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        ::::حتت عنوانحتت عنوانحتت عنوانحتت عنوان
 

    
 
  

 من ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبةمن ٕا9داد الطالبة::::::::
    )ن یطو حNاة)ن یطو حNاة)ن یطو حNاة)ن یطو حNاة - - - - 

 
  ::::::::ٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذٕارشاف اXٔس0تاذحتت حتت حتت حتت حتت حتت حتت حتت 

  \اج\اج\اج\اج)ن زیدان )ن زیدان )ن زیدان )ن زیدان  -
  

           

 

  التأمینات االجتماعیة ودورھا في تحقیق التنمیة االقتصادیة
للضمان االجتماعي لغیر دراسة حالة الصندوق الوطني " 

  مستغانم  ""CASNOSاألجراء
 

    2015201520152015/2016201620162016:السنة الجامعیة
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  التنمية االقتصادية: الفصل األول

  :ـدمتهيـــــ

وقد  عامل األغنياء وعامل الفقراء،:رغم كون البشرية تعيش على كوكب واحد،إال أ�ا تنقسم إىل عاملني مها 

يعود سبب غىن الغين منها إىل كو�ا دوال صناعية وصلت إىل درجة عالية من التطور والنمو االقتصادي،أو إىل ما 

تتوفر عليه من ثروات طبيعية مثل غالبية الدول النفطية،وهذا التقسيم يعتمد كذلك على التطور القائم يف خمتلف 

ية،فإذا كان التطور مبفهومه الشامل هو االنتقال من وضع إىل اLاالت السياسية منها و واالجتماعية واالقتصاد

وضع أحسن منه Uستمرار،اعتمادا على ما يتوفر عليه املتطور من قدرة فإن الطاقة أو القدرة على االنتقال تصبح 

حسن ذات أمهية فحوى،وUلتايل يصبح توليد تلك الطاقة هو األهم ألن عليه يعتمد االنتقال،وإذا كان الوضع األ

هو حتقيق رفاهية أحسن فإن مستلزمات الرفاهية تصبح هي اهلدف الذي جيب السعي لتحقيقه من أجل الوصول 

إىل مستوى الرفاهية املرغوب فيها،وهو املستوى الذي من خالله حتقيق أقصى إشباع من السلع واخلدمات،وهو ما 

وزiدة العوامل املساعدة على ذلك سواء   يتطلب أقصى دخل ممكن Uستمرار وهو ما يقتضي العمل على تنمية

كانت ذات صيغة مادية أو معنوية،mدف الوصول إىل الوضعية املثلى الستخدام املوارد مادية كانت أو 

  .بشرية،وهذا وما ميكن وصفه Uلعمل على حتقيق التنمية االقتصادية بكل أشكاهلا

  :لينيمن هذا املنظور جاء هذا الفصل ليعرض املبحثني التا    

  التنمية:املبحث األول

  التنمية االقتصادية:ملبحث الثاينا
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  التنمية االقتصادية: الفصل األول

  التنمية:املبحث األول

كانت وال تزال احملور األساسي ملختلف األحباث والدراسات من طرف املفكرين والباحثني إن دراسة اLتمع       

ولعل من أهم القضاi اليت تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلف خاصة يف دول العامل الثالث نتيجة تعقد 

عدة ة ومنه أخذ البحث يف واتساع مشكالت احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحىت الثقافية املعاصر 

يزداد شساعة ويتطرق إىل ميادين جديدة مل تعرف ومل تدرس  جماالت و مستوiت اليت مسها التغري بشىت أنواعه

سابقا يف ميدان التنمية،وكانت قضاi ومشكالت التخلف السياسي خاصة يف الدول املتخلفة من بني املوضوعات 

ة واالجتماع،كما كان البحث يف  يف جمال علوم االقتصاد والسياسوالدارسنياليت حظيت Uهتمام الباحثني 

 بري نظرا ألمهية هذه القطاعاتهتمام كهي حمور ااالقتصادي االجتماعي والسياسي و إمكانيات ومتطلبات التغري 

دة وهذا يتوقف على عيف بناء اLتمع وحتقيق متطلباته،ومن هنا برزت التنمية كمفهوم جديد يستحق الدراسة 

   .مهيتها من ظرف آلخر ومن بلد آلخرعوامل تتفاوت أ

  :ليةالتعرض إىل النقاط التا ولومن خالل هذا املبحث سنحا

 مفهوم التنمية:أوال - 

 أهم املصطلحات املتعلقة مبفهوم التنمية وأنواعها:�نيا - 

 العوامل املساعدة على التنمية:ا�لث - 

  

  

  

  

  

  

  

  



 التنمية االقتصادية                                                                   :                الفصل األول

8 

 

  التنمية االقتصادية:املبحث األول

   .أهم العوامل اليت تؤثر فيها التنمية بشكل عام و املبحث سنتطرق إىل مفهوم من خالل هذا     

   ماهية التنمية:املطلب األول

ل إليه يعرب مفهوم التنمية على ارتقاء اLتمع واالنتقال به من الوضع الثابت إىل وضع أعلى وأفضل، وما تص     

  .وتوظيفها لألفضلوفر لديها، واملوجودة، والكامنة اليت تتمن حسن الستغالل الطاقات 

مثال نقول منا املال أي ازداد .ىل موضع آخرارتفاع الشيء من موضعه إالتنمية من النمو أي :لغة - 

 .وكثر

أ�ر مفهوم التنمية كثري من اجلدل على مجيع املستوiت النظرية والعلمية :اصطالحا - 

عاريف هلذا القتصادية واالجتماعية العديد من التَ والتطبيقية،وحتمل املؤلفات السياسية وا

 .املصطلح،وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختالف امليادين واملناهج العلمية اخلاصة mا

ولعل أول من استعمل هذا  ومنه يصبح مصطلح التنمية ال يؤدي نفس املعىن عند استخدامه يف خمتلف الدراسات،

  .1889حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة "بوجني ستيلي"املصطلح هو 

  :ومن بني أهم التعاريف اليت مست هذا املصطلح نذكر مايلي

ومن منط  هي عملية االنتقال LUتمعات من حالة ومستوى أدىن إىل حالة ومستوى أفضل، التنمية -1

الوطنية يف ميدان ة املتطلبات تقليدي إىل منط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حال البد منه يف مواجه

 .نتاج واخلدماتاإل

يقصد  Uلتنمية إحداث تطور يف جمال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إىل  -2

التطور والرقي،إذن هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي حتقيق زiدة 

 .دف به إىل نقل اLتمع من حالة إىل حالة أفضلتراكمية سريعة يف اخلدمات وهي تغري إجيايب يه

كما عرفت أيضا ��ا ذلك الشكل املعقد من اإلجراءات والعمليات املتتالية واملستمرة اليت يقوم mا  -3

التغري الثقايف واحلضاري يف جمتمع من اLتمعات االنسان للتحكم بقدر ما يف مضمون واجتاه وسرعة 

تنمية ما هي إال عملية تغيري مقصود وموجه،له مواصفات معينة mدف mدف إشباع حاجاته،أي أن ال

 .1إشباع حاجات االنسان

  

                                                      
  .45:، ص1960كیوان للنشر والتوزیع،الطبعة األولى، عمان،دار السیاسة في المناطق النامیة، جبریل ألموند،جیمس كولمان،  -  1
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  :وهناك نظرتني ملفهوم التنمية

على اعتبار أن التغريات البنائية النامجة عنها تؤدي إىل " عملية"تنظر إىل التنمية ��ا  :النظرة األوىل -

ردود أفعال كافية األنساق وUلتايل يف الوظائف املرتبطة mا وكذلك أل�ا جمموعة من اخلطوات املتتالية 

 .واملتداخلة واليت تؤدي إىل حتقيق غاiت حمددة،وهي تسري يف اجتاه واحد

وهذا يرجع إىل اعتبار أن التنمية أو Uألحرى خطة التنمية " أداة"تنظر إىل التنمية بوصفها  :رة الثانيةالنظ -

ليست هدفا يف حد ذا�ا ولكنها وسيلة لتحيق األهداف اليت حتقق طموحات اLتمع ورمبا يعكس هذا 

 .U1لنسبة للمجتمع" اإلرادة"مفهوم 

  .ة وليس كأداة أو حالةولكن عمد الباحثون على دراستها كعملي

اخلدمات اإلنتاج و يف عرب فرتة من الزمن ويف األخري ميكن القول أن التنمية هي حتقيق زiدة تراكمية سريعة 

  .ىل حالة أفضلإىل نقل اLتمع من حالة إ هدفوهي تغيري اجيايب ي

  أهم املصطلحات املتعلقة مبفهوم التنمية وأنواعها:املطلب الثاين

   :بني مفهوم التنمية وبعض املفاهيم املشا@ة هلا الفرق: أوال

إن الكثري من الباحثني واألكادمييني واملتتبعني ملوضوع التنمية يقعون يف مغالطات وأخطاء هذا املصطلح 

أو املفهوم حيث خيلصون بينه وبني جمموعة من املصطلحات املشاmة له سواء من حيث التقارب اللغوي  

ن حيث التشابه يف املدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغريهم من املصطلحات أو م" النمو" كمصطلح 

  :وأهم الفروقات بني مفهوم التنمية وبقية املصطلحات تتمثل فيما يلي. املتقاربة هلذا املصطلح

النمو يشري إىل عملية الزiدة الثابتة أو املستمرة اليت  مصطلحإن  :الفرق بني التنمية ومصطلح الّنمو -1

حتدث يف جانب معني من جوانب احلياة، أما التنمية فهي عبارة عن حتقيق زiدة سريعة تراكمية 

 ودائمة خالل فرتة من الزمن والنمو حيدث يف الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدرجيي،

  .حالة التقدم والنمو تؤول إىلا التنمية والتخلف أم

إن التغري ال يؤدي Uلضرورة إىل التقدم واالرتقاء واالزدهار، فقد يتغري  :الفرق بني التنمية والتغري  -2

 .2الشيء إىل السالب بينما هدف التنمية هو التغري حنو األفضل بوترية متصاعدة ومتقدمة

                                                      
  .55:جبریل ألموند،جیمس كولمان، مرجع سبق ذكره، ص -  1
- 2009صلیحة مقاوسي وھند جمعوني، مقاربات نظریة حدیثة لدراسة التنمیة االقتصادیة، ملتقى وطني حول االقتصاد الجزائري، جامعة باتنة،  - 2

  .24:، ص2010
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س على التصور الذي يفرتض أن كل إن التطور مفهوم يعتمد Uألسا: الفرق بني التنمية و التطور -3

 .اLتمعات متر خالل مراحل حمددة �بتة يف مسلك يندرج من أبسط األشكال إىل أعقدها

 .لة¦يت كمرحلة أخرية و�ائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشام التقدم مصطلح :التقدم -4

كثريا ما يكون اخللط بني مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فاألول يعين :التنمية والتحديث -5

Uإلضافة إىل ما رأيناه سابقا يف التعريفات الزiدة يف القدرة اإلنتاجية بشكل يرفع مستوى املعيشة 

مصحوU بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز  مادi وثقافيا

احلديثة وأدوات احلياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية واملعدات اآللية والسلع احلضارة 

االستهالكية، ومل تصمد نظرiت التحديث أمام االنتقادات لسبب بسيط جدا وهو أ�ا جتاهلت 

اخلصائص النوعية للعامل الثالث أو املتخلف، ووقوع هذه النظرiت التحديثية أسرية للنموذج الغريب، 

 1.ثالذاتية للعامل الثال�ا مل �تم حبقيقة النمو االجتماعي واإلمكا¨ت أل

  أنواع التنمية:Lنيا

  :هناك عدة أنواع للتنمية نذكر منها ما يلي

هي اجلانب املادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز األساسية ألي  :قتصاديةالالتنمية ا  - أ

نتقال من حالة التخّلف إىل الا العملية اليت يتم من خالهلا اتنمية، وتعرف التنمية االقتصادية على أ�

ث زiدة حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغري يف اهلياكل االقتصادية، وUلتايل فهي تنصرف إىل إحدا

الطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصادية، كما تعترب التنمية االقتصادية على أ�ا عملية لرفع مستوى الدخل 

القومي حبيث يرتتب تباعا على هذا ارتفاع يف متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع 

 .2املوارد األولية الزراعي وقطاع إنتاجية فروع اإلنتاج القائمة خاصة يف دول العامل الثالث كالقطاع

وكانت  1950ظهرت ألول مرة وبطريقة علمية ورمسية يف هيئة األمم املتحدة سنة : جتماعيةالتنمية اال  - ب

، ومنذ سنة 1951اخلطة اخلماسية للحكومة اهلندية، قد لفتت إليها األنظار �ساليبها وأهدافها سنة 

بدأ االهتمام األممي Uلتنمية االجتماعية عن طريق أحد جمالسها الدائمة وهو اLلس االقتصادي  1955

 (Verner Ramcay) وفارنررامسي (L.Nilson) ، وقد عرف كل من الري نيلسون ،واالجتماعي

                                                      
  .25:مقاوسي وھند جمعوني، مرجع سبق ذكره، صصلیحة  -  1
 .69:جبریل ألموند،جیمس ألموند، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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اليت تؤدي إىل التنمية االجتماعية على أ�ا دراسة �تم بتغري اLتمع من حيث بناءه، فهي العملية اهلادفة 

Uإلضافة ، تنمية الوعي واالعتماد بني املواطنني تنمية قدرا�م على حتمل املسؤولية يف مواجهة مشكال�م

املوجودة يف اLتمع  إىل ذلك جيب أن تكون هناك دفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات واإلمكانيات

 .للوصول إىل تطور اLتمع اقتصادi واجتماعيا

تعتمد على تزايد عدد العلماء واملثقفني والباحثني واملفكرين وعدد الطلبة يف اجلامعات : الثقافيةالتنمية   - ت

وUلتايل فهي أساس وركيزة يف ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية، وUلتايل كلما ارتفع املستوى العلمي 

  . اح التنمية الشاملةوحجم الوعي ونسبة البحث العلمي يف اLتمع كلما أدى ذلك إىل تزايد حظوظ جن

�دف إىل حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والذي له عالقة Uلتنمية السياسية : التنمية الشاملة  - ث

والثقافية، فإن التنمية الشاملة، هي إمكانية الدولة يف حتقيق التداخل والرتابط بني كل أنواع التنمية حتقيق 

 اجلانب االقتصادي، االجتماعي الثقايف والسياسيجناحات معتربة يف كل نوع منها سواء يف 

نظرا للتطورات السياسية احلاصلة وهي من املفاهيم احلديثة اليت بدأ االهتمام mا حديثا : السياسية التنمية  - ج

 .1موضوع التنشئة السياسية وغريهابدورها تتناول م واليت و يف عاملنا الي

  التنميةالعوامل املؤثرة يف عملية : املطلب الثالث

Uعتبارها ظاهرة شديدة التعقيد إن عملية التنمية كغريها من العمليات هلا عوامل تؤثر فيها وتتأثر mا،      

تتأثر بعدد كبري من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، فمن الناحية االقتصادية ميكن 

  .2اقتصادية تقسيم هذه العوامل إىل عوامل اقتصادية وأخرى غري

  :تتمثل هذه العوامل فيما يلي: العوامل االقتصادية :أوال  

تعترب العامل الرئيسي الذي يؤثر على التنمية، واليت تشمل بدورها كل من مساحة األرض  :يةاملوارد الطبيع -1

، فبالنسبة لعملية التنمية اجليد والغاUت، واأل�ار، والبرتول، والثروة املعدنية، واملناخ ،ونوعية الرتبةاملتوفرة، 

هو يف وضع ال يسمح له Uلتطور  فكل بلد تنقصه هذه املوارد الطبيعيةتعترب وفرة هذه املوارد ضرورية، 

 .وال يعتمد ذلك فقط على املوارد الطبيعية أل�ا ليست كافية لوحدها.السريع

                                                      
  .69:جبریل ألموند،جیمس كولمان، مرجع سبق ذكره، ص -  1
، 2008، والتوزيع، دمشقدراسة حتليلية يف االقتصادين اجلزئي والكلي، دار كيوان للطباعة والنشر االقتصاد يف املبادئ،  حامت محيد حمسن، -  2

    .105:ص
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تكوين . ويقصد به املخزون املتوفر من رأس املال وهو من أهم العوامل لتحقيق التنمية،:املالتكوين رأس  -2

 :رأس املال هو ذو طبيعة تراكمية يتغذى ذاتيا ويضم ثالث مراحل مرتابطة
 .وجود توفري أو ادخار حقيقي وزiدة فيه - 

 .وجود ائتمان ومؤسسات مالية لتعبئة التوفري وحتويله حنو القنوات املرغوبة - 

 .السلع الرأمسالية ات لالستثمار يفاستخدام هذه التوفري  - 

إىل التغريات التكنولوجية تعترب جوهرية يف عملية التنمية والنمو، حيث أشار آدم مسيث :التقدم التكنولوجي -3

ق التنمية االقتصادية، فمن خالهلا تستطيع الدولة إضافة وسائل جديدة للنقل أمهيتها الكبرية يف حتقي

التكنولوجي مرتبط Uلبحث عن استعمال طرق جديدة وملصادر الطاقة واملصانع، التقدم واالتصال 

ولكن بشكل عام يؤدي التقدم التكنولوجي إىل زiدة يف . ومتطورة لإلنتاج أو حتسني الطرق القدمية

 .اإلنتاجية

تعترب املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية مهمة يف عملية التنمية، لذا فإن االستثمار يف :ةاملوارد البشري -4

لبشري من خالل التعليم واخلدمات الصحية هو املفتاح للنمو،فرأس املال بدون عنصر بشري العنصر ا

 . مسري يعترب عقيما، لذا فإن حتقيق التنمية يقف على منو سريع يف املهارات اإلنسانية ويف فرص توظيفها

،يف حني لسكان جيب أن يكون عادiولكن منو ا. عرض العمل ¦يت من منو السكان :النمو السكاين -5

Uيف احلقيقة إن منو السكان . العكس حيدث يف الدول قليلة السكان اليت يكون فيها هذا النمو مرغو

 .سنوi يعود سلبيا على عملية التنمية يف البالد %2.5بنسبة 

عملية التنمية على اخلدمات االجتماعية مثل املدارس واملؤسسات التقنية  تتوقف:االجتماعيةاخلدمات  -6

هذه التسهيالت حتافظ على صحة الطبقة . واملعاهد الصحية واملستشفيات واخلدمات الصحية العامة

العاملة وجتعلها مسؤولة وفعالة، وهذا ما يساعد عل السري اجليد يف نوعية اخلدمات وUلتايل رفع اإلنتاجية 

 .لفردية، مما يساعد على حتقيق التقدما

فالتنظيم هو  ل مضاعفة استخدام وسائل اإلنتاج،يربز دور التنظيم يف عملية التنمية من خال:التنظيم -7

 .مكمل لرأس املال والعمل ويساعد يف بلوغ اإلنتاج أعلى مستوى

إن حتويل اLتمع الزراعي التقليدي إىل جمتمع صناعي حديث عرب إجراء : حتويل اLتمع الزراعي التقليدي -8

لقوة العمل ورأس املال، واستغالل املوارد مما يعزز فرص العمل، وخلق إنتاجية عالية تغيريات هيكلية، 

 .1.اجلديدة املتطورة والتكنولوجيا احملسنة

  

  
                                                      

  .106:حامت محيد حمسن، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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  :االقتصادية دورا هاما يف حتقيق التنمية واليت تتمثل فيما يليتلعب العوامل غري : العوامل غري االقتصادية:Lنيا

ة هي ضرورية ومفيدة لتحقيق النمو، ذلك االستقرار السياسي واإلدارة القوية والفعال: العوامل السياسية -1

االستقرار السياسي واإلدارة القوية يف بعض الدول كأمريكا وأملانيا وفرنسا هو ما جعلها تصل إىل  ألن

بينما معظم الدول اليت تشهد تدهور وعدم استقرار سياسي وضعف يف .املستوiت من التنميةأعلى 

 1 .اإلدارة أثر بشكل كبري على براجمها االقتصادية وخمططا�ا التنموية

وتضم املواقف االجتماعية والقيم واملؤسسات االجتماعية اليت تتغري  :العوامل االجتماعية والسيكولوجية -2

الثورة الصناعية يف كل من بريطانيا وأوروU يف .مع التوسع يف التعليم وحتول الثقافة من جمتمع إىل آخر

القرن الثامن عشر «ثرت بشكل كبري بروح املغامرة والتوسع يف التعليم الذي قاد إىل اكتشافات 

ات جديدة،كذلك Uلنسبة للقيم االجتماعية فنظام العائلة املشرتكة مت استبداله بنظام العائلة واخرتاع

األقل تطورا ختضع لعادات تقليدية وإيديولوجيات قدمية ال ميكنها املسامهة يف املنفردة، واLتمعات 

 .عيةلذا ال بد من تعديل أو تغيري هذه العوامل الثقافية واالجتما .إحداث تطور سريع

 .وهو بال شك احملرك األساسي لعجلة النمو :التعليم -3

 .جيب للتغيري اهليكلي أن يبدأ يف تغيري حجم السكان يف القطاعات الريفية البعيدة عن املدن :التمدين -4

وتلعب دورا يف عملية التنمية، على سبيل املثال هناك بعض الناس اللذين يبتعدون عن  :العوامل الدينية -5

ة ½ميا�م Uلقدر كما يفعلون يف الدiنة اهلندية، فيبقون مقتنعني بنصيبهم بعيدا عن األعمال الشاق

 .2املخاطرة أو تبين املبادرة

إضافة إىل العوامل املساعدة على حتقيق التنمية املذكورة سابقا إال أ�ا تعاين من جمموعة من املعوقات اليت 

  :3ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

 .املصادر الطبيعية وسوء استغالهلاعدم كفاية  - 

 .عدم فاعلية قطاع الزراعة من خالل االهتمام Uلقطاعات األخرى والتخلي عنها - 

 .النمو السكاين املتزايد - 

 .قلة اإلدخارات احمللية - 

 .عدم كفاءة البنية التحتية - 

 .الديون الدولية أو ما يسمى Uلتبعية - 

 .نقص املهارات - 
                                                      

  .94:، ص2010دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،االقتصاد والتنمية، برلرة أجنهام، ترمجة حامت محيد حمسن،  -1
  .95:، مرجع سبق ذكره، صبربرة اجنهام -  2
3 -www.ebn.khaldoun.net 22/04/2016: التحمیل تاریخ.  
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 .عدم االستقرار السياسي - 

 .د السوسيو ثقافية والدينيةالقيو  - 

  .حلقة الفقر املخيفة - 

  

  التنمية االقتصادية:املبحث الثاين

من بني املفاهيم العاملية يف القرن العشرين،حيث أطلق على عملية  يعد مفهوم التنمية الذي مّر بعدة مراحل،     

األربعينيات واخلمسينات من القرن إذ كان ينظر للتنمية خالل فرتة .«سيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة

املاضي على أ�ا ارتفاع مستوى دخل األفراد،حبيث كانت مرادفا ملفهوم النمو االقتصادي وقد شقَّ على 

االقتصاديني خالل العقدين التاليني للحرب العاملية الثانية الوصول إىل تفرقة واضحة بني النمو والتنمية إىل احلد 

كاألمم املتحدة لتحدد أهداف التنمية بتحقيق زiدة سنوية يف الناتج الوطين اإلمجايل الذي دفع مؤسسة عاملية  

يتقدم Uقرتاح إىل الدورة السادسة عشر لألمم ) جون كينيدي(وجعل الرئيس األمريكيUلنسب املئوية املتصاعدة،

الدول النامية أن تضع لنفسها ،وأنه على كل "العقد األول للتنمية"املتحدة Uعتبار الستينيات من القرن املاضي

لكن األمم املتحدة بدأت يف الرتاجع عن .Uملائة 5 مهمة زiدة النمو يف الناتج الوطين اإلمجايل بنسبة تصل إىل

نظر�ا الضيقة ملفهوم التنمية االقتصادية املستند إىل املؤشر الكمي الذي يعين النمو يف أواخر ستينيات القرن 

  .1املاضي

  :هذا املبحث سنحاول التطرق إىل النقاط التاليةومن خالل 

 مفهوم التنمية االقتصادية:أوال - 

 نظرiت التنمية االقتصادية:�نيا - 

  اصر التنمية االقتصادية وأهدافهاعن:�لثا - 

  

  

  

                                                      
 .18- 17صص  ،2000 لبنان، طرابلس، املؤسسة احلديثة للكتاب، من النمو والتنمية إىل العوملة والغات، كميل حبيب وحازم البين، -  1
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  التنمية االقتصادية: املبحث الثاين

من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل كل من مفهوم التنمية االقتصادية ونظر�iا وأهم العناصر اليت ترتكز      

  . عليها Uإلضافة إىل األمهية اليت تتميز mا

  مفهوم التنمية االقتصادية:املطلب األول

ريات اجلذرية يف لقد استخدم مفهوم التنمية يف علم االقتصاد للتدليل على عملية إحداث جمموعة من التغ

جمتمع معني،mدف إكساب ذلك اLتمع القدرة على التطور الذايت املستمر،مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف 

نوعية احلياة لكل أفراده،مبعىن زiدة قدرة اLتمع على االستجابة للمتطلبات األساسية واحلاجات املتزايدة 

