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  إهداء
  

 ّ   نالذيأهدي عملي هذا إلى والديـ
  أدين لهما بعد اهللا عز و جل بكل

  في حياتي و مشواريقته  نجاح حق
راسي، فحفظهما اهللا من كل سوء و أمن   بالخير و البركة عليهما  االدّ

  في مستوى تضحياتهماو وفقني ال كون  
  يه أيضا لكل من أخيدكما أه

  .األهل و األقـارب و األحبابو  
  إلى كل زمالئي و زميالتي بجامعة مولود معمري

  االعزاء كلهم  األصدقـاء  و أخص بالذكر  
  علمين و األساتذة  جميع المدون نسيان                           

  الذين أشرفوا على تدريسي عبر مختلف االطوار التعليمية
  .يثمرة هذا الجهد العلمإليكم جميعا أهدي  

 

  خالد صديقي



 

  

  فـانشكر و عر 
  

  : هللا عز و جل،القـائل في كتابهكل الشكر و الحمد و الثناء  
  ،"و لئن شكرتم لزدنكم"

  هذا العمل المتواضع  ا الجزيل لكل من ساعدنا في إنجاز  شكرن
  لقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم

اس لم يشكر اهللا"   ".من لم يشكر النـّ
  المشرفة األستاذةو كل التقدير إلى  زيل الشكر و العرفـان  جكما نتقدم  

  على ما أسدته فضيلة عكاشالدّكتورة  
  التي ذللت لنا الصعاب، تها النيرة  اهاتها القيمة، و إرشادلنا من توجي

  و دفعتنا قدما إلتمام هذانارت لنا الدّرب، و أ
ا   . خير الجزاء  البحث المتواضع، فجزاها اهللا عنـّ

  العلوملكل أساتذة   أيضا    شكر جزيل
  ساهموا في توجيهنا و إثراء معلوماتنامعة مولود معمري الذين  السياسية بجا

  خالل مرحلتنا الجامعية، و إلى كل من قدما لنا
  .المذكرة من قريب أو من بعيديد العون في إنجاز هذه  

  و هللا من وراء القصد و هو يهدي السبيل
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لقد فرضت التغیرات اإلقتصادیة التي شهدها العالم  تغییرا في البیئة اإلجتماعیة        

عن دور الدول إلى حمایة االمن المادي لألفراد  توسعو  ،لألفراد والوظائف السیاسیة للدول

من األخطار اإلجتماعیة التي یمكن أن  تهمحماییق ألیات و نصوص تشریعیة لضمان طر 

 هلعمل الفرد یتعرضو لها  كالمرض، العجز، الوفاة وغیرها من األخطار التي تنجم عن أداء

مستوى ما یؤثر سلبا على مستوى معیشته و م زیادة نفقاتهص مداخیله أو وتعرضه إلى تقلی

  . أفراد أسرته معیشة

 ة األفراد من هذه المخاطر وفقاإلى حمایالتي تهدف  ظهرت التأمینات اإلجتماعیة و 

طرق من هذه األخطار وقد تطورت اسالیب الحمایة االجتماعیة من  ضامن بینهممبدأ التل

إلى شكل تأمینات إجتماعیة في  لتنتقلتقلیدیة بسیطة كاالدخار والمساعدات والتعاضدیات 

ت ، سواء كان  هذه الحمایةتسییر إطار قانوني منظم على شكل صنادیق متخصصة في 

إشتراكات نقدیة مقابل دفعهم أیا كان قطاع نشاطهم، و جراء األجراء أو غیر األعمال موجهة لل

األخطار  على تعویضات وحمایة في حال اإلصابة بخطر من تلك همحصولو  لهذه الصنادیق

  . المعمول بها اتلتنظیماو  نانیو القما تنص علیه  المؤمن علیها، في إطار
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  : الدراسة  إشكالية

ا في نظام الضمان اإلجتماع ي الجزائري الذي إن فئة غیر األجراء فئة خاصة جدّ

یقوم هذا التأمین على أساس و . بعض األخطار اإلجتماعیة والمهنیة من یسعى إلى حمایتها

وال یتم  ،تهم اإلقتصادیةامن عائدات نشاط جزءا یدفع المنخرطون إرادیاحیث تضامني 

  . اقتطاعه كما هو الحال لدى العمال األجراء

من شأنه تقلیص لحسابهم الخاص،  همطانشغیر أن االستقاللیة المالیة لفئة غیر األجراء و 

الحمایة ، كما أن دفع االشتراكات إرادیا وعدم اقتطاعها قد یساهم في إلى هذه الفئة حاجة 

فمن هذا المنطلق طرحنا اإلشكالیة  . داء مهامهقلة ایرادات النظام مما یقلل فعالیته في أ

  : التالیة

ما مدى مساهمة الضمان فئة غیر االجراء هذه الوضعیة الخاصة ب في ظل

  تحقیق الحمایة اإلجتماعیة لهذه الفئة؟ ب الجزائر اإلجتماعي لغیر األجراء في

  : التساؤالت الفرعية

 ما هي ممیزات التنظیم اإلداري لنظام التأمینات اإلجتماعیة لغیر األجراء؟  -

 وضعیة التوازنات المالیة للصندوق؟  ماهي -

 ما هي العراقیل التي تواجه الحمایة اإلجتماعیة لهذه الفئة في الجزائر؟  -

 جراء؟ األفئة غیر ل االجتماعیة لحمایةا قوم بها الدولة لتفعیلي اإلجراءات التي تما ه -
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  : فرضيات الدراسة

 ،نفسهمأویدفعون اإلشتراك ب امالی إنطالقا من كون غیر األجراء یمتلكون إستقالال -

ووفقا لنسب تتزاید بتزاید المداخیل فیمكن اإلفتراض أن عددا منهم لن یهتموا بتغطیة 

 . هذا النظام استمراریةیهدد  قد مما وتشاركیة اجتماعیة قائمة على اسس تضامنیة

لوضعیة المالیة الجیدة لغیر األجراء عامال مهما في تحقیق من جهة ثانیة قد تكون ا -

 . من خالل زیادة ایراداته وقلة نفقاته التوازنات المالیة للنظام

قد یكون تفاقم العمل غیر الرسمي واإلقتصاد الموازي من أهم العراقیل التي تقلص  -

 .ءفعالیة نظام الحمایة اإلجتماعیة لغیر األجرا

حیاة الیومي بأهمیة موضوع التأمینات اإلجتماعیة بحكم إرتباطه المباشر و تظهر و 

، مما یجعله في ذات الوقت مصدرا لالستقرار االجتماعي ومن ثمة مجتمعالاألفراد داخل 

   .السیاسي

حرة تنشط لحسابها  عاملةالتحوالت اإلقتصادیة في الجزائر أفرزت طبقة  كما أن

في نظام التأمینات اإلجتماعیة في  اإدماجهضروري من الكان و ) غیر األجراء(الخاص 

وستحاول هذه الدراسة . جتماعیةاإل ، و ذلك من أجل ضمان حمایتهاخاص بهام ظإطار من

سواء من خالل المستفیدین منه وشروط االستفادة هذه الفئة نظام الحمایة االجتماعیة لتقدیم 

أو من حیث المزایا التي یقدمها أو تسییره االداري والمالي، اضافة الى أهمیته االقتصادیة 

 . واالجتماعیة في الجزائر
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أما عن الدوافع التي ساهمت في إختیار الموضوع فیمكن إرجاعها إلى أسباب مختلفة  

  : أثرت في اإلختیار منها

  : دوافع موضوعية      

معرفة  الدور واألنشطة التي تمیز فئة غیر االجراء مقارنة باالجراء مما یدفع نحو  -

 . الحمایة االجتماعیة الخاص بهمیقدمها نظام 

 . في حیاة هذه الفئة االجتماعیةتبیان قیمة وأهمیة التأمینات  -

  .عمل النظام آلیاتو شرح خصائص  -

 . یر في النشاطات المهنیة الحرة لألفرادالتزاید الكب -

  : دوافع شخصية      

 . المیول لهذه المواضیع إلرتباطها المباشر  بحیاة األفراد -

 . الرغبة في التخصص في المجال -

دراستنا للموضوع من قبل في لیسانس إدارة الجماعات المحلیة واإلهتمام الشخصي  -

 . به

فقد تم اإلعتماد على المنهج الوصفي في  أما فیما یخص منهج الدراسة في البحث

 المنهج التحلیلي في تحلیل المواد العلمیة نظام التأمینات اإلجتماعیة، اضافة الى تقدیم وشرح

  . نات إیرادات ونفقات صندوق غیر األجراءاوبی والنصوص القانونیة
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 هیكلة صندوق التأمیناتدراسة ل النسقي المؤسساتي قترابل االااستعم كما تم

  . ه وتقییم أدائهمخرجاتمقارنة مدخالت النظام و و  االجتماعیة لغیر االجراء ومهامه

  : الدراسات السابقة

تتناول  تلقد تمثلت مجموعة هذه الدراسات في مذكرات ومداخالت في إطار ندوا

نظام غیر األجراء في  تتعلق بال االجتماعیة لغیر األجراء، كونهاالتأمینات  جزئیا موضوع

بشكل مستقل بل تتعلق بنظام الضمان االجتماعي ككل وتتطرق ضمنه للحمایة  الجزائر

  .االجتماعیة لغیر االجراء

 المذكرات :  

لیات فض المنازعات في مجال آالمخاطر المضمونة و : 2009/2010بادیس كشیدة  -

الضمان اإلجتماعي، بحث لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص 

لیات فض آعمال، حیث درست المخاطر المضمونة في القانون الجزائري و قانون األ

المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي ، الحقوق واإللتزامات المترتبة عن تطبیق 

 .قوانین التأمینات اإلجتماعیة

الحمایة اإلجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصندوق : 2014بن دهامة هواریة  -

دراسة حالة صندوق الضمان اإلجتماعي تلمسان، مذكرة لنیل  .الضمان اإلجتماعي

شهادة الماجستیر تخصص تسییر المالیة العامة، فتناولت في الموضوع الحمایة 

اإلجتماعیة في الجزائر و مدى تغطیتها لفئات المجتمع الجزائري و أهداف الضمان 
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التمویل لمؤسسات  أهم مواردتتضمن دراسة  اإلجتماعي الجزائري و ألیاته وتمویله،

 .الضمان اإلجتماعي و مدى قدرتها على تحقیق التوازن المالي

التقاعد في الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء، مذكرة لنیل  ،2002بوزیان بالل، -

شهادة تكوین ما بعد التدرج، تخصص تسییر الضمان اإلجتماعي، المدرسة العلیا 

 .والتسییر لجامعة الجزائرللضمان اإلجتماعي، كلیة العلوم اإلقتصادیة 

، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات 2007-2006زرارة صالحي، الواسعة  -

اإلجتماعیة، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصر، رسالة مقدمة لنیل 

شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، حیث درست مجال تطبیق قانون التأمینات 

ة، والمخاطر المضمونة بقوانین التأمینات اإلجتماعیة وأیضا األشخاص اإلجتماعی

 .المستفدون وتمویل وتسییر نفقات التأمینات اإلجتماعیة

 المداخالت :  

الحمایة اإلجتماعیة بین المفهوم والمخاطر والتطورات في  2012زیرمي نعیمة  -

أفاق الواقع العلمي و صناعة التأمینیة، ال': الجزائر، الملتقى الدولي السابع حول

دیسمبر  04-03: جامعة حسیبة بن بوعلى الشلف یومي" -تجارب الدول–التطویر 

2012.   

مداخلة حول اإلطار القانوني لتأمینات اإلجتماعیة في : 2011الطیب سماتي  -

مؤسسات التأمین التكافلي والتأمین "التشریع الجزائري ومشاكله العملیة، ندوة حول، 
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، جامعة فرحات عباس،سطیف، "ألسس النظریة والتجربة التطبیقیةالتقلیدي بین ا

 .2011أفریل  26-25یومي 
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  الفصل  األول

 اإلجتماعيةنشأة و تطور التأمينات  

 



 نشأة و تطور التأمینات اإلجتماعیة:                                                  الفصل األول
 

9 
 

  األول   الفصل

  نشأة وتطور التأمينات اإلجتماعية

إلى وتهدف التأمینات اإلجتماعیة نظام من األنظمة التي تمیز المجتمعات الحدیثة 

 ارطتحقیق أمن إجتماعي ألفرادها عن طریق تأمین إجتماعي لحمایة العمال من األخ

القیام بالعمل أو أنشطتهم المهنیة، و حتى تلك المخاطر التي تكون التي قد تصیبهم أثناء 

  .خارج نطاق العمل كالمرض

إّال أن التأمینات اإلجتماعیة لم تكن ولیدة صدفة ،إنما عبارة عن تراكم تجارب 

عملیة وخبرة إنسانیة، في محاولة العمال حمایة أنفسهم وأفراد أسرهم من هذه األخطار 

  .اإلجتماعیة 

مرت التأمینات اإلجتماعیة بعدة مراحل منذ نشأتها، فتطور بعض الطرق القدیمة لقد 

المستعملة  ألجل الحمایة اإلجتماعیة من هذه األخطار وتدخل الدولة كفاعل في تنظیم 

  .هذه الطرق هو  ما ساهم في تبلورها على شكلها الحالي
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  المبحث األول

  تبطة بهااالجتماعية واألنظمة المر   التأميناتمفهوم  

رتباطه إلجتماعیة مفهوم واسع، ویتمیز بحركیة خاصة، ذلك إلا التأمیناتن مفهوم إ

رتباطه بالتطور إلا ینثاواالسرة، و  لألفرادبه وتغلغله في النمط المعیشي  ةالمحیط ظروفبال

 التأمینات اإلجتماعیة،التي ساهمت في تشكیل  المختلفةشكال ألالزمني الذي مر به وا

الحالي وبطبیعة النظام السیاسي والخیارات التي  وطابعهایرتبط بتشكل الدولة  أنها مك

  .االجتماعیةوالتي تتناسب مع سیاساتها وأهدافها  الدولة تتبناها

ّ   لذلك لم   :یلي فیما سنتطرق له االجتماعیة كما للتأمیناتم مفهوم نظري واحد یقد

   اإلجتماعية التأميناتمفهوم  : المطلب األول

مصطلح ومفهوم بمعنى مختلف كجتماعیة مصطلح غربي أستعمل إلا التأمینات

  .زمان والمكان والفئات التي تستفید منهال باختالف

 sécurité sociale" عبارة الفرنسیةجتماعي یقابله في اللغة إلضمان االفمصطلح 

لتان " social security"وفي اللغة اإلنجلیزیة یقابله عبارة "  الى  ترجمتهما الحرفیةتتم واّل

فالترجمة الحرفیة تغیر من  .واألمان االجتماعيمن االجتماعي ألا :باللغة العربیة 

 إظهارهیوضح الجوهر المراد  الذي بالمعنى وهو ذمفهوم والمعنى المراد تبیانه لذلك أخال

   .بالعبارة
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معینة من  إجتماعیة  للفرد حمایة یحیت الذيالنظام (مین االجتماعي یقصد به أالت

جتماعیة إلا باألخطارجتماعي مرتبط إلمین اأن التإلك فذفل .1 )معین إجتماعي خطر

بالخطر  ما لمقصودلذلك  امههأدائه لمالتي تصادف الفرد في حیاته وخاصة أثناء 

  .؟  االجتماعي

  الخطرتعريف  - 1

 الیومیة،الخطر بمعناه العام یتمثل فیما یهدد االنسان من أحداث ضارة في حیاته 

  .عاممن حوادث قد تسبب له نقصا في دخله أو توقفا فیه أو أذى جسدي بشكل 

 ،الفیضانات وغیرها كالزالزل،البراكین،فهناك من االخطار ما ینشأ عن الطبیعة 

وأخطار  .الحكمفي أنظمة والمظاهرات وتغییر وهناك أخطار مرتبطة بالسیاسة كالحروب 

  .2اقتصادیة أزمة وتقلب العملة أكاقتصادیة 

 و هي األخطار اإلجتماعیة وهناك نوع أخر من االخطار والتي نحن بصدد دراستها

مجموعة االخطار الناجمة عن الحیاة في المجتمع (الخطر االجتماعي هو  أن بحیث

جتماعیة وفق هذا المنظور هي تلك المخاطر الوثیقة االرتباط بالحیاة إلا فاألخطار

  .3)اإلجتماعیة

                                                             
.44ص  ،2003دراسة تحلیلیة شاملة،منشورات الحلبي الحقوقیة،أحكامھ و تطبیقاتھ،  الضمان االجتماعي حسین عبد اللطیف حمدان ،  1 

  .12،ص 1996،منشأة المعارف،اإلسكندریة، قانون التامین االجتماعيمحمد حسین منصور،  2
 2012ملتقى دولي،جامعة حسیبة  بن بوعلي الشلف، "و التطورات في الجزائرالحمایة االجتماعیة بین المفھوم والمخاطر" زیرمي نعیمة ،،3

  .2ص
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 األول على  یركز المعیار ،ر االجتماعي على أساس معیارین مختلفینویعرف الخط

  .ن هذا الخطرعرتبة تثار المآلا على والمعیار الثانيأسباب هذا الخطر 

   أسبابهالخطر االجتماعي بالنظر الى  - أ

ن العیش في عأن الخطر االجتماعي هو ذلك الخطر الناجم  العلماء بعضیرى 

 فالتأمین. الخطرنه عفهو مرتبط بالسبب الذي نجم  ،رأینا في التعریف األول امكالمجتمع 

 اللصیقةخطار لألنسان یواجه أساس تلك اإلن اأجتماعي في هذا االتجاه یرى بإلا

  .والبطالةجد في المجتمع مثل الحروب او تال بالمعیشة و

مین أعلیه تشریعات الت ما جرتأنه ال یطابق  هذا االتجاهعلى  یعابوما 

مثل  خطار التي نجد سببها العیش ضمن جماعةألل اك یتعدى إلىحیث ال  ،جتماعيإلا

 .العیش في جماعة ال تمسخطار التي ألغطي تلك اتبل على العكس فهي  ،الحروب

 ٕ ضمن  ال تدخلالمرض والشیخوخة والتي  كالفیزیولوجیة ألخرىخطار األتلك ا أیضا نماوا

  .1في مجتمع اإلجتماعیة وعیشهب اسبألنطاق ا

  طر االجتماعي بالنظر الى أثارهخال- ب

جتماعي یتمثل في أثاره إللتعریف الخطر ا ىلثیعتبر البعض االخر أن الطریقة الم

بحیث تساهم الحوادث في  ،القدرة المالیة للفرد ثاره علىآو  هوذلك بتحدید نتائج ،ال أسبابه

                                                             
  .13ص ،مرجع سابق محمد حسین منصور، 1
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دخل  نقص أثارها في  بسبتالتي قد ت فاألخطار .نقص دخله أو الزیادة في أعبائه المالیة

كالمرض أو العجز  فیزیولوجیةعن أخطار اجتماعیة  ةرتبتالفرد او انقطاعه هي االثار الم

كما یمكن ان تتسبب  ،الدخل الفردي للعامل تقلیصلى إالوفاة هذه االخطار تؤدي  أو

هو  كما ، الدخل في  أي نقصدون  للعامل عباء المالیةفي زیادة األاالخطار االجتماعیة 

في المستوى  والتي تؤثر عباء العائلیة المتزایدةألالعالج وامصاریف الحال في حالة 

  .سرةألوالألفراد  المعیشي

مین أالت سیاسیة توسیعبذ یسمح إ خصائصهذا التعریف یتضمن العدید من ال

نى من یسمح بالمحافظة على حد أد وذلك ما. جتماعیةإلخطار األل اكجتماعي لتشمل إلا

النظر عن األسباب التي  المجتمع بغضمن أفراد  توى االقتصادي الالئق لكل فردسالم

  .1األعباءأو زیادة في  انتؤدي الى نقص

ورد بیفریدجهذا السیاق عرف  ففي نظام للقضاء على (نه أجتماعي بإلمین اأالت الّل

  .)في كل وقتو مین دخل كاف لكل مواطن أالحاجة عن طریق ت

دیسمبر  10من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في  25كما نصت المادة 

  :أنهعلى  1948

مین صحته وحاجته المادیة وحاجات ألكل فرد الحق في مستوى معیشي كاف لت(

والملبس والمسكن والخدمات الصحیة والخدمات  بالمأكللقة عأسرته وخاصة تلك المت

                                                             
فرحات عباس  ،مداخلة في ندوة،جامعة االیطار القانوني للتامینات االجتماعیة في التشریع الجزائري و مشاكلھ العملیةالطیب سماتي ،  1

  .05ص2011،سطیف،
  



 نشأة و تطور التأمینات اإلجتماعیة:                                                  الفصل األول
 

14 
 

والترمل  والمرض والعجزفي الضمان في حالة البطالة وله الحق  ،االجتماعیة الضروریة

خارجة عن  لظروفوالحاالت األخرى التي تفقد فیها وسائل العیش نتیجة  ،ةخو خوالشی

  ).ا المجالذخاصة في ه والطفل بعنایةم ألى اظویجب أن تح ،رادتهإ

م الضمان االجتماعي اوقد حددت االخطار االجتماعیة التي یجب تغطیتها في نظ

  :ي، وه 1952ة الدولیة للشغل في سنة ظمللمن 102االتفاقیة  في

  تعویض مصاریف العالج والدواء (المرض(، 

 المرض تعویض العطل المرضیة 

 المومةا، 

 العجز، 

 الوفاة، 

 الشیخوخة، 

 حوادث العمل واالمراض المهنیة، 

 األعباء العائلیة، 

 لبطالةا.  

