، و حيصل 

احملكمة املتصرف  قرار اجلرب املستخرج من مدير اهليئة الدائنة يصبح تنفيذي بأمر من رئيس -
كرئيس للدرجة األوىل للضمان االجتماعي و يبقى للمدين حق املعارضة أمام حمكمة الدرجة 

 .11األوىل

                                                             
مرجع دراسة حالة الصندوق الوطين للعمال األجراء وكالة تلمسان ، جتماعي يف اجلزائرتسيري صناديق الضمان اال، 2010/2011بن سعدة كرمية  11

  .71سبق ذكره، ص 
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  الفرع الثاين: تدخل ميزانية الدولة (الضرائب):
 جزء من نظام تأميناا االجتماعية من خالل اإلعاناتمن الدول بتمويل يضطلع العديد 

والتحويالت احلكومية، و هي متثل اقتطاعات مدفوعة ألا تدفع باسم أفراد اتمع الذين ال تتوفر 
فيهم الشروط اربة الدفع مثل: األطفال، ربات البيوت، البطالني...إخل، و يف بعض الدول تدفع هذه 

نات باسم اخلدمات الصحية مثل التلقيح، املعاجلة الطبية،...إخل. و يف بعض الدول تصل نسبة اإلعا
و هو ما ميثل إشكالية كبرية بالنسبة مليزانية  %60التمويل احلكومي للضمان االجتماعي إىل حدود 

  الدولة. 
ت و املنح و بالنسبة للحالة اجلزائرية، فإن ميزانية الدولة تتدخل من خالل صرف اإلعانا

يتقاضون منح العائلية، إضافة إىل النفقات املوجهة خلدمة التضامن الوطين بالنسبة للمتقاعدين الذين 
، و من خالل أمر مرسوم رئاسي مت إنشاء الصندوق الوطين 2006تقاعد منخفضة، و يف سنة 

و ميثل هذا إصالحا من اجلباية البترولية،  %2ألموال التقاعد، و الذي ميول أساسا عن طريق توجيه 
  عميقا موجه للمسامهة يف تأمني نظام التقاعد لألجيال املستقبلية.

، أقر قانون املالية إنشاء صندوق وطين للضمان االجتماعي، ميول جزء منه 2010و يف سنة 
و رسم على السفن و البواخر املوجهة للسياحة و املتعة، باإلضافة إىل  من خالل رسم على التبغ،

  من الفوائد الصافية ملستوردي الدواء. %5نسبة اقتطاع 
باإلضافة إىل االقتطاعات و املساعدات احلكومية، توجد هناك بعض مصادر التمويل لنظام 
الضمان االجتماعي، نذكر منها: عوائد صناديق االستثمار، املسامهات و احلقوق املقدمة من طرف 

املالية ملخالفات التقاعد املبكر، الزيادات و القيم  العمال املوجهة إىل خدمة التأمني على البطالة و
    .12التأخريات و بعض العقوبات األخرى...إخل

هذه امليزانية االجتماعية ممولة أساسا من الضرائب اليت تقتطعها الدولة و اجلماعات احمللية من 
جتماعي)، كل من إرادات الدولة يف شكل مساعدات (الضمان اال األفراد و املؤسسات، و جزء آخر

                                                             
فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان  :أ.د حممد زيدان و أ. حممد يعقويب  12

  .15ص  ، مرجع سبق ذكره-جتارب دول -الواقع العملي و آفاق التطوير الدويل السابع حول الصناعة التأمينيةلتقى امل االجتماعي،
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هذا من أجل توفري نوع من احلماية االجتماعية للمواطنني حملاربة الفقر و حتسني األوضاع املعيشية 
  .13لألفراد

  يتخصص يف عدة جماالت اجتماعية تتمثل يف: 14إن النشاط االجتماعي للدولة

 دعم قطاع التربية (املنح و املطاعم املدرسية). -

 نشاطات دعم التضامن. -

 حل املكفوفني و األطفال املسعفني و املعوقني.نشاطات لصا -

 الشبكة االجتماعية. -

 صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب. -

 إعانة الدولة للصندوق الوطين للسكن. -

 إعانة الدولة للصندوق الوطين لترقية الشغل. -

 التحويالت األخرى(مثل منح ااهدين). -

 نشاطات ثقافية و رياضية (احلركة اجلمعوية). -
  هذه امليزانية وسيلة فعالة حملاربة الفقر املدقع و اإلقصاء االجتماعي.  حيث تعترب 

  15و دف هذه امليزانية إىل:
o االجتماعي و ذلك  احملافظة على املنظومة الوطنية للضمان االجتماعي كأداة جوهرية للتضامن

 مبساعدا وفق هذه النفقات.
o تبقى الالمساواة الجتماعي و رغم ذلك إنشاء أجهزة اجتماعية أخرى لتوثيق و توطيد األمن ا

يف مستوى املعيشة، و الضغوط الكبرية على سوق العمل حتول دون التفعيل املناسب لدور 

                                                             
مرجع سبق ذكره، ص التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة للحماية الصحية يف اجلزائر،  :2006/2007 كيفاين شهيدة  13
117.  

14  Conseil national économique et social. Ope cité, 2001, p 42.   
  .04للصندوق للتأمني، ملف الضمان االجتماعي، ص  )، الوضعية العامة2001االحتاد العام للعمال اجلزائريني(اجلزائر   15
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هذه امليزانيات، مما يزيد من الضغوط االجتماعية، و قصد تأدية تلك الوظائف بالنشاط 
   :16و هي االجتماعي للدولة مت إنشاء هياكل جديدة تساهم يف تدعيم هذا النشاط

 املنتشرة عرب مقر واليات الوطن. الشبكة االجتماعية -

 تدعيم إعانات الدولة للصندوق الوطين للسكن. -

 تدعيم إعانات الدولة للصندوق الوطين لترقية الشغل. -
إال أنه ميكن القول أن تدخل ميزانية الدولة يف قطاع الضمان االجتماعي حمدود جدا، حبيث ال 

كما أن مصادر التمويل  لتمويلية الكلية ( لكل مؤسساته)،احتياجاته اتوفر سوى جزء قليل من 
قليل جدا على اعتبار أن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ذو بنية األخرى كاالستثمارات و غريها 

االستثمارية املرحبة صغريا هيكلية و إنتاجية ضعيفة جدا، و منغلق على نفسه، مما جيعل حجم الفرص 
  .17جدا
 هي الطريقة الوحيدة  تمويل بالضرائب: تتمثل مزايا هذه الطريقة يف أن الضريبة إذا كانتمزايا ال

للتمويل، فسيترتب عليها تبسيط شديد لكثري من األمور، خاصة بالنسبة لتحصيلها، حيث أا 
ستويف يف نفس الوقت مع باقي الضرائب كما أن هذه الطريقة، ستؤدي إىل توزيع عبء الضمان 

توزيعا عادال خاصة أنه لن يترتب عليها تفرقة بني املشروعات تبعا ملدى تقدمها  االجتماعي
  التكنولوجي.

 ا تؤدي إىل فقداناستقاللية الضمان  عيوب التمويل بالضرائب: يعاب على هذه الطريقة، أ
  متنحها الدولة.الضمان االجتماعي شكل مساعدات  يأخذاالجتماعي عن الدولة، و كثريا ما 

ن سلبيات هذه الطريقة، األساليب العديدة املستعملة من طرف أصحاب املشروعات كذلك م
  .18للتهرب من الضرائب أو دفع أقل ما ميكن منها

                                                             
  . 41، ص 2001من تقارير الس االقتصادي و االجتماعي لسنة   16
، رد املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان االجتماعيفعالية املواأ.د حممد زيدان و أ. حممد يعقويب:   17

  .15، ص مرجع سبق ذكره
و العالقات  )، تطور نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية 2000/2001فضيلة عكاش (  18

  .26، ص رع التنظيم السياسي و اإلداري، جامعة اجلزائرالدولية، ف
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  كيفية استخدام املوارد املالية املطلب الثالث:
يقوم نظام الضمان االجتماعي جبمع مبالغ من األموال مث يتوىل الوفاء باملستحقات املختلفة 

وتقنية  و مها: تقنية التراكم املايل، ، و هناك تقنيتان أساسيتان الستخدام تلك املوارد املاليةللمستفيدين
التوازن التوزيعي، املفاضلة بينهما تطرح خاصة حينما يتعلق األمر مبعاشات التقاعد اليت حتسب تبعا 

مبقتضاه يستطيع ملدة االشتراك يف التأمني، و لذلك البد من مواجهة مشكلة تكوين الرصيد الذي 
  نظام الضمان االجتماعي الوفاء ذه املعاشات ملن يستحقها.

  la capitalisationتقنية التراكم املايل أو الرمسلة الفرع األول: 
يفتح مبقتضاها حساب باسم كل مؤمن تقيد فيه مجيع االشتراكات اليت حتصل بامسه سواء 

أن هذه املبالغ تستثمر فإن حق العامل يف مبالغ  حتملها العامل أم صاحب العمل أو كالمها، و مبا
االشتراكات احملصلة حلسابه يزيد مبقدار الفائدة اليت تضاف إليها، و عند التقاعد يتحصل املؤمن على 

  .19معاش يقتطع من حسابه
واحلياة  و معدالت الوفاةو هذا يقتضي تكوين احتياطات حتسب باستخدام قواعد االحتماالت 

ة، حبيث تكفي هذه االحتياطات لدفع مستحقات املؤمن حني تبدأ الفترة اليت يتوقف و سعر الفائد
  و هذه الطريقة مستوحاة من تقنية االدخار. 20فيها عن أداء االشتراكات لكي حيصل على معاشه

 مزايا التراكم املايل: تتمثل أهم مزايا تقنية التراكم املايل يف .1

اليت أمثرا قيمة ذي يستحقه بنسبة الفوائد املتراكمة للمؤمن أن يضاعف املبلغ الأا تتيح  -
االشتراكات املدفوعة، و بذلك حيصل املستفيد على معاش أكرب مما تنازل عنه يف صورة 

  اشتراكات طيلة مدة عمله.

حقه بني املبالغ األخرى، أا تضمن أن " ال يتعرض املؤمن ألية عوارض قانونية ترجع إىل شيوع  -
  لى مقدار احتياطه.فله حق منفرد ع
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20 Jamba merlin(1966), cours de sécurité sociale, paris : faculté de droit et des sciences 
économique, p 125. 
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ميكن  كون االدخار اإلجباري هلذه االشتراكات يؤدي إىل تكوين مبالغ كبرية مدخرة -
  استخدامها يف دفع عجلة االستثمار الزدهار االقتصاد الوطين. 

 عيوب التراكم املايل: تتمثل أهم عيوب هذه الطريقة يف .2

املؤمن الذي  قيمة العملة النقدية، جيداملدخرة خلطر ايار قيمة النقد، فباخنفاض املبالغ تعرض  -
 استقطع من أجره مبالغ هامة طيلة حياته العملية، مبلغ مستحقاته زهيدا.

أرباح و للحصول على  املبالغ املالية الكبرية املدخرة على شكل احتياطات البد من استثمارها -
و إال كانت نتيجتها سيئة بالتايل فوائد و عملية االستثمار عملية معقدة حتتاج إىل خربة واسعة، 

  بالنسبة للمؤمنني و االقتصاد القومي، ذلك أن كل عملية استثمار تتطلب هامشا من املخاطرة.

إال أن املشرعني  للتمكن من ادخار احتياطي كايفاستخدام هذه الطريقة يقتضي وقتا طويال  -
ستحقون احلماية، و لو إىل إضفاء نوع من احلماية على مجيع األشخاص الذين ي يلجئونغالبا ما 

 شرط تكوين االحتياطي الكامل.مل يتحقق بشأم 

االجتماعي يف صورته نظام التراكم املايل نظام فردي للغاية، قائم على مفهوم التعويضي للضمان  -
املطلقة، فاملؤمن حيصل على معاش بقدر ما دفع من اشتراكات، مما يضر بصغار املؤمنني الذين 

ستوى املعيشة يف اتمع نتيجة لكون اشتراكام صغرية، و يف هذا انتهاك حيرمون من ارتفاع م
ملبدأ التضامن االجتماعي الذي يدعو إىل أن يستفيد كل شخص من ارتفاع مستوى املعيشة 

ماعة، أو كل اجل، فنظام التراكم املايل يعرب عن فلسفة قائمة على مسؤولية كل فرد يف ةالعام
ه بعيدا عن كل تضامن، حبيث يكون ما حيصل عليه الفرد نتيجة ملا جيال عن نفسجيل بني األ

   بذله من تضحيات سابقة، خالفا ملا يقوم عليه نظام التوازن التربيعي.
 la répartition الفرع الثاين: التوازن التربيعي

مبقتضى هذه الطريقة تنظم حسابات الضمان االجتماعي سنة بسنة، فمداخيل االشتراكات 
  الذين هلم احلق ا يف نفس السن. ينة توزع على املؤمننيلسنة مع
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و قد استخدمت هذه الطريقة ألول مرة لدفع التعويضات اليومية إلصابات العمل، و يف حتمل 
مصاريف العالج أو الدواء، مث انتشرت بعد احلرب العاملية الثانية، يف عدة دول بالنسبة ملعاشات 

  الشيخوخة.
لى مبدأ التضامن بني األفراد و األجيال املتعاقبة، فمثال إذا أخذنا ا فيما و تقوم هذه الطريقة ع

يتعلق مبعاشات التقاعد، فإن اشتراكات العناصر الشابة العاملة لسنة معينة هي اليت تسمح بدفع 
  معاشات التقاعد إىل العناصر املتقدمة يف السن.

  . مزايا التوازن الطبيعي: 1
  الطريقة أن هلا املزايا التالية: يرى الدارسون و أنصار هذه

املتوقعة، و بالتاي ال  ت بالنظر إىل املستحقاتبساطتها: حيث يسهل حتديد قيمة االشتراكا -
و  ضرورة للجوء إىل احلسابات املعقدة على غرار طريقة التراكم املايل( حساب االحتماالت

 معدالت الوفاة و احلياة...).

و إذا  نتائج وخيمة، رة و استثمارها، مع ما قد يكون لذلك مناملبالغ املدخجتنب مشكلة إدارة  -
بقيت مبالغ احتياطية ( أي زيادة اإليرادات عن نفقات املستحقات و املنح)، فيكفي إيداعها يف 

  البنوك الستعماهلا عند الضرورة.
كذلك من مزايا هذه الطريقة، مرونتها و تكيفها السريع مع مستوى املعيشة، فكون 

 األجوركات حمسوبة على األجور، فإن ارتفاع مستوى املعيشة الذي ينجم عنه زيادة يف االشترا
و  ات مما يسمح برفع نسب املستحقاتيترتب عليه زيادة مقدار االشتراكات أي ارتفاع اإليراد

  مبا يتناسب مع ارتفاع مستوى املعيشة. 21بالتايل برفع نسب املنح و التعويضات
أا تلغي متاما أن: "أهم ميزة هلذه الطريقة هي  "  dupeyrouxو"كما يعترب األستاذ دوبري

خماطر ايار قيمة العمالت النقدية حيث ال تتكون احتياطات على املدى الطويل، قابلة للتعرض خلطر 
  قيمة العملة.اخنفاض 
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   :السلبيات أمهها عيوب التوازن التوزيعي: ال ختلو طريقة التوازن التوزيعي من بعض .2

تغيري حيدث يف  مدى جناحها يتوقف على هيكل مجاعة املشتركني، و بناء على ذلك فأيأن  -
على التوازن املايل لنظام الضمان االجتماعي (مثال قد تكون له آثار سيئة تكوين هذا اهليكل 

زيادة عدد املستفيدين عن عدد املشتركني نتيجة الرتفاع البطالة أو ختفيض سن اإلحالة على 
 ).التقاعد...

و مستحقات  أو منح شتراكات تتحول مباشرة إىل تعويضاإا غري مناسبة لالستثمار، لكون اال -
 مما ال يسمح بتكوين رصيد يوجه لالستثمار.

بني مبدأ التناسب كذلك يعيب البعض على هذه الطريقة بعدها عن الفن التأميين، و عدم احترام  -
ملمنوحة، و بالتايل تعد هذه الطريقة وسيلة من و التعويضات أو املستحقات ااالشتراك املدفوع 

  وسائل إعادة توزيع الدخول أكثر منها طريقة من طرق التأمني.
و جتدر اإلشارة إىل أنه كثريا ما تأخذ نظم الضمان االجتماعي يف العديد من الدول، بكليت 

تستعمل طريقة حيث الطريقتني، كوما ليستا متناقضتني و ال تستبعد إحدامها األخرى بالضرورة، 
التوازن التربيعي يف األخطار اآلنية كالتأمني على املرض، أما يف األخطار طويلة األمد كخطر 

  الشيخوخة، فيتم استعمال طريقة التراكم املايل.
أما نظام الضمان االجتماعي اجلزائري فقد أخذ بطريقة التوازن التربيعي، و ذلك لتغطية كافة 

   22األخطار.
   التوازن املايل لقطاع الضمان االجتماعي :اينالث املبحث

، و هذا من خالل التوفيق عي احلفاظ على توازناا املاليةتعمل مجيع مؤسسات الضمان االجتما
و  ،تؤديها للقيام مبهامها األساسية و نفقاا اليت ،تأتية من املصادر السابقة الذكربني مواردها املالية امل
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ت الضمان االجتماعي مشكلة عملية املوازنة بني نفقات و موارد مؤسسا يف كثري من الدول تعترب
  . 23، نتيجة لالرتفاع املستمر لتعويضات و مستحقات املؤمنني اجتماعياحقيقية

  : تطور حجم املستفيدين من خدمات قطاع التأمينات االجتماعية اجلزائري املطلب األول
د منها مؤسسات التأمني وارد املالية اليت تستفيتعترب اقتطاعات الضمان االجتماعي من أهم امل

، إضافة إىل أا تزيح محال ثقيال على احلكومة فيما يتعلق االجتماعي، يف تسديد تعويضات املؤمنني
يا بتوفري التمويل الالزم لقطاع  الضمان االجتماعي و يعطي نظام التأمينات االجتماعية العديد من املزا

عظم األفراد إىل التسجيل يف إحدى شركات التأمني لالستفادة من ، ولذلك يسعى مللمؤمنني
  تعويضات املخاطر الغري متوقعة يف حميطهم املهين و املعيشي بصفة عامة .

