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  :المقدمة العامة

لقد فرض التقدم التكنولوجي الذي يشهده القرن إعادة النظر يف الكثري من أملعطيات من أمهها دراسة 

ت متعددة وما قد ينجر عنها من خسائر األنواع املختلفة للخطر، واليت يتعرض إليه الفرد نتيجة لدخوله يف تعامال

 . قد تكون فادحة حتدث مع أقل خطر ميكن وقوعه

إن هذا التصور يتعلق باألضرار اليت قد حتدث ألشخاص واملمتلكات أو الغري نتيجة لسوء تصرفات، 

  . األمر الذي يعرض الفرد أو ثروته للتلف أو النقص

وباملقابل كان البد من اللجوء لإلستعانة بطرق جديدة ملواجهة هذه املخاطر أو التقليل منها بقدر 

كأحد األساليب املتطورة حلماية الفرد . وتطور التأمني يف كافة أشكاله وأنواعه  املستطاع، وهو ما دفع إىل ظهور

  . وممتلكاته من اخلسائر املادية اليت قد يتعرض هلا بوقوع األخطار املختلفة

بيد أن التأمني مل يعد يهدف إىل محاية األفراد من املخاطر اليت يتعرضون إليها من خالل رد اخلسائر    

ات الالزمة لذلك، بل تطور ليصل إىل حتقيق العمل التأميين اهلادف إىل تعبئة املدخرات لألفراد ودفع التعويض

والشركات واستثمارها يف أوجه خمتلفة، وهو ما يؤدي إىل دفع عجلة التنمية االقتصادية للبالد وبالتايل إعادة توزيع 

  .الدخول من خالل ما يعرف بالتأمني االجتماعي

أمينات االجتماعية أو ما يصطلح عليه بالضمان االجتماعي على مبدأ التضامن يرتكز نظام الت   

االجتماعي، حيث ينظم ذلك جمموعة من القوانني والتشريعات تعمل كلها يف اجتاه واحد هو ترسيخ هذا املبدأ 

لإلنسان الفيزيولوجية  بالطبيعة عالقةومحاية الفرد وأسرته ودخله من األخطار االجتماعية احملتملة الوقوع واليت هلا 

ومقابل ذلك جيد الفرد نفسه جمربا على دفع اشرتاك معني حيدده هذا النظام وفق  )الوفاة، املرض، العجز وغريها(

  .قواعد مضبوطة تتوافق مم إمكانياته، وبذلك يتسىن للمؤمن االستفادة من خمتلف احلقوق واملزايا



 ب 
 

فرد وا�تمع على حد سواء، حيث جتدر اإلشارة إىل أن األمن يكتسي هذا املوضوع أمهية بالغة يف حياة ال   

االجتماعي يعد أمرا أساسيا يف حياة الفرد، فهو يوفر له االستقرار والضمان الذين يفتقدمها بانعدامه، وهو ما 

 ينعكس باإلجياب على نشاط الفرد وبالتايل يدفعه للعطاء أكثر وهو ما يرفع مردودية املؤسسة، وبتظافر هذه

  .املعطيات داخل كل املنظمات تتحقق أواصل التنمية االقتصادية

إن إرفاق العناية البالغة بدراسة مثل هذا النوع من املواضيع يساهم مسامهة فعلية يف معرفة نقائص القطاع    

مما يسمح بتحسن األدوار املنوطة . وإجيابياته فيدفع إىل دعم ما هو إجيايب وتركيزه، وتاليف ما هو سليب وتغيريه

  .بالقطاع وخصوصا يف توفري األمن االجتماعي الذي يعد لبنة من لبنات األمن القومي

و�دف هذه الدراسة إىل تسليط األضواء على قطاع بالغ األمهية ال يزال الكثري من الغبار يشوبه وذلك    

  : يف حماول

  . لألقإلزالة هذا الغبار أو لتخفيفه على ا -

 . إظهار مكانة النظام وأمهيته يف االقتصاد اجلزائري -

 . معرفة إجيابيات وسلبيات النظام وأسباب التهرب والفش املعروفني حبدة يف السنوات األخرية -

 .  معرفة أداء وتطلعات األفراد جتاه الصندوق -

يتناسب وتطلعات  اقرتاح ما ميكن اقرتاحه من احللول الناجعة والفعالة لتنشيط أدوار هذا القطاع مبا -

 .ا�تمع

  : ا املوضوع إىل دوافع وأمباب خمتلفة من مجلتها~ويف حقيقة األمر ميكن إرجاع مربرات اختيار 

  : دوافع تتعلق باملوضوع تتمثل يف

  . صاديةالقتمعرفة دور ونشاط الضمان االجتماعي يف احلياة ا -

 . التعريف واإلعالم مبثل هذا النوع من املواضيع -



 ج 
 

 . إضافة دراسة يف هذا ا�ال إلثراء البحث العلمي واملكتبة -

 .إظهار أمهية التأمني يف حياة الفرد وا�تمع -

  : مث دوافع ذاتية ترجع إىل عدة اعتبارات

  . امليول الشخصية ملل هذه املواضيع والرغبة يف التخصص ضمن هذا ا�ال -

 .اإلمكانيات املادية واملعنوية إلجناز هذا العمل توفر -

ا ا�ال من خالل الدراسة النظرية للماجستري يف مقياس ندوة اإلعالم هذإجراء دراسة ميدانية سابقة يف  -

يف هذا القطاع، حيث أشغل حاليا منصب رئيسي  2000واإلحصاء، وأخريا فإنين أعمل منذ سنة 

لشبكة  CASNOSجراء ألق الوطين للضمان االجتماعي لغري امصلحة احملاسبة واملالية للصندو 

 .مستغامن

  :من هذا املنظور وانطالقا من اإلطار السابق، جاء هذا البحث ليطرح اإلشكال اجلوهري التايل   

  ما هي انعكاسات فعالية نظام الضمان االجتماعي على ديناميكية وتطور االقتصاد الوطني؟   

  : من التساؤوالت اليت حياول البحث اإلجابة عليها واليت ستعرضها كما يلي يتبع هذه اإلشكالية كوكبة

  ما هو دور التأمني االجتماعي يف ضمان حياة الفرد وأسرته؟  -

  . ما مدى فعالية التأمني االجتماعي يف حتقيق التنمية االقتصادية؟  -

  كيف نشأ وتطور نظام التأمني االجتماعي؟  -

  ما هي النصوص والتشريعات القانونية املنظمة للضمان االجتماعي وما هي مزاياه؟  -

  ما هو دور وتأثري شبكة مستغامن على النشاط التأميين للوالية؟ -

  : كما يستعني البحث جبملة من الفرضيات مفادها   



 د 
 

  . يقوم نظام التأمينات االجتماعية على أساس االشرتاكات اليت يدفعها املؤمن -

  . أصل قيام واستمرار وتطور نظام الضمان االجتماعي( احلقوق/ االشرتاك)تعد قاعدة  -

  . يعد حتقيق األمن االجتماعي هدفا من أهداف التنمية االقتصادية -

  . يستمد نظام الضمان االجتماعي استمراريته من خالل جتميع املدخرات وإعادة استثمارها -

عة وثرية من األنظمة والقوانني والتشريعات اليت �دف يف جمملها لتحقيق يعتمد النظام على جمموعة متنو  -

  .أهداف النظام

خيضع منهج البحث يف احلقيقة �موعة من املعايري أمهها طبيعة الدراسة واملوضوع، حيث يعدان العامالن    

هذا املوضوع مت تتبع املنهج األساسيان اللذان يعرضان على الباحث نوح املنهج الواجب إتباعه، ومتاشيا وطبيعة 

  .الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة احلالة

أما بالنسبة لألدوات املستخدمة يف مجع وحتليل املعلومات فقد مت االعتماد على نوع واحد من   

     . املعلومات

وهو حتليل إيرادات ونفقات املؤسسة واستعراض نسب تطورمها وذلك لتوضيح أمهية الصندوق الذي    

  .ر إيراداته ونفقاته من سنة ألخرىتتطو 

     : وأخريا مت تقسيم هيكل البحت كما يلي

  . فصول ثالثةمة وخامتة كما حيتوي جسم البحث على دحيتوي البحث على مق
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  الفصل األول خصص التأمينات االجتماعية واحتوى ثالث مباحث

  عموميات حول التأمينات االجتماعية: املبحث األول

  أسس وتنظيمات التأمني االجتماعي: الثايناملبحث 

  االتفاقيات الدولية والتنمية االقتصادية –أما الثالث فهو عن الضمان االجتماعي 

بالنسبة للفصل الثاين قدم دراسة هيكل نظام الضمان االجتماعي اجلزائري، أهدافه وأثرها على االقتصاد الوطين، 

  :وقد خصصت مباحثه الثالث للدراسة كما يلي

  التعريف بنظام التأمني االجتماعي اجلزائري: املبحث األول

  األهداف املتوخاة من الضمان االجتماعي: املبحث الثاين

  آفاق وحتديات صناديق الضمان االجتماعي: املبحث الثالث

وانتهت الدراسة بعرض حالة تطبيقية، ويتعلق بصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري األجراء    

(CASNOS) شبكة مستغامن حيث تطرق املباحث الثالثة للفصل إىل:  

  تعريف شبكة مستغامن، هيكلها التنظيمي وأهدافها -

  طرق حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي لغري األجراء -

  واقع وظيفة التحصيل واإلجراءات املتخذة لتحسينها -

   

 



التأمينات االجتماعية                                                                    الفصل األول        

 

 

1 

  : تمهيد الفصل

د نظام التأمينات االجتماعية بالصيغة والصورة اليت من بني التحوالت الكربى اليت ميزت القرن األخري هي ميال

  . نعرفها اليوم حيث اعترب من أهم املكتسبات البشرية مقارنة مع االكتشافات العلمية والتقنية