ه ذأن الدول ال تتمتع كلها بنفس المستوى المعیشي الذي یسمح بتلبیة كل ه بماو 

فقد نصت االتفاقیة على أن الدول الموقعة علیها یجب أن تلزم بتغطیة على  .ماتزاااللت
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لزامیة تغطیة خطر المرض وحوادث إمع  التسع جمالي االخطارإل ثالثة أخطار من ألقا

  .1العمل

  بالتأمينات االجتماعيةالمرتبطة   األنظمة:المطلب الثاني  

 لألفرادمن أجل تحقیق حمایة  يسعهو ال جتماعیة إلا لتأمیناتالهدف الرئیسي ل

ى مقبول للمستوى نوالعمال من المخاطر التي تواجههم في حیاتهم ومحاولة ضمان حد أد

أو  امع بعض األنظمة األخرى التي لها نفس الهدف تقریب تشابهت وهي. لألفرادالمعیشي 

تستعمل في نفس السیاق واالصطالح مع  فأصبحتخطار أللها نفس شكل الحمایة من ا

والحمایة االجتماعیة لذلك  والمساعدات االجتماعیةاألخرى كالضمان االجتماعي  األنظمة

  .هذه األنظمة ككل والشبه بینسنحاول تبیان أوجه االختالف 

  

   والضمان اإلجتماعيجتماعي  إل مين اأالت- 1                                       

 جتماعي ذلك النظام الذي یكفل للفرد حمایة معنیة ضد خطرإلمین اأیقصد بالت

جتماعي إلمین اأوالت. الخ....الشیخوخة عنمین أالمرض والت نمین عأمعین كالت اجتماعي

  خطار األخرىألها دون غیرها من اعلیخطار المؤمن ألیسعى الى حمایة الفرد من ا

جتماعي یختلف إلالضمان ا اّ أم. طار ونتائجها في حالة وقوعهاخبمحاولة تغطیة تلك اال

بحمایتهم من  ن لألفراد،یعوالغایة منه هو ضمان مستوى معیشي م هعنه في نطاق تطبیق

                                                             
ة لنیل ، رسالدراسة مقارنة بین القانون الجزائري و مصري، یةالمخاطر المضمونة في قانون التأمینات االجتماعزرارة صالحي الواسعة ، 1

  .22، ص2007شھادة دكتوراه،جامعة منتوري ،قسنطینة،
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 األفراد استقرار ددهجتماعیة األخرى التي تإلعباء األجتماعیة كلها واإلخطار األا

  .العائلیةاألعباء  ،التقاعد ،العجز ،كالمرضقتصادي إلوا جتماعي إلا

مین یمثل أجتماعي والتإلمین اأمن الت و أبعد غایةنطاقا  عجتماعي أوسإلالضمان اف

هو برنامج  الذيمین الصحي أجتماعي لتحقیق أهدافه كالتإلوسیلة من وسائل الضمان ا

مین صحة ألتوسیلة كمین على المرض واألمومة أللضمان االجتماعي یستعمل فیه الت

جتماعي وسیلة بغیة تحقیق نظام الضمان إلمین اأالقول أن الت ولذلك یمكن ،االفراد

  .الصالح العامالدولة لتحقیق  تسطرههو برنامج وهدف  الذي جتماعيإلا

وال یسمح  ،قوانین التي تسیره هي قوانین من النظام العاماللذلك فان أحكامه و 

  .1التطبیقیةه بقواعده أو قوانین باإلخالل

 التأمیناتنظم (على  )جتماعيإلالضمان ا(غیر أن بعض الدولة تطلق اسم 

جتماعیة لجمیع إلا التأمیناتفقد جمعت نظم  ،المطبقة لدیها مثل الجزائر )جتماعیةإلا

  ).جتماعيإلالضمان ا(األصناف في نظام موحد وهو 

  جتماعيةإل جتماعي والحماية اإل مين اأالت- 2

لیات واألنشطة المترابطة الهادفة الى تحقیق آلجتماعیة هي مجموعة من اإلالحمایة ا

 أوضاععلى االنسان من  ضغطفك الب ألفراد وذلكلواإلجتماعي قتصادي إلاالستقرار ا

خطار بشتى أنواعها سیاسیة كانت ألوحمایته من ا ،جتماعیة كالفقر والحاجة والحرمانإ

  .الطبیعةكالحروب أو اقتصادیة أو الكوارث 
                                                             

  .44صمرجع سابق،حسین عبد اللطیف حمدان ،1
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والتعلیم ضمان الصحة كالحمایة االجتماعیة منظومة متكاملة تقوم على أسس 

من االجتماعي ألوتسعى الى تحقیق ا ،جتماعیة والحد من الفقرإلا والتشغیل والتأمینات

  .عامبشكل 

فراد في المجتمع ألجتماعیة على أساس إعادة توزیع الدخل بین اإلتقوم الحمایة اف

جتماعي والقضاء على الفروقات إلفئات المحتاجة من أجل تحقیق توازن ا باستهدافوذلك 

  .1المحرومةهتمام بالفئات إلالطبقیة في المجتمع بحمایة الفئات ضعیفة الدخل وا

جتماعیة إلا ومن التأمیناتعانات تقدمها الدولة إ منجتماعیة إلالحمایة ا تتشكلو 

فمن خالل  .وتمویل المشاریع الصغیرة شتراكات وتقدیم خدمات للموطنینإلالقائمة على ا

مین وسیلة أجتماعیة والتإلمن أدوات الحمایة ا أداةجتماعي هي إلمین اأذلك نرى أن الت

  .اإلجتماعیة مي لتحقیق الحمایةالز إهامة لتحقیق هذه الحمایة فهي نظام تكاملي 

  والتأمين اإلجتماعيجتماعية  إل المساعدات ا- 3

جتماعیة العطاءات والخدمات التي تقدمها الحكومات أو إلیقصد بالمساعدات ا

  .2الجمعیات أو االفراد للفقراء والمعوزین بدون مقابل

من  المتضررینو أألشخاص الفقراء لبات مقدمة هجتماعیة هي إلالمساعدات اف

جتماعیة وهذه المساعدات إلا وأالسیاسیة  أوقتصادیة إلا أو الطبیعةخطار األجراء 

ة كذوي االحتیاجات ینتوفر فیها شروط معتالتي  اإلجتماعیة الفئات عضب ل علیهاصتحت

                                                             
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر،جامعة أبو بكر  ،الحمایة االجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصندوق الضمان االجتماعيھواریة بن دھمة ، 1

  .07-06،ص 2015بلقاید،تلمسان ،
  .43ص، مرجع سابقد اللطیف حمدان،حسین عب2
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هي  جتماعیة التيإلا التأمیناتالخاصة مثال أو المنكوبین جراء كارثة طبیعیة على عكس 

ذین محصورة مین أعلى ت ونحصلیت أجلهاالتي من  ون االشتراكاتیدفع في الفئة العمال اّل

  .إجتماعي

بمجرد وقوع  )المؤمنین(من العمال  لى مستحقیهاإ ىتؤد جتماعیةإلا فالتأمینات

هي  التأمینات اإلجتماعیةأن ما ك .جدالى فئات خاصة إالمساعدات فتقدم  االخطر أم

 مقدمة إختیاریا منالمساعدات فهي  االى مستحقیها ام ةحق للمؤمنین تصرف مباشر 

  .لهاطرف الدولة أو الجهات المقدمة 

  وأهداف التأمين اإلجتماعيخصائص  :المطلب الثالث

  التأمينات االجتماعيةخصائص  - 1

 تمیزها عن باقي األنظمة األخري وهي خصائصتتمیز التأمینات االجتماعیة ب

  :كالتالي

ودفع  وأصحاب العمالمین على العمال أجباریة التإعنصر االلتزام أي  -

  .شتراكاتاال

 وانتشر وأصبح منالحرب العالمیة الثانیة  منذال إنظام قانوني حدیث لم یظهر  -

  .تقریباهم سیاسات كل الدول أ
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السیاسات االجتماعیة في تحقیق  باقي االجتماعیة یشترك مع التأمیناتهدف  -

  .1الحاجة وتحریره منمن االجتماعي للمواطن األ

خطار المهنیة حد األحالة تعرضهم أل واألسر فيفراد لى حمایة األإمین أیهدف الت -

  .جتماعیة المؤمن علیها فقطاإل وأ

او  صنادیق(الدولةتتكفل بها هیئات مختصة بها ترعاها  التأمینات اإلجتماعیة -

  .)مختصةهیئات 

دفع اشتراكات بین ثالث فواعل عمال ب یكون االجتماعیة  التأمیناتل صیتح -

  .وارباب العمل والدولة

سییر انظمته مصنفة لت يقانوني تشریع إطارمین االجتماعي في أینشط نظام الت -

  .القانونضمن احكام 

یرتكز على اشتراكات یدفعها  وذلك لكونهببعد اقتصادي  تأمین االجتماعيال تمیز -

تمیز ببعد اجتماعي كما ی. لألفرادالمالیة  وارباب العمل واستهدافه الحاجةالعمال 

 .2تكافلي بین المؤمنین االجتماعیین

 

 

                                                             
  .14ص ،المرجع السابقزرارة صالحي الواسعة، 1
فعالیة الموارد المالیة المتاحة لمؤسسات التأمین اإلجتماعي الجزائري في تحقیق السالمة المالیة لنظام محمد زیدان، محمد یعقوب،2

  .03، ص2012دولي جامعة حسیبة بن بوعلي ،شلف،ملتقى الضمان اإلجتماعي،
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  مين االجتماعيأهداف التأ- 2

  : للتأمین اإلجتماعي أهداف عدة وجد من أجلها، أهمها

مثل  التي تهدد قدرتهم الشرائیة بعض االخطار من مفراد وتأمینهحمایة األ -

 العمل،حوادث  ،البطالة ،شیخوخةال،مراض األ

مساعدة وتحفیز التنمیة االقتصادیة وذلك بالمحافظة على المستوى المعیشي  -

 ،)وجود طلب( لألفراد

على توزیع واعادة الإعادة توزیع المداخیل أي االقتطاع من دخل الفئة العاملة   -

  ،قادرةالغیر الفئات 

یمكنهم من تنمیة  مما لالفراد، االجتماعي واالقتصادي األساسي األمنضمان  -

 ،أسرهمإمكانیاتهم وضمان عیش 

مون لهم المض وأسرهم بالتعویضاتفراد ة المخاطر االجتماعیة على األأتخفیف وط -

 ،االجتماعيرف التأمین طمن 

 ،الضعیفي الدخل و ل وذاتوفیر حد أدنى مقبول من المستوى المعیشي للعم -

 ،لاالعمبر عدد ممكن من كألوظیفي  توفیر استقرار نفسي ومادي و -

مین ضد إصابات العمل أتطویر المستوى الصحي من خالل تطبیق برامج الت -

  .المهنیةمراض واأل
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  المبحث الثاني

  التأمينات االجتماعيةنشأة  

، شكلها ومضمونها من حیث اكبیر  ااالجتماعیة في العالم تطور  التأمیناتلقد عرفت 

لى إنسان إلوكذا تزاید حاجة ا ،منذ نشأتهاالدولة  مهام مع المراحل التي مرت بها اتزامن

المخاطر التي وتلك أ أو نشاطهمن المخاطر التي تواجهه أثناء قیامه بعمله  الحمایة سواء

أو مستوى  العامل على دخل ها من آثارعن ما ینجمتتعلق بصفة غیر مباشرة بنشاطه و 

  .لهمیفراد الذین یعألمعیشته وعلى أسرته وا

  

  للتأمين  األليات التقـليدية:المطلب األول

مجموعة  طریق عنالذي یعتمد على نفسه لمواجهة هذه االخطار  هو في القدیم كان الفرد

  . من أجل حمایة نفسه و عائلته من هذه األخطار ردخاإلامن اآللیات والطرق فقام ب

  :اإلدخار - 1

إذ في حالة ما  أو عائلتهمن أجره  من أجل حمایة نفسه جزء ع اقتطباالفرد  حیث یقوم

 ظاقتطاع جزء من دخل الفرد واالحتفا: االدخار هوف لسبب ما، جرهأ قفو ت أو دخله نقص
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یحقق له األمان  ما ،عملهء جز عن أداعحتیاجاته المستقبلیة في حالة الحاجة أو الإلبه  

  .1یحدث له مستقبالقد  مام

من  وتسییره مهینظت ، لیتم بعد ذلكمینألیة فردیة للتآ دخاران اإلكمر األ ئبادففي 

  .)صنادیق تعاضد(نشئ صنادیق تسمى تاونیات عات وتئقبل هی

تعرض یوتقدمها لمن  المنخرطین اشتراكات من أفرادهاإقتطاع  ات ئالهیهذه تولى تو 

ریق استثمار االقتصادیة عن ط تنمیةساهم في تمویل الكما ت .العونلید  ویحتاج لطارئ

وهذا  .جتماعياالاألمن حقق بعضا من تخدم المصلحة العامة و تاألموال في مشاریع 

حیث  ،للودائع وصنادیق التوفیرنشاء مصارف خاصة إمین هو ماساهم في أالشكل من الت

 الودائع وفي مقابل، 1787 سنة وفي سویسرا 1765 سنة ألمانیابأول بنك تأسس 

 امتى أرادو  أموالهم مع إمكانیة سحب، ئداعلى بعض الفو  الهیئات والتعاونیات تحصلت

  .2ذلك

أنه ال یتمتع  اال ،من مزایا ما یقدمهمین ورغم أهذا الشكل من الت أن الإ      

 الدخلبفعالیة كبیرة في تغطیة المخاطر االجتماعیة خاصة لدى الطبقة العامة ذات 

 إلشباعكفي ت ال العاملة بسیطة وعادة ما أو الشغیلةمكاسب الطبقة  ألن ،الضعیف

 ةغطیم یكن یكفي لتلغالبا االدخار الفردي ف .االساسیة للعامل واسرتهالحاجیات الیومیة 

                                                             
  .  18ص مرجع سابق،محمد حسین منصور، 1
  .10ص مرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة،  2
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كان الفرد  اذإ ما أوفي حالة ،دخاراإلالحادث في بدایة  وقع إذا حال ماالمخاطر في 

  .انتهاء الخدمة ؤمن العامل في حالال ی كما انه ،یعاني من عجز دائم

  .ألسرته العامل ما ادخره ذاالسرة  وسینف دخلیتوقف في حالة وفاة الفرد هذا و 

خر لضمان الحمایة ومواجهة المخاطر آخر أو شكل آهر نوع ظ ، فقدلذلكنظرا 

حدى الوسائل إاالجتماعیة التي تهدد الفرد طول حیاته فكانت المساعدات االجتماعیة 

   .مین الحمایة االجتماعیةأالتي ظهرت من أجل ت

  :االجتماعيةالمساعدات  - 2

طلب المساعدة  استوجب علیهم ،مدخراتهمبفراد حمایة أنفسهم لم یستطع األ عندما

  .سرة أوالمجتمعألأو ااالجتماعیة من الهیئات 

اجزین عن أداء عملهم عت للمحتاجین والناعاعلى تقدیم االمبدأ المساعدات یقوم    

ها أفراد على دموتكون مساعدات فردیة یق .احادث م وقع لهمأو الذین نقص دخلهم أو 

جمعیات أو مؤسسات  دمهاأوقد تقة عائلیة بأو قرا كإحسانأساس باعث دیني أو نفسي 

  .ةنمعیللمنكوبین أوفئات معوزة  كإعاناتقد تقدم من قبل الدولة ، كما خیریة

 یهاعل یؤثرما ذات طابع تطوعي غیر ملزم وذلك  ما تكونوهذه المساعدات غالبا 

فراد المحتاجین أو ل األصالدخل لدى الذین یقدمون مساعدات وبذلك قد ال یتح قففقد یتو 

  . منهمعانات إالعاجزین على 
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  المسؤولية- 3

ویشكل ذلك نوعا  للمتضررینخطار التي تقع للغیر تلزم مرتكبیها بالتعویض ن األإ

لكثیر وا .به سبب قیامهبالعامل أثناء قیامه بعمله أو  هددفت لألفرادمن الحمایة االجتماعیة 

او العجز  العاهةتؤدي به الى الموت او  والتيمن اإلصابات التي تنال من سالمة جسمه 

 اآلالتوقد تزایدت هذه اإلصابات أثناء الثورة الصناعیة مع  .الجزئي الدائم الكلي أو

تعویضا  هیئتمثل خطر یقع على عائق العامل فیضطر العامل أن ی فإنهاولذلك . ةالحدیث

 الىالعامل  ضطری یةلو مبدأ المسؤ  أن اال ،یتحصل علیهالذي جزء من أجره بعنها  

  .العمل لیطالبه بالتعویض بأو اإلهمال في جانب ر  ت الخطأابثا

السیما عندما یكون  ،اثبات الخطأ واإلهمال واحیانا مستحیل لقد كان من الصعب

 إرادةوعادة تقع هذه االخطار خارج  .رضعن استخدام اآلالت او الم الحادث ناتجا

جراء العمل   الهمال للعامل او إعیائه نتیجةكما یمكن ان یقع . العامل أو رب العمل

یضطر العامل الى طلب تحقیق من طرف فالطویل او ساعات العمل االضافیة الطویلة 

اساس نظریة المسؤولیة التقصیریة  وهذا هو. مختصین لتحدید اسباب إصابات العمل

 .1ن العامل من التحصل على حقه في التعویضیت لتمكالقائمة على الخطأ الواجب االثبا

                                                             
.66ص ،مرجع سابقحسین عبد اللطیف حمدان،   1 
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ظهرت نظریة جدیدة وهي نظریة المسؤولیة العقدیة حیث یعتبر العمل مقابل ذلك، 