ركات التأمينية يف السوق فهو يضم أكرب الش ،لقطاع الضمان االجتماعي اجلزائريو بالنسبة 
جم كبري من ، إضافة إىل حالقطاعيني العام و اخلاصجراء يف ، نتيجة ألنه جيذب جل العمال األالوطنية

تمويلية مشكلة كبرية بالنسبة للقائمني على تسيريه العملية الو لذلك تشكل  ،العمال الغري األجراء
  وميكن تبيني تطور عدد املسجلني يف مؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري من خالل اجلدول التايل:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ئري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزا أ. حممد زيدان و أ. حممد يعقويب:  23

  16مرجع سبق ذكره، ص االجتماعي، 
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عدد املسجلني يف مؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائرية خالل فترة  : تطور5اجلدول رقم 
2002-2009   

  .)2009- 2002(: الديوان الوطين لإلحصائيات  املصدر
طورا نالحظ من خالل هذا اجلدول أن عدد املسجلني يف صناديق التأمني االجتماعي عرف ت

، ي للعمال الغري األجراءاالجتماع ، ماعدا الصندوق الوطين للضمانكبريا على طول فترة الدراسة
، يف 2009سنة  845365إىل  2002سنة  1015061الذي اخنفض عدد املسجلني به من 

 2002 مؤمن سنة 5243744حني ارتفع عدد املسجلني يف الصندوق الوطين للعمال األجراء من 
 2075444إىل  2002مؤمن سنة 1422645، ومن 2009مؤمن سنة  8312825إىل 

مؤمن  945425إىل  2002مؤمن سنة  387408، ومن ندوق الوطين للتقاعدبالنسبة للص مؤمن
بالنسبة للصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر و البطالة النامجة عن سوء األحوال  2009سنة 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
ص و ع أ 

)CNAS(  
  مؤمنني اجتماعيا عدد

5243744  5751698  6369266  6791761  6816223  7337372  7800320  8312825  

ص و ع غ أ 
)CASNOS(  

املنخرطني  عدد
   الناشطني

1015061  1029207  1000977  1010277  676691  744114  785798  845365  

)  CNRص و ت (
  2075444  1948138  1858902  1771596  1688055  1605527  1512681  1422645  عدد املتقاعدين 

Cacobath  عدد
أرباب العمل 

  املنخرطني  
38745  42371  39971  44181  47067  53636  59425  63952  

رح عدد عمال املص
   387408  391977  519644  515919  595297  718919  830605  945425م 
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، يشري هذا االرتفاع يف عدد املسجلني إىل لبناء و األشغال العمومية و الرياجلوية يف قطاعات ا
و ينتج هذا االرتفاع يف  مات التأمني االجتماعي من طرف أفراد اتمع،ارتفاع الطلب على خد

 لقطاعيني العام و اخلاص لالقتصاد، والطلب عن زيادة حجم األنشطة االقتصادية و حجم العمالة يف ا
ا إىل  و رفع قدرا على خدما ،ويلية ملؤسسات التأمني االجتماعيهذا ما يسمح بزيادة املنافذ التم

  .نها املؤمنني لديهازبائ
  اجلزائري التوازن املايل لقطاع الضمان االجتماعي املطلب الثاين:

إن اهلدف األساسي من نشاط مؤسسات التأمني هو حتقيق األرباح و استمراريتها، و هي بذلك 
 تسعى للحصول على أكرب قدر ممكن من املوارد املالية مقابل صرف أقل قدر ممكن من النفقات

ة، و تسطر خططا حاضرة مستقبلية من أجل الوصول إىل إستراتيجية مؤسسة سياسة معين وتعتمد كل
، غري أا تصطدم يف بعض األحيان حبالة زيادة نفقاا أكثر من مواردها  التوظيف املثلى ملواردها املالية

الكافية ، و لذلك البد من وضع السبل عيةو خاصة يف أوقات األزمات االقتصادية و الكوارث الطبي
  .حترازات الكافية لتجنب هذا الوضعواإل

، تسعى مؤسسات الضمان االجتماعي اجلزائرية من خالل و على غرار باقي مؤسسات التأمني
، مبا اداا املالية على حساب نفقاا، و استدامة هذا الوضعأنشطتها و خدماا إىل حتقيق زيادة يف إر

  ، و يكمن التأكد من مدى حتقيق مؤسسات  ؤمنني لديهال نوع من اخلدمات للميضمن تقدمي أفض
الضمان االجتماعي اجلزائري لتوازا املايل من خالل اجلدول املايل الذي يربز تطور حجم 

  . 2009- 2003مواردها و نفقاا خالل الفترة 
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: تطور حجم موارد و نفقات مؤسسات الضمان االجتماعي اجلزائري خالل 6اجلدول رقم 
  .24( مليون دج) 2009- 2003 الفترة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  الصناديق

CN
A

S
  

  137279  217423  176930  162429  169703  137144  115331  اإليرادات

  187103  191726  167285  160858  159717  128659  106431  النفقات

  50176  25697  9645  1571  9992  8485  8900  الرصيد

CA
SN

O
S

  

 31270 29142 26377 20378 18188 25882 24906  اإليرادات

 30092 28861 27277 22816 22259 20773 18251  النفقات

 1178 281 -900 -2438 -4071 5109 6645  الرصيد

CN
R

 

  317550  284400  244910  204150  190110  183460  148710  اإليرادات
  298750  278260  250720  212870  186930  172300  145440  النفقات
  18800  6140  5710  8720  3180  11160  3270  الرصيد

CN
A

C
  

  16507  13321  11049  8951  7366  6514  5404  اإليرادات
  13009  10559  8554  7034  5648  5214  4544  النفقات
  3498  2762  2494  1917  1718  1300  860  الرصيد

A
CO

BT
C

H  

  23466  20718  17610  15549  15830  14420  13910  اإليرادات
  2348  3282  3443  6120  3668  2760  2540  النفقات
  21118  17436  14167  10429  12162  11660  11370  الرصيد

      .)2009-2003(املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن الرصيد الصايف ملؤسسات الضمان االجتماعي عرف    

باستثناء الصندوق الوطين  ،2009إىل غاية سنة  2003سنة  ة منتطورا كبريا خالل الفترة املمتد
، حيث شهدت نفقاته ارتفاعا مقارنة مبوارده ( عجز يف ان االجتماعي للعمال الغري أجراءللضم

                                                             
فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان د. حممد زيدان و أ. حممد يعقويب:   24

  .17مرجع سبق ذكره، ص  االجتماعي،
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، واخنفضت قيمة رصيده الصايف من 2005،2006،2007امليزانية ) بشكل معترب خالل سنوات 
  . 2009مليون دج سنة  1178إىل  2003مليون دج سنة  6645
تسجل  ، و ملي فلم تعرف أي منها صعوبات ماليةأما بالنسبة لباقي صناديق الضمان االجتماع 

، حيث ارتفعت قيمة الرصيد الصايف للصندوق الوطين للضمان االجتماعي أي منها عجزا يف امليزانية
، ومن 2009مليون دج سنة  5017إىل  2003مليون دج سنة  8900للعمال األجراء من 

بالنسبة للصندوق الوطين  2009مليون دج سنة  18800إىل  2003مليون دج سنة  3270
بالنسبة للصندوق  2009مليون دج سنة  3498إىل  2003مليون دج سنة  860، ومن للتقاعد

لبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء و األشغال الوطين للعطل املدفوعة األجر و ا
 2009مليون دج سنة  21118إىل  2003مليون دج سنة  11370العمومية و الري، ومن 

  بالنسبة للصندوق الوطين للتأمني على البطالة .
جلزائري و على ضوء هذه األرقام يتضح لنا أن هناك مؤسسة واحدة فقط للضمان االجتماعي ا 

و هي الصندوق الوطين للعمال الغري أجراء اليت تعاين من بعض الصعوبات التمويلية، على اعتبار أن 
ة مبواردها ( عجز ارتفاعا مقارن ا، حيث شهدت نفقاا سجلت عجزا لثالث سنوات متتاليةميزانيته

بصفة ، و يرجع سبب هذا 2005،2006،2007معترب خالل سنوات ) بشكل 7يف امليزانية 
 2006، حيث سجل سنة طني يف الصندوق خالل هذه السنواتمباشرة إىل اخنفاض عدد املنخر

، كما أنه حقق أقل قيمة فائض ميزاين ) 7منخرط فقط ( اجلدول رقم  676691أدىن قيمة له بـ 
يف حني حتقق صناديق التأمينات  ع باقي  صناديق الضمان االجتماعي،مقارنة م 2009سنة 

الصندوق  2009، وقد تصدرها سنة األخرى فائضا متويليا، وال تعاين من أي عجز مايل االجتماعية
مليون دج ويرجع السبب  50176الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء برصيد موجب قدره 

، و هو ما يدل على أن التوازن املايل لقطاع ع املستمر يف عدد املسجلني لديهايف ذلك إىل ارتفا
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  .1الجتماعي اجلزائري يرتبط بشكل مباشر بقيمة االقتطاعات أو االشتراكات  املالية للمؤمنالضمان ا
 .التوازن املايل ملؤسسات الضمان االجتماعي:10الشكل رقم 

  
 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
يف حتقيق السالمة املالية لنظام الضمان  فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائريزيدان و أ. حممد يعقويب:  د. حممد  1

  18مرجع سبق ذكره ، ص ،االجتماعي
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   2000من سنة  ابتداءالكربى ملنظومة الضمان االجتماعي  اإلصالحات  :لثاملبحث الثا
الحيا طموحا الضمان االجتماعي باجلزائر برناجما إص ، أطلق قطاع2000 خالل سنوات لـ
  : دارت أهم حماوره حول

 ، و تطوير نظام الدفع من قبل الغريية: و السيما تطوير اهلياكل اجلوارحتسني نوعية األداءات -1
األدوية و العالج و جهاز التعاقد مع طبيب املعاجل )، و تطوير النشاطات الصحية أمهها (

للتصوير الطيب و العيادات املتخصصة ،واختاذ تدابري لتحسني القدرة املراكز اجلهوية 
 الشرائية للمتقاعدين ...)

، و تأهيل ا عصرية و حتديث البنية اهليكلية، و تعميم العمل باإلعالم اآليل: و السيمالعصرنة -2
ية للمؤمن له اجتماعيا " ، إدراج البطاقة اإللكترونملوارد البشرية و على وجه اخلصوصا

 .الشفاء"

حتصيل : و السيما إصالح آليات املالية هليئات الضمان االجتماعياحلفاظ على التوازنات  -3
 عن سياسة تعويض ، فضالو اإلصالح اهليكلي لتمويله ،اشتراكات الضمان االجتماعي

، اليت دف إىل ترشيد نفقات التأمني عن املرض عرب ترقية الدواء اجلنيس و تشجيع األدوية
 .نتجات الصيدالنية حملياتصنيع امل

 : إصالحات اجلهاز التشريعي -

الحات املسطرة و يف هذا ، قصد السماح بتنفيذ اإلصمت تكييف بعض النصوص التشريعية
  جتدر اإلشارة إىل مايلي : السياق، 
  14-83املعدل و املتمم للقانون  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  17-04القانون رقم 

 املتعلق باخلضوع يف جمال الضمان االجتماعي . 1983يوليو  2املؤرخ يف 

  الضمان  املتعلق باملنازعات يف جمال 2008فرباير  21املؤرخ يف  08- 08القانون رقم
 االجتماعي .
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  11- 83 املعدل و املتمم للقانون رقم 2008يناير  23املؤرخ يف  01-08القانون رقم 
، الذي يكرس ماعية و مرسومه التنفيذيات االجتاملتعلق بالتأمين 1983يوليو  2املؤرخ يف 

  .السند القانوين للبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا " الشفاء"

  االجتماعي،   املتعلق بإنشاء الصندوق الوطين للضمان 2010من قانون املالية لسنة  67املادة
  .و الذي يكرس إصالح متويل منظومة الضمان االجتماعي

  االجتماعية على  املتعلق بالتأمينات 11-83املعدل و املتمم للقانون رقم ينص القانون اجلديد
ت توسيع التغطية االجتماعية للفئات اخلاصة و حتسني نوعية األداءات مع إدراج خصوصيا

و  تكنولوجيات احلديثة لإلعالم، و توسيع نطاق تطبيق الاجلنوب الكبري و اهلضاب العليا
  2.االتصال ...اخل

  اليت حتققت ضمن حمور حتسني نوعية األداءات: االجنازات 
  بطاقة الشفاءاألول:  طلبامل

يشهد قطاع الضمان االجتماعي يف اجلزائر حتوالت كربى و هذا يف سياق عصرنته، حبيث 
يعرف هذا القطاع إقبال العديد من املواطنني و نظرا خلصوصية املهام املسندة إىل الصندوق للضمان 

العمال األجراء و لطبيعة النشاطات اليت يقوم ا هذا القطاع، فله مكانة و دور و ضمان  االجتماعي 
سعيا من الصندوق لتحسني خدماته يف جمال صعيدين االقتصادي و االجتماعي، وفعال على ال

و  التأمينات االجتماعية استحدثت بطاقة إلكترونية جديدة و حديثة أطلق عليها اسم بطاقة الشفاء
بومرداس، عنابة، تلمسان)  املدية، أم البواقي،خدامها يف خسة واليات منوذجية هم (اليت عرف است

  قبل أن تشمل مجيع واليات اجلزائر.

                                                             
2 www.cnas.dz/index.php?p=algerie-cinquante,06/01/2014. 
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  الفرع األول: تعريف بطاقة الشفاء:
 تعريفها:  - 1

يعرف نظام بطاقة الشفاء بكونه نظام عصري يرتكز على آليات تقنية تستعمل فيها تقنيات 
على سائر املعلومات الشخصية للمؤمن كإمسه و لقبه و رقم التأمني و من حديثة فهي بطاقة حتتوي 

لشفاء من طرف ية استعمال البطاقة اإللكترونية اخالل ذلك يتم التعرف بصفة املؤمن اجتماعيا و كيف
 2008جانفي  23ه/املوافق ل 1429حمرم  15املؤرخ يف  01- 08ممتهين الصحة، و جاء القانون 

  املتعلق بالتأمينات االجتماعية. 11-38ن لتكمل نصوص القانو
يعترب هذا القانون الوعاء التشريعي الذي يقر تطبيق استعمال بطاقة الشفاء هذه األخرية دف 
يف األساس إىل اإلنتقال من النظام القدمي إىل نظام جديد و عصري يرتكز على تقنيات حديثة تعتمد 

  .  3املتوفرة لدي الضمان االجتماعي يف األساس على املعاجلة اآللية للمعلومات 
 اخلصائص التقنية لبطاقة الشفاء: - 2
 ISO (.7816.7810هي بطاقة مطابقة ملقاييس إيزو ( -
 .قابلة للعمل البيين عن طريق نظام تسيري امللفات -
 .متتاز باملرونة و قوة التأمني و حفظ البيانات -
 .تسمح باستعمال الرمز السري -
 32Ko.كيلوبايت 32بقدرة استيعاب  -
 .4طاقة من البالستيك املقوىب -

 Ko 32إن بطاقة الشفاء تعترب صاحلة ملدة مخسة سنوات على األقل و ذاكرا اليت تقدر ب 
و  ISOمتكنها من االحتفاظ بأكرب عدد من املعلومات و جتيب على املقاييس و املواصفات العاملية 

                                                             
): بطاقة الشفاء... مستقبل الضمان االجتماعي، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس 2011-2010ق (نسرين خيلف، أمال بن غرييب، عفاف الد  3

  .  4،20يف علوم االعالم واالتصال، جامعة املدية، قسم علوم االعالم و االتصال، ص 
4 www.cnas.dz/index.php?p=Syschifa : 10/01/2014. 
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ة ديناميكية ميكن أن تتطور وفق املعلومات االحتفاظ بالصورة حيث أا تعترب بطاقتشمل على مقياس 
  .5اجلديدة

و هناك نوعني من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية اليت حتتوي على معلومات و بيانات 
املؤمن و ذوي احلقوق، و تتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق االستفادة من اخلدمة و يصل 

  بيانات. 10عددها إىل 
الشخصية لذوي احلقوق فإا تستخرج وفق شرطني: إما أن يكون من يستفيد  أما بطاقة الشفاء

التردد على العالج، أو أن يكون مقيم يف مكان  ا يعاين من مرض مزمن يستوجب عليهمن خدما
غري املكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة، و ذلك بغرض تسهيل العملية دون عناء التنقل يف كل مرة 

و  قوقاحلالبطاقة، و تسمح البطاقة االلكترونية بتحديد هوية املؤمن و إمضائه و ذوي حيتاج فيها إىل 
تعمل بطاقة الشفاء على حفظ البيانات اإلدارية، معلومات عن نسبة حق التعويض و كذلك 

املعوضة باإلضافة إىل املعلومات التقنية اخلاصة  معلومات طبية مستعجلة و جممل العمليات الطبية
  .بالعملية

    .6حتمل بطاقة الشفاء معلومات شخصية ظاهرة عليها و خفية تظهر يف جهاز الكمبيوتر
 أهداف بطاقة الشفاء:  - 3

 :حتسني نوعية األداءات املقدمة عن طريق 

 تبسيط اإلجراءات املنتهجة يف احلصول على األداءات. -

 .التعويضات املنتظمة و السريعة -
  األطباء و اهلياكل الصحية، مبا فيهم الصيادلة وحتسني العالقات فيما بني مقدمي اخلدمات

  الصحية...إخل.

