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السنة الجامعية2015/2014 :

الى من يشتيي لساني نطقيا ،ترفرف العين لوحشتيا

الى التي رقت عيناىا دمعا انتظا ار وشوقا لترى لي غدا

افضل الى أولى الناس بصحبتي ونور دربي  ...وبالصبر

عن المشقات حممتي...ولدتني ...بأيدي االالم ربتني ،
الى من ىمساتيا احمى من صوت الناي ،التي كمماتيا

دوما تبقى نجواي  "،امي الحبيبة "

الى من عممني كيف اقاوم مصاعب الحياة بكل بسالة
الى من ارادني دوما متعممة والى رمز المحبة والعطاء
أبي حفظو اهلل

الى جدي الغالي "لخضر" حفظو اهلل وأطال عمره

الى كل اخوتي وأخواتي الى كل خاالتي وأخوالي وعماتي
وأعمامي وأوالدىم .الى كل العائلة.

الى رفيقات الدرب وجميع صديقاتي حفظيم اهلل لي
وفي االخير اسال اهلل ان يكون عممي ىذا موفقا
.

أشكر هللا و أمحده كثريا اذلي موال ثوفيقو ملا
أمتمت ىذا امؼمل.
أثقدم ابمشكر اجلزيل اىل الس خاذ املرشف
بوغزبز معر اذلي مل يخوان
نلحظة غن افاديت بخوجهياثو امقمية جفزاه هللا
لك اخلري غين .وامشكر ايضا ملساثذة امكرام
اغضاء جلنة املناقشة ػىل ثفضليم بقبول مناقشة
ىذه املذكرة
وأثوجو خبامص جشكرايت اىل أساثذيت اذلين
درسوين يف مجيع مراحل دراس يت
كام اثوجو ابمشكر اىل موظفي ضندوق
اموطين نلخأمينات الاجامتغية مواكةل
املس يةل اذلين افادوين ابملؼلومات امقمية .
اىل لك من سامه
يف حرقية واثراء امبحث امؼلمي

المقدمة العامة
مقدمة :
ب عاأمن ا لضععمان ماعمععاتططن مع مععب مععن مع مبععا

إن ش ع ال أفععلد

لع مط ع

ع طع

إلقعصععادط  ،ام بععد مععن اععع لش ع ال أن طعاسععد مععن مععهم مسععاام أ ععلا لعاتم ع بادط ع
لع طع ع أا ععد ا لع ععلد ا لماعم ععع اا ععم ش ععمم باتعب ععال تض ععا فع ع
لضععمان ماعمععات ا لعععس طس ع ه بععدال لععه ع ط ع

لماعم ععع ل ععي ل ع ع فع ع

لعاعععم بال ب ععا

لماعم ععع

لع ط علل ف ع

لع دطم لدتم لمادس ا لم اس لها.
ااعععل لععي ل ع ف ع أن طعععم عععافطل لععي مععن مععهم لاهععد لععا
ا لمععا لد لاععم دال ع مععن ل ععا

مقعصععادط ا ماعماتط ع ا ل افط ع  ،إم أن لع ععدطا

عشمم م الا ل مب لمعزطد تمه لم افع الطس أقمها ل ماطع
معععاال مطععلد

ابمععا طعع ع مععع لع ظععطم

مععن لمسععااما

ل الط ع

عاا لع عم تعن ل معم ا معا

ا لعععس طلاععع لععه معععاال م ععدم

الاععاد لععدمم مععن

ماال اع سطن اعااعي.
امع ععا أن لظع ععلاا مقعصع ععادط ا لمالط ع ع ا لدطما لفط ع ع باإلضع ععاف لع ععه سع ععا
ع ععدطا

لاقع

مهمع مععام د لل لضععمان ماعمععات أ ععي ط ععلا فع

أامها اان ل ظام م طسع طع فلال عا ز ي لمال بسبب ل ع ا

ل مع ععم عم ع ععم

ل ععال صع ابا

امع

لمعزطدل أمام مطلد

لعع

ع لا بدالاا عزطد م طا اب ل ع ا .
أوال :االشكالية
ع ع ععاطل آلط ع ععا

مااطع ع ع

ع ص ع ععطم مش ع عععلاا

لع ع ععا زن لم ع ععال لصع ع ع دا

لع طع ع ع

لعأمط ع ععا

ماعماتط لم مام مالا؟
ا لعس ط دلج ع عي أسئم لعلتط لعالط :


لماض


ما معهام لعأمط ا
مععاا

ماعماتط ا امطعها ف

لماعمع ؟

لععا

لمعأمط ععا

مم ععال لعع طا طهععا لصع دا

لي؟.
ما معهام مشعلاا

ا ل ع صطمها ؟
أ

ماعماتطع ا لعئععا

المقدمة العامة
ع صطم مشعلاا



ماا م اقا



اطا طمان ع اطل أد ا لص دا

لااال لمسطم لمضمان ماعمات ؟
لا

لمعأمط عا

ماعماتطع لع عدطم معدما

فضم لممؤم طن؟
ثانيا :الفرضيات
عساام ص ادط



لضمان ماعمات فع علقطع لسطاسع للمطع لعه لاقاطع معن

مم ال لع طا طها لص دا .


قم مبلل تا ن لع صطم عؤ ل تمه ملدادط ع صطم لص دا .



تدم اااد دال عااط ط سبب من سباب قم مبلل تا ن لع صطم
ع عبل مشعلاا



اا



لمصدل لا طد لعماطم ص دا

ل دطد من لم اقا

لضمان ماعمات .

لع ع د من لع صطم مشعلاا

لص دا .

ثالثا :أهمية الدراسة
امط اع لدلس اا ها ع الج ماضاتا ط عم ماا ا امط معمطزل اباإلضاف له

عأع

ي طع م بالظلاا ماعماتط لمساان لمعم م ف ضمان ا ماط لعلد من مم ال لع
طا اهها ف

طاعي لطامط  ،ااا ما ا م ا ع ل لهع لماضاع لم اال إت اا لم

تن

لمؤم طن ا لع

عؤ ل

لضمان ماعمات

ام الا

تمه لعا زن لمال لص دا

ل ائ
لا

لع

عا اي ع صطم إشعلاا

ماعماتط لم مام مالا.

لمعأمط ا

رابعا :أهداف الدراسة
ه ععدا م ععن م ععهم ا ععع لماض ععاع لاص ععام ل ععه ع ععائج م اس ععب ل ععم لمش ععاه
بع صععطم مشعععلاا

لع ط ع

لعععا زن لمععال لص ع دا

لعأمط ععا

لمع م ع ع

ماعماتط ع لم مععام ماععلا

لااال لمسطم ؛


لع لا تمه مدى أامط لضمان ماعمات ف



لع لا تمه لم اقا



لع لا تمه آللطا

لماعمع؛

لع ع د من ف الط ع صطم مشعلاا
لم اسب لمعامب تمه م اقا
ب

لمص دا ؛

ع صطم مشعلاا ؛
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لعع ع طما ععن أن عس ععاام فع ع

ع ععدطم مقعل ععا

ع ص ععطم

لعام ععب تم ععه م اق ععا

مشعلاا .
خامسا :حدود الدراسة
بدلس ع ع صععطم إشعععلاا

قعصععل اععع لدلس ع ف ع ب ععداا لماععا
لمعأمط ععا

إلاعماتط ع لم مععام أاععلا لااال ع لمسععطم أمععا لب ععد لزمععا

شععلاا

لصع دا معن  ،2014-2004مععا ل عداد لبشعلط فعم مع

لععا

لص ع دا

ف ععد ع اال ععا ع صععطم
فع م ابمع مععع مععاظع

لص دا .
سادسا :أسباب اختيار الموضوع


ماعماتط .

ل ب لمب ث ف ماام لعأمط ا

ماعماتط ف



ظل أامط لعأمط ا



م لبا طن ف اع لماام؛

ل طال إلقعصادط ا إلاعماتط .

سابعا :المنهج المستخدم
لم ع هج لمعبععع لةااب ع تمععه إلشععاالط اععا م ع هج اصععع ع مطم ع طع م ع بالاا ععب ل ظ علس
لص ع دا

باإلضععاف لععه م ابم ع مععع ممعمععا مععاظع
ما ععلا لااالع ع لمس ععطم  ،أم ععا لاا ععب لمط ععد
لط

لع مطم إله لملابا

لععا

ف عععم دلسع ع

ماعماتط ع لم مععام

لمعأمط ععا

الع ع لصع ع دا اعلع ع باس عععمد م

مساسط  ACPباسعمد م بل امج ،SPSS

ثامنا :الدراسات سابقة
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مععالل لمااسععطل بعادطس اشعطدل ب عا ن " لممعا لل لمضعما ا لطعا

فعال لم ازتعا

ف ع ماععام لضععمان ماعمععات  ،عمصععم قععا ان متمععام" ،امط ع ل ععا ا ل مععام لسطاسععط ،
اام ع ل ععاج لمضععل ،باع ع  2010-2002 ،إن تععلال ممعمععا
ا إلاعلا

لعع

ع اعم اعع ظم آلطعا

لازئلس اممعما لع عدطه

لعع

عسعاط م ازتعا
ع أل

ف ا م ظام لعساط لد ممط لم ازتا

لاا ععب

لضعمان ماعمعات

فع

ل ا ا طع
لعشعلطع

تمطهعا عسعم بعالاقاا ت عد إلدل لمشعلع لصعلط
لضمان ماعمات بصع تام اع
ج

أصعم قبعم

المقدمة العامة
لمااا أمام ل ضاا ،عل لعسططل تمعه لمعؤمن لعي أا عاس

أس ععاطل ف

اقعي معن ع صعطم

اقي.
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مد ممع ع ل ط ععب س ععماع ب ععا ن " م ععال ل ععا ا

لمعأمط ععا

ماعماتطع ع فع ع

لعشع علطع

لازئلس امشاامي ل ممطع " ،امطع ل معام مقعصعادط ا لعاالطع اتمعام لعسعططل ،اام ع فل عا
تبععاس ،طععام  26/25أفلطععم  ،2011طععث اععان لهععدا للئطسع لمب ععث دلسع ا قععع عشعلطع
لضمان ماعمات ف ظم لعشلط ا
ف

لادطد لع عأع لع دطم ل عائم ا ل اعل

لمااعادل

لعشلطع لازئلس.
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مد ممع م مععد زطععد ن ا م مععد ط ععاب ب ععا ن "ف الطع

لمؤسسعا

لععأمطن ماعمعات

ع طع

لازئعلس فع

ماعمعات " ،مد ممع م دمع ضعمن لممع عه لعدال
ل مم اآفا

لمععا لد لعماطمطع

لسعهم

لمالطع

لمعا ع

ل ظعام لضعمان

لسعابع عام :لصع ات لعأمط طع  ،لا قعع

لع اطل – عاالب لعدام  ، -امطع ل معام مقعصعادط ل معام لعاالطع ا تمعام

لعسععططل ،اام ع

سععطب

بععن بععاتم

بالشععما ،طععام  04-03دطسععمبل  ،2012ا لهععدا

للئطسع معن لدلسع لعمعطعا معن ا عأل أضعلل ا لممعا ل لعع عصعطب لععلد ل امعم أا
طعل ل امعم ،ااعع تعن لطع
لما اهع آ الاعا ،ااعا بععل

دفعع اع عاطال اعزا معن لمسعائل لعع

طا ع

ممعمعا أم عال ماعماتطع

طماعن أن طع ممهعا

لمضعلل ب طعال إل سعان

االملال ،لشطمام  ،لب ال  ،ا طلاا من أم ال.
تاسعا :هيكل البحث
ع عاس اع لدلس تمه هث فصام فصمطن ظلططن ا ل الث ع بط
ب ععاا تمععه اععع ع اال ععا ف ع

لعصععم أام مععدمم إلععه لضععمان إلاعمععات مععن مععهم إت ععاا

معهععام لمععأمطن إلاعمععات ااععع لضععمان إلاعمععات ا لع ععال
مزطا  ،مصائصي اع سطماعي .

د

لعع مععل بهععا باإلضععاف إلععه
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أمععا بال سععب لمعصععم ل ععا

ف ععد ع لق ععا فطععي إلععه تععلال مااطع لصع دا

إلاعماتط لم مام أالا اعل من مهم ع دطم معهام لمصع دا ااعع لعئعا
أم ال لع طا طها ا أد ا

لمعأمط ععا

لععا

لماضع

لم دم من قبمعي اباإلضعاف إلعه معهعام مشععلاا

لعي،
ا عل

ع صطمها ااطعط عسططلاا.
أما لعصم ل الث فمصم لماا ب لع بط
طععث ع لق ععا فع
لمب ععث ل ععا
ع مطمطع مشعععلاا
لمعأمط ا

لهع لدلس ا لمعاان من مب طن

لمب ععث أام لععه ع طععطم تععام لمااالع اعاضععط
ع صععطم إلشعععلاا

ف ععد ع اال ععا فطععي ع ععاطل آلطععا

لصع دا ام االع طاععاد مععام لم ا ئع

اعل ع مععن مععهم دلس ع

لعع طا اههععا لصع دا

ماعماتط لم مام أالا ف ع صطم إلشعلاا .

ه

لهطاععم لع ظطمع لهععا ،أمععا
لععا

مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول
تمهيد

تتميز ىيئات الضمان اإلجتماعي بكونيا مرافق عامة ذات طبيعة إجتماعية تم تسييرىا
ذاتيا من طرف المنتسبين إلييا والمنتفعين منياا نظا ار لمطاابل التضاامني والتيااركي والتعااوني
الذي يميز ىذه الييئات عن باقي المرافق العمومياة اأخار مان جياة ولضامان مراقباة جميال
اأفراد الفاعمة إلدارتيا (خاصة في الجانب المالي ) و المياركة في تنظيميا .
ولقد ساير نظام الضمان اإلجتماعي بالجزائر منذ نياتتو مبادأ التيساير نظا ار لمخصوصاية
التااي يتميااز بيااا بكونااو ماان أكثاار اأنظمااة و أنساانيا ماان نيااث إمتيااازات النمايااة اإلجتماعيااة
التااي توفرىااا مختمااف الصااناديق وصااي الضاامان اإلجتماااعي بمفيوميااا الواساال مسااتفيدا ماان
كونو إمتداد لنظام التتمين اإلجتماعي الفرنسين مرو ار بمختمف مرانل تطور النظاام السياساي
واإلقتصادي الجزائري بعد االستقالل .
وعميو قد تناولنا في الفصل اأول دراسة اإلطاار المفااىيمي لمتاتمين اإلجتمااعي وذلاك
فااي مبنث اين ني ااث خصااص المبنااث اأول لممف اااىيم اأساسااية نااول التا اتمين أمااا المبن ااث
الثاني فخصص لمزايا خصائص و أسس التتمين اإلجتماعي.
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مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول

المبحث ال ول  :ماهية الضمان اإلجتماعي
يعتب اار الض اامان اإلجتم اااعي ركيا ازة ميم ااة ف ااي عممي ااة بن اااص المجتم اال وعنصا ا ار أساس اايا
بالنس اابة لمني اااة العممي ااة أفا اراد المجتم اال وب ااذلك س اانناول إعط اااص مفي ااوم لمتا اتمين والض اامان
اإلجتماااعي و الم ارناال التااي ماار بيااا ىااذا النظااام ماال تبيااان أىميتااو أىدافااو و ىياكمااو التااي
يتكون منيا والتي تساعد عمى رفل مستو التتمين.
المطمب الول  :مفهوم التأمين اإلجتماعي
 -1تعريف التأمين والضمان اإلجتماعي والفرق بينهما
 1-1تعريف التأمين
أ-التعريف المغوي :تتمين " :أمن" أي إطمتن وزال خوفو وىو بمعنى سكن قمبو وكذلك
كممة اأمن عند الخوف ومن ذلك قولو تعالى} :وآمنيم من خوف.{1
ب-التعريف اإلصطالحي:2


عقااد يمتاازم بااو المااؤمن أن يااؤدي إلااى المااؤمن لااو أو إلااى المسااتفيد مبم ااا ماان المااال وفااق

ترتيااب معااين فااي نالااة وقااوع الخطاار المناادد فااي العقااد و ذلااك مقاباال أن ياادفل المااؤمن لااو
لممؤمن مبم ا منددا أو أقساطا دورية.
ج -التعريف القانوني  :3لقد نصت المادة 621من القانون المدني الجزائري عمى أن:
" التاتمين عقاد يمتازم بمقتضااه الماؤمن أن ياؤدي إلاى الماؤمن لاو أو إلاى المساتفيد الاذي
إيترط التتمين لصالنو مبم ا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عاوض ماالي آخار فاي نالاة

 -1كريمة عيد عمران التأمين اإلسالمي والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية دار أسامة لمنير عمان الطبعة االولى

 2014ص.14

 -2كريمة عيد عمران مرجل نفسو ص.8

 -3زىير بركم محددات الطمب عمى تأمينات الحياة دراسة تطبيقية بوالية قسنطينة مذكرة الماجستير كمية العموم

االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير تخصص بنوك و تتمينات جامعة منتوري – قسنطينة
ص.16-15
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مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول

وقااوع الناادث أو تنقااق الخطاار المبااين فااي العقااد وذلااك مقاباال قسااط أو أيااة دفعااة ماليااة
أخر يؤدييا المكتتب لممؤمن.
 التتمين ىو عبارة عن نظام أو أسموب ينطوي عمى إتفاق مسابق باين طارفين ياتم مان
خاللاو تنويال الخطار المعارض لاو مان طارف الثااني ( الماؤمن لاو ) إلاى الطارف اأول
(الماؤمن) مقابال دفال مبما منساوب باالطرق اإلنصاائية والرياضاية تمكان مان ت طياة
الخسارة المنتمماة والقابماة لمقيااس كمياا أو جزئياا وبمقتضااه ينتقال عابص الخطار المتوقال
من خسارة مادية منتممة إلاى الماؤمن بطريقاة تسام بتوزيال الخطار عماى عادد كبيار مان
المساتفيدين والمعرضاين لاذات الخطار أو أخطاار متياابية وذلاك بيادف نماياة اأفاراد
والمؤسساات مان اأخطاار المنتمماة الوقاوع بصاورة غيار متعمادة مان جاناب الماؤمن لاو
وبطريقة تنقق الصال العام لممجتمل ودفل عممية التقدم.4
 2-1مفهوم التأمين اإلجتماعي
تعتبر التتمينات اإلجتماعية من أىم النظم التي تعاال اأخطاار التاي يمكان أن يتعارض
ليا اإلنسان طا ا ااوال نياتو وأفراد أسرتو بعد وفاتو وتعرف:
" -1عماى أنياا كال تاتمين إجبااري مان الدولاة ييادف إلاى تاوفير النماياة المادياة لمطبقاات
الضعيفة لممجتمل في نالة تعرضايم أخطاار لايس فاي قادرتيم تنممياا كتخطاار المارض أو
نوادث العمل العجز أو الوفاة المبكرة البطالة أو وصوليم سن الييخوخة.5
و كا ا ا اما اخا ا ا اتا ا ا امفت آراص كت ا ا ا ا ا ا ااب الا ا ا اتتمين ف ا ا ا اي تنديااد المعنااى العاام لمتاتمين
اإلجتماعي.
 -4صندرة لعور التأمين عمى أخطار المؤسسة دراسة حالة تأمين خسائر االستغالل مذكرة الماجستير كمية العموم

االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير تخصص  :بنوك و تتمينات جامعة اإلخوة منتوري – قسنطينة -2004
 2005ص.20

-5نعيمة زيرمي مسعودة زيان الحماية االجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر الممتقى الدولي السابل

نول :الصناعة التتمينية الواقل العممي وآفاق التطوير – تجارب الدول  -كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و
عموم التسيير جامعة نسيبة بن بوعمي باليمف يومي  04-03ديسمبر  2012ص.2
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مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول
حيث يعرف بالنشارد:

التتمين اإلجتماعي عمى أنو النظام الذي يتوفر فيو العناصر التالية:


عنصر اإللزام ( اإلجباري في التتمين(؛



تنمل النكومة لجزص من تكاليف التتمين؛



قيام النكومة بدور المؤمن ( ىيئة التتمين).