على اساس عقد یلزم رب العمل بضمان سالمة العامل عند انتهاء العمل، وفي كل مرحلة 

،وبناء علیه إذا فالعامل یجب ان یخرج سالما كما حضر إلى العمل . من مراحل العمل

أصیب العامل یكون رب العمل قد أخل بالتزامه في حمایة العامل فیلتزم بتعویضه ما لم 

لصاحب العمل فیما حصل  مسؤولیة الو  ،یثبت أن الخطأ وقع نتیجة قوة قاهرة اوسبب اخر

 .للعامل

یتحمل ایضا اثبات ان العامل قد تسبب في الحادث و ف ،لكن ذلك ایضا صعب

 .یریةال تختلف مع النظریة التقصب على النظریة انها یعوع الحادث یمسؤولیة وق

ي لذلك لم تكن المسؤولیة المدنیة الشكل المالئم لحمایة العامل من األخطار الت

، كما أن شكال األكبر هو اثبات الخطأ عن طریق القضاءاإلف .یتعرض الیها في عمله

  .1زمنیة معینةومدة  االحكم الصادر بالتعویض یتطلب وقت تنفیذ

ها االنسان لمواجهة المخاطر التي یلمما سبق یتبین أن الوسائل التقلیدیة التي لجأ ا 

ة على مواكبة التطور في لم تعد قادر  ،كانت تحیط به قبل الثورة الصناعیة وفي بدایتها

 إیجاد إلىومن هنا كانت الحاجة  .هاثار آالمخاطر التي یتعرض لها العامل وتخفف من 

 واالقتصادي االجتماعيوسائل جدیدة تكون قادرة على ضمان حد أدنى من األمن 

. التأمینات االجتماعیة أوالتأمین التبادلي  شكل لإلنسان او الفرد وهي التي ظهرت في

                                                             
  .67.68ص ،مرجع سابقحسین عبد اللطیف حمدان ،1
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 اثر في انتقال فكرة التأمین من المخاطر من النطاق لظهور التأمین االجتماعي، وكان

یدة من وبدأ مرحلة جد .التضامني االجتماعيالتأمین الى  الخاص ذي الطابع الفردي

الدولة الراعیة  مهام إلىالدولة الحارسة  مهاممن  تحولال تناسبا مع، التامین في التشریع

االجتماعیة وضمان أمنهم االقتصادي  األخطارالمسؤولة عن حمایة مواطنیها من 

 األخیرتطور هیاكل الدولة في الربع بذلك في المجتمعات الحدیثة  أثمروقد . واالجتماعي

  .من القرن التاسع عشر

  مينأالت- 4

االنسان لتحقیق غایته  االجتماعیة حیث یلجا الیه ةمن أشكال الحمای شكل یعد

أساس دفع  یقوم التأمین على. لیهإ ویصب الذيجتماعي الالمنشودة في توفیر االمن ا

الذین ینشطون في مجال معین وذلك لمواجهة خطر معین في  من طرف االفراد اشتراكات

  .حدوثهحال 

درجة احتمال و  ،المؤمن علیه الشيءتدفع على أساس قیمة  شتراكاتوكانت قیمة اال

 ویبقى العمال أو .التي یتم حسابها على أساس المخاطر المرجحة الحدوث ،وقوع الخطر

قدرتهم على تغطیة جمیع المخاطر التي في إشكالیة عدم الضعیف دخل ذوي الاالفراد 

  . لها ونیتعرض

  مین تجاري وتأمین تبادليأت  :نوعینالى مین مقسم أالتو 
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بموجب  ،لى كسب أموالإیة تسعى حمین ربأیقوم على شركات ت مین التجاريأالت

 ،الخطر تحقق عند ینلغ التعویض للمؤمنادفع مبب من خاللها مینأعقود تتعهد شركات الت

  .ونهاأجل العقد مقابل أقساط أو دفوعات مالیة یقدمبلوغ أو 

مین االجتماعي أهو التو  ،مین المقصود من الدراسةأهو التفمین التبادلي أالت اأم

مخاطر نفس اللى إفراد یتعرضون ین مجموعة من األب نما یقومإال یسعى للربح  الذي

تقدم من  التي شتراكاتإلاجمع  تولىتو رض غلهذ الأ نشتجمعیات  إطارفي  اإلجتماعیة،

ض الفرد الذي یعو الحقا لت ذه اإلشتراكاته تستغلو  بها، او المنخرطینطرف أعضائها 

ما مجباري إختیاري ولیس إمین أمین هو تأوهذا الت .االجتماعیة راخطاأل تعرض ألحد

عددیة، مما ال تهملقلعن تحقیق الحمایة االجتماعیة للمؤمنین به بالعجز  تصفیجعله ی

  .1مشتركوهتغطیة المخاطر التي یتعرض لها االیرادات الالزمة لفي  اعجز  یسبب

في شكلها  نشأتها و تبلورهااالجتماعیة تطورا كبیرا في  التأمیناتولقد عرفت 

 ،اتساع مجال الصناعة في العالمو ان نتیجة مباشرة للتطور الصناعي ك فظهورها ،الحالي

ٕ و  ،نتاجاإل لزیادة ةوالوسائل الحدیث اآلالتوالتسابق من أجل استعمال   كل السبلتباع ا

برى كمشاریع جدیدة وشركات  بإنشاءوذلك  ،التنافسیة للتقلیل من التكالیف ومضاعف

كان على حساب اهمال العنصر البشري  ،ذلكغیر أن . لى تحقیق الربحإتسعى 

                                                             
  .14ص ،المرجع السابقزرارة صالحي الواسعة،  1
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ّ واستغالله،   تج عنه إهمالما نم وبأجور ضعیفة ل لساعات عمل طویلةفالعامل كان یشغ

  .الطبقة الشغیلة

 

 

اإلجتماعي  لتأمينألنضمة ا نماذج دولية:المطلب الثاني  

التأمینات اإلجتماعیة أنظمة حدیثة النشأة ویمكن أن نتطرق إلى بعض منها  

  :كالتالي

 التأمين اإلجتماعي في ألمانيا- 1

ألمانیا ارضا خصبة لمیالد اول نظام في العالم للتأمینات االجتماعیة مع  كانت

التأمین االجتماعي التي تشریعات ى میالد اولحیث شهدت  ،نهایة القرن التاسع عشر

 .لكثیر من الدول االوربیة والغربیة بصفة عامةل شكلت نموذجا

التحول من الزراعة الى الصناعة في المانیا خالل النصف الثاني من القرن التاسع 

فكان افراد هذه الطبقة عرضة الى المخاطر  ،قیام طبقة عمالیة في المدن ساهم فيعشر 

ولقد لعبت هذه الطبقة دورا سیاسیا كبیرا في  .عیة الناجمة عن الثورة الصناعیةاالجتما

زب االشتراكي الدیموقراطي من دخول البرلمان في االنتخابات ذلك الوقت فقد تمكن الح

نفوذها عقب  عم من النقابات العمالیة التي قويبد 1877 النیابیة التي جرت في عام
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مت بألمانیا في وأدت الى اضطراب في السوق  ،1874 االزمة االقتصادیة الخطیرة التي أّل

 .العمال على البطالةالمالي تبعها اغالق للمصانع واحالة االالف من 

انتهاج سیاسة اجتماعیة تحقق  ، رئیس الوزراء االلماني انذاكبسمارك حاول وقد

لتفاف الحركة العمالیة لطریق على المعارضة وتجریدها من إمصالح العمال لقطع ا

بعض المزایا االجتماعیة  معن طریق منحه تأیید العمال،كسب من خالل السعي لحولها، 

ومحاولة اقناعهم بان  ون لها،لمخاطر التي یتعرضمن اآلثار السلبیة لتخفیف المن اجل 

 .1واالجتماعي االقتصاديالدولة مهتمة بسعادتهم وتحقیق الضمانات التي توفر لهم األمن 

عنه أعلن الذي برنامج اإلصالح االجتماعي  بسمارك وفي ظل هذه العوامل باشر

من حدد وقد  .1881 نوفمبر 17 الى البرلمان فيبالفعل في خطابه الشهیر الذي وجهه 

فوظیفة الدولة وفق ماجاء في . ائف الدولة الحارسةخالله وظائف جدیدة للدولة غیر وظ

بل هي ملزمة  .....لیست فقط مهمة دفاعیة تستهدف حمایة الحقوق الموجودة" الخطاب 

معوزین عن طریق أیضا بضمان مستوى معقول من المعیشة لضعفاء الدخل اقتصادیا وال

 .2"استخدام الوسائل الكفیلة بتحقیق هذا الهدف واالعتماد على امكانیات المجتمع

 1881 ففي عام: عالن عن برنامجه بثالث مشاریع متوالیةاإلبسمارك  وقد اتبع

وقد صوت  ،احال على البرلمان مشروع قانون تأمین إجتماعي إلزامي یخص المرض

                                                             
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر،جامعة الحاج لخضر،  ،في مجال الضمان اإلجتماعي ،المخاطر المضمونة و الیات فض المنازعاتبادیس كشیدة 1

  .4،ص 2010باتنة،
  .77ص،مرجع سابق حسین عبد اللطیف حمدان ،2
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ثم الحق به مشروعا اخر للتامین  .1883 جوان 15 البرلمان على هذا المشروع بتاریخ

 ،1884 جویلیة 06 هذا المشروع بتاریخ ارقر ا تم االجتماعي  عن حوادث العمل وقد

لتأمین ضد مخاطر العجز متعلق با 1889 جویلیة 30 فيلیصدر تشریع ثالث 

 .والشیخوخة

" مجموعة التأمینات االجتماعیة"تم تجمیع هذه التأمینات في تقنین واحد سمي  وقد

وقانون التأمین  1911 واستكملت هذه القوانین بصدور قانون التأمین عن الوفاة في عام

 .1929 على البطالة عام

 فلم یعد النظام اختیاریا ،وقد تمیزت هذه التأمینات بمبدأ اجباریة التأمین اإلجتماعي

 التأمینكما تمیز  .ا كان علیه الحال في االشكال التقلیدیة للحمایة االجتماعیةكم

التضامن والمساهمة بین كل من اصحاب االعمال  بارتكازه على االجتماعي البسماركي

 .والعمال والدولة في تحصیل االشتراكات

سمالیة وكان للتشریع الجدید تأثیرا على نمط الدولة التي كانت في نظامها دولة رأ

تأثرت كافة فكانت هذه القوانین شكل من اشكال اشتراكیة الدولة األلمانیة في تلك الفترة، ف

وكذلك  ،1887 قد صدرت تشریعات مماثلة في النمسا والمجر عامو . الدول االوربیة بها
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السوید قانون التأمین اإلجباري على الشیخوخة عام لتصدر  ،1894 عام النرویج

19131.  

في فرنسا  مينأالت- 2  

 ،مین االجتماعيأبألمانیا في تشریعات الت تأثرانها من الدول األكثر أتمیزت فرنسا ب

إصابات العمل على  ویضلتع الموضوعیة بالمسؤولیةخذ ألقانون ا صدر 1898ففي

خطا  بإثباتفلم یعد العامل ملزم  .عبءالعمل على أساس فكرة تحمل العاتق ارباب 

صدر قانون   ،1905مارس وفي  .لیتحصل على الحق في التعویض صاحب العمل

وبموجب  ،ن حوادث العملعن المسؤولیة عجباري مین األأیفرض على أصحاب العمل الت

مین بحقه في التعویض المستحق له أحق للعامل مطالبة شركة التی أصبح هذا القانون

  .دون الحاجة الى مطالبة رب العمل بالتعویضات

لكل من  واستعادة فرنسا ،هزیمة المانیا في الحرب العالمیة األولىل كان وقد      

مین في فرنسا فكانت هاتین أالت یمتنظكبیر في  تأثیرالمانیا أواللورین من  سامقاطعتي االلز 

وبذلك ظهرت مشكلة توحید التشریعات المطبقة  .مین األلمانيأالمقاطعتین تطبقان نظام الت

 اتینلتي كان یتمتع بها العاملون في هقادرة على الغاء هذه المزایا ا لم تكنالتي في فرنسا 

                                                             
  .19،ص مرجع سابقالطیب سماتي ،1



 نشأة و تطور التأمینات اإلجتماعیة:                                                  الفصل األول
 

32 
 

لم یكن مقبوال و  ذات مزایا معتبرة، اجتماعیة تأمیناتم المقاطعتین فكانوا ینعمون بنظ

  .1األخرى الفرنسیة تهمیش باقي المناطقاالبتعاد على هذا النظام في مقاطعتین فقط و 

 1928افریل   15ایا على باقي المناطق حتى  لكن مع ذلك لم یتم تعمیم تلك المز 

افریل   30قانون هو  فكان اول قانون وضع أسس نظام التامین االجتماعي في فرنسا

 مین ضد العجز والشیخوخة والوفاة بالنسبة لعمالأشمل التامین الصحي والتالذي  1930

مین أاما الت. العملمین یمول من قبل العمال وأصحاب أالتجارة والصناعةو كان هذا الت

لكنه لم یلق استحسان  ،2حوادث العمل فكان یمول من طرف أصحاب العمل اجباریا على

ه بالمعارضة من طرف ارباب العمل واألطباء والفالحین جو و  ،الفئات الشغیلة األخرى

مین خاص أالشتراكات وأنشئ تاموجب هذا القانون خفضت ب .دلةاوجمعیات المعونة المتب

  .ن یتقاضوا اتعابهم مباشرة من مرضاهمأبالمزارعین ورخص لألطباء ب

لت خاضعة لنظام ظمین على البطالة التي ألكن القانون الفرنسي لم یشمل الت   

فئة وجود  مفربما یكون السبب عد ،لمانیاأالكبیر مع  وهو االختالفالمساعدات العامة 

 وأبقى بمبدأیعدل قانون إصابات العمل  وأیضا لم .في تلك اآلونة بطالینال كبیرة من

  .المسؤولیة التعویضیة على أصحاب العمل

ة معیشل ةكافیلم تكن أنذاك  رو الجاف ،ألعباء العائلیةف الى ذلك ما یتعلق باضای    

زیادات في األجور  تقدیم على صحاب المصانعأ ما اجبر ،اسرته وكل افراد العامل
                                                             

  .35ص ،المرجع السابقمحمد حسین منصور، 1
  .15ص المرجع السابق: زرارة صالحي الواسعة 2
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العائالت كنوع من التعویض عن األعباء العائلیة فكانت تدفع بواسطة صنادیق  ألصحاب

الذي الزم أصحاب االعمال  1932قانون  وجاء .تعاونيانشاؤها على أساس  تم مشتركة

دفع التعویضات الى ب ،الحرة وأصحاب المهن والزراعیةفي القطاعات الصناعیة والتجاریة 

وثق لنظام  1939 والثاني في 1938األول في سنة  آخرین واتبع بقانونینالمتزوجین 

  .1التعویضات العائلیة

  جتماعي اإلنجليزيإل مين اأالت- 3

مین االجتماعي قبل الحرب ألقد ظهرت في إنجلترا محاوالت بسیطة لوضع أساس الت

ن یخلفه انتهاء الحرب العالمیة أما یمكن  إنجلترا أدركتان  اال ،والثانیةالعالمیة األولى 

فعهدت الحكومة الى لجنة مختصة لدراسة . واجتماعیةالثانیة من مشاكل اقتصادیة 

 اللورد وكان یرأسها ،1941عام وتطوراته مین االجتماعي في إنجلترا أأوضاع الت

الرئیس األمریكي روزفلت في نضاله لتحریر  بأفكارالذي كان متأثرا كثیرا  ،بیفریدج

في  االجتماعي،ستعمل مصطلح الضمان من ا أول الحاجة، حیث أنه كاناالنسان من 

ف من حدة االزمة االقتصادیة العالمیة یلتخفلآنذاك  سعیا منه 1935وت أالرابع عشر 

  .1929لسنة 

  :1935مشروع روزفلت    

                                                             
  .82صمرجع سابق،حمدان ،حسین عبد اللطیف 1
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الحاجة، لى القضاء على إمریكیة ت المتحدة األفي الوالیا ىالقانون المتبن هدف هذا

 و یتم تمویله في التسییر من اختصاص الحكومة المركزیة الشیخوخةمین ضد أت فأسس

حمایة  ، وتم وضعكما تم تأسیس تأمین على الوفاة .وأصحاب العملمن قبل العمال 

  . للبطالین

نظام اتحادي تقوم فیه الوالیات بمساعدة الحكومة  على البطالة هو ونظام التأمین

مین في الوالیات المتحدة أالت ولكن .التحصیل إلعادة توزیعهامن  األموالجمع باالتحادیة 

  .1إلزامیایكن  مریكیة لماأل

  :مشروع بیفریدج   

حیث  كاملة في تحلیل نظام التأمین،سنة  البریطانیة لجنة الدراسة لقد استغرقت 

 وتطویر نظام التأمیناتلإلصالح  وكذا اقتراحاتهامالحظاتها  1942 ت فيعوض

  .وكذا كیفیة تطبیقهاالجتماعیة في إنجلترا 

یكفل الحد األدنى من  .االجتماعينظام شامل للضمان  وضع فیه وقد اقترح

  .الحدلى هذا إتصل  لم سر التيالمعیشة الالئقة لكافة األ

هداف ألى تحقیق ثالثة إ وستصب هاجانتهإالسیاسة التي یجب  و أوضح في التقریر أن

  2 :رئیسیة

                                                             
  .96ص ،مرجع سابقحسین عبد اللطیف حمدان، 1
  .102،صنفس المرجع2
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زالة لتحقیق االكتفاء الكامل  وراغب فیهقادر علیه من هو العمل لكل  توفیر .1 ٕ وا

 .البطالة

وأیضا خطار الممكنة الوقوع األ ووقایته منضمان صحة العامل باالهتمام به  .2

 .ضمان عالجه

  .وأفراد أسرتهلتحسین مستوى معیشة العامل  یكفيتوفیر اجر  .3

 م مجموعة من اآللیات من شانها تغییر نمطدیقت الىولقد خلص هذا التقریر 

  :التأمینات االجتماعیة في إنجلترا، وأیضا الدول األوروبیة األخرى

  :التوصیاتهم أفكان من 

  الذین یعانون من الحاجة فراد الشعبألى كافة إتمدید الضمان االجتماعي، 

فراد ن یشمل جمیع األأفالضمان االجتماعي ال یخص فئة العمال فحسب بل یجب 

  ،جمیعالفیه  وان یشارك

  في  واالجتماعیة بماعلى الضمان االجتماعي تغطیة كل المخاطر االقتصادیة

ذه تحمل ه ومساهمتهم فيكل افراد المجتمع  راكتوذلك باش ،ذلك األعباء العائلیة

 ،األعباء

 الضمان االجتماعي اتوضع جهاز موحد من اجل تنظیم هیئ،  
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 وذلك بتوفیر ،وجوب تغطیة شاملة للرعایة الصحیة المجانیة لجمیع افراد الشعب 

  . 1وراغب فیهقادر علیه من هو العمل لكل 

  :عبارةفي  بیفریدج وفیما یخص توحید النظام في هیئة واحدة  فقد لخصها

  ". 2واحد،وبطاقة واحدةمین من كل المخاطر باشتراك أالت" 

  :هيج موضع التنفیذ في ثالثة قوانین أساسیة دبیفری شروعإنجلترا م وقد وضعت

  .1945قانون التعویضات العائلیة لسنة  -

  .1946لسنة  والتأمینات االجتماعیةقانون طوارئ العمل  -

 للمساعدة عمومي قوانین بإقامة نظاملثم اتبعت هذه ا للصحة،قانون المصلحة الوطنیة  -

  .1948 في سنة

  :یلياإلنجلیزي بما  وتمیز النظام

 ووزارة الصحةاالجتماعیة  التأمیناتمرفق موحد جماعي تشارك في ادارته وزارة  .1

  .الدولةفي میزانیة  ،وأمواله تدخلالعامة

فالدولة  .العمال، الدولة العمل،ارباب : التمویل یكون عن طریق اشتراكات ثالثیة .2

  .49%ب  ویساهم العمال وارباب العملمن میزانیة الضمان  61%تساهم ب 

                                                             
  .38ص ،مرجع سابقمحمد حسین منصور،  1
  .105،ص مرجع سابقحسین عبد اللطیف حمدان ،2
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ات ءفان االدا ام ال،اجراء  البعضرغم اختالف اشتراكات العمال عن بعضهم  .3