                                                             
  .21مرجع سبق ذكره، ص ،نسرين خيلف، أمال بن غرييب، عفاف الدق: بطاقة الشفاء... مستقبل الضمان االجتماعي   5

  .144، مرجع سبق ذكره، ص : تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر 2010/2011 بن سعدة كرمية  6
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  التحكم يف التسيري سواء عن طريق القوة اإلنتاجية و الدقة يف املراقبة، إضافة إىل مكافحة كل
 7أشكال الغش و التجاوزات.

 عصرنة تسيري الدفع و من شأنه تقليص اجلهد العضلي و املادي.  -

خالل تكوين  ينات الصحية عن طريق الضمان االجتماعي منسيطرة كبرية على سداد التأم -
  معلومات دقيقة.

املتعاقدين يف إطار ذوي  السرعة و السهولة يف طريقة التعويضات للمؤمن اجتماعيا أو للشركاء -
 8احلقوق.

 املعلومات املوجودة يف البطاقة:  - 4
  إن املعلومات املسجلة يف البطاقة االلكترونية متنوعة تتمثل:

 ومات اإلداريةاملعل 

 عناصر التعريف على اهلوية -

 .عناصر التعريف على ذوي احلقوق و هيئة االنتساب -

 .مركز تواجد املؤمن -
 معلومات حول احلق يف التعويض. 

 .طبيعة األداءات اليت ميكن لذوي احلقوق االستفادة منها -

 .تاريخ اية احلق يف األداءات بالنسبة للمؤمن و كل فرد من ذوي احلقوق -

 .بة التعويض لألداءات لكل مستفيدنس -
 معلومات الطبية: و هي متعلقة فقط باملؤمن االجتماعي 

  .تاريخ العقود الصحية املعوضة -
 

                                                             
7 www.cnas.dz/index.php?p=syschifa: 10/01/2014. 

  .20مرجع سبق ذكره، ص  ،بطاقة الشفاء... مستقبل الضمان االجتماعي نسرين خيلف و أمال بن غرييب و عفاف الدق،   8
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 .9املعلومات التقنية املرتبطة باستعمال البطاقة و محايتها -
  الفرع الثاين: طريقة استعمال بطاقة الشفاء

  حيث: بطاقة الشفاء ختتلف جماالت استعمال
 جهاز قارئة البطاقة  يب: يقدم املريض بطاقة الشفاء إىل ممتهين الصحة الذي يدخلهاعند الطب

بفضل التوصيل حىت تتمكن من اإلطالع على هوية املريض و حقوقه، فيمكن قراءة البطاقة 
يقوم املمتهن بإعداد املتزامن من املفتاح و بطاقة الشفاء من احلاسوب، بعد معاينة املريض  

يعيد بعدها البطاقة إىل املؤمن و نسخة من الوصفة  ترونية و الوصفة الطبيةورة اإللكالفات
يقوم املمتهن دوريا بإرسال الفواتري االلكترونية عن طريق الشبكة الداخلية للصندوق  الطبية.

  إىل مركز التخليص.
 ة الصيديل بإدخال بطاق ة بوصفته الطبية، يقومفقديل: يقدم املؤمن بطاقة شفاء مرعند الصي

                   املؤمن يف القارئ و تلك خاصة مبفتاح ممتهن الصحة باحلاسوب و منه يسمح له ب:
 .معرفة املريض -

 .معرفة حقوقه يف األدءات     

 .تدوين قائمة األدوية -

 .إعداد و إمضاء الفاتورة االلكترونية -
يقوم الصيديل بإرسال  واتتاإلو من مثة تعاد البطاقة إىل املؤمن مع تسليم األدوية بعد نزع 

ة على هذا يقوم الصيديل الفواتري االلكترونية و هي نفس اخلطوات اليت أنتجها الطبيب سالفا، زياد
وكالة الوصفات الطبية اليت ترفق بإتوات األدوية املسلمة عند املراكز االستشفائية (عامة أو بتسليم 

ات الصحة (عامة أو خاصة) بتقدمي بطاقة خاصة)، يقوم املريض عند دخوله إىل مؤسسة من مؤسس
إلكترونية للسماح بالتعرف على هوية املؤمن أو أحد ذوي احلقوق و كذا معرفة حقوقه يف التعويض، 

  تقوم املؤسسة بإعداد الفواتري و من مث يسترجع املؤمن بطاقته و تسلم له عند الضرورة وصفة طبية.

                                                             
  .22ذكره، ص مرجع سبق بطاقة الشفاء... مستقبل الضمان االجتماعي، نسرين خيلف، و أمال بن غرييب و عفاف الدق،   9
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ليت يقوم ا الطبيب و الصيديل بالنسبة إلرسال تقوم املؤسسة اإلستشفائية بنفس اخلطوات ا
     .10الفواتري االلكترونية لصندوق الضمان االجتماعي

 :املستفيدون من بطاقة الشفاء 

و كذا  %100بنسبة  املؤمن هلم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم املصابني بأمراض مزمنة املتكفل م -
 .%80ي أو مرض الكرون املتكفل بنسبة هؤالء املصابني مبرض الربو أو ارتفاع الضغط الدمو

معاشات التقاعد املباشر أو  املؤمن هلم اجتماعيا احلائزين على منح العجز املباشرة أو باأليلولة، -
، و ذوي %50األيلولة، ريوع حوادث العمل و األمراض املهنية بنسبة تفوق أو تساوي 

 حقوقهم.

اجلزافية للتضامن، املنح ذات  الفئات اخلاصة (املنحةاملؤمن هلم اجتماعيا األجراء أو املنتمني ألحد  -
 11النفع العام، املعوقني، الطلبة...) و ذوي حقوقهم.

  الفرع الثالث: عالقة بطاقة الشفاء بالضمان االجتماعي
 :طبيعة العالقة قانونيا 

نظومة تظهر العالقة ما بني بطاقة الشفاء و الضمان االجتماعي قانونيا و هذا يف إطار تكييف امل
التشريعية الوطنية مع العصرنة لوسائل التسيري و دف تقدمي خدمات أحسن و تسيريا أجنح يأيت 
مشروع قانون بطاقة الشفاء الذي مت إعداده استرشادا بالبلدان اليت سبق أن وضعت نظاما مماثال 

  ن االجتماعي.لبطاقة االلكترونية كمنسق قانوين إلدخال البطاقة االلكترونية يف منظومة الضمال
و  و املتعلق بالتأمينات االجتماعية 11- 83إذ يهدف مشروع القانوين إىل تعديل القانون رقم 

  ذلك بإدماج أحكام جديدة تتمثل:
  :و تضمنت 2مكرر  1،6مكرر 6مكرر،  6ت كل من املواد الباب األول من القانون: أضيف .أ

 إثبات صفة املؤمن االجتماعي -

 .ة للمؤمنمبدأ جمانية تسليم البطاق -
                                                             

  .24مرجع سبق ذكره، ص نسرين خيلف و آمال غرييب و عفاف الدق: بطاقة الشفاء...مستقبل الضمان االجتماعي،   10
11 www.cnas.dz/index.php?p=Syschifa :11/01/2014 
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 .اال اإلقليمي لصالحية البطاقة االلكترونية -

  .السرقة أو الضياع تضمنت أيضا شروط تسليمها و استعماهلا و حاالت تعويضها يف جهة -
 65، 1مكرر 65: مواد هي 4من الباب الثاين أضيفت الباب الثاين: يف الفصل اخلامس  .ب

 و نصت هذه املواد على: 3مكرر  65، 2مكرر 

االلكترونية من قبل يد هياكل العالج و مقدمي العالج من ممارسة الصحة باملفاتيح مبدأ تزو -
  الضمان االجتماعي، أما فيما خيص كيفية االستعمال و التسليم فقد أحيلت إىل التنظيم.

، 2مكرر  93الباب اخلامس: و جاء هذا الباب حتت عنوان األحكام اجلزائية و يتضمن املواد  .ت
، و قد حددت هذه املواد الوقائع 6مكرر  93، 5مكرر  39، 4ر مكر 93، 3مكرر  93

املوصوفة جزئيا ذات االرتباط بالبطاقة االلكترونية للضمان االجتماعي كاالستعمال الغري 
القانوين هلا أو للمفاتيح االلكترونية و ذلك باالستعمال الغري املشروع للربجميات املوجودة يف 

 .الشرحية االلكترونية للبطاقة
  12و نصت هذه املواد على معاقبة كل من ستحمل البطاقة بأساليب غري مشروعة.

املطلب الثاين: توسيع االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية على 
  املستوى الوطين

تعد مرحلة توسيع إستعمال بطاقة الشفاء على املستوى الوطين من أهم حلقات مسار تطوير 
 ،قوقهم احلائزين على بطاقة الشفاءء، أين أصبح بإمكان املؤمن هلم إجتماعيا و ذوي حنظام الشفا

املواد الصيدالنية املوصوفة لدى أي  اإلستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للموارد الصيدالنية، إقتناء
ءا من الـ ، إبتدااقد معها ومن أي نقطة بأرض الوطن، وذلك مهما كانت وكالة إنتسامصيدلية متع

  .2013فيفري  03

                                                             
  .25مرجع سبق ذكره، ص  بطاقة الشفاء...مستقبل الضمان االجتماعي،نسرين خيلف، أمال بن غرييب، عفاف الدق:  12
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إجتماعيا حائز  : يستفيد من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية كل مؤمن لهاملستفيدون
الوطن ومهما متعاقد معها عرب كل واليات  على بطاقة الشفاء، و ذلك بالتوجيه إىل أي صيدلية

  .مركز إنتسابه إجتماعيا تابعا إىلو يبقى املؤمن له  ،كانت وكالة اإلنتساب
  الفرع األول: نظام الدفع من قبل الغري

و  60أبرز منعطف عرفه الضمان اإلجتماعي اجلزائري خاصة يف مادته  11-83يعترب قانون 
اليت نصت على تبين نظام الدفع  من قبل الغري و الذي كان يف بدايته مع املواد و املنتجات الصيدالنية 

عي إلتفاقيات مع  الصيادلة و بدأ يتطور تدرجييا  إذ أصبح النظام من خالل إبرام  الضمان اإلجتما
سواء يف املستشفيات أو العيادات اخلاصة  اليت يتلقاها املؤمن له إجتماعياميس يف طياته كل املعاجلات 

  .إذ كان من أصحاب األمراض املزمنةتكاليف التنقل  أو
أن تربم إتفاقيات مع هيئات  عموميةما يلي:" جيب على الصيدليات ال 11-83جاء يف قانون 

ت لكي تتقيد بأحكامها اإلتفاقيا الضمان اإلجتماعي و حتدد إتفاقيات منوذجية عن طريق التنظيم،
  .املنصوص عليها يف هذه املادة "

بتزويد املؤمن له إجتماعيا باملنتجات الصيدالنية دون  ار هذه اإلتفاقية تقوم الصيدلياتو يف إط
ن له وفق التنظيم الساري لغ املالية حيث يتكفل الضمان اإلجتماعي بدفع مكان املؤمدفع مسبق للمبا

 .13، كما خيفف عناء اإلنتقال و اإلنتظار ملدة  من الزمن للتعويض املفعول

 :تقدمي األدوية من قبل الصيديل 

  ؤمن له بإدخال بطاقة الشفاء للم، عندما يقوم الصيديلف النظام على املريض مقدم الوصفةيتعر
، كما يبني فيما إذا كانت هذه الوصفة قابلة للتسوية يف جمال نظام الدفع من إجتماعيا بقارئه البطاقة

  قبل الغري. 
، مت بعد ية  املوصوفة ملعرفة مبلغ الوصفة، و حترير الفاتورةحيث يقوم الصيديل حبجز قائمة األدو

صيدالنية ، يقدم الصيديل املواد الالطبية لوصفةذلك تقدمي األدوية بعد نزع القسيمات و إلصاقها على ا
                                                             

امللتقى الدويل السادس حول اجتاهات عصرنة  العالقة بني قطاع الضمان االجتماعي و القطاع الصحي يف اجلزائر، :)2013(جوان أ. موراد تان   13
  . 17-16  صحالة اجلزائر ، ،يف العامل احلماية اإلجتماعية نظم
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و يطالبه بتسديد نسبة  ،ة الشفاء إىل املؤمن له إجتماعيا، يعد الصيديل بطاقإىل املؤمن له إجتماعيا
  .%80و ذلك يف حال كان متكفال به بنسبة  ،اليت تبقى على عاتقه  %20ال

ت املتعاقد معها فيتم إعفاؤه من نسبة إذا كان املؤمن له إجتماعيا منتسبا لدى إحدى التعاضيا
20%.  

إقتضاء الفرق بلغ األدوية غري القابلة للتعويض،  وعند جيب على املؤمن له إجتماعيا أن يسدد م
إال وفق بعض  ، و إذا تضمنت الوصفة الطبية دواء ال ميكن تعويضه سعر البيع و التسعرية املرجعيةبني

، يقوم الصيديل بدعوة  بشروط تطبيق التسعرية املرجعيةمعين، أو كان الدواء التوجيهات العالجية
، اليت ميكن أن تكون غري تلك التابعة ملركز الدفع للتقرب من مصاحل الرقابة الطبية املؤمن له إجتماعيا

  األقرب أو ملركز إنتسابه .
  : هام للمعرفة

 تبقى الصيدلية تابعة إىل مركز دفع توطينها.  

 األدوية إال وفق  الرقابة الطبية القبلية فقط يف حال عدم إمكانية تعويض يتم اإلبقاء على إجراء
  .، أو إذا كانت هذه األدوية معنية بشروط تطبيق التسعرية املرجعيةشروط خاصة

 أين ميكنه بعد  ،واء اخلاضع لشروط خاصة وفق رغبتهتسديد مبلغ الد ميكن للمؤمن له إجتماعيا
  .الطبيب املستشار ، شريطة موافقةذلك طلب التعويض

 تلك التابعة  حيق للمؤمن له إجتماعيا التقرب من مصاحل الرقابة الطبية اليت ميكن أن تكون غري
و ذلك يف حال الرقابة القبلية و ألي معلومات إضافية   ،ز الدفع األقرب أو ملركز إنتسابهملرك

 .14ميكن للمؤمن له إجتماعيا التقرب من مركز دفع إنتسام 

  الثاين: التعاقد مع الطبيب املعاجلالفرع 
يلتزم الصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء من خالل اإلتفاقية اليت تربطه مع 

أحسن ملمارسته الطبية قصد األخذ بعني   بتحسني اإلستفادة من عالج نوعي، و تثمنيالطبيب املعاجل

                                                             
14 www.cnas.dz/index.php?p=convoptic.2014/04/21 تاريخ االطالع     
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و كذا التوسع يف  ،و متابعة تطورات األمراض املزمنةة اإلعتبار إلتزاماته يف جمال النشاطات الوقائي
و ذوي ، قصد إستفادة املؤمن هلم إجتماعيا عالوة على عصرنة العيادات الطبية، وصف العالج

  .حقوقهم من األداءات الطبية
املؤرخ  116/09حددت اإلتفاقية النموذجية املنصوص عليها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ام املسمى بـ " الطبيب العالقات بني هيئات الضمان اإلجتماعي و الطبيب الع 2009أفريل  07يف 
  .املعاجل "

، على فئات حمددة دون غريها و ذلك يف إنتظار تعميمها على تسري أحكام اإلتفاقية حاليا
أو  كافة شرائح املؤمن هلم إجتماعيا و يتعلق األمر بفئة املستفيدين من منح التقاعد سواء بصفة مباشرة

  باأليلولةأو تقاعد سواء بصفة مباشرة باألولوية و كذا ذوي حقوقهم و فئة املستفيدين من معاشات ال
  .15و ذوي حقوقهم

ويندرج هذا النظام أيضا ضمن إطار مواصلة النهج التعاقدي لنظام الدفع من قبل الغري الذي 
  16اعي واملؤمنني اجتماعيا.سيعمل على خلق شراكة حقيقية ما بني هيئات الصحة والضمان االجتم

  نظارات طبية جمانا للمتمدرسني املعوزينالفرع الثالث: 
املؤرخ  12-159حددت االتفاقية النموذجية املنصوص عليها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

الدفع  تعاقد الضمان االجتماعي مع مهنيي النظارات الطبية، إلدراجهم ضمن نظام 2012يف أفريل 
، حيث يستفيد من هذا النظام اجلديد املؤمنني اجتماعيا الذين ال يزيد راتبهم الشهري من قبل الغري

دج و سيمكنهم هذا النظام من اقتناء النظارات الطبية ألبنائهم الذين تتراوح أعمارهم  40000عن 
  . 17سنة و الذين يعانون من نقص النظر 21و  03ما بني 

                                                             
15 www.cnas.dz/index.php?p=convmedecin تاريخ اإلطالع 2014/01/22 التعاقد مع الطبيب املعاجل 

، من اإلنترنيت 13/5/2009ليلى أ: "اتفاقية التعاقد بني الضمان االجتماعي والطبيب املعاجل"، يومية صوت األحرار اجلزائرية الصادرة بتاريخ   16
www.sawt-alahrar.net.  