ع تلك احلاجات عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد ألعضائه،Uلصورة اليت تكفل زiدة درجات إشبا 

  1.االقتصادية املتاحة،وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل

  :وهناك عدة تعاريف ختص هذا املفهوم نذكر منها

بني املتغريات الفكرية التنسيق  :التنمية االقتصادية ��ا) F.Perroux(فرانسوا بريويعرف  - 

للسكان،جتعلهم قادرين على زiدة الناتج احلقيقي بطريقة مستمرة ودائمة،وذلك ألنه واالجتماعية 

مهما كان النظام االقتصادي املطبق فإن النمو الذي هو ضروري للتنمية املتصل أو الدائم واحلقيقي 

 .مات الفكرية واالجتماعية للسكانيف هذه االقتصادiت تعوقه العديد من الس

على أ�ا عملية Uلغة الدقة،تتمثل يف النهاية يف االرتقاء املنظم ½نتاجية العمل فؤاد موسى ويعرفها  - 

من خالل تغيريات هيكلية تتناول ظروف اإلنتاج االجتماعي،وإحالل تكنيك أرقى،و استخدام 

وهو تعريف  2.وسائل إنتاج أحدث وأكثر كفاية،مع إشباع متزايد للحاجات الفردية واالجتماعية

املوارد األولية وأدوات العمل الالزمة لإلنتاج،توظيف األيدي العاملة واملنتجة يتضمن تعبئة 

 .واملؤهلة،وتطوير شامل للعالقات اإلنتاجية،مبا يؤدي إىل زiدة إشباع احلاجات

أن التنمية االقتصادية هي العملية اليت تستخدمها الدولة غري املستكملة النمو  مدحت العقادويرى  - 

وUلتايل زiدة  يف استغالل موارده االقتصادية لتحقيق مبقتضاها زiدة يف دخلها الوطين احلقيقي،

 3.متوسط نصيب الفرد منه

بعاد،تتضمن إجراء عملية متعددة األ:أن التنمية االقتصادية ��ابراهيم سالمة رمزي إويرى  - 

تغيريات جذرية يف اهلياكل االجتماعية والسلوكية والثقافية،والنظم السياسية واإلدارية،جنبا إىل 
                                                      

  .140:ص ،2003.1ط األردن، عمان، األهلية للنشر والتوزيع، خماطر العوملة على التنمية املستدامة،:ليس للبيعالعامل  Uتر دمحم علي وردم، -  1
 .53:ص ، 1983اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،التخلف االقتصادي دمحم أمحد الدوري، -  2
  .83:ص ،1980بريوت، دار النهضة العربية، ،مقدمة يف التنمية والتخطيط مدحت دمحم العقاد، -  3
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جنب،مع زiدة معدالت النمو االقتصادي،وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل الوطين،واستئصال 

 1.جذور الفقر املطلق غي جمتمع ما

 :رؤيتني اقتصاديتني ومهاكما تشتمل التنمية االقتصادية على  - 

  الرؤية االقتصادية التقليدية للتنمية:أوال

مبفهومها التقليدي تعين قدرة االقتصاد الوطين الذي تكون حالته فإن التنمية  ،بصيغة املصطلح االقتصادي"

سنوية يف الدخل القومي االقتصادية األولية �بتة قليال أو كثريا لفرتة زمنية طويلة لتوليد واستدامة زiدة دورية أو 

ولقد كان ينظر للتنمية يف املاضي بصيغة التغيري املخطط هليكل اإلنتاج واالستخدام حبيث أن حصة  .اإلمجايل

الزراعة يف اإلنتاج واالستخدام تتناقص بينما حصة الصناعة التحويلية واخلدمات يف اإلنتاج واالستخدام تزداد 

  .2"نت عادة قد ركزت على التصنيع غالبا على حساب الزراعة والتنمية الريفيةولذلك فإن اسرتاتيجيات التنمية كا

  الرؤية االقتصادية اجلديدة للتنمية:Lنيا

املعاين اليت تستعمل لوصف عملية التنمية والتحول االجتماعي  تغيري وهذا واحدا منإن التنمية تتضمن 

 وعليه،. تصف خبصائص مشرتكة عرب الدولمنتظم وتوغالبا فإن هذه العملية تسري يف تتابع  داخل الدول،

أصبحت التنمية هدفا للسياسة االقتصادية فإن السؤال املهم الذي ينشأ هو التنمية ملن وألي شيء؟ إن هذا 

  .والقيم اليت تسعى هلا اLتمعات ،واالجتماعية ،االقتصاديةاملفهوم يضمن األهداف 

ني نوعية احلياة وهذا يتضمن أو يشتمل على التقدم يف اLال فإن التنمية �دف إىل حتس ،ومبعىن أوسع

شرطان  االقتصادي وكذلك يف احلقول غري االقتصادية مثل حرية الفرد والثقافة ولتحقيق هذا اهلدف مثة

  :3 سلتحقيق هذا الَرفاه للنا

  .أن عدد الفقراء الذين هم يف فقر مطلق جيب أن ال يزداد:الشرط األول

  .أن توزيع الدخل جيب أن ال يسوء أو يرتدى:الثاينالشرط 

  .وبذلك توصف ��ا حتقيق التطور الشامل واملتكامل للمجتمع؛mدف الوصول إىل الرفاهية بكفاءة وفعالية

                                                      
  .108-197:ص ، 1991اإلسكندرية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ،اقتصاد|ت التنمية ،رمزي علي إبراهيم سالمة -  1
  .14 :،ص2010 عمان، األردن، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، ،علم اقتصاد التنمية دمحم صاحل تركي القريشي، - 2
  .15ص ،املرجع نفسه -  3
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 ويف األخري ميكن القول أن التنمية هي التغيري املقصود املوَجه واملخَطط Uجتاه ضمان البقاء وحتقيق االستمرار،

مبقاييس علمية،سواء كانت تنمية شاملة أم والذي قيست أبعاده  لنمو املدروس على أسس علمية،أو هي ا

  .تنمية يف أحد امليادين الرئيسية

   :الفرق بني مصطلح النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية:Lلثا

إن الكثري من الباحثني واألكادمييني املتتبعني ملوضوع التنمية االقتصادية يقعون يف مغالطات وأخطاء       

حول هذين املفهومني سواء من ¨حية التقارب اللغوي أو من ¨حية التشابه يف املدلول كمصطلح التحديث 

نمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بني مفهومي ال الفروقاتأو التطور وغريها من املصطلحات املتقاربة وأهم 

  :موضحة يف الشكل املوايل

  الفرق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية): 01( رقم  اجلدول
 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي

يشري إىل عملية الزiدة الثابتة أو املستمرة اليت حتدث يف  -

  .جانب معني من جوانب احلياة

  .طريق التطور البطيء والتحول التدرجييحيدث عن  -

يتم بدون اختاذ أية قرارات من شأ�ا إحداث تغيري هيكلي   -

  .للمجتمع

يركز على التغيري يف احلجم أو الكم الذي حيصل عليه الفرد   -

  .من السلع واخلدمات

  .ال يهتم بشكل توزيع الدخل احلقيقي الكلي بني األفراد-

 .يالقومال يهمه مصدر زiدة الدخل -

كمية ودائمة خالل فرتة من تشري إىل حتقيق زiدة سريعة وترا  -

  .الزمن 

  .حتدث عن طريق التطور السريع الذي يؤول إىل حالة التقدم  -

�دف إىل تغيري البنيان اهليكلي ) خمططة(عملية مقصودة   -

  .للمجتمع لتوفري حياة أفضل ألفراده

  .�تم بنوعية السلع واخلدمات نفسها  -

�تم بزiدة متوسط الدخل الفردي احلقيقي، خاصة Uلنسبة   -

  .للطبقة الفقرية

 .�تم مبصدر زiدة الدخل القومي وبتنويعه  -

العلوم لسياسة النقدية والنمو االقتصادي، دراسة نظرية، مذكرة لنيل شهادة املاستري يف بناين فتيحة، ا من إعداد الطالبة استنادا على: املصدر

  .20:، ص2009/2008االقتصادية، جامعة قسنطينة 
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  نظر|ت التنمية االقتصادية:املطلب الثاين

تعترب النظرية جمموعة مرتابطة من املفاهيم والتعاريف والقضاi اليت تكون رؤية منتظمة للظواهر،عن طريق 

mا،حيث تكتسي النظرية أمهية كلما كانت قابلة حتديدها للعالقات بني املتغريات mدف تفسري الظواهر والتنبؤ 

كن الباحث من تائج البحث داللة ومغزى،إذ أ�ا متللتطبيق ومتيزت Uلبساطة والوضوح،كما أ�ا تضفي على ن

ومتكنه من القدرة على التفسري يف إطار أمشل وأكثر  ليها،والربط بني املعطيات اليت يتوصل إالقدرة على الفهم 

  .ا إىل أدلة موضوعية وبيا¨ت منطقيةوضوحا استناد

    اليت ال بد من احلديث عنها لكي نعرف خلفية لقد تضمن موضوع التنمية االقتصادية العديد من النظرiت       

  :ة منها كما يليعومت اختيار جممو  ما مت التفكري به على مر الزمن من أفكار،

حلرب العاملية الثانية  -  أ  :نظر|ت النمو قبل ا

وهو من طليعة املفكرين االقتصاديني الكالسيكيني،وكان كتابه  ):Adam Smith(نظرية آدم مسيث -1

يهتم مبشكلة التنمية االقتصادية وإن كان مل يقدم النظرية بشكلها املتكامل،إال  1776عام " ثروة األمم"

 .أن الالحقني قد شكلوا النظرية املوروثة عنه،واليت حتمل مسات مهمة منها

يف األمور مكانية تطبيق القانون الطبيعي اعتقد آدم مسيث ½:ون الطبيعيالقان  -  أ

االقتصادية،أي أن النظام االقتصادي نظام طبيعي قادر على حتقيق التوازن تلقائيا،ومن مث 

فإنه يعد كل فرد مسؤوال عن سلوكه،أي أنه أفضل من يرعى مصاحله،وأن هناك يدا خفية 

وكان آدم مسيث ضد  وأن كل فرد يبحث عن تعظيم ثروته، تقود كل فرد وترشد آلية السوق،

تدخل احلكومات يف الصناعة والتجارة،ألن ذلك يعرقل منو االقتصاد الوطين،وعليه فال بد 

 .من احلرية االقتصادية

وهو نقطة البداية يف نظرية النمو االقتصادي،حيث تؤدي إىل أعظم النتائج :تقسيم العمل - ب

 .يف القوى النتيجة للعمل

يعد ضرورi للتنمية االقتصادية،وجيب أن يسبق تقسيم العمل،فاملشكلة :تراكم رأس املال - ت

 .هي مقدرة األفراد على االدخار أكثر،ومن مث االستثمار أكثر يف االقتصاد الوطين

إن تنفيذ االستثمارات يرجع إىل توقع الرأمساليني حتقيق :على االستثماردوافع الرأمساليني  - ث

ستقبلية فيما يتعلق UألرUح تعتمد على مناخ االستثمار أكثر يف ملتوقعات اال ناألرUح،وأ

 1.االقتصاد الوطين

                                                      
  .77-76:ص مرجع سبق ذكره، دمحم صاحل تركي القريشي، -  1
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تتمثل يف كل من املنتجني املزارعني ورجال األعمال،ويساعد ذلك على حرية :عناصر النمو  - ج

 .ةماهلم،وهو ما يؤدي إىل زiدة التنميفسة اليت تقود هؤالء إىل توسيع أعالتجارة والعمل واملنا

يفرتض آدم مسيث أن االقتصاد ينمو مثل الشجرة،فعملية التنمية تتقدم بشكل :عملية النمو  - ح

�بت ومستمر،فعلى الرغم من أن كل جمموعة من األفراد تعمل معا يف جمال إنتاجي 

 1.معني،إال أ�م يشكلون معا الشجرة ككل

االقتصادية كوظيفة لألرض والعمل ورأس ينظر ستيوارت ميل إىل التنمية  :نظرية جون ستيوارت ميل -2

عنصرين رئيسيني لإلنتاج يف حني يعد رأس املال تراكما سابق لناتج  املال،حيث ميثل العمل واألرض

عمل سابق،ويتوقف معدل الرتاكم الرأمسايل على مدى توظيف قوة العمل بشكل منتج،فاألرUح اليت 

2 :ومن مسا�اد حتويل للدخل، لة غري املنتجة،جمر تكتسب من خالل توظيف العما
 

ومن مث فإن األرUح واألجور،فكلما ارتفعت األرUح  ،تعتمد على تكلفة عنصر العمل أن األرUح -

 .األجورقلت 

إن امليل غري احملدود يف االقتصاد يتمثل يف أن معدل األرUح يرتاجع نتيجة لقانون تناقص قلة  -

ويف حالة غياب التحسن  وفق معدل مالتوس،احلجم يف الزراعة،وزiدة عدد السكان على 

التكنولوجي يف الزراعة وزiدة معدل منو السكان بشكل يفوق الرتاكم الرأمسايل،حيث يصبح معدل 

 .الربح عنده حده األدىن وحتدث حالة من الركود

لذلك فقد حدد دور الدولة يف النشاط االقتصادي عند  ميل من أنصار سياسة احلرية االقتصادية، -

 .ويف حاالت الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ملكية وسائل اإلنتاج ده األدىن،ح

ثر شومبيرت Uملدرسة النيوكالسيكية يف اعتباره أن النظام «:)Joseph Schumpeter(نظرية شومبيرت -3

س فيما خيص تناقضات و و«ثر أيضا �فكار مالتالرأمسايل هو اإلطار العام للنمو االقتصادي،

الرأمسايل،فهو ميقت الشيوعية ومع ذلك ال يدعو إللغاء الرأمسالية وال ينحاز إليها،إمنا تنبأ U�يار النظام 

شومبيرت يف كتابه نظرية التنمية وقد ظهرت أفكار .الرأمسايل لريث حمله النظام اإلشرتاكي وليس الشيوعي

 1939.3الدورات عام  ،وطورها يف كتابه عن1911االقتصادية عام 

توازن،ويف هذه احلالة ال  تفرتض هذه النظرية اقتصادا تسوده حالة من املنافسة الكاملة ويف حالة

ويصف .توجد أرUح،وال أسعار فائدة وال مدخرات وال استثمارات،كما ال توجد بطالة اختيارية

تكارات اليت هي على حسب رأيه شومبيرت هذه احلالة Uلتدفق النقدي،وما مييز هذه النظرية هو االب

                                                      
  .77:ص مرجع سابق ذكره، دمحم صاحل تركي القريشي، -  1
 ،1999اململكة العربية السعودية، الرiض، دار املريخ للنشر، ترمجة دمحم إبراهيم منصور، ،النظرية السياسية ،االقتصاد الكلي مايكل أبدمجان، -  2

  .456:ص
  .447:ص ،1997الكويت، اLلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة علم املعرفة، ،االقتصاد السياسي للبطالة رمزي زكي، -  3
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املبتكر  حتسني إنتاج أو منتج أو طريقة جديدة لإلنتاج،وإقامة منظمة جديدة ألي صناعة،أما دور

للمنظم ليس لشخصية الرأمسايل،فاملنظم ليس شخصا ذو قدرات إدارية عالية،ولكن قادر على 

  1.استخدامهاتقدمي شيء جديد،فهو ال يوفر أرصدة نقدية ولكنه حيول جمال 

يعترب جون مينار كينز مؤسس املدرسة الكنزية،انطلق  ):John Maynard Keynes( النظرية الكنزية -4

كينز يف بناء نظريته يف ظروف مغايرة لتلك الظروف اليت بينت فيها النظرiت السابقة،وأهم ظرف هو 

 2:،واليت من مظاهرها1929ة اليت أصابت العامل سن) األزمة االقتصادية العاملية(أزمة الكساد الكبري

 .العرض يفوق الطلب:حدوث كساد يف السلع واخلدمات - 

 .وUلتايل توقف النمو االقتصادي توقف العملية اإلنتاجية، - 

 .ارتفاع مستوiت البطالة - 

 .اخنفاض مستوiت األسعار - 

  :فرضيات كينز -

  .لفرتة طويلةحالة عدم التشغيل الكامل،ويستمر ذلك  ميكن أن يتوازن االقتصاد عند - 

ال ميكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا،و إن حدث فسيكون ذلك يف املدى البعيد،وبتكلفة  - 

  .Uهضة اجتماعية

  .وجوب تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي أو للحفاظ عليه -

  .الطلب هو الذي يوجد العرض املناسب له وليس العكس -

ة يف الدول املتقدمة أكثر مما هي موجهة للدول النامية،حيث وقد اهتمت نظرية كينز Uقتصادiت التنمي

يرى كينز أن الدخل الكلي يعد دالة يف مستوى التشغيل يف أي دولة،فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم 

  :الدخل الكلي،واألدوات الكينزية هي

زiدة البطالة حتدث بسبب نقص الطلب الفعلي وللتخلص منها يرى كينز حدوث :الطلب الفعال - 

 .يف اإلنفاق سواء على اإلستهالك أو االستثمار

متثل أحد احملددات الرئيسية ملعدل االستثمار،وتوجد عالقة عكسية بني :الكفاية احلدية لرأس املال - 

 .االستثمار والكفاية احلدية لرأس املال
 .النقد هو العنصر الثاين احملدد لالستثمار،ويتحدد دوره بتفضيل السيولة وعرض:سعر الفائدة - 

يقوم على فرضيات وجود بطالة ال إرادية،اقتصاد صناعي،وجود فائض يف الطاقة :املضاعف الكنزي - 

سلع رأس املال الالزمة لزiدة  اإلنتاجية للسلع االستهالكية،درجة مرونة عرض مناسبة وتوفري

 1.نتاجاإل
                                                      

  .447 :ص مرجع سبق ذكره، رمزي زكي، -  1
  .91:ص مرجع سبق ذكره، مدحت صاحل تركي القريشي، -  2



 التنمية االقتصادية                                                                   :                الفصل األول

21 

 

حلرب العاملية الثانية - ب  :نظر|ت التنمية االقتصادية بعد ا

وكان السبب من وراء هذا االهتمام من قبل الدول رiت لتحلل أوضاع الدول املتخلفة، جاءت هذه النظ

  .املتقدمة Uلدول املتخلفة هو حماولة كسب ودها وضمها إىل معسكرها

وقد انقسمت نظرiت التنمية االقتصادية يف هذه احلقبة إىل اجتاهني،اجتاه حيلل أسباب فشل الدول  

،واجتاه آخر يركز ويبحث عن العوامل األساسية للنمو )املشاكل واملعوقات(النامية يف حتقيق التنمية والتقدم

  .والتنمية

والت ويتمان "ن طرف االقتصادي قدمت هذه النظرية م:)W.W.Rostow(نظرية مراحل النمو لروستو -1

،واليت لقيت صدى كبري،شغل روستو منصب أستاذ يف التاريخ االقتصادي يف جامعة  1960سنة " روستو

 2.كمربيدج

حيث التنموية للدول املتقدمة، هذه النظرية عبارة عن جمموعة من املراحل االقتصادية املستنبطة من املسرية

اخلطوات اليت جيب على الدول النامية أن تسري عليها للوصول إىل حاول يف هذه النظرية أن يضع 

  3:وهي كالتايل" مراحل النمو االقتصادي"مراحل يف كتاب  5 التقدم،وقد خلصها يف

تكون الدولة يف هذه املرحلة شديدة التخلف مسا�ا نفس مسات العصر :مرحلة اLتمع التقليدي  -  أ

 4:مظاهرهاالتارخيي األول،أي ما قبل التاريخ،ومن 

 .الزراعي التقليدي والصيدسيادة الطابع  - 

 .متسك اLتمع Uلتقاليد واخلرافات - 

 .تفشي اإلقطاع - 

 .اخنفاض اإلنتاجية - 

 .ج القوميضآلة متوسط نصيب الفرد من النات - 

ومن مسات هذه املرحلة أ�ا عادة ما تكون طويلة نسبيا وبطيئة،كما أن هناك بعض املناطق يف العامل يف العصر   

  .احلايل مازالت تعيش هذه املرحلة 

وهي املرحلة الثانية واليت يكون من مظاهرها حدوث تغريات على :نطالقمرحلة التهيؤ لال - ب

 5.املستويني االقتصادي وغري االقتصادي

  :ى املستوى غري االقتصادي جندفعل - 
                                                                                                                                                                      

  .92:ص مرجع سابق ذكره، مدحت صاحل تركي القريشي، -  1
  .125:ص مرجع سابق ذكره، مدحت صاحل تركي القريشي، -  2
  .252:ص ، 1993 القاهرة، دار النهضة العربية، ،االقتصادية بعض املشكالت املعاصرة يف التنمية عبد هللا الصعيدي، -  3
  .69:ص مرجع سابق ذكره، كميل حبيب وحازم البين،  -  4
  .125 :ص ، 1980بريوت، دار النهضة العربية، ،مقدمة يف التنمية والتخطيط مدحت دمحم العقاد، -  5
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  .بروز خنبة تدعو إىل التغيري وتؤمن به - 

  .بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة يف هذه املرحلة - 

  :أما على املستوى االقتصادي فنجد - 

  ).بروز خنبة ترغب يف تعبئة االدخار وتقوم Uالستثمار(زiدة معدل التكوين الرأمسايل - 

  .طة معينةداية ختصص العمال يف أنشب - 

  .بداية ظهور القطاع الصناعي إىل جانب القطاع الزراعي - 

  ..).،...املواصالت بناء الطرقات،(ظهور االستثمارات االجتماعية - 

  .لكن مع كل ذلك،يبقى نصيب الدخل الفردي منخفض

وهي املرحلة الثالثة واحلامسة يف عملية النمو وفيها تصنف الدولة على أ�ا : مرحلة االنطالق - ت

¨هضة أو سائرة يف طريق النمو،حيث تسعى فيها الدولة جاهدة للقضاء على ختلفها،ومن 

 1:مظاهرها

 .إحداث ثورة يف أساليب اإلنتاج والتوزيع وإنشاء الصناعات الثقيلة - 

 .النهوض Uلزراعة والتجارة ووسائل النقل - 

 .Uملائة U 10ملائة إىل أكثر من 5 ارتفاع معدل االستثمار الصايف من - 

 .بروز صناعات جديدة تنمو مبعدالت مرتفعة - 

 .املطرد ذاتيابروز إطارات سياسية و اجتماعية مواتية إىل حد كبري ودافعة للنمو  - 

رغم أن هذه املرحلة تنطوي على حدوث تقدم ملموس،إال أن اLتمع يبقى متمسكا Uألساليب 

  .اإلنتاجية التقليدية

 :ومن مظاهرها لة متقدمة اقتصادi،ويف هذه املرحلة تعترب الدو :مرحلة النضج - ث

 .بشكل متوازي) الزراعة والصناعة والتجارة واخلدمات(استكمال منو مجيع القطاعات االقتصادية  - 

 .انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع - 

 .ارتفاع مستوى اإلنتاج املادي - 

 .ازدهار التجارة اخلارجية وزiدة الصادرات - 

 .فنياتقدم اLتمع ونضوجه فكرi و  - 

وهي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو،حيث تكون الدولة قد 2:مرحلة االستهالك الوفري  - ج

 :بلغت شوطا كبريا يف التقدم ومن مظاهرها

                                                      
  .255:ص مرجع سابق ذكره، عبد هللا الصعيدي، -  1
  .256:ص مرجع سابق ذكره،ي، عبد هللا الصعيدي -  2



 التنمية االقتصادية                                                                   :                الفصل األول

23 

 

 .يعيش سكا�ا يف سعة ورغد من العيش - 

 .الدخل الفردي مرتفع جدا - 

 .األهداف الرئيسية للفرد..)الغذاء،السكن،الكساد،(ال تشكل يف ظلها الضرورiت  - 

 .زiدة اإلنتاج الفكري واألديب والعلمي للمجتمع - 

من حلقة مفرغة للفقر،حبيث جتعلها تعيش عند أن الدول النامية تعاين  يؤكد لبنشتني:نظرية لبنشتني -2

على فكرة احلد األدىن من اجلهد على أساس مستوى دخل منخفض ،أما عناصر النمو عنده فهي تعتمد 

عوامل رفع الدخل عن العوامل املعوقة،إضافة إىل احلوافز حيث وجود عدة عناصر مساعدة على تفوق 

احلوافز الصفرية وهي اليت ال ترفع من اخلل القومي،وينصب أثرها على اجلانب :يوجد نوعان من احلوافز

 1.التوزيعي،واحلوافز اإلجيابية واليت تؤدي إىل زiدة الدخل القومي

وفقا هلذه النظرية كحالة من التوازن الساكن عند  ميكن وضع االقتصادiت املتخلفة:نظرية نيلسون -3

مستوى الدخل عند حد الكفاف يف مستوى متوازن للدخل الفردي يكون معدل االدخار،وUلتايل معدل 

 2:الفخ وهي االستثمار الصايف عند مستوى منخفض،ويؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط تقضي إىل هذا

  .ستثمار والزiدة يف الدخلاخنفاض العالقة بني الزiدة يف اال*

  .إلنتاجعدم كفاية طرق ا*

  .األراضي القابلة للزراعة ندرة*

  .االرتباط القوي بني مستوى الدخل الفردي ومعدل منو السكان*

مج كبري ومكثف يف : نظرية الدفعة القوية -4 تتمثل فكرة النظرية يف أن هناك حاجة إىل دفعة قوية أو ب̈ر