اليادف اإلجتمااعي لمتفرقاة بيناو وباين التاتمين الخااص ( التجااري ) ب ا اصرف ال ا ا ا ا انظ ا ا ا ار
عن يخصية القائم بالتتمين.
كما يعرف عادل عز:
التتمين اإلجتماعي عمى أنو كل تتمين إجباري من الدولة ييادف إلاى تاوفير النماياة المادياة
لمطبقاات الضاعيفة لممجتمال فاي نالاة تعرضايم أخطاار لايس فاي قادرتيم تنممياا كتخطاار
المرض أو نوادث العمل العجز أو الوفاة المبكرة البطالة أو وصوليم سن الييخوخة.6
 3-1تعريف الضمان اإلجتماعي:
ينسنب مفيوم الضمان اإلجتماعي عمى جميل التدابير الرامية إلى تقاديم اإلعاناات ساواصا
كانت نقدية أو عينية لضمان النماية من جممة أمور منيا ما يمي:
-

اإلفتق ااار إل ااى ال اادخل المت ااتتي م اان العم اال (ع اادم الكفاي ااة) نظا ا ار إل ااى الم اارض العج ااز

اأمومة إصابة العمل البطالة تقدم في السن أو وفاة أند أفراد اأسرة؛
-

اإلفتقار إلى سبل الوصول لمرعاية الصنية أو عادم القادرة عماى تنمال أعبااص الوصاول

إلييا؛
-

عدم كفاية الدعم اأسري خاصة لألطفال والبال ين المعالين؛

-

الفقر العام أو النرمان اإلجتماعي. 7

 -6درار عياش اثر نظام الضمان االجتماعي عمى حركية االقتصاد الوطني دراسة حالة الصندوق الوطني لمتأمينات

االجتماعية لغير االجراء casnosشبكة بومرداس ييادة الماجستير كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم

التسيير تخصص التنميل االقتصادي جامعة يوسف بن خدة الجزائر  2005ص.40
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مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول
 4-1الفرق بين التأمين والضمان اإلجتماعي

8

الضامان اإلجتمااعى ىاو تعبيار ياامل يعناى كال أناواع النماياة اإلجتماعياة التاي تقادم
لمماواطنين ساواص عان طرياق التاتمين اإلجتمااعى أو المسااعدات اإلجتماعياة أو غيرىاا مان
أصاناف الخادمات والرعاياة التاي تكفال رفاىياة الماواطنين وأمانيم وبااأخص لألطفاال وكباار
السان والمعاوقين وغيار ذلاك مان الجياود التاي تباذليا الدولاة فاي النقال اإلجتمااعى أماا
التتميناات االجتماعياة فتعتبار أناد وساائل الضامان اإلجتمااعي فاي مجاال تنقياق كال مان
النماياة واأمان اإلجتمااعيين وىاي تقتصار عماى تماك الانظم التاي تساتيدف ت طياة خطار
إجتمااعي معاين فاي مقابال تجميال إياتراكات يؤديياا المساتفيدون مان التاتمين ومان ثام إعاادة
توزيل ىذه اإليتراكات عمى من يتنقق بالنسبة ليم وقوع الخطار الماؤمن مناو وعمياو فاذذا ماا
تنممات الدولاة فاي نظاام معاين عابص الم ازياا دون مقابال مان اإلياتراكات ياؤدي ذلاك الاى نازع
صفة التتمين من النظام ويصب نظاما لمضمان اإلجتماعي.
 1مراحل تطور نظام التأمينات اإلجتماعية في الجزائر

9

لقااد عاارف نظااام الضاامان اإلجتماااعي عاادة تطااورات وذلااك تبعااا لمم ارناال العدياادة التااي ماارت
بيااا االقتصاااد الج ازئااري فقااد ماار نظااام الضاامان اإلجتماااعي بماارنمتين وىمااا مرنمااة صاادور
قاوانين إصااالح منظومااة التاتمين اإلجتماااعي أي مرنمااة مااا بعااد ساانة  1983والمرنمااة المواليااة
ليا والممتدة الى يومنا ىذا ومنو سنقوم بدراسة مرانل التطور.
 1-2مرحمة ما قبل سنة 1983
تمياازت ى ااذه المرنمااة بذس ااتمرار تطبي ااق الق اوانين الفرنس ااية فا اي مجااال الض اامان اإلجتم اااعي
مبايرة بعد االستقالل وذلك بعد أن كانت سائدة أثناص االستعمار

-7مؤتمر العمل الدولي الدورة المائة الطبعة االولى  2011ص.6

 -8زيرمي نعيمة زيان مسعودة مرجل سابق ص.3

 -9الطيب سماتي اإلطار القانوني لمتأمينات االجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكمه العممية كمية العموم االقتصادية

والتجارية وعموم التسيير جامعة فرنات عباس يومي  26/25أفريل  2011ص.21
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الفصل األول
 2-2أثناء االستعمار.

إن نظام الضمان اإلجتماعي الجزائري يعتبر وليد النظام الفرنسي غير أن ىاذا اأخيار لام
يطبااق بيااكمو المعااروف عمااى الج ازئ اريين إذ كااانوا يناااولون دائمااا المنافظااة عمااى اإلمتيااازات
التا ااي يتمتعا ااون بيا ااا بوصا اافيم أعما ااى درجا ااة ما اان الج ازئ ا اريين ولا اام يا ااتم تمديا ااد نظا ااام الضا اامان
اإلجتماعي إلى الجزائر إال في سانة  1958وذلاك بعاد تبماور فكارة االساتقالل و ظيورىاا جاراص
الثااورة الجزائريااة إذ تاام إج اراص بعااض اإلصااالنات فااي مجااال اليياكاال الصاانية وكااذا تكااوين
مساتخدمي قطااع الصانة .إال أن ىاذه اإلصاالنات كانات ذات أثار منادود ولام ييامل اغمبياة
الجزائريين إذ امتاد فقاط عماى المعمارين وكاذا الج ازئاريين العااممين لادييم بااإلدارات اإلساتعمارية
فقااد تاام إدخااال نظااام ت اتمين إجتماااعي لاام يمااس إال القطاعااات النساسااة لااردارة اإلسااتعمارية
والتااي تخاادم مصااالنو نيااث أن ىااذه الفت ارة تمياازت بااالفوارق بااين الج ازئ اريين والمعم ارين إذ أن
نظام التتمين عمى المرض كاان يخاص فقاط اأوربياين وكاان بااقي الياعب يساتفيد مان إعاناات
رمزيااة كالمساااعدات الطبيااة المجانيااة وماان خااالل ىااذه المرنمااة فذنااو عمااى الاارغم ماان ظيااور
نظام تتمين إجتماعي إال أن الجزائريين لم يذوقو طعم النماية اإلجتماعية إال بعد اإلستقالل.
 3-2الفترة التاريخية ما بين سنة  1962الى سنة .1983

10

بعاد اإلسااتقالل و تماياايا ماال اإلتجاىاات ماان طاارف الدولااة الجزائرياة فقااد إعتماادت الج ازئاار
عمااى اإليااتراكية كتغمبيااة الاادول نديثااة العيااد باإلسااتقالل ممااا يفاارض إجاراص ت ييارات عمااى كاال
المسااتويات خاصااة فااي مجااال النمايااة اإلجتماعيااة لمم اواطنين ونظ ا ار لم ااادرة معظاام العمالااة
الفرنس ااية والي اايص اأى اام ى ااو وج ااود ع اادة ص ااناديق غي اار متجانس ااة ( 71ص ااندوق لمض اامان
اإلجتم اااعي  11ص ااندوق لمض اامان اإلجتم اااعي ع اادم تنظ اايم القط اااع الفالن ااي و إخض اااعو
لمتتمين ).

-10الطيب سماتي المرجل نفسو ص.22
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الفصل األول

وكذلك قمة اإليتراكات وكثارة ممفاات التعاويض العالقاة وباذلك فقاد تام اإلعتاراف باالنق فاي
الصاانة والنمايااة اإلجتماعيااة فااي الميثاااق الااوطني ساانة  1976وكااذا فااي دسااتور 1976الااذي
اعترف لجميل المواطنين بنقيم في نماية صنتيم .
وتمياازت فت ارة :1983بتنااوع اأنظمااة إذ كاناات فئااة المااوظفين أو العمااال تخضاال لنظااام خاااص
وكااان ىااذا التنااوع مباارر بتنااوع قطاعااات النياااط وبااذلك كااان نظااام الضاامان اإلجتماااعي معقااد
ساواص فاي التنظايم أو التسايير وفاي سانة  1970بادأت أولاى منااوالت خماق ناوع مان التجااانس
باأنظمة المختمفة ووفقا لممرسوم  116-70الماؤرخ فاي  1أوت  1970الاذي تام وفقاو إعاادة
تنظاايم الضاامان اإلجتماااعي وذلااك بذنياااص صااناديق متخصصااة كمااا تاام بموجااب اأماار رقاام
 08-74المااؤرخ فااي 30جااانفي  1974جعاال كاال ىااذه االنظمااة تناات وصاااية و ازرة اليااؤون
اإلجتماعية.
 4-2مرحمة ما بعد1983:
في سنة  1983تقرر تطوير نظام لمضمان اإلجتماعي نياث صادرت خماس ( )05قاوانين
تمنااورت نااول التتمينااات اإلجتماعيااة ن اوادث العماال واأم اراض المينيااة إلت ازمااات العاااجزين
والمتنازع فيو في الضمان اإلجتماعي

11

.

وقااد تاام إنياااص كاال االنظمااة الموجااودة قباال  1983وانياااص نظااام مونااد لمضاامان اإلجتماااعي
يتميز بتونيد كل اإليتراكات واإلمتيازات الموجية لكل العمال.

12

وىااذا التنظاايم الجديااد يااكل تضااامن قااوي وأعطااى ماان عائميااة وخفااف يااروط النصااول عمااى
النقوق وكذا وسل الت طية اإلجتماعية إلى أصناف إجتماعية جديدة.

 -11انظر المرسوم رقم  422-83المؤرخ في 2يوليو سنة 1983المتضمن تنديد الييادات.

 -12منمد سعداوي :اثر االصالحات الهيكمية فيما يخص التحفيزات الجبائية والشبه الجبائية عمى التوازن المالي

لمصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية ،مذكرة الماجستير تخصص االقتصاد واالنصاص التطبيقي المعيد الوطني

لمتخطيط واالنصاص  2005ص.40
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الفصل األول

وتطبيقا ليذه القاوانين فقاد تام إنيااص ثالثاة صاناديق لمضامان تيامل الفئاات وذلاك بموجاب
13

المرسااوم التنفيااذي رقاام 07-92فااي 1992-01-04

تاام تونيااد أنظمااة واجيازة الضاامان

اإلجتماعي سواص من الجانب المالي أو من نيث التسيير و ىذه صناديق ىي:


الصندوق الوطني لمتتمينات اإلجتماعية العمال اأجراص ). (CNAS



الصندوق الوطني لمتقاعد).(CNR



الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي ل ير اأجراص ).(CASNOS



الصندوق الوطني لمتتمين عن البطالة )(CNAC



الصندوق الوطني لمعطل المدفوعة اأجر والبطالاة الناجماة عان ساوص اأناوال الجوياة

في قطاعات البناص واأي ال العمومية والري).(CACOBATH
وتيادف الصاناديق إلاى تاوفير خادمات التاتمين اإلجتمااعي والصاني لمماواطنين ونماايتيم
مان المخااطر التاي قاد تنال بيام تمايايا مال الناجياات الممناة لمنماياة والمعبار عنياا مان
طرف العمال من جية وكذا جميل فئات المجتمل النيطة في جميل المستويات.

14

المطمب الثاني  :التأمين اإلجتماعي هياكمه وتقسيماته
-1

هياكل التأمين اإلجتماعي

 1-1الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال االجراء:
يقاوم الصاندوق الاوطني لمتتميناات اإلجتماعياة بتاتمين ناوعين مان المخااطر الناوع اأول
يتمثل في المخاطر ذات الصفة اإلنسانية وتتمثل فاي التاتمين عماى المارض الاوالدة العجاز

-13المرسوم التنفيذي رقم 92-07المؤرخ في 1992-01-04المتضمن الوضل القانوني لصناديق الضمان االجتماعي و
التنظيم االداري والمالي لمضمان؛

-14منمد زيدان منمد يعقوبي فعالية الموارد التمويمية المتاحة لمؤسسات التأمين االجتماعي الجزائري في تحقيق

السالمة المالية لنظام الضمان االجتماعي مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي السابل نول:الصناعة التتمينية الواقل
العممي وآفاق التطوير – تجارب الدول  -كمية العموم االقتصادية العموم التجارية و عموم التسيير جامعة نسيبة بن

بوعمي باليمف يومي  04-03ديسمبر  2012ص.9
14

مدخل إلى الضمان اإلجتماعي

الفصل األول

والوفاة أما النوع الثاني فيتمثل في المخاطر التي تتعمق بممارسة المينة وىي نودث العمل و
اأمراض المينية.
 2-1الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي لغير الجراء
نياث تام إنيااص صاندوق الضامان اإلجتمااعي ل يار اأجاراص وفقاا لمقاانون رقام07-92

15

ويماول الصاندوق بنسابة  15 %تنساب عماى العائاد السانوي الخاضال لمضاريبة وتقسام ىاذه
النسبة بالتساوي  7.5 %بين التقاعاد و التتميناات اإلجتماعياة وياتم دفال اإلياتراكات سانويا
بالنسابة ل يار اأجاراص خاالل مادة اساتنقاق مان  1ماارس إلاى  30أفريال مان السانة التاي تماي
سنة اإلستنقاق نسب 434-96المؤرخ في.161996/11/30
 3-1الصندوق الوطني لمتقاعد
أنيات ىاذا الصاندوق بمقتضاى القاانون رقام  12-83الماؤرخ فاي  02جويمياة  1983كماا
ييد تعديالت بعد ذلك يقوم ىذا الصندوق بمن المعاش لألجير المتقاعاد عنادما يصال إلاى
سن معينة وبيروط معينة.17
 4-1الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة
تام إنيااصه سانة  1994كمؤسساة عمومياة لمضامان اإلجتمااعي تنات وصااية و ازرة العمال
والتي يل والضمان اإلجتمااعي تعمال عماى تخفياف اآلثاار اإلجتماعياة المتعاقباة الناجماة عان
تسري العمال اأجراص في القطاع االقتصادي وفقا لمخطط التعديل الييكمي نيث أنو إبتاداص
من سنة  1994يرع(ص.و.ت.ب) في تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العماال اأجاراص
الذين فقدوا مناصب ي ميم بصفة ال إرادية وأسباب إقتصادية
نياث يقاوم بادفل تعاويض البطالاة إضاافة إلاى بعاث إجاراصات إنتياطياة لتكثياف فارص
رجوعو إلى العمل بالمساعدة عمى البناث عان اليا ل و دعام العمال النار و التكاوين بذعاادة
-15انظر القانون رقم  07-92المؤرخ  1992-01-04المتعمق بتنظيم االطار القانوني واالداري والمالي.
 -16المادة  13من القانون 434-96المؤرخ في  1996-11-30ص.19
 -17انظر القانون رقم  12-83المؤرخ . 1983-07-02
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التتىيال نياث عكاف الصاندوق الاوطني لمتاتمين عان البطالاة إنطالقاا مان سانة 2004
أولويات عمى تنفيذ جياز دعم إنداث النياط لفائادة البطاالين ذوي الميااريل الباال ين ماا باين
خمساة وثالثاين

( )35وخمساين ) ( 50سانة ل اياة ياير جاوان  2010إبتاداص مان

سنة 2010سمنت اإلجراصات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة اإلجتماعية التي يتراوح عمرىاا ماا
باين ثالثاين )  ( 30و خمساين( )50سانة اإللتنااق بالجيااز بم ازياا متعاددة منياا مبما
اإلساتثمار اإلجماالي الاذي أصاب فاي نادود عيارة )  ( 10مالياين دج بعادما كاان ال يتعاد
خمساة )  ( 05مالياين دج وكاذا إمكانياة توسايل إمكاناات إنتااج السامل والخادمات لاذوي
المياريل النايطين.18
 5-1الصنندوق النوطني لمعطنل المدفوعنة الجنر الناجمنة عنن سنوء الحنوال الجنوي
لقطاعات البناء ،الشغال العمومية والري
ىااذا الصااندوق بمقتضااى المرسااوم97-45

وىااو ىيئااة عموميااة ذات تساايير ذاتااي أنيا

الماؤرخ فاي  1997/02/04وقاد جااص إساتجابة لضامان موسامية عمال القطاعاات لقطاعاات
البناص اأي ال العمومية والري.
ي طاي ىاذا الصاندوق أو يتنمال تعاويض أصاناب قطاعاات الاري اأيا ال العمومياة
والبناص من خالل:


العطل المدفوعة



البطالة المؤقتة المتعمقة بسوص اأنوال الجوية والتاي تاؤدي إلاى بطالاة إجبارياة لمعماال

مما يؤدي النخفاض دخميم.19

 -18نعيمة زيرمي مسعودة زيان مرجل سابق ص.13
 -19درار عياش مرجل سابق ص .105
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تقسيمات الضمان اإلجتماعي

يمكاان تقساايم الت اتمين إلااى عاادة أن اواع وذلااك بنسااب الزاويااة التااي ينظاار ليااا الااى التااتمين
وس اانتطرق إل ااى التقس اايم م اان الناني ااة النظري ااة و نس ااب معي ااار ال اارض م اان التا اتمين أو طبق ااا
لمطرق المختمفة إلجراص التتمين نيث ينقسم إلى ثالث أنواع رئيسية :
 1-2التأمين الخاص أو التجاري :20
ويقاوم التاتمين ىناا عمااى أساااس تجااري ب اارض تنقياق الارب وعااادة ماا يقااوم بياذا النااوع ماان
التاتمين يااركات التاتمين المساااىمة وىيئااات التاتمين باإلكتتاااب نيااث يااتم نساااب قسااط التاتمين
ىنا بنيث ي طي الخطر المؤمن منو بجاناب نسابة إضاافية أخار لت طياة اأعبااص اإلدارياة أو
اإلضافة ونسبة الرب التي تيدف إلييا مثل ىذه الييئات .
 2-2التأمين اإلجتماعي

21

ىذا النوع من التتمين التبادلي :ىو تتمين إجباري عماى الطبقاة العامماة وىاو ي طاي جمماة
مان اأخطاار وعاادة ماا تيارف عمياو الدولاة (الضامان اإلجتمااعي) نياث تنادد المباال التاي
تقتطال مان إساتنقاقات العماال وتتنمال ىاي وصاانب العمال الجازص المتبقاي لت طياة ىاذه
اأخطار وييدف ىذا النوع مان التاتمين إلاى التكافال والتضاامن اإلجتمااعي لتنقياق مصامنة
عامة كضمان اإلستقرار العائمي ورفل المستو المعييي لطبقة العمال.
 3-2التأمين التعاوني التبادلي :22
ويقاوم التاتمين ىنااا عماى أساااس تعاااوني بناات ومان ثاام ال يكااون ال ارض منااو تنقيااق الارب
ولكاان تااوفير الت طيااة التتمينيااة لألعضاااص بتقاال تكمفااة ممكنااة وعااادة مااا يقااوم بيااذا النااوع ماان
التتمين ىيئات التتمين التبادلي والجمعيات التعاونية لمتتمين وصناديق التتمين الخاصة.