وتكمن مسؤولية الدولة واهليئات العاملة يف القطاع وحىت األفراد املؤمنني يف احلفاظ على أمس وقواعد نظام 

ث البد من احملافظة على دميومة هذا النظام وذلك مبحاولة حتنني نوعية اخلدمة، وإحياء الضمان االجتماعي حي

  . تسيريه من خالل تكوين ورسكلة عماله وجعلهم يف مستوى تطلعات ورغبات املؤمنني

  .فاظ على التوازن املايل للنظامومن جهة أخرى احل 

ة بسبب تأثريات اقتصاد السوق والعوملة، إال أن ورغم ما يروجه البعض حول فشل نظام التأمينات االجتماعي

ذلك يبقى نسبيا والتعليل بسيط جدا، إذ أن تطور النظام يتعلق مبدى اجلهود املبذولة لتكريسه وتفعيله من 

 .جهة، ومستوى الوعي التأميين لدى األفراد من جهة أخرى

إن شعور األفراد باألمن والضمان االجتماعيني متطلب من متطلبات حتقيق التنمية االقتصادية، والبد   

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

  . السامية يف ا�تمع

: املبحث األول: اليةمن هذا املنظور، جاء هذا الفصل ليعرض املباحث الثالثة الت

  عموميات حول التأمينات االجتماعية 

  أمس وتنظيمات التأمني االجتماعي : املبحث الثاين

  الضمان االجتماعي، االتفاقات الدولية والتنقية االقتصادية: املبحث الثالث
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 عموميات حول التأمينات االجتماعية : المبحث األول

لقد تعددت اآلراء يف وضع صيغة عامة ملفهوم وفكرة الضمان االجتماعي، حيث اشرتطت بعض هذه 

املزدوج انذي يقوم على أساس مبدأ توزيع اخلسائر اليت يتعرض هلا اآلراء قيام فكرة ومبدأ التضامن االجتماعي 

   1.البعض وأيضا حتصيل االشرتاكات احملددة، ودفع التعويضات املستحقة والفوائد

ومن هذا االعتبار يعد الضمان االجتماعي جهازا يهدف إىل حتقيق التكافل االجتماعي ومحاية الطبقات 

الفقرية يف ا�تمع بتقدمي الدعم املادي واملعنوي هلم فيما خيص بعض األخطار األكيدة الوقوع واليت ال طاقة ليم 

  . بتحملها منفردين

  :حث عن طريق التعرض إىل النقاط التاليةوىف هذا اإلطار، سوف حناول دراسة هذا املب

  تعريف اخلطر االجتماعي : املطلب األول

  التعريف بالضمان االجتماعي وتطوره : املطلب الثاين

  ميدان تطبيق الضمان االجتماعي: املطلب الثالث

 : تعريف الخطر االجتماعي: المطلب األول

إن اخلطر جزء ال يتجزء من حياة اإلنسان، حيث أن وظيفة التأمينات االجتماعية هي درء األخطار 

  . االجتماعية ومواجهة آثارها

وتعد هذه األخطار كثرية ومتنوعة املصادر، إذ أن هناك ما ينشأ عن الطبيعة كالزلزال، والرباكني 

خطار السياسية، باإلضافة إىل أخطار تقلب العملة والفيضانات وغريها، وهناك أخطار تنشأ عن احلروب واأل

                                                             
  .40، ص 1969 ،مدخل التأمينات االجتماعية، مصر،براهم عطا اهللا    1
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   1.واخلطر الناتج عن الفساد اإلداري وأخطار العائلة وغريها

ومن زاوية أخرى هناك األخطار اليت ترجع إىل عوامل فيزيولوجية لإلنسان كالشيخوخة، املرض والوفاة 

  . واملهنية كالبطالة

  : ومن هذا املنطلق ميكن تعريف اخلطر االجتماعي على أنه

اخلطر الناتج عن احلياة يف ا�تمع، فاألخطار االجتماعية وفقا هلذه الفكرة هي تلك املخاطر الوثيقة 

  . االرتباط باحلياة االجتماعية

يف املركز االقتصادي للفرد  كما ميكن أن نعرف اخلطر االجتماعي بالنظر إىل آثاره ونتائجه بأنه اخلطر الذي يؤثر

الذي يتعرض له، سواءا عن طريق انتقاص الدخل أو انقطاعه ألسباب فيزيولوجية كاملرض، العجز، الوفاة 

سباب اقتصادية كالبطالة، أو عن طريق زيادة األعباء دون انتقاص الدخل كنفقات العك ج ~والشيخوخة، أو 

  . واألعباء العائلية املتزايدة

دمي تعريف أمشل وأدق وهو أن اخلطر االجتماعي هو كل ما ميكن أن يؤثر على مركز الفرد كما ميكن تق

االقتصادي، فاخلطر االجتماعي هو الذي يشكل مساسا بذمة الفرد املالية، سواء كان ذلك بإنقاص الدخل أو 

   2.جتماعيةبزيادة نفقاته، وذلك ينطبق على كافة املخاطر أيا كانت أسبا�ا، شخصية أو مهنية أو ا

خطار االجتماعية واليت ألإن التطرق للتعاريف السابقة يقودنا إىل التطرق �موعة من الوسائل احملددة ملواجهة ا

يصطلح على تسميتها بالوسائل التقليدية واليت تعد غري كافية لتحقيق األمان االجتماعي للفرد، وهو ما يوضح 

  .كوسيلة ملواجهة املخاطر االجتماعية  فيما بعد أمهية نظام التأمينات االجتماعية

                                                             
1 - P Darand – La politique contemporaine de securité social- Dalloz-1953. P 61.  

 .10، ص 1999التأمينات االجتماعية، أحكام التأمني االجتماعي على العاملني، املكتب اجلامعي احلديث،ـ اإلسكندرية مصر : لقاسمب حسنحممد  - 2
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  1:تتمثل هذه الوسائل التقليدية فيما يلي

  : االدخار  . أ

حبس جزء من الدخل عن اإلنفاق، أي عدم استهالك مجيع الدخل، حيث أن الفرد "يتمثل اإلدخار يف     

هنا ال ينفق جزءا من دخله املتحصل عليه أثناء فرتة صحته ونشاطه، بل حيتفظ به للتخفيف من آثار الكارثة 

 ". حني يقع اخلطر

ل اآلمان وللدولة من حيث ورغم املزايا اليت ينطوي عليها نظام االدخار بالنسبة للفرد، كوسيلة من وسائ

أثره على االقتصاد القومي إال أنه يعد وسيلة غري كافية لدرء املخاطر االجتماعية، ذلك أن االدخار يفرتض وجود 

فائض يف الدخل يستطيع الفرد أن يتنازل عليه وعدم استهالكه، وذلك ملواجهة أعباء املستقبل، إذ أن أصحاب 

افظة على هذا اجلزء من الدخل، كما أن حدوث الكارثة قد يكون قبل اكتمال الدخول الضعيفة ال يتسىن هلم احمل

   . االدخار، وأخريا فإن هذا األخري يتأثر كثريا بالقيمة الزمنية للنقود وهو ما ال ميكن تأكيده

 :المساعدات االجتماعية  . ب

حيث يثمل نظام املساعدة االجتماعية تقدمي العون ملن تنزل �م الكارثة إما بشكل مبلغ نقدي أو يف    

فعل اخلري واإلحسان (شكل خدمات عينية وقد تصدر هذه املساعدات من عند األفراد بناءا على باعث داخلي 

إن هذه . جلمعيات أو الدولة، كما ميكن ولنفس الغرض أن تصدر عن جهة خريية كا)ومساعدة الفقراء وغريها

املساعدات هلا وقع خاص وهي تعرب عن مدى تضامن ا�تمع مع الفرد يف حتقيق احلماية واألمن إال أ�ا تنطوي 

على بعض العيوب جتعلها غري فعالة يف توقي املخاطر االجتماعية، من ضمنها أ�ا غري كافية ملواجهة املخاطر 

                                                             
  .33ص  ،1982الطبعة األوىل، ،االجتماعية، دار الفكر العريب، مصرالوجيز يف التأمينات   ،أمحد حسن برعي - 1
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  .تكون كافية ملواجهة األخطار االستثنائية كالوفاةاليومية كالشيخوخة رغم أ�ا قد 

من جهة أخرى قد ال تتمكن الدولة من حتمل هذه األعباء وذلك بالنظر إىل ظروفها االقتصادية، مما حيول  

وحتميل خزانة الدولة بسل هذه التكاليف، وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه املساعدة ال متنح إال لألشخاص الذين 

وهو ما يصعب حتديده عمليا، ناهيك عما قد يسببه من مساس بكرامة الشخص الطالب  يثبتون فقرهم،

  1.للمساعدة

  :المسؤولية. ج   

  . إن األخطار اليت تقع للغري تلزم مرتكبها بالتعويض للمتضررين، ويشكل ذلك نوعا من احلماية االقتصادية لألفراد

لكن هذه الوسيلة ينتا�ا نوعا من القصور، إذ أن املسؤولية أيا كان األساس الذي تقوم عليه تفرتض وجود شخص 

  . مسؤول عن الضرر، وهذا ما ال يتعرض له الشخص كخطر املرض والشيخوخة مثال

الزمة لتنفيذ األحكام باإلضافة إىل ذلك املدة الطويلة نوعا ما اليت يتطلب للتعويض نظرا لإلجراءات القانونية ال

  .الصادرة عن القضاء

  : التأمين الخاص. د    

يعد التأمني من أهم الوسائل اليت يلتجأ إليها ملواجهة األخطار االجتماعية والتخفيف من آثارها، حيث يقوم  

التأمني  إال أن. صوره التأمينات على احلياة -النظام التأميين على التبادل والتعاون ىف حتمل األخطار ومن أ

التجاري قد ال يستطيع الكثري من أفراد ا�تمع حتقيقه نظرا لتكاليفه الباهضة واليت ال تتناسب مع مستوى دخول 