  .1الجمیعخطار هي موحدة على ألفي جمیع ا والمعوضةالممنوحة 

المصلحة الوطنیة للصحة بتقدیم عنایة صحیة لجمیع االنجلیزیین المقیمین  تقوم .4

  . واألدویةأي تمیز كان بتقدیم الخدمات الصحیة  واألجانب دونعلى أراضیها 

   

                                                             
  .126ص ،نفس المرجع1
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  الثالث المبحث

  التأمينات اإلجتماعية في الجزائرتطور  

للمراحل التي لقد عرف نظام التأمینات اإلجتماعیة في الجزائر عدة تطورات  تبعا 

مرت بها الدولة الجزائریة سواء ذلك في المجال اإلقتصادي أو السیاسي أو اإلجتماعي، 

ّ الضمان اإلجتماعي في الجزائر لم یكن تبعا ألحداث إقتصادیة أو سیاسیة معینة  غیر أن

كما عرفتها الدول األخرى، ألن نظام الضمان اإلجتماعي في الجزائر یعتبر إمتدادا 

، و قد كان موجها أساسا إلى األوروبین 1949الفرنسیة خاصة بعد سنة  للقوانین

   .المتواجدین في الجزائر

بصدور المنظومة اإلجتماعیة في الجزائر تدعمت بشكل أساسي  غیر أن       

 ،1983جویلیة  02في  تحدیدوبال 1983سنة القانون المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة 

انین الفرنسیة في هذا المجال وكذا العمل على إرساء قواعد كمحاولة لإلبتعاد عن القو 

  .جزائریة

  نشأة التأمين في الجزائر:المطلب األول                         

لذلك یمكن تقسیم تطور نظام التأمینات اإلجتماعیة في الجزائر إلى مرحلتین 

  : أساسیتین

 .1983المرحلة األولى قبل سنة  -
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 .1983سنة المرحلة الثانیة بعد  -

  1983المرحلة األولى قبل  - 1                                   

الفرنسیة في الجزائر سنة االجتماعیة تشریعات وقد تمیزت هذه المرحلة بصدور 

العمل على تطبیق القانون المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنیة  اضافة الى، 1949

  .م1898الذي صدر بفرنسا سنة في الجزائر و 

لكن ما یعاب على هذا النظام انه كان موجها الى عمال القطاع الصناعي  

ّ النسبة األكبر من العمال  كانت تشتغل في القطاع الجزائریین واإلداري، مع العلم أن

ّ القطاعات التي كانت أكثر إستفادة من هذه التشریعات هي   : الزراعي، لذا نجد أن

  نظام الموظفین -

 . ذي یهتم باألجراء والصناعیینالنظام العام ال -

 .  النظام الخاص بغیر األجراء -

صندوق للضمان اإلجتماعي  71وما میز هذه األنظمة أنها سیرت من طرف 

ما أدى إلى تعقیدها من  ا مختلفا للتأمین اإلجتماعي،نظام 11وكذلك  ،)هیئات للتسییر(

  . تسییرالحیث 
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اإلشتراكات اإللزامیة للعمال ق أما تنظیمها المالي فكان التحصیل عن طری

وتقدم الدولة إعانات وعالوات موجهة إلى التنظیم الزراعي والمناجم، . المستخدمین فقطو 

  . 1أما بالنسبة إلى النظام  المتعلق بغیر األجراء فهو ممول فقط من إشتراكات المنخرطین

أصدر المشرع الجزائري أول نص قانوني في  حرن أجل تنظیم النشاط اإلقتصادي الوم 

المتضمن إنشاء  1963-11-14المؤرخ في  457-63هذا المجال هو المرسوم رقم 

  . لحمایة البحارة تأمین تنظیم

المتضمن إنشاء  364/ 64مرسوم رقم  1964 دیسمبر 31أیضا صدر في 

  : الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي و یتكفل بـ

 . جتماعيالعمل الصحي واإل -

 . الوقایة من األخطار المهنیة -

 . إنشاء المدرسة الوطنیة للضمان اإلجتماعي -

لقد تم توحید التنظیم اإلداري لصنادیق الضمان اإلجتماعي من أجل إعادة تنظیم 

  2:المتضمن إنشاء ، 116-70مرسوم رقم الالقطاع بموجب 

 .الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي -

 . صنادیق جهویة للضمان اإلجتماعي -
                                                             

مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في ،التكامل المشتركة لة نفقات بإستعمال السالسل الزمنیة وادراسة تقدیریة قیاسیة لدعبد هللا بن سعدي،  -  1
  .15ص  2000التخطیط و اإلحصاء،المعھد الوطني للتخطیط و اإلحصاء،الجزائر،

لنیل شھادة تكوین مابعد التدرج،تخصص تسییر الضمان ، مذكرة جراءالتقاعد في الضمان اإلجتماعي لغیر األبوزیان بالل،  -  2
  .9ص ، 2002قتصادیة و التسیر ،جامعة الجزائر،كلیة العلوم اإل،اإلجتماعي
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 .صندوق التأمین عن الشیخوخة لغیر األجراء -

 . صندوق الضمان اإلجتماعي للموظفین -

 . صندوق الضمان اإلجتماعي لعمال المناجم -

ستثنى هذا التنظیم الجدید األنظمة الزراعیة، البحریة، عمال السكك الحدیدیة او لقد 

  . و سونلغاز

ع نظام جدید للمجال الزراعي یضمن للعمال  وعائالتهم وض 1971أفریل  15وفي 

التأمین من مخاطر األمراض، العجز، الوفاة، األمومة ویؤمن منحة للشیخوخة، ولكن 

  . وزارة الفالحةل تابعا بقيتسییرها 

 1974في سنة من أجل تغطیة إجتماعیة لجمیع الفئات قامت الدولة الجزائریة و 

ذلك بتكفل الضمان اإلجتماعي و . حدید تسعیرة اإلستشفاءتا أیضالطب المجاني و  بتكرس

 . 1المعنیة التي تقدم الخدمات الصحیة األداءات الجزافیة للقطاعات الصحیةسنویا بدفع 

  1983المرحلة الثانية بعد  - 2   

حیث تم إنهاء . 1983سنة  اجذری اتغییر  لقد شهدت منظومة الضمان االجتماعي

ان وتم إنشاء نظام موحد للضم 1983بها قبل سنة مل باألنظمة  المعمول التعا
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 نشأة و تطور التأمینات اإلجتماعیة:                                                  الفصل األول
 

42 
 

اإلجتماعي یتمیز بتوحید االنظمة الفرعیة في نظام وحید یشمل كل العمال االجراء اضافة 

  : حیث صدرت خمس قوانین متعلقة بالنظام كله وهي الى نظام خاص بغیر االجراء،

 . المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة 1983جویلیة  02المؤرخ في  11-83 قانون -

 . المتعلق بالتقاعد 1983جویلیة  02المؤرخ في 12-83قانون  -

ؤرخ في 13-83 قانون - المتعلق بحوادث العمل و األمراض  1983جویلیة 02المِ

 .المهنیة

ل المتعلق بإلتزامات المكلفین بمجا 1983جویلیة  02المؤرخ في  14-83قانون -

 .  الضمان اإلجتماعي

مان المتعلق بالمنازعت في مجال الض 1983جویلیة  02المؤرخ في  15-83قانون-

  اإلجتماعي

وتقدیم  واسعة من المجتمع، فئاتلإلى التغطیة الشاملة  اسعیهوما میز هذه القوانین 

من  لمؤمنین وقد أعطى دورا للعمال في تسییر هذا النظاممتماثلة لكل اتغطیة إجتماعیة 

  . 1الصنادیق خالل التمثیل في مجلس ادارة

وفقا بتسییر ذاتي خاص تحت وصایة وزارة العمل، وذلك  تتمتع هذه الصنادیقو 

المتضمن التسییر اإلداري للضمان  1985أوت  20المؤرخ في  223- 85مرسوم لل

  . اإلجتماعي
                                                             

  .10، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  1
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 ّ رسوم لمبا 1992في سنة  لم یعمر طویال حیث تم استبداله 1985مرسوم  إّال أن

، الذي تضمن تفصیل نمط التسییر 1992جانفي  04المؤرخ في  07-92التنفیذي رقم 

  1: الضمان اإلجتماعي وهياالداري لصنادیق 

 CNASالصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء  -

 CNRالصندوق الوطني للتقاعد  -

جاء  الذي CASNOSالصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة لغیر األجراء  -

خالل تلك المرحلة في ظل  تماشیا مع الظروف السیاسیة واإلقتصادیة التي عرفتها الجزائر

  .واالنفتاح على القطاع الخاصاإلقتصادي  التوجه نحو التحریر

هذه الصنادیق بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، و كل من الصندوق  تتمتعو 

  . الوطني للعمال األجراء و كذا التقاعد یسیر من طرف مدیر عام ومجلس إدارة

ویعین مدیر كل من الصندوقین من طرف الوزیر المكلف بالضمان اإلجتماعي  

وممثلین عن  ةمستخدمال اتالهیئلعمال و ا ممثلي: لیهما مجلس اإلدارة یتكون منلكو 

  . الدولة

ا المجلس اإلداري للصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة لغیر األجراء فهو   ّ أم

  . من هذه الدراسة في الفصل الثانينیة متعددة، كما سیتم توضیحه یتشكل من أصناف مه
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 التي كانت تمر بهاالمتأزمة ونتیجة للظروف اإلقتصادیة واألوضاع اإلجتماعیة 

ؤرخ الم 09- 94تم إستحداث صندوق التأمین على البطالة بمرسوم رقم  ،الدولة الجزائریة

ثم تم إنشاء  خطر فقدان العمل بصفة ال إرادیة،و الذي یغطي  1994ماي  26في 

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجویة في 

المؤرخ  45-97بالمرسوم رقم  CACOBATH1قطاعات البناء واألشغال العمومیة والري 

  . 1997فیفري  04في 

 المخاطر التي يغطيها تشريع الضمان اإلجتماعي الجزائري: المطلب الثاني

المنظومة الجزائریة للضمان اإلجتماعي جمیع الفروع المندرجة ضمن النظم تشمل 

لمنظمة  02المحددة ضمن اإلتفاقیة رقم  ان اإلجتماعي، أي الفروع التسعةالحدیثة للضم

  . العمل الدولیة

البطالة،  ،)أداءات عینیة(المرض ،)أداءات نقدیة( المرض :و هذه األخطار هي

صابات العمل، اإلعانات العائلیة، األمومة، العجز، الوفاة ٕ   . الشیخوخة، األمراض المهنیة وا

 : التأمین على المرض-1                                

تتمثل في التكفل بمصاریف العالج  الطبي  التيیتم التأمین بواسطة األداءات العینیة 

المؤرخ  11-83من القانون  08لنص المادة  اطبق ،قوقهوذوي ح لصالح المؤمن والوقائي
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عن  تتمثل في تعویضاتالتي نقدیة الداءات اآل، وأیضا بواسطة 1983جویلیة  02في 

حالة التوقف  فيف. %100للعامل وقد تصل إلى  ایام التوقف عن العمل بدواعي مرضیة

 %50المؤقت عن العمل من الیوم األول إلى الیوم الخامس عشر یتحصل المؤمن على 

من األجر  %100یوم فیتحصل على  16و في حال تجاوز . من أجر المنصب الصافي

  . 1سنوات 3شرط أال یتجاوز مدة 

 ): الوالدة(التأمین على األمومة -2                          

بسبب إنقطاع المرأة عن  ،أداءات عینة ونقدیة التأمین على الوالدة تشمل أداءات

العینیة  داءاتاآلفتشمل  .والعالج الذي یجب أن یصاحبها احیانا العمل بسبب الوالدة

تتمثل في ف ،نقدیةالداءات أما اآل. تبعاتهوالوضع و  كامل المصاریف المترتبة عن العالج

. إلضطرارها إلى اإلنقطاع عن العملمن أجر المنصب  %100تعویضات یومیة تقدر بـ 

أسبوعا متتالیا  14على مدة العاملة تحصل  11-83من القانون  ،23فحسب المادة 

ویكون ذلك بناء على شهادة طبیة . على األقل من التاریخ المحتمل للوضع اأسبوع ذلك و 

  1984.2فیفري  11المؤرخ في  27-84من المرسوم  83المادة وفقا لما نصت علیه 

أیام  08لمدة أقصاها  في المستشفى كما یشمل أیضا مصاریف إقامتها ومولودها 

  : ویشترط  أن تكون قد عملت

                                                             
بالمدیریة العامة للصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة للعمال  تقریر تربص الضمان اإلجتماعي منازعاتھ و تطوره،حكیم حدوش، ،  -  1

  .36ص  ،2010األجراء،
  .27، ص مرجع سابقكشیدة ،  بادیس -  2
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خ ثالث أشهر التي سبقت تاریالإما تسعة أیام أو ستین ساعة على األقل أثناء  -

و أربعون ساعة  نئتیاستة وثالثین یوما أو م أوالمعاینة الطبیة األولى للحمل، 

على األقل أثناء اإلثني عشر شهرا التي سبقت المعاینة الطبیة األولى للحمل وذلك 

 . 11- 83من القانون  28حسب نص المادة 

 : التأمین على العجز- 3                                    

العجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل، و یعد عاجزا عن العمل كل من لم 

ه من الحصول على دخل یفوق الدخل الذي كان یتحصل ی عد في مقدوره القیام بعمل یمكنّ

  . علیه من عمله قبل إصابته بالعجز

و تقدر درجة العجز من طرف طبیب مختص أو لجنة مختصة، و یحسب على 

یأخذ بعین اإلعتبار الحالة العامة والعقلیة للعامل المعني ا مبلغ المعاش، بحیث أساسه

فإنه یتم تصنیف  11- 83من القانون  36إلى مؤهالته وتكوینه، فبموجب المادة  إضافة

  : العجز إلى ثالثة أصناف

 .العجزة الذین مازالوا قادرین على ممارسة نشاط مأجور: الصنف األول -

 . العجزة الذین یتعذر علیهم إطالقا ممارسة نشاط مأجور: الصنف الثاني -

یحتاجون إلى مساعدة یتعذر علیهم ممارسة نشاط و الذین العجزة : الصنف الثالث -

 . الغیر
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للصنف األول  %60على أساس ذلك یختلف المبلغ السنوي للمعاش المدفوع 

تمنح للشخص  %40للصنف الثالث و یضاعف بنسبة  %80للصنف الثاني، و  %80و

  .1المساعد

  : التأمین على الوفاة- 4                                    

من تعویض ) المتوفي(دة ذوي حقوق المؤمن له الهدف من التأمین على الوفاة إستفا

مرة مبلغ  12یستفیدون من منحة یقدر رأسمالها بـ على فقدان دخل كافلهم، حیث 

األجر الشهري األكثر إرتفاعا المتاقضى خالل السنة السابقة لوفاة المؤمن له، و ال 

من قانون  48الوطني المضمون حسب المادة  مرة مبلغ األجر 12یمكن أن یقل عن 

83-11 .  

و یستفید من منحة الوفاة كذلك ذوي حقوق صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد 

،على أن ال %50المسبق أو ریع حادث العمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 

  .2من المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون %75یقل هذا المبلغ عن 

  :هم 17-96من األمر  30و ذوي الحقوق للمتوفي  حسب ما نصت به المادة 

زوج المومن له، غیر أنه ال یستحق اإلستفاد من األداءات العینیة إذا كان یمارس 

  . نشاط مهنیا مأجورا

                                                             
  . 27، ص مرجع سابقبادیس كشیدة ،  -  1
  .38، ص مرجع سابقحكیم حدوش،  -  2
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سنة  21سنة، و كذلك األوالد البالغون  18األوالد المكفولون البالغون أقل من 

ذین یواصلون درا سنة و الذین أبرم بشأنهم عقد تمهین  25البالغون أقل من هم، أو ستواّل

  . یمنحهم أجر یقل عن نصف األجر الوطني األدنى المضمون

واألوالد الذین یتعذر علیهم  ،كان سنهم االبنات دون دخل أیّ  یضاف لتلك الفئات،

ّ نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن مهما كان سنهم، وأصول المؤمن  ممارسة أي

  . 1له وأصول زوجته المكفولین لمن لم یتجاوز دخلهم المبلغ األدنى لمعاش التقاعد

 : التأمین على األمراض المهنیة وحوادث العمل- 5                    

تم تأسیس نظام موحد من أجل الحمایة من هذه األخطار بموجب وفي هذا اإلطار 

- 96المعدل والمتمم باألمر  المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنیة 13-83القانون 

ویشمل كل الحوادث والطوارئ التي یمكن أن یتعرض . 1996جویلیة  06المؤرخ في  19

  . جهلها العامل أثناء العمل أو بسببه داخل العمل أو خار 

خارجي إنجرت عنه إصابة ناتجة عن سبب مفاجئ و  یعتبر حادث عمل كل حادثو 

  .13-83من قانون   06المادة نص حسب  وطارئ في إطار تأدیة النشاط المهني،

                                                             
  .40، ص مرجع سابقالطیب سماتي،  -  1
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في ما یخص األمراض المهنیة فهي تلك األمراض الناجمة عن تفاعالت أو  

تسربات للمواد أو ما یشابهها والمسببة ألعراض التسمم  والتعفن وبعض العلل التي یكون 

  . 13-83من القانون  63مصدرها مهني خاص وذلك حسب المادة 

 04ویستفید كذلك من الحمایة ضد األمراض المهنیة وحوادث العمل حسب المادة 

  : األشخاص التالیون 13-83من القانون 

 .التالمیذ الذین یزاولون تعلیما تقنیا -

األشخاص الذین یزاولون التدریب في دورة معدة إلعادة تأهیلهم العلمي أو إعادة  -

 .تكلیفهم المهني

 . دون مقابل في تسییر هیئات الضمان اإلجتماعياألشخاص الذین یشاركون ب -

بة للحوادث التي تقع جراء القیام بعمل مأمون أو یالیتامى التابعون لحمایة الشب -

 .أثناءه

 . المسجونون الذین یؤدون عمال أثناء تنفیذ عقوبة جزائیة -

 . الطلبة -
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وقد وضح القانون 13-83 المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنیة كیفیة 

النظر في الملف وكذلك الحق الناشئ عن اإلصابة ومبلغ التعویض واألداءات في حالة 

الوفاة وشروط اإلستفادة منه1.