-20ابراىيم عمي ابراىيم عبد ربو التامين ورياضياته الدار الجامعية االسكندرية  2003- 2002ص.56-55
 -21زىير بركم مرجل سابق ص.20

 -22كريمة عيد عمران مرجل سابق ص.31
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المبحث الثاني  :مزايا و خصائص وأسس التأمين اإلجتماعي
ينتاال نظااام التتمينااات اإلجتماعيااة مكانااة ميمااة فااي الييكاال اإلقتصااادي أي دولااة ولااذلك
فيا ااو يتا ااتثر بمختما ااف الت ي ا ارات اإلقتصا ااادية المنميا ااة والخارجيا ااة وكا ااذلك تا ااتثيره عما ااى النيا اااة
اإلقتصااادية واإلجتماعيااة أف اراد المجتماال ككاال وعميااو ساانتطرق فااي ىااذا المبنااث الااى د ارسااة
ىياكل وأىداف وأىمية التتمين اإلجتماعي.

المطمب الول :مزايا و خصائص التأمين اإلجتماعي
 -1مزايا التأمين اإلجتماعي
أ-

ضامان إساتمرار الادخل لممياترك فاي التاتمين عنادما يقال الادخل أو ينقطال لمعجاز أو

اليايخوخة أو الوفااة و تاوفير تكااليف العاالج أثنااص المارض مماا ياؤد

إلاى تاوفير اأمان

اإلقتصادي لرنسان في مستقبل نياتو أو لذويو بعد وفاتاو مماا يجعماو مطمئناا وينصارف إلاى
عممو بجدية وكفاصة؛
ب -تنقيق التكافل والتعاون بين أفراد المجتمل باعتبار ذلك قيمة عالية تعمل عمى تماسك
المجتمل واستق ارره؛
ت -إعاادة توزيال الادخل باين أفاراد المجتمال أن المياترك يادفل مباال قميماة وينصال عماى
مزايا متعددة23؛
ث -تاوفير المادخرات الالزماة لرساتثمار فاي المجتمال إذ لاو تارك اأمار بادون تتميناات
إجتماعية إجبارية فسوف تقل مدخرات اأفراد؛
ج ا -تادعيم قادرة الدولاة إقتصااديا عان طرياق إساتثمار الفاائض التاتميني فاي المياروعات
المختمفة؛
نا -اإلسيام في سد عجز الموازنة العامة لمدولة من خالل اقتراضيا لبعض أموال التتميناات
اإلجتماعية؛
-23منمد عبد النميم عمر مؤتمر التتمينات اإلجتماعية بين الواقل والمتمول جامعة االزىر الفترة بين  15-13اكتوبر
 2002ص.05
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خ ا -إساتمرار الادخل لمماواطنين بعاد التعاقاد ياوفر ليام قاوة يارائية تسااىم فاي تنيايط نركاة
السوق ومواجية الركود.
-2خصائص التأمين اإلجتماعي
يتميز التتمين اإلجتماعي عن غيره من التتمينات وىو كاآلتي:
أ-

أنو وظيفة اجتماعية ويقصدون بذلك أن النالة اإلجتماعية تقتضيو ؛

ب -أنو تتمين إجباري لمن ييمميم ىذا النظام ؛
ت -أنااو تااامين م مااق أي انااو من ادود ماان ني ااث نوعيااة المااؤمن لياام فيااو ال يضاام تن اات
مظمتااو إال ماان ياادخمون فااي نساابة ىااذا النظااام وىاام فئااة الناااس الااذين يعممااون بتياادييم لكسااب
معاييم وننوىم؛
ث -أقساااطو منخفضااة القيمااة وال تخااتص المااؤمن لااو ونااده بتسااديدىا باال أنااو قااد يس اااىم
صانب العمل أو الدولة أو ىما معا في تسديد ىذه اأقساط 24؛
ج-

أن النكوماة تقاوم باذدارة ىاذه التتميناات مان خاالل صاناديق التاتمين التاي تقاوم عميياا

الييئاة القومياة لمتاتمين اإلجتمااعي ثام و ازرة التتميناات وتتنمال أماوال التتميناات بتكااليف
ومصروفات الصناديق؛
نا -دفل العاممين المؤمن ليم جزصا من قساط التاتمين وباذلك يفتارق عان الضامان اإلجتمااعي
الذي ال يطالب فيو المواطن الذي ينصل عمى الضمان بدفل ييص اليامول لجميال العااممين
وأصناب اأعمال والعمالة غير المنتظمة
خ ا -كماا أن المتعطماين عان العمال فاي فتارات بينياة ناين إنتيااص عمميام فاي جياة واإلنتظاار
لمنصول عمى عمل آخر.25

 -24سميمان بن ابراىيم بن ثنيان مرجل سابق ص.96
 -25منمد عبد النميم عمر مرجل سابق ص.05
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المطمب الثاني:
-3

أهداف و أهمية التأمين اإلجتماعي

 1-2أهداف التأمين اإلجتماعي:
1-1-2

تنأمين اليدي العاممة وذوي ضد أخطار معينة

م اال قي ااام النيض ااة الص ااناعية ف ااي أورب ااا ازدادت الناج ااة إل ااى العم ااال وازدادت اأخط ااار
عمييم بسبب طبيعة أعماليم الصناعية وتعامميم مل اآلالت الخطيرة والماواد الساامة .ولاذلك
تكونت النقابات العمالية التي تطالب بنقوق العمال وبرفل مستواىم المعييي.
وكان من ذلك :المطالبة بتتمينيم ضد أخطار معيناة كتاتمينيم ضاد إصاابات العمال والماوت
أثن اااص العم اال والعج ااز ع اان العم اال والم اارض والي اايخوخة ونن ااو ذل ااك .وكان اات أول ااى ال اادول
استجابة ليذا النداص ألمانيا ثم ما لبثت إن انتير ىذا النوع من التامين في العالم .26
2-1-2

رفع المستوى المعيشي لطبقة العمال

كاان مان اأىاداف التااي مان أجمياا قااام التاتمين اإلجتمااعي رفاال المساتو المعيياي لمطبقااة
التا ااي تكتسا ااب أرزاقيا ااا بتيا اادييا وننا ااوىم ما اان ذوي الا اادخول المنا اادودة فا ااي المجتما اال .فقاما اات
المطالب ااة با اتن تتنم اال الدول ااة أو أص ااناب العم اال الق اادر اأكب اار م اان أقس اااط ى ااذا التا اتمين أو
جميعياا وذلاك لمنفاااظ عماى نااد أدناى ماان المساتو المعيياي ليااذه الطبقاة ماان المجتمال أثناااص
العمل وبعد وقوع النادث .
3-1-2

ضننننمان اإلسننننتقرار العننننائمي م اان ضا اامن أى ااداف الت ا اتمين اإلجتم اااعي ضا اامان

اإلسااتقرار العااائمي ويتنقااق ذلااك بت اتمين العجااز والياايخوخة والوفاااة وننوىااا ممااا يضاامن
دخال مستم ار لمعائمة بعد إصابة عائميا بنادث يتمتل معو مزاولة العمل .

 -26سميمان بن ابراىيم بن ثنيان التامين واحكامه دار العواصم المتندة بيروت الطبعة االولى  1994ص.112
20

الفصل األول
4-1-2

مدخل إلى الضمان اإلجتماعي
تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية من المطالب اإلجتماعية الكمية التي تساعى الدولاة بجميال
اجيزتيا الاى تنقيقياا .وأن تنقياق أىاداف التاتمين اإلجتمااعي الساابقة المتمثماة بنماياة القاو
البيرية العاممة ضد اأخطار التي تيددىا وضد التدني المعييي لمن أعظم الوسائل لتنقياق
ىذا اليدف اإلجتماعي الكبير.
5-1-2

إقامة العدل اإلجتماعي

ال يك أن تتمين العاممين ضد أخطار معيناة تياددىم بصافة خاصاة ورفال الناجاة والعاوز
عن المعدمين من أفراد المجتمل وجماعاتو من أعظم أسباب إقاماة العادل فاي المجتمال وىاو
مطمااب ماان المطالااب الكباار لألمااة .و يقااول المؤسسااون لمت اتمين اإلجتماااعي إن ماان أىدافااو
الرئيسية ت طية ىذا الجانب اليام .27
6-1-2

تحقيق الرفاهية لمجميع

يتوساال بعااض المفك ارين اإلجتماااعيين المعاص ارين فااي تصااور أغ اراض الت اتمين اإلجتماااعي
وأىدافااو فيعممونيااا لتياامل خدماتااو كافااة طبقااات المجتماال فياام ال يقصاارونيا عمااى الطبقااات
العمالياة كسااابقييم بال يجعمااون تنقياق الرفاىيااة لمجميال ىاادفا عاماا ماان أىاداف ىااذا الناوع ماان
التتمين.
7-1-2

التأمين اإلجتماعي أداة في يد الدولة لتوجيه الناس نحنو هندف إقتصنادي أو

إجتماعي معين
يعد المفكرون االجتماعيون واإلقتصااديون التاتمين اإلجتمااعي أداة مان اأدوات الياماة فاي
يااد الدولااة لتوجيااو الناااس ننااو تنقيااق أىااداف إقتصااادية واجتماعيااة معينااة وذلااك بساابب فاارض
الدولااة ليااذا النااوع ماان الت اتمين عمااى ماان ت اراه ماان مواطنييااا إلسااياميا فااي تمويمااو أو إجبارىااا
أصناب العمل عمى ذلك فيذا أند اأىداف التي من أجميا أقيم ىذا التتمين .28
 -27سميمان بن ابراىيم بن ثنيان مرجل سابق ص.113
 -28المرجل نفسو ص.114
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29

تظير أىمية التتمين من ثالث زوايا وذلك من خالل الوظائف التي يؤدييا التتمين.
أ-

الوظيفة االجتماعية.
ييدف التتمين إلاى التعااون باين مجموعاة مان اأياخاص لضامان خطار معاين فيقاوم كال

مانيم بادفل قساط أو إياتراك لت طياة الخساائر التاي يمكان أن يتعارض لياا أي أناد مانيم
وتتنقاق ىاذه الصاورة بالخصاوص فاي التاتمين التباادلي وتتجماى الوظيفاة االجتماعياة لمتاتمين
بصافة خاصاة فاي تياريعات العمال والتتميناات اإلجتماعياة وماا يترتاب عان ذلاك مان إنيااص
مؤسساات لمتعاويض عان اأماراض والناوادث المينياة واليايخوخة والبطالاة وغيرىاا مان
الصناديق التاي تنيات لياذا ال ارض فالصاندوق ىناا ينال منال اأياخاص اآلخارين (الماؤمنين
ليم) في مساعدة الفرد الذي قد يصيبو أي خطر وذلك عن طرياق دفال التعويضاات الالزماة
لاو والكفيماة يجبار الضارر الاذي أصاابو فادور التاتمين ىناا يكتساي الصاي ة التضاامنية
االجتماعية.
ب -الوظيفة النفسية:
وتتمثل في توفير اأمان وازالة الخوف من بال المؤمن ليام مان أخطاار الصادفة ويصاب
بيذه العممية يياعر بناوع مان اأماان واالرتيااح عماى مساتقبمو ومساتقبل نيااطاتو اأمار الاذي
يجعماو يتنماى باروح مان المباادرة الخالقاة ويناذوه فاي ذلاك اأماان واالطمئناان بفضال عممياة
التاتمين لكال الصادف والمفاجاتت اليومياة كعادم قدرتاو عماى كساب الارزق أساباب مختمفاة
كالبطالاة واصاابات العمال والناوادث بمختماف أياكاليا واليايخوخة والكاوارث الطبيعياة
والمخاطر الناجمة عن النيااطات الصاناعية والتجارياة فالياخص يناس باأماان عناد تتديتاو
عممو وذلك بعممو بتنو قد ينصل عمى تعويض أي نادث ينل بو فيرتاح نفسيا لوضعو وىي
الفائدة والوظيفة النفسية التي يمعبيا التتمين بصفة عامة والضمان اإلجتماعي بصفة خاصة.
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جن -الوظيفة اإلقتصادية.30

ويعد التتمين إند الوسائل اليامة لالدخار وذلك بواسطة تجميال رؤوس اأماوال المكوناة
مان أقسااط واياتراكات الماؤمنين التاي تضال فاي الواقال رصايدا لت طياة المخااطر إال أن ىاذا
الرصيد غالبا ما يوظف في عممياات إساتثمارية وتجارياة أن التجرباة أثبتات باتن المخااطر ال
تتنقاق فاي كال النااالت نتاى وان تام ذلاك وىاذا ال يكاون فاي وقات واناد وتازداد اأىمياة
اإلقتصاادية فاي مجاال المعاامالت الدولياة نياث يياكل التاتمين عاامال مياجعا لتكثياف
المباادالت باين الياعوب إذ يسام لممساتثمرين اأجاناب والماوردين بعممياات عاابرة لمنادود
فالعامل نتى وان كان في ىذه النالة ييت ل لد يخص آخر(تاجر) فذن إجبارية التصاري
بو والتتمين عميو تجعمو مضمون ومطمئن تجاه وضعيتو وخاصة مصدر رزقو ورزق عائمتو .
كما ىو النال كذلك بالنسبة لرب العمل الذي ال يتنمل تعويض الخسائر واأضارار التاي
قاد تصايب العماال مان نساابو الخااص إذ ىاو صارح بيام بصافة قانونياة ودفال إياتراكاتيم
وباإلضافة إلى ىذه الوظائف فذن فائدة التتمين قد تتعد المؤمن لو فينتفل بيا ال ير وبصفة
خاصاة خمفاو وذلاك فاي نالاة الوفااة أثنااص تتدياة العمال أو نتاى بمناسابتو فاي بعاض النااالت
وبذلك يتنقق الضمان المرجو من نظام التتمين اإلجتماعي.

-30الطيب سماتي مرجل سابق ص.8
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خالصة:

إن اأماان اإلجتماااعي يعتباار ناجااة إجتماعيااة أساسااية باال ىااي نااق ماان نقااوق اإلنسااان
فذي ااباع ناجت ااو م اان اأم اان ى ااو تنقي ااق لمنري ااة النقيقي ااة الت ااي قوامي ااا عدال ااة إجتماعي ااة وأم اان
سياسي واقتصادي .
ولق ا ااد ع ا اارف نظ ا ااام التتمين ا ااات اإلجتماعي ا ااة الج ازئ ا ااري العدي ا ااد م ا اان التط ا ااورات من ا ااذ الفتا ا ارة
اإلسااتعمارية إلااى يومنااا ىااذا نيااث يتكااون ماان خمااس مؤسسااات وىياكاال تخااتص كاال مؤسسااة
بتاتمين نااوع معااين ماان اأخطااار وفئااة معينااة ماان اأيااخاص وىااي بااذلك تنقااق ت طيااة تتمينيااة
تياامل جاازصا معتب ا ار ماان المجتماال و تااؤمن تقريبااا كافااة اأخطااار التااي يمكاان أن يتعاارض ليااا
المؤمنون .
وييا اادف نظا ااام التا ااتمين اإلجتما اااعي إلا ااى ضا اامان اإلسا ااتقرار العا ااائمي وتنقيا ااق الرفاىيا ااة
اإلجتماعية ورفل المستو المعييي لطبقة العمال وننوىا من اأىاداف وكماا لاو أىمياة بال اة
من خالل الوظائف التي يؤدييا سواص اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو النفسية .
وكااذلك لااو العديااد ماان الم ازيااا والخصااائص التااي يتميااز بيااا عاان باااقي اأنظمااة والتااتمين
اإلجتمااعي قاائم كاذلك عمااى عادة أساس وماان أبارز النظرياات التاي تناادد ىاذه اأساس النظريااة
التقنيااة و اإلقتصااادية والقانونيااة والفقااو اإلسااالمي وأخي ا ار ال ارأي التااوفيقي الااذي أخااذ بالناال
الوسط لآلراص المتباينة لكل من أنصار االتجاىين السابقين.
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تمهيد:
يعتبر الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعيةة لمعمةال االجة ار ركيةة ميمةة ةي عمميةة بنةا
المجتمع ،وعنص ار أساسيا بالنسبة لمحيا العممية أل راد المجتمع سوا كعمال ي القطاع العةا
أو الخاص.
عمة إعتبةار أنةةو يعطةي لمعمةةال العديةد مة م اةيةا ،يةو ية م ال ةخص ضةةد المخةاطر التةةي
تيدد وجوده ،يو يعمةل بمجموعةة مة اآليةات التةي ترتكةة عمة مبةدأ التضةام والتكا ةل التةي
تضم لي الحماية م األخطار المتمثمة أساسا ي خطر المرض ،حةواد

العمةل واألمةراض

المينية ،البطالة ،الوالد .
ىة ةةصا الصة ةةندوق خة ةةاص المسة ةةتفيدو وكة ةةل م ة ة يمتم ة ة سة ةةجل تجة ةةاري ية ةةو ممة ةةة بتسة ةةديد
إ تراكاتي لضةما االسةتفاد مة التعويضةات عمة األخطةار المةصكور فنفةا ،وصلة عة طريةق
إيجةةاد بةةديل لألجةةر ةةي حالةةة انقطاعةةو بسةةبح تحقةةق أي م ة ىةةصه األخطةةار س ةوا ا كةةا ىةةصا
البديل ي صور تعةويض عينةي أو نقةدي بحسةح األحةوال بمةا يكفةل لمعامةل وألسةرتو مة بعةده
حيا كريمة ومستقر  ،ويتكفل الصندوق بتحصيل اإل ةتراكات ومراببةة التة اة الخاضةعي والقيةا
يمةةا يخصةةيا بعمميةةات مناةعةةات تحصةةيل اإل ةةتراكات لضةةما التسةةيير الةةدائ لموسةةائل الماديةةة
والب رية لمصندوق .ومنو نطرح اال ةكالية التاليةة :مةا مفيةو الصةندوق ومةا أىة ميامةو وكية
يت تحصيل اإل تراكات؟.
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المبحث األول :ماهية الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية
الصندوق الوطني لمضما اإلجتماعي ىو م سسة عمومية صات تسيير خةاص و ةق المةاد
 49م ة القةةانو  88-01يعمةةل عم ة تسةةيير أدا ات التأمينةةات اإلجتماعيةةة ضةةد األخطةةار(
المةةرض ،العجةةة ،الو ةةا  ،ح ةواد

العمةةل واألم ةراض المينيةةة م ،كمةةا يحصةةل اإل ةةتراكات التةةي

م خالليا يت تغطية ىصه األدا ات المقدمة ليصه الفئات.