17 www.cnas.dz/index.php?p=ConvOptic,20/05/2014. 
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  ر الطيب الشعاعياملراكز اجلهوية للتصويالفرع الرابع: 
حيث أن الدولة اجلزائرية  الضمان اإلجتماعي ارتباطا وثيقا ترتبط مهام قطاع الصحة بقطاع

اإلستقرار هلؤالء يف  تويل عناية خاصة للجانب الصحي لكافة املواطنني لضمان األمان و الطمأنينة و
  .هذا اإلطار

ز جهوية للتصوير الطيب مت جتهيزها ، ويف إطار نشاطها الصحي عرب إجناز مراكو يف هذا السياق
األمراض بواسطة  بأحدث املعدات العصرية اليت تسمح بالقيام مبختلف التشخيصات و الكشف عن

التصوير الشعاعي، التصوير باملوجات فوق الصوتية، التصوير بالدوبلر الصويت، التصوير الشعاعي 
إىل ، وصل عدد هذه املراكز لرنني املغناطيسيية و التصوير باالتصوير باألشعة املقطعية السينللثدي، 

  .أربعة موزعة عرب واليات جيجل، قسنطينة، األغواط و مغنية بتلمسان
، إذ يقدم األول طا وثيقا مبهام الضمان اإلجتماعيو ألن مهام القطاع الصحي ترتبط إرتبا

ياكل التابعة إىل القطاع خدمات صحية و يضمن الثاين تغطية نفقاا جاء إجناز هذه املراكز لدعم اهل
الصحي و ذلك ضمن انشغاهلا الرامي إىل ترقية اخلدمة العمومية يف جمال الكشف املبكر لألمراض 

من احلصول على الكشف بواسطة التصوير  و كذا متكني املؤمن هلم إجتماعيااملستعصية و املكلفة 
  .فةالطيب الشعاعي الباهظ التكل

نات اإلجتماعية للعمال األجراء من خالل إجنازه هلذه املرافق و يهدف الصندوق الوطين للتأمي
  إىل: 
 طريق  تسهيل عملية احلصول على العالج لكل املؤمن هلم إجتماعيا و ذوي احلقوق عن

، دون دفع مسبق للمصاريف (نظام الدفع ير الطيبة بواسطة التصونيمتكينهم من القيام باملعا
 .ى أساس التسعرية الرمسية للتعويضام علأين تتم تسوية مشارك من قبل الغري)

 أحسن  القيام بالكشف املبكر لبعض األمراض مثل سرطان الثدي عند النساء مما يعطي نتائج
يف التكفل باملؤمن املريض و ذوي احلقوق من جهة كذا ربح الوقت و التقليص من مصاريف 

 .جهة أخرىرض و احلد من خطورته من األداءات عن طريق إجتناب تفاقم امل
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 و  املزمن ، السيما عند اإلعتراف باملرضة إضافية ملساعدة الرقابة الطبيةاحلصول على وسيل
 .مل بسبب املرض أو العجز عن العملالتوقف عن الع

 ا دوليااحليازة على هيكل مرجعي م على  ، مما يسمح باحلصولطابق للمعايري املعترف
و التصوير الطيب و احلجج اليت ستقدم خالل املعلومات الدقيقة حول تكاليف الكشوفات 
 .18املفاوضات املتعلقة بتحديد تسعريات التعويض 

  ركز اجلهوي للتصوير الطيب مبغنيةامل: 

يقع وسط املدينة شارع مصطفى بن  2009مت إفتتاح املركز اجلهوي للتصوير الطيب مبغنية سنة 
  بولعيد.
  : 19هوي للتصوير الطيب مغنيةالواليات التابعة للمركز اجل: 11الشكل رقم  

  
  
  
  
  
  
 
 

جهز املركز بأحدث املعدات الطبية من اجليل اجلديد للكشف بواسطة التصوير الطيب و كذا 
، التصوير بواسطة الدوبلر الصويت، التصوير الشعاعي للثدي، التصوير الفحص باألشعة التقليدية

دف ترقية اخلدمة العمومية يف جمال الكشف ، وذلك و التصوير بالرنني املغناطيسي، باألشعة السينية
املبكر  لألمراض املستعصية و املكلفة و كذا متكني املؤمن هلم إجتماعيا من احلصول على الكشف 

                                                             
18  www.canas.dz/index.php?p=IRM. 2014/01/08 تاريخ اإلطالع  

  .(مغنية)من املركز اجلهوي للتصوير الطيب مقدمة معلومات   19

 22سيدي بلعباس   20سعيدة 13تلمسان 08بشار 

  31وهران 29معسكر  27مستغامن 

 37تندوف

 47نعامة 

  48غلزان 46عني متوشنت 
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، و قد إستقبل مركز اجلهوي منذ إفتتاحه يف سنتني 20بواسطة التصوير الطيب الشعاعي الباهظ التكلفة 
  .21ألف مريض  28ما يزيد عن 

  إىل اجنازات نلخصها فيما يلي: هذا إضافة
 التعاقد مع املراكز و العيادات اخلاصة اجلوارية لتصفية الدم يف إطار نظام الدفع من قبل الغري. -

إطالق برامج خاصة لتطوير العيادات املتخصصة، التابعة للصندوق الوطين للتأمينات  -
 .22االجتماعية للعمال األجراء

     دة اليت يتضمنها مشروع القانون املعدل و املتمم للقانون رقم كما متثلت اإلجراءات اجلدي      
املتعلق بالتأمينات االجتماعية اليت صادق عليه أعضاء الس  1983جويلية  2املؤرخ يف  83-11

  الشعيب الوطين يف: 
 خدمات  إستفادة النساء من ذوي احلقوق من بينهن املطلقات ذوات الدخل الضعيف من

 .صة فيما يتعلق بالتأمني عن املرضماعي خاالضمان اإلجت

  لإلستفادة من التكفل مبصاريف نقل املؤمن هلم اجتماعيا و ذوي حقوقهم يف حالة استدعائهم
أعمال صحية مقدمة من قبل الضمان اإلجتماعي من بينها عملية الكشف املبكر لسرطان 

اء الالئي جتاوزن السن لنسالثدي اليت جتري على مستوى املراكز األربعة لألشعة لفائدة ا
 األربعني. 

  بعد على استخدام التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و اإلتصال للسماح لألطباء اإلطالع عن
و تسديد  الجات لصاحل املؤمن هلم اجتماعياالوصفات الطبية ( األدوية) دف ترقية نوعية الع

 .ة ملنظومة الضمان اإلجتماعيالنفقات الصحي

  إضافية ملنظومة الضمان اإلجتماعي من غري اإلشتراكات للمحافظة علىإدراج موارد 
 .التوازنات املالية هلذه املنظومة

                                                             
20  www.cnas.dz/index.php?p=irim,  2014/01/08 تاريخ اإلطالع  
21  www.djazairess.com/eldjoumhouria/20763. . 2012/03/10 تاريخ اإلطالع  
22  www.cnas.dz/index.php?p=algerie-cinquante.2014/01/06 تاريخ االطالع   
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 الباهظة لفئة  تكفل صندوق اإلسعاف و املساعدة التابع للضمان اإلجتماعي مبصاريف العالج
 املؤمن هلم اجتماعيا ذات الدخل الضعيف.

 من صندوق  مني عن السفر بعد رجوعه من تعويضإستفادة الفرد املسافر غري املتحصل على تأ
 .23الضمان اإلجتماعي بعد خضوعه  لعالج إستعجايل ضروري أثناء سفره 

                                                             
23  www.cnas.dz/index.php?p=IRM.2014/01/08 تاريخ االطالع  
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 خالصة الفصل الثالث:

يف الفصل الثالث حاولنا تسليط الضوء على اجلانب التمويلي لقطاع الضمان االجتماعي 
ة يف احلصول على التمويل على مورد اجلزائري، حيث تعتمد مؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري

أساسي واحد هو اقتطاعات املؤمنني لديها يف حني أن تدخل الدولة يف متويل هذا القطاع حمدود 
  جدا.

لقد اكتسبت خدمات الضمان االجتماعي أمهية كبرية لدى املؤمنني و ذلك يف ظل الظروف 
ت الضمان االجتماعي من أهم املرافق احليوية ، تعترب هيئاالجتماعية اليت تعرفها الدولةاالقتصادية و ا

يف الدولة نظرا للوظيفة اهلامة اليت تقوم بتأديتها و املتمثلة يف تسيري املخاطر املنصوص عليها يف قوانني 
التأمينات االجتماعية اليت تكون شرحية هامة يف اتمع عرضة هلا خاصة الطبقة الشغيلة اليت تعترب 

اقتصاد الدولة و تقدمها، لذلك أسند املشرع مهمة تسيري املخاطر االجتماعية الركيزة األساسية يف 
هليئة عامة تابعة للدولة هدفها حتقيق األمن االقتصادي و االجتماعي للمنطويني حتت مظلة التأمينات 
االجتماعية و ذلك عن طريق جتميع االشتراكات اإللزامية من املكلفني بدفعها و توجيهها لتغطية 

  اطر اليت يتعرضون هلا.املخ
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  متهيد :

من أقدم الصناديق املوجودة يف نظام  جراءاأليعد الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال 
    من القانون رقم  49طبقا للمادة التأمينات اجلزائري، و هو مؤسسة عمومية ذات تسيري خاص، 

   ، يتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية.01- 88
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  األول: تقدمي عام للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراءاملبحث 

   تلمسان) (وكالة                                   

  طلب األول: نبدة تارخيية عن الصندوق الوطين للعمال األجراء وكالة تلمسانامل

مي اخلدمات تقوم بتقدهو عبارة عن مؤسسة خدماتية،  CNASإن صندوق الضمان االجتماعيِ 
و  نينة للنفس، ملا ينتج عن احلوادثللمواطنني و املؤسسات، و ذلك من خالل حتقيق األمن و الطمأ

األخطار اليت تصيب الشخص أثناء العمل أو خارج العمل، حيث يتم ذلك خالل دفع االشتراكات 
(cotisation) شر من إىل خزينة الصندوق من طرف أرباب العمل، أو عن طريق اخلصم املبا

الذي ينص على إجبارية تأمني العامل  06/90من القانون  11الراتب الشهري للعامل حسب املادة 
ضد األخطار، حيث تعمل وكالة تلمسان ذا القانون و تطبقه على عمال الوظيف العمومي مثل 

  املعلمني، املوظفني،...إخل و كذا عمال القطاع اخلاص. 

ؤسسات املتماعي تتميز بتسيري ذايت عن غريها من حسب هذا فإن مؤسسة الضمان االج
اخلدماتية، و باعتبار أن الوحدة هي هيئة عمومية فهي تقوم على فكرة تعاونية مقتضاها أنه من 

حمل تلك الصعب أن يتحمل الشخص وحدة اآلثار ( األضرار)، اليت حلقت به فإنه من السهل أن يت
  فيها.  اآلثار إذا ساهم معه غريه

   وكالة تلمسان جراءاألللعمال الثاين: تعريف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املطلب 

يف  1980أنشئت وكالة الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء بتلمسان سنة 
إطار المركزية الضمان االجتماعي، يف األول كانت مركز دفع تابع للوكالة اجلهوية وهران، و بعد 

  إىل مركز فعلي و بذلك أصبحت مستقلة اخلدمات و متكونة من مجيع املصاحل. ذلك حتولت

املتضمن  11/03/1998هذه الوكالة مسيت وكالة والئية مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف 
من أجل القيام  (CNAS)التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 

مراسالت حملية موزعني على كامل الوالية و  6مركز دفع و  22تلمسان على  مبهامها تتوفر وكالة
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ذلك من أجل إحداث توازن جهوي رفعا للغنب و املشقة و تقريب اإلدارة من املواطن و أرباب 
  العمل الذين يشتكون من صعوبة االتصال بالصندوق لتقدمي اشتراكام املستحقة.

 و مركز أشعة مبغنية. خمابر حتاليل طبية 4باإلضافة إىل 

  مراكز الدفع املتواجدة على مستوى تلمسان:: 12الشكل 

  

 

  

  

   

 

  

  

 :املراسالت احمللية: 13الشكل 

 

 

  

 الرمشي الغزوات مغنية تلمسان

 شتوان سبدو ندرومة      

 أوالد ميمون

ن بوجنا سيدي حممد اخلامس   

 احلنايا         صربة

 باب العسة بين سكران    

 بودغن تونان

 مرسى بن املهيدي

دبين بوسعي منصورة         بين سنوس 

 أبو تشفني        العريشة         

    سيدي اجلياليل العابد
  

 فالوسن           عني تالوت

 عجاجية             الغور          
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    ثالث: اهليكل التنظيميال املطلب

مديريات و كل مديرية هلا  6يتكون صندوق الضمان االجتماعي من مديرية عامة تنطوي حتتها 
  مهام تقوم ا.

يقوم برئاسة املديرية العامة املدير و الذي يعترب العنصر الرئيسي  ،ديرية العامةامل هنا نتعرف إىل
يف املؤسسة حيث يقوم بأعمال التسيري و املتابعة بصفة عامة و اختاذ القرارات الالزمة من موافقة أو 

و من أهم رفض ألي تصرف، فكل وثيقة إدارية ال تصبح سارية املفعول إال بإمضاء املدير أو ختمه، 
  مهامه:

 دراسة أنسب الطرق و الوسائل املمكنة للوصول إىل النتائج املرضية. -

 متثيل املؤسسة يف خمتلف الندوات و املناسبات. -

 التنسيق بني أعمال املؤسسة املختلفة. -

  هناك بعض املصاحل ختضع لإلشراف املباشر من طرف املديرية العامة و هي كاآليت:

  شيف: هذه املصلحة على اتصال مباشر باملدير، و من املهام اليت خلية اإلحصائيات و األر
  تقوم ا ما يلي:

 مجع تقارير فروع هيئة الضمان االجتماعي. -

  القيام بالعمليات احلسابية لكل شهر و احتساب جمموع الشهور يف آخر السنة. -

 وضع جداول إحصائية للمهام اليت تقوم ا كل املصاحل. -

  اف التام على أرشيف وكالة الضمان االجتماعي و احملافظة عليه.كما أا تقوم باإلشر -
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   يف إطار حتسني نوعية اخلدمات بغية  2003مصلحة اإلصغاء و االتصال: مت إنشاؤها سنة
متابعة املؤمنني هلم اجتماعيا الذين غالبا ما يقعون مع أعوان الوكالة يف سوء تفاهم أو أي 

 1م بينهم كما تقوم حبمالت حتسيسية و هلا دور إعالمي.مشكلة تواجههم يف حل الرتاع القائ

 نيابة مديرية التعويضات ( األداءات):  - 1

تعترب أكثر و أهم املصاحل ارتباطا باملؤمنني االجتماعيني على اختالف أنواعهم، سواء تعلق األمر 
  مبؤمن عادي أو معاق أو طالب أو جماهد.

املختلفة سواء منها املتعلقة باملريض أو األمومة  و هي اليت تشرف على القيام بتعويض املخاطر
أو العجز أو الوفاة، و دف إىل تسهيل عملية حصول املؤمنني على حقوقهم املستحقة لدى صندوق 

  الضمان االجتماعي و تنقسم إىل عدة مصاحل و هي:

 اجنرت عنه إصابة  مصلحة حوادث العمل: ختدم هذه املصلحة كل حادث وقع أثناء العمل
بدنية ناجتة عن سبب مفاجئ أو خارجي طرأ أثناء قيام املؤمن بالعمل، لكن جيب التبليغ عن 

  ساعة. 24احلادث يف ظرف 

 تم بتعويض و  املؤمن عن املخاطر مصلحة التأمينات االجتماعية: تتمثل يف األمراض املهنية
  احلوادث اليت تصيبه، و تنقسم إىل:

o  :تأمني على املرض 

 العناية الطبية و الوقاية الصحية. التكفل مبصاريف -

 منح تعويضية يومية للعامل املريض و املنقطع عن العمل. -

                                                             
  .2013ن سنة وكالة تلمسا CNASمعلومات مقدمة من قبل   1
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o  تأمني األمومة: هو التأمني الذي يضمن محاية املرأة احلامل والطفل، و هذه احلماية تكمن يف
تغطية املصاريف املتعلقة باحلمل و الوالدة و توابعها مع ضمان أجر املؤمنة و اليت تتعرض 

 للتوقف عن العمل من جراء األمومة.

o أي أن قدرته على  %50 تأمني العجز: العاجز هو من كانت نسبة عجزه عن العمل جتاوزت
 :ناتفئ مل اخنفضت إىل النصف و للعجزالع

 الفئة األوىل: هي الفئة اليت ميكنها ممارسة العمل بشكل جزئي. -

شاط مهين، بل حتتاج ملساعدة غريه للقيام الفئة الثانية: هذه الفئة يتعذر عليها القيام بأي ن -
 بشؤون احلياة اليومية.

o شهرية و متنح لذوي  تأمني الوفاة: هذه املنحة تترتب عن وفاة عامل أجري يتقاضى أجرة
 مرة األجر الشهري للعامل املتوىف. 12احلقوق، حيدد مبلغ منحة الوفاة ب 

 عن مبالغ مالية حمددة  لعائلية اليت هي عبارةمصلحة املنح العائلية: تعتين هذه املصلحة باملنح ا
سنة و  17تعطى لكل مؤمن متزوج و له أطفال، و هذه املنح ختصص لألطفال ما دون سن 

سنة، حيث املنح العائلية تكون شهريا خبالف املنحة املدرسية اليت تدفع  21 حىت نياملتمدرس
 سنويا للمؤمن حبسابه اجلاري اخلاص به.

 اليت تقوم بأداءات اتفاقيات مع املؤسسات  إبرامعلى  صلحةت: تعمل هذه املة االتفاقيامصلح
عينية كالعيادات املعتمدة و الصيدليات و كذلك مع بعض األطباء املختصني من أجل توفري 

 فرص العالج و مستلزماته للمؤمنني اجتماعيا، و من بني اخلدمات النامجة عن هذا االتفاق.