: التأمین على التقاعد والشیخوخة-6 

سب یستفید من معاشات التقاعد كل عامل أو موظف و كذا أصحاب المهن الحرة ح

، و یستفید من معاش منقول المتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم  05نص المادة 

ویستفید الزوج الباقي على قید الحیاة و األبناء المكفولین : ذوي األصول و الحقوق للمؤمن

من نفس القانون و یشترط في  06و ذوي األصول و من معاش منقول حسب المادة 

 :ذلك

 . سنة وذلك بطلب منها 55لغ العاملة أن تبعاما من عمره و  60أن یبلغ العامل  -

إستفاء دفع إشتراك  معسنة من العمل على األقل  15أن یقضي العامل أو العاملة  -

 . في الضمان اإلجتماعي

: تم فتح المجال أمام أنماط جدیدة من التقاعد 1994و في سنة 

التقاعد المسبق،  -

 ،التقاعد النسبي -

 .45ص  ،مرجع سابقالطیب سماتي،  -  1
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. التقاعد دون شرط السن -

معاش التقاعد بالنسبة لكل سنة مثبتة خاضعة إلشتراكات الضمان  حیث یتم حساب

 :من األجر الشهري %2,5اإلجتماعي بنسبة 

 :سنة كاملة 30مثال في حالة العمل لمدة 

. 30X2,5%=75%نسبة المعاش هي 

. 1یُحسب المتوسط الشهري ألجور الخمس سنوات األخیرة التي تضرب في نسبة المعاش

: التأمین على البطالة- 7 

حمایة المؤمنین المسرحین ألسباب إقتصادیة جراء فقدانهم  الى یهدف التأمین على البطالة

لمناصبهم إلى غایة إعادة إدماجهم في الحیاة العملیة،و لقد ظهر هذا التأمین في الجزائر 

تم إنشاء  كما .1994ماي  26خ في المؤر  09-94بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 06المؤرخ في  94/188الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بموجب المرسوم رقم 

   :ویتم هذا التأمین  بشروط 1990جویلیة 

أن یكون عونا مثبتا في الهیئة المستخدمة قبل تسریحه ألسباب إقتصادیة أو بسبب  -

 . تقلیص في عدد العمال أو التوقف القانوني لنشاط المستخدم

 .40، ص مرجع سابقحكیم حدوش،  -  1
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سنوات على األقل قبل إنتهاء  3أن یكون منخرطا في الضمان اإلجتماعي لمدة  -

 . 1عالقة العمل التي تربطه بمستخدمه

من المرسوم  14للمادة  وفقا م التأمین على البطالةمدة التكفل في إطار نظا

 12یتم على أساس شهرین عن كل سنة عمل ولمدة ال تقل عن ، 11-94التشریعي 

 .شهرا 36شهرا وال تتجاوز 

بموجب باشتراكات العمال واصحاب العمل، و ویتم تمویل التأمین على البطالة 

 ، فقد حددت النسبة ب 2000مارس 04المؤرخ في  50-2000المرسوم التنفیذي رقم 

 %1.5لتتقلص حالیا الى  ،بالنسبة لألجیر %0،50بالنسبة للمستخدم و 1،25%

 2:على مجموعة من أداءات التأمین هيالعامل المسرح مقابلها یتحصل 

 . التعویض الشهري عن البطالة -

.أداءات عینیة للتأمین عن المرض والتأمین على األمومة -

 . المنح العائلیة -

 . اإلستفادة من رأسمال الوفاة لذوي الحقوق -

.44، ص مرجع نفس ال حكیم حدوش،-  1
  .60، ص مرجع سابقالطیب سماتي،  -  2
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: خالصة الفصل

حق اإلنسان في العیش الكریم وضمان مستوى معیشي الئق له وألفراد أسرته 

هي اهداف البد من  ،وحاجته لألمن والحمایة في مجتمعه وخاصة في مكان عمله

م مع اإلجتماعیة  یتطور لیتواءتأمینات لذلك نجد أن نظام ال .مراعاتها في اي نظام تأمین

أسرته إلى التضامن والمساعدات اإلجتماعیة و حاجة الفرد حاجات الفرد وذلك إبتداء من 

هذا التضامن إلى جماعات مهنیة وحرفیة من اجل تحقیق هذه الغایة، ثم تبلورت  ثم توسع

ى للمستوى على الحد األدن محاولتها الحفاظوتعصرنت خالل التطور الذي شهدته الدولة و 

المعیشي لألفراد من خالل تأمین تلك األخطار التي تهدد حیاته اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

. في مجتمعه أو في بیئة عمله

فالتأمینات اإلجتماعیة هي الوسیلة المثلى لحمایة األفراد وأسرهم من هذه المخاطر       

.روف واألوضاع التي تهدد شعورهم باألمن اإلقتصادي واإلجتماعيظفي ظل ال
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 الفصل  الثاني

األجراءنظام التأمين لغير  
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 الفصل الثاني

 غير األجراء في الجزائرلاإلجتماعي  التأمين    نظام

ن نشاطا مهنیا حرا لحسابهم یقصد بالعمال غیر األجراء األشخاص اللذین یمارسو 

إلخ دون ...، مثل التجار والحرفیون وأصحاب المهن الحرة والفالحون، المحامون الخاص

 ).غیر مأجور(أخر إشراف من أحد وبدون مقابل من شخص 

فواكب التطورات . ته أأشكال منذ نش عرف عدةلقد مر هذا النظام بعدة مراحل و و 

 .االقتصادیة واالجتماعیة للدولة الجزائریة مع ما یتماشي مع اهدافها

 المبحث األول

 ن نظام التأمين لغير األجراء في الجزائريتطور و تكو 

فعالة من أجل ضمان الحقوق اإلجتماعیة  كأداة یعد نظام التأمین لغیر األجراء
ألصحاب المهن الحرة و ضمان الحوادث التي قد تحدث أثناء مزاولتهم لنشاطه لذا إرتأینا أنه 
من الضروري التعرض لتفاصیل هذا الموضوع، عن طریق دراسة نشأة هذا النظام في 

 .الجزائر و الهیاكل اإلداریة التي تسیر هذا النشاط
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 ولمطلب األال

  .غير األجراءل التأمين    نشأة نظام

 من خالل ،عود نشأة النظام الخاص لغیر األجراء في الجزائر إلى الحقبة اإلستعماریةت

ه أنشأ طبقا ل. لتنظیم فنة العمال لغیر األجراء 30/12/1957المرسوم الوزاري المؤرخ في 

لتغطیة تأمین الشیخوخة أصحاب المهن الحرة والتجار  لصالح )الشیخوخة(تقاعد صندوق 

. مقابل اشتراكات

 192-56رقم  هذا المنشور حدد األهداف والخطوط العریضة التي جاء بها المرسوم

 .جتماعیة لألشخاص المسنینللحمایة اال الذي أسس 1956نوفمبر  24الصادر في 

تم تحدید فئة غیر األجراء واألنشطة التي تدخل في التأمین اإلجتماعي عن  وقد

 1957دیسمبر  31ینشأ في الجزائر قبل  هعلى أن 19فتنص المادة ). التقاعد(یخوخة الش

 :نظام عالوة الشیخوخة لفائدة األشخاص غیر األجراء التابعین إلى الفئات المهنیة التالیة

.المهن الصناعیة -

 .المهن التجاریة  -

 .المهن الحرة  -

 .الفالحون  -

 . الحرفیون -
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 نسبة مبلغ اإلشتراكتحسب  حیث بواسطة دفع اإلشتراكاتویتم تمویل هذه األنظمة 

او  یمكنه تغطیة كل األعباء المدفوعة من طرف المؤمن  أن مبلغ المداخیل أساس على

 .طرالتكالیف في حالة وقوع الخ

كان أساس تحدید إجباریة إعطاء منحة  1958جانفي  01إن القرار الصادر في 

من أجل السیر الجید لهذا النظام التجاریة و الصناعیة و التقاعد للقطاعات الخاصة بالمهن 

 :ت ثالثة صنادیق جهویة تقوم بتسییر هذه النظم وهيئأنش

: صنادیق تأمینات التقاعد للمهن الصناعیة و التجاریة موزعة على

- CAVICA بالجزائر العاصمة. 

- CAVICO بوهران. 

- CAVIC مقرها بقسنطینة . 

وأنشأ أیضا صندوق خاص بالعالوات على الشیخوخة للمؤمنین غیر األجراء سمي 

ذي یغطي التراب الوطني كله CRPLبصندوق التقاعد للمهن الحرة   .1واّل

عتماد هذا النظام ر إنتهاج درب خاص بها في تسییر و إلستقالل حاولت الجزائابعد و  ٕ ا

المؤرخ في  157-62رقم  بموجب القانونترة اإلستعماریة لكنها أبقت علیه كما كان في الف

حیث تقرر المواصلة بالعمل بجمیع التشریعات الساریة بشرط أن تراعي  1962دیسمبر  31

 .السیادة الوطنیة
. 19، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  1
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صنادیق  03ت ئأنش، بحیث دمج صنادیق التأمین اإلجتماعیة تم 1963وفي سنة 

: جهویة

 1963یل في أفر  (CASORAL)الصندوق اإلجتماعي لمنطقة الجزائر  -

 1963في أفریل  (CASORAN)الصندوق اإلجتماعي لمنطقة وهران  -

1993في جانفي  (CASOREC)الصندوق اإلجتماعي لمنطقة قسنطینة  -

لیقوم بتنسیق نشاطات  (CNSS)وتم إنشاء صندوق وطني للضمان اإلجتماعي 

. الصنادیق الثالثة

في صندوق واحد  الصنادیق مختلفتم ضم  ،)غیر األجراء(ام نظوفي ما یخص 

وبذلك أخذ  CAVICIAالجزائریین  للتجار والصناعیین یسمى صندوق تأمین الشیخوخة

: مكان الصنادیق الجهویة الثالثة و التي كانت تقوم بـ

تسیر األداءات العینیة والنقدیة المنصوص علیها في التشریع الخاص بالضمان  -

 . جراءاألاإلجتماعي لغیر 

 . تحصیل اإلشتراكات -

 . تطویر مجموعة من األنشطة الصحیة واإلجتماعیة والعائلیة -

 . المساهمة في الوقایة من حوادث العمل -
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ممثلین للمؤمنین و كان الصندوق مسیر من طرف جهاز إداري مكون من 

. 1ممثلین عن اإلدارة الوصیةاإلجتماعیین و 

فئة غیر األجراء ومة الضمان اإلجتماعي بالجزائر وخاصة ومن أجل تنظیم منظ       

 ، الذي قام بتحدید1970أوت  01رخ في المؤ  116-70اصدر المشرع المنشور رقم 

 علىبموجبه صندوق التأمین أنشئ والذي  ،التنظیم اإلداري لصنادیق الضمان اإلجتماعي

المؤرخ  89-70وأعید تنظیمه بالمرسوم  CAVNOSلقطاع الفالحي االشیخوخة لغیر أجراء 

 .19702دیسمبر  15في 

: تتمثل فيو  ،1974أفریل  01في  الفئات المستفیدة من هذا الصندوق حددت بمرسوم مؤرخ

 .التجار -

 . الصناعیین و الحرفیین -

 .أعضاء المهن الحرة -

. أصحاب شركات التضامن، المساهمة، ذات المسؤولیات المحدودة -

 .الفنانین -

 . المشتغلون بأكشاك بیع الجرائد -

 . أصحاب المؤسسات التعلیمیة -

17، صمرجع سابقبوزیان بالل،  -  1
في تسییر  مذكرة للتخصصاإلجتماعي لغیر األجراء،تحلیل ونقد االشھارفي الصندوق الوطني للضمان ،لخضر بن عروس و ملیكة مالكي  -  2

 .26ص ، 2001،المدرسة العلیا للضمان اإلجتماعي،الجزائر،الضمان اإلجتماعي
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ام غیر األجراء صدر قرار رقم د األخطار التي یضمنها ویكفلها نظومن اجل تحدی

: والذي تضمن األخطار المغطاة في هذا النظام وهي 1974سبتمبر  17مؤرخ في  74-78

.األجرة الیومیة -

. حوادث العمل -

. المنح العائلیة -

م حذف العمل ت ،1983عیة في الجزائر سنة اإلجتما و في مرحلة إصالح التأمینات

فئة بنظام العمال غیر األجراء، من مجموعة الضمان اإلجتماعي بحیث أن الجزائر تجاهلت 

 223-85بصدور القرار رقم وقد ثبت ذلك . امها الخاصغیر األجراء وقامت بإلغاء نظ

جتماعي، والخاص بالتنظیم اإلداري لصنادیق الضمان اإل 1985أوت  20المؤرخ في 

حیث وزعت مهام  1985أوت  21في  ةالمؤرخ 35واللذي جاء في الجریدة الرسمیة رقم 

: 1كما یليصندوق غیر األجراء 

التعویضات اإلجتماعیة المتمثلة في المرض األمومة، العجز، الوفاة منحت إلى 

 اءاألجر التأمینات االجتماعیة وحوادث العمل الخاص بالعمال الصندوق الخاص ب

CNASAT. 

. منحت إمتیازات التأمین على التقاعد إلى الصندوق الخاص بالتقاعدبالمقابل،  

1 - Lyes Saad et abdarrazak Terki conception et réalisation d’une application pour la gestion du matériel, 
mémoire fin d etude licence , UMMTO, 2015.p4 
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أعید العمل بنظام  ، حیث1992سنة  منذقد تغیرت  اإلقتصادیة إّال إلى األوضاع   

ذي  ، 1992جانفي  04المؤرخ في  92-07بموجب المرسوم التنفیذي  غیر األجراء  واّل

وأتبع  .CASNOSبموجبه الصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة لغیر األجراء  ئأنش

المتضمن مهام وصالحیات الصندوق  1993ماي  15المؤرخ في  119-93بمرسوم 

. 1العام هومدیر  تهإدار مجلس و 

 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغیر األجراء :المطلب الثاني 

، 07-92 الوطني لغیر األجراء أنشأ بموجب المرسومكما سبق وأشرنا إلیه فالصندوق 

اعیة لفئات غیر األجراء وهو مكلف بتقدیم الحمایة اإلجتم. 1992جانفي  04ب  المؤرخ

: أساسا من المتكونة

 .التجار -

 . نالحرفیی -

 .نالفالحی -

. أصحاب المهن الحرة -

 :2للصندوق كما یليیمي التنظ هیكلال تم تحدید ،مهام المنوطة بهالمن أجل أداء و  

Direction généraleمركزیة مدیریة  -

  .20، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  1
.85، ص مرجع سابقبن دھمھ ،  ھواریة - 2
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 Direction régionalesجهویة   مدیریات -

 Les antennes de wilayaشبكات والئیة  -

Les guichets spécialiséشبكات خاصة  -

: المركزیة من وتتكون المدیریة 

 .مدیریة التعریفات واألداءات -

 . مدیریة التحصیل والمنازعات -

 . مدیریة اإلدارة والوسائل العامة -

. مدیریة الدراسات والتنظیم واإلعالم األلي -

 .مدیریة المراقبة الطبیة -

 . مدیریة المراقبة والتدقیق -

ولتسهیل تسییر الفروع وتقدیم الخدمات والقیام بمهامه على المستوى الوطني فإن الصندوق 

  : 1الشكل التالي یتمتع بالمركزیة في إدارة هذه الفروع،فهو مقسم على

.وكالة جهویة 13 -

 . شبكات والئیة 53 -

. عدد من الشبكات الخاصة -

1 - lyes  Saad, op cit. p6 . 
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 1مهام و صالحيات الصندوق- 1

من المهام في مجموعة بصندوق غیر األجراء  ، یقومللقیام بأنشطته التنظیمیة واإلداریة

ماي  15المؤرخ في  119-93من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا للمادة  إطار صالحیاته،

وقد حددت مهام . یره اإلداريیستالذي یحدد إختصاص الصندوق وتنظیمه و  ،1993

: ندوق بـالص

والمعاشات ومنح  یة،داءات العینیة والنقدیة الخاصة بالتأمینات اإلجتماعتسییر اآل -

 . غیر األجراء ةالتقاعد الخاصة بفئ

إلى  1984تسییر المعاشات والمنح المصرفیة بعنوان التشریع الصادر في جانفي  -

 . غایة إقتضاء حقوق المستفدین

لمنصوص علیها ومراقبتها اتحصیل اإلشتراكات المخصصة لتمویل الخدمات   -

 .منازعات التحصیلتسویة و 

ات الخدمات المستحقة لألشخاص المستفدین من اإلتفاقی ،عند اإلقتضاء ،تسییر -

.اإلتفاقیات الدولیةالمبرمة في الضمان اإلجتماعي و 

.هاتراقبیقها و منستم الرقابة الطبیة و ینظت -

 29ص. مرجع سابقلخضر بن عروس ، -  1
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جتماعي - ٕ كما هو منصوص  ،یقوم باألعمال في شكل منجزات ذات طابع صحي وا

بعد إقتراح  1983جویلیة  02والمؤرخ في  11-83من القانون  92علیه في المادة 

 .من المجلس اإلداري للصندوق

یقوم باألعمال الوقائیة والتربیة واإلعالم في المجال الصحي بعد إقتراح من مجلس  -

 . اإلدارة

المتعلقة 11-83من القانون رقم  60یبرم اإلتفاقیات المنصوص علیها في المادة  -

 .  مع صنادیق الضمان اإلجتماعيالمؤسسات اإلستشفائیة و الصیادلة نشاط ب

من القانون  90واإلسعافات المنصوص علیها في المادة یسیر الصندوق المساعدات  -

بتقدیم مساعدات إستثنائیة للمؤمنین و ذوي حقوقهم وذلك عندما ال یستوفون 11 -83

 .شروط اإلستفادة من التأمین او یكون من ذوي الدخل الضعیف

 . یقوم بتسجیل المؤمن علیهم إجتماعیا -

 .دین فیما یخصهمییتولى إعالم المستف -

في  ن أو الجهات القضائیة المدعوة للبثلنفقات الناجمة عن سیر مختلف اللجایسدد ا -

 . عن قرارات صدرت عن الصندوق عات ناشئةنزا

یبرم إتفاقیات مع الصنادیق األخرى لضبط الشروط التي یمكن أن تستخدمها مصالح  -

 من المرسوم 11الرقابة والمنازعات ذات الصلة بالتحصیل وفق ما ورد في المادة 

 . 07-92التنفیذي رقم 



نظام التأمین لغیر األجراء:  الفصل الثاني

65 

یبرم إتفاقیات مع صنادیق التأمین اإلجتماعي لتأمین الرقابة الطبیة ومصلحة أداء  -

 .الخدمات

 1مجلس إدارة الصندوق- 2

یسیر صندوق التأمینات االجتماعیة لغیر االجراء مجلس إدارة، یتشكل من مختلف 

، 119-93ا للمرسوم التنفیذي رقم وذلك طبق ،ة لفئة غیر األجراء بالجزائرالتنظیمات الممثل

 .والذي سبق ذكره 1993ماي 15المؤرخ في 

: عضوا موزعین على الفئات التالیة 21یتكون مجلس إدارة الصندوق من  

أعضاء ممثلي للمهن التجاریة مختارین من المنظمة ذات التمثیل الواسع في  6 -

. الجزائر

. ن المنظمة األكثر تمثیل في الجزائرالمختارین مأعضاء ممثلي للقطاع الفالحي و  4 -

. ممثلین للمهن الحرفیة والمختارین من المنظمة األكثر تمثیال في الجزائر 4 -

 : أعضاء ممثلین للمهن الحرة و الموزعة على الشكل التالي 4 -

  ،ممثل عن مكتب ممثل عن القطاع الصحي، ممثل عن النقابة المحامین

 المحاسبة شرط انتمائهمعن القطاع المالي و  العمران وممثلالدراسات التقنیة و 

.نظمة األكثر تمثیال في الجزائرمإلى ال

 .31، ص مرجع سابقلخضر بن عروس ، -  1
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  ممثلین إثنین للقطاع الصناعي والذین ینتمون إلى المنظمة األكثر تمثیال في

 .الجزائر

  للصندوق یختار من لجنة المساهمممثل واحد

أعضاء ذلك  6األكثر تمثیال بفمن خالل هذا التقسیم یتضح لنا ان فئة التجار هي الفئة 

إال أن هذا التقسیم یوضح ایظا مشكلة .للعدد الكبیر للمزاولین لنشاط التجارة بمختلف أطیافها

على مستوى التمثیل فإلختیار منحاز الى المنظمات األكثر تمثیال ما یهمش دور و فرص 

 .المنظمات األقل قوة في الوصول الى مجلس إدارة الصندوق

 إلدارةمهام مجلس ا

مهام ال الصندوق مجلس إدارة ، یتولى1992المؤرخ في جانفي  07-92حسب المرسوم رقم 

   :التالیة

 .إقتراح النظام الداخلي للصندوق -

 . إنجاز النظام الداخلي للصندوق -

 .المصادقة على المیزانیة الخاصة بالصندوق -

 . إعطاء رأیه في تعیین المدیر العام -

 . المصادقة على اإلتفاقیات المبرمة مع الصندوق و القطاع الصحي -

. والت وخاصة الصفقات التجاریة المنجزة من طرف المدیر العاماقیامه بالمد -
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. تعیین رئیس المجلس بواسطة اإلقتراع لمدة سنتین -

ذ بعین اإلعتبار إنشغاالت تقوم باألخ أن الت الجهویة فإن مهمتهااوفیما یخص الوك

تقوم  كما. تقدیم الخدمات على المستوى المحليتحصیل و مستوى نشاطها و  ؤمنین علىالم

 1: التوجیه بین الشبكات الوالئیة، كما یليبالتنسیق و 

  الشبكات الوالئیة  الوكالة الجهویة    الشبكات الوالئیة  الوكالة الجهویة

عین تیموشنت ، معسكر   وهران  سطاولي، حسین داي، رویبة  الجزائر العاصمة

 عنابة
 وق هراس، سقالمةالطارف، 

 قسنطینة
میلة ، سكیكدة، جیجل

  تبسة 

 إلیزي، غواط، االغردایة،الوادي  ورقلة  هراساسوق ، قالمة، أم البواقي  باتنة

 بشار
 ،نعامة، التندوف، أدرار

  تیبازة
 مستغانم

 تیارت، غیلیزان

مسیلة ،بوعریرجبرج ، بجایة  سطیف  جلفة مدیة،   البلیدة

  سعیدة ، تلمسان  سیدي بلعباس  تسمسیلتى، دفلالعین   شلف

1 - Amazigh  lourdjane, communication au niveau de la casnos T.O, rapport de stage, UMMTO ,2014,  p12. 