المطلب األول :مفهوم الصندوق واألخطار التي يغطيها
 -1تعريف الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية
الصةةندوق الةةوطني لمتأمينةةات اإلجتماعيةة ىةةو م سسةةة عموميةةة صات تسةةيير خةةاص تتمتةةع
بال خصية المعنوية واإلستقاللية المالية المسير م طةر القةواني والتنظيمةات الخاصةة بيةا،
ويعتبر تاج ار ةي عالباتةو مةع الغيةر ،ولقةد حةدد مرسةو  07/92المة ر ةي  4جةانفي 1992
المتضةةم الوضةةع القةةانوني لصةةناديق الضةةما اإلجتمةةاعي والتنظةةي اإلداري والمةةالي لمضةةما
االجتماعي،1
وبمقتضة ة المرس ةةو ربة ة  233/85بت ةةاري  1985/08/20المتض ةةم التنظة ةةي اإلداري
لمضةةما اإلجتمةةاعي حية

أ كةةل واليةةة تتةةو ر عمة ىيكةةل يسةةم وكالةة الواليةةة العاممةةة كتةةابع

لمص ة ةةندوق ،وال ة ةةصي ب ة ةةدوره ية ة ة م حة ة ةوالي  300000مة ة ة م مة ة ة الس ة ةةكا ض ة ةةد المخة ة ةةاطر
االجتماعية.
ومن هذا التعريف نستخلص ان:
الضةةما اإلجتمةةاعي م سسةةة صات تسةةيير خةةاص ومبنةةي عم ة التص ةري بةةرح العمةةل
والعامةةل ،ويقةةو بجمةةع وتحصةةيل اإل ةةتراكات و ةةق نسةةح محةةدد م ة القةةانو واعةةاد توةيعيةةا،
ويضم التوةيع العادل لمدخل الوطني لتغطية األخطار االجتماعية.

-1مرسو  07-92الم ر ي  1992-01-04المتضةم الوضةع القةانوني لصةناديق الضةما االجتمةاعي والتنظةي المةالي
واالداري لمضما االجتماعي.
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 -2مهام الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية واألخطار التي يغطيها
 1-2مهام الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء
يتول الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األج ار الميا التالية:
-

تسة ةةيير األدا ات العينية ةةة والنقدية ةةة لمتأمينة ةةات اإلجتماعية ةةة وح ة ةواد

العمة ةةل واألم ة ةراض

المينية؛
-

تسيير األدا ات العائمية؛

-

ضة ة ةةما التحصة ة ةةيل والمراببة ة ةةة ون اةعة ة ةةات تحصة ة ةةيل اإل ة ة ةةتراكات المخصصة ة ةةة لتموية ة ةةل

األدا ات؛
-

المس ةةاىمة ةةي تربي ةةة سياس ةةة الوباي ةةة مة ة حة ةواد

صندوق الوباية م حواد
-

العم ةةل واألمة ةراض الميني ةةة وتس ةةيير

العمل واألمراض المينية 2؛

تسيير األدا ات المستحقة لأل ةخاص المسةتفيدي مة المعاىةدات و اإلتفابيةات الدوليةة

ي مجال الضما اإلجتماعي ؛
-

تنظي وتنسيق وممارسة المراببة الطبية ؛

-

القيةةا بأعمةةال ةةي ةةكل إنجةةاةات صات طةةابع صةةحي واجتمةةاعي ،كمةةا ىةةو منصةةوص

عميو ي الماد  92م القانو رب  11-83المتعمق بالتأمينات االجتماعية وصل بعد إبتةراح
م مجمس إدار الصندوق؛
-

القيةةا بأعمةةال تخةةص الوبايةةة والتربيةةة واإلعةةال الصةةحي بعةةد إبت ةراح م ة مجمةةس إدار

الصندوق؛
-

تسةةيير صةةندوق المسةةاعد واإلغاثةةة المنصةةوص عميةةو ةةي المةةاد  90مة القةةانو

 11-83الم ر ي  2جويمية  1983المتعمق بالتأمينات االجتماعية ؛
-

إب ار المعاىدات ،المنصوص عمييا ي الماد  60م القانو رب .11-83

 -2الماد  08م المرسو التنفيصي رب  07-92الم ر ي .1992-01-04
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من رب تسجيل وطني لمم مني إجتماعيا والمستخدمي واعطائي ربما وطنيا؛
تسةةديد النفقةةات الناجمةةة عة ة تسةةيير مختم ة

المجةةا أو الجي ةةات القضةةائية التةةي تق ةةو

بالفصل ي الخال ات الناتجة ع الق اررات التي يتخصىا الصندوق .3
 -2-2واألخطار التي يغطيها صندوق التأمينات اإلجتماعية واألداءات المقدمة لها
ىنا أخطار يغطييا واألدا ات التي يقدميا صندوق التأمينات اإلجتماعية
1-2-2
ال

التأمين على المرض: 4
أ المرض يعد م أىة المخةاطر التةي تيةدد اإلنسةا

ةي حياتةو ممةا يسةببو مة

تعةةح نفسةةي ،وتيةةدد لمركةةة الفةةرد اإلبتصةةادي ،لةةصا كةةا م ة أى ة المطالةةح اإلنسةةانية حمايةةة
اإلنسةةا مة األمةراض ومة ىةةصا المنطمةةق ينظةةر صةةندوق التأمينةةات اإلجتماعيةةة لتغطيةةة ىةةصه
األخطار م خالل األدا ات المتمثمة ي:
أ-

أداءات عينية و تشمل:

تغطيةة المصةةاري

المحةةدد بموجةح المةةاد  08مة القةانو  11-83المعدلةةة بالمةةاد  04مة

األمر رب  17-96وي مل المصاري

التالية:

العةةال  -الج ارحةةة -األدويةةة -اإلبامةةة بالمست ةةف  -المعالجةةة بالميةةاه المعدنيةةة والمتخصصةةة،
األجية واألعضا اإلصةطناعية ،إعةاد التأىيةل المةدني ،النقةل بسةيار اإلسةعا

و غيرىةا مة

وسائل النقل ،عندما تتطمح حالة المريض صل .5
ح -عن األداءات النقدية تتمثل ي:
أنيةةا تتضةةم مةةن تعويضةةو يوميةةة لمم ة م اإلجتمةةاعي الةةصي يمنعةةو عجةةة بةةدني أو عقمةةي
والمثبت طبيا ع مواصمة عممو أو إستئنا و ،تقدر كما يمي:

-3الماد  08م المرسو التنفيصي رب  07-92الم ر ي .1992-01-04

 -4الماد  08م القانو  11-83المعدلة بالماد  04م االمر رب .17-96
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م ة اليةةو األول ال ة اليةةو  15الم ةوالي لتوبفةةو ع ة العمةةل  ℅50م ة أجةةر المنصةةح

اليومي بعد إبتطاع إ تراكات الضما اإلجتماعي ونسبة الضريبة عم الدخل.
م اليو  16الموالي لتوبفو ع العمل  ℅100م األجر المصكور أعةاله ،و ةي حالةة

-

المةةرض طويةةل األمةةد أو الةةدخول إلة المست ةةف تطبةةق نسةةبة  ℅100اعتبةةا ار مة اليةةو األول
ع العمل كضما بديل لمدخل.6

لمتوب

التأمين على األمومة :

2-2-2

يقص ةةد باألموم ةةة الخط ةةر ال ةةصي ي ةةنج عة ة الة ةوالد وم ةةا يتبعي ةةا مة ة م ةةرض ،أضة ةرار و
مصاري  ،حي
أ-

يغطي صندوق الضما اإلجتماعي ىصه األخطار ع طريق
الناجم ة ةةة أو المترتب ة ةةة عة ة ة الحم ة ةةل والرض ة ةةع

األداءات العينيةةةةةة :التكف ة ةةل بالمص ة ةةاري

وتبعاتيما عم أساس  ℅100م التعريفات المحدد ع طريق التنظي .
ب-

األداءات النقدية :ضما بديل الدخل المفقةود لمفتةر التةي إضةطرت ييةا المة أر العاممةة

االجيةر لإلنقطةةاع عة العمةل بسةةبح الةوالد  ،بمةن تعويضةةو يوميةةة تسةاوي  ℅100مة األجةةر
الية ةةومي الخاضة ةةع إل ة ةةتراكات الضة ةةما اإلجتمة ةةاعي وتسة ةةتحق التعويضة ةةة لمة ةةد  14أسة ةةبوعا
متتالية.7
 3-2-2التأمين على العجز :
ييةةد
التوب

التةةأمي عم ة العجةةة إل ة مةةن معةةام لمم ة م اإلجتمةةاعي الةةصي يضةةطر ييةةا إل ة
ع العمل بسةبح العجةة الةصي تحةدد تبعةا لمعةايير موضةوعية تسةتند إلة تقيةي الةنقص

الحاصل ي القدر عم العمل والكسح ،ولصل عند إنتيا المد التي بدمت خالليةا األدا ات
النقديةةة ةةي إطةةار التةةأمي عم ة المةةرض ،تبةةادر ىيئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي تمقائيةةا النظةةر ةةي
الحقةةوق مة بةةاح التةةأمي عمة العجةةة دو انتظةةار الطمةةح مة المعنةةي بةةاألمر ،ويقةةدر العجةة
بالنظر إل الكفا

المتبقية اعتمادا عم العناصر التالية:

-6الماد  08م القانو رب  11-83المعدلة بالماد  04م االمر  17-96الم ر ي .1996-07-06
-7الماد  23م القانو رب . 11-83
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الس  ،الحالة الصحية العامة ،الم ىالت المينية ،وكصا القوى البدنية والعقمية.
يس ةةم التقي ةةي ال ةةدبيق لمختمة ة
بتصني

العناص ةةر الفاعم ةةة لمعج ةةة ةةي حس ةةاح المع ةةام المس ةةتحق

العاجةي ع العمل ال  03أصنا :

الصنف األول :ي مل العاجةي ع العمل الةصي مةا اةلةوا بةادري عمة ممارسةة ن ةاط مكسةح
ويتقاضو  ℅80م األجر المحدد ي القانو .
الصنف الثاني :ي مل العاجةي الصي يتعصر عميي إطالبا القيا بأي ن ةاط مةأجور ويتقاضةوا
 ℅80م األجر المحدد ي القانو .
الصةةةةنف الثالةةةةث :ي ةةمل الع ةةاجةي ال ةةصي يتع ةةصر عم ةةيي إطالب ةةا ممارس ةةة أي ن ةةاط مة ةأجور
ويحتةةاجو إل ة مسةةاعد م ة غيةةرى  ،ويتقاض ةوا  ℅80م ة األجةةر المةةصكور أعةةاله ويضةةاع
بنسة ةةبة  ℅40مقابة ةةل اإلسة ةةتعانة ب ة ةةخص فخة ةةر لمقية ةةا باألعمة ةةال اليومية ةةة البسة ةةيطة وبضة ةةا
الحاج ةةات الطبيعي ةةة الض ةةرورية ،ومة ة الطبيع ةةي أ مع ةةام العج ةةة يم ةةن بص ةةفة م بت ةةة إن ةةو
مع ةةرض لممراجع ةةة كمم ةةا إعت ةةرى الحال ةةة الص ةةحية لممة ة م اإلجتم ةةاعي تغي ةةر سة ةوا ةةي إتج ةةاه
التحس أو التدىور.8
 4-2-2التأمين على الوفاة
إ و ةةا الم ة م اإلجتمةةاعي تحةةر صوي حقوبةةو م ة دخةةل كةةا يمثةةل مصةةدر رةبةةو ،ليةةصا
ب ةةررت الم ةةرع التص ةةدي لي ةةصه الظ ةةرو
الحقوق م رأسمال الو ا المعر ي

بتخص ةةيص إعان ةةة ةةيرية تع ةةادل م ةةا يس ةةتحقو صوي

ي الماد  67م القانو  11-83الم ار إليو سابقا.

ويحسة ةةح مبم ة ة أرسة ةةمال الو ة ةةا ب ة ة ة  12مة ةةر عم ة ة أسة ةةاس مبم ة ة األجة ةةر ال ة ةةيري األكثة ةةر نفعة ةةا
والمتقاض ةةية طيم ةةة الس ةةنة الس ةةابقة لمو ةةا  ،وال ةةصي عمة ة أساس ةةو تة ة إحتس ةةاح وع ةةا إ ةةتراكات
الضما اإلجتماعي.9

-8المواد  39-38-37-36م القانو  11-83المتعمق بالتأمينات االجتماعية المعدل والمتم .

-9الماد  48م القانو  11-83المعدلة بالماد  16م االمر  17-96الم ر ي .1996-07-06
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 5-2-2التأمين على الشيخوخة
تعني وصول اإلنسا لمرحمة متقدمة مة العمةر تحةت عميةو االنسةحاح مة الحيةا العمميةة،
ويتجمة لديةةو كثةةر تعرضةةو لألمةراض ممةةا يعطمةةو عة أدا العمةةل ،وتةةت تغطيةةة ىةةصا النةةوع مة
الخطر بمن العامل معام التقاعد.
 6-2-2التأمين على البطالة :
تعتبةةر البطالةةة م ةةر سةةي لحالةةة االبتصةةاد الةةوطني وتعطيةةل لمقةةوى اإلنتاجيةةة يةةو ،وممةةا
يمك ة أ يتبةةع صل ة انخفةةاض ةةي المسةةتوى المعي ةةي وانت ةةار األن ةةطة الطفيميةةة واإلجراميةةة،
لةةصل حةةاول الضةةما اإلجتمةةاعي تغطيةةة ىةةصا الخطةةر بمةةن بعةةض المسةةاعدات النقديةةة لمعامةةل
البطال حت يتمك م الحصول عم عمل.10
 7-2-2التأمين على المنح العائلية :
إ كث ةةر مص ةةاري

العام ةةل عمة ة أسة ةرتو مث ةةل التم ةةدرس والة ةوالد وت ةةو ير المب ةةاس والطع ةةا

وتجعمو أحيانا غير بادر عم تسديدىا ،مما يسبح أةمة مالية لديو ت دي إلة خمةل ةي إن ةا
أسر إجتماعية ،ولصا با صندوق التأمينات اإلجتماعية بمساعد العامل ي تصديو لمثةل ىةصه
الظةةرو

وصل ة بتقةةدي منحةةة عائميةةة ت ةةمل أبنائةةو الحةةديثي الن ةةأ  ،وكةةصل المتمدرسةةي لفتةةر

محدود (18سنة إل 21سنة م.
 8-2-2حوادث العمل واألمراض المهنية :
يعد ىةصا الخطةر األكثةر ةيوعا ،لةصل أ ةرد لةو الم ةرع بةانو خاصةا يتمثةل ةي القةانو ربة
 13-83المعةةدل والمةةتم و وعيةةا منةةو بالةةدور األساسةةي الةةصي يمعبةةو العامةةل ةةي تنميةةة الةةبالد
إبتصةةاديا واجتماعيةةا ،وانطالبةةا م ة ىةةصا الةةدور قةةد أبةةرت لمم ة مني اإلجتمةةاعيي المتعرضةةي
لحواد

العمل واألمراض المينية نوعي م التعويض:11

-10محمد ةيدا  ،محمد يعقوبي ،مرجع سابق ،ص.4

 -11المواد  63-12-8-7-6م القانو .11-83
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أ-

أداءات العجز المؤقت :وىي نوعا

-

أداءات عينيةةة :تتمثةةل ةةي التكفةةل بمصةةاري

العةةال  ،وتةةد ع ىةةصه التعويضةةات حسةةح

نفس ال روط التي تد ع و قيا التعويضات الممنوحة ي إطار التأمي عم المرض.
أداءات نقدية :ضما بديل لمدخل المفتقد نتيجة اإلنقطةاع عة العمةل بسةبح الحةاد ،

-

وصل بصر تعويضو يومية عم أساس  ℅100طيمة تر التوب

ع العمل المثبتةة طبيةا،

طالما أ مد العجة الم بتة ت كل وضعا انتقاليا.
ب-

األداءات عن العجز الدائم:

إ حاد

العمل ي عد أحيا يخم

فثةا ار نيائيةا ونقةص ممحةوظ ةي بةدر المصةاح عمة

العمةةل بصةةور مسةةتمر  ،والتةةي عمة أساسةةيا يمةةن لمعامةةل المصةةاح تعويضةةا نوعيةةا خاصةةا ةةي
عمل إصا كانت نسبة العجةة تفةوق  ℅10إمةا إصا ىةصه النسةبة بأبةل مة  ℅10إنةو

ريع حاد

يت من رأسمال تمثيمي ،مع اإل ار إل أ نسبة العجة يت تحديدىا م طر الطبيح
المست ار لييئة الضما اإلجتماعي بموجح جدول يحدد ع طريق التنظي .12

المطلب الثاني :الفئات الخاضعة و المستفيدة من التأمين اإلجتماعي
-1

العمال االجراء :

-2

و ق ةةا ل ةةنص الم ةةاد الثالث ةةة مة ة الق ةةانو ربة ة  11-83يس ةةتفيد ك ةةل العم ةةال مة ة م اةي ةةا

التأمين ةةات اإلجتماعي ةةة سة ةوا ك ةةانوا أجة ة ار أ ممحق ةةي ب ةةاألج ار أي ةةا ك ةةا بط ةةاع الن ةةاط ال ةةصي
ينتمةةو إليةةو ،والنظةةا الةةصي كةةا يسةةري عمةةيي ببةةل دخةةول بةةانو التأمينةةات اإلجتماعيةةة حيةةة
التطبيق.
حي ة

يقصةةد بالعمةةال األج ة ار العمةةال الةةصي ي ة دو عمةةال يةةدويا أو كريةةا لحسةةاح صةةاحح

العمل مقابل أجر

13

.

-12الماد  42م القانو  13-83المتعمق بحواد
 -13انظر الجريد الرسمية عدد  17سنة .1990

العمل واالمراض المينية.
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العمال المشبهون باألجراء:
تنص الماد  3م القانو ربة  11-83المعةدل والمةتم المتعمةق بالتأمينةات اإلجتماعيةة

يسةةتفيد م ة أحكةةا بةةانو التأمينةةات اإلجتماعيةةة باإلضةةا ة إل ة العمةةال الممحقةةو األج ة ار وبةةد
بن الم رع تطبيق ىصه الماد عم صدور مرسو يوض كيفية تطبيقو ،
صة ةةدر المرسة ةةو رب ة ة  33-85م ة ة ر ة ةةي  9ب ارية ةةر  1985يحة ةةدد بائمة ةةة العمة ةةال

حي ة ة

الم بيي باألج ار ي مجال الضما اإلجتماعي ،
والمصي ى :
-

العم ةةال ال ةةصي يبا ةةرو عممية ة ةةي المن ةةةل ول ةةو ك ةةانوا يممك ةةو كام ةةل األدوات المةم ةةة

لعممي أو جة منيا .
-

األ ةةخاص ال ةةصي يس ةةتخدمي الخة ةواص ال س ةةيما خ ةةد المن ةةاةل ،البواب ةةو  ،السة ةوابو ،

الخادمات ...؛
-

المتمينةةو الةةصي يتمقةةو أجة ار ةةيريا يسةةاوي نصة

األجةةر الةةوطني األدنة والمضةةمو

أو يفوبو؛
-

ي المسرح والسينما والم سسات التر يييةة

الفنانو والممثمو الناطقو وغير الناطقو

األخرى الصي يد ع لي مكا آت ي كل أجور وتعويضات ع الن اط الفني ،
-4

البحار الصيادو بالحصة الصي يبحرو مع الصياد الرئيسي ؛
الصيادو الر سا بالحصة المبحرو

14

.

العمال غير االجراء :
يقصةةد بالعمةةال غيةةر األج ة ار األ ةةخاص الةةصي يمارسةةو ن ةةاطا مينيةةا لصةةالحي دو

إ ار

أحد ،كالتجار ،المحامو  ،األطبا ...ال .

 -14انظر الجريد الرسمية رب  9الم ر ي 24براير .1985
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وإلستفاد األ خاص غير األج ار م الخدمات التةي تقةدميا التأمينةات اإلجتماعيةة يمةة ىة ال
بد ع بسط إ ت ار الضما اإلجتماعي كامال .
-5

المجاهدون ،الطلبة والمعوقون
لقد مد الم ةرع الج اةئةري مظمةة التأمينةات االجتماعيةة إلة

سوا ا كانوا أج ار وسماى أصنا

ئةات أخةرى غيةر ئةة العمةال

خاصة م الم م لي إجتماعيا .15

و م بي ىصه الفئة المجاىدو  ،الطمبة و المعوبو .