 ياه املعدنية يف اخلدمات اخلاصة هلذا العالج.اإلشراف على التداوي بامل -

 توفري األجهزة املختلفة للمعاقني حركيا كالكراسي املتحركة. -

 توفري األدوية الصحية. -
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 :مصلحة الوقاية: تتجلى املهمة األساسية هلذه املصلحة يف حمورين مها 

 القيام بإحصاء األخطار املهنية و دراستها. -

 ل حالة.اختاذ اإلجراءات الوقاية لك -

ملصلحة إحصاء األخطار و بالتايل تقدمي تبويبات قابلة للتحليل  سىنمن خالل هاتني املهمتني يت
و التحليل  و إعطاء النتائج وفق امللفات و التصرحيات املقدمة ملصلحة األخطار املهنية، و بعد الدراسة 

لمصلحة دور الرقابة و ذلك يتم إرسال النتائج إىل مصلحة الوقاية و هو أمر حيدث بشكل دوري و ل
  بإجراء زيارات تفتيش مليادين العمل و فتح حتقيق حول ظروف العمل و التصرف باألمراض.

 تسجيل أنفسهم من  مصلحة اإلنتساب: تقوم هذه املصلحة باستقبال املواطنني الذين يريدون
 عجز ...إخل.أجل التأمني من املخاطر اليت يتعرضون إليها مثل: املرض، حوادث العمل و ال

 .مصلحة الريوع: ختدم هذه املصلحة أصحاب املنح املتعلقة حبوادث العمل 

 ترتيبه باستعمال  خلية بطاقة الشفاء: و هي خلية تتكلف جبمع امللف اخلاص ببطاقة الشفاء و
  تقنية حديثة جديدة و هي املعلومات الظاهرة اخلفية أي املخزنة يف بطاقة الشفاء.

 : قبة الطبيةنيابة مديرية املرا - 2

تسري هذه املصلحة من طرف الطبيب الرئيس و األطباء املستشارين اآلخرين، حيث ميارس 
هؤالء مهامهم املخولة هلم قانونيا و املتمثلة يف الرقابة الطبية على ملفات املوضوعة أمامهم حيث 

  يبدون آرائهم حول:

 مصاريف األدوية. -

 ن.التنقل للعالج خارج الوالية أو خارج الوط -

 املصاريف الطبية. -

 التجهيزات املدعمة للمعاقني. -



 CNAS TLEMCEN دراسة تطبيقية لصندوق الضمان االجتماعي    الفصل الرابع : 

149 

 

  و تعترب هذه النيابة استشارية فيما خيص:

 الوصفات الطبية. -

 التوقف عن العمل. -

 إجراء الفحص الطيب من أجل املوافقة عليها أو تقليصها ملدة أو رفضها. -

 حتديد إمكانية رجوع املرض إىل عملهم أو حتديد فترة العطلة. -

 الطبية بصفة دورية على املرضى و ضحايا حوادث العمل.إجراء فحوصات  -

 حتديد صنف العجز عن املرض. -

 نيابة مديرية التحصيل و املالية: - 3

تقوم هذه املديرية بعملية حتصيل أموال اشتراكات الضمان االجتماعي و مراقبة احترام 
  املستخدمني للقوانني السارية املفعول تنقسم إىل:

 العمال املؤمنني  فتان أساسيتان و مها ترقيم املستخدمني و ترقيممصلحة الترقيم: هلا وظي
تني املهمتني ميكن الوقوف على وظيفة هذه املصلحة، و اليت تكمن ااجتماعيا و من خالل ه

 يف تعداد املؤمنني اجتماعيا حسب السلم الترتييب للعمل.

 كبرية ينبثق ذلك من  يةمصلحة مراقبة املستخدمني: و تعترب مصلحة املراقبة ذات قيمة و أمه
خالل النشاطات اليت تقوم ا إذ أا تسهر على تطبيق القوانني املتعلقة باملستخدمني، و تسعى 
للقضاء على ظاهرة التحايل و الغش على القوانني و ضرب حقوق العمال املتبعة من طرف 

 املستخدمني.

 املصلحة لفتح  إىل هذه مصلحة التحصيل: بعد انتساب املستخدم تقدم شهادة اإلنتساب
ملف، و منه يقوم املستخدم بتقدمي تصريح باالشتراك يف مجيع الصناديق األخرى مثل ( 

 التقاعد، البطالة، ...إخل).
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 قسم احملاسبة و املالية: و ينقسم: 

o :مصلحة اآلمر بالدفع: تعترب ذات أمهية كبرية باعتبارها تقوم باآليت 

 و التسيري و االستثمار.تسوية مجيع النفقات و التعويضات  -

 تسوية نفقات التعويضات العائلية أو االجتماعية بواسطة احلوالة أو الدفع بالربيد. -

 تزويد خمتلف املراكز و فروع الصندوق مبا حيتاجونه من مال. -

 متابعة عملية السحب و الدفع للحساب الربيدي اجلاري. -

o :مصلحة احملاسبة: تقتصر مهامها على مايلي 

 ت املقر املركزي.مسك حسابا -

 حتضري حسابات الوكالة مع الفروع. -

 العمليات املالية.  تنفيذتسهر على حسن  -

 تتوىل التنسيق املايل. -

 ا تقوم أساس مصلحة املنازعات: تعترب العمود الفقري لوكالة الضمان االجتماعياحيث أ 
مثل مقهى،  بالتعامل مع املستخدمني الذين ميلكون حمالت و عقارات، و يشغلون أعمال

صناعة أجهزة ...إخل. و كذا املؤسسات اخلاصة كمقاولة البناء، مؤسسة توزيع مواد البناء، و 
 تنقسم بدورها إىل قسمني.

 منازعات عامة. -

 منازعات طبية. -

 نيابة مديرية اإلدارة العامة: - 4
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ول إىل هي املسؤولة على قيادة و توجيه و تسيري إدارة العمليات املختلفة باملؤسسة قصد الوص
املنشودة، و تسعى إىل تلبية مجيع الطلبات عن طريق تدخالت خمتلفة و متنوعة، و على   األهداف

  إجياد احللول املناسبة للمشاكل املطروحة، و تنقسم اإلدارة العامة على مستوى الصندوق إىل:

 شراف أساسية تتمثل يف اإل مصلحة املوارد البشرية ( املوظفني): لديها عدة مهام و مصاحل
  على ما يلي:

 التحقق من شهادات العمل املقدمة. -

 إخراج شهادات التنصيب. -

 حساب سنوات األقدمية ( اخلربة املهنية). -

 اخلطوط املعتمدة يف ترقية سلوك الفرد أو غريه. -

 الغيابات و العقوبات. -

 تم بكل وسائل الوكالة من ممتلكات مادية :إىل (عتاد)، باإلضافة  مصلحة الوسائل العامة
التسيري احلسن ألعمال الوكالة و هذا عن طريق متوينها مبختلف التجهيزات الضرورية للعمال 

  و اإلشراف على تسيري العتاد و تنظيم استغالله و تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 فوج تقين: البناء، تصليح الكهرباء، النظافة. -

 احلراسة. -

 سائقون. -

 تم بأجور ال العمليات املرتبطة بأجور  عمال، مهمتها حتضريمصلحة األجور: هذه املصلحة
  موظفي املؤسسة بناءا على تقارير و مالحظات املوظفني و يعرب عن األجر مببالغ مالية.

 مديرية النشاط االجتماعي:  - 5
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تم هذه املديرية خبصائص و مهام املركز الصحي و االجتماعي التابع لوكالة الضمان 
واطنني املنخرطني يف هيئة الضمان االجتماعي بإجراء الفحوص االجتماعي، من تقدمي خدمات للم

  الطبية و توفري األدوية.

  و تتفرع إىل ثالثة فروع:

 الفحص باألشعة. -

 الفحص بالتحاليل. -

 جراحة األسنان. -

 نيابة مديرية اإلعالم اآليل: - 6

نه يراقب يعترب مركز اإلعالم اآليل األداة املسرية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي على أ
مجيع عمل املصاحل، و يقوم بالتعديالت عليها، و يقوم بتحميل كل املعلومات من املصاحل و ختزينها 
على مستواه، باإلضافة إىل تأكيد املعلومات املسجلة من طرف مصلحة الترقيم، كما يقوم بفرز 

أي خلل يصيب امللفات اخلاصة بالضمان االجتماعي حتت إشراف مهندسني يف اإلعالم اآليل، و 
املركز يشل بذلك انسيابية عمل الصندوق و لذلك هو حساس جدا مما جعل املركز سري ال ميكن 

 الدخول إليه إال من لديهم الصالحية من مهندسني و خمتصني يف اإلعالم اآليل. 

  )وكالة تلمسان(مجايل التغطية للضمان االجتماعي ااملبحث الثاين:  

  ( وكالة تلمسان)ت صندوق الضمان االجتماعيواردااملطلب األول:       

الضمان االجتماعي أساسا من اشتراكات العمال و املستخدمني و لذا فإن حجم يتأتى متويل 
املوارد مرتبط مباشرة مع حجم التشغيل يف املؤسسات و اهليئات، اإلدارات اليت تدفع مستحقاا 

  للضمان االجتماعي.
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د العمال و موارد الصندوق فأي تقليص يف عدد العمال يؤدي إذن هناك عالقة طردية بني تعدا
  .2إىل تقليص موارد الصندوق

  و من أهم املؤسسات اليت تساهم بفعالية يف خلق مناصب شغل جند:

ع تخزين، نقل و توزيالالرائدة على املستوى الوطين يف جمال شركة نفطال تعد شركة نفطال:  -
املقر الرئيسي للمؤسسة يف الشراقة اجلزائر العاصمة و  يقع املنتجات البترولية و مشتقاا،

خطوط متثل فروع مؤسسة نفطال و هي فرع الوقود، فرع الغاز املميع،  5رمزها يتكون من 
فرع الشراكة و النشاطات الدولية، الدور  فرع الزيوت، فرع الزفت و العجالت و أخريا

ترولية و مشتقاا عرب كامل التراب الرئيسي لشركة نفطال هو تسويق و توزيع املواد الب
مقاطعات للتوزيع يف الغرب اجلزائري يف كل من وهران، سيدي  05و يوجد   الوطين

 بلعباس تلمسان، سعيدة و تيارت.
 :اإلمكانيات البشرية  لشركة نفطال 

الذي يعترب وثيقة  2008حسب مقر املديرية التنفيذية للموارد البشرية لشركة نفطال لسنة 
يل خمتلف األرقام اهلامة عن اإلمكانيات البشرية و الذي يسمح بتقييم وضعية الشركة يف جمال لتحل

املوارد البشرية فإنه يترجم التغريات و التطورات احلاصلة سواء من حيث العمال الدائمني أو املؤقتني 
  :3يف السنوات األخرية كالتايل

  

                                                             
): أداءات الضمان االجتماعي و مسايرته للتطورات التكنولوجية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس 2008/2009عمران زينب ( 2

  .45ية، جامعة د.الطاهر موالي، سعيدة، ص يف العلوم التجارية، ختصص مال
طلبات نيل شهادة ساليب الكمية يف إدارة النقل" دراسة حالة شركة نفطال "، مذكرة ضمن مت)، استعمال األ2009/2010بن سبع إلياس (  3

  .137ث العمليات و تسيري املؤسسات، ص املاجستري يف ب
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  العمال يف شركة نفطالتطور عدد    :14الشكل رقم                   

  عامل من خمتلف الفئات. 30231بلغ عدد عمال شركة نفطال يف السنوات األخرية 
عامل  1155يعود أساسا لتشغيل  2007مقارنة بسنة  %1.26إن ارتفاع نسبة العمال ب 

من املوارد البشرية للشركة، لقد أولت  %20أغلبهم من حاملي الشهادات و الذين ميثلون أكثر من 
ركة نفطال أمهية كبرية جلانب التكوين ملختلف أصناف عماهلا و هذا من أجل مواكبة التطورات ش

التكنولوجية، التقنية و كذا التسيريية يف جماالت عدة أمهها النشاط التجاري، التخزين و النقل، 
لي، تصال الداختسويق و توزيع املنتجات البترولية...أيضا التكوين يف استخدام نظام املعلومات و االال

أما يف  3224التكوين ب  املستفيدون منقدر عدد العمال  ،2006معايري احملاسبة اجلديدة...، سنة 
عامل هذا ما يعكس حرص و إدراك الشركة ألمهية التكوين يف  7736ارتفع العدد إىل  2008سنة 

  جناحها و تطورها.
، حيث حتتل مكانة زائرياألعمال الفنية بالغرب اجل للدراسات و اجناز SERORشركة  -

مهمة يف قطاع البناء و األشغال العمومية على املستوى الوطين، فهي تعترب أهم املتعاملني 
  االقتصاديني يف السوق اجلزائرية يف هذا اال.
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الصادر  155- 80هي مؤسسة اقتصادية عمومية تأسست مبوجب أمر  SERORشركة 
يسي هلا من والية وهران إىل والية تلمسان مبقتضى األمر ، و مت تغيري املقر الرئ1980ماي  24يف 

  .1983جانفي  15الصادر يف  86-84رقم 
تعمل حتت وصاية مؤسسة التسيري للمسامهني لألشغال العمومية و املساهم الوحيد فيها هو  

مي اخلربات، و الدولة، و ختتص يف النشاطات: األعمال الفنية، إقامة السدود املائية، البناء، الصيانة، تقد
: تلمسان ، سيدي بلعباس، عني متوشنت، وهران، ارس نشاطها يف الواليات التاليةأعمال اهلندسة، مت

مستغامن، بليدة، تيارت، سعيدة، نعامة، جلفة، البيض، معسكر، شلف غيليزان، و اجلزائر العاصمة، 
  كما تنشط يف املغرب و حتديدا يف منطقة "وجدة".

  2001.4 إلحصائياتمنصب شغل وفقا   933يف خلق  SERORسامهت مؤسسة 
مؤسسة ترافوبات منصورة هي مؤسسة خاصة ذات الشخص الوحيد و ذات مسؤولية  -

حمدودة، تنشط يف قطاع األشغال العمومية و ختتص يف بناء هياكل الدولة، أشغال الكهرباء، 
الشروع يف وفرت سنة  2004الري، الطرقات و املطارات ، تأسست هذه املؤسسة سنة 

 5منصب عمل. 53االستغالل 
 مؤسسة دنوين لتعبيد الطرقات....إخل. ،SONELEK هذا إضافة إىل مؤسسات أخرى مثل -

                                                             
تري، ، دراسة حتليلية حول الضريبة و القطاع  اخلاص(دراسة حالة والية تلمسان)، مذكرة حترج لنيل شهادة املاجس2011/2012ثابيت خدجية   4

  .176-175ختصص تسيري املالية العامة، ص 
  .151مرجع سبق ذكره، ص  )، (دراسة حالة والية تلمسان دراسة حتليلية حول الضريبة و القطاع  اخلاصثابيت خدجية،   5
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  تطور نسبة املستخدمني يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال 7اجلدول رقم :
 :6األجراء والية تلمسان

  2013  2012  2011  2010  السنوات

  7115  6045  6267  6117  عدد املسامهني

  %17.70  %3.54- %2.45    النسبة املؤية

  127268  120236  117465  العمال األجراء
348952  

  201914  141257  168570  املؤمنون غري نشطاء

 
من خالل قراءة اجلدول نالحظ أن عدد املسامهني ( املؤسسات العمومية، اإلدارات، 

        نشطاءالتفاع عدد العمال األجراء و املؤمنون غري مستخدمون اخلواص...) يف تزايد و يصاحبها ار
طلبة، متقاعدون، املستفيدون من معاش العجز، املستفيدون من املنحة اجلزافية للتضامن...) غري أن  (

نسبة الزيادة ختتلف من سنة ألخرى فأحيانا ترتفع هذه النسبة و أحيانا تنخفض و ذلك حبسب 
و  ا الدولة من خالل القيام مبشاريعاعية السائدة و السياسة اليت تنتهجهالظروف االقتصادية و االجتم

قدرت ب  2011إىل سنة  2010خلق مناصب شغل، فمثال نالحظ أن نسبة الزيادة من سنة 
و ذلك يعين زيادة يف عدد املسامهني و هذا نتيجة دخول مؤسسات أجنبية خاصة حيز  2.45%

اجناز سكنات البيع باالجيار  إسناد..) و توظيفها لعمال مثل ( طرقات، مباين تنفيذ أشغال عمومية
جراء من و هذا ما يظهر ارتفاع العمال األ 2010لشركات بناء أجنبية سنة  AADLلوكالة عدل 
حيث اخنفض عدد املسامهني  %3.54- ، مث اخنفضت النسبة إىل عامل 120236إىل  117465

                                                             
  .2013يرية لسنة اعتمادا على وثيقة من املد معلومات مقدمة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تلمسان  6
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لإللكترونيات  SONELECبعض املؤسسات مثل  إغالقبسبب  6045إىل  6267من 
(لونساج) نتيجة غياب  باإلضافة إىل فشل مشاريع بعض املستفيدين يف إطار دعم تشغيل الشباب

و مطالبة البنوك هلم بتسديد  اليت قضت على اآلالف من املشاريعاملتابعة و التوجيه و املنافسة الصينية 
 إىل اخنفاض عدد لديون باإلضافة إىل نقص التمويل أدىاالديون اليت على عاتقهم و تراكم هذه 

و ذلك بسبب دخول مؤسسات جديدة منها  2012األجراء فلم ينخفض سنة املسامهني، أما عدد 
مؤسسة حداد لألشغال العمومية و الري حيث تعمل هذه املؤسسة يف العديد من املشاريع الكربى 

، منها تلك اليت ران و اجناز خطوط السكة احلديديةو، وهخاصة ما يتعلق بنقل املاء بني مستغامن ارزي
عامل، هذا إضافة  200، حيث توظف أكثر من 7كلم 140تربط سيدي بلعباس مبشرية على امتداد 

و املستفيدون من املنحة اجلزافية  2012سنة  72368إىل  68025إىل ارتفاع عدد املتقاعدين من 
اخلدمة ذات املنفعة العامة و املقدمة للبطالني بدون دخل،  و عدد املستفيدون من تعويض عنللتضامن 

  .8املستفيدون من عقود االدماج املهين كما يوضحها اجلدول املوايل

  

                                                             
7 www.djazairess.com/elyawm/2235.   2009-12-12نشر يوم  
 

  معلومات مقدمة من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تلمسان  8
  

  2012  2011  2010  السنوات

  72368  68025  61873  عدد املتقاعدون

  32415  33438  28550  عدد الطلبة

  7937  4085  4105  مستفيدون من معاش حوادث العمل

  AFS,IAIG..(  74042  35709  89194ن آخرون(مؤمنو
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و هذا  %17.70قدرت ب   2013إىل سنة  2012كما نالحظ أن نسبة الزيادة من سنة 
  و حتسني التنصيبات  2013كان نتيجة عروض الشغل الواردة عن القطاعني العمومي و اخلاص سنة 

ت حصيلة التشغيل لسنة ، و أوضحلة الوطنية للتشغيل لدى املؤسساتاحملققة من قبل الوكا
اليت أعدا وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي بأن عروض الشغل املودعة على  2013

مقارنة ب  %21مستوى خمتلف الوكاالت التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عرفت ارتفاعا يفوق 
تشغيل فإن و استنادا على معطيات حصيلة ال .2011مقارنة ب  %37و زيادة تفوق  2012

ن امجايل العروض املودعة م %71.5القطاع اخلاص يشكل املصدر األساسي لعروض الشغل بنسبة 
، عالوة على مسامهة املؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار أجهزة دعم إحداث األنشطة يف 2013يف 

و أوضحت احلصيلة أنه مت تسجيل  2013عرضا مودعا خالل  3110عروض العمل و املقدرة ب 
من التنصيبات احملققة   %70جمال التنصيب يف الوقت الذي امتص فيه القطاع اخلاص  نفس الوترية يف

  9عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.