تیزي وزو: بویرة بومرداس،تیزي وزو 
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 المبحث الثاني

 .األخطار المضمونة، و إجراءات التحصيل

مثل جمیع األنظمة  ر األجراء في الجزائر یغطي مثلهنظام التأمینات اإلجتماعیة لغی

. األخرى المخاطر اإلجتماعیة التي یمكن أن تصیب المؤمن

األنظمة األخرى في مجال باقي بینه وبین  غیر أنه،  یتمیز بخصوصیات تمیز

. األخطار المهنیة

1: ام غیر األجراء هياألخطار المحمیة في نظف

 .األخطار المتعلقة بالمرض -

 .األخطار المتعلقة باألمومة -

 .األخطار المتعلقة بالعجز -

 .األخطار المتعلقة بالوفاة -

). التقاعد(األخطار المتعلقة بالشیخوخة  -

عیین في حالة المرض فنظام الغیر أجراء یتكفل بتقدیم أداءات عینیة للمؤمنین اإلجتما

 .التقاعد أو العجز أو الوفاة ةداءات نقدیة فیما یخص منحواألمومة، وتقدیم آ

1 - www.casnos.dz.le régime algerienne de sécurité sociale non salariés. 2015 
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 المخاطر المحمية في نظام غير االجراء:المطلب األول

 :یغطي نظام التامین االجتماعي لغیر االجراء االخطار االجتماعیة التالیة 

 :التأمین على المرض-1 

ذین یعانون من مرض في نظام  یستفید المؤمنون غیر األجراء من تعویضات على الّل

. العالج، الجراحة، المكوث في المشفى، واألدویة، تحلیل المخبر، عالج األسنان

المتبقیة فهي على عاتق  %20من الفاتورة أما  %80ویتم تعویض المصاریف بنسبة 

ذ إّال في حالة األمراض المزمنة أو ذوي حقوق منحة التقاعد أو العجز في حالة ما إالمؤمن، 

. 1كان مدخولهم یقل عن األجر الوطني األدنى المضمون

ویتلقى المریض تعویض مالي مباشر في حالة تقدیمه لورقة العالج الطبي في حالة ما 

إذا كان الطبیب أو الصیدلیة غیر متعاقدة مع الصندوق الوطني لغیر األجراء، من خالل 

لة اإلقامة في المستشفى العمومي وفي حا .)المنطقة المؤمن فیها(الصندوق المنخرط فیه 

وهذا تكالیف العالج أو اإلقامة،  تكانتكالیف تكون على عاتق الصندوق سواء فإن ال

طاع الصحي العمومي، حسب األمر الوزاري المشترك المؤرخ قوال CASNOSتفاق بین اإلب

: في حالة %80ویستفید المؤمن من تعویضات تقدر بـ  .1988أكتوبر  22في 

. ةاألدوی -

1 - www.casnos.dz op.cit 
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 . عالج األسنان -

. المصاریف اإلستشفائیة  واإلقامة -

 . العالج -

 1:من التعویضات %100و یستفید من نسبة 

 . في حالة إصابة ناجمة عن العمل وأثناءه -

ینة طبیة، اذات المدى الطویل بعد مع 16ة في اإلصابات في حالة إصابة داخل -

.1984فیفري  11المؤرخ في  17-84من المرسوم  21حسب المادة 

 .في حالة إصابة بعدوى أثناء نقل الدم -

في حالة ذوي الحقوق للذین ال یتجاوز دخل معاشهم األجر الوطني األدنى  -

 .المضمون

دون من إمتیازات التأمین اإلجتماعي اللذین هم إما متقاعدون أو في حالة یالمستف -

و أیضا دخلهم یساوي أو یقل عن األجر الوطني األدنى المضمون،  ا كانعجز، إذ

 . ذوي حقوقهم

1 - www.casnos.dz,op cit. 
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  :التأمین على األمومة- 2        

، اضافة %100مل والوضع بنسبة المصاریف ذات العالقة بالححیث یتم تعویض    

شرط أال  %100مصاریف البقاء في المستشفى بالنسبة لألم والطفل بنسبة  الى

1. أیام إال في حالة وضع حرج 8تتعدى 

: في حاالت %80تخفض نسبة التعویض إلى وقد 

تاریخ المحتمل للوضع الأشهر من  6عدم التبلیغ بالحمل إلى مصالح الصندوق قبل  -

 أو اإلنجاب،

 . عدم إجراء فحص في الشهر الثالث والسادس والثامن من الحمل -

 .عدم إجراء فحص بعد ثمانیة أسابیع من اإلنجاب -

  . تحصل على التعویض أیضا لفواتیر الدواء والعالج والتطبیب الخاصة بالمؤمنة

  :التأمین في حالة الوفاة-3        

مان لمؤمن اإلجتماعي لدى هیئات الضاتمنح لذوي حقوق  ،التأمین عن الوفاةفي 

لدخل األفضل من امرة  12بـ  قدریمقدم لمرة واحدة فقط  اإلجتماعي لغیر األجراء، راسمال

. تهاجمیع إشتراكل امستوفی المؤمن المقدم في السنة األخیرة للوفاة على أساس أن یكون

1 - www.casnos.dz op.cit 
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أن المصمون وال  مرة األجر الوطني األدنى 12قیمة هذه المنحة  وال یجب أن تقل

 1. مرات االمبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون 8تتعدى 

:لمؤمنایتم تقدیم المنحة إلى ذوي حقوق 

. زوج المؤمن له  -

. األوالد المكفولون -

. األصول -

-96من األمر  30المعدل والمتمم بالمادة  11-83من القانون  20و هذا حسب المادة  

17 .

. بینهم وفي حالة ما إذا كان هناك عدد كبیر من ذوي الحقوق فان المنحة تقسم

. سنوات كأقصى تقدیر من تاریخ الوفاة 4تعویض في الحة أو المنتقدیم ویطالب ب

: كما یليوالمبلغ الممنوح في حالة الوفاة یقدر 

أثناء الوفاة أي تأمینه ساري في تاریخ الوفاة فیحسب  في حالة ما إذا كان المؤمن ناشط

 SNMG= دج  10000على أساس   مثال 

 دج X 12 =120000,00دج  SNMG  =10000،00مرة  12

1 - www.casnos.dz, op cit. 
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أي أن تأمینه قد توقف قبل وفاته فیحسب على  حالة ما إذا كان المنخرط غیر ناشطفي 

  : من األجر األدنى المضمون %75أساس 

75% SNMG ) =12 X SNMG (X 75%  =120000،00 X 75% =90000 

  دج

  : التأمین على خطر العجز-4        

ى التأمین على العجز یجب أن یكون المؤمن یعاني من عدم قدرة علللحصول على 

 .1سمح له بأداء أو مزاولة أي نشاط مهنيأداء أي عمل بصفة نهائیة وال ی

: شروط الحصول على التعویض

 التقاعد،  على االحالةأال یكون المؤمن قد وصل إلى سن  -

طبي للمرض أو الحادث أو التشخیص الأن یكون قد سجل قبل سنة من تاریخ  -

 . األضرار التي سببت هذا الحادث

 . إنجاز أي نشاط مهنيعدم القدرة على  -

أشهر بعد التاریخ األول من التشخیص أو  6منحة العجز ال تقدم إال بعد إنقضاء 

. اإلصابة

1 - www.casnos.dz op cit. 
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أشهر تحول إلى الیوم األول من الشهر الذي یبدأ فیه  6وفي حالة دخول منحة العجز 

. 35-85من المرسوم  4لمنحة أي ستة أشهر، حسب المادة تقاضي ا

وال یجب أن تقل ، من المداخیل السنویة لإلشتراكات %80تجاوز تالمنحة ال یجب أن 

مرات األجر السنوي لـ 8وال تتعدى   SNMGاألجر السنوي قیمة من  %75عن 

SNMG.   

زیادة في حال ما إذا كان بحاجة إلى مساعدة من  %40من المؤمن العاجز ویستفید 

. طرف شخص في أمور الحیاة العادیة

. تحول منحة العجز إلى منحة تقاعد سنة 65عند بلوغ سن 

  ): التقاعد(الشیخوخة عن التأمین -5        

على وجود والمتعلق بالتقاعد  1983جویلیة  02المؤرخ  12-83لقد نص القانون 

. معاش التقاعد أو منحة التقاعد: فائدتین للمنخرطین

 :شروط االستفادة من معاش التقاعد

 سنة للمرأة،  60سنة للرجل و 65توفر سن  -

على  سنة 15القیام بعمل او نشاط مهني و دفع اإلشتراكات اإلجتماعیة خالل فترة  -

 ، االقل
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طیلة تسعة سنوات على  طفل ربتهبالنسبة للمرأة تستفید من تخفیض سنة واحدة لكل  -

 1.أطفال 3شرط أن ال یتجاوز  ،األقل

 2:بالنسبة إلى المجاهدین یتمیزون بـ

للحصول على التقاعد بنسبة عن كل  سن ومدة الخدمة المطلوبةالتخفیض في یتم   -

من  %5 الذي أصاب المجاهد أثناء العمل الثوري ، و كل نسبة من العجز 10%

المتعلق  12-83من القانون  21العجز تحسب بمثابة ستة أشهر حسب المادة 

 ، عجز یتحصل على سنة تخفیض من الخدمة%10بالتقاعد أي عن كل 

كذلك سنوات المشاركة الفعلیة في حرب التحریر الوطني تحسب بضعف مدتها وتقدر  -

. 12-83انون من الق 22سنوات قابل للتصفیة، حسب المادة  عن كل %3،5بنسبة 

 3: مبلغ المعاش

ي متوسط العائدات عن عدد سنوات العمل المضروبة ف 2،5مبلغ المعاش یحسب بـ 

التي أمنها المؤمن، أي أفضل المداخیل  شتراكات في العشر سنوات األخیرةلإل المستوفاة

فیفري  09المؤرخ في 35-85من القانون  10حسب المادة  ،السنویة الخاضعة لإلشتراك

 .المتعلق بالضمان اإلجتماعي لألشخاص غیر االجراء الذین یمارسون عمال مهنیا 1985

 سنة كاملة وسدد جمیع اإلشتراكاته هي 20مبلغ المعاش المقدم لمؤمن أدى 

1 - www.casnos.dz ,op cit. 
.26، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  2

3 - www.casnos.dz op cit. 
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 20 X 2،5% =50%  سنوي أفضل دخل من %50فیتحصل على .

 X 18,000األجر الوطني األدنى المضمون مرة قیمة 15وقد عدد هذا المبلغ بأن ال یتعدى 

من األجر الوطني األدنى المضمون  %75دج للشهر، و أن ال یقل عن  270،000=  15

  .12-83دج حسب القانون  18،000X75% =13،500: أي

. دج للشهر معاش یستفید منه المؤمن 2،500ویتحصل زوج المؤمن على مبلغ 

  1: منحة التقاعد

ذي ال یستوفي شر  65جیر البالغ سن األغیر یستفید العامل  سنة من  15ط سنة واّل

: بشرط یقدر على الحصول على معاش التقاعد من منحة تقاعدال العمل و 

 . جمیع إشتراكاتهدفع ت على األقل من التأمین و اسنو  5ان یكون إستوفى  -

 .للمرأة 65و للرجل  70أن یكون في سن  -

وتحسب  ،كأدنى حددج  3،500منحة بـ فحددت هذه ال 2009حسب قانون المالیة  -

 . السنوات المؤمن علیهاعدد على أساس 

ذین یستفدون من المنحة ذوي الحقوق ا  2: التعویضیة في حالة وفاة المؤمن همّل

. زوج المؤمن له -

 .27، ص مرجع سابق بوزیان بالل، -  1
2 - www.casnos.dz op cit. 



نظام التأمین لغیر األجراء:  الفصل الثاني

77 

. األوالد المكفولون -

 . األصول -

-96األمر من 30عدل والمتمم بالمادة الم 11-83من القانون  20و هذا حسب المادة  

17 .

 :مبلغ المنحة المنقولة

سن  مهما كان على األقلسنة  15مبلغ هذه المنحة المنقولة محسوب على أساس 

ذي قد ال یصل  لم یوجد  ااذما و یقدم للزوج في حالة  .سنة من اإلشتراك 15المؤمن له اّل

 .من المعاش الشهري  % 75ذوي حقوق تقدر المنحة ب

بالمئة  50 آخرین، فتقسم المنحة على اساس حقوقاما اذا كان هنالك زوج  وذوي 

 )االطفال و االصول(بالمئة لذوي الحقوق  30للزوج و

مقسمة بالتساوي  %40للزوج  %50: وفي حال ما إذا كان عدد ذوي الحقوق كبیر 

 .بین البقیة

. بینهم %45و في حالة طفلین من ذوي الحقوق فتقسم نسبة 

ذوي  عدد كأقصى حد في حالة ما إذا كان %90بلغ المعاش أو منحة ترفع إلى م

. إذ كان من ذوي األصول %30و  %45لـ  تخفضو  كبیرا، الحقوق
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 .من األجر الوطني األدنى المضمون %75و مبلغ المنحة لذوي الحقوق ال تقل عن 

 التحصيل في نظام غير األجراء: المطلب الثاني

عملیة التي شرع فیها صندوق الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء العملیة التحصیل هي 

اإلشتراكات الملزم دفعها  جمع على أساس وتتم .من أجل تمویل الصندوق 1995في جانفي 

ماي 15المؤرخ في  119-93المرسوم  ، كما جاء في من طرف المنخرطین في النظام

1993. 

ألنه المسؤل عن دفع مبلغ التأمین  جیراألغیر الشخص  كونه إلتزام على عاتقل وذلك

المتعلق بإلتزامات المكلفین بمجال الضمان  14-83وهذا ما نص علیه القانون  لنفسه

 .02/07/1983المؤرخ في  اإلجتماعي

 1:یبادر الشخص المستفید في مجال الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء حیث 

 . القیام بالتصریح بالنشاط واإلنتساب إلى هیئة الضمان اإلجتماعي لغیر اإلجراء -

الضمان اإلجتماعي المختصة وفق نسب اإلشتراك  تسدید المبالغ المستحقة لهیئة -

 .المطبق

 . التصریح بالمداخیل - 

مذكرة للحصول على شهادة تكوین ما بعد التدرج،   ،لغیر األجراءطرق و ألیات اإلشتراكات في نظام الضمان اإلجتماعي ،  يكریم مسعود -  1
 .4، ص 2002و التسییر لجامعة الجزائر،  تخصص تسییر الضمان اإلجتماعي، المدرسة العلیا للضمان اإلجتماعي، كلیة العلوم اإلقتصادیة
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ني غیر مأجور یلزم القانون كل شخص باشر بممارسة نشاط مه: التصریح بالنشاط -

صندوق اإلجتماعي لغیر األجراء خالل الیصرح به إلى  أن, الخاصأي لحسابه 

إلى  التصریح صاحب النشاط معد و یعرض .یخ بدایة النشاطعشرة أیام التي تلي تار 

 %10عن كل شهر تأخیر بـ دج مضاعفة  2000،00غرامة مالیة قدرها القانون بـ 

بالمنازعات في مجال لمتعلق ا 15-83من القانون  07حسب المادة من هذا المبلغ 

  1.الضمان اإلجتماعي

لتزام :اإلنتساب - ٕ  ایة المؤمنضمان لحمهو ا، و قانونی ایمثل اإلنتساب إجراءا إجباریا وا

، ین، ویعد أیضا حمایة إجتماعیة تضامنیة لجمیع المؤمنین اإلجتماعیهوذوي حقوق

  2.فاإلنتساب قبل كونه إلتزاما قانوني هو فعل تضامني

 االذین یمارسون نشاط عیینیمام األشخاص الطباإلنتساب أیضا هو إنضو      

محامین، (لحسابهم الخاص سواء كان تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو فالحیا أو حرا 

من  05المادة الى نظام التأمین وفقا لنص  ،سواء كانوا أفراد أو شركاء، و ...)أطباء 

ظام لق بإلتزامات المكلفین في نالمتعو  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/14القانون 

 .الضمان اإلجتماعي

ویتم دفع . اجباریا یتم تسدید اإلشتراكات لغیر األجراء كل سنة 3 :تسدید اإلشتراكات

فرها یحسب على أساس و عدم ت حال على أساس الدخل الخاضع للضریبة أو في االشتراك

.21، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  1
 .5، ص سابق مرجع،  كریم مسعودي -  2
  24، ص مرجع سابقبوزیان بالل،  -  3
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فیما یخص اإلشتراكات التي تقدم إلى الصندوق فقد تم  .األجر الوطني األدنى المضمون

من المداخیل السنویة للمؤمن الخاضعة للضرائب وهي محصورة بین  %15رفعها إلى 

وفي حالة عدم وجود التصاریح . دج كأقصى حد 1،728،000دج و  216،000

  . بالمداخیل فتحسب على أساس رقم األعمال أو األجر الوطني أدنى المضمون

، تقسم هذه 1985فیفري  09المؤرخ في  35-85من المرسوم  13المادة  حسب

 .لكل منهما %7.5النسبة بالتساوي بین التأمینات اإلجتماعیة والتقاعد، أي 

مجمده منذ  (SNMG)تجدر االشارة الى أن قیمة األجر الوطني األدنى المضمون 

مرات المبلغ السنوي  8، والیجب أن یتجاوز مبلغ االشتراك 1دج 18000بقیمة   2012سنة 

ذي یستعمل كقاعدة في حساب اإلشتراك وفقا  لألجر الوطني المضمون، وهو األساس اّل

. 439-96من المرسوم التنفیذي رقم  7المعدلة بالمادة  35-85من المرسوم  13للمادة 

المؤرخ في  13-85یذي رقم ، وبموجب المرسوم التنف1996إلى  1985وفي الفترة من 

من الدخل  %12بأن نسبة اإلشتراك تساوي  19و 13فقد نص في مواده  1985فیفري  09

: السنوي للضریبة و تقسم كما یلي

للتأمینات اإلجتماعیة 6% -

 األخرى للتقاعد  6% -

.7ص .مرجع سابقمسعودي ،  كریم -  1
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من الدخل السنوي  %15لیحدد نسبة اإلشتراك بـ  43-96ثم جاء المرسوم رقم  -