 -15انظر الماد االول م المرسو رب  34-85الم ر ي براير  1985المعدل والمتم .
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المبحةةةةث الثةةةةاني  :آليةةةةات تحصةةةةيل اإلشةةةةترالات للصةةةةندوق الةةةةوطني للتأمينةةةةات
اإلجتماعية
إ نظةةا الضةةما اإلجتمةةاعي ىةةو ضةةما الحمايةةة لمم ة م وصوي حقوبةةو م ة جيةةة ،كمةةا
أن ةةو ض ةةما حماي ةةة إجتماعي ةةة تض ةةامنية لجمي ةةع المنخ ةةرطي اإلجتم ةةاعيي مة ة جي ةةة أخ ةةرى،
وبالتةالي اإلنتسةةاح ببةل أ يكةةو إل اةمةا بانونيةةا يةو عةةل تضةامني وت ةةاركي بةي األ ةراد ةةي
نفس اإلبمي  ،وصل م خالل اإل تراكات المقدمة لصندوق الضما اإلجتماعي.

المطلب األول :مفهوم إشترالات صندوق الضمان اإلجتماعي
-1

تعريف اإلشترالات ووعائها وأساسها في الضمان اإلجتماعي

 1-1تعريف االشترالات
ت ةةنص الم ةةاد  17مة ة الق ةةانو ربة ة  14-83الموا ةةق  02جويمي ةةة  1983أن ةةو يق ةةع د ةةع
اإل تراكات لمضما اإلجتماعي عم صمة صاحح العمل .16
كما تنص الماد  18م نفس القانو أنو يتعي عم صاحح العمةل أ يقتطةع عنةد د ةع كةل
أجةةر فيةةا كةةا

ةةكمو أو طبيعتةةو القسةةط المسةةتحق عم ة العامةةل .وال يجةةوة لمعامةةل أ يعتةةرض

عم ىصا االبتطاع.
نستنتج م المادتي التعرية

التةالي " ةإ اإل ةت ار ىةو مبمة مةالي يةت د عةو مة طةر

العامة ةةل وصة ةةاحح العمة ةةل كة ةةل حسة ةةح نسة ةةبتو المحة ةةدد ة ةةي القة ةةانو وي ة ةد ع لييئة ةةة الضة ةةما
اإلجتماعي مقابل خدمات يقدميا لي ".
 2-1وعاء االشتراك
يتك ة ةةو وع ة ةةا اال ة ةةت ار مة ة ة أج ة ةةر منص ة ةةح العام ة ةةل الخاض ة ةةع إل ة ةةتراكات الض ة ةةما
اإلجتماعي ،وىصا األجر يخضع ي تقةديره إلة اإلتفةاق الحاصةل بةي صةاحح العمةل والعامةل
 -16الماد 17م بانو  14-83الم ر ي 22جويمية  1983يتعمق بالتةامات المكمفي
ص.1820
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ويخضةةع ك ةةصل لالتفابيةةة الجماعي ةةة لكةةل بط ةةاع ن ةةاط حس ةةح المنصةةح ال ةةصي ي ةةغمو العم ةةال
والصي ىو محل عقد العمل.
حية



أنةةو ال يمكة أ يكةةو األجةةر الخاضةةع إلبتطةةاع إ ةةتراكات الضةةما اإلجتمةةاعي أبةةل

مة ة ة األج ة ةةر ال ة ةةوطني المض ة ةةمو  ،وال ة ةةصي يق ة ةةدر ة ةةي الوب ة ةةت الح ة ةةالي بمبمة ة ة  18000دين ة ةةار
جةائري.17
 3-1أساس اإلشتراك في الضمان اإلجتماعي:
يتكة ةةو أسة ةةاس ا ة ةةتراكات الضة ةةما اإلجتمة ةةاعي م ة ة مجمة ةةوع عناصة ةةر المرتة ةةح أو الة ةةدخل
المتناس ة ةةح ونت ة ةةائج العم ة ةةل ،بإس ة ةةتثنا األدا ات صات الط ة ةةابع الع ة ةةائمي والتعويض ة ةةات الممثم ة ةةة
لممصة ةةاري

والم ة ةةن والتعويض ة ةةات صات الط ة ةةابع الخ ة ةةاص والتعويض ة ةةات المرتبط ة ةةة ب ة ةةالظرو

الخاصةةة باإلبامةةة والعةلةةة ،وتحةةدد عناصةةر الةةدخل المسةةتثنا م ة أسةةاس إ ةةتراكات الضةةما
اإلجتماعي بموجح مرسو تنفيصي.18
كما تنص الماد  21م بانو رب  14-83إنو يت د ع اإل تراكات.

-

ي ظر الثالثي يوما التالية لمرور ير إصا كا صاحح العمةل يسةتخد أكثةر

م (09م عمال.
-

ي ظر الثالثي يوما التالية لمةرور ثالثةة أ ةير مدنيةة إصا كةا صةاحح العمةل
.

يستخد أبل م (10م عمال

أما بالنسبة لمعمال الغير أجة ار يةت د ةع اإل ةتراكات سةنويا كمةا تةنص عميةو المةاد 22
م ة نفةةس القةةانو "تكةةو إ ةةتراكات الضةةما اإلجتمةةاعي بالنسةةبة لأل ةةخاص غيةةر األج ة ار ،
محل د ع سنوي ي ديو المعنويو باألمر و قا لم روط المحدد ع طريق التنظي .19
 -17الطيح سماتي ،ص.28

-18الماد االول م االمر رب  01-95الم ر ي  21جانفي  1995الصي يحدد اساس ا تراكات الضما االجتماعي.
 -19الم ةةاد 22مة ة الق ةةانو  14-83المة ة ر ةةي 22جويمي ةةة  1983يتعم ةةق بالت اةم ةةات المكمف ةةي

االجتماعي ، ،ص.1820
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يمك أج ار تصري اإل تراكات ع طريق التصري ع بعد (موبع االنترنيتم.
المعفيون من دفع اإلشترالات و التطورات التي مرت بها نسبها

 1-2المعفيون من دفع اإلشترالات
كما نصت عميو الماد  73م بانو رب .11-83
-

المجاىدو وأصحاح المعا ات الم ار إليي ي الماد -5أ،
األ خاص المعوبو بدنيا أو عقميا الم ار إليي ي الماد -5ح،

-

الطمبة،

-

األ ةةخاص الم ةةار إلةةيي ةةي الم ةواد  69و70و،71عنةةدما يسةةاوي مبم ة دخمي ة األجةةر

الوطني األدن المضمو أو يقل عنو.20

 2-2التطورات التي مرت بها نسب اإلشترالات
-1

المرسو التنفيصي ربة  187-94المة ر ةي  6جويميةة 1994المحةدد لتقسةيمات نسةح

اإل ت ار لمضما اإلجتماعي (الجريد الرسمية رب  44ي  07جويمية 1994م.
حي

كانت نسبة اإل ت ار المحدد ي ىصا المرسو التنفيصي ىي %31.5

21

.

وت تقسي ىصه النسبة م خالل الجدول عم النحو التالي:

 -20الماد 73م القانو  11-83الم ر ي 2جويمية  1983يتعمق بالتأمينات االجتماعية ، ،ص.1800
-21الجريد الرسمية رب  44الم ر ي  07جويمية .1994
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الفروع

الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية
المجموع

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

حصةةةة صةةةندوق الخةةةدمات

المستخدم

االجير

االجتماعية

التأمينات االجتماعية

%12.5

%1.50

-

%14

حةةةوادث العمةةةل واالمةةةراض

%1

-

-

%1

المهنية
التقاعد

℅7.5

%3.5

%11

التأمين على البطالة

%2.5

%1.50

-

%4

التقاعد المسبق

%0.5

%0.5

℅0.5

%1.5

المجموع

%24

%7

%0.5

%31.5

المصدر :الجريد الرسمية رب  44الم ر ي  7جويمية .1994

م خالل الجدول يتبي ا :
-

الحصة التي يتكفل بيا المستخد (%24م؛

-

الحصة التي يتكفل بيا األجير(%7م؛

-

حصة صندوق الخدمات االجتماعية(%0.5م.

-2

المرس ة ةةو التنفي ة ةةصي ربة ة ة  121-99المة ة ة ر ة ةةي  22جة ة ةوا  1999المع ة ةةدل والم ة ةةتم

لممرسةو التنفيةصي ربة  187-94ةي  6جويميةة  1994المحةدد

لتقسةيمات نسةح اإل ةت ار

لمضما اإلجتماعي (الجريد الرسمية رب  41ي  27جوا 1999م.
حي

كانت نسبة اإل ت ار المحدد ي ىصا المرسو التنفيصي ىو .%34.5

وت تقسي ىصه النسبة م خالل الجدول عم النحو التالي:
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الفروع

الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية

المجموع

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

حصةةةة صةةةندوق الخةةةدمات

المستخدم

االجير

االجتماعية

التأمينات االجتماعية

%12.5

%1.50

-

%14

حةةةوادث العمةةةل واالمةةةراض

%1

-

-

%1

المهنية
التقاعد

℅5.8

%5.5

%14

التأمين على البطالة

%2.5

%1.50

-

%4

التقاعد المسبق

%0.5

%0.5

℅0.5

%1.5

المجموع

%25

%9

%0.5

%34.5

المصدر :الجريد الرسمية رب  41الم ر ي 27جوا .1999

نالحظ م خالل الجدول أ :
 الحصة التي يتكفل بيا المستخد (%25م؛ الحصة التي يتكفل بيا األجير(%9م؛ حصة صندوق الخدمات اإلجتماعية(%0.5م.22حية

تة ةيةةاد نسةةبة  %1الة الحصةةة التةةي يتكفةةل بيةةا المسةةتخد  ،واضةةا ة  %2الة الحصةةة

التي يتكفل بيا االجير.
-3

المرس ةةو التنفي ةةصي ربة ة  50-2000المة ة ر ةةي  04م ةةارس  2000المع ةةدل والم ةةتم

لممرسةةو التنفيةةصي رب ة  187-94ةةي  6جويميةةة  1994المحةةدد لتقسةةيمات نسةةح اال ةةت ار
لمضما اإلجتماعي (الجريد الرسمية رب  10ي  05مارس2000م.
حي

كانت نسبة اإل ت ار المحدد ي ىصا المرسو ىو %34.5

-22الجريد الرسمية رب  41الم ر ي  27جوا .1999
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وت تقسي ىصه النسبة م خالل الجدول عم النحو التالي:
الفروع

المجموع

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

الحصةةةة التةةةي يتلفةةةل بهةةةا

حصةةةة صةةةندوق الخةةةدمات

المستخدم

االجير

االجتماعية

التأمينات االجتماعية

%12.5

%1.50

-

%14

حةةةوادث العمةةةل واالمةةةراض

%1.25

-

-

%1.25

المهنية
التقاعد

℅9.5

%6.5

%16

التأمين على البطالة

%1.25

%0.50

-

%1.75

التقاعد المسبق

%0.5

%0.5

℅0.5

%1.5

المجموع

%25

%9

%0.5

%34.5

المصدر :الجريد الرسمية رب  10الم ر ي  5مارس .2000

م خالل الجدول نالحظ ما يمي :
 الحصة التي يتكفل بيا المستخد (%24م؛ الحصة التي يتكفل بيا األجير(%9م؛ حصة صندوق الخدمات اإلجتماعية(%0.5م.23غير ا ىنا تغييرات عديد ي نسح اال ت ار منيا:
اض ةةا ة نس ةةبة  %0.25الة ة الحص ةةة الت ةةي يتكف ةةل بي ةةا المس ةةتخد بالنس ةةبة لحة ةواد

العم ةةل

واالمة ةراض الميني ةةة ،واض ةةا ة نس ةةبة  %1لمتقاع ةةد ،وانخف ةةاض بنس ةةبة  %1.25مة ة الت ةةامي
عم البطالة.
ام ةةا يم ةةا يتعم ةةق بالحص ةةة الت ةةي يتكف ةةل بي ةةا األجي ةةر ق ةةد تة ة ةي ةةاد نس ةةبة  %1لمتقاع ةةد،
وانخفاض نسبة  %1لمتامي عم البطالة.
-23الجريد الرسمية رب 10الم ر ي  05مارس .2000
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المرسة ةةو التنفية ةةصي رب ة ة  339-06الم ة ة ر ة ةةي  25سة ةةبتمبر 2000المعة ةةدل والمة ةةتم

لممرسةةو التنفيةةصي رب ة  187-94ةةي  6جويميةةة  1994المحةةدد لتقسةةيمات نسةةح اإل ةةت ار
لمضما اإلجتماعي (الجريد الرسمية رب  60ي  27سبتمبر 2006م.
حي

كانت نسبة اإل ت ار المحدد ي ىصا المرسو ىو  %34.5مقسمة كالتالي:

الفروع
التأمينات اإلجتماعية
العمة ةةل واألم ة ةراض

ح ة ةواد

المجموع

الحص ة ةةة الت ة ةةي يتكف ة ةةل بي ة ةةا

الحص ة ةةة الت ة ةةي يتكف ة ةةل بي ة ةةا

حصة ةةة صة ةةندوق الخة ةةدمات

المستخد

األجير

االجتماعية

%12.5

%1.50

-

%14

%1.25

-

-

%1.25

المينية
التقاعد

%10

%6.75

%0.50

%17.25

التأمي عم البطالة

%1

%0.50

-

%1.50

التقاعد المسبق

%0.25

%0.25

-

%0.50

المجموع

%25

%9

%0.5

%34.5

المصدر :الجريد الرسمية رب  60الم ر ي  27سبتمبر .2006

م خالل الجدول نالحظ ما يمي:
 الحصة التي يتكفل بيا المستخد (%25م؛ الحصة التي يتكفل بيا األجير(%9م؛ حصة صندوق الخدمات اإلجتماعية(%0.5م.24حي

حصمت تغييرات بالنسبة لمحصة التي يتكفل بيا المستخد وصلة بإضةا ة بنسةبة %0.5

مة التقاعةةد ،وانخفةةاض بنسةةبة  %0.25مة التةةامي عمة البطالةةة ،انخفةةاض بنسةةبة %0.25
م التقاعد المسبق.
اما بالنسبة لمحصة التي يتكفل بيا األجير ت ةياد نسةبة  %0.25لمتقاعةد ،وانخفةاض بنسةبة
 %0.25لمتقاعد المسبق.

-24الجريد الرسمية رب  60الم ر

ي  27سبتمبر .2006
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ويقةةو الصةةندوق الةةوطني لمتأمينةةات اإلجتماعيةةة بتحصةةيل نسةةبة  %34.5م ة اإل ةةتراكات
الواجبة الد ع وكصل تحصيل نسبة  %0.5م اإل ةتراكات مة المسةتخد وتقةديميا لمصةندوق
الوطني لمسك ب ي بنكي ي نياية كل سنة.

المطلب الثاني :طرق تحصيل اإلشترالات وليفية تسييرها
-1

طرق تحصيل اإلشترالات للصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية

يت تحصيل اإل تراكات بطريقتي وىما:
 1-1الطريقةةةة الوديةةةة :وى ةةي أول طريق ةةة ي ةةت المج ةةو أليي ةةا لتحص ةةيل اإل ةةتراكات وتس ةةوية
الوضعية مع المستخد والمتمثمة ي :
 1-1-1اإلعةةةذار :تق ةةو ىيئةةات الضةةما اإلجتمةةاعي ببةةل المجةةو إل ة تطبيةةق اإلجة ة ار ات
الخاصة لتحصيل ديونيا أ تعصر المدي بتسةوية وضةعيتو ةي الثالثةي يومةا التاليةة إلسةتالمو
اإلعصار إما بواسطة رسالة موص عمييا مع وصل اإلستال واما ع طريق محضر بضةائي
أو عةةو مراببةةة معتمةةد لةةدى الضةةما اإلجتمةةاعي ويجةةح ا يتضةةم اإلعةةصار ،تحةةت طائمةةة
البطال البيانات التالية:
المقح أو اإلس التجاري لممدي ؛

أ-
ب-

المبال المستحقة حسح طبيعتيا وحسح تر اإلستحقاق؛

ت-

األحك ةةا الت ة ةريعية والتنظيمي ةةة المتعمق ةةة بالتحص ةةيل الجب ةةري ،وك ةةصا العقوب ةةات المترتب ةةة

عنيا ي حالة عد الد ع.25
حي

يقو المستخد ي ىصه الحالة بتسوية وضةعيتو وتسةديد ديونةو ،وامةا يقةو بةاإلعتراض

عمة المبةةال أمةةا المجنةةة المحميةةة الم ىمةةة لمطع ة

ةةي اجةةل  15يةةو إبتةةدا م ة تةةاري إسةةتال

الق ةرار ،م ة أجةةل مراجعةةة مبم ة الةةدي أو إلغةةا أو تخفةةيض الغ ارمةةات أو الةيةةادات ال ةوارد ةةي
اإلعصار وباألخص إصا حال ع د ع الدي بو باىر  (.أنظر الممحق رب  01الصفحة 79م.
 -25الماد  46م القانو  08-08المتعمق ي مجال الضما االجتماعي ،العدد  11سنة .2008
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 2-1-1آخر إنذار قبل المتابعة القضائية
يةةصا اإلج ة ار تتخةةصه ىيئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي كوسةةيمة أخيةةر وغيةةر ممةمةةة بيةةا ببةةل كةةل
متابع ةةة بض ةةائية ويتض ةةم ى ةةصا اإلن ةةصار جمي ةةع الس ةةنوات الت ةةي تس ةةتحق مة ة ةي ةةادات الت ةةأخير
وعقوب ةةات الت ةةأخير واإل ةةتراكات مممس ةةتخد اج ةةل  10أي ةةا مة ة إس ةةتالمو ى ةةصا اإلن ةةصار لتس ةةوية
وضعيتو واال أرغمتو مصال المناةعات م تحصيل ديونيا ع طريق المتابعة القضائية.26
 2-1الطريقةةةةةة الجبريةةةةةة :ويقصة ةةد بالتحصة ةةيل الجبة ةةري إل ة ةةتراكات الضة ةةما اإلجتمة ةةاعي،
اإلج ار ات الخاصةة المطبقةة مة ببةل ىيئةات الضةما اإلجتمةاعي ضةد المكمفةي (المةديني م،
لتحصةةيل المبةةال المسةةتحقة بعن ةوا اإل ةةتراكات األساسةةية والةيةةادات والغ ارمةةات عم ة التةةأخير
ع طريق اإلج ار ات التالية :
1-2-1

التحصيل عن طريق الجدول

قةةد أبةةر الم ةةرع ىةةصا اإلج ة ار ةةي الم ةواد م ة  47ال ة  50م ة القةةانو  ،08-08يةةت
تحصةةيل المبةةال المسةةتحقة مة ببةةل مصةةال الضةرائح بمقتضة جةةدول محةةدد والمعةةد مة ببةةل
مصةةال ىيئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي و ةةق نمةةوص يحةةدد عة طريةةق التنظةةي  ،ويوبةةع عميةةو مةةدير
وكالة ىيئة الضما اإلجتماعي المعنية تحت مس وليتو ال خصية.
ويةت تقةدي ىةصا الجةةدول الممضةي مة ببةةل مةدير الضةما اإلجتمةةاعي إلة السةيد الةوالي و
ي ةةر يةةو ،ةةي أجةةل (8م أيةةا م ة تةةاري توبيعةةو ويصةةب نا ةةصا طبقةةا لممةةاد  47م ة القةةانو
 ( .2708-08انظر الممحق رب  02الصفحة 80م.