الطبقات الفقرية األمر الذي سيتلزم البحث عن سبل أخرى ومن ها تتجمد أمهية التأمني االجتماعي الذي سوف 

                                                             
  .13حممد حسن بلقاسم، مرجع سابق، ص   -1
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  .نتطرق إىل تعريفه وتطوره يف احملور املوايل

  : هتطور التعريف بالضمان االجتماعي و : مطلب الثانيال

  : تعريف التأمين االجتماعي. أ 

اختلفت آراء كتاب التأمني يف حتديد املعىن العام للتأمني االجتماعي، حيث يرى البعض أنه عند توفر مبدءا 

التضامن االجتماعي يف فرع ما يسمى هذا األخري تأمينا اجتماعيا، حيث يعىن هذا املبدأ توزيع اخلسائر اليت 

  1. تلكا�متصيب البعض والذين يتحقق اخلطر املؤمن منه بالنسبة هلم أو مم

كما أن التأمني االجتماعي يقوم على أساس التضامن االجتماعي املزدوج هذه اإلزدواجية تتمل يف حتصيل 

اإلشرتاكات املقدمة من طرف املؤمنني واليت يعاد صرفها يف خمتلف أنواع األداءات والتعويضات املباشرة وغري 

  . املباشرة

  : النظام الذي يتوفر فيه العناصر التالية: تماعي على أنهالتأمني االج (Blanchard)يعرف بالنشارد 

  . )اإلجبارية يف التأمني(عنصر اإللزام  .1

 حتمل احلكومة جلزء من تكاليف التأمني .2

  )هيئة التأمني(قيام احلكومة بدور املؤمن  .3

التأمني االجتماعي على أنه توفره اهلدف االجتماعي للتفرقة بينه وبني التأمني اخلاص  (Hans)كما يعرف هانز  

  . بصرف النظر عن شخصية القائم بالتأمني )التجاري(

كل تأمني إجباري من الدولة يهدف إىل توفري احلماية املادية : كما يعرف عادل عز التأمني االجتماعي على أنه

حالة تعرضهم ألخطار ليمر يف قدر�م حتملها كأخطار املرض أو حوادث العمل، للطبقات الضعيفة للمجتمع يف 

                                                             
  .221، ص مرجع سابق –براهم عطا اهللا  1
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  . العجز أو الوفاة املبكرة، البطالة، أو وصوهلم سن الشيخوخة

أو أنه كل تأمني إجباري يفرض على فئة معينة، ولكن لصاحل فئة أخرى ضعيفة يف ا�تمع، قد يتعرضون لإلصابة 

  . طأ من فئة أخرىيف أمواهلم أو شخصهم نتيجة خل

أو أنه يشمل كل تأمني ال ميكن مزاولته بواسطة اهليئات اخلاصة وتضطر احلكومة ملزاولته وإعنائه باألهداف 

  . االجتماعية

وكتعريف آخر ميكن القول أن التأمني االجتماعي شكل من أشكال التأمني احلكومي ينظمه قانون الضمان  

  . ب األعمال والعمال وفق نسب وقواعد حمددةاالجتماعي للدولة، وهو إلزامي ألصحا

التأمني االجتماعي من منطلقني، اعتبار الضمان االجتماعي  saint Jours Yvesكما يعرف سانت جورس يافس 

  . مفهوما ومؤسسة

هو جمموعة من امليكانزمات القانونية، والتدخالت اإلنسانية : باعتبار الضمان االجتماعي مفهوم: أوال

تغطية األخطار االجتماعية اليت يتعرض هلا الفرد يف حياته، وذلك انطالقا من فكرة أن الضمان لضمان 

  1.االجتماعي هو �موعة من األفراد ينتمون إىل نفس مستوى األخطار اليت �دد وجودهم

  : انطالقا من التعريف السابق ميكن أن نركز مفهوم التأمني االجتماعي يف ثالث أبعاد

  . اإلطار التشريعي والقانوين املنظم سري نظم وقوانني الضمان االجتماعي: البعد القانوين .1

وما له من أثر وذلك لكونه يرتكز على االشرتاكات املقتطعة من أجور العمال : البعد االقتصادي .2

 . ومداخيل التجار

 .البعد االجتماعي وهو القائم على مبدأ التكافل االجتماعي من قبل الدولة .3

أنه مؤسسه توضع بني أيدي مجاعات منظمه، قصد توزيع املنتوج : باعتبار الضمان االجتماعي كمؤسسة :ثانيا
                                                             

  .54أمحد حسن برعي، مرجع سابق، ص 1
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االجتماعي وهي تعمل على حتصل وصرف املداخل االجتماعية من جهة وإعادة توزيع جزء من الدخل الوطين 

  . على فئة معينة من جهة أخرى

وكمحاوله للجمع بن التعاريف السابقة نقول أن نظام التأمني االجتماعي يقوم على أساس التضامن االجتماعي، 

حيث يغطي أنواعا من األخطار ال طاقة للفرد أو املؤسسة على حتملها مهما كانت قواها، ويتسم بطابع اإلجبارية 

 )نسبية من الدخل(حملددة حسب مداخل األفراد ملن ميتلك الصفة القانونية له ومعمل على مجع االشرتاكات ا

  1.وإعادة صرفها يف شكل تعويضات وأداءات يتميز �ا النظام عند اقتضاء احلاجة

  : )التأمين االجتماعي(استعراض التطور التاريخي للضمان االجتماعي .  ب

والبطالة، والوفاة املبكر يتعرض اإلنسان يف حياته كرب أسرة أو كأحد أفرادها ملخاطر عدة كاخنفاض الدخل  

وغريها، وقد أدرك اإلنسان منذ القدم هذه املخاطر ومن مث عمل على مواجهتها، وتوخي آثارها املادية سواءا 

  .أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو حىت سياسية حيث ابتدأه بالتضامن االجتماعي وتركيم الثروة

إىل بروز الثورة الصناعية، اليت تطلبت إجياد أساليب جديدة وتعود اجلذور التارخيية لظهور الضمان االجتماعي 

  .لتوفري األمن االقتصادي للفرد كأسلوب االعتماد على اخلطأ أساسا للتعويض النقدي أو العيين

  ولقد ظهرت املفاهيم األولية حلماية االجتماعية يف القرن التاسع عشر يف أوروبا  

  : الغربية ويرجع ذلك التالية

  توسع الثورة الصناعية  -

. غياب نظام احلماية االجتماعية وما كان العامل معرضا له من خماطر ظهور األحزاب والنقابات العمالية -

، يف 1935ول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية وكان ذلك سنة حولقد استعملت عبارة الضمان االجتماعي 

                                                             
  .115، ص 1998األوىل، عمان األردن، دراسة عن واقع الّتأمني، دار الصفاء للنشر والتوزيع الطبعة : زياد رمضان مبادئ التأمني - 1
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 "قانون الضمان االجتماعي"إطار 

واحلرب العاملية الثانية  1930-1920أما السبب الثاين والذي أسهم يف بروز النظام فهو األزمة االقتصادية العاملية 

1939-1945 .  

خري من القرن التاسع عشر وفق ألنظام التأمينات االجتماعية يف أملانيا يف الربع ا (Bismark)وقد أنشئ بسمارك  

  : ثالث قوانني أساسية هي

  . 1883تأمني ضد املرض يف قانون ال -

 .1884قانون التأمني ضد حوادث العمل  -

 1889.1قانون التأمني ضد العجز والشيخوخة  -

  . إىل توضح معامل هذا النظام بصورة جلية 1919وقد كان لظهور النظام اإلشرتاكي بقيام الثورة البلشفية يف روسيا 

واجلدير بالذكر أن استقرار وتطور نظام التأمينات االجتماعية حدث بالتوازي بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل، 

  . وذلك حىت ولو اختلفت األمس واآلثار االقتصادية واالجتماعية

ة كحل ومع منتصف القرن العشرين أخذت الكثري من الدول النامية ومنها اجلزائر بنظام التأمينات االجتماعي

  : أمهها 2للطبقة العاملة، ويرجع ذلك للعديد من األسباب ٠ملشكلة األمن االقتصادي 

  . عدم إدراك مل هذه الدول ملتطلبات هذا النظام من الناحية االقتصادية واالجتماعية -

 .عدم فهم جوهر العالقة بني هذا النظام وأصول التنمية االقتصادية -

                                                             
  .120زياد رمضان مبادئ التأمني، ص  - 1

  .69، ص1972النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، -سالمة عبد اهللا سالمة، اخلطر والتأمني  2
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يف احلقيقة أن هناك مجلة من األمس أو القواعد اليت : الفرق بين التأمين التجاري والتأمين االجتماعي. ج 

  : نتأكد بواسطتها على وجود خطف جوهري بني التأمني التجاري واالجتماعي، هذه القواعد هي

 معرفة اهلدف من التأمني هل هو حتقيق الربح أم احلماية االجتماعية .  

 األسعار أو األقساط هل حتدد مراعاة لوضعية املؤمن أم ال؟  سياسة حتديد 

 مزايا التأمني والتعويضات املتحصل عليها. 

 طبيعة املؤمن عليم . 

 نوعية املؤمن ونشاطه .  