املطلب الثاين: عدد املؤمنني االجتماعيني املنخرطني يف مؤسسة الضمان االجتماعي للعمال 
  )وكالة تلمسان(األجراء 

ماعية العديد من املزايا للمؤمنني لذلك يسعى معظم األفراد التسجيل يعطي نظام التأمينات االجت
يطهم املهين و املعيشي يف إحدى شركات التأمني لالستفادة من تعويضات املخاطر الغري متوقعة يف حم

  .بصفة عامة

                                                             
9 www.elikhbaria.com/ar/permalink/10901.html ,22/01/2014. 
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  . 2013إىل  2005لوكالة تلمسان من سنة : عدد املؤمنني املنتسبون 8 اجلدول رقم

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 

عدد 
  املؤمنني

265197  -  -  280792  279627  286035  304744  329182  348952  

نسبة 
  الزيادة

        -0.41 +2.29  +6.54  +8.02  +6.00  

  

  

  

يث سجلت ح 2009نالحظ ارتفاع عدد املؤمنني املنتسبون لوكالة تلمسان باستثناء سنة 
من التصريح  و هذا راجع لتهرب العديد من املشتغلني يف خمتلف القطاعات %0.41-اخنفاضا بنسبة 

سنة  348925، مث ارتفعت النسبة بعد ذلك، و وصل عدد املؤمنني إىل بالعمال لدى الصندوق
طرف ، و يشري هذا االرتفاع يف عدد املسجلني إىل ارتفاع الطلب على خدمات التأمني من 2013

أفراد اتمع و هذا ناتج عن زيادة األنشطة االقتصادية و اخنفاض البطالة و الدوافع املؤدية هلذا الرقم 
  املريح لدى الفئة الشبانية عائد إىل استثمارات اليت لعبت دورا كبريا يف امتصاص البطالة. 

 ء وكالة تلمساناملبحث الثالث: التوازن املايل ملؤسسة الضمان االجتماعي للعمال األجرا

حتاول مؤسسة الضمان االجتماع للعمال األجراء ( وكالة تلمسان) احلفاظ على سالمتها املالية 
و هذا من خالل التوفيق بني مواردها املالية و نفقاا اليت تؤديها للقيام مبهامها األساسية، إال أن 

 يجة الرتفاع املستمر لتعويضاتاملوازنة بني النفقات و موارد الوكالة تعترب مشكلة حقيقية، نت
  ومستحقات املؤمنني اجتماعيا مقابل حمدودية مصادر التمويل.

  2013  2012  سنة 

  7115  6022  عدد
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  املطلب األول: تطور ايرادات و نفقات الوكالة

نفقات و هذا ما جعل اليرادات و اإلجيب أن نؤكد على حمدودية املعلومات املتعلقة مبجال 
هذا املطلب إىل دراسة إيرادات و نفقات  يف قملعطيات حمدودا نوعا ما سوف نتطردراسة هذه ا

  . 2005/2013الصندوق للفترة 

  :نفقات الوكالة و تطورها :أوال

و العجز  بتغطية األخطار املتعلقة باملرض، الوالدة، الوفاة لوكالة تلمسان CNASتتكفل الـ
   .و كذا حوادث العمل و األمراض املهنية ... اخل

  ان االجتماعي للعمال االجراء (وكالة تلمسان): نفقات صندوق الضم9  اجلدول رقم

  %  النفقات  السنوات

2005  2965700373    

2006  3300778071  11.29%  

2007  3528738272  6.90%  

2008  4424043730  25.37%  

2009  4564987356  3.18% 

2010  5398082422  18.25%  

2011  6414062282  18.82%  

2012  7337407975  14.39%  

2013  8776035437  19.60%  
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  :لقد قمنا بتمثيل هذه املعطيات بيانيا كما يلي

  20131-2005: منحىن تطور نفقات وكالة تلمسان خالل الفترة 15الشكل رقم

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

النفقات

  

سنة إىل  إن أول قراءة ميكن تقدميها هلذا املنحىن هو مالحظة االرتفاع املتزايد للنفقات من
ارتفاعا يف نسبة النفقات مقارنة بالسنوات األخرى و بلغت  2008نة ، حيث شهدت سأخرى

باإلضافة إىل االرتفاع و هذا راجع إىل ارتفاع عدد املنخرطني يف الصندوق  %25.37النسبة 
حادث  600السريع لفاتورة تعويض األدوية، وارتفاع حوادث العمل حيث مت   تسجيل أكثر من 

  .2008عمل سنة 

و ذلك الخنفاض عدد املؤمنني مقارنة بسنة  %3.18فضت النسبة إىل اخن 2009أما سنة 
  .2)279627( 2009) مؤمن لينخفض العدد سنة 280792( 2008حيث سجل سنة  2008

)279627(2.  

                                                             
  .2013سنة  االجتماعي للعمال االجراء تلمسانمقدمة من قبل وكالة الضمان  وثائق على اعتمادامن اعداد الطالبة   1
  .2013لسنة  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تلمسان دليل مؤسسة  2
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فقد  2013-2012-2011- 2010و من خالل مالحظتنا لتطور النفقات بالنسبة ل 
من طرف الصندوق الوطين عرفت ارتفاعا حمسوسا و ذلك نتيجة ارتفاع عدد األدوية املعوضة 

من بينها  2011عالمة خالل سنة  4500إىل  2005عالمة سنة  2800للضمان االجتماعي من 
، كما لوحظ يف جمال الضمان االجتماعي اإلرتفاع الكبري حلجم نفقاته أدوية األمراض املزمنة

  .1الصيدالنية

ي للعمال األجراء املرتبطة و جتدر اإلشارة إىل أن نفقات الصندوق الوطين للضمان االجتماع
مليار دج كل سنة حسب تصرحيات وزير العمل و  20حبوادث العمل و األمراض املهنية فاقت 

  . 2التشغيل و الضمان االجتماعي

 ثانيا: إيرادات صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تلمسان و تطوره:

        % 35هو األجور، حيث تطبق نسبة  إن األساس أو القاعدة املستعملة حلساب االشتراك
و حىت ال يتعرض املكلف ألي غرامات مالية عليه أن يتوجه إىل هيئة الضمان االجتماعي يف إقليم 

وهو ما يسمح  يام املوالية لشروعه يف املمارسة،أ 10ممارسته للنشاط بالتصريح بنشاطه يف أجل 
  للمكلف من جتنب غرامات التأخري .

، وجتاوز هذه اآلجال يعترب تأخري الدفع و هو اق نشري إىل أنه هناك أجال للدفعسيو يف نفس ال
  ). majoration de retardما يعرض املكلف إىل زيادات التأخري ( 

من الضروري تأكيد أن املعلومات املتعلقة ذا اال ( إيرادات ) هي معلومات سرية و غري 
 نوعا ما و األرقام بصفة تقريبية املعطيات حمدودا قابلة للنشر و هذا ما جعل دراسة هذه 

 

                                                             
1 www.elmouwatin.dz/?3711. 
2 www.eljoumhouria.dz/article.php?today=2014-04-30&art=1167 
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: مداخيل صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تلمسان و نسبة 11اجلدول رقم
  1تطوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
، ص صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر )( تسيري  2010/2011 من مذكرة بن سعدة كرميةو نسبة التطور  2009إىل  2005إيرادات من   1

  من وكالة تلمسان. 2013إىل  2010، و من 132

  نسبة تطوره  مداخيل الصندوق  السنوات

2005  670000000000    

2006  680000000000  1.49% 

2007  740000000000  8.82%  

2008  876000000000  18.38%  

2009  880000000000  0.46%  

2010  1152184000000  30.93%  

2011  1536322145600  33.34%  

2012  1869550418980  21.69%  

2013  2059122831465 10.14% 
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 2013-2005: منحىن تطور ايرادات وكالة تلمسان خالل الفترة 16الشكل رقم 
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المداخیل

  

                 يظهر أن السنتني اللتني تليا هذه األخرية  2005باعتبار سنة األساس هي سنة 
و يرجع السبب إىل زيادة  % 8.82مت  % 1.49) حقق فيها زيادة قدرت بـ 2006/2007( 

         مناصب الشغل الناجتة عن تطبيق الربنامج الرئاسي املتضمن إنشاء مليوين منصب شغل ما بني 
  ) منها مليون منصب شغل دائم .2005/2009( 

 و ذلك بسبب الزيادات يف مرتبات املوظفني  %18.38ارتفعت النسبة إىل  2008و يف سنة 
يف الوظيف العمومي مبوجب الشبكة اجلديدة لألجور اليت طبقت ابتداءا من أفريل و اليت كان هلا أثر 

  .2008رجعي من جانفي 

مشروع  151للتأمني على البطالة وكالة تلمسان يف استحداث  و لقد ساهم الصندوق الوطين
اقتصادي و اجتماعي لفائدة األشخاص البطالني يف شىت ااالت االقتصادية و االجتماعية و ذلك يف 

  .1منصب شغل مباشر و دائم 377، و ساعدت هذه املشاريع على فتح 2008سنة 
                                                             

  .134ص ، مرجع سبق ذكره.: تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر )2010/2011( بن سعدة كرمية 1 
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إىل ثبات و استقرار املداخيل لعدم  و هذا راجع 2009سنة  %0.46اخنفضت النسبة إىل 
مث  2010سنة  %30.93تطبيق زيادات يف مرتبات املوظفني مث ارتفعت النسبة من جديد إىل 

حيث هذه الزيادة املعتربة كان سببها زيادات اليت مست األجور سنة  2011سنة  33.34%
الديوان الوطين  ألف دج حسب 15ألف دج إىل  12حيث ارتفع فيها األجر القاعدي من  2010

لإلحصائيات، باإلضافة إىل تكثيف املراقبة اليت تقوم ا مفتشية العمل و التعاون اإلداري بني خمتلف 
  األطراف املعنية.

مليار  447و جتدر اإلشارة إىل أن قيمة ايرادات منظومة الضمان االجتماعي ارتفعت من  
  .%371زيادة تقدر ب أي ب 2010مليار دينار سنة  612إىل  2008دينار سنة 

و هذا نتيجة تراجع نسبة البطالة و زيادة عدد  %21.69بلغت النسبة  2012و يف سنة 
  املؤمنني االجتماعيني.

  و هذا راجع لألسباب سالفة الذكر. %10.14اخنفضت النسبة إىل  2013أما سنة 

سبة البطالة و حسب نتائج التحقيق األخري الذي أجنزه الديوان الوطين لإلحصائيات فإن ن
و يوضح االخنفاض املستمر لنسبة البطالة أن االقتصاد الوطين  2013يف سبتمرب  %9.8اخنفضت إىل 

 .    2ميتص جل طلبات العمل اإلضافية و أيضا جزء من عدد البطالني الذين مت إحصائهم

  مسان التوازن املايل لصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء وكالة تل :طلب الثاينامل

يعترب التأمني االجتماعي نظام تضامين بني احلكومة و أفراد اتمع و هو ذو طابع إلزامي يهدف 
إىل التخفيف من وطأة األضرار و املخاطر اليت تصيب الفرد العامل أو غري العامل و هذا عن طريق 

هو بذلك يغطي  دفع و تعويض جزء من اخلسائر اليت ميكن أن يتحملها ملواجهة آثارها السلبية و
   3خمتلف األخطار االجتماعية املضرة حبياة اإلنسان

                                                             
1 www.djazairess.com/aps/707541/21/05/2014  2011-06-30 نشر يف وكالة األنباء اجلزائرية يوم    
2 Concours-fonction-public.blogsport.com/2014/01/blog-post_28.html. 

سبق ذكره، ص  مرجعمتويل صناديق الضمان االجتماعي دراسة حالة الصندوق الوطين للعمال األجراء وكالة أدرار، ): 2012/2013(آمنة سعيد   3
144.  
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و لتحقيقه أرباح و إستمراريتها يسعى للحصول على أكرب قدر ممكن من املوارد املالية مقابل 
  صرف أقل قدر ممكن من النفقات مبا يضمن تقدمي أفضل نوع من اخلدمات للمؤمنني لديها .

   2013-2005وارد و نفقات الوكالة خالل الفترة اجلدول التايل يربز تطور حجم م

تلمسان خالل  CNAS: تطور حجم موارد و نفقات مؤسسة ضمان اجتماعي 11 جدول رقم
  مليون دج : 2013- 2005فترة 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  2059122  1869550  1536322  1152184  880000  876000  740000  680000  670000  إيرادات

  8776  7337  6414  5398  4564  4424  3528  3300  2965  نفقات

  2050346  1860774  1529908  1146786  875436  871576  736427  676700  667035  الرصيد

  .2013لسنة  cnas tlemcenمقدمة من  وثائقبناء على  من إعداد الطالبة
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  تلمسان  CNASجتماعي االضمان التطور رصيد مؤسسة :17الشكل رقم 

  

  

نالحظ من خالل اجلدول أن الرصيد الصايف لوكالة تلمسان عرف تطورا كبريا خالل الفترة 
  .2013إىل  2005املمتدة من سنة 

إن ارتفاع النفقات سببه ازدياد خدمات املرافق التابعة للوكالة نظرا لتطورات منظومة الصندوق 
مني مبا فيهم اإلطار الطيب، باإلضافة إىل ارتفاع السريع للتأمينات االجتماعية و تكاليف أجور املستخد

  لفاتورة تعويض األدوية.

فيما خيص االيرادات فهي يف تزايد نظرا للمجهودات املبذولة من طرف مصلحة مراقبة 
  املستخدمني بنيابة مديرية التحصيل، و تزايد عدد املنخرطني.
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تطبيق اإلصالحات املتعلقة بأدوات  و حول إصالحات منظومة الضمان االجتماعي إن حصيلة
 .  1التحصيل مكنت من تسجيل ارتفاع حمسوس يف ايرادات منظومة الضمان االجتماعي

، و اليت تتمثل يف فرض 2010و رغم مصادر التمويل اجلديدة و املدرجة يف قانون املالية لسنة 
دينار عن  %2حدد ب  ، و رمسا آخر%5رسوم على األرباح الصافية ملستوردي األدوية قدرت ب 

  . 2عملية السجائر يضاف إليه الرسم على السفن الشراعية
إال أن التوازن املايل لصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء يرتبط بشكل مباشر بقيمة 
االقتطاعات أو اإلشتراكات املالية للمؤمنني، حيث املؤشر الدميغرايف هو الذي يتحكم يف التوازن املايل 

اديق باعتبار أن عدد املنخرطني يساهم يف التمويل، و كل ما يكون املؤشر مرتفعا يتم احملافظة للصن
  على التوازنات املالية.

لذلك شرع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء يف عدة إصالحات أمهها 
النفقات اإلمجالية للتأمني من  %50ترشيد نفقات تعويض األدوية اليت حتتل املرتبة األوىل حبصة تفوق 

، و من هذا املنطلق مت وضع سياسة وطنية  %30على املرض و اليت عرفت نسبة تطور سنوي تفوق 
تسمية  1346لتعويض األدوية مع التحيني الدوري لقائمة األدوية القابلة للتعويض اليت تضم حاليا 

  عالمة جتارية. 4300دولية مشتركة ما يوافق 
لتعويض األدوية اخنفاضا معتربا يف أسعار األدوية مبا فيها 3التسعرية املرجعية و نتج عن تطبيق 

أسعار األدوية األصلية و ارتفاع استهالك األدوية اجلنيسة و األدوية املصنعة حمليا اليت انتقلت من أقل 
 .2010سنة  %46إىل أكثر من  2005سنة   %30من 

                                                             
1 www.djazairess.com/aps/70754/21/05/2014. 
2 www.djazairess.com/alfadjr/135057 .2014/01/09 نشر يوم 2009/12/12 تاريخ االطالع  

دولية التسعرية املرجعية: هي عبارة عن مبالغ تعويض حمددة حسب جمموعة منتجات تدعى جمموعات متشاة، مبعىن أن هلا نفس التسمية املشتركة ال  3
  ( الشكل و املقدار) و ختتلف فقط من حيث إسم العالمة.
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نفقات تعويض األدوية منذ تطبيق التسعرية كما مت تسجيل تراجع ملحوظا يف نسبة تطور 
 .4املرجعية

و من خالل اتفاقية نظام الدفع من قبل الغري و التعاقد مع الطبيب املعاجل وضع الضمان 
  . 5االجتماعي حدا للدفع العشوائي للموارد املالية

  
 
 
  
  

  

  

  

  

 

  

 

 

                                                             
4 www.djazairess.com/aps/707541/21/05/2014 
5 www.mtess.dz/mtssarN/presse/2005/pr261205ARhtm بطاقة صحفية 
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 خالصة الفصل الرابع:

ومة الضمان االجتماعي إال أن اشتراكات بذلت اجلزائر جمهودات كبرية من أجل عصرنة منظ
العمال و املستخدمني لن تغطي مستقبال نفقاته املتزايدة خاصة يف ظل ارتفاع فاتورة األدوية و تزايد 

رح به لصناديق الضمان البطالة و تفاقم ظاهرة العمل األسود أي العمل الغري الرمسي و غري املص
 .االجتماعي
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لقد مسحت دراستنا بإعطاء نظرة شاملة حول التطورات اليت شهدا أنظمة الضمان االجتماعي 
حيث  و بني احلماية االجتماعية و أهم األسس اليت يرتكز عليها، و لقد عملنا على توضيح الفرق بينه

ها و تطبقها تعترب احلماية االجتماعية الغاية اليت تصبو إليها السلطات من خالل برامج وسياسات تعد
و جتسدها يف شكل قوانني و نظم تسمى بالضمان االجتماعي، أي أن هذا األخري هو الوسيلة لبلوغ 

  الغاية.