 -26باديس ك يد  ،المخاطر المضمونة وآلليات فض المنازعات في مجال الضمان االجتماعي ،مصكر ماجستير ،تخصص
بانو االعمال ،كمية الحقوق والعمو السياسية ،جامعة الحا لخضر ،باتنة ،2010-2009 ،ص .61
-27الماد  47القانو .08-08
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2-2-1

الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية

التحصيل عن طريق المالحقة

يت تحصيل المسةتحقات عة طريةق المالحةق تمامةا بةنفس ةكميات التةي أعةدت بيةا التحصةيل
ع ة الجةةدول أي أنيةةا تعةةد م ة طةةر مصةةال ىيئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي و ةةق إسةةتمار يحةةدد
نموصجيا ع طريق التنظي كما تنص عميو الماد  51م القانو ،08-08
ي ةةر رئةةيس المحكمةةة التةةي توجةةد بةةدائر إختصاصةةيا مكةةا إبامةةة المةةدي  ،عمة المالحقةةة ةةي
أجةةل ع ةةر (10م أيةةا بةةدو مصةةاري

وتصةةب نا ةةص  ،وتنفةةص و قةةا ألحكةةا بةةانو اإلج ة ار ات

المدنية ي مجال التنفيص الجبري.
ويت تبميغيا لممدي بواسطة عو مراببةة معتمةد لةدى الضةما اإلجتمةاعي بمحضةر إسةتال أو
بواسطة محضر بضائي.
يمك ة أ

تكةةو المالحقةةة محةةل طع ة أمةةا الجيةةة القضةةائية التةةي أ ةةرت عمييةةا ةةي أجةةل

ثالثي (30م يو يوما ابتدا م تاري إستال التبمي  (28انظر الممحق رب  03الصفحة81م.
3-2-1

التحصيل عن طريق المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنلية

أعط الم رع امتيا اة لييئة الضما اإلجتمةاعي لتقةدي المعارضةة عمة الحسةابات الجاريةة
البريدية ةةة والبنكي ة ةةة لم ة ةةدينييا ،ة ةةي ح ة ةةدود المبة ةةال المس ة ةةتحقة ،حية ة ة

تبمة ة ة المعارض ة ةةة لمبن ة ةةو

والم سسةةات الماليةةة وبريةةد الج اةئةةر ممةةثال بةةالمركة الةةوطني لمصةةكو البريديةةة برسةةالة موص ة
عمييةةا مةةع وصةةل إسةةتال  ،وتمتةةة الم سسةةات المةةصكور أعةةاله التةةي تسةةممت المعارضةةة بحفةةظ
المبةةال بحفةةظ المبةةال المسةةتحقة تحةةت مس ة وليتيا المدنيةةة والج اة يةةة إبتةةدا م ة تةةاري إسةةتال
تبمي المعارضة،29
ويجةح عمة ىيئةةة الضةما اإلجتمةةاعي أ تقةةد السةةند التنفيةصي لمبنةةو والم سسةةات الماليةةة
الستيفا المبال محل المعارضة ي أجل خمسة ع ر (15م يوما.

-28المواد م 51ال 56م نفس القانو .

-29المواد م 57ال  59م القانو .08-08
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و ةةي حالةةة عةةد تةةو ر السةةند التنفيةةصي ،يجةةح عمة ىيئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي مبا ةةر إجة ار
تثبيت المعارضة أما الجية القضةائية المختصةة ةي أجةل خمسةة ع ةر (15م يومةا إبتةدا مة
تةةاري المعارض ةةة ،كمةةا أن ةةو لمةةدير ىيئ ةةة الضةةما اإلجتم ةةاعي الدائنةةة تق ةةدي المعارضةةة عمة ة
األمة ةوال المنقول ةةة أو النقدي ةةة الت ةةي يمتمكي ةةا الم ةةدي لمييئ ةةة ل ةةدى الغي ةةر الح ةةائة لي ةةا ،مة ة غي ةةر
المنصوص عميي ي المةاد  ،59لتحصةيل المبةال المسةتحقة ،ولةصل طبقةا لألحكةا

األط ار

المنصوص عمييا ي بانو اإلج ار ات المدنية (30انظر الممحق رب  04الصفحة82م

4-2-1

التحصيل عن طريق االقتطاع من القروض

بنةةا عمة ىةةصه الطريقةةة لمتحصةةيل يتعةةي عمة البنةةو والم سسةةات الماليةةة أ ت ةةترط عمة
المكمفةي الةةصي يطمبةةو بروضةةا ،تقةةدي

ةةياد إسةةتيفا إ ةةتراكاتي مسةةممة مة ىيئةةات الضةةما

اإلجتماعي المختصة ،وتمتة كصل الييئة المقرضة عند اإلبتضا  ،بإبتطاع المبال المسةتحقة
ود عيةةا لييئةةة الضةةما اإلجتمةةاعي الدائنةةة ،وبةةصل تصةةب البنةةو والم سسةةات الماليةةة مسة ولة
مدنيا ي حالة عد احت ار أحكا المادتي .3164-63-62
5-2-1

التحصيل عن طريق الشلوى إلى وليل الجمهورية

يت المجو إل ىةصه الطريقةة مة التحصةيل إصا لة يقة المسةتخد بةد ع ا ةتراكات العمةال ،ومة
ثة ة ي ةةت ر ةةع دع ةةوى ل ةةدى وكي ةةل الجميوري ةةة لتس ةةوية الوض ةةعية وك ةةصل لتس ةةديد بس ةةط إ ةةت ار
العمال(أنظر الممحق رب  05الصفحة83م.
-2

ليفية تسيير وتوزيع اإلشترالات
توج ةةو إ ةةتراكات الض ةةما اإلجتم ةةاعي لتموي ةةل األدا ات المقدم ةةة مة ة ط ةةر الص ةةندوق

الة ةةوطني لمتأمينة ةةات اإلجتماعية ةةة لمعمة ةةال األج ة ة ار  ،اي األدا ات المتعمقة ةةة بمصة ةةاري

العة ةةال

الص ةةحي ،ود ةةع التعويض ةةات اليومي ةةة الت ةةي تمث ةةل ب ةةديل ال ةةدخل ال ةةصي تة ة قدان ةةو ومن ةةو وتوةي ةةع
اإل تراكات كما يمي:
-30المواد م 60ال  61م نفس القانو .
-31المواد  64-63-62م نفس القانو .
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-

الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية

التأمينات االجتماعية؛

-

حواد

-

التقاعد؛

-

تأمي البطالة؛

-

التقاعد المسبق؛
حية

العمل واألمراض المينية؛

يحةدد المرسةةو التنفيةصي ربة  399-06نسةبة اإل ةةت ار ب ة  %34.5تحسةةح مة أجةةر

المنصح المصرح بو ،بالنسبة لمتةأمي اإلجتمةاعي بوجةو عةا  ،و ةي ىةصا اإلطةار نصةت المةاد
األولة ة ة مة ة ة المرس ة ةةو التنفي ة ةةصي ربة ة ة  399-06عمة ة ة "ت ة ةةوةع نس ة ةةبة اإل ة ةةت ار

الض ة ةةما

اإلجتماعي المنصوص عمييا ي الماد األول كما يأتي:
ي الضما اإلجتماعي يتكفل بيا المستخد ؛

-

 %25م أساس اإل ت ار

-

%9م أساس اإل ت ار

-

 %0.5م أساس اإل ت ار بعنوا حصة صندوق الخدمات اإلجتماعية.32

ي الضما اإلجتماعي يتكفل بيا العامل؛

وتوةع نسبة  %34.5المنصةوص عمييةا ةي المةاد األولة و قةا لممةاد الثانيةة مة المرسةو
ربة  339-06السةةابق الةةصكر والتةةي جةةا ييةةا "تةةوةع نسةةبة اإل ةةت ار

ةةي الضةةما اإلجتمةةاعي

المحةدد ب ة  %34.5كمةةا ىةةو منصةوص عمييةةا ةةي المةةاد أعةةاله كمةا يةةأتي" و يمةةا يمةةي نوضة
نسح اإل تراكات وتقسيميا لكل بطاع و ق الجدول التالي

-32المرسو التنفيصي  399-06المتعمق بتحديد نسح اال ت ار .
-33المرسو رب  ،339-06مرجع سابق.
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خالصة:
يظل الترابط والتآةر اإلجتماعي سمة بارة م سةمات اإلنسةا  ،الةصي يةور أبنةا ه معةدنا
نفيسا اسمو التكا ل والتعاضد بي أ راد المجتمع.
انطالب ةةا مة ة ى ةةصه الحقيق ةةة احت ةةل االىتم ةةا بالبع ةةد اإلجتم ةةاعي مك ةةا الص ةةدار الت ةةي يس ةةع
لتو يرىةةا صةةندوق الضةةما اإلجتمةةاعي م ة أجةةل مةةن

حيةةا كريمةةة فمنةةة ابتصةةاديا ألسةةرى ،

ع طريق ن ر مظمة الرعاية االجتماعية عم المستحقي ليا،
وتتحقةةق ىةةصه الغايةةة م ة خةةالل اإل ةةتراكات المقدمةةة م ة طةةر المسةةتخد التةةي يسةةدد منيةةا
نسبة  ℅25.5و يقتطع نسبة  ℅9م دخل العامةل لمصةندوق الةوطني لمتأمينةات االجتماعيةة
والصي يقو بإعاد تسييرىا لمفئات الخاضعة لو.
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تمهيد 8
بعد ددد االط د د ع عم د د أهميد ددة ال د ددما اإلجتمد دداعذ الد ددذ ي د ددد

إل د د حمايد ددة المد ددؤم م د د

األخطددار اإلجتماعيددة و تبددرز أهميددة ص د دو التأمي ددات اإلجتماعيددة بشددكل متميددز ةددذ حيددا
الطبقددة الشددييمة ةددذ

ددو مددا تؤم د ل ددل ولددذو حقددوا ل م د حمايددة واسددتقرار ةددذ حا ددرهل

ومسددتقبم ل وس خصددص هددذا الفصددل لد ارسددة آليددات تطددوير تحصدديل اإلشددتراكات التددذ تعتبددر
مصددد ار لتمويددل ص د دو ال ددما اإلجتمدداعذ الددذ يقددول بإعدداد تسددييرها وم ح ددا ل ددل واددت
الحاجة.
ولإلحاط د ددة بمختمد د د

جوا د د د

ه د ددذخ الد ارس د ددة خصصد د د ا المبح د ددث األول لتق د ددديل تقي د دديل ع د ددال

لمص دو الوط ذ لمتأمي ات اإلجتماعية لمعمدال األجد ار

أمدا المبحدث الثدا ذ خصدص لعدرض

العوائ التذ تواجد التحصديل األمثدل باعتبدارخ مدوردا لتمويدل الصد دو وكدذا اآليدات المقترحدة
لتطويرها.
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المبحث االول :تقييم عام لموكالة محل الدراسة
شدأ صد دو ال دما اإلجتمداعذ

ةذ هذا المبحث س تطر إل إعطدا لمحدة عد تداري

بواليددة المسدديمة بصددفة عامددة وتحديددد هياكم ددا م د إعطددا تعدداري

لددبعض هياكم ددا والمصددال

المكو ة ل ا والم ال التذ تقول ب ا بصفة خاصة.
المطمب ال ول :نشأة صندوق التأمينات االجتماعية لوكالة المسيمة
أ شأت وكالة التأمي ات االجتماعية لممسديمة ةدذ شد ر ديسدمبر 6754ل وكا دت عبدار عد
مكت د

م ارسددمة لمقاطعددة اس د طي ة آ ددذام خاصددة بددالم

العائميددة والعطددل المر ددية والتعددويض

ع األدوية.
وةد ددذ تد دداري  02أوت 6763ل أصد ددبحت وكالد ددة تابعد ددة مباشد ددر لممديريد ددة العامد ددة لم د ددما
اإلجتمدداعذ بدد 8بد عك ددو
واألمراض الم ية.

الج ازئددر العاصددمةأ شدداممة التأمي ددات اإلجتماعيددة وحدوادث العمددل

1

و ت ل مراكز وم ح تبعا لممؤم ي والكثاةة السكا ية
المركز :تطم هذخ الكممة عم المؤسسة التذ ت ل مصال متعدد ةذ غال

األحيدا وت دل

العدي ددد مد د الم ددؤم ي وتخ ددتص ة ددذ ع ددد مج دداالت لمت ددأمي اإلجتم دداعذ مث ددل 8التع ددويض عد د
األدوية الم

العائمية العطل المراابة الطبية وت ل عد عمال.

الممحققق :هددو مكتد

ي ددل عمددال أاددل مد عمددال المركددز ويكددو تابعددا لممركددز القريد

م د وال

ي ل مصال كثير ا ظر الممح رال  25الصفحة62أ.
ك م المركز والممح تاب لممديريدة لمؤسسدة ال دما اإلجتمداعذ بالمسديمة التدذ تحتدو
عم جل مصال التأمي ات اإلجتماعية.

-1وكالة التأمي ات االجتماعية
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وةيما يمذ إعطا شرح مبسط ل يابات الوكالة8
-1

نيابة المديرية لإلعالم اآللي
وتسددم مركددز الحسددابات وتعتبددر القم د

ال ددابض لمعمميددات التددذ تسددير ةددذ الوكالددة وعم د

المسددتوا الددوط ذ حيددث تقددول بكددل أعمددال اإلع د ل اآلددذ والم مددة األساس دية ل ددا هددذ تخ دزي
المعمومددات الخاصددة بالوكالددة واسددتي ل ا ةددذ حسددا

المي از يددة أل ددا تحتددو عمد جميد اواعددد

البيا دات الخاصدة ب ددا وكدذلم معالجدة تحصدديل اإلشدتراكات وحسدا
العاممي أ و غير ال اشطي
-2

عدددد المدؤم ي ال اشددطي

الفئات الخاصةأ.

نيابة مديرية اإلدارة العامة

تقددول هددذخ ال يابددة بتسدديير مجمددوع الوسددائل الماديددة والبش درية لموكالددة باإل دداةة إل د مراابت ددا
لممشاري االستثمارية والتكوي المقدل م طر الوكالة وهذ تتكو م المصال التالية 8
مصمحة االجور...ال .

مصمحة الوسائل العامة مصمحة المستخدمي

2

 -3نيابة مديرية التعويضات
تتكف ددل ه ددذخ ال ياب ددة بتأدي ددة الخ دددمات العي ي ددة وال قدي ددة لك ددل أ د دواع األخط ددار ت ددأمي عمد د
المرض الوالد العجز الوةا حوادث العمل واألمراض الم ية والم

العائميةأ

وت قسل يابة التعوي ات إل المصال التالية 8
مصدمحة األخطدار الجسديمة مصدمحة العجدز مصددمحة الددة م قبدل الييدر مصدمحة اإل تمددا
مصمحة الفوتر ...ال

-2وكالة التأمي ات االجتماعية.
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 -4نيابة مديرية المالية والتحصيل
هذخ ال يابة تشمل اسمي هما:


قسم التغطية :ويشمل المصال التالية :

أ 1-مصمحة الترقيم:
تعتبددر هددذخ المصددمحة همددز وصددل بددي أعدوا الصد دو وأربددا
يقصدددها ر العمددل م د أجددل اإل تمددا

العمددل وهددذ أول مصددمحة

لم ددما اإلجتمدداعذ ةالمشددرع الج ازئددر ةددذ اددا و

العمل  61-62-61دص بخصدوص تصدريحات المدؤم ي إجتماعيدا حيدث يحددد دوعي مد
التصريحات وهذ التصري بر العمل والتصري بالعاملأ
ووفقا لمقانون أعاله فإن رب العمل ممزم بعدة تصريحات8 3
-

التصري بال شاط ؛

-

التصري بالعمال ؛

-

التصري باشتراكات العمال ؛

-

التصري باألجور الس وية لمعمال؛

-

التصري بحادث العمل ؛

التصريح بالعمال يتم خالل الوثائق التالية:
-

ممئ وثيقة تدع طم

-

ش اد مي د ؛

-

ش اد عائمية؛

-

ش اد بطالة الزوجة.

اال تسا ؛

أما ممف المستخدم يتكون من الوثائق التالية:
-

وثيقة التصري بال شاط؛

-3وكالة التأمي ات االجتماعية مصمحة الترايل.
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-

ش اد مي د المستخدل؛

-

صور طب االصل لمسجل التجار أو بطااة الحرةذ؛

-

القا و األساسذ؛

-

شيم ب كذ أو بريد مشط .

تقول هذخ المصمحة بحجز ممفات المستخدمي

أربا

العملأ وكدذلم المدؤم ي ل دل اجتماعيدا

األجد د ار أ حي ددث تق ددول باس ددتقبال ل ل دددا ع ددو االس ددتقبال حي ددث يتحقد د مد د الممف ددات الد دوارد
واألو ار والوثائ االزمة لمتصري بالعمال.4
ر العمددل والعمددال إل د عددو الحجددز التحيددي أ ممفددات أربددا

ثددل يرسددل كددل م د مم د

العمدل وتمكدي هدذا األخيدر مد شد اد اإل تسدا
ج از اإلع ل اآلذ ثل يحول مم

لممسدتخدل وذلدم بعدد قدل كدل معموماتد إلد

العمدال إلد العدو المكمد

بدذلم حتد يدتل قدل معموماتد

مد شد اد المددي د الخاصددة بد إلد ج دداز اإلعد ل اآلددذ حتد يددتمك مد مدددخ بددرال ال ددما
اإلجتماعذ وم ثل تمكي م بطااة الشفا .
ويص
-

أربا

العمل إل أرب اطاعات وهذ8

اطاع اإلدار البمديات المديريات الواليةأ؛

-

اطاع الخاص التجار الحرةيي

-

الفئات الخاصة المؤسسات التذ تتكفل بالمعواي

-

اطاع إاتصاد
ويد ددتل كد ددذلم تص د د ي

المقاولي ...ال أ؛

شركات ومصا

الجامعات التم ي أ؛

كبراأ.

طبيعد ددة شد دداط وة د د جد ددداول و ترمي د دزات خاصد ددة بالص د د دو القا و

األساسذ الو عيات ترتي

اإلشتراكاتأ.

ويتل ترايل المستخدل برامي إذا كا يزاول وعي م العمل

 -4وكالة التأمي ات اإلجتماعية مصمحة الترايل.
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أ 2-مصمحة اإلشتراكات:5
تتمث ددل م ددال ه ددذخ المص ددمحة ة ددذ تتبد د وتحص دديل ال فق ددات المالي ددة وب ددذلم ةتعتب ددر المح ددرم
األساس د ددذ لمتحص د ددي ت و األدا ات ة د ددذ ال د ددما اإلجتم د دداعذ حي د ددث تو د د د ة د ددذ مكتد د د
التصد دري

االس ددتقبال التصد دريحات باإلش ددتراكات ومد د ث ددل التأش ددير عمد د كشد د

وي ددتل إعط ددا

سددخة لممع ددذ و سددخة ترسددل إل د مصددمحة الحجددز يتل حجددز التص دري باإلشددترام ع د طري د
عددو الحجددز ةددذ ج دداز الحاسددو أ تددتل طريقددة الدددة إمددا بصددم ب كددذ أو تحويددل ب كددذ إل د
حسا


الص دو المفتوح لدا ب م الت مية المحمية.
نوعية التصريح :تصري س و يو

التصري خ ل هذخ الفتر يترت

خ ل الش ر األول مد كدل سد ة وعددل و د

ع غرامة التأخير الماد  63م القا و 62-61أ.

7عمال ةما ةو أ؛



التصري الش ر



التصري الث ثذ أال م  7عمالأ؛

كمددا تد ص عميد المدداد  06مد القددا و راددل  62-61المعدددل بالمدداد  666مد القددا و راددل
63-64أ.