 1.وأخريا موضوع التأمني 

  :وسوف حناول استعراض هذه األمس من خالل اجلدول التايل

  .والتأمني االجتماعيمقارنة بني التأمني التجاري  :01جدول رقم 

                                                             
  .121: زياد رمضان مبادئ التأمني، املرجع السابق، ص - 1
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 التأمين االجتماعي )التجاري(التأمين الخاص  عنصر المقارنة 

  حتقيق الربح هليئة التأمني اهلدف من التأمني

  قيامه باإلرادة احلرة للطرفني دون إجبار

  إضافة األرباح والرسوم اإلدارية لقسط

 التأمني

  ال يهدف إىل حتقيق الربح هليئة التأمني

  للطبقات الضعيفة يف ا�تمعبل محاية 

  إجبارية التأمني وفق الشروط والتشريع املنظم

 وتتضمن اإلشراك فقط. إلزامية

  سياسة حتديد 

 )األقساط(األسعار 

  قيمة مبلغ التأمني احتمال حدوث اخلطر

 حيتمب دون النظر للحالة املادية للمؤمن له

هيئة + الدولة  +يتحمل يف القسط جزء للمؤمن 

  التأمني

حيتمب وفق احلالة االجتماعية للمواطن ووفق مبدأ 

التضامن االجتماعي املزدوج، مع مراعاة احلالة املادية 

 للمواطن

  مزايا التأمني

 التعويضات

للمؤمن له احلرية يف حتديد مبلغ التأمني 

  املتالئم مع ظروفه

قيمة التأمني على املمتلكات يف حدود قيمة 

 اخلسارة الفعلية

  غ وفقا لإلشراكات املتعلقة حبالة الفردحتديد املبل

يقوم على مبدأ اإلشرتاك قصد احلصول على 

 التعويضات واألداءات

حيدد املؤمن واملمتفيد مبقتضى تشريعات التأمينات  للفرد احلرية يف حتديد املؤمن عليهم واملستفيد املؤمن عليهم

 .االجتماعية لكل فرع
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  ةمن إعداد الطالب: املصدر

  : ميدان تطبيق الضمان االجتماعي: المطلب الثالث

  . إن أمهية أي نظام اجتماعي تقاس بعدد األخطار اليت يغطيها وبعدد األشخاص الذين تشملهم احلماية 

  : وهلذا الغرض سوف نوضح النقاط التالية 

  . األخطار املغطاة واألشخاص احملميون.  أ

  .النطاق اإلقليمي لتطبيق الضمان االجتماعي.  ب

  .األخطار المغطاة واألشخاص المحميون.  أ

  : يغطي الضمان االجتماعي العديد من املخاطر واليت جنملها فيما يلي   

 املرض وذلك بتقدمي العناية الطبية الوقائية والعالجية للمضمون وألفراد عائلته .  

 األمومة، بتقدمي العناية الطبية قبل وأثناء وبعد الوالدة . 

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

  1.ألصحاب احلق باشرتاط مدة اشرتاك ال تقل عن املنة

العجز بدفع مبلغ مع تعويض . منحة التقاعد املنقول، بتقدمي تعويضات شهرية ألفراد العائلة وذوي احلقوق للمتويف

                                                             
  .75، ص1962سید عجمي ونیازي طاھر، التأمینات االجتماعیة وتطبیقاتھا العملیة في القطاع العام، دار النھضة للطباعة، القاھرة، مصر،   1

أو ) الغالبوهو الشكل (شركات مسامهة  املؤمن

 هيئات اكتتاب أو مجعيات تعاونية

شركات أو  )وهو الشكل الغالب(هيئة حكومية 

 هيئات تبادلية أو مجعيات وصناديق تعاونية

 )كل حسب نوعه وهدفه(يقوم التأمني بتغطية األخطار  موضوع التأمني
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�اية اخلدمة، يساوي الفرق بني التعويض الفعلي املستحق للمضمون عن خدماته والتعويض الذي يستحق عن 

  . خدمة البطالة اإلجبارية والتقاعد املسبق

 التقاعد أو محاية الشيخوخة.  

  :وهلذا الغرض البد من توفري برنامر للرعاية االجتماعية �ذه الفئة وذلك بتوفري

 الرعاية الصحية . 

 لرعاية النفسيةا .  

 العالج الطيب .  

 الرعاية االجتماعية .  

 إنشاء أندية للمسنني 

  : 1هذا ما جيعلنا جنمع أن هذه األخطار املغطاة هي األنواع التالية

  . تأمينات املرض واألمومة -1

 . تأمينات العجز والوفاة والشيخوخة -2

 . إصابات العمل واحلوادث املهنية -3

 .البطالة -4

  .تنقسم التعويضات إلة نوعنيإذ أنه يف احلقيقة  

 مزايا عينية وهي العالج عن اإلصابة واملرض املهين وصرف األدوية وبعض األجهزة التعويضية .  

 مزايا نقدية وهي التعويضات النقدية اليت حيصل عليها حال الوفاة، العجز الكامل أو النسيب املستدمي.  

                                                             
  .105سيد عجمي ونيازي طاهر، املرجع السابق، ص  1
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  التقاعدمبلغ مباشر حيدد تبعا للوكالة قد يكون شهريا كمثل. 

  : تأمينات المرض واألمومة -1

تعترب رعاية العامل من الناحية الطبية من أهم املسائل اليت يعين �ا الضمان االجتماعي حيث يتوىل كفالة هذا  

   1:ويستفيد املنخرط يف النظام من مجلة من املزايا نذكر من بينها. التعويض

  : الرعاية الطبية اليت تشمل

 اخلدمات الطبية العامة واخلاصة وعالج األسنان .   

 الرعاية الطبية يف املنازل عند اقتضاء الضرورة . 

 العالج واإلقامة باملستشفي أو املصحة . 

 العمليات اجلراحية وأنواع العالج األخرى  . 

 األشعة. 

 الوالدة للمرأة العاملة . 

 صرف األدوية . 

  ت، مساعات، أذرع وغريهاأرجل، نظرا(الوسائل الطبية واألجهزة(  

 املعونات الطبية واإلجازات املرضية وعطلة األمومة. 

 املعاجلة باملياه املعدنية واحلمامات الطبية. 

 

                                                             
  .08، ص 1984صر سنة الوسيط يف التأمينات االجتماعية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، م: مصطفى مجال - 1
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 : تأمينات العجز والوفاة والشيخوخة -2

يعترب تأمني العجز والوفاة والشيخوخة من أهم فروع التأمني االجتماعي حيث يهدف هذا النوع من التأمني إىل 

  . محاية الفرد وأس ته يف حالة حتقق األخطار السابقة وذلك بالتعويض املادي

  : تتلخص وظائف هذا النوع على اآليت

يت تعويض خطر حال.  املعوض عنه يف شكل معاش: تعويض الدخل

  . العجز، الوفاة

  .إعادة توزيع الدخل

  : والعجز يف احلاالت التالية) التقاعد(ويتم استحقاق املعاش  

 انتهاء خدمة املؤمن ببلوغه السن القانوين .  

 الوفاة .  

 انتهاء اخلدمة وفق النصوص القانونية . 

 1 .ثبوت العجز وفق للوثائق الطبية 

  . إصابات العمل والحوادث واألمراض المهنية -3

نعين بإصابة العمل ما يقع للعامل نتيجة حادث معني قد يقع له أثناء تأديته وقيامه مبهامه أو من خالل 

 الطبيعذهابه وإيابه من وإىل العمل كحوادث الطريق، يشرتط أن ال يتخلف املصاب أو ينحرف عن املسار 

                                                             
علوم أزمة متويل نظام االجتماعي يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري، فرع التسيري، جامعة اجلزائر، كلية ال: خناش مسية - 1

  .105االقتصادية وعلوم التسيري، ص 
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  1. والعادي له

  :  وتغطي هذا النوع ثالث خماطر هي

  . أمراض املهنة -

 . حادث العمل -

 .إصابة الطريق -

  : التأمين على البطالة -4

ينظم هذا النوع من التأمني األحكام اخلاصة مبن يتعطل عن العمل بصفة غري إرادية، ويهدف هذا النوع إىل  

  .اإلجبارية مبنحة البطالةتعويض هؤالء العمال عن أجورهم املفقودة نتيجة البطالة 

  : ولالستفادة من هذه املنحة البد من توفر الشروط التالية 

  أن يبحث الشخص على العمل، وأن يثبت امسه يف سجل مكاتب العمل وأن يعرب بكل مبية عن رغبته

  . الصادقة يف العمل

 ر إداري ال يعد خاضع هلذا إن املضرب عن العمل أو احملال على ا�الس التأديبية أو املفصول وفقا لقرا

 . القانون

 قدرة البطال على العمل . 

  .خيص هذا التأمني فئة العمال الذين يؤدون وظيفة مأجورة وال خيص غريهم

   2:يهدف هذا التأمني إىل حتقيق غرضني

                                                             
  .130ص  املرجع السابق،أمحد حسن الربعي،  - 1

  .131ص  املرجع نفسه  - 2
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  . إجياد فرص عمل للعاهلني -

 . )منحة البطالة(تقدمي منافع عدم التسفيل للعاملني املؤهلني  -

 : كما يتوقف صندوق البطالة عن دفع املنحة يف احلاالت التالية

  . رفض العامل العاطل االلتحاق بعمل ما يعرس عليه من قبل مكاتب العمل -

 .إذا مل يرتدد البطال دوريا على مكتب القوى العاملة يف املواعيد احملددة -

 . ثبوت اشتغاله حلسابه اخلاص أو حصوله على وظيفة أخرى -

 . للخدمة الوطنيةاستدعائه  -

 . مغادرة الوطن -

 .إنتهاء مدة املنحة -

  : النطاق اإلقليمي لتطبق الضمان االجتماعي. ب

يقصد �ذا النطاق مدى التغطية التأمينية، حيث يعد كل مقيم على أراضي معينة حملي أو أجنيب من جهة، أجري  

وذلك بصرف النظر . هذه الدولةأو حر من جهة أخرى خاضع لنظام الضمان االجتماعي حسب نظم وتشريع 

  1.عن املركز ومستوى املؤسسة اليت توظفهم

  :ويضمن نظام الضمان االجتماعي احلماية لألجانب ولكن ذلك يتم وفقا لشروط حمددة من أمهها 

أن يعمل يف احلدود اجلغرافية للدولة، ويتم خضوعه لنظام هذه الدولة مبوجب تسجيل املؤمسة إلجرائها  .1

  . وصرف امثرتاكا�م جتاه الصندوق أو مبوجب تصريح العامل احلر لدى اهليئات املختصة

 : ميتفيد األجري األجنيب من تقدميات الضمان االجتماعي وفقا للشروط التالية .2

                                                             
  . 102، ص1996رفيق سالمة، شرح قانون الضمان االجتماعي، مؤسسة عبد احلفيظ لتجليد وتصنيع الكتب، بريوت، لبنان،  1
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 أن يكون حائزا على إجازة عمل وفق القوانني واألنظمة املعمول �ا . 