 یقدر ب كان مبلغ اإلشتراكوقد   1.أو األجر األدنى المضمونالخاضع للضریبة 

  1996إلى  1985سنة بین  12%

. من الدخل الخاضع للضریبة %15إلى یومنا هذا فقد إرتفع إلى  1996أما من سنة 

 18مكرر و 13و 13و یجب اإلشارة إلى أن تسدید اإلشتراك إجباري حسب المادة 

بصفة إستثنائیة  لمدة و  .1996نوفمبر 30فيالمؤرخ   34-96مكرر من المرسوم 

تكون اإلشتراكات السنویة واجبة الدفع  1997جانفي  1خمس سنوات إبتداءا من 

جوان من نفس السنة، على أن  30جانفي من كل سنة و تدفع قبل  1إبتداءا من 

القاعدة العامة في أن اإلشتراك یسري أجله من أول مارس على أن یسدد قبل أول 

  . نفس السنة ماي من

 2:خیلاالتصریح بالمد-

یلتزم أصحاب المهن الحرة التابعین لصندوق الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء 

بالتصریح بالمداخیل السنویة المعدة من طرف مصالح الضرائب، لكون أن الدخل 

أو  السنوي هو األساس المعتمد بشكل عام في حساب نسبة اإلشتراك لدى الصندوق،

- 85من المرسوم رقم  13ا نصت علیه المادة التصریح برقم أعماله السنوي، وفقا لم

   :434-96المعدل بالمرسوم رقم  35

 .12، ص مرجع سابق ،مسعودي كریم -  1
  58ص ، مرجع سابقالطیب سماتي،  -  2
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یتكون األساس الذي یعتمد في حساب اإلشتراكات من الدخل السنوي الخاضع "

السنوي الذي قدره ثماني مرات  ن الضریبة على الدخل في حدود الدخلللضریبة بعنوا

". لغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمونالمب

لیة الوحیدة التي یستعملها الصندوق لجمع أموال اإلشتراكات وإلعادة عملیة التحصیل هي اآل

عد تولي بو  ،1995فمنذ سنة  .توزیع هذه األموال المحصلة من أجل مواجهة األخطار

ما یسمح بتقدیم الخدمات والحمایة للمستفدین  المستحقات الصندوق عملیة التحصیل ودفع

  .من نظام الغیر أجراء

: منذ ذلك الحین كما یلي للصندوق وضعیة المالیةالوقد تطورات  

 1999 -1995جدول یبین تطور التوازن المالي لنظام غیر االجراء بین 

 1999 1998 1997 1996 1995السنة 

  9،09  7،87  4،51  2،08  1،41  اإلیرادات

  8،20  8،15  6،36  4،87  3،28  النفقات

 +0،89  -0،28  -1،58  -2،79  -1،87  التوازن المالي

ملیون دج    :الوحدة.                                            وزارة العمل: المصدر
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 مالي عجزسلبي أي أنه في حالة المالحظة من الجدول أن التوازن المالي للصندوق 

 دج ملیار دینار 0،89بزیادة  1999تحول إلى وضع إیجابي سنة لی ، 1998غایة سنة إلى 

. إال أنها زیادة صغیرة جدا

 1998إلى 1995وشهد الصندوق ضعفا وعدم إستقرار مالي وعجز طوال الفترة من

رادات للصندوق یملیار دج إ1,41، مقابل 1995سنة ملیار دج 3,28 حیث بلغت النفقات

إال أن أنه شهد توازن مالي في . 1998تواصل العجز الى سنة ،و%100 أي عجز بنسبة

ة لرفع نتیجة مباشر وقد جاء هذا الفائض ك .ملیار دج0,89ب  وحقق فائض قدر 1999

. كما سبق وأشرنا إلیه %15إلى  %12من  نسبة اإلشتراكات 

من و أیضا من المالحظ في الجدول التضاعف في حجم النفقات من سنة إلى أخرى 

 1000وذلك راجع أیضا إلى الرفع من األجر الوطني األدنى المضمون من  1995-1998

سبب أثر على نسبة معاش التقاعد و  ، مما1998دج سنة  6000ىإل 1990دج في سنة 

 .رفع قیمة النفقات

 :2000التوازن المالي لنظام غیر االجراء  منذ سنة : المطلب الثالث

مع إرتفاع عدد و  ،وقالمورد األساسي لتمویل الصندعد اإلشتراكات وتحصیلها ت

 .خزینة الصندوق ما یضمن تمویلفع موارد الصندوق مالمنخرطین سترت
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 2009و  2002بین لتطور عدد المؤمنین اإلجتماعیین غیر األجراء  :جدول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 845365 785798 744114 676691 1010277 1000977 1029207 1015061 عدد المؤمنین المنخرطین

 365425 355244 307345 307727 287211 302024 309813 308163 عدد المؤمنین الدافعین لإلشتراك

 209796 198992 194730 185791 177891 169284 156070 145468 عدد المتقاعدین

. الدیوان الوطني لإلحصاء :المصدر 

 كل من الجدول أن عدد المؤمنین المنخرطین إرتفع إلى ملیون مؤمن في ظفالمالح      

وذلك على التوالي فوصل إلى ذروته  2005-2004-2003-2002سنة  من السنوات 

كات سترتفع ومیزانیة منخرط ،فهذا یعني أن مبالغ اإلشترا 1029207:ب2003سنة 

وهو  ،بإستمرار إّال أن عدد األعضاء المستوفون إلشتراكاتهم .داتهاار یا الصندوق سترتفع

عدد المنخرطین  ،2002مثال سنة فالیصل إلى ثلث عدد المنخرطین   ،العنصر االهم

 عدد ،أي ثلث308 163وعدد األشخاص الذین دفعوا مستحقاتهم هو  1 015 061

 .المنخرطین فقط 

بالرغم من  2009و 2002ن بی ن إلشتراكاتهممستوفیال عددلم یتغیر عموما، و 

 .لغیر األجراءاإلنخراط المتواصل 

أن عدد المتقاعدین مستمر باإلرتفاع في كل سنة  ،من الجدول هتسجیلوأبرز ما تم 

سنة متقاعد  209796 لیصلمتقاعد  145468بلغ  2002مثال عدد المتقاعدین في سنة
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خروجهم  فة الىاضا  ما سینجم عنه إرتفاع في النفقات الخاصة بمنحة التقاعد ، ، 2009

نفقات على الصندوق ما ینتج عنه و من دائرة تحصیل اإلشتراكات وتحولهم إلى أعباء مالیة 

عجز كبیر وهذا ما یالحظ من خالل ارقام الجدول الموالي حیث یظهر . أزمة توازن مالي

ازن المالي وذلك للهشاشة التي یتمیز بها التحصیل في عملیة دفع اإلشتراكات و هو في التو 

. ما یعیق نشاط و عمل الصندوق و توازنه المالي

  "2009إلى  2003غیر أجراء من التوازن المالي لنظام " :2الجدول  
 دج ملیون:لوحدةا        

 .وزارة العمل :المصدر

إرتفاع النفقات حتى بسبب ملیون دج -4071الى 2005سنة  المالي قد وصل العجزل    

إال ان هذا  ملیون دج 1178ب زیادة 2009مالي في سنة  قد شهد فائضو  .2007سنة

والتي  جراء أزمة التحصیل التي یعاني منها الصندوقف.  التوازن المالي للصندوق غیر ثابت

أصدر المشرع الجزائري  ن،یمن تبعات التهرب عن دفع اإلشتراكات من طرف المؤمن هي

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003السنة 

 31270  20142  26377  20378  18188  25882  24906  اإلیرادات

 30092 28861 27277 22816 22259 20773 18261 النفقات

 +1178  +281  -900  -2437  -4071  +5109  +6645  الفارق
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حصیل االشتراكات بالنسبة من النصوص القانونیة التي تسیر وتنظم طرق وآلیات ت اعدد

  . من أجل الحد من هذه الظاهرة غیر أجراءلنظام 

یمكن للصندوق أن تمكن من أداء مهامه في تحصیل اإلشتراكات المستحقة یو لكي 

 1:اء دیونه لدى المنخرطینفیتخذ بعض اإلجراءات التي تمكنه من إستی

: الطرق الودیة واإلداریة لتحصیل االشتراكات المستحقة.أ

 اإلنذار -

خر إنذار قبل المتابعة القضائیةآ -

:الطرق الجبریة الخاصة بهیئات الضمان اإلجتماعي.ب

 تحصیل االشتراكات عن طریق مصالح الضرائب -

 تحصیل اإلشتراكات بواسطة المالحقة -

بواسطة المعارضة لدى المؤسسات المعرفیة والمالیة تحصیل -

 حجز ما للمدن لدى الغیر -

: الطرق الجبریة العامة المقرر في القانون العام.ج

 أمر األداء  -

التكلیف بالحضور -

 .12ص  ،مرجع سابقكریم مسعودي ، -  1
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تحصیل المبالغ المستحقة عن طریق المحضرین القضائیین -

ذین تخلفو هي طرق إخطار لتحصیل اإلشتراكات من المنخرطین ا الطرق الودیة عن  الّل

 .1دفع إشتراكاتهم

في دفع  ةهو تبلیغ المؤمن من خالل الصندوق بالتزامات المنخرطین والمتمثل :اإلنذار -

واإلنذار إجراء إجباري قبل اللجوء إلى اإلجراءات القانونیة  .اإلشتراكات المستحقة

، 1983جویلیة  08المؤرخ في  15-83من القانون  57األخرى بمقتضى المادة 

 . یوما من تاریخ إستالم اإلنذار من أجل تسویة الوضعیة 20مدته 

هذا جال وسبل الطعن الممنوحة للمكلف ویمكن لكما یجب أن یذكر في اإلنذار اآل   

جوء إلى لجنة الطعن األولى فیما جال اآلد اإلعتراض على اإلنذار و اإذا أر  األخیر الّل

  . المعینة

جراء إداري إذا لم تنص علیه القوانین : أخر إنذار قبل المتابعة القضائیة - ٕ و هوا

الخاصة بهیئات الضمان اإلجتماعي عكس اإلنذار حیث یتضمن جمیع اإلشتراكات 

أیام من أجل  10الغرامات التأخریة وللمؤمن مدة إلى الزیادات و المستحقة باإلظافة 

. تسویة وضعیته

 .17، ص مرجع سابق، يكریم مسعود -  1
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یستند هذا النظام إلى قوانین وتنظیمات وتشریعات من أجل  :الطرق الجبریة للتحصیل- 

وهذه اإلجراءات  15-83وقانون  14-83تحدید طرق سیر العملیة وخاصة قانون 

: 1هي

من القانون  59تنص المادة : مصلحة الضرائبتحصیل اإلشتراكات عن طریق  - 

اسطة مصالح الضرائب یوقع على أنه عند إعتماد إجراءات التحصیل بو  83-15

ثم یؤشر علیها الوالي وبذلك  ،الضمان اإلجتماعي كشف المبالغ المستحقة مدیر

المكان الى ویرسل هذا الكشف عن طریق الضرائب المباشرة  ا،یصبح تحصیلها نافذ

. حیث یقیم المؤمن ویحصل عن طریق الضرائب المدفوعة من طرف المؤمن

جوء لضمان لیمكن  :تحصیل اإلشتراكات عن طریق المالحقة -  اإلجتماعي الّل

المتعلق  15-83من القانون  60التي نصت علیه المادة إلى المالحقة 

 . بالمنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي

شف المبالغ المستحقة من قبل هیئات الضمان اإلجتماعي ك اعداد المالحقة هي

ویوقع هذا الكشف من  ،لتحصیل دیونها من إشتراكات وزیادات وعقوبات التأخیر

یصبح التحصیل لطرف مدیر هیئة الضمان اإلجتماعي ثم یؤشره رئیس المحكمة 

. نافذا

 17، ص مرجع سابقمسعودي ،  كریم -  1
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ملفه إلى لجنة الطعن  یوما لتسویة وضعیته أو إحالة 15ویمنح المؤمن مدة 

  .15-83من قانون  61حسب المادة 

: رفیةمعارضة لدى المؤسسات المالیة والمصتحصیل اإلشتراكات بواسطة ال - 

على أن لهیئات ،  15-83من القانون  1الفقرة  68و  67 تینادتنص الم

الضمان اإلجتماعي حق المعارضة على أموال المدین في حدود المبالغ المستحقة 

وتثبت هذه المعارضة من خالل المحكمة  .المؤسسات المصرفیة والمالیة لدى

یوما التي تلي تاریخ اإلرسال للحصول على سند تنفیذي لتحصیل  15خالل 

  . الدین وبالتالي تصبح المؤسسة المالیة مسؤولة عن األموال

وتقوم المؤسسات المالیة بتجمید المال المنقول من طرف الدائن لدى المؤسسات 

. 1المالیة

 :حجر ما لدى الغیر - 

على أنه یجوز لمدیریة دائنة تقدیم معارضة  15-83من القانون  69تنص المادة 

. على األموال المنقولة أو النقدیة للمدین للعینة الدائنة لدى الغیر الحائز لها من الغیر

مام أ ةما للدائن  لدى الغیر بتقدیم معارضة لتحصیل المبالغ المستحق ویمكن حجز

الموثقین في حالة بیع محل تجاري أو تجزئة حصص في الشركة، وبمصفي الشركات 

.23، ص سابقمرجع كریم مسعودي ،  -  1
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حجز من طرف رئیس المحكمة ال ذلك بإصدار عریضة من أجلفي حالة الحل و 

  . 1من قانون اإلجراءات المدنیة 365المختصة إقلیمیا عمال بالمادة 

موال المحجوز أمر من قاضي محكمة وال یحق للغیر المساس باألبالحجز  ویتم

 .ل إال بإذن القاضياوال یمكن التخلي عن األمو  ،علیها

: الطرق الجبریة العامة المقررة في القانون العام

لقد خول المشرع لهیئات الضمان اإلجتماعي إمكانیة إستعمال التشریعات العامة 

.  15-83من نص القانون  27لتحصیل دیونها بموجب المادة 

هذا األمر یعتبر من اإلجراءات اإلستعجالیة لتحصیل الدیون والحقوق  2:أمر األداء-

المتعلق  08-08من القانون  66بحكم المادة  یندون الحاجة لمقاضاة المدین

فلهیئات  .2008فیفري 23بالمنازعات في مجال الظمان اإلجتماعي المؤرخ في 

جوء إلى هذا الخیار مباشرة شرط أن یكون الدین ثابتا  الضمان اإلجتماعي حق الّل

اإلشتراكات النسب و إعداد كشف بالمستحقات و مع  ،اوحال األداء مقدر  ،بالكتابة

 . ت المعینة باإلشتراك والمبالغ المستحقة بشأنهااوالفتر 

ص لدراسة مدى توفر یجب أن یوقع الملف من طرف القاضي المختكما       

تصبح سندا نافذا بعد تبلیغه للمؤمن لفیؤشر القاضي على العریضة  ،الشروط القانونیة

حترام إجراءات الطعن فیه لمدة  ٕ  .صبح نافذالیأشهر  6وا
  .60، ص مرجع سابقبادیس كشیدة ،  -  1
 .63، ص مرجع سابقبادیس كشیدة ،  -  2
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 : التكلیف بالحضور المباشر - 

یجبر المؤمن  ، حیثك بدون رصیدیهذه الطریقة تكون عادة في حالة تحریر ش     

مطالبته من طرف هیئة التأمین بمستحقاتها حسب  تتمو  ،المحكمةأمام لمثول على ا

 .من قانون اإلجراءات الجزائیة 374المادة 

:التحصیل بمحضر قضائي - 

تقوم الهیئات بتحصیل إشتراكاتها عن طریق محضر قضائي مكلف بتبلیغ الدائن    

المتضمن  15-83من القانون  57وذلك طبقا لنص المادة  ،بمستحقات الصندوق علیه

. المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي

ویكلف المؤمن بتسدید مبلغ  ،ضع اإلنذار لدى المحضر القضائيوتتم االجراءات بو        

یوما مع مراعاة الشروط التي یجب أن تتوفر في الدین المستحق حتى  20اإلنذار في حدود 

: تتمثل هذه الشروط فيو  .1یكون هذا اإلجراء شرعي

 أن یكون الدین حال األداء ، أيإستحقاق الدین -

 أن یكون معین المقدار -

 .30، ص مرجع سابقكریم مسعودي ،  -  1
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كمة ویتم إجراء معارضة وحجز ما لدى تحول القضیة إلى المحفي حالة عدم الدفع  -

  . الدائن من أغراض

إداریة كانت أو قانونیة هي الوسائل المتاحة لصندوق  اآللیاتكل هذه الطرق و 

ذي یمثل العصب الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء  للقیام بعملیة تحصیل اإلشتراك اّل

تقدیم ي الصندوق وظیفتیه في فع ایراداته من أجل أن یؤدتمویل الصندوق، ور الرئیسي ل

إال أن هذه . هالبتغطیة األخطار التي یشتم هیسمح لو داءات العینیة والنقدیة للمؤمنین، اآل

ذا  اآللیاتالطرق و  ٕ والمبالغ ستكون ضعیفة فإن درجة التحصیل  استعملتنادرا ما تستعمل وا

 آلیاتنها من كو غم ر بالوالمنخرطین لدى الصندوق  ینقلیلة مقارنة بعدد المسجلالمحصلة 

.هذا ما سبب العجز المالي لنظام غیر األجراء 1983قانونیة مشرعة منذ سنة 
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الجهویة لصندوق التأمینات اإلجتماعیة  دراسة حالة الوكالة:المبحث الثالث 

 2014-2008تیزي وزو ب لغیر األجراء 

فیما یلي سیتم تقدیم دراسة میدانیة حول الوكالة الجهویة للصندوق الوطني لغیر       

االجراء على مستوى والیة تیزي وزو، حیث ستنطرق لمهام الوكالة وهیاكلها والمستفیدین منها 

 من منخرطین ومؤمنین، اضافة الى توازنها المالي

 المهام والهیاكل: تقدیم الوكالة : المطلب األول

المؤمنین اإلجتماعین على مستوى الشبكات الوالئیة التابعة لها تهدف الوكالة إلى إدارة شؤون 

ة للمؤمنین على المستوى تحصیل اإلشتراكات وتقدیم األداءات النقدیة والعینی من خالل

الشبكات الوالئیة التابعة لها وتنظیم  العمل على مستوى تسییر وتنظیمب وتقوم. اإلقلیمي لها

وصرف أجور الستخدمین ما تقوم بتسییر معاشات المتقاعدین ك. ها اإلداري والماليشاطن

  .لدیها

 یر المراقبة الطبیة على المستوى اإلقلیمي،یتقوم الوكالة أیضا بتقدیم وتس

 ،تسجیل المنخرطین الجدد في الصندوق على المستوى اإلقلیمي 

 ،تحصیل اإلشتراكات وتقدیم التعویضات 

 وضعیة المؤمنین  تسویة)mis a jour(، 

 ،تقدیم التقاریر واإلحصاءات إلى الوكالة المركزیة 
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 المتابعة القضائیة على المستوى اإلقلیمي في حالة الضرورة.