آجال التصريح:
يجد د د

عمد د د أص د ددحا

العم د ددل أ يوج د د دوا طمد د د

اإلجتماعذ ةذ ظر العشر 62أ أيال التذ تمذ توظي


يج د

توجد طمد

إ تس د ددا

المس د ددتفيدي مد د د ال د ددما

العامل .

عم د مؤسسددات التعمدديل العددالذ أو التق ددذ أو التكددوي الم ددذ أو مددا ماثم ددا أ
اإل تسددا

ةددذ شدأ سددائر الطمبددة وذلددم ةددذ ظددر العشدري

تاري تسجيم ل.6

-5وكالة التأمي ات اإلجتماعية مصمحة االشتراكات.

-6المواد 62و 66م القا و  62-61المؤرخ ةذ  20جويمية  6761المعدل والمتمل.

55

02أ يومددا التددذ تمددذ

دراسة تحصيل وآليات تطوير اإلشتراكات لوكالة مسيمة ""CNAS

الفصل الثالث

وعدددل و د التصدداري ةددذ اآجددال القا و يددة المحدددد يترت د
تحسد د

ع ددا غ ارمددات التددأخير حيددث

غ ارم ددات الت ددأخير عمد د ال ح ددو التالذ الم دداد  02مد د الق ددا و را ددل  61-62المع دددل

بالماد 667م القا و رال 64-63أ 8
-

 ℅3غرامة تأخير الش ر األول؛

-

 ℅1تزيد هذخ ال سبة ع كل ش ر تأخير م ايمة اإلشترام.

سبة اإلشترام هذ س

محدد م القا و وهذ  ℅12.3وتوزع كالتالذ8

-

 ℅03م وعا اإلشتراكات عم عات المستخدل؛

-

 ℅7م وعا اإلشتراكات عم عات االجير؛

-

 ℅2.3م وعا اإلشتراكات عم الخدمات االجتماعية؛

وه ام تخفيض أدخمت الدولة ع طري خمية التدابير التشجيعية ب سبة .℅60
أ 3-مصمحة المنازعات :7
هددذخ المصددمحة مكمفددة بتتبد الم ازعددات بددي الوكالددة والمشددتركي حيددث أ د ال يمكد المجددو
إل د العدالددة مباشددر إال بعددد إحالددة الق ددية إل د هددذا القسددل لم ظددر ةي ددا لدددي ا عددد اج د ار ات
لتحصدديل اإلش ددتراكات وةددض الم ازع ددات التددذ تواجد د الوكالددة وه ددذ بالتفصدديل ة ددذ المبح ددث
الثا ذ م الفصل الثا ذأ وتعتبر الق اررات التذ يصدرها هذا القسل ممزمدة ةدذ حد الشدخص
ال ددذ اتخ ددذ بش ددأ القد درار ويس ددتطي ر العم ددل إذا رأا ع دددل االحتد درال لمقد دوا ي أو ل ددل يقت د د
بق اررات مصمحة الم ازعات يمك المجو إل العدالة.
أ 4-مصمحة مراقبة المنشغمين:

8

تتكددو هددذخ المصددمحة مد أما ددة المصدمحة ومد رئدديس المصددمحة ومد مدراابي

يددتل العمددل

عمد د أس دداس ا ددا و  61-62الم ددؤرخ ة ددذ  6761-25-20المع دددل والم ددتمل ة ددذ -66-62
 0222حيد ددث أ شد ددأت لم ظد ددر ةد ددذ مد دددا تطبي د د تش د دري ال د ددما اإلجتمد دداعذ م د د طد ددر
-7وكالة التأمي ات االجتماعية مصمحة الم اعات.

-8وكالة التأمي ات االجتماعية مصمحة مراابة الم شيمي .
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المسد ددتخدمي وكد ددذلم لمتصد ددد لعمميد ددات الت د ددر م د د تسد ددديد إلت ازمد ددات ل المتمثمد ددة ةد ددذ دة د د
اإلشتراكات.
وكددذلم تتمثددل م مددت ل مراابددة عدددد العمددال الحقيقددي المصددرح ب ددل والتص دريحات المقدمددة
بخصوص ر العمل والعمال ويخرج مراابدذ ال دما اإلجتمداعذ مد مراابدذ مفتشدية العمدل
حيددث ي ددد

مراابددذ هددذخ األخيددر ةددذ الدددةاع عد حقددو العامددل المتمثمددة ةددذ أ كددا العامددل

مدؤم و أ كدا الجدو الدذ يعمدل بد م ئدل بالعمدل ...الد

أمدا مراابدذ ال دما اإلجتمدداعذ

ي دةو إل تحصيل اإلشتراكات التذ لدل يدتل دةع دا وكدذلم التأكدد مد صدحة المبدالا المصدرح
ب ددا والعمددال المصددرح ب ددل واذا كددا ه ددام أ تص دري خدداطئ بشدأ هددذي األم دري يفددرض
المراابي غرامة مالية تحس

عم أساس اإلشتراكات المسدد ةذ الس وات السابقة.

أ 5-خمية التدابير التشجيعية

9

اامددت المديريددة العامددة بإعددداد برمجيددة خاصددة والمتمثمددة ةددذ هددذخ الخميددة والتددذ ت ددد
تحفيددز المسددتخدمي عم د التشددييل وكددذلم م د أجددل التخفدديض م د

إل د

سددبة البطالددة م د خ د ل

اإلستفاد م التخفيض ةذ سبة االشتراكات ب سبة  ℅72حيث تقدر سدبة اشدترام المسدتخدل
 ℅1.3والعامل ℅7أ ال سبة اإلجمالية  ℅60.3يتقدل ر العمل أو المحاس

إلد الخميدة

بالوثائ التالية8
اإلستفاد م اإلمتياز؛

-

طم

-

اائمددة العمددال المددذي تددل تددوظيف ل ةددذ حالددة مددا إذا اددال المس دتخدل بتوظي د

طالبذ الشيل؛
-

س م عقود العمل مواعة م ابل الطرةي ؛

-

العمال SECU.01أ

طم

إ تسا

-9وكالة التأمي ات االجتماعية خمية التدابير التشجيعية.
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وثددائ تثبددت تسددجيل البطددال لدددا الوكالددة الوط يددة لمتشددييل يج د

الطم

خ ل العشر 62أ أيال التذ تمذ إ تسا

أ يددتل إيددداع ه ددذا

الشيل.10

طال

تتكددو الخميددة م د مسددؤول الخميددة وعددو ي ل سددتقبال وتخ دزي المعمومددات ةددذ ج دداز اإلع د ل
اآلذ وتتل إج ار ات التسجيل كالتالذ8
يددتل إدخددال المعمومددات إل د البر ددامال يدددرس المم د
وبعددها يددتل إعدداد ادرار المواةقدة أو الددرةض لمممد
يحددها القا و .

11

وه ددام شدروط لمد

اإلمتيداز وةقددا لشددروط

ا ظر الممح رال  27الصفحة63أ

إذا كا الممد



خ د ل  63يددول وة د لمق ددا و 24-06

مقبدول يدتل مسداير اإلشدتراكات مد خد ل متابعدة دخدول وخدروج العمدال

ووااد إشددتراكات ل مد طددر المسددتخدمي

ويددتل م حد معمومددات حددول العامددل ةددذ اددرص مددر
يد ددتل م د د خ ل د ددا إعد ددداد إشد ددتراكات العمد ددال

ازئد ددد برمجيد ددة خاصد ددة بالمسد ددتخدل أو المحاس د د

المستفيدي م اإلمتياز والتصري ب ا لدا ال ما اإلجتماعذ
إذا كا المم



مرةوض يأخذ المم

إل لج ة الطع

واذا ابمت لد المج دة الطعد يدتل

ابول د لدددا الخميددة ويددتل بعدددها تخفدديض سددبة اإلشددترام م د طددر الخميددة ب ددا عم د الق درار
المستمل واإلمتيازات متمثمة ةذ8
-1

مستخدم قام بتشغيل طالب عمل لمدة  12شهرا:

يستفيد كدل مسدتخدل يقدول بتوظيد

طالد

شديل مسدجل لددا الوكالدة الوط يدة لمتشدييل مد

تخف دديض ب س ددبة  %02مد د حص ددة إش ددترام المس ددتخدل أ ب س ددبة  %02مد د وع ددا اإلش ددترام
عوض سبة  %03مد عقد العمل هذ  60ش ار.12

-10الماد  20م المرسول الت فيذ رال  56-62المؤرخ ةذ  16ي اير  0262العدد 27ص.25
 -11ا ظر الممح رال 09أ ص

-12الماد  0م الرسول الت فيذ رال  164-25المؤرخ ةذ  3ديسمبر  0225الذ يحدد مستوا وكيفيات م

االمتيازات

الم صوص عمي ا ةذ القا و رال  06-24المؤرخ ةذ  66ديسمبر 0224والمتعم بالتدابير التشجيعية لدعل وتراية
التشييل.
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ي ددتل تقم دديص م ددد عق ددد العم ددل الد د  4اشد د ر بال س ددبة لمس ددتخدمذ والي ددات ال

ددا

العمي ددا

والج ددو وكددذا بال سددبة لمسددتخدمذ القطاعددات التاليددة 8السددياحة الصد اعات التقميديددة الثقاةددة
الزراعة الب ا واألشيال العمومية والمؤسسات الخدمية.
-2

المسققتخدمون الققيين يو طققون طالققب شققغل لول مققرة مسققجل لققدا الوكالققة الوطنيققة

لمتشغيل:
طال د

يس دتفيد كددل مسددتخدل يقددول بتوظي د

شدديل ألول مددر والمسددجل لدددا الوكالددة الوط يددة

لمتشييل مد تخفديض ب سدبة  %06مد حصدة اشدترام المسدتخدل أ ب سدبة  %66مد وعدا
اإلشترام عوض سبة .%03
مد عقد العمل هذ  60ش را.
ي ددتل تقم دديص م ددد عق ددد العم ددل الد د  4أشد د ر بال س ددبة لمس ددتخدمذ والي ددات ال

ددا

العمي ددا

والج ددو وكددذا بال سددبة لمسددتخدمذ القطاعددات التاليددة 8السددياحة الص د اعة التقميديددة الز ارعددة
الب ا واألشيال العمومية والمؤسسات الخدمية.13
-3

مستخدم يو ف طالب عمل مسجل لدا الوكالقة الوطنيقة لمتشقغيل بمنقاطق الهضقاب

العميا والجنوب:
يسددتفيد كددل مسددتخدل يقددول بتوظي د

طال د

عمددل بم دداط ال

ددا

العميددا والج ددو

مد

تخف دديض ب س ددبة  %14مد د حص ددة إش ددترام المس ددتخدل أ ب س ددبة  %64مد د وع ددا اإلش ددترام
عوض سبة  %03مد عقد العمل هذ  4أش ر.14
-4

مستخدم قام بمضاعطة عدد االجراء( 9اجراء أو اكثر):

يسددتفيد كددل مسددتخدل يقددول بتوظيد

 7أجد ار أو أكثددر وكددذا م دداعفة هددذا العدددد مد تخفدديض

ب سددبة  %6م د حصددة إشددترام المسددتخدل أ ب سددبة  %01م د وعددا اإلشددترام عددوض سددبة
.15%03
-13الماد  1م القا و رال  06-24المؤرخ ةذ  66ديسمبر 0224والمتعم بالتدابير التشجيعية لدعل وتراية التشييل.
-14الماد  3م القا و رال 06-24المؤرخ ةذ  66ديسمبر والمتعم بالتدابير التشجيعية لدعل وتراية التشييل

59

دراسة تحصيل وآليات تطوير اإلشتراكات لوكالة مسيمة ""CNAS

الفصل الثالث

تسر اإلمتيازات المب ية أع خ لد  1س وات كحد ااص وبعدها يتل الرجوع إل

سدبة

اإلشترام. ℅13
ويتل استعاد الفار المخفض م طر ج تي وهما:
-6
-0

الص دو الوط ذ لمتأمي عم البطالة.
الخزي ة العمومية.16

واد حققت هذخ الخمية جاحا ةذ أ م ذ إدخدال هدذا ال ظدال زادت سدبة التصدريحات بالتقريد
ةذ الش ر
-5

ع

ما كا يتل التصري ب ةذ الس ة ابل إدخال هذخ البرمجية.

نيابة المراقبة الطبية

دورها األساسذ يتمثل ةذ مراابة جمي العمميات ةذ شق ا الطبدذ وهدذا مد أجدل المحاةظدة
عم د الت دواز ةددذ ص د دو ال ددما اإلجتمدداعذ ومحاربددة اليددش ةددذ جمي د الممفددات المقدمددة
لمص دو
أ  -قسم المالية :وتتمثل م ال هذخ المصمحة ةذ تتب العمميدات ةدذ مجدال المحاسدبة والماليدة
والمي از ية
أ 1-مصقققققمحة المحاسقققققبة العامقققققة :مكمفد ددة بالمراابد ددة والتحصد دديل وتسد ددجيل جمي د د العمميد ددات
المحاسبية وت ظيل ةواتير الموردي .
أ 2-مصققققمحة الماليققققة والتخمققققي

 :مكمف ددة بالمرااب ددة وتتبد د الق د دوات المالي ددة لم ارك ددز وةد ددروع

التخميص لموكالة.17

-15الماد  7م

فس القا و .

-16القا و  27-26المت م اا و المالية التكميمذ لس ة  0227المعدل والمتمل لمقا و التكميمذ .0266
-17وكالة التأمي ات االجتماعية.
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المبحث الثاني :تطوير آليات تحصيل اإلشتراكات
س د ددع صد د د دو

التأمي د ددات اإلجتماعي د ددة لتق د ددديل تسد د د ي ت جم د ددة كتسد د د يل عممي د ددة دةد د د

المستحقات عبر شبكات األ تر يت و مد
لتخفي

االعبا عد أربدا

تخفي دات تصدل إلد  ℅72مد

سدبة اإلشدتراكات

العمدل وكدذلم إمكا يدة دةد المسدتحقات ةدذ جميد واليدات الدوط .

اال أ د ال ي دزال يحتدداج إل د تحسددي عمميددات تحصدديل اإلشددتراكات أل ل ددا أهميددة كبيددر ةددذ
الحماية اإلجتماعية و عدل ةعالية األسالي

المختمفدة ةدذ التحصديل يعدود إلد الفدوار الكثيدر

ة ددذ تص ددميل بد درامال ال ددما اإلجتم دداعذ وة ددذ س ددبة الس ددكا الم ددؤم ل ددل وط ددر تحص دديل
اإلشتراكات.
وبذلم س قول بتحميل بيا ات تحصيل االشتراكات بطريقدة التحميدل الد المركبدات االساسدية
ASPأ و اعطا الحمول لمعوائ التذ تواج التحصيل األمثل.

المطمب ال ول :التعريف بالطريقة المستعممة في التحميل(طريقة التحميل إلى المركبات
الساسية كطريقة لمتحميل العاممي ( )ACPو المتغيرات المستخدمة
-1

تعريف طريقة التحميل إلى المركبات الساسية

تقد ددول هد ددذخ الطريقد ددة بتكثي د د

18

األعد ددداد الكبيد ددر م د د المتيي د درات وهد ددذا ال د ددوع األكثد ددر شد دديوعا

واستخداما ةذ التحميل العاممذ بعبار أخرا ةإ هد

هذخ الطريقدة هدو إيجداد متييدرات جديدد

–غيددر مترابطددة ةيمددا بي ددا -أ توليفددة خطيددة م د المتيي درات األصددمية المترابطددة خطيددا ةيمددا
بي ا.
-2

تعريف المتغيرات المستخدمة في الطريقة

-

قطققاا اإلدارة  8يددتل تحصدديل اإلشددتراكات ةددذ اطدداع اإلدار م د البمددديات المددديريات

الوالية ؛

18ثائر مطم محمد عياصر ال ماذج والطر الكمية ةذ التخطيط وتطبيقات ا ةذ الحاسو
لم شر والتوزي

عما

ص.150
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القطقققاا الخقققا

الحرةيي
-

 8يشددمل تحصدديل اإلشددتراكات ةددذ اطدداع الخدداص م د ابددل التجددار

المقاولي ...ال ؛
الطئققات الخاصققة 8يشددمل تمددم اإلشددتراكات المحصددمة م د ابددل المؤسسددات التددذ تتكفددل

بالمعواي
-
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الجامعات التم ي ؛

القطاا العمومي 8ي ل مؤسسات االشيال العمومية.

وةيما يمذ رموز المتييرات المستخدمة ةذ الدراسة
 اطاع االدار SECTAأ؛
 القطاع الخاص SECTPأ؛
 القطاع العمومذ SECTGأ؛
 اطاع الفئات الخاصة CATPأ.
مطمب الثاني :تحميل نتائج تطبيق طريقة ACP
ام د ددا م د د أجد ددل تحميد ددل إحصد ددائذ اكثد ددر عمقد ددا لتحصد دديل اإلشد ددتراكات بتطبي د د طريقد ددة تحميد ددل
المركبات األساسية باستخدال بر امال SPSS
-1تحميل نتائج  ACPعمى تحصيل اإلشتراكات
الجدول رقم ( :)04المتوسطات واال نحرافات المعيارية.
Statistiques descriptives
Analyse N
11
11
11
11

م د خ د ل الجدددول

Ecart type

Moyenne

523.382.931,89
951
561.234.430,35
111
2.650.506.400,0
6466
645.040.555,38
9687

761.653.073,47
27
947.537.304,55
45
3.958.858.556,9
091
701.801.922,94
545

SECTG
SECTP
SECTA
CATP

حددظ أ متوسددطات المتيي درات معتبددر و حددظ أ أكبددر ايمددة لتحصدديل

اإلشدتراكات هدذ 8اطدداع االدار SECTAأبد د  1736636334.7276ويمي ددا المتييدر القطدداع
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الخدداص SECTPأ بد د 725315122.3323ثددل المتييددر القطدداع العمددومذ SECTGأ بد د
 546431251.2505ويميد د د المتيي د ددر اط د دداع الفئ د ددات الخاص د ددة CATPأ باا د ددل متوس د ددط ب د د د
. 526626700.72323
أمد ددا بال سد ددبة لإل ح ارةد ددات المعياريد ددة ة جد ددد المتييد ددر اطد دداع االدار SECTAأ يحمد ددل أاد ددل
ا حد د ار

مد د ب ددي ك ددل المتييد درات والمق دددر ب د د  301160716.67736وة ددذ المقاب ددل ج ددد أ

المتييددر القطدداع الخدداص SECTPأ يراةقد أكبددر ايمددة لإل ح ارةددات المعياريددة المحصددل عمي ددا
والمقد د دددر بد د د د  00432324222.24244ة د د ددو المتييد د ددر المسد د ددؤول ع د د د تشد د ددتت المتيي د د درات
المدروسة
 -0تحميل مصطوفة االرتباطات8

19

هددذ مصددفوةة مربعددة عدددد صددفوة ا أربعددة ويسدداو عدددد االعمددد ابعادهددا  2*2لقدديل ع اصددر
اطرها الرئيسذ هو الواحد الصحي وهذ مت اظر ويت د ل دا مد مصدفوةة االرتبداط ا عددد
معددام ت االرتبدداط هددذ سددتة 4أ والدالددة احصددائيا أربعددة 2أ م ددا 8ث ثددة 1أ موجبددة وواحددد 6أ
سالبة واث ي غير دالة احصائيا.