 أن تقر الدولة مببدأ املمماواة يف املعاملة . 

 استشارة وزارة اخلارجية .  

 اإلقامة على أراضي الدولة اخلاضعة هلا. 

  : 1كما خيضع إىل النظام كل من يعترب .3

 ممتلك للحصانة الدبلوماسية . 

 ممتلك للحصانة القنصلية .  

  موظفو املنظمات الدولية واإلقليمية كموظفوا منظمة األمم املتحدة واهليئات املتفرعة عنها، موظفوا

 .اجلامعة العربية واهليئات املتفرعة عنها وغريها

                                                             
  .105رفيق سالمة، املرجع السابق، ص 1
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  أمس وتنظيمات التأمين االجتماعي : المبحث الثاني

لقد عاش اإلنسان يف جمتمع ما قبل الرأمسالية حتت مظلة التكافل االجتماعي حيث كان الفرد يف توحد مع 

  . اجلماعة وكانت اجلماعة كالفرد الواحد

ومع احتياج الطبقة الربجوازية إىل العمال، انتقلت هذه املظلة وحتول العامل إىل أداة تستعمل لتحقيق األهداف  

. ه الطبقةهذلبشر أو احتياجا�م، لتبدأ طوائف العمال فيما بعد بالبحث عن ومائل حلماية دون مراعاة لطبيعة ا

بتكوين تنظيمات، وتبلور األمر أكثر بظهور الدولة القومية واليت أخذت على عاتقها حفظ التوازن االجتماعي 

  . فاء من االجتماعيوذلك بتويل مسؤولية التأمني االجتماعي كوسيلة إلض. وضمان جتديد القوى العاملة

ولقد صار األمن االقتصادي يف هذا العصر من أهم املشكالت األساسية الواجب حتقيقها، حيث ختتلف املناهج  

  .يف حتقيقه وذلك وفقا لتدخل الدولة أو بتحقيق مصلحة األفراد وبالتايل مصلحة ا�تمع

ينتج عن العمل، إذ أن األمن االقتصادي وسيلة إن التأمني االجتماعي الذي حيصل عليه الفرد أو يتطلع إليه  

لتحقيق األمن االجتماعي وذلك بعمل الفرد أو عمل غريه من من هو مسؤول عن إعالته أو من هنا يصبح 

هو العامل احلاسم يف حتديد األمن االجتماعي كما وكيفا يف ا�تمع ء كما يتأثر األمن . طبيعة وإنتاجية. العمل

ور ا�تمع وبعه ت اإلنتاج يف ا�تمع، كما يتأثر بدرجة تطور ا�تمع وبعطتات اإلنتاج اليت االجتماعي بدرجة تط

  1.متيزه يف حلظة تارخيية معينة، هذا ما يقودنا إىل فكرة جوهرية مفادها أن أمن اإلنسان هو نتاج للعمل

  : سوف حناول معاجلة هذه القضية من خالل الزوايا التالية 

  األمس النظرية للتأمينات االجتماعية : املطلب األول

  تنظيم احلماية االجتماعية : املطلب الثاين

                                                             
  .57، ص املرجع السابقرفيق سالمة،  - 1
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  .النشاط االجتماعي للدولة: املطلب الثالث

  : األسس النظرية للتأمينات االجتماعية: المطلب األول

اجتماعية والثانية أن األول مفادها وجود خماطر : تنبع احلاجة إىل التأمينات االجتماعية من حقيقتني رئيسيتني

هناك رغبة يف اتقاء هذه املخاطر، ويتوقف النجاح يف توفري التأمني االجتماعي على عوامل اقتصادية وسياسية، 

مع التأكيد على أن األمن االجتماعي متعدد الوجوه، فله أبعاد سياسية، نفسية، اجتماعية وقانونية، إال أن البعد 

   1.االقتصادي للمشكلة هو أمهها

من هذا املنطلق يوجد . من أهم هذه األبعاد ما يعانيه العامل مىت فقد دخله أو أحيل على البطالة بإفثس الشركة

  . منهجان حلل مشكلة األمن االجتماعي أحدمها ما يتبع الفرد والثاين ما يتبعه ا�تمع

  . الفيشكل اإلدخار أو أحد وجوه االستثمار الفردي أهم اجتهاد الفرد يف هذا ا�

غري أن هذا اإلدخار الفردي ال يشكل وسيلة فعالة التقاء املخاطر االقتصادية وخصوصا يف ا�تمعات املتخلفة 

من االجتماعي كما أن مجيع الوسائل املتاحة رغم أمهيتها، حمدودة الفائدة ~حيث يعد اإلدخار غري كافيا لتحقيق ا

  .  قد يعجز أفراده من حتمل األخطار احملدقة �ممن الناحية االجتماعية كو�ا حمصورة يف قطاع صغري

وطاملا أن الوسائل الفردية بطبيعتها ال ميكن هلا حل هذه املشاكل، فإن ا�تمعات على اختلثف نظمها السياسية 

  واالقتصادية تسعى إىل توفري نظام التأمينات االجتماعية بغرض تغطية هذه األخطار

  : ة على جمموعة من األمس نذكرها فيما يليويقوم نظام التأمينات االجتماعي

  . حتديد املنتفعني بالنظام ممن يشملهم الربنامج وتفطيتهم مبظلة التأمني االجتماعي .1

 ) الشيخوخة، الوفاة وغريها(حتديد أنواع التأمينات اليت يتضمنها النظام  .2

                                                             
  .60رفيق سالمة، مرجع سابق، ص  - 1
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 . حتديد الشروط الواجب توفرها الستحقاق امليزات املختلفة يف نظام التأمينات االجتماعية .3

  . حتديد حسايب لكل ميزة يف نظام التأمينات .4

 .  حتديد التكلفة الالزمة هلذا النظام .5

 . حتديد نظام التمويل، وأطر دفع النفتة، وما هي نسب اإلشرتاكات .6

 . حتديد كيفية اتفاق العائد مع املصلحة .7

 .وضع نظام إلدارة الربنامج وتشكيل اجلهاز اإلداري التنفيذي .8

 : والبد يف هذا السياق من اإلشارة إىل بعض التنبيهات الواجب تداركها وهي .9

عمل أال يقضي النظام على حافز العمل كأن يكون املعاش املستحق للعامل أكرب بكثري من أجره أثناء ال   

  . مما يشجع على البطالة املبكرة

وضع تشريع حمكم حبيث ال ميكن استغالله لغري األهداف اليت وضع لتحقيقها، ممل عطل املرض،  -

  . وغريها

 من هذا االعتبار ميكن أن نطرح إشكاال آخر وهو كيف يوفر ا�تمع األمن االقتصادي واالجتماعي؟ -

احملددة إلمكانيات التأمني االقتصادي واالجتماعي، ميكن مجلها  هناك جمموعة من املعايرييف احلقيقة أن    

   1:فيما يلي

  . التقدم االقتصادي ويتوقف على حتسني وتطوير عناصر اإلنتاج املختلفة .1

 . ويرتبط بتقليل التقلبات االقتصادية واملعاجلة العلمية: الستقرار االقتصاديا .2

  . واليت تتوقف عىن عدالة التوزيع: العدالة االقتصادية .3

 .قيود وتتوقف على مدى االختيار املتاح أمام الفرد وحريته يف حتقيق إشباع حاجاته دون: صاديةالقتاحلرية ا.4

                                                             
  .85، ص1993،تأمني، بورصة، مراسالت، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  اطمة مروة، الفنون التجارية، بنوكف  1
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  : من جهة أخرى هناك بعض املعايري اخلاصة

  و املتقاعد هو حق للفرد وليس مساعدة أو منحة له (كفالة الدخل للعاجز  .1

 . أن يكون احلصول على التعويض أو املعاش منظما وواضحا .2

 . أن يسمح الدخل احملصل من التأمينات االجتماعية للقدرة على العش .3

 .تكييف املعاشات مع التغريات اليت قد تطرأ على األسعار وتكاليف املعيشة .4

  . بطريقة سلبية على حافز العمل. أثري نظام التأمينات عدم ت .5

  . خضوع مجيع العاملني داخل الدولة لنفس النظام واملزايا واحلقوق .6

 .حتقيق أقصى انتفاع ممكن من النظام .7

  : تنظيم الحماية االجتماعية: المطلب الثاني

تنقسم احلماة االجتماعية إىل قسني أساسيني مها التغطية االجتماعية وهو ما سوف نتناوله يف هذا احملور والنشاط 

  . االجتماعي وهو مما سنتناوله الحقا

فتعترب منظومة احلماية االجتماعية املرآة اليت تعكس مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية، كما أ�ا نتاج مستوى 

  .لقوة بني خمتلف الفاعلني يف القطاع االقتصادي واالجتماعي والسياسيعالقات ا

  :وملعاجلة منظومة احلماية االجتماعية فإننا نتطرق إىل العناصر التالية

  . املشاكل املطروحة على تنغيم الضمان االجتماعي.  أ 

  . األعباء اليت تتحملها منظومة الضمان االجتماعي.  ب

  1.ها النشاط االجتماعي للدولةاملشاكل اليت يطرح.  ج

                                                             
  .61رفيق سالمة، مرجع سابق، ص  - 1
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  : المشاكل المطروحة على تنظيم الضمان االجتماعي -أ