شكل حد أدىن من االستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع االقتصاد على مسار النمو 

 للتجزئة والوفورات اخلارجية،األوىل عدمويفرق روزنشتني رودان بني ثالثة أنواع من عدم القابلية .الذايت

قابلية دالة اإلنتاج للتجزئة،والثانية عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة،وأخريا عدم قابلية عرض االدخار 

 3 .للتجزئة

ويعترب رودان أن نظريته يف التنمية أمشل من النظرية التقليدية أل�ا تتعارض مع الشعارات احلديثة،وهي 

  4.الشروط الالزمة عند نقطة التوازنتبحث يف الواقع عن املسار Uجتاه التوازن أكثر من 

                                                      
  .190:ص مرجع سابق ذكره، مدحت صاحل تركي القريشي، -  1
 كلية العلوم السياسية،جامعة قسنطينة،،  نظر|ت التنمية االقتصادية:املستدامة،بعنوانمقياس التنمية  مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسرت، -  2

  .08:ص ،2013-2014
  .88:ص ،2007 األردن، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ،نظر|ت وسياسات وموضوعات مدحت القريشي، -  3
  .89: مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص -  4
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النمو املتوازن يتطلب التوازن بني خمتلف صناعات سلع االستهالك وبني صناعات :نظرية النمو املتوازن -5

ونظرية النمو املتوازن قد متت معاجلتها من .السلع الرأمسالية،كذلك تتضمن التقارب بني الصناعة والزراعة

هذه النظرية أسلوU جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعد�ا على قبل روزنشتاين وآرثر لويس،وقدمت 

 1.اإلسراع Uلنمو يف فرتة قصرية

مغايرا لفكرة النمو املتوازن،حيث إن االسثمارات هنا «خذ هذه النظرية اجتاها :نظرية النمو غري املتوازن -6

وطين،ومن معينة بدال من توزيعها Uلتزامن على مجيع قطاعات االقتصاد ال لقطاعاتختصص 

هريمشان الذي يعتقد أن إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشاريع أخرى من وفورات :روادها

خارجية،إال أ�ا ختلق بدورها وفورات خارجية جديدة ميكن أن يستفيد منها،وتقوم عليها مشروعات أخرى 

 Ú. 2لية

مت تطوير هذه النظرية يف األربعينيات،وتعترب كامتداد :Harrod Domarدومارهارود :نظرية النمو لــــــ -7

لفكر الكينزي اجلديد،وقد حاول هذان االقتصادiن تقدمي منوذج يرشح شروط حدوث تنمية 

 :وقد صاغا نتيجة حبثهما يف شكل عالقة رiضية على النحو التايلاقتصادية،

y/y=s/k  

معامل رأس املال ويف حالة إدخار معدل منو /معدل االدخار القومي=معدل النمو االقتصادي:أي أن 

  :السكان يصبح النموذج كالتايل

y/y=s/y-k 

معدل منو السكان وعليه -)معامل رأس املال/معدل اإلدخار القومي(=أي أن معدل النمو االقتصادي 

مبعدل اإلدخار واالستثمار وعالقته عكسية بكل من  معدل النمو االقتصادي تربطه عالقة طردية:فإن

 3.معامل رأس املال ومعدل منو السكان املرتفع

  :ع إىلبب «خر وختلف الدول املتخلفة يرجانطالقا من املعادلة السابقة نستنتج أن س:إذن

إما لضعف معدالت االدخار واالستثمار القومي أو الرتفاع معامل رأس املال وذلك بسبب ضعف  - 

 .لتقدم التكنولوجي،أو بسبب ارتفاع معدالت النمو السكاينا

وهي من النظرiت املعروفة على نطاق واسع يف دراسة :(Hollis Chenezy) نظرية هوليس تشينزي -8

والفرضية اليت يقوم عليها النموذج .مناذج التنمية يف عدد من دول العامل الثالث بعد احلرب العاملية الثانية

هي أن التنمية عملية مميزة للنمو،تكون املالمح األساسية للتغيري فيها متشاmة يف كل الدول،وحياول 

                                                      
جامعة  كلية العلوم السياسية،.نظر|ت التنمية االقتصادية:مقياس التنمية املستدامة بعنوان السنة الثانية ماسرت،مطبوعة مقدمة لطلبة  -  1

  .08:،ص2014- 2013قسنطينة،
  .09:مرجع سبق ذكره،ص مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسرت، -  2
  . 91:ص مرجع سابق ذكره، مدحت صاحل تركي القريشي، -  3
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رف على االختالفات اليت ميكن أن تنشأ بني الدول فيما يتعلق خبطوات ومنوذج النموذج التع

السياسة :التنمية،Uالعتماد على جمموعة الظروف اخلاصة mا ومن بني العوامل املؤثرة يف عملية التنمية 

 1.الدوليةاحلكومية،حجم الدولة،املصادر الطبيعية،أهداف الدولة التكنولوجيا،رأس املال اخلارجي،التجارة 

،وتعترب مناذج )النيوماركسية(تعترب هذه النماذج كامتداد للفكر االشرتاكي اجلديد:نظرية ثورة التبعية الدولية -9

تشاؤمية مقارنة بنماذج التغري اهليكلي،حيث ترى أن الدول املتخلفة حماصرة مبجموعة من العراقيل 

اكتسبت هذه النظرية مكانتها خالل السبعينات املؤسسية واالقتصادية،سواء كانت حملية أو دولية،وقد 

يبة األمل اليت أصابت الدول النامية من حماولتها املستمرة لتطبيق نظرiت ومناذج تنموية غري بعد خ

 :وهناك ثالثة مناذج أساسية وهي كالتايل.مالئمة

املاركسي،والذي يرجع وجود يعد هذا النموذج امتداد للفكر :منوذج التبعية االستعمارية اجلديدة - 

العامل املتخلف واستمرار ختلفه إىل التطور غري العادل يف النظام الدويل،حيث أصبح هذا األخري 

خيدم مصاحل الدول الرأمسالية القوية،واليت تشكل مركز هذا النظام،وال خيدم الدول الفقرية اليت 

 أيدي الدول الغنية مما يبقي دائما تبعية وهذا ما جيعل قرارات السلطة دائما يف .تشكل حميط النظام

هذه التبعية من شأ�ا عرقلة أي حماولة للتنمية أو التقدم،بل .من قبل دول احمليط إىل دول املركز

وعليه فإن التنمية تتحقق ½حداث تغريات جذرية للنظام االقتصادي العاملي .جتعلها عملية مستحيلة

 .فئة بني دول العاملمبا يضمن قيام عالقات اقتصادية متكا

يرجع هذا النموذج ختلف الدول النامية زiدة على ظروفها الداخلية :منوذج املفهوم اخلاطئ للتنمية - 

إىل إتباعها سياسات اقتصادية غري مالئمة نتيجة الضغوط اليت متارسها مؤسسات التنمية الدولية  

امية نصائح غري مناسبة،وذلك كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل،فضال عن إعطاء الدول الن

يقدم خلرباء من الدول املتقدمة املشتغلني Uلوكاالت واملنظمات الدولية،إذ  قيلانتيجة التحيز العر 

هؤالء اخلرباء هياكل اقتصادية رائعة،ومناذج اقتصاد قياسي معقدة يف التنمية غالبا ما تقود إىل 

 .سياسات غري سليمة وغري مناسبة

ويشتمل  يفرتض متركز الثروة يف أيدي قليلة داخل مساحة كبرية من الفقر،:ثنائيةفرضية التنمية ال - 

 2:مفهوم هذه النظرية على العناصر التالية

كأن يتعايش معا يف ظروف توافر جمموعة من الظروف املتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد، -

الريف واملدينة،أو تعايش القلة الغنية  اإلنتاج يف بلد ما طريقيت اإلنتاج التقليدية واحلديثة،يف قطاع

  .مرتفعة املستوى الثقايف والتعليمي مع كثرة الفقرية واألمية من سكان جمتمع ما

                                                      
  .11:ص مرجع سابق ذكره، مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسرت،مطبوعة  -  1
  .156-154:ص مرجع سبق ذكره، ص مدحت صاحل تركي القريشي، -  2



 التنمية االقتصادية                                                                   :                الفصل األول

26 

 

ويرجع هذا إىل مسببات ليست ظاهرية ولكنها  اتساع هذا التعايش واستمراره ليس مرحليا، -

  .أسباب هيكلية ال يسهل إزالتها والقضاء عليها

بني شقي ظاهرة الثنائية االقتصادية أي ميل حنو التقارب،بل على العكس فهي  ال تبدي الفوارق -

أن األحوال االقتصادية يف القطاع املتخلف ال تتأثر  متيل حنو الزiدة واالتساع،ومن خواصها أيضا 

كثريا Uلرواج أو االنتعاش يف القطاع املتقدم بل على العكس،إذ قد يدفع القطاع املتأخر إىل 

  .وتعميق ختلفهاألسفل 

  

لوالiت املتحدة األمريكية وكندا لقد ظهرت هذه النظرية من ا:نظرية الثورة النيوكالسيكية اجلديدة -10

وقد تركزت دراسات .م20وبريطانيا وأملانيا الغربية سابقا،يف النظرiت والسياسات االقتصادية خالل القرن 

ظرiت التوقعات جانب العرض وعلى ن هذه النظرية على سياسات االقتصاد الكلي الذي يهتم إىل

أما على صعيد الدول النامية فقد أخذ ذلك على شكل حترير  الرشيدة وإىل عمليات اخلوصصة،

ومن املالحظ أن أنصار املذهب .األسواق،وانتهاج أسلوب التخطيط املركزي على مستوى الدولة

 .البنك املركزي  وصندوق النقد الدويل:اطرون على أقوى مؤسستني ماليتني يف العامل مهالنيوكالسيكي يسي

إن النظرية تقول �ن حالة التخلف االقتصادي تنتج عن سوء ختصيص املوارد بسبب السياسات السعرية اخلاطئة 

قتصادي Uلنسبة لدول العامل الثالث مما يؤدي إىل إبطاء عملية النمو املفرط يف النشاط االاحلكومي والتدخل 

 .1االقتصادي

  عناصر التنمية االقتصادية وأهدافها:الثالثاملطلب 

تعترب عملية التنمية االقتصادية من بني العمليات األكثر تعقيدا وصعوبة نظرا لكو�ا متر بعدة مراحل وختتلف       

من دولة إىل أخرى،حيث مر هذا املفهوم مبجموعة من النظرiت والتفسريات بسبب تلقيها العديد من 

لية على غرارها من العمليات يف ميدان االقتصاد تشتمل على جمموعة من العناصر اليت املعوقات،فهذه العم

  .تستوجب الذكر من أجل معرفة األهداف اليت تصبو إليها حينا أو مستقبال يف القطاع العام أو اخلاص

  

  

  

                                                      
  .81-77:ص ،2004مصر، سكندرية،اإل ثراء للنشر،إدار  ،قتصاديةالتنمية اال دمحم عبد العزيز عجمية ودمحم على الليثي، -  1
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  عناصر التنمية االقتصادية:أوال

  :االقتصادية فإ�ا حتتوي على جمموعة من العناصر أمههاوفقا للتعاريف السابقة الذكر واملتعلقة Uلتنمية 

فالتنمية هي تغري شامل ينطوي ليس فقط على اجلانب االقتصادي املادي،ولكن أيضا على :الشمولية -1

البنية القطاعية  وبذلك تكون التنمية تعين التوازن يف.اجلانب الثقايف والسياسي واالجتماعي واألخالقي

املناطق اجلغرافية والفئات االجتماعية،وتوطن القدرة لالقتصاد،والتوازن االجتماعي بني 

 .التكنولوجية،واالعتماد على الذات،وبناء اقتصاد وطين متكامل

 إىل أن التنمية تنصرف إىل اإلخالل املستمر حباالت التوازن والثباتشومبيرت و«كيدا لشمولية التنمية،يذهب 

ة توازن جديد خيتلف عن التوازن السابق،بينما ينصرف املوجود،لكي ينتقل االقتصاد من حالة توازن إىل حال

النمو إىل التغري البطيء على املدى الطويل،والذي يتم من خالل الزiدة التدرجيية واملستمرة يف معدل منو 

  1.السكان ومعدل منو االدخار

إذ أن الفهم الصحيح لعملية التنمية يعين توزيع مثار :الطبقة الفقريةحدوث حتسن يف توزيع الدخل لصاحل  -2

وأن يستطيع اLتمع كله من خالهلا أن حيقق إشباعا حلاجاته النمو على حنو أكثر عدالة يف اLتمع،

وmذا فإن التنمية ال تتطلب فقط النمو يف نصيب الفرد من الناتج،ولكنها تتضمن أيضا .الضرورية

 السلع االستهالكية املتاحة ألكرب نسبة من السكان مبا يف ذلك األفراد ذوي الدخل التحسينات يف

 2.احملدود

هذا ما يعين أن :حدوث زiدة مستمرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي لفرتة طويلة من الزمن -3

 .التنمية عملية طويلة األجل،أي أ�ا تتصف Uالستمرارية أو الدميومة

ألن الزiدة يف الدخل النقدي ال تضمن يف :يف نوعية السلع واخلدمات املقدمة لألفراد ضرورة التحسن -4

حد ذا�ا حتسن املستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد،حيث تبني خمتلف الدراسات أن من أهم 

سوء التغذية،ارتفاع معدل األمية،سوء احلالة :خصائص الطبقة الفقرية يف اLتمعات املتخلفة

 .،وسوء املسكن وازدحامهالصحية

                                                      
  .281 :ص ذكره،بق مرجع س عبد هللا الصعيدي، -  1
 ،1987 السعودية، الرiض، دار املريخ، ترمجة دمحم عبد الصبور علي، ،االقتصاد اجلزئي العام واخلاص جيمس جواتيين وريتشارد سرتوب، -  2

  .668:ص
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تغيري هيكل اإلنتاج مبا يضمن توسيع الطاقة اإلنتاجية بطريقة تسمح Uلرتاكم الذي مير عرب تنويع اإلنتاج  -5

ات،األمر الذي يسمح مبزيد من نتجسوق ملختلف املالقطاعات املختلفة،مما يسمح خبلق من 

 1.ات املرونة اإلنتاجيةالتوسع،وخاصة إذا اعتمد اإلنتاج على القطاعات الصناعية ذ

  

  األهداف اجلوهرية للتنمية االقتصادية:Lنيا

وهذا ما سيوضح يف  �دف التنمية االقتصادية إىل حتقيق ثالثة إجنازات تشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي،    

  :الشكل املوايل

  االقتصاديةاألهداف اجلوهرية للتنمية ):01(شكل رقم ال                           

      

    

 

 

 

  

    

  

  

  

، 1991 سكندرية،اإل الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ،اقتصاد|ت التنمية براهيم سالمة،رمزي علي إUالستناد إىل  عداد الطالبةمن إ:املصدر

  .113:ص

،حدد أهداف التنمية اليت جيب العمل على 2000غري أن إعالن األلفية اخلاص Uألمم املتحدة يف سبتمرب

  2:حتقيقها يف

                                                      
  .669:جيمس جواتيين، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية،حدود التنمية املستدامة يف االستجابة لتحدiت احلاضر واملستقبل،  حمي الدين محداين، -  2

  .16:ص، 2009-2008معة اجلزائر،اج

إشباع احلاجات 

املأكل،امللبس،املسكن،العالج،واحلماية من :األساسية

 .األخطار املختلفة

رفع مستوى معيشة األفراد بزiدة الدخول وزiدة فرص 

التشغيل ورفع مستوى التعليم كما وكيفا Uالرتقاء Uلقيم 

 .اإلنسانية والثقافية للمجتمع

توسيع نطاق االختيارات االقتصادية واالجتماعية املتاحة 

لألفراد واألمم،وذلك عن طريق ختليصهم من العبودية 

واالعتمادية،وليس يف عالقا�م مع الناس والدول بل 

 .أيضا حتريرهم من قوى اجلهل واملأساة االنسانية

  اجلوهرية  األهداف

  للتنمية االقتصادية 
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 .الفقر املدقع واجلوع القضاء على -1

 .على أكثر تقدير 2015تعميم التعليم االبتدائي حبلول سنة  -2

 .ة، ومتكني املرأ2015نسني يف مجيع مراحل التعليم حبلول سنة تعزيز املساواة بني اجل -3

 .2015ختفيض معدل وفيات األطفال مبقدار الثلثني حبلول سنة  -4

 .2015بينهن عند الوالدة مبقدار ثالثة أرUع حبلول سنةوختفيض معدل الوفيات  حتسني صحة األمهات، -5

 .األخرىوس اإليدز وغريه من األمراض املعدية مكافحة فري  -6

 .كفالة االستدامة البيئية -7

 .إقامة شركات عاملية من أجل التنمية -8
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  :خالصة الفصل

ور تطورا كبريا ومستمرا تبعا للتطدمنا به يف هذا الفصل جند أن مفهوم التنمية عرف من خالل كل ما تق  

يف تشخيص مصادر التنمية اليت ظلت الظروف احمليطة mا هي اليت تصنعها الفكري االجتماعي واالقتصادي 

وتبلورها، نظرا لغزوها مجيع اLاالت من بينها اLال االقتصادي الذي تتخلله عدة تغيريات وتطورات، من خالل 

ولقد جتسد . اليت تعرب عن التغيري املقصود واملخطط Uجتاه ضمان البقاء واالستمرار ما يعرف Uلتنمية االقتصادية

هذا املفهوم يف عدة نظرiت كانت الغاية منها تقدمي حلول وإصالحات للمشاكل اليت يعاين منها االقتصاد بصفة 

اقع إال استجابة أو رد فعل متتالية لتتحد يف األخري وتثبت أن كل لبنة جديدة يف الفكر التنموي ما هي يف الو 

لقصور يف التنمية اليت تسمح �ن يتم النمو بصفة آلية، يف ظل املوارد املتاحة اليت تستخدم بشكل عقالين يؤدي 

Uلضرورة إىل إشباع احلاجات األساسية اليت مصدرها األمن واألمان وهذا Uلتدخل غري املباشر للدولة من خالل 

  .تصادية يف رفع املستوى يف كل امليادينسياسا�ا االجتماعية واالق
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  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء مستغامن:الفصل الثالث

                          :متهيد    

دىن من احلماية االجتماعية وسالمة أىل حد إاملكان الذي يعيشون فيه  حيتاج اجلميع بغض النظر عن          

ن االعتماد أهذا تلقائيا،ولقد تبني :لتجربة الدخل حيدد وفقا لقدرة جمتمعهم ومستواهم من التنمية ولن حيدث 

ن يطور من خالل احلوار االجتماعي أها غري كايف،لذا جيب على كل بلد على التنمية االقتصادية والدميقراطية وحد

مان االجتماعي ضسكانه ويكون ذلك من خالل نظام الة االجتماعية يليب حاجيات كل نظاما وطنيا للحماي

  .ن ينظم ويطور وفق التطور التكنولوجي احلايل أوالذي جيب 

ن أذ ميكن إظمة والطرق،نالدولة على ختصيص جمموعة من األ ولتجسيد هذه احلماية يف الواقع املعاش عملت 

كل صناديق الضمان االجتماعي،والتامني على البطالة تكون على ش ماتندرج ضمن صناديق متعددة وغالبا 

الوطين الصندوق :والتامني على التقاعد ومحاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة،ومن بني هذه الصناديق

يل عالم اآلليات والتقنيات احلديثة يف اإلاء الذي جيسد هذه احلماية ضمن اآلجر للضمان االجتماعي لغري األ

 .  داري واملنخرط للصندوق على حد سواءلموظف اإلل
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  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األمتهيد للصندوق :ولاملبحث األ

  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األالصندوق :ولاملطلب األ

  :الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  ةأنش -1

نشئ مبوجب مرسوم أنبط من نظام احلماية االجتماعية،جراء مستاألنظام احلماية االجتماعية لغري ن إ     

حلماية االجتماعية والتنظيمات طار القانوين لصناديق ااحلامل لإل 1992جانفي 04ملؤرخ يف وا 92/07تنفيذي رقم 

  .دارية واملالية للحماية االجتماعيةاإل

الحيات اخلاص :لص 1993جانفي 15الصادر يف  93/119خر رقم آهذا املرسوم مت مبوجبه صدور      

ن ميالد هذان املرسومان  كان نتيجة انفصال الصندوق إ داري داخل الصندوق،والتنظيمات وسري العمل اإل

والصناديق ) CNAS(جراءيق احلماية االجتماعية للعمال األجراء عن صنادوطين للحماية االجتماعية لغري األال

  ) .CNR(الوطنية للتقاعد

املعدل واملتم لبعض  1996نوفمرب 30املؤرخ يف  96/434خر رقم آعالن عن مرسوم اإلثناء مت األويف هذه    

  .الصناديق الوطنية للحماية االجتماعيةعالم بني خمتلف واعد التنسيق واإل:طر وق85/53نقاط املرسوم رقم 

 :جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األتعريف الصندوق   -2  

جراء هو مؤسسة عمومية يندرج نشاطه ضمن نظام االجتماعي لغري األن الصندوق الوطين للضمان إ        

شخاص والعائالت ضد من األ ويتمتع :لشخصية املعنوية واالستقالل املايل،يهتم حبماية فئة احلماية االجتماعية،

  ".خطار االجتماعية مان األض"خطار حتت شعاربعض األ

طباء لفالحون واحملامني واملوثقني واألشخاص يف التجار واحلرفيون والصناعيون وامن األتتمثل الفئة املعنية 

ن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ممثل يف كل الرتاب الوطين يتضمن أاخل،وللعلم ...صحاب املهن احلرةأو 

من تضم كل من ملحقيت تيارت الوكالة اجلهوية ملستغا أما ستوى الوطينملحقة والئية على امل 35وكالة جهوية و 13

 .وغليزان
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  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األتقدمي الصندوق :املطلب الثاين

  :جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األطبيعة نشاط الصندوق  -1

طار نظام الضمان االجتماعي،الذي إجراء يف الوطين للضمان االجتماعي لغري األيندرج نشاط الصندوق      

ما التجار واحلرفيون وال سي جور،أالذين ميارسون نشاطا مهنيا غري ميتكفل :لتغطية االجتماعية لفئات العمال 

ر التشريع طاإين ميارسون نشاطا مهنيا يدخل يف شخاص الذعضاء املهن احلرة ،وكذلك كل األأوالفالحون و 

جورة يف نفس الوقت،واملتقاعدين أوغري امل جورةأشخاص ذوي النشاطات امل األىلإضافة إاخلاص :ملهن املنظمة،

  .ذوي النشاطات اخلاصة بعد التقاعد

مستقبال طار القانوين والتنظيمي الذي يسري اع حدوث مرسوم جديد جاء ليحدد اإلوقد عرف هذا القط    

املعدل واملتمم  1996نوفمرب  30املؤرخ يف  434/ 96جراء وهو املرسوم التنفيذي رقم شؤون فئات العمال غري األ

الذين ميارسون شخاص جتماعي اخلاص :ألالواملتعلق :لضمان ا 1985فيفري  9 املؤرخ يف 85/35للمرسوم رقم 

  .جورأنشاطا مهنيا غري م

 :جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األمهام الصندوق  -2

هداف مسطرة يعمل  من اجل أنشئ لبلوغ أجراء االجتماعي لغري األالوطين للضمان ن الصندوق أال شك      

  :ىل هذا املقصود فيما يليإحد سواء وتتمثل املهام املؤدية  على ليها،واليت تعود فائد£ا على الفرد وا¢تمعإالوصول 

 .جراءمينات االجتماعية لغري األأداءات العينية والنقدية للتتسيري األ

 .ونزاعات التحصيل ومراقبة االشرتاكضمان التحصيل  -

 .تنظيم وتنسيق املراقبة الطبية -

 .الشروع يف تسجيل املؤمنني االجتماعيني لضمان احلماية االجتماعية  -

 .نشاطات على شكل اجنازات صحية واجتماعية  جراءأميكن للصندوق كذلك  -

 .مني على املرض والعجز والتقاعد والوفاةأضمان الت -

 :جراءين للضمان االجتماعي لغري األالوطدور الصندوق  -3

 :يكمن دور ومهام الصندوق فيما يلي

 . داءات الطبيعية والنقدية للتامني االجتماعيتسيري األ �

ىل غاية انتهاء حقوق املستفيدين من منح التقاعد والعالوات املنصوص عليها يف إ تسيري �

 .1984 التشريعات السابقة لسنة

  داءات الطبيةىل متويل األإابعة لتغطية االشرتاكات املوجهة واملنازعات التمني التغطية ،املراقبة © �
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 . شهاراإلو  عالملصندوق وذلك عن طريق اإلجل االشرتاكات يف اأالنداءات من  �

نضمام يف الصندوق الوطين عادة االإجل أاكات عرب الرتاب الوطين من عمليات بعث االشرت  �

 .  املنخرطني لدفع اشرتاكا£م السنويةىلإت الربيدية االرسال احلوَ وذلك ¬

 .داءات ®مني املراقبة الطبية ومصلحة األام مع التعاون مع صناديق احلماية االجتماعية إمت �

 .تنظيم وتطبيق املراقبة الطبية �

 .وكذا املستفيدين  ىل ترقيم املؤمنني اجتماعيا ،إاللجوء  �

 .عالم املستفيدينإضمان  �

�   

  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األاهليكل التنظيمي للصندوق :املطلب الثالث

  :يتكون اهليكل التنظيمي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء مما يلي   

 :املدير العام للوكالة -1

ر املدير العام للصندوق قرابناءا على .ه مبوجب مرسوم تنفيذييتم تعيين دار°،إمر :لصرف ماليا و هو اآل    

  .:لعاصمة

  : مهامه -1-1 

 .خري لهول واألاملستوى الوطين بصفته املسؤول األميثل الصندوق على  �

داري دا على تطبيق القرارات ا¢لس اإلجلها الصندوق والعمل جاهأنشئ من أهداف اليت يسهر على حتقيق األ �

 .و يعارضهأيت بعمل يضر الصندوق ن ±أكما انه الوكيل عنه فليس له له،

 .التوقيع على مجيع الو³ئق اليت تتعلق :لصندوق وكذا تفحصه للربيد الصادر والوارد �

قانون مع العمال :عتباره يضمن السري احلسن للمصاحل داخل الصندوق وممارسة السلطة املخولة له عن طريق  �

 .مور جتري على ما يرامداخلي للصندوق وان كل األلنظام المديرا للوكالة،كما يسهر على احملافظة على ا

 .طار التشريعات املعمول ·ا حالياإوكذا موافقته على فصلهم وذلك يف يعني العمال اجلدد  �

  .سبوعم األأ°يستقبل املواطنني طيلة  �

  :دارة واملاليةنيابة اإل -2

:لصندوق وهذا حسب جدول املصاريف اخلاصة خرية بتسيري وتوزيع املوارد املالية املتعلقة تقوم هذه األ     

  :مبستلزمات الصندوق،وتتمثل هذه املصاريف يف
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 .جور العمالمصاريف خاصة ¸ •

 )...،سيارات شراء مكاتب،(ستثمارمصاريف اال •

 ..،مصاريف اخلاصة بتامني املمتلكات •

  ).غلفة الرسائلأقالم ،أ(مصاريف اخلاصة بلوازم العمل •

  :مصلحة احملاسبة  -2-1

يضا مبيزانية سنوية كما أاسبية اخلاصة :لصندوق كما تقوم تقوم هذه املصلحة بكتابة كل املعلومات احمل

  .و اختالس مايلأل املصاريف والقضاء على كل ترسب تراقب ك

  :مصلحة الوسائل العامة  -2-2

قالم واأل ،والسجالت ،لزمات العمل كالورقتقوم هذه املصلحة بتمويل كل مصاحل الصندوق من مست    

تدون هذه ...و احلديد والكراسيأنواعها من اخلشب أواملكاتب مبختلف  ،واحلواالت الربيدية ،غلفة الرسائلأو ،

خرية كل الرسائل اليت األ املصلحة كل الوسائل يف سجل مع كتابة اسم املصلحة اليت زودت ·ا،كما تستقبل هذه

مر ىل املصاحل املعنية :ألإكاتبة املدير للربيد ترسلها ر وبعد معاينة  ىل مكتب املديإىل الصندوق مث تبعث ·ا إتصل 

و أشعار املنخرطني مبصاحلهم رسال الربيد إلإاملصاحل داخل الصندوق اليت تريد مر :لنسبة لكل وكذلك األ

  . املصلحةىلإع الصندوق تتوجه ·ذه الرسائل املؤسسات اليت تربطها عالقة م

   :جور املستخدمني واألمصلحة   -2-3

صيل املعطيات الشهرية اخلاصة تتكفل هذه املصلحة بعمال داخل الصندوق حيث تقوم بعملية حت

  .حالتهم على التقاعدإىل غاية إعقد العمل يف الصندوق  برامهمإخرية العمال منذ فتتابع هذه األ ،جور:أل

جراء وذلك للتامني الوطين للضمان االجتماعي لألندوق كما تقوم املصلحة بتصريح عدد العمال فيه عند الص

  .مرتبصا،وذلك على مستوى وكالة مستغامن 11وعامال  64يبلغ عددهم  عليهم والذي

  .حترر قرارات التوظيف وحماضر تنصيب العمال اجلدد وذلك بعد موافقة املدير

 :نيابة مديرية التغطية واملنازعات  -3

 صحاب املهن احلرة ابتداءخرية مبا يتعلق ¸الصندوق،فتهتم هذه األ لذي به يقفتعترب العمود الفقري ا

 .ىل غاية تسديد االشرتاكات املستحقة عليهمإمن التسجيل 
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  :مصلحة التسجيالت -3-1

ول مرة ويطلب من هؤالء  الصندوق ألشخاص الذين يتوجهون لالخنراط يفتستقبل هذه املصلحة األ   

صحاب املهن أجرة و ن،الصناعيني والفالحني وسائقي األيف التجار،احلرفيو و هذه الفئة املتمثلة أشخاص األ

  :حضار الو³ئق الالزمة لالخنراط يف الصندوق وتتمثل يفإ...احلرة

 .نسخة من السجل التجاري -

 .شهادة امليالد -

  .وذلك حىت يوضع هلم ملف ورقم لدى الصندوق

  :مصلحة التحصيالت - 3-2

ىل مصلحة التحصيل إل على مستوى مصلحة التسجيل يذهب التسجين حيصل املنخرط على رقم أبعد 

دج كما 172800:على بج واالشرتاك األد21600:دىن بسنوية،حيث تقدر نسبة االشرتاك األليضع اشرتاكاته ال

  :مجايل اخلاضع للضريبة، كما تقوم هذه املصلحة بعن طريق وثيقة الدخل اإل خرىأحتسب قيمة االشرتاكات 

 .اكات السنويةحتصيل االشرت  •

 .يداع شهادة االنتساب و االستيفاءإ •

 .يداع شهادة وضعية املشرتكإ •

   :مصلحة املراقبة - 3-3

 عني املكان ىلإفيذهب املراقب  توفوا اشرتاكا£م،ىل املنخرطني الذين مل يسإ£تم هذه املصلحة :النتقال 

ىل املراقب إن حبوزة هذا الشخص املبلغ يقدمه ذا كاإف.نه تسديد مبلغ االشرتاكشعارهم ¸بدعوى من الصندوق إل

  .ىل هذه املصلحة املواليةإذا مل يكن ميلك املبلغ يتوجه إما أ على الفور،

  :مصلحة املنازعات - 3-4

رفة التجارية وذلك للتعرف جراء مع الضرائب والغلغري األيتعامل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي    

صبح أين مل ينخرطوا يف الصندوق بعدما جور وخصوصا الذأنشاطا مهنيا غري مالذين ميارسون اص خشعلى األ

 .جبار°إ
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نه االخنراط ضروري وله فائدة،وذلك ¸حاطتهم علما شخاص إلهذه املصلحة :التصال ·ؤالء األ فتهتم

  .عن طريق مراقبني ®بعني هلا

قفوا عن الدفع،وذلك عن واحدة مث تو  شخاص الذين دعوا اشرتاكا£م لسنةكما تقوم املصلحة مبتابعة األ

  :جراءات قانونية وهيإطريق عدة 

 .و احلساب البنكيأو جتميد حسب الربيد اجلاري أاملعارضة كغلق  �

 .نذارات البسيطة وذلك بواسطة احملضر القضائياإل �

 .و الصندوقأاالستجابة لدعوى احملضر القضائي ي أداء وامر األأ �

ىل إذا تقدم الشخص إيوما ف 15كومة،متنح للشخص مهلة طرف رئيس احلمور مؤشر عليها من كل هذه األ

دفع كل قساط حىت يستطيع الشخص أىل إغ جد عالية تقسم هذه القيمة ن قيمة املبل¸الصندوق واكتشف 

  .االشرتاكات املتبقية،ويسمى هذا :لتقسيط

  .ذا نشب نزاعإملصلحة حامي الصندوق يف حالة ما تعرب هذه ا

 :داءاتمديرية األنيابة  -4

تتمثل هذه النيابة يف اجلهة اليت توفر احلقوق للمنخرطني الذين هم يف حالة تسوية لكل املستحقات الرئيسية 

تغطي  11-83من القانون  02دة الواجبات اليت يفرضها عليهم قانون الضمان االجتماعي وطبقا للماوقاموا بكل 

  :مينات االجتماعية املخاطر التاليةأالت

  .الوفاةو  ،العجزو  ، الوالدةو  ،املرض -

 :داءات مصلحة األ - 4-1

و ذوي أمن طرف املنخرطني  تضمن هذه املصلحة تغطية وتعويض مصاريف الدواء اليت مت صرفها

مراض وبعض يضات عن بعض التعويضات عن بعض األاحلقوق،فخصص الصندوق جمموعة من التعو 

  :وتتمثل هذه التعويضات يف.املصارف

 .طبية عاديةعمال أ -

 .عمال اجلراحة واالختصاصأ -

 .ك الطيبعمال يقوم ·ا الدَال أ -

 .سنانعمال املمارسة من طرف جراح األاأل -
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 .سنانطقم األ -

 .قامة الطبيةمصاريف اإل -

 .املصاريف اجلراحية يف املستشفى -

 .مصاريف الوالدة -

 .عمال التحليل الطيبأ -

 .شعةجراحة واختصاص :أل -

 .ية والنظرية مصاريف الفحوصات البيولوج -

 .مصاريف احلمامات الطبيعية -

 ..خرىأدوات أة :ملعوقني املتمثلة يف العصا و التجهيزات الصغرية اخلاص -

 ...يضا املتمثلة يف الكراسيأالتجهيزات الكبرية اخلاصة ·م  -

 .هيل العضويأعادة التإ -

 .العجز من الدرجة الثانية والثالثة -

ة يف مرحلة احلمل والوالدة يتكفل الصندوق بتعويض املصاريف الطبي: مومةمني األكما تغطي هذه املصلحة ©

  .سعار احملددة من طرف القواعد النظاميةوالصيدالنية وذلك وفق قاعدة األ

  .صيب الشخص املنخرط مبرض يعيقه عن مواصلة العملأذا إيف حالة ما  :يضا بتامني العجزأوتغطي 

  :مصلحة التقاعد -4-2

ه شهادة وذلك بعد معاينت ن تكون هناك نقص فيها،أاملنخرطني كل اشرتاكا£م دون  بعد استيفاء

  .ىل شروط متكنه من االستفادة من معاش التقاعدإاالستيفاء خيضع املنخرط 

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 .ةأ:لنسبة للمر  60:لنسبة للرجل و سنة 65ن يبلغ من العمرأ -

 .قل واستيفاء كل االشرتاكاتسنة من العمل واالشرتاك على األ 15تربير -

 .تقدمي الطلب -
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ذا مل تتوفر يف املنخرط إو يداع الطلب إول من الشهر التايل للشهر الذي مت فيه يقدم معاش التقاعد يف اليوم األ

ذا توفرت فيه الشروط إخري االستفادة من عالوة التقاعد ميكن هلذا األو  لطلب منحة التقاعد، الشروط الالزمة

  :التالية

 .سنة 14ىل إ 5ن ترتاوح مدة االشرتاك من أ -

 .استيفاء كل االشرتاكات خالل هذه املدة -

 .سنة 60أة سنة واملر  65ن يبغ الرجلأ -

  :مصلحة احلواالت -4-3

حيلوا أشخاص الذين عد،فرتسل مصلحة التقاعد ملفات األتربط هذه املصلحة عالقة وطيدة مع مصلحة التقا

م حواالت بريدية يتم من خالهلا وذلك ملنحهم معاش التقاعد،فتبعث هل ىل مصلحة احلواالت،إعلى التقاعد 

  .رسال املعاشإ

  :املراقبة الطبية -5

ذا  إحالة ما  يف مبساعدة كاتبته،وراق العالج أ الطبيب مبراقبة الوصفات الطبية ويف هذه املصلحة يقوم      

 داءات اليت تغطي مصاريف العالج والدواء،قة العالج وذلك طلبا من مصلحة األوثيو شك يف أكان هناك خلل 

  .مجايل للورقة يتناسب ونوع املرض يعوض املؤمن طبيعيان املبلغ اإلأذا وجد الطبيب إف

ليه يف  إميكن تعويضه الن املبلغ املشار  نه الشعارا ¸إلطبيب خلال يف ذلك يبعث للمنخرط ذا وجد اإما أ

جلنة الطعن املتواجدة  ىلإذي يعاين منه،يطلب منه اللجوء حساب التعويضات ال يتوافق مع املرض الكشف 

دوية جماÆ لكونه على بطاقة اخذ األ مبصلحة املنازعات،كما يعاين الطبيب الشخص املنخرط الذي يريد احلصول

  .خرية بطاقة،متنح هلذه األ...ب والسكر والربومراض القلأمبرض كمصاب 

  :مركز احلساUت - 6

يل دون خمالفة ما جاءت عالم اآلطار اإلإم بدراسات على مستوى الصندوق يف يتكفل هذا املركز :لقيا     

  .به املديرية العامة ملركز احلسا:ت :لعاصمة

بتكوين طاقم هاز الكمبيوتر وصيانتهما،يهتم جووسائل ) logiciel(يل املتمثلة يف عالم اآلاإل اتقوم مبعاجلة منتوجي

 .املستخدمني داخل الصندوق
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  :مانة العامةاأل -7

جراء يف احلفاظ الوطين للضمان االجتماعي لغري األمهيتها على مستوى الصندوق أمن التسمية تظهر 

  .على السر املهين

  :السكرترية -7-1

حيان موجودة جبانبه غلب األأدارته،فهي يف إمين الذي يعتمد عليه املدير يف تعترب كاتبة املديرية الذراع األ    

  .رئيس املصلحة لتسهل عليه مهمتهو جبانب أ

  .ختضع لسلطة املدير املباشرة لديها تعامالت مع عمال الصندوق من نواب املدير°ت وكذا املنخرطني

  :خصائصها -7-2

  :املواليةن تتحلى ببعض الصفات أرترية يف املستوى املطلوب عليها لكي تكون سك 

 .صبح من الضرور°ت العمل وخصوصا حالياأنه ن تتقن استخدام جهاز الكمبيوتر،ألأ �

 .ساسي للمحافظة على مركز عملهاأنه شرط ن تتصف :لسرية ألأ �

 .ن حتسن التعامل مع العمال داخل الصندوق ومن خارجه املواطنون املسامهون فيهأ �

 .رتباطات املدير مع الغرين تتمتع بذاكرة قوية،حىت ال تنسى مواعيد واأ �

 .املدير يءىل املكتب قبل جمإن تلتحق أمواظبة على العمل،ومن املستحسن  ن تكونأ �

 .خالق محيدة وسلوك مهذبحتليها ¸ �

 .مظهرها الئق مبكان العملن يكون أ �

  :تكمن مهامها فيما يلي :دورها -7-3

 .استخدام جهاز الكمبيوتر بطريقة جيدة -

 .رسال الفاكسإ -

 .املدير مبواعيده مسبقاتذكري  -

ذا كان املدير غائبا عن مكتبه تسجل اسم إويف حالة ما  ية ومتريرها للمدير،استقبال املكاملات اهلاتف -

ء ما تقدم له املعلومات الالزمة راد املتصل االستفسار عن شيأذا إملتصل وكذا الرسالة اليت تركها و ولقب ا

 .مرىل املصلحة املعنية :ألإو توجيه أ

استقبال الربيد وتدوينه يف سجل خاص :لربيد الوارد وكذا تسجيل اسم املرسل و ®ريخ الوصول،و  -

 .ن وجدإقمها موضوع الرسالة،ور 
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 .يضا تدون فيه املعلومات السابقةأالربيد مع تسجيله يف سجل خاص به رسال يضا ¬أتقوم  -

 .خاص الذين يرغبون يف مقابلة املدير بصورة حسنةشاستقبال األ -

 .£تم وحترص على ترتيب الربيد الصادر والوارد بطريقة انتظامية -

 .املدير بكل مواعيده تذكري -

  .وامر املديرأيذ حترص على تطبيق وتنف -

  خالصة ملا سبق، مت إعداد جول تنظيمي للمؤسسة يبني هيكلها والتناغم اإلداري بني املصاحل املكونة هلا
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  مينات االجتماعية اليت يقدمها الصندوق ونظام العملأالت :املبحث الثاين

   املغطاة خطارمينات االجتماعية لألأتال :ولاملطلب األ

 :مينات االجتماعيةأتعريف الت -1

ساسها رجال قانون ومشرعني تنمو أخطار مسطرة حتت قوانني ونظم هي عبارة عن تغطية ¢موعة من األ   

الوطين للضمان االجتماعي شخاص املنخرطني يف الصندوق األساب مينية حلأشرعية هذه العمليات التعلى 

  .نشئ من اجلها الصندوقأء وهي احد املهام الرئيسية اليت جرالغري األ

ذا اكتملت فيهم إويضات للمؤمنني هلم وذوي احلقوق وهي عبارة عن مجع اشرتاكا£م وتقدميها على شكل تع

 1403رمضان عام  21املؤرخ يف  11-83شروط تضمن هلم حق التعويض املنصوص عليهم يف قانون رقم 

  :مينات االجتماعية معدل ومتمم بأاملتعلق :لت 1983يوليو  02 فق لاملوا

  .1994ريل سنة أف 11افق ل املو  1414شوال  30 املؤرخ يف 04-94:املرسوم التشريعي رقم  -

  .1996يوليو سنة  06املوافق ل  1417صفر 20املؤرخ يف  17- 96: مر رقماأل -

 :  املنخرطون -2

الذين ميارسون جراء هم عبارة عن فئة تتمثل يف العمال الوطين للضمان االجتماعي لغري األاملنخرطون يف الصندوق 

شخاص صحاب املهن احلرة وكذا األأوالصناعيون والفالحون و  احلرفيونجور وال سيما التجار و أنشاطا مهنيا غري م

الستفادة خاص :ملهن املنظمة،كما ميكنهم هذا االخنراط :طار تشريعي إين ميارسون نشاطا مهنيا يدخل يف الذ

  .ليها واملتوفرة يف الصندوقإخطار اليت يتعرضون من مزا° الصندوق ضد األ

  : ندوقمينية اليت يقدمها الصأاخلدمات الت -3

مينية للمؤمنني هلم عنده ونذكر منها أجراء جمموعة من اخلدمات التصندوق الضمان االجتماعي لغري األ يقدم

  :مايلي

  :مني على املرضأالت -3-1 

  .الهأع رو ذوي احلقوق وذلك ما نص عليه القانون املذكو أداءات سواء للمؤمن له يتمثل يف تقدمي األ  

  .مبصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصاحل املؤمن هلا او ذوي احلقوق  التكفل: داءات العينيةاأل �

  :داءات العينية للتامني على املرض تغطية املصاريف التاليةكما تشتمل األ  

 .العالج -
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 .اجلراحة -

 .دويةاأل -

 .قامة :ملستشفىاإل -

 .النظريةو  ،لوجيةو يالفحوصات الب -

 .سنان واستخالفها االصطناعيعالج األ -

 .النظارات الطبية -

 .مراض اليت تصيب املؤمن لهواألعراض تخصصة واملرتبطة :ألالعالج :ملياه املعدنية وامل -

 .عضاء االصطناعيةجهزة واألاأل -

 .اجلبارة الفكية والوجهية -

 .عضاءعادة الرتتيب الوظيفي لألإ -

 .هيل املهينأعادة التإ -

 .عندما تستلزم حالة املريض ذلكو غريها من وسائل النقل أسعاف النقل بسيارة اإل -

جل املراقبة أذا مت استدعاؤه من إ و ذوي احلقوق عند اقتضاء وأالتكفل مبصاريف تنقل املؤمن له  كما يتم

  .و خربة من قبل الصندوقأالطبية 

و شخص مؤهل أت املذكورة سابقا من طرف الطبيب ذا وصفت  العالجاإال إداءات كما ال جيوز تقدمي األ

قساط يف املدة القانونية ذمته اجتاه الصندوق وذلك بدفع األهلذا الغرض،كما جيب على املؤمن له تصفية 

  .،كي تتوفر فيه الشروط اليت متكنه من االستفادة من التعويضاتاحملددة

من املرسوم  04واملادة  11-83لقانون  59طبقا للمادة  %100و %80لقد حدد التنظيم احلايل نسب التعويض 

مينات أاملتعلق :لت 11-83احملدد لكيفيات تطبيق الباب الثاين من قانون  11/02/1984املؤرخ يف  27- 84

  .االجتماعية

على التعريفات احملددة مبوجب التنظيم املعمول به واملتمثل يف القرار الوزاري  تطبق هذه النسبة: %80التعويض   -  أ

عمال املهنية اليت لرمزية املتعلقة :ألا املتضمن يف حتديد القيمة النقدية للحروف 1987جويلية 04املشرتك واملؤرخ يف 

  .سنان والصيادلة واملساعدين الطبينيطباء وجراحو األميارسها األ

وم الواحد يف املستشفى املتضمن للتحديد اجلزايف لتكلفة الي 1988كتوبر أ 22املؤرخ يف  القرار الوزاري املشرتك و 

الوطين للضمان االجتماعي التعرفة القابلة للتعويض من الصندوق  طعام يف العيادات اخلاصة ويواء واإلاإلداءات أو 
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جراء كما تطبق هذه النسبة على املعاجلة مبياه احلمامات املعدنية واملعاجلة املتخصصة :ملنتجات لغري األ

  .الصيدالنية

من  %100ىل إ 11-83من قانون  59ها يف املادة املنصوص علي املئوية ترفع النسبة %:100التعويض  -ب

  :التعريفات القانونية يف احلاالت التالية

و يقل عن مبلغ أمبلغها يساوي  صحاب معاشات ومنح الضمان االجتماعيأعندما يكون املؤمنني هلم  -)1

  .جر الوطين املضموناأل

ات خصص هلا يف جراءإو سلسلة أجراء طيب إي أيت يلتزم ·ا املؤمن له مبناسبة عندما تكون املصاريف ال -)2

  ."50k" و يفوقأاءات املهنية ذات املعامل يساوي جر املدونة العامة لإل

املعدل  11- 83من قانون  21 حدى العلل املنصوص عليها يف املادةن املستفيد مصاب ¬أعندما يثبت  -)3

  :ونذكر منها البعض 1988اكتوبر 18املؤرخ يف  209-88واملتمم :ملرسوم رقم 

  .شكالهأالسل جبميع  - 

  .مراض السرطانيةاأل - 

  .مراض الدمأ - 

  .رتفاع ضغط الدم اخلبيثا - 

  .وعية الدمويةمراض القلب واألأ - 

  .مراض الدماغأمراض العصبية والعقلية و األ - 

  .مراض الكلىأ - 

  .و احنصارهأنفس املزمنة الناجتة عن انسداده حاالت العجز عن الت - 

عاله واملتمم بنفس املرسوم ونذكر منها أمن القانون املذكور  05 يضا نصت املادةأمراض املزمنة حالة األ ويف

  :البعض

  .وفقر الدهنيات ،داء السكر:تتمثل يف يفية ومراض األاأل - 

  .الوراثية مراض القلبية واأل - 
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  .مراض الغدد املعقدةأ - 

  .ل احلادةداء املفاص - 

  .املزمنالتهاب مخ العظام  - 

  .ومرض القرحة الدائمة الناجتة عن استئصال املعدة، املضاعفات اخلطرية و - 

  .الغليظ النزيفي التهاب معي - 

  .مراض اخلبيثة واجللديةاأل - 

 .الريقان ومضاعفاته - 

ال بعد إمني على املرض أو التعويضات يف التأري ال تدفع هذه اخلدمات العينية خشارة يف هذا األلإل

-83من قانون  07جراء طبقا للمادة الوطين للضمان االجتماعي لغري األاملوافقة القبلية الصرحية من هيئة الصندوق 

  .طعن لفائدة املؤمن له من اجل دراسة رفض كفالة التعويضاتومن اجل ذلك خصص الصندوق جلنة  11

     :مومةمني على األأالت -3-2

املعدل  1983جويلية  02املؤرخ يف  11- 83مينات االجتماعية مبوجب قانون أالتخطار اليت تغطيها حد األأهو 

  :واملتمم ب

 .1994فريل أ- 11املؤرخ يف  04-94املرسوم التشريعي رقم  -

 .1996جويلية  06املؤرخ يف  17- 96مر رقم األ -

ذا استوىف يف إجراء للضمان االجتماعي لغري األداءات من طرف الصندوق الوطين يف هذا التامني يتم تقدمي األ

و ذوي احلقوق للشروط اليت ختول له احلق يف التعويض يف املصاريف املرتبة عن احلمل والوضع وتبعاته،كما أاملؤمن 

يضا على مصاريف أتعويض  و %100ساس أمومة على مني على األأالت تعوض املصاريف الطبية والصيدالنية يف

من  26ما تنص عليه املادة  °م حسبأصاها مثانية أقساس ملدة نقس األ املستشفى على م واملولود يفقامة لألاإل

  .عالهأليه إ القانون املشار
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ن جيري قبل الوضع وبعده وكذا املراقبة اليت جتريها هيئة الصندوق أيستفيد املؤمن له من تعويض جيب  لكيو 

سباب يف حالة ما خالف ذلك أل الإو مساعدين طبيني أعدها،وان يتم الوضع على يد طبيب قبل الوالدة وب