 :شبكات والئیة هي كالتالي 3تضم  

تسییر إختصاصاتها  ات ومصالح، لتوليومن أجل أداء مهامها فالوكالة تحتوي على عدة إدار 

 :حسب الهیكل التنظیمي التالي

الوكالة الجهویة تیزي وزو

الشبكة الوالئیة بومرداس الشبكة الوالئیة تیزي وزو  الشبكة الوالئیة للبویرة
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األمانة العامة لإلدارة

(direction regionale)الوكالة الجهویة 

 طبیب مستشار

مهندس إعالم األليمفتشیة خلیة اإلعالم و اإلستماع

نیابة اإلدارة للتعویض و األداءات نیابة المدیر لإلدارة و  شبكة تیزي وزو نیابة اإلدارة للتحصیل شبكة بویرة
و التسییر المالي 

 شبكة بومرداس

شبكة متخصصة شبكة متخصصة شبكة متخصصة التحصیل  التسییر و المحاسبة

مصلحة التسییر و 
 المحاسبة العامة

مصلحة الوسائل 
 العامة

مصلحة الموارد 
 البشریة 

مصلحة التسییر 
المالي و المزنیة 

مصلحة 

اتعویضات

مصلحة 
عقد 

مصلحة 
الدفع 

مصلحة  المنح 
 و المعاشات

مصلحة  مصلحة المراقبة
المنازعات

مصلحة مصلحة اللترقیم
اإلشتراكات

مصلحة اإلستقبال
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  :من هذه الهیئات مهام تختص بها، كما یليلكل 

 المدیریة أو الوكالة الجهویة: la direction regionale 

 .والئیة و المهام التي سبق ذكرهاال الشبكاتبالتنسیق بین جمیع تقوم 

cellule d’écoute:خلیة اإلصغاء -

خلیة إتصال متبادل  هذه الخلیة وضعت في خدمة مجموعة المؤمنین غیر األجراء و تمثل
ادل بین المؤمن واإلدارة وتحقیق متبالإلتصال ا قوةى رفع من دارة و تهدف إلاإلبین المؤمن و 

 .التواصل بین الصندوق والمؤمنین إما أثناء التأمین أو عند اإلحالة إلى التقاعد

sous directeur de contrôle médical: الطبیةنیابة اإلدارة للمراقبة  -

وحقوق المؤمنین في مكونة من طبیب مسؤول و مساعدان مهمتهم ضمان المراقبة الطبیة 
  .الذي أصاب المؤمنالمزمنة مع تحدید قیمة الضرر حاالت المرض و األمراض 

 un centre regional du traitement: مركز جهوي لإلعالم األلي -
informatique 

ختصاصین في الشبكة  اآلليمصلحة في اإلعالم ضم هذه المصلحة رئیس ت ٕ یحرصون  وا
تحدیث ائل و سة بالقیام بالمراقبة التقنیة للو للمؤسس اآلليعلى السیر الحسن لشبكة اإلعالم 

  .البرامج المختلفة

 sous-direction de prestations:ة اإلدارة للتعویضاتنیاب -
وهي مكلفة بتنظیم و تسییر التعویضات والمنح ومعاشات التقاعد لغیر األجراء إضافة إلى 

تسییر حقوق المؤمنین. 
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sous direction d’administration et finance: نیابة اإلدارة والتسییر المالي -

أجل  من من عتاد وموارد بشریة، و ذلكوهي تقوم أساسا بتوفیر جمیع إحتیاجات المؤسسة 
 :متظالسیر الحسن للنشاط في الصندوق و 

 مصلحة الموارد البشریة، -
 الوسائل العامة، مصلحة -
مصلحة التسییر المالي و المیزانیة، -
 .مصلحة المحاسبة -

 2014- 2008التنظیم المالي للوكالة الجهویة لتیزي وزو : الثانيالمطلب 

أساس التنظیم المالي للصندوق فإرادات الوكالة الجهویة تكون تعتبر إیرادات و نفقات الوكالة 
ذیعلى أساس المداخیل المحصلة عن طریق إش ن یلتزمون بدفع اإلشتراك تراكات المؤمنین الّل

المصرح لمصالح الضرائب و في حالة عدم توفر هذه من المداخیل  %15في  المتمثل
  .SNMGعلى أساس األجر الوطني األدنى المضمون المعلومات فهي تحدید 

 .المستحقات التي یدفعها الصندوق لمؤمنیه و ذوي الحقوق ما النفقات، فهي مجموعأ

الذي قبل التطرق إلى تطور اإلیرادات والنفقات سنتطرق إلى عدد المنخرطین في الصندوق 
یسمح بالتحلیل الجید إلیرادات الصندوق ألنها تمثل المداخیل المحصلة عن طریق تعداد 

  :المنخرطین القدامى و الجدد
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 .2014 -2008جدول یبین عدد المنخرطین في الوكالة الجهویة بین 

  الشبكة     
العدد اإلجمالي  بومرداس  البویرة  تیزي وزو  السنوات 

للوكالة الجهویة
2008  840،65  480،21  325،32  645 119 
2009  684،67  091،22  562  337 90  
2010  345،71  677،23  426،35  448 130 
2011  378،71  692،22  160،36  230 130 
2012  467،74  371،23  704،36  542 134 
2013  959،79  306،25  332،38  597 143 
2014     641،86  453،26  242،40  156 153 

 شخص: الوكالة  الوحدة إعداد الطالب من وثائق

یرة المتصاعدة لعدد المنخرطین في الصندوق حیث بلغ عدد من هذا الجدول الوت والمالحظ
رتفع العدد لیصل إلى  منخرط 119 645 ، 2008سنة المؤمنین  ٕ  شخص في 153 156وا

 فقط،سنوات  و هذا عدد كبیر بالنظر الى عدد السنوات التي لم تتجاوز ست 2014سنة 
. جابا على مداخیل الصندوقیمنخرط، وهذا سینعكس إ 33 511فبلغ عدد المنخرطین الجدد 

ع الشبكات األخرى م العدد األكبر من المنخرطین مقارنة موالمالحظ ان شبكة تیزي وزو تض
الكثافة  صناعیة، اضافة الىوذلك راجع إلى الطابع اإلقتصادي للوالیة وتوفرها علي مناطق 

حیث تشكل فرص للنشاط المهني  تمیز الوالیة عن الوالیتین األخریینالسكانیة التي 
  .واإلقتصادي
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األساسیة التي إّال أن اإلنخراط في الصندوق ال یعني أن المداخیل سترتفع ألن المشكلة 
عادة ما ال یدفعون اإلشتراك فالمنخرطون  ،یعاني منها الصندوق هي تحصیل هذه المداخیل

   .)mise a jour(ب كهم دوریا كما یجاإشتر  ال یقومون بتحیین أو

ذین قاموا بدفع لذلك سندرس تعداد المؤمنین ا ذین هم في وضع تجدید دوري،  هماتإشتراكّل والّل
  .بفهم تطور اإلیراداتاألمر الذي یسمح 

ذین دفعوا اإلشتراكات جدول یبین  ذین قاموا بتحالسابقة عدد المؤمنین الّل بین   (mis à jour)      یین وضعیتهموالّل
2008-2014:  

  اإلشتراك     
  سنة 

 تعداد المشتركین
cotisants 

المشتركین  تحیین
cotisants jour 

تعداد المنخرطین 
  اإلجمالي

2008  4389  3323  645 119  
2009  3358  1070  337 90  
2010  229 54  375 51  677 130  
2011  429 57  362 31  230 130  
2012  414 61  155 35  542 134  
2013  823 73  674 44  597 143  
2014  085 83  701 53  156 153  

  .شخص واحد: الوحدة                   وثائق المؤسسة         حسب من إعداد الطالب 

هم یرتفع من سنة اتالجدول أن عدد المنخرطین المستوفون إلشتراكفالمالحظ من خالل هذا 
أنه بالنظر إلى عدد المنخرطین في الصندوق نجد أن عدد  إال ،إلى أخرى وهذا المؤشر جید
ندوق یستوفون من المنخرطین في الص %4هم یصل إلى نسبة اتالمؤمنین المستوفون إلشتراك

و هذا ما  فقط یدفعون إشتراكهم دوریا وقاموا بتحیین وضعهمالمنخرطین  1/3أن إشتراكاتهم و 
 .2014-2008الصندوق الجهوي لتیزي وزو، حسب الوالیات من سیؤثر سلبا على مداخیل 
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  .2014و 2008جدول یبین تطور ایرادات الوكالة ومختلف شبكاتها بین 

  الشبكة    
العدد اإلجمالي للوكالة   بومرداس  البویرة  تیزي وزو  السنوات 

  الجهویة
2008  102567042 ,65 441953789,01  342671273,32  18102954782,98  
2009  1034634149,77  430551909,69  350524045,04  1815710104,50  
2010  1296104470,21  557421500,71  426789241,66  2280315212,58  
2011  1412795640,91  6060443798,07  461116843,52  2479956282,50  
2012  1729595551,03  775039654,16  549305126,49  3053940331,68  
2013  2037745597,40  926674449,47  684057822,34  3648477869,21  
2014  2274248153,41  1026134870,07  736563949,92  4036946973,40  

  ملیون دینار: الوحدة                     لب حسب وثائق المؤسسة        من إعداد الطا

 4فقد وصلت إلى مستمر، المالحظ أن مداخیل أو واردات الصندوق في إرتفاع          
عدد و هذا راجع إلى إرتفاع  2010مقارنة مع ملیاري دینار سنة  2014ملیارات دینار سنة 

ذین دفعوا مالمؤ  ال  دیونهم إّال أن المداخیل كلاإلشتراكات و إستوفوا نین اإلجتماعیة الّل
نما بالنفقات التي تسمح بتوضیح تعكس الوضع المالي للصندوق و  ٕ مستوى التوازن المالي ا

  .یجب مقارنتها للوكالة

لذلك سندرس نفقات الصندوق لمعرفة مدى الموازنة المالیة لهذه السنوات فالنفقات أساسا 
  .و التقاعد A.Sتتمثل في التعویضات على التأمینلت اإلجتماعیة 
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  :2014-2008جدول یبین تطور نفقات الوكالة بین 

  السنوات    
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  النفقات 

  AS 438687650 525049801  648138777  807270219 815162231 1,098296202 1,246751795 نفقات

  2,831735161 2,690767804 2,549598185 2,549598185  1,739303174  1,416440903  1,354949405  نفقات التقاعد

  دینار: الوحدة                                   حسب وثائق المؤسسةمن إعداد الطالب 

نفقات التقاعد تمثل الحصة األكبر من نفقات صندوق التأمین لغیر أن  المالحظ       
سوى نصف النفقات التي یدفعها  األجراء ذلك مقارنة مع التأمینات اإلجتماعیة التي تمثل

مالییر  4ر حیث بلغ إجمالها الصندوق الجهوي و المالحظ أیضا أن النفقات في تزاید مستم
أي ) إیرادات(ملیار دینار مداخیل التحصیل  4،3ذلك مقارنة مع هامش  2014دینار سنة 

متقاعدین أن الصندوق و رغم تحقیقه لفائض في كل هذه السنوات إّال أن تزاید عدد ال
سیشكل عبئ مالي كبیر على الصندوق و ذلك ما الحضناه في الجدول فقد إرتفعت 

  .2014إلى  2008نة س من مصاریف التقاعد إلى ضعفي

قاعدین هو سبب هذا اإلرتفاع الكبیر النفقات حیث فاإلرتفاع الدائم والمستمر لعدد المت
  :سنحاول شرحه بالجدول التالي
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  :2014-2008ن بی د المتقاعدیناتعد

  الشبكة    
  الوكالة الجهویة  بومرداس  البویرة  تیزي وزو  السنوات 

2008  6,837 2,494  2,530  13,618  
2009  6,828  2,554  2,862  13,968  
2010  6,341  2,638  2,730  13,434  
2011  7,303  2,639  2,840  14,503  
2012  7,858  2,875  3,111  14,574  
2013  8,473  2,869  3,051  16,064  
2014  7,665  2,398  2,943  14,542  

  شخص: من إعداد الطالب حسب وثائق الوكالة                           الوحدة

 2014في ألف متقاعد  14والمالحظ إرتفاع عدد المتقاعدین من سنة إلى أخرى فمبلغ     
ألف  13مع رتفاع جد ملحوظ بالمقارنة اإلوهذا  2013ألف متقاعد في  16مقارنة مع 
  .2008متقاعد في 

بألفي شخص ذلك ما یرجع في  2014إلى  2013أیضا إنخفاض معدل التقاعد بین       
معضم الحاالت إلى الوفاة ما یخفض مع عدد المتقاعدین إلى أن اإلرتفاع في عدد 

  .المتقاعدین یعني نقص في دفع اإلشتراكات للصندوق و رفع من نفقات رعایة هذه الفئة
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یسعى الصندوق دوما إلى المحافظة على توازنه المالي لكي ال ینعكس هذا األمر       
بالعمل على تحصیل اإلشتراكات غیر المدفوعة من طرف المنخرطین وهذا یبقى أكبر عائق 
على مستوى التأمینات اإلجتماعیة إنما على المستوى الوطني ككل من أجل تحقیق حمایة 

ر األجراء، وتقدیم أفضل الخدمات واألداءات والتعویضات التي للمؤمنین اإلجتماعین لفئة غی
  .هذا النظام ن یتلقاها المؤمن أثناء إنخراطه فيیجب أ

إنشاء شبكات خاصة في كل محاولة  اأیضو  ،خفض النفقاتولذلك تسعى المؤسسة إلى    
المناطق ولذلك إنتهجت نظام جدید في ال مركزیة التسییر یمنح اإلستقاللیة لكل الشبكات 

مع الوالئیة عن الوكاالت الجهویة التابعة لها في بعض اإلختصاصات كالتحصیل والتعویض 
  .ةلى مستوى الوكاالت الجهویعاإلبقاء على بعض الصالحیات 
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  : خالصة الفصل

 فئات غیر األجراء ة لحمایاألجراء في الجزائر تمثل نظام لغیر التأمینات اإلجتماعیة 

تیسر صندوق خاص بهذه الفئة تماشیا مع وذلك ب...) ر، محامون، الحرفیون فالحون، تجا(

خطار كالمرض والشیخوخة بعض األ وتقدیم حمایة عن اإلقتصادیة واإلجتماعیةجیات االح

الصندوق من خالل دفع الفئات المنتمیة إلى  ك  ضمن إیطار تضامني من طرفذل... 

تزام لدى للكن فقدان الوعي التضامني واإل. جل الحصول على هذه المزایاأل إشتراكاتهم 

ا م اإلجتماعي المنخرطین جعل عدد المسوین لوضعیات إشتراك التأمین ا وضع قلیل جدّ

یشكل عائقا في تقدیم اإللتزامات مستوى المالي ما الل على الصندوق والنظام ككل في خل

على التحول إلى  ،ما أجبر إدارات الصندوق اإلججتماعیین التي على الصندوق لمؤمنیه

من  %91نسبة  تمثله المبالغ من المتخلفین ألنها ذمن أجل إسترجاع ه الجبري التحصیل

نتیجة لهذه العراقیل یصادف الصندوق في كل سنة أو سنتین أزمة في  .موراد الصندوق

ذي یجب أن یتحلى و زناته المالیة ذلك یرجع أساسا لفقدان الوعي التضامنياتو  به  اإللتزام الّل

   .المنخرطون في نظام غیر األجراء
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التأمینات االجتماعیة هي الوسیلة األفضل من أجل تحقیق تأمین اجتماعي لألفراد 

على األخطار االجتماعیة التي  العاملین أو الناشطین من خالل تقدیم أداءات وتعویضات

  . بعد التوقف عن العمل أثناء أداءهم عملهم أو  تصیبهم

 هذه التأمینات تقوم على طابع تضامني إلزامي لألفراد العاملین من أجل توفیر الحمایة

عمالهم بالنسبة لنظام األجراء أو دفع االشتراكات  عن االشتراكاتـ من خالل دفعهم ألنفسهم 

التجار : و المتمثلة ف طرف غیر األجراء والتي تمثلت في فئة الدراسة الشخصیة من

هذه .والصناعیة ...) محامون، أطباء(الحرة  المهنیة الحرفیون، الفالحون، وذوي األنشطة

الفئة التي خصت بنظام خاص بها عرف بنظام الضمان االجتماعي لغیر األجراء یسیرها 

عادة صندوق عمومي یتمتع باستقالل مالي وم ٕ عنوي یسیر عملیة تحصیل االشتراكات وا

  .  1992رغم إنشاءه في سنة  1995 سنة منذ اتتوزیع األداء

ق یحقت مقابل لعدة سنوات اكبیر مالیا  اعجز النظام الخاص بغیر االجراء عانى  وقد

بالتحصیل اإلجباري لبعض من مستحقاته لدى  الصندوق قیام، تناسبا و مرات نادرة في فائض

  . منخرطین

 .یمكن القول أنهم في وضعیة جیدة اءوضاع االقتصادیة لغیر األجر األ ان مع العلم

بسبب أوضاعهم المالیة الجیدة  و یتهربون عن فعل ذلك مرغم ذلك فهم ال یسدودن مستحقاته

 .حاجة إلى أن یقوم النظام بحمایتهمنتیجة لذلك فهم لیسوا ب إجتماعي، أمنتهم في جعل التي

ضیقه مالیة بالرغم من االرتفاع الجید في هذه من األسباب التي وضعت النظام ككل في 
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األجراء ل إّال أن تهرب المنخرطین عن االلتزام بواجبهم تجاه الصندوق الخاص بغیر یالمداخ

  . لصندوقالمالیة ل مشاكلالتسبب في 

دم التصریح بالنشاط بالنسبة لعدد كبیر من أصحاب إّال أن هناك سبب أخر وهو ع

غیر الرسمي تهربا منهم لتفادي دفع غیر األجراء ككل في إطار العمل أو  الحرة المهن

الضرائب ومبالغ التأمینات االجتماعیة وسعیهم إلى الربح الكبیر في أسرع وقت ممكن وعدم 

 .غیر الرسمياخل االقتصاد الموازي حققونها دحاجتهم إلى أي تأمین للوفرة المالیة التي ی

المنخرطین جذب على بالرغم من كل هذه العراقیل فنظام غیر األجراء یحاول دوما العمل 

الدفع في الدفع و دفع المستحقات العالقة بمسح  الغرامات الناجمة عن التأخیر مزایا ل همومنح

  . بالتقسیط

 خالل هذا یمكن القول أن النظام الخاص بغیر األجراء منظومة هشة وغیر فمن

غیر كما ینبغي أیضا توعیة العمال  .یجب العمل على إعادة إصالحها قانونیالة اممتك

بتقویة العمل التحسیسي وتقدیم أداءات أفضل  األجراء بأهمیة التأمین اإلجتماعي وذلك

 اإلشتراكات تحصیلإعادة النظر في كیفیة كما یجب بغیة تحفیزهم على االشتراك ، أحسن و 

  . القانونیة وآلیاته هاالطرق المستعملة فیو 

تقدیم حمایة ل في الجزائر یسعى نظام الضمان االجتماعي لغیر األجراء وعلى العموم

سیاسته فضل ب ةالوفاالعجز و اجتماعیة لفئاته بتقدیم حمایة عن المرض واألمومة والتقاعد و 

  . اإلجتماعیة لتأمین فئاته المؤمنة من األخطار االجتماعیة حمایةال القائمة على 
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اإلجتماعي، دراسة حالة صندوق الضمان اإلجتماعي تلمسان، مذكرة لنیل شهادة 

 2014الماجستیر تخصص تسییر المالیة العامة، 
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زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات اإلجتماعیة، دراسة  -
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مسعودي كریم، طرق وآلیات تحصیل اإلشتراكات في نظام الضمان اإلجتماعي لغیر  -

األجراء، مذكرة للحصول على شهادة تكوین ما بعد التدرج، تخصص تسییر الضمان 
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