تندرج قواعد احلماية االجتماعية املتفق عليها ضمن منظور مواصلة ترقية الشغل وبالتايل ارتفاع منتظم إليرادات 

مؤسسة الضمان االجتماعي مث طرح مشكلة التوازن املايل للضمان االجتماعي، وذلك يف سياق الركود الذي 

  . لتزاما�اأصبح يعاين منه يف السنوات األخرية، ضف إىل ختلي الدولة عن ا

  : ويعود ذلك إىل عدة نقاط أمهها

  : األعباء التي تتحملها المنظومة. ا

لقد أدت التحوالت اليت حدثت على املستوى االقتصادي واالجتماعي إىل آثار اجتماعية تتحمل منظومة 

  1. وهنا يكمل سب العجز الرئيسي. الضمان االجتماعي أعبائها املباشرة وغري املباشرة

يرفق فتح الضمان االجتماعي وتوسيعه بتوسيع موارده ومصادرها وهو ما يربز تزايد عدد املؤمنني غري حيث مل  

  .املشتفلني، يف احلني الذي يرتاجع فيه عدد املشرتكني يف كافة الصناديق، وكذا عدد املمتنعني عن دفع اإلشرتاكات

احلصص التفاضلية للحد األدىن للتقاعد،  إن دفع الضمان االجتماعي لعدد من اخلدمات غري التسامهية مكر 

  . يطرح عدة مشاكل )التقاعد السيب بدون شرط يف السن(املزايا املمنوحة للمجاهدين، 

وكما هو الشأن بالنسبة لضرورة حتديد اختيارات وطرق ومصادر متويل نفقات العالج الصحي العمومي فعك، 

فإن الغموض الذي يتميز به التمويل الراهن ملنظومة الصحة يسبب استعمال مفرط ملوارد الضمان االجتماعي يف 

  . الوقت الذي يعد تقدم هذه املوارد جد حمدود

ي اليت تقوم عليه املنظومة أضعف شروط االستفادة من اخلدمات االجتماعية وخصوصا ما كما أن املبدأ التسامه

  . يتعلق بالعالج الطيب

                                                             
  .150، ص1998والثاين،  لدين األولعامر سلمان عبد امللك، الضمان االجتماعي يف ضوء املعايري الدولية والتطبيقات العملية، منشورات احللي احلقوقية، بريوت، لبنان، ا� 1
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وبالفعل فإن مسامهة الضمان االجتماعي يف متويل قطاع الصحة العام مل يتم حتديدها حيث أنه بإمكان أي  

حرمانا وذلك على مستوى اهلياكل العمومية شخص أن يعاجل مقابل مبلغ زهيد أو جمانا بالسبة ألشخاص األكثر 

  .للعالج دون أن يربر صفة انتسابية إىل الضمان االجتماعي

  :نقائص تنظيمية وتيسيرية للمؤسسة. 2

  : حتدد طريقة التسيري املعمول �ا يف هيئات الضمان االجتماعي صالحيات واسعة �لس اإلدارة فهي تسمح بـ

  . جتنيد الشركاء االجتماعيني اآلخرين ملؤسسة خاصة أصحاب العمل االقتصاديني -

 حفظ صالحيات الدولة بصفتها صاحب عمل مشرع وضامن التوازنات االجتماعية -

  .لكن من خالل املمارسة فإنه مت الكشف أن منط التسيري غري فعال يف فرض قواعد أكثر شفافية وجناعة 

  : وقد مت إيضاح نقاط الضعف الرئيسية اليت تتمثل يف 

  االحنراف يف ضمان والتكفل بالوظائف اليت تقع على عاتق الضمان االجتماعي بالزيادة يف عدد

  . الصناديق وبالتايل الزيادة يف نفقات التسيري

 اتساع رقعة الشغل غري الرمسي اليت أسهمت يف تسرب مبالغ ضخمة  . 

 لية تسمح بتقدير تسيري إيرادات والنفقات حسب نوع املؤمنني اجتماعيا وحسب نوع غياب حماسبة حتلي

 . اخلطر قصد حتديد أسباب التوازنات

 ضعف منظومة اإلحصاء اليت ال تقدم املعطيات الصحيحة والكاملة وتأخرها عن مسايرة النتائج احلقيقية. 

  . امللفات وخصوصا على مستوى الوكاالت يري بسبب تأخر معاجلةسباإلضافة إىل عدم جناعة نظام الت   

 ضعف مستوى الكفاءة للعمال القطاع . 
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  دون مستوى تعليمي  12%

  مستوى ابتدائي  20,50%

  . مستوى ثانوي %27مستوى متوسط،  34,50%

  .من خرجيي اجلامعة5%

  : المشاكل التي يطرحها النشاط االجتماعي للدولة -3

تكمل املشكلة اجلوهرية يف هذا اإلطار حول اإلمكانيات املالية للدولة من أجل صيانة وحتمني املستوى املايل 

  . للخدمات املقدمة

حيث أن أهم ما تواجهه منظومة احلماية االجتماعية عرب امليزانية االجتماعية للدولة هي عدم االستعمال العقالين 

  . خلدمة للسكان احملتاجني فعالملوارد امليزانية، وكذا يف ضمان ا

  : ويشوب هذه امليزانية بعض النقائص من بينها

  استفادة بعض الفئات أكثر من األخرى(نقص التنسيق بني خمتلف الربامج.(  

 حتديد املستفيدين الفعليني . 

 العمل االجتماعي للدولة ليسر حمددا فقط من الناحية املادية ء بل هناك اجلانب املعنوي 

 هذه األنظمة تكييفلتقييم الدوري وبالتايل عدم االستفادة من األخطاء السابقة، مما مينح غياب ا 

 .وامليزانيات مع تطور الوقائع االجتماعية واالقتصادية للبلد

  : النشاط االجتماعي للدولة: المطلب الثالث

  : يقصد بالنشاط االجتماعي للدولة، النشاط الذي متوله الضرائب والذي يتخصص يف ا�االت التالية 

  املنح واملطاعم املدرسية(دعم قطاع الرتبية(  
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 نشاطات دعم التضامن . 

 نشاطات لصاح املكفوفني واألطفال املسعفني واملعوقني. 

 الشبكة االجتماعية . 

 صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب . 

  إعانة الدولة للصندوق الوطين للسكن(CNL) . 

 إعانة الدولة للصندوق الوطين لرتقية الشغل . 

  مثل منح ا�اهدين(التحويالت األخرى( . 

  احلركة اجلمعوية(نشاطات ثقافية ورياضية(  

  : امليزانية إىل هو�دف هذ. امليزانية وسيلة فعالة حملاربة الفقر املفقع واإلقصاء االجتماعي   

 اة جوهرية للتضامن االجتماعي وذلك مبساعد�ا داحملافظة على املنظومة الوطنية للضمان االجتماعي كأ

  . وفق هذه النفقات

  إنشاء أجهزة اجتماعية أخرى لتوثيق وتوطيد األمن االجتماعي ورغم نلك تبقى املساواة يف مستوى

ملناسب لدور هذه امليزانيات، مما يزيد من املعيشة، والضغوط الكبرية على سوق العمل حتول دون التفعيل ا

  1.الضغوط االجتماعية

تأدية الوظائف املنوطة بالنشاط االجتماعي للدولة مت إنشاء هياكل جديدة تساهم يف تدعيم هذا وقصد    

  : النشاط وهي

 الشبكة االجتماعية املنتشرة عرب مقر واليات الوطن .  

                                                             
  .98، ص 1982حممد عاطف غيث، علم االجتماع، دار الكتب اجلامعية، مصر،  - 1
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 تدعيم إعانات الدولة للصندوق الوطين لنسكن . 

 تدعيم إعانات الدولة للصندوق الوطين لرتقية الشغل.  

  1.، عرفت النفقات االجتماعية تطورا ملحوظا باملقارنة مع السنوات السابقة1995وانطالقا من سنة  

إن الغالف املايل الذي ختصصه مصاحل الدولة لتغطية اخلدمات يف إطار صيغ جديدة للحماية االجتماعية قدر  

  .من امليزانية االجتماعية للدولة %37أي بنسبة  1998مليار دينار سنة  80حبوايل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  . 248، ص 1999نبيل رمزي، األمن االجتماعي والرعاية االجتماعية من وجهة نظر سوسيولوجية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر  - 1
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  ، االتفاقات الدولية والتنمية االقتصادية الضمان االجتماعي: المبحث الثالث

،و خالل احلرب العاملية الثانية برز امليل لتأكيد مسؤولية الدول جتاه 1969بعد األزمة االقتصادية العاملية سنة 

األفراد على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، ونتج عنه عدة مواقف أعلنت مبادئ عامة تكرس حق اإلنسان 

 بضمانات تكفل له احلياة الكرمية، كما صدرت اتفاقات دولية تشجع على تطبيق أنظمة الضمان االجتماعي يف

تشريعا�ا، حيث مت حتقيق دور رائد يف ميدان التأمني االجتماعي ساهم يف حتقيق تنمية اقتصادية فملية يف هذا 

  : السياق سوف نعرج يف إطالله سريعة على النقاط التالية

  . األنظمة الرائدة املؤشرة يف تطوير الضمان االجتماعي: املطلب األول

  . توصيات الدولية على الضمان االجتماعيأثر االتفاقيات وال: املطلب الثاين

  .التأمينات االجتماعية والتنمية االقتصادية: لثالثااملطلب 

  : األنظمة الرائدة المؤشرة في تطوير الضمان االجتماعي: المطلب األول

   Organisation international du travail 1919شاء منظمة العمل الدولية سنة إن 

من ضمن أهداف عديدة ء  الدول األعضاء تعلن رغبتها يف أن حتقق أن: "العمل الدولية جاء يف ديباجة منظمة 

مكافحة البطالة، محاية العمال من األمراض العامة أو املهنية واحلوادث : األهداف اخلاصة بالضمان االجتماعي