 Otto Vonو ارتبط ظهور احلماية االجتماعية بنموذجني مها: النموذج األملاين على يد 
Bismarck)1815-1889 ،لنموذج و ا) الذي رأى أن التمويل يتم عن طريق اشتراك العمال

) الذي رأى أن التمويل يتم عن William Beveridge )1879-1963الربيطاين على يد
  طريق الضرائب. 

و تعرف احلماية االجتماعية على أا جمموعة اآلليات و املؤسسات اليت ترتكز على مبدأ 
 اسا يف املرضاحلماية من األخطار االجتماعية املتمثلة أسالتضامن و التكافل، و اليت تضمن لألفراد 

إصابات العمل و األمراض املهنية، الشيخوخة و العجز، الوفاة و التيتم و الترمل و البطالة كما أا 
تساهم يف إعادة توزيع الدخل الوطين و حتفيز التنمية االقتصادية و توفري األمن، و إن مواجهة 

  االجتماعي. األخطار و حتقيق هذه األهداف يتم عن طريق أنظمة و قوانني الضمان

و يعترب الضمان االجتماعي من أهم عناصر السياسة االقتصادية للبالد، و ذلك لقوة الترابط بني 
  مصري الضمان االجتماعي و االقتصادي بصفة عامة.

و اجلماعية ألنه كلما إن املبدأ األساسي للضمان االجتماعي هو مواجهة األخطار الفردية 
ألفراد كلما زادت احلاجة إىل االحتماء و التأمني ضد اخلطر و ذلك تطورت اتمعات و ازداد عدد ا

لكون األصل فيه االحتياط لوقت حتتاج فيه مواجهة احتياجات مستقبلية حمتملة الوقوع، و مبا أن 
موضوع حبثنا اجلزائر فقد تطرقنا إىل ظهور نظام الضمان االجتماعي منذ االستعمار الفرنسي إىل غاية 

قد شهد هذا النظام تغيريات كبرية يف إطار اجلزائر املستقلة و قامت بتطبيق إصالحات و لاالستقالل 
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اليت عرفت تنمية كبرية للنظام و تعميمه جلميع الشعب و أيضا تنظيمه و حماولة  1983إىل غاية 
  تكييفه و جعله قابل للتطبيق.

تعلق بالتنظيم امل 1985أوت  20بتاريخ  85/223املتمثل يف مرسوم  1985و جاء إصالح 
اإلداري للتأمينات و الذي حدد وجود ثالث صناديق هي: الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 

، الصندوق الوطين للتأمينات CNR، الصندوق الوطين للتقاعد CNASللعمال األجراء 
  .CASNOSللعمال غري األجراء االجتماعية

واملايل  ضمان االجتماعي و التنظيم اإلدارياملتضمن الوضع القانوين لصناديق ال 1992إصالح 
، و الصندوق 1994سنة  CNACهلا، كما أنه مت إنشاء الصندوق الوطين للتأمني على البطالة

و الري و األشغال  عن سوء األحوال يف قطاعات البناءالوطين للعطل املدفوعة األجر و البطالة النامجة 
ق عن طريق اشتراكات العمال، وقد حددت النسبة يف هذه الصناديالعمومية و يتم تغذية حسابات 

  توزع بالشكل التايل:%35 اجلزائر ب

 9%  .على عاتق العمال األجراء  
 25% .على عاتق أرباب العمل و املستخدمني  
 1% (الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية ) حتويالت أخرى.    

 تعويضات نقدية و عينية يف حالة وقوع أحد و مقابل ذلك يستفيد املؤمنني من مزايا تتمثل يف
األخطار املنصوص عليها يف القوانني السابقة الذكر، كما حددت هذه القوانني نسبة هذه التعويضات 

  و كيفية االستفادة منها.

ناجح و هو اجلانب كما سلطنا الضوء على أحد أهم عناصر بناء نظام تأمينات اجتماعية 
قد أسقطنا هذه الدراسة على احلالة اجلزائرية، حيث تعرف مؤسسات التأمني  التمويلي هلذا القطاع، و

االجتماعي اجلزائري العديد من الصعوبات و املشاكل على مستوى توفري املوارد املالية الكافية للقيام 
دى خبدماا التأمينية بكفاءة تامة و على ضوء استعراض أهم املوارد التمويلية املتاحة هلا و دراسة م
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قدرا على احلفاظ على سالمتها املالية فقد خرجنا بالعديد من النتائج حول هذا املوضوع، نبلورها 
  يف النقاط التالية.

إلزامي يهدف إىل  بني احلكومة و أفراد اتمع ذو طابعيعرب التأمني االجتماعي عن نظام تضامين  -
و هذا عن طريق  عامل أو غري العاملالتخفيف من وطأة األضرار و املخاطر اليت تصيب الفرد ال

السلبية و هو بذلك  دفع و تعويض جزء من اخلسائر اليت ميكن أن يتحملها ملواجهة آثارها 
و غريها     يغطي خمتلف األخطار االجتماعية املضرة حبياة اإلنسان كاملرض، الشيخوخة، البطالة

 من األخطار السلبية.
االستعمارية إىل  زائري العديد من التطورات منذ الفترةلقد عرف نظام الضمان االجتماعي اجل -

يومنا هذا، و هذا ما أوصله إىل هيكلة املؤسسية احلالية، حيث يتكون حاليا من مخس مؤسسات 
ختتص كل مؤسسة بتأمني نوع معني من األخطار و فئة حمددة من األشخاص، و هي بذلك 

ع و تؤمن تقريبا كافة األخطار اليت ميكن أن حتقق تغطية تأمينية تشمل جزءا معتربا من اتم
 يتعرض له املؤمنون.

أساسي  تعتمد مؤسسات التأمينات االجتماعية اجلزائرية يف احلصول على التمويل على مورد -
واحد هو اقتطاعات املؤمنني لديها، يف حني أن تدخل ميزانية الدولة يف متويل هذا القطاع حمدود 

يلية األخرى كاالستثمارات مثال قليلة جدا، و هذا جعل توازا املايل جدا، كما أن املنافذ التمو
يرتبط أساسا بعدد املؤمنني لديها، و حجم اقتطاعام املالية بالتبعية، و ما يثبت ذلك هو معاناة 
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال الغري األجراء من مصاعب متويلية و عجز موازين 

يت عرف فيها اخنفاضا يف عدد املؤمنني لديه، يف حني ارتبط ارتفاع قيمة خالل السنوات ال
 األرصدة الصافية لباقي الصناديق مباشرة بارتفاع عدد املسجلني لديها.

الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء اهليئة اسدة للنظام العام املتعلق يعد  -
 20اجلزائر، و املكلف بتوفري خدمات التأمينات االجتماعية ألكثر من بالضمان االجتماعي ب

 مليون مؤمن و مستفيد.
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مالية وتنظيمية  يعاين قطاع الضمان االجتماعي يف اآلونة األخرية من مشاكل و اختالالت كبرية -
ري زائر إىل التفكأثرت سلبا على وضعية البالد و تسببت يف ارتفاع تكاليف النظام مما دفع اجل

املنظومة من خالل إجراءات و سياسات عديدة طبقت على مستوى صناديقها  اجلدي يف عصرنة
كالعمل جبهاز  الطبيب املعاجل، نظام الدفع من قبل الغري و أيضا ترشيد النفقات من أجل احملافظة 

البطاقة على التوازنات املالية و تشجيع األدوية اجلنيسة، و أهم هذه احللول هو إدخال 
لكترونية " الشفاء" اليت تعترب مشروعا رياديا يف إفريقيا و العامل العريب و لقد كانت والية اال

و شهدت  2007تلمسان من الواليات األوىل اليت استفادت من هذه التقنية حيث أدخلت سنة 
 55000إىل  2007بطاقة اية سنة  15000تطورات معتربة يف عدد املستفيدين منها من 

 2008اية بطاقة يف.  

على ضوء النتائج اليت خرجنا ا فيما خيص هذا املوضوع فإنه ميكن القول أن الفرضية 
املوضوعة هلذه الدراسة هي فرضية صحيحة، على اعتبار أن عدد املنافذ التمويلية املتاحة لنظام 

و اشتراكات  التأمينات االجتماعية اجلزائري حمدود جدا و هو ما جيعله يعتمد أساسا على اقتطاعات
  املؤمنني.

 :التوصيات و املقترحات 

من خالل دراستنا هلذا املوضوع تبني لنا العديد من النقائص اليت يعاين منها نظام التأمينات 
و اليت ميكن اإلشارة هلا بتوصيات و مقترحات يف مضموا من خالل النقاط االجتماعية اجلزائري، 

  التالية:

 ألي دولة  عنصرا مهما يف املنظومة االقتصادية و االجتماعية يعترب نظام الضمان االجتماعي
على اعتبار أنه ميس صحة اإلنسان و حياته اليومية، و لذلك البد على احلكومة اجلزائرية 

 ات الالزمة اليت تساهم يف تطويرهإعطاء مزيد من األمهية هلذا القطاع، و إصدار التشريع
تمع بكل كفاءة.ومتكينه من تلبية احتياجات أفراد ا 
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 تمع و يغطي عدداال بأس به  يشمل نظام الضمان االجتماعي اجلزائري فئة معتربة من أفراد ا
من أخطار احلياة، غري أنه يعاين من صغر بنيته املؤسسية و عليه جيب على احلكومة العمل على 

سيع و فتح السوق الالزمة لتوإعادة هيكلية هذه البنية، و توفري كافة الشروط و التشريعات 
 الوطنية للتأمني االجتماعي بشكل يسمح بزيادة كفاءا و فعاليتها يف أداء خدماا.

 تعتمد  تعين مؤسسات التأمني االجتماعي بشكل كبري من حمدودية مصادر التمويل، و
باألساس على اقتطاعات و اشتراكات املؤمنني، و لذلك جيب على احلكومة السعي إىل وضع 

الكفيلة بتوفري املوارد التمويلية الكافية لنظام التأمني االجتماعي، سواء من خالل زيادة اآلليات 
تدخل ميزانية احلكومة يف القطاع، أو فتح أبواب جديدة هلذه املؤسسات كمنحها فرصا 

 جديدة لالستثمار يف املشاريع القائمة أو اجلديدة.
  ا، دون  من الصعب التفكري يفهي معتربة، و  %35إن نسبة االشتراكات اليت متثلزياد

التأثري على مستويات التشغيل، و مستويات البطالة املرتفعة، كما قد يكون لذلك آثار سلبية 
 ، يف ظل سياسة االنفتاح املنتهجةعلى القدرة التنافسية للجهاز اإلنتاجي، لالقتصاد اجلزائري

 وآفاق االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.
 بالتايل توسيع  ولة القيام باالستثمارات من أجل خلق مناصب شغل جديدة، وجيب على الد

 وعاء االشتراكات ( األجور) مما يؤدي إىل زيادة املوارد.
 الطالعهم على  تأهيل عمال صناديق الضمان االجتماعي عن طريق تنظيم دورات تكوينية

يف جمال الضمان االجتماعي  أهم التعديالت يف القوانني، كذلك التقنيات اجلديدة املستخدمة
 و تكثيف الرقابة من أجل حماربة البريوقراطية.

 هذا  و ذلك لتحسيسهم بأمهية  فيدين من مزايا الضمان االجتماعيالقيام بربامج التوعية للمست
النظام يف حيام االجتماعية و حتفيزهم للقيام بالتصريح بنشاطهم و أجورهم و كذلك 

 جتماعي.االنتساب إىل الضمان اال
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 ا اجلزائر من أجل عصرنة منظومة احلماية االجتماعية هودات اليت قامتإال أن  رغم كل ا
الوضعية احلالية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي تدعو إىل التفكري يف بدائل أخرى 
كمصدر لتمويل صناديق الضمان االجتماعي للحفاظ على دميومتها،  ألن اشتراكات العمال 

و تزايد  ستخدمني لن تعطي مستقبال نفقاته املتزايدة، خاصة يف ظل ارتفاع فاتورة األدويةو امل
حوادث العمل، دون أن ننسى رب املستخدمني من دفع االشتراكات، و التصريح الدقيق 

التنظيمية اليت يعمل وفقها الصندوق لعدد ساعات العمل، و كذا إعادة النظر يف اآلليات 
 حاليا.

 يضا إشراك برامج دعم إنشاء النشاطات من طرف الشباب البطالني حاملييتوجب أ 
املشاريع، و ذلك من أجل تعزيز النسيج االقتصادي يف بعض الواليات، و جعل من هذه 

 املؤسسات املصغرة حمرك للتنمية احمللية موجه حنو استغالل و تثمني القدرات احمللية.
 تستفيد  صحة، و ذات األثر امللوث للبيئة حبيثجيب تأسيس رسوم على املواد املضرة بال

 صناديق الضمان االجتماعي من مداخيل تلك الرسوم.
 االجتماعي، البد  كائز اليت يقوم عليها نظام الضمانإن التضامن االجتماعي الذي يعترب من الر

ه الفئات أن يكون مرتبطا باإلمكانيات املالية للصناديق، و ال يعين ختلي الدولة عن دورها اجتا
  املعوزة على حساب الضمان االجتماعي، الذي تأسس أصال لصاحل العمال األجراء.

 



 

 





 

  1تلمسان CNASخمطط تنظيمي لـ

  

  

  

                                                             
  . 2013سنة   la cnas Tlemcenإعتمادا على معلومات مقدمة من من إعداد الطالبة  1 

 مديرية العامة ( مدير) 

  نيابة مديرية اإلدارة العامة   مديرية النشاط اإلجتماعي   ة املراقبة الطبية نيابة مديري  نيابة مديرية اإلعالم اآليل 

 مصلحة الترقيم

  مصلحة مراقبة مستخدمني

 خلية بطاقة الشفاء

 مصلحة التحصيل

  نيابة مديرة التعويضات   نيابة مديرية التحصيل و املالية 

 مصلحة الريوع

 مصلحة اإلنتساب

 مصلحة الوقاية

 مصلحة اإلتفاقيات

 مصلحة املنح العائلية

 مصلحة تأمينات إجتماعية

 مصلحة حوادث العمل

 قسم احملاسبة و املالية

 مصلحة املنازعات

  مصلحة املوظفني

  مصلحة الوسائل العامة 

  مصلحة األجور 

 الفحص باألشعة

 الفحص بالتحليل

 جراحة األسنان

 خلية اإلحصائيات و األرشيف

 لحة اإلصغاء و اإلتصالمص



 

 



 قائمة المصادر و المراجع 

   179 

 

 قائمة الكتب باللغة العربية:

): اإلدارة الصحية وفق نظام اجلودة الشاملة، دار 1433/2012حاروش( نور الدين د.  - 1
 الثقافة للنشر و التوزيع.

: اقتصاديات الصحة و الرعاية الصحية و التأمني 2012تشارلز فيليبس (ترمجة جالل البنا)  - 2
 احلديث.الصحي(املسار األمريكي)، الناشر املكتب العريب 

): التأمني و إدارة اخلطر(النظرية و التطبيق)، 2008د. حريب حممد عريفات و د. مجعة عقل ( - 3
 .صة، عمان، األردن، الطبعة األوىلكلية العلوم اإلدارية و املالية، جامعة البتر اخلا

)،  اقتصاديات اخلدمات الصحية، مكتبة القدس، الزقازيق، مصر، 2006طلعت دمرداش( - 4
 ثانية.الطبعة ال

) : مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات 2004د. جديدي معراج( - 5
 اجلامعية، الطبعة الرابعة، اجلزائر.

 ): قانون التأمني االجتماعي، مطابع الوالء احلديثة ، مصر.2003سعيد سعيد عبد السالم ( - 6

صحية و االجتماعية، ): مدخل يف الصحة العامة و الرعاية ال2002سلوى عثمان صديقي( - 7
 االسكندرية، مصر، املكتب اجلامعي احلديث.

): قاموس اخلدمة االجتماعية ، دار املعرفة اجلامعية، اسكندرية 2000أمحد شفيق السكري( - 8
 مصر.

): التأمينات االجتماعية، أحكام التأمني االجتماعي على العاملني، 1999حممد حسن القاسم( - 9
 رية، مصر.املكتب اجلامعي احلديث، اسكند

): إدارة أعمال التأمني بني النظرية و التطبيق، دار جمدالوي 1998حممد جودت ناصر(  - 10
 للنشر، عمان.