  .قاهرة

   :مني على العجزأالت -3-3

ىل االنقطاع عن عمله من االستفادة من منح معاش إكني املؤمن له الذي يضطره العجز هدفه هو مت

و الكسب على ألعجز ذهب بنصف قدرته على العمل ويكون له احلق يف معاش العجز عندما يكون مصا: :

يتوىل بث يف حالة ظرف  لدى الطبيب املستشار الذي املؤمن له التقدم من اجل مراقبة طبيةقل وجيب على األ

  .كالة الصندوقو من ®ريخ استالم قرار الرفض من  بتداءاإشهر واحد 

قدرة املؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية كما تقدر نسبة العجز :عتبار ما بقي من 

  .قل سنة واحدة االعتبار مدة االشرتاك فعلى األؤهالته،واخذ بعنيوالعقلية وكذا م

  :مبلغ معاش العجز �

ن مبلغ معاش أالسنوي اخلاضع لالشرتاكات،كما من الدخل  %80مبلغ معاش العجز السنوي يساوي 

  .دج شهر° 12000دىن املضمون الذي هو حاليا الوطين األ جرمن األ%75ن يقل عن أالعجز ال ميكن 

ذا ما ثبت :ن إحدوث تغيري يف حالة العجز ويلغى  ثرإن يراجع أنح معاش العجز بصفة مؤقتة،وميكن ميكما 

 02املؤرخ يف  11-83من قانون  44حسب على ما نصت عليه املادة %50نسبة قدرة املستفيد على العمل تفوق 

  .1983جويلية 

قل يعادل مبلغه معاش العجز على األد كما يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد مبعاش التقاع

  .عالهأ من القانون املذكور 46ليه عند االقتضاء الز°دة عن زوج املكفول ،وذلك بتطبيق نص املادة إوتضاف 

 : مني على الوفاةأالت -3-4

فادة ذوي إمني من أدراك ·ا كما ميكن هذا التن الوفاة ال ميكن اإلأذ إمينات االجتماعية أسس التأهو احد 

جيوز لذوي احلقوق املطالبة بعد  دارية،كما الماله من الناحيتني القانونية واإلاحلقوق املؤمن له من منحة الوفاة واكت

  :سابقا شهر من وفاة املؤمن له وهي املدة القانونية املنصوص عليها يف القانون املذكورأ )04( ربعةأ

 :مكوÆت ملف طلب منحة الوفاة �

 .شهادة االنتساب -

 .استفاءشهادة  -

 .شهادة وفاة -

 .CNAsATيف نتساب شهادة عدم اال -
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 .وثيقة طلب منحة الوفاة متال من طرف ذوي احلقوق  -

 :كيفية حتديد وتقدير منحة الوفاة �

خري الذي مسال االشرتاك األأجراء على ر الوطين للضمان االجتماعي لغري األحتدد منحة الوفاة يف الصندوق 

وتكون العملية احلسابية ملعرفة قيمته منحة الوفاة   ستيفاء،يظهر يف شهادة االته الذي اله قبل وف دفعه املؤمن

  :كالتايل

  x 100 /15خري القسط األ=يمة التعويضق

  .خريمنحة الوفاة وذلك نظرا للقسط األ دىن يف طلبوهي القيمة األ

ويدفع  دىن املضمون،الوطين األجر ملبلغ لألمرة من ا 12هذا املبلغ عن ن يقل أحوال ي حال من األوال ميكن ¸

  ::لتساوي على ذوي احلقوق املتمثلني يف مسال الوفاة دفعة واحدة وأمبلغ ر 

 .و زوجاتهأزوج املؤمن له  -

 :ن يكون سنهمأيني على املتبنطفال و األأطفال الشرعيون املكفل ·م األ -

 .سنة 18ل من قأ -

 .يزاولون الدراسة ان كانو أ 21قل من أ -

 .ي نشاط مهما كان منهمأمكاÛم ممارسة املعوقني الذين ليس ¬طفال األ -

 .البنات الالئي ليس هلن دخل مهما كان سنهم -

 

  جراء  ألا اسرتاتيجيات عمل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري:املطلب الثاين

اخلارجية ،حبيث تتسم الظروف ات الصندوق تلك القرارات اليت £تم بعالقة املؤسسة :لبيئة يسرتاتيجيقصد :      

دارة حتقيق تكيف املؤسسة مع التغريات مما يوقع على اإل كد،أاختاذ القرارات جبزء من عدم الت اليت يتم فيها

يق الغا°ت جل حتقأل املوارد املتاحة له من و:لتايل فهي التفكري يف كيفية استعما .االقتصادية واالجتماعية

  :ها ،حيث يتطلب ذلك بناء اسرتاتيجي متكامل يضم ما يليليإهداف املراد الوصول واأل

هداف والنتائج املرغوبة ومتابعة حتقيقها وتعديلها وتطويرها يف ضوء املتغريات لية واضحة لتحديد األآ �

 .الداخلية واخلارجية

 .هيكل تنظيمي يتميز :لبساطة والفعالية والتوافق مع مقتضى احلال يف الصندوق �

 .داء يف خمتلف العمليات تتسم :ملرونة والفعاليةيذية لتوجيه األجراءات تنفإنظم و  �

 .جتهيزات ومعدات وموارد مادية توظف بعناية لتحقيق عائد ممكن �

 .اختيار مناسب للموظفني كل حسب كفاءته املهنية ومالءمتها مع املصلحة �
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ة عن طريق االحتكاك املباشر مينات االجتماعيأنية للتتنسيق عالقا£ا مع املديرية العامة والوكالة الوط �

 .بغرض اكتساب اخلربات

 .ة داخل الصندوق من طرف املسؤولنياملراقبة املستمر  �

 .جل ضمان حقوقهمأاملتابعة املستمرة للمنخرطني من  �

 .ىل تعدد اخلدماتإويف الصندوق مما يؤدي :لضرورة  تعدد املصاحل املستخدمة �

 .جزاء الصندوق الداخلية واخلارجيةأت متطور وقنوات اتصال فعالة بني تطبيق نظام معلوما �

 .وغليزان ،تيارت تنسيق العمل بني الوكاالت الثالثة مستغامن، �

 .خطاءدور° من اجل جتنب الوقوع يف األ جتديد الو³ئق �

  :يلي ىل هذا البناء تطبق بعض االسرتاتيجيات اخلاصة واليت تتمثل فيماإضافة :إل

وذلك :العتماد على البحث عن القيمة بفضل سياسة الوفاء : سرتاتيجية القيادة Uلتكاليف والتميزإ -

ىل التحكم يف إضافة :إل للمنخرطني يف الصندوق والرفع من عددهم،عن طريق تقنيات جديدة وحمفزات مقنعة،

 .قساط وتعويضاتأاملصاريف من 

اولة حتقيق ىل املنخرطني وحمإخدمة ونوعيتها واالستماع لتميز للوذلك من خالل حتقيق ا: سرتاتيجية  التميزإ -

 .داء وحتمل املسؤوليةاأل شراف على اخللق وفراد :إلدارة األإرغبا£م،والتميز يف 

كرب عدد من املنخرطني يستوجب على الصندوق تنويع اخلدمات أجل احلصول على أمن : ة التنويعيسرتاتيجإ -

  .  بتعدد املصاحل القائمة اليت تتناسب مع رغبات املواطن

يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية من خالل ترمجتها يف شكل خطط وبرامج وموازÆت تعرب كل منها : تنفيذ اإلسرتاتيجية  -

لكل منها والتوقيت احملدد لألداء ومعايري األداء املقبول، كذلك عن األنشطة اليت جيب تنفيذها، واملوارد املخصصة 

فإن التنفيذ السليم لإلسرتاتيجيات يعتمد على سالمة وكفاءة التنظيم  الذي يعهد إليه بذلك،كما حيتاج األمر إىل 

  .مراجعة وإعادة التنظيم لضمان الكفاءة وسهولة التدفق لألنشطة والعمليات حتقيقا لإلسرتاتيجية

  

  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األهداف الصندوق أ: املطلب الثالث

باع إتاستوجب عليه  نني املنخرطني فيه،حسن للمواطقدمي خدمات يف مقامها األن اهتمام الصندوق بتإ      

  :هداف املسطرة واليت تتبلور فيما يليىل األإفعالة الغاية منها الوصول سرتاتيجية إ

  .ني هلم من خالل الضماÆت املقدمةؤمنماحلماية الالزمة للتوفري  - 
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  .فراد حتت كفالتهىل األإطية ضمان املؤمن له يف حياته وبعدها و متتد التغ - 

  .داري للصندوق سواء بني املسريين يف الداخل او اخلارج :لنسبة للوكاالت التابعةحتقيق التنسيق اإل - 

  .ل منح التقاعد واملعاشاتحتقيق الرفاهية االجتماعية من خال - 

على واملراقبة واملنازعات ¸ مني التغطية© ض :إلضافة إىلىل غاية انتهاء حقه من التعويإتوفري التغطية للمؤمن له  - 

  .الكفاءات والسياسات
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  :الفصل خالصة

جراء نستخلص  األلغريدوق الوطين للضمان االجتماعي من خالل دراستنا امليدانية على مستوى الصن

جراء مينات االجتماعية هدف خلدمة ا¢تمع حبيث يبحث الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األأ:ن للت

داءات داءات التقاعد ومث تبعتها األة من ا¢تمع مل تكن تشملها األداءات ومزا°ه لفئة معينعن التقدمي احلسن لأل

خطار :الستفادة من التعويض عن هذه األوهذا ما مكن هذه الفئة  .والعجز والوفاةمومة خرى مثل املرض واألاأل

الذي يكتسي الطابع  يزيد من ثقة املنخرط يف الصندوق تعا·ا لوحدهم مماأاليت تصيبهم بدال من حتمل 

  .االجتماعي أكثر من الطابع التجاري

على امليدان  ا جتسدأÛيف ا¢تمع خاصة و  مهيتهاأكد على مدى مينات االجتماعية £دف و©أن التأكما 

ماعي لغري جتق الوطين للضمان االحيمي املؤمنني هلم وحيمي الصندو  الذي حتت قانون الضمان االجتماعي

ىل ز°دة املداخيل مما يزيد يف ثقة إو:لتايل يؤدي  عنية بذلك،ىل اخنراط الفئة املإوهذا ما يستدعي  جراء،األ

 علىوحىت ز°دة الشبابيك خاصة  املستشفيات ،واملدارس، :دام الفائض يف مشاريع منهاالصندوق بنفسه واستخ

يعد وسيلة هامة يف أداء جراء الوطين للضمان االجتماعي لغري األن الصندوق أاملستوى الوطين ونستنتج من ذلك 

¢تمع بصفة خاصة و الدولة احلماية االجتماعية بكل أنواعها من جهة وخلق منافع اقتصادية ينتفع منها الفرد وا

    .بصفة عامة وعليه ترجع هذه األمهية :إلجياب على الكيان االقتصادي ومنه حتقيق للتنمية االقتصادية
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  وعالقتها �القتصاد التأمينات االجتماعية: الفصل الثاين 

  :دــمتهي

 جتماعية (لصيغة والصورة خري هي ميالد نظام التأمينات االمن بني التحوالت الكربى اليت ميزت القرن األ     

النظام  جاء هذا.كتشافات العلمية والتقنيةاملكتسبات البشرية مقارنة مع اال  هماعترب من أاليت نعرفها اليوم حيث 

جتماعية اليت يواجهها األشخاص يف حياIم كاألمراض واألمومة ح شامل وممكن لنتائج األخطار االصالبغية إ

تماعية جاحلياة اال جهة وتسهيل التكيف يف واإلعاقة وحوادث العمل واألمراض املهنية والشيخوخة ها من

  .قتصادية من جهة أخرىواال

ظ على أسس وقواعد نظام تكمن مسؤولية الدولة واهليئات العاملة يف القطاع وحىت األفراد املؤمنني يف احلفا    

دمة،وإحياء جتماعي،حيث ال بد من احملافظة على دميومة هذا النظام وذلك مبحاولة حتسني نوعية اخلالضمان اال

  .يف مستوى تطلعات ورغبات املؤمننيعماله وجعلهم  خالل تكوين تسيريه من

قتصادية وال بد هلذا طلب من متطلبات حتقيق التنمية االجتماعيني متشعور األفراد (ألمن والضمان اال إن    

الشعور أن يكون عمليا ال جمرد شعارات وذلك من خالل مسامهة كل طرف جبدية لتحقيق أهدافه السامية يف 

  .اrتمع

  :من هذا املنظور جاء هذا الفصل ليعرض املبحثني التاليني   

  جتماعيةعموميات حول التأمينات اال:أوال

  قتصاديةأمهية التأمينات االجتماعية وأثرها على التنمية اال:uنيا
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  التأمينات االجتماعية: الفصل الثاين

  جتماعيةعموميات حول التأمينات اال: األول املبحث 

جتماعي حيث اشرتطت بعض هذه عامة ملفهوم وفكرة التأمني اال ةحول وضع صيغلقد تعددت اآلراء       

يتعرض هلا  جتماعي املزدوج الذي يقوم على أساس مبدأ توزيع اخلسائر اليتراء قيام فكرة ومبدأ التضامن االاآل

  .لفوائدشرتاكات احملددة ودفع التعويضات املستحقة واالبعض وأيضا حتصيل اال

جتماعي ومحاية الطبقات لتأمني االجتماعي جهازا يهدف إىل حتقيق التكافل االاعتبار يعد ومن هذا اال     

ص بعض األخطار األكيدة احلدوث واليت ال طاقة هلم  الفقرية يف اrتمع بتقدمي الدعم املادي واملعنوي هلم فيما خي

  .بتحملها منفردين

  :   ىل النقاط التاليةإول دراسة هذا املبحث من خالل التعرض ويف هذا اإلطار سوف حنا     

  جتماعية يف اجلزائرنشأة التأمينات اال:أوال

  جتماعية تعريف التأمينات اال:uنيا

ص:uلثا   .تماعيةالتأمينات االج خصائ

    جتماعية يف اجلزائرنشأة التأمينات اال: املطلب األول 

تعترب الثورة الصناعية السبب الرئيسي واملباشر لظهور نظام التأمينات االجتماعية أو ما يعرف (لضمان     

االجتماعي،حيث كان التوسع للعمل املأجور والظروف املعيشية،وتشكيل النقا(ت العمالية مساعدا يف تفعيل 

عرب عدة  يف اجلزائر نظام التأمينات االجتماعية مرولقد .قوانني من شأ�ا أن توفر احلماية التأمينية هلذه الفئات

  .مراحل منذ نشأته إىل يومنا هذا تتناسب كل مرحلة مع طبيعة املناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائد

  1:ومتثلت هذه املراحل يف

 ).1962-1945(مرحلة النشأة على يد املستعمر الفرنسي  -1

 ).1983-1962( ما بعد االستقاللاملرحلة الثانية  -2

 ).ىل اليومإ- 1983( املرحلة الثالثة -3

  

                                                      
1
 -LARBI LAMRI: le système de sécurité sociale et état en Algérie.O.P.U Alger .Ed.03-2004.pp 19-33. 
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  )1962-1945(مرحلة النشأة على يد املستعمر الفرنسي: املرحلة األوىل

 1949 جوان 10املؤرخ يف  45/49نبثق قانون الضمان االجتماعي اجلزائري من القانون الفرنسي وفقا للقرار رقم ا    

  .1950أفريل  10والذي دخل حيز التطبيق يف 

حتوى يف البداية نظامني،أوهلما نظام األجراء والثاين القطاع الفالحي وقد كان خاصا (لفرنسيني وبعض وقد ا 

  .العمال اجلزائريني،واستمر كذلك حىت االستقالل

ص التأمينات اليت كان يتضمنها فهي التأمني ضد الشي   .1958ليعزز بنظام غري األجراء سنة  خوخةأما فيما خي

  )1983-1962( بعد االستقالل:انيةاملرحلة الث

بعد أن اكتسبت اجلزائر حريتها واستقالهلا عملت السلطات على توسيع حجم االستفادة من نظام التأمني     

ص موجودة وخصوصا عدم العدالة يف توزيع .االجتماعي وإثراء مزا� وخدمات القطاع ولكن رغم ذلك بقيت النقائ

  .األخطار

  1983بعد سنة : املرحلة الثالثة

هذه املرحلة على جمموعة من التشريعات واألطر اجلديدة اليت مدت النظام أكرب فعالية يف االقتصاد  اشتملت    

،وضم إصدار القوانني 1983سنةالوطين وذلك من خالل إصدار مراسيم وتشريعات تنظم القطاع،وقد مت ذلك 

  1:التالية

  .واملتعلق (لضمان االجتماعي 02/07/1983املؤرخ يف  83 - 11القانون رقم  - 

  .واملتعلق (لتقاعد 02/07/1983املؤرخ يف  83 –12  القانون رقم - 

  .واملتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 02/07/1983املؤرخ يف  83 - 13القانون رقم  - 

  .واملتعلق بواجبات املكفلني 02/07/1983املؤرخ يف  83 - 14القانون رقم  - 

  .واملتعلق (ملنازعات 02/07/1983واملؤرخ يف  83 - 15قانون رقم ال - 

نفس املزا� واحلقوق (ملقابل نفس التكليف والواجبات جلميع األجراء وغري األجراء حيث منحت هذه القوانني     

 13/83-12/83-11/83وقد مت بعد ذلك إثراء القوانني . املمارسني للنشاطات االجتماعية يف خمتلف القطاعات

  1:(لتعديالت التالية

                                                      
  .15، ص 2003األوىل  الطبعة نصوص تنظيمية وتشريعية، املعهد الوطين للعمل،، قانون الضمان االجتماعي -  1
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 .املتعلق (لضمان االجتماعي 1996جويلية  06املؤرخ يف  17/96األمر رقم  -

 .املتعلق (لتقاعد 1996جويلية  06املؤرخ يف  18/96األمر رقم  -

 .املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 1996جويلية  06املؤرخ يف  19/96األمر رقم  -

أنواع صناديق الضمان االجتماعي احملدد   85 -233املتمم واملعدل للقانون  07/1992وجاء يف القانون رقم   

  :كما يلي

  أنواع صناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر : )02(الشكل رقم 

 la caisse nationale des assurances sociales des  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء

travailleures salariés "CNAS" 

          "la caisse nationale des retraités "CNR  الصندوق الوطين للتقاعد

 la caisse nationale de sécurité sociale des non  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء

salariés"."CASNOS". 

 .la caisse nationale d'assurance chomage"."CNAc  الصندوق الوطين للتأمينات على البطالة

الصندوق الوطين لعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن 

  سوء األحوال يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والري

la caisse nationale des congés payés et du 

chomage intempéries des secteurs du 

battiment,des travaux publics et de l'hydraulique 

"CACOBATH" 

  . 21:الضمان االجتماعي، مرجع سبق ذكره، صاستنادا إىل قانون من إعداد الطالبة : املصدر  

  

  جتماعيةتعريف التأمينات اال:املطلب الثاين

 Iدد الفرد يف حياته،تعترب التأمينات االجتماعية نوع من أنواع التامني وهذا راجع إىل تعدد األخطار اليت        

وقبل أن نقدم تعريف التأمينات .وقد ظهر هذا املصطلح بظهور حاجة اإلنسان إىل ما يعرف (ألمن واحلماية

يتضمنها كمصطلح االجتماعية سوف نتطرق (لضرورة إىل تقدمي تعريف للتأمني بصفة عامة وإىل األنواع اليت 

  .وكوسيلة محاية

  

  

                                                                                                                                                                      
  .ق ذكرهبمرجع س،قانون الضمان االجتماعي -  1
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  :تعريف التأمني -1

    األمن أي االطمئنان وزوال اخلوف وهو أيضا مبعىن سكينة القلب،كما تستعمل الكلمة هو من :لغة -

Èمينا ويقال أمنه على الشيء .ويقال أمن Èمينا أي جعله يف أمان واألمان هو احلماية .ضدا للخوف

É1معناه ضمنه ضما.  

  .2"خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من:"قال هللا تعاىل

 مؤكدة ىل تكوين احتياطي ملواجهة اخلسائر الغريهو نظام اجتماعي اقتصادي يهدف إ:اصطالحا -

ص واحد أو ل عن طريق نقل عبء اخلطر من عدة أشخاص إس املااحلدوث اليت يتعرض هلا رأ ىل شخ

 كد للخسائر املالية عن طريق نقل عبءنظام يصمم لتخفيض ظاهرة عدم التأ ي انهعدة أشخاص أ

   .اخلطر

و إىل املؤمن له أن يؤدي عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أ"م من القانون املدين انه 619عرفته املادة :ما قانوJأ -

ي دفعة يف أو أخر ي تعويض مادي آتامني لصاحله مبلغا من املال أو أي إيراد أو أاملستفيد الذي اشرتط ال

خرى يؤديها املؤمن العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أملبني  يف و حتقق اخلطر احالة وقوع احلادث أ

  .3"له للمؤمن  

عن وسيلة اجتماعية الستبدال التأكد بعدم التأكد يف جمال جتميع  مني عبارةالتأ:"حسب الربوفيسور كالب -     

،دائما تباشر على إلحصائيةو غري جتاري،كما قد يستخدم يف جماهلا اخلدمات ااألخطار،وقد تكون عامال جتار� أ

."و حكوميةا قد يكون املؤمن منه هيئة خاصة أساس التجميع بغرض حتقيق الربح كمأ
 4  

ص بتعويض آخر عن خسارة أو مسؤولية :"مريكي التأمني على أنهويعرف املشرع األ -    عقد مبقتضاه يتعهد شخ

  .5"تنشأ عن حادث غامض أو غري معروف مقدما

  6:خمتلف التعاريف السابقة نقول يف البداية أن التأمني يستند إىل جمموعة من األسس  وحماولة للجمع بني 

 .وجود عالقة قانونية حتكم بني املؤمن واملؤمن له تدعى عقد التامني -

                                                      
  .05، ص 1972لبنان بريوت، ، دار النهضة العربية،أصول التأمني الربي اخلاص عبد الودود حيي، -  1
  . 4و3اآليتني القرآن الكرمي، سورة قريش ،  -  2

  .50:، ص1989دار النشر دم ج،  اجلزء األول، ،اجلديد منيأمني والتأاألحكام العامة طبقا لقانون الت إبراهيم أبو النجا، -3
  .83-82:صص  ،2010مصر وىل،الطبعة األ املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ،مني ورTضياتهأالت براهيم دمحم مهدي،إ -  4

  .56:، ص 1986مصر، القاهرة، الدار املصرفية اللبنانية، ،مني الدويلأالت سامي عفيفي حامت، -  5
  .55:مرجع سبق ذكره، ص سامي عفيفي حامت، -  6
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 .هناك تعارف منظم ملواجهة اخلطر بني املؤمن هلم واملؤمن -

 .جيب معرفة وحساب احتمال حتقق اخلطر -

 .أساسيا يف حتديد درجة اخلطر وطرق تعويضه جيب أن يلعب املؤمن دورا -

 .مني اليت ال تقتصر على التعويض فقط بل على االحتياط واالدخارجيب معرفة وظيفة التأ -

ط على تعهد دفع قسطراف وهو املؤمن له نظري على أنه عملية حيصل مبقتضاها األ و(لتايل ميكن تعريف التأمني

 من الطرف اآلخر وهو املؤمن،يدفع مبقتضاه أداء معني عند حتقق اخلطر،وذلك Øن ×خذ لصاحله أو لصاحل الغري

  .حصاء والر�ضياتاملقاص بينها وفقا لقوانني اإلعلى عاتقه مهمة جتميع جمموعة من املخاطر وإجراء 

  :أنواع التأمني -2

اليت ننظر فيها للتامني،فيكمن تقسيم واع عديدة وخمتلفة وذلك حبسب الزاوية ميكن تقسيم التامني إىل أن      

حتديد  مكانيةوضوع التامني واخلطر املؤمن منه أو من حيث إو من حيث ملتامني من حيث الغرض من التامني أا

و من حيث عقد التامني،ونذكر التقسيم يف التامني أو من حيث مدى احلكم الشرعي اخلسائر والتعويض الالزم أ

  :ل هذه التقسيمات فيما يليالعملي للتامني وسوف نتناو 

 :ىل قسمنيوينقسم إ:منيمن حيث طبيعة الغرض من التأ �

ص احلرية يف أن خيتار نواع التامني اليتيشمل مجيع أ ):االختياري،التجاري(مني اخلاصالتأ  -  أ  يكون مبوجبها للشخ

Èمينات احلياة وÈ،ينات احلوادثمبني أن يؤمن أو ال يؤمن دون أي إلزام من أي جهة كالتامني البحري... 