  ".النامجة عن العمل، محاية األوالد والنساء، تأمني معاشات حاليت الشيخوخة والعجز

هم التنظيمات املؤيدة واملسامهة يف ترقية الضمان االجتماعي وفقا التفاقيات (تعد منظمة العمل الدولية من  

  ".الدولية يف هذا ا�ال

  :وتعمل هذه املنظمة يف مجلة من اإلسهامات واملساعدات هي

دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلدارية السائدة، (املساعدة على تبين نظام للضمان االجتماعي   -أ 
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   1.)وإعداد خمطط توجيهي تبعا لإلمكانيات والوسائل املتاحة للبلد

إدخال قوانني جديدة، أنظمة تطبيقية، إعادة (تقدم املنظمة مسامهتها يف بروز تشريع الضمان االجتماعي   -ب 

  .)النظر والتعديل يف التشريع احلايل

 .اكل تنظيم اإلدارة ألجهزة الضمان االجتماعي وذلك للعمل على تطوير وسائلها وآليا�ادراسة مش  -ج 

وعلى صعيد آخر فهي تأخذ على عاتقها تقدمي منح ملساعدة الكوادر الشابة للدول النامية للقيام   -د 

 . بالتدريب والتأهيل، واحملاضرات واحللقات والدراسة الوطنية واإلقليمية لتطوير املعلومات

ما يتوجه نشاط منظمة العمل الدولية، يف موضوع الضمان االجتماعي حنو األحباث ونثر الدراسات من ك  -ه 

  .أجل فهم أفضل ملختلف املشاكل اليت تعرتضها وإجياد احللول الناجعة للرقي �ذه األنظمة إىل األفضل

  : وتتكون اهليكلة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من ثالث هيئات أساسية هي   

  (L’assemblée générale): الجمعية العامة. 1

  : سنويا ويف جدول أشغاله امللفات التالية (La conference Int, du T)حيث جيتمع مؤمتر العمل الدويل    

 انتخاب جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات  .  

  املصادقة على موازنة املنظمة 

 إعداد املعايري الدولية للعمل، ومراقبة تطبيقها  . 

 تبين القرارات اليت تسري السياسة العامة للمنظمة، نشاطا�ا وأجهز�ا . 

 تقرير قبول الدول األعضاء اجلدد  . 

 2.مناقشة املسائل االجتماعية ومسائل العمل  

                                                             
  .248االجتماعية من وجهة نظر سوسيوجلية، مرجع سابق، ص نبيل رمزي، األمن االجتماعي والرعاية  - 1

2 - Jon Tunboll – Economic and social socunhy – the renald press – Company – New York 1957 p 03. 
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  :حيث يتكون هذا املؤمتر من مندوبني عن الدول أعضاء ممثلة كل دولة بعضوها وذلك بـ

 مندوبني حكوميني .  

 مندوبني عن أصحاب العمل  . 

 مندويب عن اإلجراء . 

 مستشارون عن األجراء . 

  (Elit de sonseil)) جملس اإلدارة( :المجلس التنفيذي.  2

  . ملنظمة العمل الدولية (L’organe executive)يعترب جملس اإلدارة اهليئة التنفيذية  

حيث جيتمع جملس اإلدارة ثالث مرات يف السنة ويضع جدول أعمال املؤمتر الدويل للعمل، وكذا اجتماعات  

عضوا عن أصحاب  14عضو عن احلكومة،  28(عضوا  56منظمة العمل الدولية، حيث يتألف هذا ا�لس من 

  .)عضوا عن األجراء 14العمل و 

  . )مكتب العمل الدويل( الدوليةأمانة السر الدائمة لمنظمة العمل . 3   

  .حيث يعترب مكتب العمل الدويل أمانة السر الدائمة ملنظمة العمل الدولية واليت توظف خرباء التعاون التقين 

  ): أو احللف األطلسي(شرعة األطلسي   . أ

  .حيث برز الضمان االجتماعي وكأنه دين واجب للشعوب العامل وأمل يف وسط الظالم

  .10/05/1944لفيا يف إعالن مؤمتر فالد  . ب

العمالة : طالب هذا املؤمتر املنظمة الدولية للعمل أن تسهر على تطبيق أنظمة من شأ�ا أن تؤمن للشعوب

  . عناية طبية كاملة، محاية كافية لصحة وحياة العمال، محاية الطفولة واألمومة ،الكاملة، حد أدىن من الدخل

كما أكد املؤمتر على أن املبادئ أعاله جيب أن تطبق حبذافريها على مجيع شعوب العامل دون متييز أو استثناء مع  
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  .مراعاة التطور االقتصادي واالجتماعي لكل جمتمع

رئيس جلنة دراسة نظام احلماية االجتماعية يف بريطانيا، قام بفردج : (William Beveridge)تقرير بفرج  .ج

قرتاحات إلصالح هذا النظام، وقد نشر تقريره منة وشكل نقطة حتول يف تاريخ الضمان االجتماعني بتقدمي ا

  : من أهم هذه االقرتاحات

 أن تشمل احلماية كل املخاطر اليت من شأ�ا أن تنال من وسائل العيش .  

 وتقوم على التكافل االجتماعي الذي يؤدي إىل إعادة توزيع الدخل لشعبأن تشل احلماية كل أفراد ا . 

  ،أن تكون املزايا موحدة للجميع دون األخذ بعني االعتبار النشاط املهين أو الدخل الفردي لكل منهم

 .وكذلك توحيد االشرتاكات

 أن تدير نظام الضمان االجتماعي مصلحة عامة واحدة ختضع لسلطة وزير واحد .  

صدر هذا اإلعالن عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ : ن العاملي حلقوق اإلنساناإلعال  . د

حق كل إنسان، بصفته عضوا يف ا�تمع بالضمان "من هذا اإلعالن  22حيث رست املادة  10/12/1948

  1".االجتماعي

. لكل إنسان احلق مبستوى من العيش الكاف لتأمني الصحة واحلياة الالئقة له ولعائلته" منه أن  25وعربت املادة 

كما له احلق بالضمان يف حاالت البطالة، املرض، العجز، الرتمل والشيخوخة أو يف احلاالت اليت يفقد فيها 

  . وسائل عيشه ألسباب خارجة عن إرادته

متر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته اخلامسة والثالثني املنعقدة يف الصادرة عن املؤ  102اإلتفاقية رقم   . ه

  :  1952 جنيف منة

                                                             
، جويلية 18ان تواز�ا املايل، الدورة جلنة عالقات العمل، ا�لس االقتصادي االجتماعي، مشروع دراسة حول أنظمة احلماية االجتماعية وشروط كيفيات ضم - 1

 .48،49ص ، ص 2001
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  :حيث اقرتحت الدورة منطا من الضمان االجتماعي يشكل احلد األدىن من الضمانات وتشمل املزايا التالية 

 الرعاية الطبية .  

 تعويضات املرض  .  

 البطالة .  

 الشيخوخة .  

 طوارئ العمل .  

 التقدميات العائلية.  

 ألمومةا . 

 العجز .  

 الوفاة .  

  .كما أقرت أن تتعهد كل دولة عضو أن تضع موضع التطبيق ثالثة فروع على األقل من هذه الضمانات 

  : ولية على الضمان االجتماعيدتفاقيات والتوصيات الاالأثر : المطلب الثاني

ليس هناك جماال للشك من أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحدثت تأثريا مهما على تطور الضمان  

  . االجتماعي يف العامل

وما يالحظ هو التباين الكبري بني خمتلف الدول يف اختيار طرق تأمني احلماية االجتماعية، فمنها ما هو مفروض 

وجهة حلماية األجراء، مرورا باألنظمة املهنية على مستوى املؤسسات بقوة القانون، كأنظمة التأمينات اإللزامية امل

  .وصناديق اإلدخار، ومنها العقود اخلاصة مع مؤسسات التأمني بالصور اإلختيارية وحسابات اإلدخار الشخصي

املضمونني  ويف احلقيقة أن اختيار نظام معني ليسر مهما بقدر القيمة احلقيقية لالمتيازات املتوجهة إىل األشخاص 
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من هنا فإن االتفاقيات الدولية منذ ذلك التاريخ مل تعد تركز على املوجات اإللزامية املنصوص عليها سابقا يف 

االتفاقيات بل أصبحت تعترب أن كل األنظمة مقبولة شريطة مراعاة الشروط األساسية املدرجة يف االتفاقية واليت 

  : تتمل يف

 طيلة مدة اخلطر االجتماعي  أن تكون التعويضات دفعات دورية  

  أن ال حتل حمل الدخل السابق إال بنسبة حمددة 

  متويل التقدميات املمنوحة عن طريق اإلشرتاكات مث الضرائب 

  50ال تتعدى جمموع اإلشراكات على عاتق األجراء نسبة%  

 أن تتحمل الدولة املسؤولية فيما يتعلق مبنح التقدميات وإدارة املؤسسات 

  األشخاص املضمونني يف إدارة النظاممشاركة. 

  . كما جتيز االتفاقية األنظمة غري اإللزامية وتشرتك يف ذلك 

أن يأخذ النظام صفة التأمني وأن يقدم العناية الطبية وتعويضات املرض، أو تقدميات البطالة، . 

  1. الشيخوخة، العجز والوفاة

العامة وأن يديرها بشكل إمجايل، أصحاب العمل جيب أن تراقب األنظمة املذكورة من قبل السلطات . 

  . واألجراء استنادا ملقاييس منصوص عنها

جيب أن تغطي هذه األنظمة قسما جوهريا من األشخاص الذين ال يتعدى دخلهم مستوى معني . 

  ).دىنألاحلد ا(

  .كما البد من مراعاة هذه أنظمة التفاقيات املتعلقة �ا.    