 قائمة المصادر و المراجع 

   180 

 

): شرح قانون الضمان االجتماعي ، دار النشر، الطبعة 1998د. عوين حممد عبيدات ( - 11
 األوىل.

و التطبيقات ): الضمان االجتماعي يف ضوء املعايري الدولية 1998د.عامر سليمان عبد امللك( - 12
 العلمية، الد األول، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان.

): الرعاية االجتماعية و األمن االجتماعي ، املكتب اجلامعي 1998د. حممد سيد فهمي ( - 13
 احلديث ، اسكندرية، مصر.

 ): قانون التأمني االجتماعي ، دار املعارف.1997حممد حسن منصور( - 14

 قانون التأمني االجتماعي، لبنان ، الطبعة األوىل بريوت.): 1997رفيق سالمة ( - 15

 .1996رفيق سالمة، شرح قانون الضمان االجتماعي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت - 16

 ): التأمينات االجتماعية، دار املعارف، مصر.1992حممد حسن منصور( - 17

و التأهيل، دار ): سيد رمضان: اخلدمة االجتماعية الطبية 1990عبد احملي حممود صاحل( - 18
 املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مصر.

 ): مدخل إىل التأمينات االجتماعية، دار املعارف، مصر.1969برهام عطا اهللا( - 19

): الضمان االجتماعي(دراسة مقارنة) ، مكتبة ألجنلو املصرية، 1965د.مبارك حجر( - 20
 القاهرة.

 ة الثقافة العمالية بغداد، العراق.الصادق مهدي السعيد: التأمينات االجتماعية، مطبعة مؤسس - 21

د. حممد جودت ناصر: إدارة أعمال التأمني بني النظرية و التطبيق، عضو هيئة التدريس يف  - 22
 األردن. -جامعة دمشق، عمان

 حمي الدين عمروا: التخلف و التنمية، دار النهضة العربية. - 23



 قائمة المصادر و المراجع 

   181 

 

 قائمة الكتب بالغة الفرنسية:

1- Jacque buisson, finances publiques budget et pouvoir 
financier, 3eme édition, paris 2001.   

2- Philipe batifoulier, la protection social, du nord paris,2000. 
3- Hannouz Mourad et khadir Mohamed, précis de sécurité 

sociale, O.P édit 1996. 
4- L.daligand-MC jacques, la sécurité social 2eme édition 

massonpaies, 1994. 
5- P.darand : la politique contemporaine de sécurité sociale      

- d’alloz-, 1953. 
6- Pr larmi larbi, financement de la santé en Algérie, université 

d’Algérie. 
  قائمة المذكرات باللغة العربية:

): متويل صناديق الضمان االجتماعي دراسة حالة صندوق 2012/2013آمنة سعيد ( - 1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، ختصص اقتصاديات  - وكالة أدرار -الوطين للعمال األجراء

 املالية العامة.

ع اخلاص (دراسة حالة ): دراسة حتليلية حول الضريبة و القطا2011/2012ثابيت خدجية ( - 2
 والية تلمسان)، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، ختصص تسيري املالية العامة.

دراسة  - ): تسيري صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر2010/2011بن سعدة كرمية ( - 3
حالة الصندوق الوطين للعمال األجراء وكالة تلمسان، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، 

 صص تسيري املالية العامة، جامعة تلمسان.خت



 قائمة المصادر و المراجع 

   182 

 

): املخاطر املضمونة و آليات فض املنازعات يف جمال 2009/2010باديس كشيدة ( - 4
الضمان االجتماعي، حبث لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية، ختصص قانون أعمال، 

 جامعة احلاج خلضر، باتنة.

اليب الكمية يف إدارة النقل" دراسة حالة ): استعمال األس2009/2010بن سبع إلياس ( - 5
شركة نفطال"، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف حبوث العمليات و تسيري 

 املؤسسات.

دراسة حالة اجلزائر، مذكرة  –): احلماية االجتماعية و التشغيل 2007/2008وراد فؤاد ( - 6
 ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية.

): التنمية االقتصادية و احلماية االجتماعية مع دراسة خاصة 2006/2007كيفاين شهيدة ( - 7
للحماية الصحية يف اجلزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم 

 االقتصادية، فرع حتليل اقتصادي.
 - صاد الوطين): أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقت2004/2005درار عياش ( - 8

شبكة بومرداش، مذكرة ماجستري  - حالة صندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء
 يف العلوم االقتصادية، جامعة بن خدة، اجلزائر.

): تطور نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر، مذكرة مقدمة 2000/2001فضيلة عكاش( - 9
عالقات الدولية، فرع التنظيم السياسي و لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية و ال

 اإلداري، جامعة اجلزائر.
): بطاقة الشفاء...مستقبل 2010/2011نسرين خيلف، أمال بن غرييب، عفاف الدق ( - 10

الضمان االجتماعي، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف علوم اإلعالم و االتصال، جامعة 
 املدية ، قسم علوم اإلعالم و اإلتصال.



 قائمة المصادر و المراجع 

   183 

 

): أداءات الضمان االجتماعي و مسايرته للتطورات 2008/2009ان زينب (عمر - 11
التكنولوجية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس يف العلوم التجارية، ختصص 

 مالية، جامعة د. الطاهر موالي سعيدة.
  :قائمة المذكرات باللغة الفرنسية

1- Salhi Tarik (2004) : le système des retraites au titre de la 
sécurité social en Algérie réalités et perspectives, sous la 
direction de M.bouyacoub Ahmed, Oran. 

  ندوات، التصريحات، المقابالت:
أ. موراد تان: العالقة بني الضمان االجتماعي و القطاع الصحي يف اجلزائر، امللتقى - 1

 -حالة اجلزائر -ة نظم احلماية االجتماعية يف العاملالدويل السادس حول اجتاهات عصرن
 .2013جوان  17-16جامعة مدية 

زيرمي نعيمة (أستاذة مساعدة كلية العلوم االقتصادية و التسيري): احلماية االجتماعية بني - 2
 مفهوم املخاطر و التطور يف اجلزائر، امللتقى الدويل السابع حول "الصناعة التأمينية واقع العلمي

" جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، كلية العلوم االقتصادية، - جتارب دول -و آفاق التطوير
 . 2012ديسمرب  04- 03العلوم التجارية و التسيري يومي 

أ.د.حممد زيدان و أ. حممد يعقويب، الصناعة التأمينية ، الواقع العملي و آفاق التطوير، - 3
 04-03امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي جتارب الدول ، امللتقى الدويل السابع، ج

 .2012ديسمرب 
د. بوحنية قوي و أ. عزيز حممد الطاهر: التسيري الذايت للصندوق الوطين للتأمينات - 4

دفاتري السياسة و القانون، العدد السابع،  -اإلطار التنظيمي و معيقاته - االجتماعية باجلزائر
  .2012، جوان كلية احلقوق و العلوم السياسية اجلزائر

 



 قائمة المصادر و المراجع 

   184 

 

أ.الطيب السمايت(قاضي جملس سطيف اجلزائر)، عنوان املداخلة اإلطار القانوين للتأمينات - 5
، ندوة 2011أفريل  25/26االجتماعية و التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، خالل فترة 

حول مؤسسات التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس و النظرية و التجربة 
 التطبيقية.

معىن النسور (مدير عام للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي): حماضرة يف مركز الرأي - 6
-15للدراسات حول احلماية االجتماعية يف سياق التحديات االقتصادية و الدميغرافية، يف 

01 -2011. 
مؤمتر العمل الدويل: الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية و عوملة عادلة، - 7

 .2011الدورة املائة، مكتب العمل الدويل، جنيف 
د. سامي جنيب (خبري التأمني االستشاري و أستاذ التأمني جبامعة بين سويف): الضمان - 8

ل، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر االجتماعي وفقا للمنظور اجلديد و األسلوب األمثل للتموي
ديسمرب  21- 19العريب للضمان االجتماعي املنعقد يف مدينة شرم الشيخ خالل الفترة 

2009. 
): نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2007خدجية حسن نصر (- 9

 رام اهللا.قوق املواطن ، )، اهليئة الفلسطينية املستقلة حل68سلسلة تقارير رقم (
أ. تان مراد: منودج تقدمي مشروع بعنوان ضبط و تقييم تكاليف احلماية االجتماعية يف - 10

 مؤسسات احلماية االجتماعية و آليات توظيف مواردها بفعالية يف اجلزائر.
 د. سالمة أبو زعيتر ( عضو األمانة العامة يف االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني)، 11-

 ماية االجتماعية للعمال يف ظل الظروف االقتصادية و االجتماعية.متطلبات احل
): الضمان االجتماعي الواقع و آفاق املستقبل، احملاضرة 2006د. عمر ابراهيم حسن ( - 12

 الشهرية العاشرة، املركز العاملي للدراسات و أحباث الكتاب األخضر .



 قائمة المصادر و المراجع 

   185 

 

التمويل الصحي املستدام، )،:التأمني الصحي االجتماعي، 2005منظمة الصحة العاملية( - 13
التغطية الشاملة و التأمني الصحي االجتماعي، مجعية الصحة العاملية الثامنة و اخلمسون، 

 املؤقت، تقرير من األمانة العامة.من جدول األعمال  12-13البند 
 .2001من تقارير الس االقتصادي و االجتماعي لسنة  - 14
): الوضعية العامة لصندوق التأمني ، 2001ائر االحتاد العام للعمال اجلزائريني ( اجلز - 15

 ملف الضمان االجتماعي.
     ملخص فعاليات الندوة الوطنية حول احلماية االجتماعية، املنظمة من طرف وزارة العمل  - 16

 .2000و احلماية االجتماعية، باملعهد الوطين للعمل سنة 
االجتماعية، الصندوق  ): حبث يف التنظيم اإلداري و التغطية1997ميساين الوناس ( - 17

 الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء.
): اإلطار القانوين للضمان االجتماعي يف فلسطني، 1995احملامي فراس ملحم ( - 18

 ، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ، رام اهللا. 5سلسلة مشروع تطوير القوانني 
اإلستثمار يف الصحة ، ، صادية يف العامل): تقرير عن التنمية االقت1993البنك الدويل ( - 19

 واشنطن.
اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي ، مبادئ التمويل و النظام املايل، املبحث الثالث،  - 20

 جنيف.
البنك الدويل: تقرير بعنوان حتسني شبكات األمان ضروري لتحقيق منافع العوملة  - 21

 .2008للفقراء يف العامل
الضمان االجتماعي و الطبيب املعاجل، يومية صوت األحرار  ليلى أ: اتفاقية التعاقد بني - 22

 .13/05/2009اجلزائرية الصادرة بتاريخ 
الربيعي خلف: دور شبكات األمان االجتماعي يف ظل اخلصخصة االقتصادية ،  - 23

  .17/05/2003جريدة الصباح 



 قائمة المصادر و المراجع 

   186 

 

24- Conseil national économique et social (juillet 2001), 
évolution des système de protection sociale, perspectives, 
condition et modalités permettant d’assurer leur équilibre 
financier, 18emesession plenière. 

25- Jamba merlin(1966) :cours d sécurité sociale, paris, faculté de 
droit et des sciences économique. 

 
 

  :اتقوانين و مراسيم و قرار
الذي يعدل  2006سبتمرب  25املؤرخ يف  339-06املادة األوىل من املرسوم التنفيدي رقم  - 1

الذي حيدد توزيع نسبة  1994يوليو  06املؤرخ يف  187-94املرسوم التنفيدي رقم 
 االشتراك يف الضمان االجتماعي.

لفني يف املتضمن التزامات املك 02/07/1983املؤرخ يف  83/14من القانون  05املادة  - 2
  .2004نوفمرب  10املؤرخ يف  17-04جمال الضمان االجتماعي و املتمم بالقانون رقم 

احملدد لنسبة تسيري املنح العائلية  10/09/1997املؤرخ يف  151- 97مرسوم تنفيدي رقم  - 3
 و عالوة الدراسات.

 من قانون الضمان االجتماعي الفرنسي. 241نفس األحكام تنص عليها املادة  - 4
املتضمن تأسيس تعويض  1997-02-11املؤرخ يف  01- 97من األمر رقم  12املادة  - 5

البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية لعمال قطاعات البناء و األشغال العمومية و الري و 
 حيدد شروط منحة و كفايته.

ملتعلق بالتقاعد املعدل ا 02/07/1983املؤرخ يف  83/12من القانون رقم  05املادة  - 6
 .1996يوليو  06املؤرخ يف  18-96من األمر رقم 03املادة مبوجب 
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املؤرخ  07-92من املرسوم التنفيذي رقم  72من قانون الضمان االجتماعي، ص  08املادة  - 7
 . 1992يناير  04يف 

 
8- Arrête ministériel N002/97 de la 18/01/1997 portante 

organisation interne de la 2 casnos. 
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  املبحث الثالث: الضمان االجتماعي
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  ث: أنظمة الضمان االجتماعياملطلب الثال
  الفرق بني التأمني االجتماعي و الضمان االجتماعياملطلب الرابع:

  املطلب اخلامس: التأكيد على احلق يف التأمني االجتماعي
  الفرع األول: تقرير اللورد بفريدج

  الفرع الثاين: اإلعالنات و املواثيق الدولية
  خالصة الفصل األول

  مان االجتماعي اجلزائري و التطورات الراهنةالفصل الثاين: نظام الض
  املبحث األول: الضمان االجتماعي يف اجلزائر
  املطلب األول: احلماية االجتماعية يف اجلزائر

  احلماية االجتماعية مناذجالفرع األول: 
  الفرع الثاين: احلماية االجتماعية يف اجلزائر

  املطلب الثاين: الضمان االجتماعي يف اجلزائر
رع األول: األنظمة املختلفة للضمان االجتماعي و التطورات اليت طرأت الف

  عليها
  الفرع الثاين: نشأة و تطور الضمان االجتماعي يف اجلزائر

  الفرع الثالث: واقع الضمان االجتماعي يف اجلزائر
  االجتماعي يف اجلزائر الفرع الرابع: أهداف نظام التأمني
  آليات متويله املبحث الثاين: التأمني الصحي و

  املطلب األول: مفهوم الصحة و احلماية الصحية
  الفرع األول: مفهوم الصحة
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71 
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  الفرع الثالث: مفهوم احلماية الصحية
  املطلب الثاين: تعريف التأمني الصحي

  الفرع األول: مفهومه
  الفرع الثاين: أهداف التأمني الصحي

  ويل نظام التأمني الصحياملطلب الثالث: آليات مت
  الفرع األول: نظام التأمني الصحي احلكومي

  الفرع الثاين: نظام التأمني الصحي اخلاص
  الفرع الثالث: النظام الصحي اجلزائري

املبحث الثالث: اهليكل احلايل لنظام الضمان االجتماعي اجلزائري و نطاق 
  تغطيته االجتماعية

  نشأة مؤسسات الضمان االجتماعي و مهامه األساسيةاملطلب األول:  
  الفرع األول: الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء

  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء الفرع الثاين:
  الفرع الثالث: الصندوق الوطين للتقاعد

دفوعة األجر الفرع الرابع: الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعطل امل
و البطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية يف قطاعات البناء و األشغال 

  العمومية و الري
  الفرع اخلامس: الصندوق الوطين للتأمينات على البطالة

  املطلب الثاين: املستفيدون من نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر
ؤسسات) الضمان (ماملطلب الثالث: األخطار املغطاة من قبل صناديق 

  االجتماعي اجلزائري
  خالصة الفصل الثاين

الفصل الثالث: املوارد التمويلية و قدرا على احداث التوازن املايل 
  للضمان االجتماعي اجلزائري

  املبحث األول: مصادر متويل قطاع الضمان االجتماعي
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  املطلب األول: متويل صناديق الضمان االجتماعي
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  الفرع األول: تعريف بطاقة الشفاء
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املبحث األول: تقدمي عام للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال 
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:لخصامل  
حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع احلماية االجتماعية يف اجلزائر من خالل حتليل 
األسس و املعايري اليت يقوم عليها صندوق الضمان االجتماعي يف اجلزائر، حماولني يف هذا البحث 

 وإبرازتقوم ا ، ندوق الضمان االجتماعي و كذا التغطية اليت يان و توضيح املوارد التمويلية لصتب
 .التوازنات الداخلية هلذه اهليئة

وقد استنتجنا أن نظام الضمان االجتماعي اجلزائري يعتمد على اقتطاعات املؤمنني كمصدر للتمويل، 
  ملؤسسات هذا القطاع. التوازن املايلوتلعب هذه االقتطاعات دورا مهما يف احلفاظ على 

  احلماية االجتماعية، تعويض. الكلمات املفتاحية: االشتراك، املؤمن،
Résume :  

Cette étude essaye de mettre en évidence le sujet de la protection sociale en Algérie à 
travers l’analyse de plusieurs principes  et des bases sur les quels  la caisse de sécurité sociale 
en Algérie à tenu. 
En essayant dans cette recherche de prouver les sources financières de la caisse de  sécurité 
sociale et aussi leur couverture, et on a essaye de trouver les équilibres internes de cette 
autorité.  
On a conclu que le financement du système de la sécurité sociale algérien est basé 
principalement sur les cotisations des assures, qui jouent un rôle important dans le 
maintien de la viabilité financière des entreprises de ce secteur. 
Mot clé : cotisation, assuré, protection sociale, prestation. 

Abstract : 

This study try to make attention about the project of the social protection in algeria 
through the analysis of the multiple basic and fondation wich the social security fund 
assumed it in algeria, we try in this research to justify the financial ressources of the social 
security fund and the coverage that use it, in addition , we tried to find the  internal balance 
of this authority. 
 we concluded that the financing system of the algerian social security is based primarily on 
the contributions of the insured, wich play an important role in maintaining the financial 
viability of the company in this sector. 
Keyword : subscripion, assured, social protection, benefit. 