ص املعرض للخطر ملزما (لتامني يشمل هذا التأمني األ :)لزامياإل(مني االجتماعيالتأ - ب نواع اليت يكون فيها الشخ

غراض اجتماعية خلدمة وهذه األنواع غالبا يفرضها القانون أل .طر أما حبكم القانون أو Øي حكم آخرضد هذا اخل

وهذا التامني هو احد .ل عائالIمواملوظفني من اجل محايتهم وضمان مستقبقطاعات واسعة من املواطنني كالعمال 

د مينات معاشات التقاعمثل Èقساط Øفراد ذي تنظمه الدولة مقابل اشرتاك األوجه الضمان االجتماعي الأ

 .1صا(ت العملوالتامني الصحي وÙمني العجز وإ

التأمني التجاري الذي يكون اختيار� والتأمني االجتماعي  من خالل التعريفني السابقني نرى أنه يوجد اختالف بني

  :اجلدول املوايل عدة عناصر ميكن قراءIا يف الذي يكون إجبار�، حبيث ميكن صياغة هذا االختالف يف
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  مقارنة بني التأمني التجاري والتأمني االجتماعي): 03(الشكل رقم 

  االجتماعيالتأمني   التأمني التجاري  عنصر املقارنة

  .ئة التأمنيهلي ححتقيق الرب-  اهلدف من التأمني

  .قيامه (إلرادة احلرة للطرفني دون إجبار-

  .إضافة األر(ح والرسوم اإلدارية لقسط التأمني-

  

ال يهدف إىل حتقيق الربح هليئة التأمني بل -

  .حلماية الطبقات الضعيفة يف اrتمع

  .والتشريع املنظمإجبارية التأمني وفق الشروط -

  .إلزامي ويتضمن االشرتاك فقط-

  سياسة حتديد األسعار

  )األقساط(

  .احتمال حدوث اخلطر+قيمة مبلغ التأمني-

  .حيتسب دون النظر للحالة املادية للمؤمن له-

هيئة +الدولة+يتحمل يف القسط جزء للمؤمن-

  .التأمني

حيتسب وفق احلالة االجتماعية للمواطن ووفق -

التضامن االجتماعي املزدوج،مع مراعاة احلالة مبدأ 

  .املادية للمواطن

للمؤمن احلرية يف حتديد مبلغ التأمني املالئم -  )التعويضات(مزا� التأمني

  .لظروفه

قيمة التأمني على املمتلكات يف حدود قيمة -

  .اخلسارة الفعلية

حتديد املبلغ وفقا لالشرتاكات املتعلقة حبالة -

  .الفرد

على مبدأ االشرتاك قصد احلصول على يقوم -

  .ألداءاتاالتعويضات و 

حيدد املؤمن واملستفيد مبقتضى تشريعات -  .للفرد احلرية يف حتديد املؤمن عليهم واملستفيد  املؤمن عليهم

  .التأمينات االجتماعية لكل فرع

أو هيئات  شركات مسامهة وهو الشكل الغالب،-  املؤمن

  اكتتاب أو مجعيات تعاونية

هيئة حكومية وهو الشكل الغالب،شركات أو -

هيئات تبادلية أو مجعيات وصناديق تعاونية Ùبعة 

  .للدولة

يقوم التأمني بتغطية األخطار كل حسب نوعه -  موضوع التأمني

  وهدفه

  

 من إعداد الطالبة، اعتمادا على عدة مراجع: املصدر

 

 :مني واخلطر املؤمن منهمن حيث موضوع التأ �

سؤولية وعليه يتم تقسيم خطار املمني نذكر األخطار الشخصية وأخطار املمتلكات وأالقابلة للتأ من األخطار

 :واع وهيمني إىل ثالثة أنالتأ

ص املؤمن له،حيث يقوم هذا األخري بتامني نفسه من يتعلق اخلطر يف هذا النوع (:شخاصاألمينات [ - 1 لشخ

و قدرته على العمل كالتامني على احلياة والتامني ضد اليت Iدد حياته أو سالمة جسمه أو صحته أ خطاراأل

 1.املرض والتامني ضد البطالة والتامني ضد احلوادث الشخصية

                                                      

 -
1
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مني ضد احلريق وÙمني احملاصيل الزراعية ا النوع مبمتلكات املؤمن له كالتأيتعلق اخلطر يف هذ:مينات املمتلكات[ -2

 .لظواهر الطبيعيةضد ا

ن له جتاه الغري  املؤمن ضده يف هذا النوع (ملسؤولية اليت قد يتحملها املؤم ويتعلق اخلطر:مينات املسؤولية املدنية[ -3

 .  مراض املهنة وÙمني املسؤولية املهنيةكإصا(ت العمل وأ

 :مكانية حتديد اخلسائر والتعويض الالزممن حيث إ �

التعويض املدفوع من قبل املؤمن إىل املؤمن له ويكون  التامني حسب حسب هذا التقسيم ميكن تقسيم

ثر املادي للخطر األ لغاءة اخلسائر اليت حتققت وهذا يعين إو عينا حبيث ال يزيد عن قيمهذا التعويض أما نقدا أ

هذا يف  صالحها وترميمهاخالل إعادة املمتلكات املتضررة إىل ما كانت عليه أو من خالل إاملؤمن ضده  من 

È مينات املمتلكات، أما يفÈ مما .مهما كرب حجمهمينات احلياة تلتزم شركات التامني بدفع قيمة البوليصة حال

نسان ال تقدر بثمن ومبلغ كون حياة اإلشخاص ال ختضع للصفة التعويضية وذلك  سبق تبني لنا أن Èمينات األ

  .1اخلطر حسب قدرة الفرد على حتصيل الدخل التامني هنا يكافئ اخلسارة املادية الناجتة عن حتقق

 :من حيث احلكم الشرعي �

  :مني التعاوينمني التجاري والتأناقضون بني التأتالفقهاء اللذين ي من حيث هذا التقسيم هناك بعض

قساط التامني اليت يلتزم ßا فني املؤمن له واملؤمن حيث تكون أن التامني التجاري يكون بني طر أيرى الباحثون - 

ر(ح على حقيق أكرب قدر من أ ساسي هوتمني تتصرف ßا كما تشاء وهدفه األاملؤمن له ملكا لشركة التا

الناحية الشرعية ما من فهي تستثمر على أساس الر( احملرم،أموال التامني أ ما من Éحية استثمارحساب املؤمن له،أ

  . غلبية الباحثنيفهو حمرم جبميع أنواعه عند أ

لغريه ودور شركة نفسهم فلكل مؤمن له صفتان مؤمن له ومؤمن ن طريف العقد هم املؤمنون أوين فإالتعامني ما التأأ- 

مان من خالل التعاون يف تغطية هدفها هو حتقيق األمينية بطريقة شرعية التامني هنا هو إدارة العمليات واملوال التأ

  .مجاععليه فالتامني التعاوين قد أحله اجلميع (إلعيا و شر  نموال يكو اليت تصيب أ� منهم،واستثمار األ املخاطر

 :من حيث طبيعة عقد التأمني �

  :ساسني مهاتقسم عقود التامني إىل قسمني أ

  .ي جهةدون إلزام من أن يقوم بعقدها ويكون لدى الفرد أو املؤسسة احلرية يف أ:ختياريةالعقود اال  -  أ

املؤسسة أن يقوم بعقدها حبكم القانون أو حبكم التزامه التعاقدي أو وهي العقود اليت تلزم الفرد أو :لزاميةالعقود اإل - ب

 2 .خرØي حكم آ

                                                      
  .95:ق ذكره، صبمرجع سسالمة عزمي سالم، شقريي نوري موسى،  -1
  .96:سالمة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، مرجع سابق ذكره، ص -1
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مني املذكورة سابقا سنتطرق (لتفصيل فيما يلي إىل التأمينات االجتماعية اليت Iمنا كموضوع من بني أنواع التأ

  .حبث

  :تعريف التأمينات االجتماعية -3

جتماعية يعترب من أحدث املشاكل اليت تواجه الفكر القانوين حتديد مفهوم مصطلح التأمينات اال إن   

واألنشطة املرتابطة اليت Iدف إىل حتقيق االستقرار االقتصادي  املعاصر،حيث يرى البعض انه تلك اآلليات

يته من األخطار اليت قد يتعرض جتماعي،بتحرير اإلنسان من ضغط احلاجة واحلرمان،واحلد من خسائره ومحاواال

  1.خارجية أوكانت داخلية سواء   إليها

نه نظام إجباري يكفل حقوق األفراد وحيمي القوى العاملة ضد األخطار اليت Iددها ويرتتب ويعرف على أ      

 2.ةو البطاللعمل والعجز أو بلوغ سن التقاعد أو املرض أعليها حرما�ا جزئيا أو كليا من دخلها نتيجة مزاولة ا

االجتماعي يقوم على أساس التضامن االجتماعي املزدوج هذه االزدواجية تتمثل يف حتصيل كما أن التأمني      

داءات والتعويضات املباشرة وغري صرفها يف خمتلف أنواع األشرتاكات املقدمة من طرف املؤمنني واليت يعاد اال

  3.املباشرة

ىل توفري احلماية من الدولة يهدف إ كل Èمني إجباري:جتماعي على أنهاالكما يعرف عادل عز التأمني       

املادية للطبقات الضعيفة للمجتمع يف حالة تعرضهم ألخطار ليس يف قدرIم حتملها كأخطار املرض أو حوادث 

  4.العمل،العجز أو الوفاة املبكرة،البطالة،أو وصوهلم سن الشيخوخة

خرى ضعيفة يف اrتمع،قد يتعرضون لصاحل فئة أولكن  أو أنه كل Èمني إجباري يفرض على فئة معينة،    

  5.لإلصابة يف أمواهلم أو شخصهم نتيجة خلطأ من فئة أخرى

وكتعريف آخر ميكن تعريف التأمني االجتماعي على انه شكل من أشكال التأمني احلكومي ينظمه قانون   

  6.حمددةوهو إلزامي ألصحاب األعمال والعمال وفق نسب وقواعد  الضمان االجتماعي للدولة،

   1 :جتماعي مفهوما ومؤسسة(عتبار الضمان االجتماعي من منطلقني �فس التأمني اال يعرف سانت جورج كما

                                                      
  .105:، ص1985الطبعة األوىل، مصر ، مؤسسة الشباب اجلامعية،الوسيط يف التأمينات االجتماعيةمصطفى دمحم مجال،  -1

  .Ù23/02/2016ريخ التحميل  جريدة الصباح، الصفحة االقتصادية، ،دور شبكات األمان يف ظل اخلصخصة، فالح خلف الربيعي -  2
  .05:، ص1980دار اهلناء، مصر، ، مطبعة قانون التأمينات االجتماعية شرحصبحي املبثويل،  -  3
  .488:، ص1990، دار اهلناء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصرجتماعي على العاملنيالتأمني االبراهيم عبد ربه، إبراهيم علي إ -  4
      جامعة يوسف بن  قتصادية،امذكرة ماجستري،فرع علوم  ،اثر نظام الضمان االجتماعي على حرية االقتصاد الوطين دار عياش، -  5

  .2004/2005خدة،
  .115 :ص ،1998األردن  عمان، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، دراسة عن واقع التأمني، ،مبادئ التأمني ز�د رمضان، -  6
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كانيزمات القانونية،والتدخالت اإلنسانية هو جمموعة من املي:(عتبار الضمان االجتماعي مفهوم -1

  .لضمان تغطية األخطار اليت Iدد وجودهم 

  :جتماعي يف ثالثة أبعادن حنصر مفهوم التأمني االق ميكن أإنطالقا من التعريف الساب  

 .االجتماعياإلطار التشريعي والقانوين املنظم لسري نظم وقوانني الضمان : البعد القانوين  - أ

شرتاكات املتقطعة من أجور العمال له من أثر،لكونه يعتمد على االوما : قتصاديالبعد اال  -  ب

 .ومداخيل التجار

 .جتماعي من طرف الدولةالقائم مبدأ التكافل اال وهو:ماعيجتالبعد اال  -  ت

اعات منظمة،قصد توزيع يدي مجأنه مؤسسة توضع بني أ:ماعي كمؤسسةجت(عتبار الضمان اال -2

جتماعية من جهة وإعادة توزيع جزء ل وصرف املداخيل االجتماعي وهي تعمل على حتصياملنتوج اال

 .من الدخل الوطين على فئة معينة من جهة أخرى

  :النظام الذي تتوفر فيه العناصر التالية: على أنه) Blanchard(عرفه بالنشارد وي

 ).اإلجبارية يف التأمني(عنصر اإللزام  -1

  2.يف التأمنيحتمل احلكومة جلزء من تكال -2

يقوم على أساس جتماعي التأمني االريف السابقة الذكر فنقول أن ويف األخري ميكننا اجلمع بني التعا        

جتماعي املنظم من طرف الدولة،يتسم (لطابع اإلجباري ملن ميتلك الصفة القانونية له،حيث جمموعة اال التضامن

شرتاكات احملددة حسب مداخيل اال من األخطار اليت ال طاقة للفرد أو املؤسسة على حتملها،من خالل مجع

  .سب وقواعد حمددةاألفراد وإعادة صرفها يف شكل أداءات يتميز ßا النظام عند احلاجة وفق ن

  

  جتماعيةخصائص التأمينات اال: طلب الثالثامل

جتماعية من أحدث القوانني و(لرغم من ذلك فأمهيته تزداد يوما بعد يوم ملا حيتويه من يعد قانون التأمينات اال    

ص ومميزات متيزه عن غريه من القوانني ا جتماعي االألخرى و الدور الفعال الذي يهدف إىل توفري العدل خصائ

ص نذكر مايلي   :بني أفراد اrتمع،فمن بني هذه اخلصائ

  

                                                                                                                                                                      
1 -Saint-Jours Yves, Le droit de la sécurité sociale, lgdt, Tome 1, 1980,p:13.  

  .487:ص 1988لبنان ، بريوت، ، دار النهضة العربية للطباعة التجاري واالجتماعينيمبادئ التأم إبراهيم عبد ربه،إبراهيم علي  -  2
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  .جتماعية ��تمعرتباط التأمينات االا :أوال

،ويشمل مجيع جتماعيتمع فهو صورة من صور التكافل االماعي (رتباطه الوثيق (rتجيتميز نظام التأمني اال    

 .والعقيدةالعاملني بغض النظر عن اجلنس والنوع واللون 

جاء هذا القانون ليحقق نوعا من التوازن بني الطبقة العاملة والطبقة املالكة،حماوال انتشال الفرد من طائفة العوز    

ستوى املعيشة وكل هذا وسيلة فعالة لرفع م.وأهدافه واحلاجة وحماربة الفقر،وجتلى ذلك منذ ميالده ويف أساليبه

  1.وحتقيق خطط التنمية

  .جتماعيةالتقدمي للتأمينات اال الطابع:نيا�

مث امتد نطاق .يف صراعها مع الرأمساليةيتجلى الطابع التقدمي هلذا القانون يف كونه أداة حلماية الطبقة العاملة     

تسلب منها األمن على سبيل  احلماية تدرجييا ليشمل كل الطبقات الضعيفة ويؤمنها من املخاطر اليت Iددها و

  .وخة واملرض وإصا(ت العمل وغريهاشيخاملثال العجز وال

جتماعية ه احلماية لتشمل مجيع الطبقات االتساعا،وقد امتدت هذومع مرور الزمن ازداد هذا القانون عمقا وا     

وبصفة خاصة الطبقات الكادحة منها وتغطية كافة األخطار اليت Iدد اإلنسان حينا ومستقبال بتوفري محاية مؤكدة 

ستمرار اليت بدورها تسري دائما حنو اال.ةتفاقيات والتشريعات الوطنيتداوهلا يف خمتلف الدساتري واالمت وفعالة 

  2.رب ومحاية أوفروالتطور لتحقيق منافع أك

  .جتماعيةواعد اآلمرة لقانون التأمينات االالق: �لثا

تمع جتعل تلك العام العائد على اrجتماعي وتعلقها (ملصاحل العامة والنفع إن حيوية قواعد التأمني اال      

العامة للدولة،فال ىل النظام العام،كما أن األهداف املرجوة منها تعد من صميم اخلطة والسياسة التشريعات تنتمي إ

  .تفاق على ما خيالفهاعات الصفة اآلمرة مما ال جيوز االبد وأن تكتسب تلك التشري

وقد حرص التشريعات يعد من حيث األصل خمالفا و(طال  وعلى إثر ذلك فإن كل شرط خمالف لتلك      

جتماعية صفة االاملشرع على توفري احلماية الالزمة لضمان فعاليتها،يف حني خول لبعض موظفي التأمينات 

  .الضبطية القضائية اليت متكنهم من التفتيش ومراقبة دميومة تنفيذ القانون

  

                                                      
  .الصندوق القومي للتأمني االجتماعي ،بوابة االقتصاد السوداين -1

www.sudanconony.com/foundation/incur/index/htm    
  .46-45:ص ، 2000مصر، دار املطبوعات اجلامعية، أحكام التأمينات االجتماعية،املوجز يف  السيد دمحم السيد عمران، -  2
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  .ةجتماعية كأداة للتنميالتأمينات اال: رابعا

لى كل من الصعيدين جل حتقيق التنمية عيف يد الدولة من أجتماعية كوسيلة فعالة تعترب التأمينات اال      

  .قتصادياالجتماعي واال

الكادحة وتوفري األمان للطبقات  جتماعية للعمال وكذا أسرهم،لناحية االجتماعية توفر الرعاية االفمن ا      

ستقرار هلا،فكل هذا أداة فعالة لذو(ن الفوارق بني هذه لتلك الطبقات وتوفري اال و(لتايل رفع املستوى االجتماعي

  .الطبقات

بدورها على اإلنتاج والتنمية االقتصادية،هذا إىل  قتصادية فكل العوامل السابقة تنعكسأما من الناحية اال      

ستثمار يف لة التنمية مىن خالل االيف دفع عججتماعية من مدخرات هامة تشارك جانب ما توفره التأمينات اال

  .العديد من املشروعات

  أمهية التأمينات االجتماعية وأثرها على التنمية االقتصادية: املبحث الثاين

  .جتماعي تقاس بعدد األخطار اليت يغطيها وبعدد األشخاص الذين تشملهم احلمايةإن أمهية أي نظام ا       

  :ىل النقاط التاليةالغرض سوف نتطرق يف هذا املبحث إ وهلذا   

 .األخطار املغطاة واألشخاص احملميون من طرف نظام التأمينات االجتماعية: أوال   

  .التأمينات االجتماعية الدور الذي تتوفر عليه: uنيا   

  .ملتغريات االقتصاديةابعض التأمينات االجتماعية على  أثر: uلثا   

  

حملميون من طرف نظام التأمينات االجتماعية:األولاملطلب    .األخطار املغطاة واألشخاص ا

  1 :يغطي الضمان االجتماعي العديد من املخاطر واليت جنملها فيما يلي     

  .املرض وذلك بتقدمي العناية الطبية الوقائية والعالجية للمضمون وألفراد عائلته - 

  .قبل وأثناء وبعد الوالدةاألمومة، بتقدمي العناية الطبية - 

     الوفاة بتقدمي مساعدة مقطوعة للمضمون لقاء نفقات الدفن يف حالة وفاة املؤمن وذلك لعائلته أو ألصحاب - 

  .شرتاك ال تقل عن سنةاحلق (شرتاط مدة ا- 
                                                      

  .58:، ص1996لبنان، ، مؤسسة عبد احلفيظ لتجليد وتصنيع الكتب، بريوتشرح قانون الضمان االجتماعي رفيق سالمة، -  1
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  .بتقدمي تعويضات شهرية ألفراد العائلة وذوي احلقوق للمتويفمنحة التقاعد املنقول،- 

فع مبلغ مع تعويض �اية اخلدمة،يساوي الفرق بني التعويض الفعلي املستحق للمضمون عن خدماته العجز بد- 

  .والتعويض الذي يستحق عن خدمة

  .جبارية والتقاعد املسبقالبطالة اإل- 

  .التقاعد أو محاية الشيخوخة- 

  1:ذه الفئة وذلك بتوفريهلبرÉمج للرعاية االجتماعية وهلذا الغرض ال بد من توفري 

 .الرعاية الصحية - 

 .الرعاية النفسية - 

 .العالج الطيب - 

 .الرعاية االجتماعية - 

 .إنشاء أندية للمسنني - 

 .الرعاية املتكاملة - 

  2:خطار املغطاة يف األنواع التاليةمن كل ما سبق ذكره ميكننا استخالص األ

 .Èمينات املرض واألمومة �

 .Èمينات العجز والوفاة والشيخوخة �

 .واحلوادث املهنيةإصا(ت العمل  �

 .البطالة �

 :[مينات املرض واألمومة -1

تعترب رعاية العامل من الناحية الطبية من أهم املسائل اليت يهتم ßا نظام الضمان االجتماعي حيث يتوىل  

  :فهذا التأمني يستلزم شرطني أساسيني مها.كفالة هذا التعويض

ص اخلاضع للعملية : الشرط األول   .التأمينية املتمثلة يف املر ض أو األمومة عامالأن يكون الشخ

  .العملية التأمينية مدة معينة من الزمناالشرتاك يف : الشرط الثاين

                                                      
  .178ص ،1999مصر، يةسكندر اإل املكتب اجلامعي احلديث، ،الرعاية االجتماعية للمسنني دمحم سيد فهمي، -  1

2  -www//vos droits service.public.fr/particuliers/arbo/fxsan 207 html, Consulté le 12/03/2016. 
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  1:ط يف النظام من جمموعة من املزا� نذكر منهايستفيد املنخر 

يقصد (لعالج والرعاية الطبية للمريض تقدمي اخلدمات :العالج والرعاية الطبية للمريض �

 :،وتشمل اخلدمات التاليةواملستلزمات العالجية املختلفة اليت يستوجبها مرض املنتفع (لتأمني

 :واليت تتمثل يف  اخلدمة الطبية -

  .وإجراء البحوث الطبية الالزمة وإجراء العالج الطيب إعداد صور األشعة - 

  .العمليات اجلراحية وأنواع العالج األخرى - 

  .الوالدة للمرأة العاملة - 

 .وتتمثل يف اإلقامة (ملستشفى،اإلقامة (ملصلحة،بشرط أن تلتزم حالة املريض:خدمة اإلقامة  -

قامة إىل مكان العالج بوسائل نتقال من مكان العمل أو من مكان اإلوتشمل خدمة اال:خدمة االنتقال  -

 . مكان العالجىله بوسائل التنقل اخلاصة املناسبة إنتقال العامة ما مل تكن حالته تستدعي انتقالاال

العصي والكراسي املتحركة (األدوية الطبية واألجهزة الصناعية التعويضية :أما املستلزمات العالجية املقدمة تتمثل يف

  ).والنظارات والسماعات

  : كل اخلدمات واملستلزمات املقدمة واملذكورة مسبقا يهتم نظام التأمني االجتماعي بتوفري(إلضافة إىل

 .جازات املرضية وعطل األمومةة واإلالطبياملعوÉت  - 

 2.املعاجلة (ملياه املعدنية واحلمامات املعدنية وقاعات الر�ضة - 

يرتتب عليه حرمانه  رض بني العمل وبني أداء عملهقد حيول امل :احلقوق املالية للمريض املؤمن له �

من أجره،فضال عما يتكلفه من خفقات كما هو احلال يف حالة احلمل والوضع (لنسبة للمرأة 

العاملة،ولذلك مل يقتصر غطاء التأمني على املرض غلى نفقات العالج ،أو األوالد بل يعمل على 

منه العامل لعدم  منح املؤمن له معونة مالية أي تعويض مايل يكون بديال عن األجر الذي حرم

 3.قدرته على العمل

نسان لشيخوخة من األخطار اليت تصيب اإليعترب خطر ا :والشيخوخة [مينات العجز والوفاة -2

واليت ال يستطيع الفر منها حيث يتقدم به السن ويصبح غري قادر على العمل،فضال عن ذلك 

ل بلوغه سن التقاعد فانه قد يصبح غري قادر على الكسب بسبب العجز الذي قد يصيبه قب

                                                      
  .املتعلق (لتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية 02/07/1983املؤرخ يف  11-83من القانون رقم ) 04املعدلة (ملادة (املادة الثامنة -  1
    .، مرجع سبق ذكره83/11، القانون 23املادة  -  2
  .من نفس القانون السابق 31املادة  -  3
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خاصة عندما ال يكون سبب العجز إصابة أثناء العمل،أما الوفاة حق على كل حي مهما طال به 

 1.ر،وقد يرتك وراءه ذويه ال عائل هلمالعم

حيث يهدف هذا النوع من التأمني  فتأمني العجز والوفاة والشيخوخة من أهم فروع التأمني االجتماعي    

ص إ  ىل محاية الفرد وأسرته يف حالة حتقق األخطار املذكورة سابقا وذلك عن طريق التعويض املادي، وتتلخ

  2:وظائف هذا النوع فيما يلي

 .تعويض الدخل املعوض عنه يف شكل معاش �

 .تعويض اخلطر الناجم عن حاليت العجز والوفاة �

 .إعادة توزيع الدخل �

  3:يف احلاالت التالية) والعجزالتقاعد (ستحقاق املعاش ويتم ا  

 - Éانتهاء خدمة املؤمن ببلوغه السن املنصوص عليه قانو. 