 -19ثائر مطم محمد عياصر مرج ساب

ص .165
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الجدول رال 23أ 8مصفوةة اإلرتباط
a

CATP

SECTA

SECTP

SECTG

-,693

,824

,688

1,000

SECTG

-,408

,942

1,000

,688

SECTP

-,498

1,000

,942

,824

SECTA

1,000

-,498

-,408

-,693

,009

,001

,010

CATP
SECTG

,106

,000

,010

SECTP

,000

,001

SECTA

,106

,009

CATP

,059
,059

Matrice de corrélation

Corrélation

)Signification (unilatéral

a. Déterminant = ,014

ي حددظ مد خد ل المصددفوةة أ ايمددة المحدددد تسدداو  2.62وهددذ أكبددر مد 2.222226
ةإ مصفوةة االرتباط تختم

ع مصفوةة الوحد وهذ مصفوةة معرةة وموجبة

-3إختبار كايز مايل اولكن( )KMOإختبار كطاية حجم العينة و مصطوفة الوحدة
-

إختبار كطاية حجم العينة :يج

20

أ تكو درجدة تجدا س العي دة كاةيدة تتدراوح ايمدة هدذا

المقياس بي  6-2وكمما ااتر م  6دل عم كفاية حجل العي ات المأخوذ .
الجدول رقم ( :)66جدول إختبار حجم العينة
Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité
,622
d'échantillonnage.
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx.
33,240
6

Ddl

,000

Signification

م د خ د ل هددذا الجدددول الددذ يمثددل اختبددار حجددل العي ددة جددد أ ايمددة إختبددار  KMOبميددت
 %40.0مما يدل عم كفاية حجل العي ة.
أما ةيما يخص اختبار بارتميت الذ يختبر ةر ية العددل القائمدة 8بدا مصدفوةة االرتبداط غيدر
حددظ أ اختبددار بارتميددت الدددال احصددائيا وذلددم ال مسددتوا

مختمفددة ع د مصددفوةة الوحددد

المع وية أال م  2.23أ .%3
20ثائر مطم محمد عياصر مرج

فس

ص.166
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-4مصطوفة كطاية حجم العينة لممتغيرات
الجدول رال  25أ 8مصفوةة كفاية حجل العي ة لممتييرات
Matrices anti-images
CATP

SECTA

SECTP

SECTG

,164

-,065

,053

,177

SECTG

,015

-,063

,089

,053

SECTP

-,023

,053

-,063

-,065

SECTA

,500
,551

-,023
-,671

,015
,422

,164
a
,636

CATP
SECTG

,073

-,910

,602

,422

SECTP

,583

-,910

-,671

SECTA

-,140

,073

,551

CATP

-,140
a

,731

a

a

Covariance anti-image

Corrélation anti-image

)a. Mesure de la qualité d'échantillonnage (MSA

حددظ أ ادديل القطددر تعبددر عد مدددا كفايددة حجددل العي ددة لممتييددر والتددذ

مد خد ل المصددفوةة

تقب ددل ع م ددا تك ددو ايم ددا أكب ددر مد د  %32ام ددا ع دددما تك ددو أا ددل ةتم ددم القيم ددة تح ددذ

مد د

ال موذج .
وم ةإ ايل القطر لممصدفوةة كم دا أكبدر مد  2.3ممدا يددل عمد كفايدة حجدل العي دة لممتييدر
وال يحذ

أ متيير لمعي ة.

-5التباين الكمي المطسر8
الجدول رقم (  :) 60التباين الكمي المطسر
Variance totale expliquée
Valeurs propres initiales

Sommes extraites du carré des chargements
% de la variance % cumulé

Total

% de la variance % cumulé

Total

Composante

76,339

3,054

76,339

76,339

3,054

94,047

17,709

,708

1
2

99,194

5,147

,206

3

100,000

,806

,032

4

76,339

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

م خد ل هدذا الجددول

حدظ أ العمدود الدذ يحتدو عمد الجدذور المميدز والتدذ تحددد أ

العوامل تبق ةذ التحميل وحس

هذا المحم ةا العوامل التدذ تقابم دا جدذور مميدز اادل مد 6

يتل استبعادها.
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حس د
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الجدددول حصددل عم د متكددو واحددد امددا البددااذ ةددتل اسددتبعادها ال ايم ددا ااددل م د

الواحددد وايمددة هددذا المميددز هددذ  1.232كمددا يجد

االشددار الد أ مجمددوع جددذور المكو ددات

المميز لممتييرات يساو أربعة اما العمود الدذ يحتدو عمد ال سدبة المئويدة لمتبداي ي دل مدا
يفسرخ كل مكو م التباي الكمذ.
ةعم سبيل المثال يفسر العامل االولأ  54.117م التباي الكمذ لممتييرات المتشدبعة أمدا
ةيمددا يخددص ال سددبة المئويددة المتجمعددة الصدداعد والددذ يمثددل مجمددوع التبدداي لمعوامددل السددابقة
مجتمعددة حيددث ي ح ددظ ا مجمددوع ال س د

المئوي ددة لمتبدداي المفسددر لك ددل المكو ددات هددو فسد د

القيمة التراكمية المتجمعة الصاعد المقابمة لممكو االخير وم خ ل الجدول يفسر المكدو
االول  54.117أما المكو االول والثا ذ ةيمثل  72.225م التباي الكمذ.

يمثل الم ح

البيا ذ الجذور المميز عم المحور السدي ذ الصداعد المقابدل لممكو دات الممثمدة

عم د المحددور الرئيسددذ وم د المعاي ددة لمشددكل يمك د م حظددة أ الم ح د الددذ يصددل بددي
ال قداط بددأ باال خفداض إلد أ اتخدذ و دعا أةقيدا تقريبدا حيدث يأخدذ الم ح د شدكل الكدوع بعددد
المكو األول مما يع ذ أ كل مكو تال يفسر كميات أال ةأال م التباي الكمذ.
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-6مصطوفة المركبات:21
تت د ددم مصد ددفوةة المكو د ددات تشد ددبعات المكو د ددات غيد ددر المد دددور والتد ددذ ت د درتبط بد ددي المتييد ددر
السطرأ والمكو

العمودأ وهذ تعتبر المخرج المركز لتحميدل المكو دات االساسدية.

م الجدول أ المتييرات ارتباطات ا اوية سوا ا بالموج

حدظ

أو السال

الجدول رقم ( :) 69مصطوفة المركبات

des

Matrice
a
composantes

Composante
1
,921
,887
,950
-,718

SECTG
SECTP
SECTA
CATP

Méthode d'extraction :
Analyse en composantes
principales.
a.
1
composantes
extraites.

21ثائر مطم محمد عياصر مرج

فس

ص .167
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خالصة:
يعتبددر ص د دو التأمي ددات اإلجتماعيددة لمعمددال األج د ار لوكالددة المسدديمة وكالددة تابعددة مباشددر
لممديريددة العامددة لم ددما اإلجتمدداعذ ب دد 8ب د عك ددو

الج ازئددر العاصددمةأ شدداممة لمتأمي ددات

اإلجتماعية وحوادث العمل واألمراض الم ية .و ت ل مراكز وم ح تبعدا لممدؤم ي والكثاةدة
السكا ية.
ددم ا يابددة مديريددة الماليددة والتحصدديل التددذ

وت ددل مديريددة الوكالددة خمسددة يابددات م د

كا ددت محددل الد ارسددة التددذ ت ددل أربعددة مصددال ذات العمددل المتكامددل مد تددرايل إلد تحصدديل
مراابدة حددل الم ازعددات وخميددة لمتدددابير التشددجيعية التددذ ت ددد

إلد تشددجي أربددا

العمددل عمد

تشييل عمال واإلستفاد م اإلمتيازات التذ تتوةر ب ا.
غير أ هذخ الوكالة كييرها .ل ا العديد م العوائ التذ تحد م مردود إيرادات الصد دو
والمصدددر الوحيددد لتمويم د هددو اإلشددتراكات باإل دداةة إل د إعا ددة الدولددة ةددذ حالددة عجددز ةددذ
المي از ية لذا ارتأي ا إل محاولة تطوير اآليات التذ يتل ب دا تحصديم ا وذلدم باسدتخدال طريقدة
 ACPلمتحميل.
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المطمب الثاني :الهيكل التنظيمي لموكالة
مديرية الوكالة

نيابة المديرية
لإلعالم اآللي

نيابة مديرية
التعويضات

نيابة مديرية
االدارة العامة

مصلحة االخطار الجسيمة

الحضانة

الصيدلية

قسم االدارة
العامة

قسم
الوسائل
العامة

مصلحة
المستخدمين
والتكوين

الجرد
ومتابعة
االستثمارات

فرع االجور

مصلحة
االنجاز
مصلحة االمن
والصيانة

نيابة مديرية المالية
والتحصيل

المدير

امانة المديرية

قسم التحصيل

قسم المالية
مصالح المراقبة
الطبية

مصلحة العجز
خلية االصغاء
واالتصال واالعالم

مصلحة
الترقيم

قسم المحاسبة

مصلحة الفوترة

خلية االحصاء

مصلحة
االشتراكات

خلية المراقبة

مصلحة االنتماء

مصلحة االمن
والوقاية

مصلحة مراقبة
المنشغلين

مصلحة الدفع من قبل الغير

مصلحة النقل الصحي
الخلية االستشفائية
مصلحة العالقات الدولية

مصلحة المراقبة
الداخلية
الخلية المحلية
لألرشيف

نيابة المراقبة الطبية

مصلحة التخليص

مصلحة المنازعات

خلية التدابير
التشجيعية

الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية
وكالة والية المسيلة

مصلحة الرقابة االدارية

المصدر :وكالة التأمينات االجتماعية للعمال االجراء
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الخاتمة العامة :
يمعب الضمان االجتماعي دو ار كبي ار لصالح العاممين وأسرىم والمجتمع بأكممهو ،فيهو يهؤد
إله ههف ته ههوفير السه ههام والعماي ه ه االجتماعي ه ه ليه ههم ،كمه هها أنه ههو جه ههزع ال منه ههف عنه ههو مه ههن السياس ه ه
االجتماعي لمعكومات وأداة ميم لمنع الفقر وتخفيف آثاره ،كمها يمكنهو المسهاىم فهي العفها
عمف كرام االنسان والمساوات والعدال عهن رريهت تعقيهت التكامهج االجتمهاعي والم هارك فهي
تعمج األعباع ولو أىمي كبيرة في تعقيت الم ارك السياسي وترور الديمقراري .
ولقههد أدخههج ى هذا الن ههام إلههف الج ازفههر فههي فت هرة االسههتعمار الفرنسههي ،عيههث عههرف ترههورات
مرعميه ه إل ههف مايه ه االس ههتقاج فاص ههبح لمج ازف ههر ن ههام ض ههمان اجتم ههاعي معق ههد ويتمي ههز يتع ههدد
ان مت ههو ،مم هها دفعي هها ال ههف تربي ههت اص ههاعات جذريه ه عاول ههت م ههن خ ههاج تكييف ههو وجعم ههو اب ههج
لمتربيت و امج لكاف الففات واالخرار ،وكنتيج ليذه االصهاعات تهم إن هاع خمهس صهناديت
تتكفج بتربيت الن ام وىي  :الصهندوت الهورني لمتأمينهات االجتماعيه لمعمهاج األجهراع ،cnas
الصههندوت الههورني لمتأمينههات االجتماعي ه لمعمههاج ميههر األج هراع  ،casnosالصههندوت الههورني
لمتقاعد ،الصندوت الورني لمتهامين عمهف البراله  ،cnacالصهندوت الهورني لمعرهج المدفوعه
األجههر وبالبراله الناجمه عههن سههوع األعهواج الجويه لقراعههات البنههاع اال ههياج العموميه والههر
 .CACOBAPTHوكههج واعههد مههن ىههذه الصههناديت يتكفههج بنوعي ه معين ه مههن األخرههار وفف ه
معددة من المؤمنين باإلضاف إلف المزايا التي يستفيدون منيا سواع كانت عيني أو نقدي .
كما تم تعديد الكيفي التي يتم بيها تسهيير ىهذه الصهناديت ومختمهف ميزانياتيها ،وعاولنها نعهن
تسههمير الضههوع عمههف الرريق ه التههي يههتم مههن خاليهها تعصههيج اال ههتراكات باعتبارىهها المصههدر
الوعيههد لتمويههج الصههندوت وكههذلا المعيقههات التههي تواجههو أعهوان التعصههيج عمههف سههبيج المثههاج ال
لمعصهر أمها عههدم تصهريح أربههاب العمهج بعمميههم أو عهدم تصهريح أربهاب العمههج بالعمهاج الههذين
يزاوله ههون العمه ههج له ههدييم ،وكه ههذا عه ههدم التص ه هريح با ه ههتراكاتيم ووعه ههاع اال ه ههتراا العقيقه ههي أن ته ههم
التصريح بالعماج ).
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أمهها فيمهها يتعمههت بد ارس ه العال ه

فقههد ا تصههرت الد ارس ه ميههدانيا عمههف نياب ه مديري ه تعصههيج

اال تراكات لمصندوت الورني لمتأمينات االجتماعي لمعماج االجراع لوكال المسيم .
اوال :اختبار الفرضيات


تسه ههاىم صه ههناديت الضه ههمان االجتمه ههاعي فه ههي تر ي ه ه السياس ه ه الرامي ه ه إله ههف الو اي ه ه مه ههن

األخرار التي ييرييا الصندوت.


م الخبرة تؤثر عمف مردود الصندوت.



ع ههدم وج ههود دورات تكوينيه ه ألعه هوان التعص ههيج الت ههي يع ههد م ههن كف ههاعة آلي ههات تعص ههيج

اال تراكات.


تعتبر اال تراكات المصدر الوعيد لتمويج صهندوت الضهمان االجتمهاعي باإلضهاف الهف

تدخج الدول في تسوي عجز الموازن لمصندوت.


ىناا العديد من المعو ات التي تعد من التعصيج األمثج ال تراكات الصندوت

ثانيا :نتائج الدراسة


اإل ههتراكات ىههي المصههدر الوعيههد لتمويههج صههندوت الضههمان االجتمههاعي باإلضههاف إلههف

إعانات من بج الدوج في عال وجود عجز؛


تته ههأثر فعالي ه ه تعصه ههيج اإل ه ههتراكات بمه ههدا تسه ههديد المه ههؤمنين ال ه ههتراكاتيم ومه ههدا يه ههام

الم ار بين بمياميم المسندة الييم.
أمه هها مه ههن خه ههاج الد ارس ه ه التعميمي ه ه لتعصه ههيج اال ه ههتراكات لمصه ههندوت اله ههورني لمتأمينه ههات
االجتماعي لمعماج االجراع لوكال المسيم ،


متييهرات الد ارس ه مرتبر ه فيمهها بينيهها ارتبارهها وثيقهها وىههي تفسههر أنيهها ميم ه فيمهها يخ ه

ميزاني الصندوت؛
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يم ه االنع هراف المعيههار لممتييههر رههات ذو االعتياجههات الخاص ه كبي هرة فيههو يههدج

عمف ان فيو تذبذب كبير في القيم


معامههج التعديههد الههذ يقههدر يمتههو به ه  %9.5وىههو مهها يفسههر أنههو ال يوجههد ههكج التعههدد

الخري لممتييرات.
ثالثا :االقتراحات


يعتبر ن ام التأمينات اإلجتماعي عنص ار ميما في المن وم اال تصادي واالجتماعيه

أل

دوله  ،ولهذلا ال بهد عمهف العكومه الجزافريه إعرهاع مزيهد مهن األىميه ليهذا القرهات،

واصدار الت ريعات الازم التي تساىم في ترويره وتمكينو من تمبي اعتياجات أفراد المجتمهع
بكج كفاعة.


تعاني مؤسسات التأمين االجتماعي مهن معدوديه مصهادر التمويهج ،وتعتمهد باألسهاس

عمف ا تراكات المؤمنين ،ولذلا يجب عمف العكوم السعي إلف وضع اآلليات الكفيم بتوفير
الموارد التمويمي الكافي لن ام التأمين االجتماعي ،سواع من خهاج زيهادة تهدخج العكومه فهي
القرات أو منعيا فرصا جديدة لاستثمار في الم اريع.


يام ىيفات الضمان اإلجتماعي بالتنسيت المستمر مع الييفات الفاعم والتي تساعدىا

في أداع ميم التعصيج كمصالح السجج التجار  ،مصالح الضرافب ،مختمف اليرف الوالفي
والجيوي  ،الييفات العمومي واإلداري التي تمنح وت ار ب الم اريع التي اسهتفاد منيها أصهعاب
العمهج ،ونقتهر فهي ىهذا المجهاج أن يهتم ذلها عهن رريهت هبك االنترنيهت بهين ىهذه الييفهات
لتسييج تبادج المعمومات.


السهعي إليجهاد رهرت كفيمه بتنفيهذ الماعقهات والسهندات التنفيذيه فهي و هت وجيهز ألنهو

لهوع أن المعضهرين القضهافيين ال يمنعهون أىميه خاصه لمماعقهات القضهافي فهي التنفيهذ
مثميا مثج العكم القضافي بالرمم من أن الماعقه تقهوم مقهام العكهم القضهافي ،إذ ال يتقيهدون
فهي تنفيهذىا بمهدة زمنيه كمها نه

عمييها هانون اإلجهراعات المدنيه واإلداريه الجديهد  -مرعمه
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التنفيذ االختيار معددة ب  15يوم ،ثهم مرعمه التنفيهذ الجبهر -األمهر الهذ يهؤخر فهي تنفيهذ
الماعق إلف يور أو عتف سنوات وىذا يؤثر عمف مردود التعصيج.
إجهراع عمميه ترييههر لممههف المسههتخدمين فيمهها يخه


(اال خا

المتوفون ،اال خا

المعمومههات الموجههودة بههالممف

الذين عولوا ا امتيم وكذا المعمومات النا ص )؛



ت كيج فر من الم ار بين لتبميغ الممفات وتنفيذىا إن أمكن؛



تههدعيم عممي ه متابع ه ال ههكاو وتأ ههير الماعقههات بمههو فين ألنههو مو ههف واعههد ال

يكفي؛


دفع المستخدمين ا تراكاتيم دفعا كاما في االجج المعدد.

رابعا :آفاق الدراسة


د ارسه ه تعص ههيج اإل ههتراكات لتعقي ههت الته هوازن الم ههالي لص ههندوت التأمين ههات اإلجتماعيه ه

بررت كمي أخرا.


مجههاج اسههتثمار أم هواج صههناديت الض ههمان االجتمههاعي لتعصههيج إي هرادات تسههاعد عم ههف

تيري النفقات المختمف .
وفههي األخيههر مهها يمكههن ولههو أنههو ميمهها كانههت البيانههات والمعمومههات المقدم ه واألدوات
المسههتخدم ف ههي التعميههج في ههو لههيس إال جي ههد يبق ههف دافمهها اب ههج لانتقههاد والتعس ههين ،ث ههم إن أ
تقصير ورد في ىذا العمج من أنو أن يكون منرمقا لدراسات أكثر عمقا وأدت تعميج.
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:اﻟﻣﻠﺧص
ﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﺑﺣث اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
واﯾﺿـﺎ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـول دون ﺗﺣﺻـﯾل اﻹﺷـﺗراﻛﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ
.اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذا اﻟﺻﻧدوق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ
وﻛﺈﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻻﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺗطﺑﯾــق اﺣــدى طــرق اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ
 ﻟﻣﻌرﻓـﺔ،(Analyse en composante principale) طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑـﺎت اﻻﺳﺎﺳـﯾﺔ
.أﻫﻣﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﻧدوق
. اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
Abstract:
This research tries to investigate the sponsorship sources of
national social security fund and to know the difficulties which
hinderSubscriptions which the financial balance especially with the
increase of costs.
in order to answer these question weapply one of the methods
which is "the principal components analysis" to know the important
participation of the different fields in this national social security fund.
Key words:
Social security, principal components analysis.