 .الوفاة - 

 .انتهاء اخلدمة وفق النصوص القانونية - 

 .ثبوت العجز وفق الوuئق الطبية - 

املهنية أو اإلصابة مراض يقصد îصابة العمل اإلصابة Øحد األ: مراض املهنيةإصا�ت العمل واحلوادث واأل �

أو من خالل ذهابه وإ�به من واىل العمل شرط أن  نتيجة حادث وقع للمؤمن له أثناء Èدية العمل أو بسببه

 .ميتنع عن االحنراف عن املسار املعتاد

يف كونه التأمني األول الوارد يف قانون وتكمن أمهية التأمني ضد إصا(ت العمل وأمراض املهنة 

النوع من التأمني كل العاملني املشرتكني منذ يوم إلتحاقهم الضمان االجتماعي،حيث حيمي هذا 

املخاطر اليت قد االستقرار النفسي لدى العاملني فضال عن احلماية من  (لعمل،وهذا ما يعزز توفر

تصيبهم يف عملهم وعليه فان هذا النوع من التأمني يغطي ثالثة أخطار واملتمثلة يف أمراض املهنة 

  .الطريق وحوادث العمل وإصا(ت

  

  

  

                                                      
  .2016 املايل، إضاءة Èمينية تبني العالقة بني برÉجمي التأمني ضد الشيخوخة والتأمني ضد العجز -  1
  . 125:،ص2001مصر، سكندريةاإل والتوزيع الطبعة الثانية،الدار اجلامعية للنشر  ،مبادئ اخلطر والتأمني ابراهيم عبد النيب محودة، ،خمتار اهلانس -  2
  .115ص بق ذكره،مرجع س ابراهيم عبد النيب محودة، -  3
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  :ويشرتط يف اعتبار املرض املهين إصابة عمل ما يلي

وأن يعمل املؤمن له يف مهنة حتتم عليه االتصال الدائم (لعامل وجود عالقة بني املرض والعامل املسبب له  - 

 .املسبب

 .أن تكون الفرتة الزمنية لتعرض العامل املسبب كافية عمليا حلدوث املرض - 

فئات اrتمع األخرى وان كرب من نسبة انتشاره بني بني العاملني يف مهنة معينة أاره أن تكون نسبة انتش - 

 .عراض خالل فرتة العمل أو سنتني بعد ترك العملتظهر األ

ىل حدوث الضرر كاآلالت وأدوات العمل حيث اء العمل هو وجود سبب خارجي أدى إويقصد (حلادث أثن

  1.اخليا أو خارجيا،ووجود عالقة أكيدة بني احلادث والعمل يلحق هذا الضرر جسم املؤمن له سواء كان د

صفة غري إرادية،ويهدف ينظم هذا النوع من التأمني األشخاص العاطلني عن العمل ب :التأمني على البطالة �

 .عن أجورهم املفقودة نتيجة البطالة اإلجبارية مبنحة البطالةىل تعويض هؤالء العمال هذا النوع إ

  2:حة ال بد من توفر الشروط املواليةهذه املنولالستفادة من 

ص عن العمل -  ،وأن يثبت امسه يف سجل مكاتب العمل وأن يعرب بكل جدية عن رغبته أن يبحث الشخ

 .الصادقة يف عمله

إن املضرب عن العمل أو احملال على اrالس التأديبية أو املفصول وفقا لقرار إداري ال يعد خاضعا هلذا  - 

 .القانون

 .بطال على العملقدرة ال - 

ص هذا التأمني فئة العمال الذين ميارسون وظيفة مأجورة وال  ص غريهم ويهدف هذا التأمني إىل حتقيق هدفني خي خي

  3:رئيسيني مها

 .للعاطلني إجياد فرص عمل -

 .تقدمي منافع عدم التشغيل للعاملني املؤهلني -

  4:له يف احلاالت التاليةكما يتوقف صندوق التأمني ضد البطالة عن دفع املنحة للمؤمن 

                                                      
  .Ù26/03/2015ريخ التحميل  إصا�ت العمل واحلوادث املهنية،معاذ فرحيات،  -  1
  .Ù:03/03/2016ريخ التحميل ، .www.insureegypt.com/unemployment نظام التأمني ضد البطالة -2

3
، 1992األردن، ، دار وهران للنشر، عمانالنظرية والتطبيقضمان الدخل البدیل في المملكة األردنیة الھاشمیة بین دمحم رفیق المصري،  -  

  .204ص
  .205ص مرجع سبق ذكره، دمحم رفيق املصري،-4



 وعالقتها �القتصاد التأمينات االجتماعية                :                                                       الفصل الثاين

48 

 

ص مناسبا له -   .رفض العامل العاطل االلتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة املخت

 .ب الغريغال املؤمن له حلسابه اخلاص وحلساشتإذا أثبت ا - 

 .مل يرتدد البطال دور� على مكتب القوى العاملة يف املواعيد احملددةإذا  - 

 .مكتب القوى العاملة ه عليهإذا رفض املؤمن له التدريب الذي يفرض - 

 .ستدعاؤه ألداء الواجب الوطين أي اخلدمة الوطنيةإذا مت ا - 

 .يف حال مغادرة أرض الوطن - 

 .نتهاء مدة املنحةا - 

  :نوعني ملقدمة من طرف الصندوق لتغطية األخطار املؤمن ضدها إىلوتنقسم التعويضات ا

 .وتتمثل يف العالج من اإلصابة واملرض املهين وصرف األدوية وبعض األجهزة التعويضية :مزاT عينية -

ومتثل يف التعويضات النقدية اليت حيصل عليها املؤمن له يف حالة الوفاة والعجز الكامل أو  :مزاT نقدية -

 .قاعدتالنسيب الدائم كتقدمي مبلغ مايل مباشر حيدد تبعا للوكالة قد يكون شهر� كمبلغ ال
  

  جتماعيةالتأمينات االالذي تتوفر عليه دور ال:املطلب الثاين

غة اليت تتوفر عليها لتلعب التأمينات االجتماعية دورا مهما يف حياة الفرد واrتمع وهذا راجع إىل األمهية البا      

  :واملتمثلة فيما يلي

  األمهية االقتصادية:أوال

  :نظام التأمينات االجتماعية عل املستوى االقتصادي يف الشكل املوايل ميكن ترمجة األمهية اليت حيملها      

  ةاالجتماعي اتاألمهية االقتصادية للتأمين):02(الشكل رقم

  

  

  

  

  .عداد الطالبةمن إ:املصدر                                                    

  التأمينات االجتماعية

املساعدة على 

  استقرار العمال

الكفاءة ز�دة 

  نتاجيةاإل

توفري الرخاء والرفاهية  القيام بوظيفة التمويل

 االقتصادية
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ذا ما يضمن التأمني االجتماعي التعويض يف حالة وقوع اخلطر،ه:ستقرار العمال واألموالاملساعدة على ا -1

 1.قتصاديزدهار االقرار وهو ضرورة قصوى لالستيشعر الفرد (لطمأنينة واال

فتأمني اجلانب البشري يغذي عوامل الطمأنينة واالستقرار يف القطاعات االقتصادية املختلفة،لذا فإننا نرى أن 

معظم دول العامل ترتكز على Èمني العمال،كالتأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي والتأمني ضد البطالة وقد 

  .ر(ب العملأصبحت هذه األنواع من التأمني حبكم اإللزام على أ

كنتيجة حتمية النتشار االستقرار النفسي والطمأنينة بني العمال يف أي مشروع : ز�دة الكفاءة اإلنتاجية  -2

 .سواء كان إنتاجيا أو جتار� أو خدماتيا

وللتأمني االجتماعي دورا يف اخنفاض معدل دوران القوة العاملة يف املنشأة مما يؤدي ßا إىل اكتساب اخلربة   

  .وز�دة الكفاءة مما ينعكس (إلجياب على أر(ح املنشأة

تساهم هيئات التأمني يف متويل الصناعة وأصحاب األعمال واحلكومات عن طريق : القيام بوظيفة التمويل -3

تقدمي القروض الالزمة،خاصة للمشاريع التنموية والصحية مما ينعكس أثره على ز�دة اإلنتاج وز�دة التطور 

م ßذه الوظيفة أل�ا ستطيع هيئة التأمني القياالدخل القومي واحملافظة على مستوى العمال،وتاالقتصادي و 

 .دخاري فعالمتثل وعاء ا

إن التأمني يساعد على توفري السلع واخلدمات الالزمة لسد حاجيات : توفري الرخاء والرفاهية االقتصادية -4

 2.ومتطلبات املواطنني

  

  

  

  

  

  

 

                                                      
  .17:ص ،1980لبنان بريوت، دار النهضة العربية، ،التأمينات االجتماعية توايت أبوبكر، -  1
  .18:ص مرجع سبق ذكره، بوبكر،أتوايت -  2
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  يف االقتصاد الوطين االجتماعي التأمنيدور ):03( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  .الطالبة استنادا إىل معلومات مكتسبةمن إعداد :املصدر

  األمهية االجتماعية:�نيا

يساهم التأمني االجتماعي يف حتسني األوضاع االجتماعية كتشجيع الفرد على الشعور (ملسؤولية اجتاه  -1

 .نفسه وأسرته و(لتايل حنو اrتمع ككل

حماربة األمراض االجتماعية مثل املرض Øنواعه والبطالة وحوادث العمل والتقليل من حدة وقع نتائجها  -2

 .الرتكيز على عوامل الوقاية من األخطاربفعل تشجيع 

ة رب األسرة  للتأمني االجتماعي على احلياة فوائد خمتلفة منها محاية األسرة وتقدمي العون هلا يف حالة وفا -3

 .قتصاد�ت األسرةوعاء ادخاري هام يشجع الفرد على عدم اإلسراف وينظم ا كما أته يعترب

  :ىل قسمني وميكن تقسيم هذا الدور إ 

  الدور االجتماعي للتأمينات االجتماعية :أوال

يعد نظام التأمينات االجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل االجتماعي اليت يقدمها اrتمع ملواطنيه     

  :حيث

  تغريات أقساط التأمني

  الناتج الضرييب  مداخيل األفراد  مداخيل شركات التأمني

 االستهالك اخلاص  االستثمار اخلاص  اإلنفاق احلكومي 

 PIBالناتج القومي احمللي 
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يوفر الضمان االجتماعي الرعاية واحلماية للعاملني يف القطاع اخلاص وكذلك القطاع احلكومي حيث  - 

أي عدم القدرة على الكسب بصفة مؤقتة .مينحه احلياة الكرمية بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز

 .شهري مستمر هلمأو دائمة،وßذا يوفر احلماية االجتماعية للعاملني وأفراد أسرهم وذلك بتأمني 

رفع املستوى الصحي يف اrتمع من خالل تطبيق التأمني ضد إصا(ت العمل واألمراض املهنية مع ما  - 

ص عدد يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي يف جهود التوعية  يف جمال السالمة املهنية الرامية لتقلي

 .إصا(ت العمل وتقليل خماطرها وانعكاساIا على اrتمع

 .يلية يف حاالت إصا(ت العمل واملرض وصرف التعويضات الالزمةدمات التأهرعاية الطبية واخلتوفري ال - 

يكون من  فمثال يف حالة التأمني ضد املرض، يقوم الضمان االجتماعي بتجميع املخاطر وإعادة توزيعها، - 

صاريف االنتقال عافاه هللا من املرض قد شارك يف حتميل تكلفة العالج والرعاية الطبية وكذا تعويض م

  1.اله هللا حبالة مرضيةتواألجر ملن اب

  الدور االقتصادي للتأمينات االجتماعية:�نيا

من التعرض ألزمات اقتصادية أو حيمي نظام الضمان االجتماعي أصحاب األعمال خصوصا صغارهم  - 

عسار املادي نتيجة مطالبة عماهلم (ملكافآت والتعويضات اليت تقررها هلم قوانني العمل،حيث حيل نظام اإل

يف نظام حصة من االشرتاكات يف أداء تلك احلقوق مقابل أدائه التأمني االجتماعي حمل صاحب العمل 

 .التأمني االجتماعي

مث استثمارها يف مشروعات  اخلطة القومية شرتاكات من املؤمن هلم يقوم الضمان االجتماعي بتجميع ا - 

 .للدولة مبختلف أنواعها،وßذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبري من العمال

 2 .نتاج من يعجز منهم عن أداء عملهم وذلك بعد Èهيلهم مهنيايعيد إىل سوق العمل واإل - 

أماكن العمل واليت تعترب تقوم التأمينات االجتماعية برفع مستوى خدمات السالمة والصحة املهنية يف  - 

ص إصا(  3 .نتاجيةت العمل كلما زادت املردودية اإلجدوى اقتصادية كبرية ألنه كلما مت تقلي

 4.دعم الراحة النفسية للشرحية الكربى من العاملني حتقيقا لألمن والتنمية االجتماعية - 

 :االقتصادية حيثوتبادلية بني احلماية االجتماعية والتنمية  تكاملية فهناك عالقة - 

                                                      
  .18:ص ،1996 نيويورك، مؤسسة تراكيز للطباعة والنشر، الضمان االجتماعي والسياسة العامة، ترمجة مروان اسكندر، يفلني برينز،إ -  1
  .Ù ،24/02/2016ريخ التحميلالتأمينات االجتماعية وأصحاب األعمال يف القطاعني العام واخلاص حممود حامد الصياد، -  2

، الصفحة االقتصادية جريدة الصباح،Ùريخ دور فعال للتأمينات االجتماعية يف تطوير خدمات الصحة والسالمة املهنية دمحم قربيش،-3

  .14/03/2016:التحميل
  .13:ص ،2005مصر املكتب اجلامعي احلديث، ،والتأمينات االجتماعية العماليةالتشريعات  دمحم شفيق، -  4
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أن احلماية االجتماعية ضرورة من ضرور�ت التنمية االقتصادية من خالل دورها الفعال يف إعادة توزيع  - 

 .الدخل القومي

 .التأمينات االجتماعية أداة من أدوات التمويل للتنمية االقتصادية - 

  1 .االقتصادية لتايل حتقيق التنميةIدف التأمينات االجتماعية إىل حتقيق االرتقاء وحتسني مستوى املعيشة و(

  

  يةقتصادالاجتماعية على بعض املتغريات أثر التأمينات اال :ثالثاملطلب ال

من املؤكد أن حتليل العالقة بني التنمية االقتصادية والتأمينات االجتماعية من خالل الظواهر اليت البد من       

وهو ما ميكننا من معرفة أثرها  والوقوف على أبواßا املختلفة، التعرض هلا بنوع من الدراسة والتحليل Øي جمتمع

  .سة التأمينات االجتماعية من Éحية أخرىعلى السياسة االقتصادية للدولة من Éحية وسيا

بداع والتكييف ورأس املال البشري وقدرته على اإلتراكم رأس املال الذي يستثمر "و(عتبار أن كل من      

،من العوامل املؤثرة على التنمية االقتصادية فإن هذين العاملني مها أيضا من "رأس املال املادي املستمر الستيعاب

  .نساينالجتماعية وال سيما رأس املال اإلالعوامل املؤثرة على التأمينات ا

و نقطة البداية ه إن التعرض لقياس العالقة التبادلية بني نظام التأمينات االجتماعية وبني املعطيات االقتصادية،    

الختاذ قرار حكيم هو من سياسة التأمينات االجتماعية وذلك من حيث نطاق التغطية ومداه (لسنة للمؤمن 

  .عليهم

إذ يقوم النظام على فائض الناتج القومي،كما يقوم على تركيز جزء من الدخل القومي وتوزيعه على     

  2.طالقه دائرة االستهالكدائرة االستثمار وإ دخل القومي عناملستفيدين فهو إذن حجز جلزء من ال

  :من هذا املنطلق نريد توضيح هذه الرؤية من خالل النقاط التالية 

 .تأميينلالتسويق ا �

 .التأمينات االجتماعية يف الدول املتخلفة �

 .أثر التأمينات االجتماعية غلى املتغريات االقتصادية �

  

                                                      
  .14/03/2016ة جريدة الصباح، الصفحة االقتصادي ،دور شبكات األمان يف ظل اخلصخصة بيعي،ر فالح خلق ال -  1

  .37:،ص1980 نشر جمهولة،لدار ا ،ا�تمع التكنولوجي احلديث حازم البيالوي، -  2
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  الوعي التأميينتسويق اخلدمات التأمينية وكيفية نشر :أوال

  1:يعتمد التسويق (عتباره نشاطا يركز على السلعة املنتجة أو اخلدمة املقدمة والسوق على أربعة أركان هي  

 .التعرف الكامل على املستهلك �

 .إنتاج السلعة اليت تناسبه  �

وتكلفة اختيار مسالك توزيع مالئمة اليت تؤدي إىل توصيل السلعة إليه وهي يف حالة جيدة وØقل جهد  �

 .ووقت

 .حتقيق الكفاية يف وظائف التسويق �

وال شك أن التأمني Øشكاله املختلفة وخصوصا االجتماعي منه خدمة Éفعة للمجتمع،حيث ال خترج       

اهلدف هو اخلدمة اجليدة  أغراض التسويق يف حالة التأمني عن نطاق أغراضه يف حالة تسويق السلع،إذ أن

  .للعمالء

ويتم تقدمي وحتقيق أغراض التسويق من خالل احلرص على نشر الوعي التأميين بني أفراد اrتمع وذلك       

  :ب(لقيام 

 :دراسات لتقدير احلاجيات و(لتايل انتهاج سياسة واضحة ملعرفة  -  أ

ص وطبيعة أفراد اrتمع -   .خصائ

 .تناسب بني معدل منو السكان والدخل والنمو االقتصادي - 

 .ظروف معيشتهامكوÉت األسر و  - 

 .نتاجه وميولهطموح اrتمع وإ - 

  :حتديد طرق وقنوات التوزيع وذلك عن طريق - ب

  .تصال املباشر (ملستهلكاال - 

  .أو استخدام عدة وسائط) يع اخلدمةجهاز توز (ستخدام وسائطا - 

إن جناح التسويق التأميين االجتماعي يتحقق من عدة اجتاهات ونواحي هذه األخرية ختتلف (ختالف اrتمع    

  .وطبيعته

    

                                                      
  .90:ص ،1998سنة الطبعة األوىل، األردن،، عمان دار الصفاء للنشر والتوزيع، دراسة عن واقع التأمني، ،مبادئ التأمني رمضان،ز�د  -  1
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  1:االقتصادية فإ�ا تساهم يف فمن الناحية 

 .املساعدة على استقرار املشروعات (ستقرار األموال والعاملني وهو ما يرفع الكفاءة والفعالية اإلنتاجية - 

 .الثروةحفظ  - 

 .حفظ وظيفة التمويل - 

 .حتقيق الرفاهية االقتصادية - 

 .مكافحة التضخم وامتصاص البطالة - 

  : أما على الصعيد االجتماعي فهو يعمل على 

 .ه وغريه مبا يكسبه األمان النفسيتشجيع الفرد على الشعور (ملسؤولية حنو نفس - 

 ).البطالة(حماربة األمراض االجتماعية  - 

 .بوفاة كافلها) بعد العائلما (محاية األسرة  - 

كما يساعد االستقرار املايل واالقتصادي والسياسي للدولة على ازدهار التأمني االجتماعي ومن جهة أخرى 

  .ينعكس األمر عند التقلبات واألزمات

ذا ويف احلقيقة متتلك الدولة دورا هاما يف نشر الوعي التأميين االجتماعي وأيضا هيئات التأمني املعتمدة هل 

  2:الغرض وميكن إمجال ذلك على النحو التايل

تعترب صانع التأمني حبكم القانون ومن هنا تتدخل الدولة لغاية تنظيمه واإلشراف عليه :(لنسبة للدولة -1

لسوء استخدامه ومنعا للغش والتالعب،ومحاية للمؤمن هلم وشركات التأمني على السواء،ومن بني منعا 

 :الدولة لتحقيق األهداف املواليةالتشريعات اليت تلجأ إليها 

 .اإلعفاءات اجلبائية والضريبية ملا هو مستثمر من التأمني �

 .مر ذلكألإصدار القوانني والتشريعات املنظمة وإجراء التعديل عندما يتطلب ا �

ص لشركات التأمني ßدف التأكد من صالحية الشركة �  .التشديد على منح الرتاخي

  .(ستخدام وسائل اإلعالمبرامج التوعية الشاملة  �

 .دخاروحماربة اإلسراف وتشجيع اال ترشيد العادات االستهالكية �

 :فال بد من :(لنسبة هليئات التأمني -2

 .حتقيق الثقة والسمعة اجليدة واإلخالص يف العمل واالستقامة -

                                                      
  .90 :ص مرجع سبق ذكره، ز�د رمضان، -  1
  .110-109: ص ص مرجع سبق ذكره، ز�د رمضان، -  2
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 .دعم االقتصاد الوطين من خالل استثمار فوائض التأمني يف املشاريع التنموية اجليدة -

 .احلرص على تقدمي اخلدمات النافعة للمجتمع -

 .ستقبال،اإلعالم والتوجيه واإليصالدة يف توعية الرأي العام حبسن االالعمل على املساع -

  التأمينات االجتماعية يف الدول املتخلفة :�نيا

ال تزال الصناعة يف البلدان النامية حمدودة جدا،حيث تقتصر على املدن الكربى ومراكز التصنيع وال تزال      

(لزراعة،(إلضافة إىل كون املشروعات الصناعية ßا صغرية وحمدودة حيث يعمل غالبية عمال هذه الدول 

     ء التأمينات االجتماعية الخنفاض مما جيعلها عاجزة على حتمل أعبا.اقتصاد�ت هذه الدول ال تزال متخلفة

بكل معاين يف ظل هذه الظروف ،ال ميكن أن نتصور أ�م نظام حقيقي فعال .نصيب الفرد من الدخل القومي

الكلمة لنظام التأمينات االجتماعية،أو حىت تطوير النظم القائمة،وذلك (عتبار ضعف نصيب الفرد من 

  ).التجاري(أو (لتأمني االختياري مثل هذه املخاطر (جلهد الذايت  الدخل الذي ال يرتك له جماال للتغطية

  .نتاج ومتطلبات التنمية حمددان لقيام مثل هذه النظم أو ز�دة كفاءIاحيث يعد ضعف جهاز اإل        

من هذا املنطلق ×يت دور احلكومة وذلك ملا تتكفل به من تغطية Èمينية،وختتلف هذه األخرية حبسب     

أو متييز مكانيات وأدوار الدولة اليت ميكن هلا أن تقصرها على العاملني يف قطاع معني كقطاع الصناعة فقط إ

  ).األجراء،غري األجراء(مجاعة عن أخرى

كما تضطر إىل االكتفاء بتغطية خطر عن أخطار أخرى مثل الشيخوخة والعجز والوفاة عن طريق وسيلة    

اخلدمة أو تغطية خطر حوادث العمل عن طريق املسؤولية املهنية والتامني حمددة تتمثل يف مكافأة �اية 

  .اخلاص

تتحكم الدول املتقدمة يف هذه األنظمة نظرا لقدرIا الكبرية على ذلك وأيضا لتطور أنظمتها بينما     

  1.واقتصاد�Iا وانتشار الوعي التأميين لدى أفراد جمتمعاIا مما جيعل العملية سهلة ومنظمة

  أثر التأمينات االجتماعية على املتغريات االقتصادية:�لثا

إذا اعتربÉ أن اهلدف من التأمينات االجتماعية هو تغطية املخاطر اليت يتعرض هلا املؤمن عليهم عند     

حتققها،وذلك بتوزيع هذا العبء بينهم فذلك يقودÉ لتحديد أثر هذه التأمينات على عدة متغريات اقتصادية 

ون أمهها حتريك الدخل،وذلك îعادة توزيعه بني املؤمن عليهم من خالل استقطاع جزء من الفئة قد يك

  .اب الدخول املنخفضةحصاملخصوصة لتوزيعه من جديد على أ

                                                      
  .111:ز�د رمضان،مرجع سبق ذكره، ص -1
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ني الطبقات مساواة بني األفراد وبإذ Iدف سياسة األمان االجتماعي إىل القضاء على انعدام الالَ    

  .تعويض ضحا� اخلطرىل االجتماعية وليس فقط إ

و(عتبار أن هذا التأثري مفروغ منه فإنه يف حقيقة األمر من الصعب جدا حتديد مدى هذا األثر على    

تعديل توزيع الدخل القومي دون دراسة ظاهرة نقل عبء اخلطر التأميين يف ضوء النظام االقتصادي rتمع 

  .لتايل يف الدخول النقدية اليت تتحمل هذا العبءما،ومدى ما يسمح به من حركة يف االئتمان واألجر و(

طاعاته املختلفة قد يؤدي إىل ختفيض االدخار ستنظام التأمينات االجتماعية î إىل األذهان أنوقد يتبادر     

الفردي و(لتايل إىل اخنفاض االستثمار،لكن ذلك أمر نسيب حيث يتجلى ذلك يف الدول املتخلفة العتبار 

  .ال ميثل إال جزءا ضئيال من الدخل الفرديهذا االقتطاع 

إن سياسة التأمينات االجتماعية ال تقتصر فقط على حتقيق األمن االقتصادي فحسب،وإمنا صارت جزءا     

ال يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية،حيث ميكن اختاذها كسياسة لتجميع رؤوس األموال 

Èمني األعباء (ميكن اختاذها كوسيلة للتأثري على اهليكل السكاين  الالزمة لدفع عجلة التنمية،كما

  ).العائلية،أعباء األمومة،وغريها 

وأخريا ميكن اعتبارها وسيلة للتأثري على التوزيع املهين للسكان وذلك عن طريق توجيه جزء من حصيلته     

  1.لرفع املستوى الصحي أو التدريب والتأهيل املهين املطلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .15: ، ص01/1970 جملة االحتاد العريب للتأمني، مصر،، شبكات التأمني يف حتقيق خطة التنميةدور علي غامن،  -  1
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  :الصة الفصلخـ

إن احلاجة لألمن االجتماعي حاجة اجتماعية أساسية،بل هي حق من حقوق اإلنسان،فبإشباع حاجته من       

األمن هو حتقيق للحرية احلقيقية اليت قوامها عدالة اجتماعية وأمن سياسي و اقتصادي،وعقالنية وتنظيم 

ألفراده إشباعا حلاجاIم،وال يعطيهم فرصة لتنمية قدراIم رشيد،وهي شروط ال تتوفر يف اrتمع الذي ال يوفر 

  .و(لتايل تنمية اقتصاد وطنهم

إن انتهاج نظام التأمينات االجتماعية أفرز وعيا جبدية املخاطر اليت تلحق (إلنسان ما دام حيا ممارسا      

جية لإلنسان كاملوت والعجز زيولو أمرا ال شك فيه نظرا للطبيعة الفيللنشاط أي عامال،واليت يعد وقوعها 

  .والشيخوخة واملرض وغريها

  :إن هذا التعبري يسمح لنا (لقول    

اليت ال طاقة له على حتملها " تكاليف اإلنسان"أن حق االستفادة من احلماية االجتماعية يسمح بتغطية  - 

  .منفردا

السياسات االجتماعية تشمل ظروف العمل  و(لنظر إىل األزمات االقتصادية وتفاقم البطالة وانتشار الفقر فغن - 

  .وإطار املعيشة ومستواها

تعترب التحويالت االجتماعية وسيلة للسياسة االقتصادية،كما يعد التأمني االجتماعي أحد أدوات التحويل اليت  - 

  .تعمل على االقتطاع وإعادة التوزيع وخصوصا ما تتكفل به الدولة كاملنح العائلية ومنح التمدرس

هذه االستنتاجات تقودÉ إىل التوغل أكثر يف البحث،فإننا حنتاج ملعرفة ودراسة التأمني االجتماعي اجلزائري وهو    

ما يتطلب دراسة هليكل نظام الضمان االجتماعي اجلزائري والدور املنوط به من خالل ما سوف نتعرض إليه يف 

  .الفصل الثالث
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2000. 

مؤسسة تراكيز للطباعة الضمان االجتماعي والسياسة العامة، إيفلني برينز،ترمجة مروان اسكندر،  - 

 .1996والنشر، نيويورك، 
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 . 2009وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ديالتخلف االقتصادي، دمحم أمحد الدوري،  - 

عمان  والتطبيق،ضمان الدخل البديل يف اململكة األردنية اهلامشية بني النظرية رفيق املصري، دمحم  - 
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 .24/02/2016:التحميل
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 .1980دار النهضة العربية، بريوت، مقدمة يف التنمية و التخطيط، مدحت دمحم العقاد،  - 

 .2007األردن، ، للنشر والتوزيع، عمان دار وائلنظر7ت وسياسات وموضوعات، مدحت القرشي،  - 

مؤسسة الشباب اجلامعية، الطبعة األوىل، مصر، الوسيط يف التأمينات االجتماعية، مصطفى دمحم مجال،  - 
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 :األوراق البحثية �

الصفحة دور فعال للتأمينات االجتماعية يف تطوير خدمات الصحة والسالمة املهنية،  دمحم قربيش، - 

 .14/03/2016االقتصادية، جريدة الصباح، �ريخ التحميل، 

جملة االحتاد العريب للتأمني، مصر، الصادرة يف  دور شبكات التأمني يف حتقيق خطة التنمية،علي غامن،  - 

 .14/04/2016:، �ريخ التحميل01/1970

االقتصادية، جريدة الصباح، الصفحة دور شبكات األمان يف ظل اخلصخصة، فالح خلف الربيعي،  - 
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إضاءة �مينية تبني العالقة بني بر�جمي التأمني ضد الشيخوخة والتأمني ضد العجز الكلي،�ريخ  - 
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 .2009-2008االقتصادية، جامعة أدمحم، قسنطينة،السياسة النقدية والنمو االقتصادّي، بناين فتيحة،  - 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة أثر نظام التأمني االجتماعي على حركية االقتصاد الوطين،درار عياش،  - 

 .2005-2004وم اقتصادية،جامعة يوسف بن خدة،املاجستري،فرع عل

ملتقى وطين حول  ت حديثة لدراسة التنمية االقتصادية،مقار�صليحة مقاوسي، وهند مجعوين،  -
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            :العامة قدمةامل

 أمهها دراسة  ومن ،ملعطياتا منفي الكثير  النظرالقرن إعادة يشهده  لقد فرض التقدم التكنولوجي الذي         

 منعنها  ينجرقد  ماودة تعامالت متعدفي  لدخوله نتيجةض إليه الفرد يتعر لذيوا، للخطرالمختلفة األنواع 

   .مع أقل خطر ميكن وقوعه حةفاد تكونقد  خسائر

، فاتتصرالنتيجة لسوء والممتلكات أو الغير  لألشخاصث حتد قدالتي  Jألضراريتعلق  التطورإن هذا  

  .النقصأو  للتلف ثروتهالفرد أو  عرضي الذي مراأل

لالستعانة بطرق جديدة ملواجهة هذه املخاطر أو التقليل منها بقدر ويف املقابل كان ال بد من اللجوء 

املستطاع، وهذا ما دفع إىل ظهور مفهوم التأمني وتطوره مبختلف أنواعه وأشكاله، كأحد األساليب املتطورة حلماية 

  .الفرد وممتلكاته من خمتلف األخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا

اية األفراد من املخاطر اليت يتعرضون إليها من خالل دفع التعويضات غري أن التأمني مل يعد يهدف إىل مح

عدة مطالب اهلادفة إىل تعبئة املدخرات لألفراد والشركات و حتويلها إىل الالزمة لذلك،بل تطور ليصل إىل حتقيق 

املداخيل من خالل  حلقة االستثمار،وهذا ما يعمل على دفع عجلة التنمية االقتصادية للبالد وJلتايل إعادة توزيع

  .ما يعرف التأمني االجتماعي

يرتكز نظام التأمينات االجتماعية أو ما يعرف بنظام الضمان االجتماعي على مبدأ التكافل أو التضامن 

االجتماعي، الذي جيسد من خالل جمموعة من القوانني والتشريعات تعمل كلها يف اجتاه واحد zدف ترسيخ هذا 

جز، والوفاة، ية للفرد وأسرته ودخله من خمتلف األخطار االجتماعية احملتمل وقوعها كاملرض، والعاملبدأ وتوفري احلما

ل ذلك جيد الفرد نفسه جمربا على دفع االشرتاكات اليت حتدد من طرف النظام وفق قواعد و مقاب...وغريها

  .واملزا� املتمثلة يف التعويضاتاالستفادة من خمتلف احلقوق مضبوطة تتوافق مع إمكانياته، حبث يتسىن للمؤمن 

يكتسي موضوعنا هذا أمهية Jلغة يف حياة الفرد وا�تمع على حد سواء، حيث جتدر اإلشارة إىل أن 

التأمني االجتماعي يعد أمرا أساسيا يف حياة الفرد وا�تمع، من خالل توفري االستقرار والضمان الذي ينعكس 

هذه املعطيات داخل   وبتضافراملؤسسة،  ةمروديإجياJ على نشاط الفرد الذي يدفعه للعطاء أكثر وهو ما يرفع من 

  .كل املنظمات تتحقق أواصل التنمية االقتصادية
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إن إرفاق العناية البالغة بدراسة مثل هذا النوع من املواضيع يساهم فعليا يف معرفة نقائص القطاع        

ح بتحسن األدوار املنوطة Jلقطاع مما يسم. وتاليف ما هو سليب وتغيريه وإجيابياته فيدفع إىل ما هو إجيايب وتركيزه،

  .من لبنات األمن القومي ةوخصوصا يف توفري األمن االجتماعي الذي يعد لبن

واجلزائر كغريها من الدول، بعد استقالهلا وحصوهلا على سياد�ا الوطنية تبنت النظام واختارت له منوذجا 

والربامج اليت  صالحاتاإل مجلة من وإجراء،ع التأمنيتنمو� متثل يف احتكار الدولة ملختلف ا�االت مبا فيها قطا 

وذلك ملسامهته الفعلية يف النشاط االقتصادي  أعادة هيكلة النظام �ساليب واسرتاتيجيات مقننة ذات آفاق عالية،

  .وتنفيذ اخلطط التنموية اليت تصبو اجلزائر إىل حتقيقها

   :شكاليةاإل

حول موضوعنا املتعلق Jلتأمينات االجتماعية ودورها  به من معاملانطالقا من ما تقدمنا من هذا املنظور و 

  :،  تتبلور إشكالية حبثنا اجلوهرية اليت ميكن صياغتها كما يلييف التنمية االقتصادية

  االقتصاد الوطين؟االجتماعية على ديناميكية  ما هي انعكاسات فعالية نظام التأمينات

 :إىل أذهاننا كوكبة من التساؤالت اليت نستعرضها كما يليمن خالل اإلشكالية املطروحة تتبادر 

 ما هي اخلدمات اليت يقدمها نظام التأمينات االجتماعية؟ - 

 كيف نشأ وتطور نظام التأمني االجتماعي وما هي النصوص والتشريعات القانونية املنظمة له؟ - 

 ؟التنمية االقتصادية ما هي العناصر اليت ترتكز عليها واألهداف اليت تصبو إليها - 

 ما هو دور التأمني االجتماعي يف ضمان حياة الفرد واملؤسسة؟ - 

ما هو واقع الصندوق الوطين للضمان اعي يف حتقيق التنمية االقتصادية، و ما مدى فعالية التأمني االجتم - 

 االجتماعي لغري األجراء؟

 :الفرضيات

  :جبملة من الفرضيات التاليةمن خالل ما تقدمنا به من تساؤالت يستعني حبثنا 

 .مع من مستوى أدىن إىل مستوى أفضللالنتقال �Jت تعترب التنمية وسيلة - 

 .اهية والتقدم�دف إىل حتقيق الرفقتصادية التنمية اال - 
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 .نظام الضمان االجتماعي إستمراريته من خالل جتميع املدخرات وإعادة استثمارها يستمد  - 

حتقيق  على جمموعة متنوعة وثرية من األنظمة اليت �دف يف جمملها إىل يعتمد نظام التأمني االجتماعي - 

 .أهداف النظام، إذن أي موقع لصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء يف االقتصاد

  :أمهية البحث

 .التأمينات االجتماعية وأمهيتها يف االقتصادإظهار مكانة  - 

اجلوانب، وإبراز أهم اخلصائص واألنواع اليت توم التعرف على نظام التأمينات االجتماعية من خمتلف  - 

 .عليها

 .تسليط الضوء على قطاع Jلغ األمهية من خالل عرض واقعه على مستوى اجلزائر - 

 .التأمينات االجتماعية و التنمية االقتصاديةحتليل العالقة بني  - 

 .يتناسب و تطلعات ا�تمعاقرتاح ما ميكن من احللول الناجعة والفعالة لتنشيط دور هذا القطاع مبا  - 

  :دوافع اختيار املوضوع

  :ة من مجلتهاميكن إرجاع مربرات اختيار هذا املوضوع إىل أسباب خمتلف  

  :دوافع تتعلق Jملوضوع تتمثل يف

 .موافقة املوضوع لتخصصي الدراسي - 

 .إضافة دراسة يف هذا ا�ال إلثراء البحث العلمي واملكتبة - 

 .ا النوع من املواضيعالتعريف واإلعالم مبثل هذ - 

 .ة الفرد وا�تمعاإظهار أمهية التأمني االجتماعي يف حي - 

 .الجتماعي على التنمية االقتصاديةدراسة أثر التأمني ا - 

  :منهج البحث

املدروس مت تتبع املنهج الوصفي التحليلي �سلوب دراسة احلالة،Jالعتماد على متاشيا وطبيعة املوضوع 

جمموعة من املعايري أمهها طبيعة الدراسة، واملوضوع، واألدوات املستخدمة يف مجع وحتليل املعلومات استنادا إىل 

ملؤلفات واألحباث نوعني من املعلومات، فالنوع األول مصدره نظري يتجسد من خالل اإلطالع على الكتب وا
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مصدره أما النوع الثاين . Jإلضافة إىل مواقع االنرتنيت  ومجع البياªت اليت هلا عالقة Jملوضوعالعربية واألجنبية 

يتجسد من خالل إجراء دراسة ميدانية على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء تطبيقي 

اهلدف منه التوصل إىل األهداف املرجوة من البحث .ن طريق االستبيانعمبستغامن Jستخدام أسلوب التحليل 

  .واإلجابة على اإلشكال املطروح

  :البحث اتمتقسي

  :مت تقسيم هيكل البحث كما يلي 

  :، واحتوى على مبحثنيالفصل األول خصص لتقدمي التنمية االقتصادية مبفهومها الشامل

وعناصرها،  واملبحث الثاين يتضمن التنمية االقتصادية، ونظر��ا،األول تعرضنا فيه إىل التنمية بصفة عامة، 

  .واألهداف اليت تصبو إليها

  :أما الفصل الثاين فقد عاجل التأمينات االجتماعية و أمهيتها يف االقتصاد،وقد خصص له مبحثني

التأمينات أثرها على  األول قدمنا فيه عموميات حول التأمينات االجتماعية، والثاين حول أمهية هذا النوع من

  .التنمية االقتصادية

وانتهت الدراسة بفصل ¯لث يعرض حالة تطبيقية على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري 

  :األجراء مبستغامن، حيث تطرقنا فيه إىل مبحثني

طين للضمان األول يتضمن متهيد حول الصندوق، أما الثاين فيشمل التأمينات االجتماعية للصندوق الو 

  .االجتماعي لغري األجراء ونظام العمل
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رـــــــــــر وتقديـــــــــشك  

 

، والصالة والسالم على "لئن شكرمت ألزيدنكم"احلمد � القائل يف حمكم تنزيله 

 .}من ال يشكر الناس ال يشكر هللا{رسول هللا القائل 

سبحانه عز وجل الذي أعاننا على الصرب والتوفيق بداية حنمد هللا ونشكره 

 :إلجناز هذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مسامهة منا،وعلما يرجى نفعه وبعد

على "حاج بن زيدان "قدير للدكتور املشرف أتقدم Qمسى آNت الشكر والت

 .تفضله Zإلشراف على هذا العمل وعلى ما قدمه لنا من دعم وتوجيه وإرشاد

شكر الكبري إىل األساتذة واملعلمني الذين كانوا  مصباح معرفيت من اإلبتدائي ال

  .إىل غاية التخرج

 . كما أشكر كل من مد يل يد العون من العائلة ومن األصدقاء واحملبني يف هللا

  



  

 

اءـــــدع  
 

إذا أعطیتني ماال فال تأخذ سعادتيیا رب   

 وإذا أعطیتني قوال فال تأخذ عقلي

 وإذا أعطیتني نجاحا فال تأخذ تواضعي 

 وإذا أعطیتني تواضعا فال تأخذ اعتزازي بكرامتي

 آمین 

 

 

 



 إهـــــــــــــــــــــــداء

إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال 

".هللا جل جاللك" تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك  

 rوحبيبنا دمحم صلى هللا إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة،إىل نيب الرمحة ونور العاملني سيد

.معليه وسل  

:أهدي مثرة عملي إىل  

الغالية اليت أrرت دريب وسهرت على تربييت وأرشدتين إىل ما فيه اخلري والصالح،أعظم نساء *

".ميينة"أطال هللا يف عمرها أمي احلبيبة ......الكون  

من علمين العطاء بدون انتظار ومن أمحل امسه بكل افتخار أرجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثارا قد *

". عبد القادر"أيب العزيز ....حان قطافها بعد طوال انتظار  

".ليمانس"أخي .....من بث يف روح النجاح وأrر يل طريق الفالح، وعزين بنصائحه وتوجيهات*  

إىل من علمين معىن احلياة، وزرع يف األمل، وكان كله كياين ورفيق أحزاين، وحافظ عهدي وهادي *

. ميلود....شريك حيايت...رشدي  

.سليمة.....إىل رفيقة دريب وصديقيت اليت عرفت معها معىن الصداقة احلقيقية*  

.زوجته مسريةعبد هللا و موسى و .....اإلخوة الذين ال حتلو األNم من دو�م*  

.مليكة،نصرية، فاطيمة،حورية،زوليخة، وإىل أزواجهم كل �مسه...إىل مشوع األمل أخوايت*  

بالل،عبد النور،عبد السالم ...بلسم حيايت أبناء أخوايت اللذين ال تغيب البسمة بوجودهم*

.،عمور،أمني،Nسني،فيصل،أيوب،هبة،نور اهلدى، وNمسني،وميلود  

.وفاء،أمساء،زهية،سهام،إميان،أمينة،أمال،و�م،ليلى..وقناديل ذكرNيت نسوينصديقايت من أ*  

.2016-2015إىل كل طلبة ختصص مالية نقود و�مينات دفعة  * 

بن زعمة، غايل، بن جليدة، ض بن يطو، الراقد،..كل عائلة*  
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  : مة العامةـاخلات

لنا دراستنا حول التأمينات االجتماعية ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية، بتقدمي نظرة شاملة  لقد مسحت     

حول التطورات اليت شهدها نظام الضمان االجتماعي و أهم األسس اليت يرتكز عليها و اخلدمات اليت يقدمها يف 

  .سبيل محاية الفرد وحتقيق مطالب اقتصادية خمطط هلا مسبقا

نظام الضمان االجتماعي من أهم عناصر السياسة االقتصادية للبالد، وذلك لقوة الرتابط والتكامل بني  يعرت     

مصري الضمان االجتماعي ومشاريع الدولة االقتصادية، وترتجم هذه العالقة Qلبحث عن املوارد والتوزيع العادل هلا 

  .نت أو نقديةواستغالهلا األمثل من خالل التعويضات اليت يقدمها عينية كا

إن املبدأ األساسي للتأمني االجتماعي هو مواجهة األخطار الفردية واجلماعية بصفة دائمة فكلما تطورت      

اbتمعات وازداد عدد األفراد كلما ازدادت األخطار وQلتايل تزداد احلاجة إىل احلماية والتأمني ضد هذه األخطار 

مبا أن موضوعنا يشمل الدراسة على .طار املستقبلية احملتمل وقوعهااليت قد يتعرضون هلا وحىت مواجهة األخ

  .مستوى اجلزائر فقد تطرقنا إىل نظام الضمان االجتماعي من فرتة االستعمار إىل غاية االستقالل وحىت يومنا هذا

نات االجتماعية كما سلطنا الضوء على أحد أبرز العناوين يف الساحة االقتصادية واالجتماعية وهو دور التأمي     

يف تنمية االقتصاد الوطين، فمن املؤكد أن حتليل العالقة بني التنمية االقتصادية والتأمينات االجتماعية يعترب من 

الظواهر اليت تتطلب نوع من الدراسة والتحليل يف جمتمع معني والوقوف على أبواpا املختلفة، وهذا ما ميكننا من 

أمينات على السياسة االقتصادية للدولة من uحية وسياسة التأمينات االجتماعية من الوصول إىل معرفة أثر هذه الت

  .جهة أخرى

حيث يساهم نظام التأمينات االجتماعية يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل تشجيع االستثمارات،       

الرفع من إنتاجية العمال بفضل الرعاية Qإلضافة إىل . وحىت أصحاب املؤسسات الصغرية اليت هلا عالقة Qلتأمينات

اليت يقدمها هلم سواء صحيا أو ماد{،وكذلك يساهم يف التوجه حنو ممارسة األنشطة االقتصادية وyمني األجراء 

  .والبطالني

فضال عن ذلك،فإن التأمني االجتماعي يساهم يف حتقيق التنمية الثقافية وحتقيق رأس املال البشري       

حبيث ميكن أن يساهم yمني الفئات األكثر فقرا وحرماu يف حتقيق إصالحات هيكلية تساهم بدورها  واالجتماعي

كما يربز دوره يف حماربة الالمساواة وختفيض نسبة الفقر وإعادة توزيع الثروة بني فئات .يف حلقة التنمية االقتصادية

  .اbتمع
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تثمر، ورأس املال البشري الذي خيلق اإلبداع، والتكيف Qعتبار أن كل من رأس املال املادي الذي يس       

املستمر الستيعاب رأس املال املادي من العوامل املؤثرة على التنمية االقتصادية،فإن هذه العوامل من بني العوامل 

  .املؤثرة على التأمينات االجتماعية وال سيما رأس املال اإلنساين

على فائض الناتج القومي، كما يقوم Qمتصاص جزء من الدخل القومي  إذ يقوم نظام الضمان االجتماعي       

فمن الناحية .وتوزيعه على املستفيدين يف حالة ابتعاده عن دائرة االستثمار واستغالله يف دائرة االستهالك

  :االقتصادية تساهم التأمينات االجتماعية  يف

 .حفظ الثروة - 

 .األموال والعاملني، وهو ما يرفع الكفاية والفعالية اإلنتاجيةاملساعدة على استقرار املشروعات Qستقرار  - 

 .العمل على حفظ وظيفة التمويل - 

 .حتقيق الرفاهية االقتصادية - 

 .مكافحة التضخم وامتصاص البطالة - 

Qإلضافة إىل هذا فإن نظام احلماية االجتماعية يساعد على حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي والسياسي       

ة من خالل تطوير التأمينات االجتماعية �جنع الوسائل وتوفري احلماية العامة واخلاصة وحتقيق األمن و األمان للدول

  .مما ينعكس Qلضرورة على خملف األزمات والتقلبات

ص اليت يعاين منها         من خالل اختبار فرضياتنا املقرتحة يف Qدئ دراستنا للموضوع تبني لنا العديد من النقائ

نظام التأمينات االجتماعية كأداة محاية اجتماعية توصال إىل جمموعة من املقرتحات الشخصية والتوصيات اليت 

  :ميكن أخذها بعني االعتبار واملتمثلة فيما يلي

Qعتبار نظام الضمان االجتماعي عنصر هام يف املنظومة االقتصادية واالجتماعية ال بد للحكومة اجلزائرية  - 

عنية من إعطاء املزيد من األمهية هلذا القطاع، �صدار تشريعات الزمة وضرورية تساهم يف واهليئات امل

تطوير هذا النظام ومتكنه من تغطية كافة احلاجيات الفردية واجلماعية املتمثلة يف احلماية من خمتلف 

 .األخطار بكل كفاءة وعناية

ة أو قلة مصادر التمويل من طرف الدولة إن مؤسسات التأمني االجتماعي بشكل كبري تعاين من حمدودي - 

فهي تعتمد بشكل كبري على االقتطاعات واالشرتاكات احملصلة من طرف املؤمنني،فلذا يستوجب على 

 .احلكومة السعي إىل وضع اآلليات الكفيلة بتوفري املوارد الكافية لنظام الضمان االجتماعي

خالل فتح االستثمارات وQلتايل تعزيز وعاء  على اجلهات احلكومية أن ختلق مناصب شغل جديدة  من - 

 .االشرتاكات مما يؤدي إىل ز{دة املوارد، وحتريك االقتصاد، والقضاء نسبيا على البطالة
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اليت تعاين البطالة  كما يتوجب على الدولة إشراك برامج دعم إلنشاء النشاطات من طرف الفئة الشبانَية - 

عجلة االقتصاد، وذلك من أجل دعم النسيج االقتصادي يف وحتمل مشاريع وكفاءات غري مستغلة يف 

العديد من املناطق بزرع ثقافة احلماية والتأمني االجتماعي،مما جيعل هذه املؤسسات الصغرية ذات مردودية 

تدخل يف حتريك التنمية احمللية املوجهة حنو االستغالل وتثمني قدرا�ا يف املشاركة يف تغطية كل حاجات 

  .ددةعديدة ومتع

ويف جممل القول،فإن التأمينات االجتماعية تعد حمفزا هاما يف تنمية قدرات األفراد واستغالل املوارد املادية        

  .والبشرية فيما هو منفعة للفرد واbتمع وQلتايل املسامهة بشكل غري مباشر يف حتقيق التنمية االقتصادية

ص يف جمال التأمينات    ويف األخري تبقى هذه الدراسة جمرد مقدمة ملن يهمهم البحث يف هذا املوضوع والتخص

  . االجتماعية

 

 



  

  اءـــــدع
  

  إذا أعطیتني ماال فال تأخذ سعادتيیا رب 

  وإذا أعطیتني قوال فال تأخذ عقلي

  وإذا أعطیتني نجاحا فال تأخذ تواضعي 

  وإذا أعطیتني تواضعا فال تأخذ اعتزازي بكرامتي

 آمین 



  رـــــــــــر وتقديـــــــــشك

، والصالة والسالم "لئن شكرمت ألزيدنكم"احلمد � القائل يف حمكم تنزيله 

  .}من ال يشكر الناس ال يشكر هللا{على رسول هللا القائل 

ونشكره سبحانه عز وجل الذي أعاننا على الصرب والتوفيق بداية حنمد هللا 

نرجو أن يكون مسامهة منا،وعلما يرجى نفعه إلجناز هذا البحث العلمي الذي 

  :وبعد

على "بن زيدان احلاج "أتقدم Tمسى آQت الشكر والتقدير للدكتور املشرف 

  .تفضله Yإلشراف على هذا العمل وعلى ما قدمه لنا من دعم وتوجيه وإرشاد

إىل  الشكر الكبري إىل األساتذة واملعلمني الذين كانوا  مصباح معرفيت من اإلبتدائي

  .غاية التخرج

كما أشكر كل من مد يل يد العون من العائلة ومن األصدقاء واحملبني يف 

  . هللا