تتميز هذه االتفاقيات باملرونة التامة فيما يتعلق بوسائل احلماية، حيث تساهم على وجود كم هائل من    
                                                             

  .102عامر سلمان عبد امللك، املرجع السابق، ص 1
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طرق احتساب التقدميات، إال أ�ا ترفض منع األشخاص املضمونني من االستفادة من أي مزايا تعد من حقهم، 

  1.ويبقى على هذه األنظمة لعب املن يد من األدوار حىت حتقق مصلحة

رد وذلك يف ظل االتفاقيات احمللية والدولية ونقدم يف آخر هذا احملور مناذج من أنظمة احلماية االجتماعية الف 

  : لبعض الدول ويتعلق األمر بتقدمي ثالثة أمثلة

  املثال األملاين  . أ 

  املثال الفرنسي . ب

  املثال اللبناين  .ج

  المثال األلماني  .  أ

على أصحاب العمل أن يوفروا لبعض أجرائهم التعويضات املرضية، تاله  1810فرض القانوين الروسي منذ عام 

  . الذي فرض إلزامية اإلسهام يف صناديق االحتياط العائدة للمناجم 1854بعد ذلك قانون 

كما أقدمت أملانيا يف �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نتيجة ملخطط بسمارك على وضع نظام س

  : صري للضمان االجتماعي، كان له تأثري كبريا يف العامل حيث ضممتكامل وع

  1883تأمني املرضى سنة . 

  1884تأمني طوارئ العمل سنة . 

   1889تأمني العجز والشيخوخة سنة . 

  1911تأمني الوفاة سنة . 

  1929تأمني البطالة سنة . 

                                                             
  .40االحتاد العام للعمال اجلزائريني، الوضعية العامة للصندوق الوطين للتأمني ص  - 1
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  : كما متيز هذا النظام  

  . )إلزامية التغطية(بإلزامية األجراء الذين تقل أجورهم عن سقف معني حدده القانون  -

أن ميول النظام من اشرتاكات أصحاب العمل واألجراء وتسهم الدولة يف تأمني حد أدىن من املعاش هلم يف  -

  . حاليت العجز والشيخوخة

  .إدارة النظام من قبل مؤسسات مستقلة -

  المثال الفرنسي . ب

ا القانون محاية األجراء من هذحيث نظم  09/04/1898صدر أول نظام للضمان االجتماعي بفرنسا بتاريخ  

طوارئ العمل على أساس املسؤولية القائمة على خماطر العمل بدال من املسؤولية املركزة على اخلطأ مثل ما كان 

  .واردا يف القانون املدين

الذي تضمن محاية دنيا  05/04/1968بعد وفقا للقانون الصادر بتاريخ  وصدر نظام التأمينات االجتماعية فيما

: الذي تضمن تغطية احلماية من خمطر 30/04/1930للشيخوجة واملرض والذي مت تعديله بالقانون الذي صدر يف 

  . املرض واألمومة، العجز، الشيخوخة والوفاة

  . وقد مشلت التغطية

  . األجراء وأفراد عائلتهم. 

  . مول النظام بإشراكات أصحاب العمل واألجراء. 

  .توىل إدارة هذا النظام صندوق ضمان اجتماعي واحد. 

  : توالت التعديالت واإلصالحات حىت صار النظام التأميين االجتماعي الفرنسي يتميز باخلصائص التالية
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  . على المستوى اإلداري. 1

  : أصبح اآلن حيتوى على العديد من أنظمة احلماية االجتماعية وهي 

  النظام العام الذي يشمل األجراء بصورة عامة ومن ميكنهم ويضم أغلب املضمونني وفقا للنظام يف

  . فرنسا

  األنظمة اخلاصة واليت تشمل موظفي اإلدارات ومؤسسات الدولة العامة واهليئات احمللية، عمال املناجم

 . رية ء املياه، وغريهاوالبح

 وتثمل قطاع غري األجراء: األنظمة املستقلة .  

 1.وهي أنظمة اختيارية أو إلزامية توفر للمنتمني تعويضا خاصة أو إضافية: األنظمة التكميلية  

  :على المستوى المالي. 2

العامة، ويتوىل حتصيل يرتكز متويل هذه الصناديق على اشرتاكات أصحاب العمل واألجراء وبعض التكاليف  

اإلشرتاكات جهاز مستقل موحد حلساب كافة الصناديق، وبالرغم من استقاللية الصناديق واألنظمة فهناك نظام 

مقاصة متكامل، سواءا بني األنظمة أو بني املخاطر، حيث يهدف إىل معاجلة اخللل الناجم عن حتويالت العمال 

  .من نظام آلخر

   :حميينعلى مستوى األشخاص الم. 3

  :حيث تتناول احلماية

  . األجراء املرتبطني بعقد عمل

  كاحملامني وغريهم (العمال املماثلني لألجراء املمارسني لنشاط مهين.(  

                                                             
  .42، ص املرجع السابق، جلنة عالقات العمل  - 1
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 أشخاص آخرين حددهم القانون امسيا . 

 وقد مت تعميم االستفادة من كافة مزايا النظام على كل املقيمني على الرتب الفرنسي.  

  . على مستوى األخطار المغطاة .4

يغطي نظام الضمان االجتماعي الفرنسي األخطار التسعة احملددة وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  : وهي 102/1956

  الرعاية الطبية  

  تعويضات املرض .  

 لبطالة ا 

  الشيخوخة  

   طوارئ العمل واألمراض املهنية  

  األعباء العائلية 

  األمومة  

  العجز  

 1.الوفاة  

  : المثال اللبناني.  ج

قبل صدور قانون الضمان االجتماعي اللبناين كانت احلماية اليت تتكفل �ا الدولة خاصة بالعمال واملواطنني  

  : املعوزين واليت جتملها القوانني التالية

                                                             
  .44ص املرجع السابق، جلنة عالقات العمل، 1
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واملتعلق مبا تطبقه احملاكم على أصحاب العمل يف  09/03/1932قانون املوجبات والعقود الصادر بتاريخ . 1

  . املسؤولية على أساس اخلطأ بالنسبة لألضرار الالحقة بإجرامهم

والذي ال يزال نافذا حلد  1943 /04/05بتاريخ  ET/ 25قانون طوارئ العمل الصادر باملرسوم التشريعي رقم . 2

  : الساعة حيث يضع القانون على كاهل صاحب العمل التعويضات التالية

 العناية الطبية  

 تعويض العجز املؤقت . 

 تعويض العجز الكلي. . تعويض العجز الدائم اجلزئي . 

  تعويضات الوفاة . 

  نفقات الدفن . 

ف عائلية للعملة الصادر وفقا للمرسوم التشريعي قانون تنظيم معدالت األجور وإحداث تعويض عن تكالي. 3 

  .12/05/1934بتاريخ  29رقم 

  . والذي أحدث تعويضا عائليا للمستخدمني والعمال عن الزوجة ومخسة أوالد كحد أقصى 

  . ، الذي فرض على أصحاب العمل22/09/1946قانون العمل الصادر بتاريخ . 4 

  : التقدميات التالية

  . أة العاملةإجازة الوالدة للمر  -

 . العطل املرضية  -

 . الوقاية واحلماية الصحية لألجراء -

تقدمها الدولة للفقراء وذوي الدخل القليل وهي عبارة عن معونات صحية : اإلسعاف العام أو املعونة الصحية. 5 
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  . عينية حيث تتوىل معاجلتهم يف مستشفيا�ا ومستوصفا�ا احلكومية مع كل التكاليف

 (Doubernak) وضع مشروع متهيدي لنظام الضمان االجتماعي يف لبنان من قبل السيد دوبرناك 1952ويف عام 

مشتمال   26/09/1963املؤرخ يف  3955أحد خرباء مكتب العمل الدويل، ليطور هذا القانون مبوجب املرسوم رقم 

  : أربعة فروع هي

  . ضمان املرض واألمومة -

  . ضمان طوارئ العمل واألمراض املهنية -

 .التقدميات العائلية والتعليمية -

  :ليضاف فيما بعد تغطية

 . الشيخوخة -

 . العجز -

  .الوفاة -

   1 :وإن أهم املميزات اليت بتميز �ا نظام الضمان االجتماعي يف لبنان هي 

 وحدة اإلدارة .  

 وحدة النظام . 

 وحدة التقدميات واإلشرتاكات . 

 اإللزامية يف الدفع والتعويض . 

 الشمول. 

                                                             
  .44جلنة عالقات العمل، ا�لس االقتصادي االجتماعي ص  - 1
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 استقاللية اإلدارة 

  :التأمينات االجتماعية والتنمية االقتصادية: المطلب الثالث

من املؤكد أن حتليل العالقة بني التنمية االقتصادية والتأمينات االجتماعية والعكس من الظواهر اليت البد من 

التعرض هلا بنوح من الدراسة والتحليل بأي جمتمع والوقوف على أبوا�ا املختلفة، وهو ما ميكننا من معرفة أثرها 

  . تأمينات االجتماعية من ناحية أخرىعلى السياسة اإلقتصادية للدولة من ناحية وسياسة ال

تراكم رأس املال الذي يستثمر ورأس املال البشري وقدرته على اإليداع والتكييف املستمر "وباعتبار أن كل من  

من العوامل املؤثرة على التنمية االقتصادية فإن هذين العاملني مها أيضا من العوامل " الستيعاب رأس املال املادي

  .التأمينات االجتماعية والسيما الرأمسال اإلنسايناملؤثرة على 

لقياس العالقة التبادلية بني نظام التأمينات االجتماعية وبني املعطيات االقتصادية، هو نقطة البداية إن التعرض  

الختاذ قرار حكيم هو من سياسة التأمينات االجتماعية وذلك من حيث نطاق التغطية ومداه بالسنة للمؤمن 

  1 .عليهم

إذ يقوم النظام على فائض الناتج القومي، كما يقوم على تركيز جزءا من الدخل القومي وتوزيعه على املستفيدين  

  .فهو إذن حبس جلزء من الدخل القومي عن دائرة االستثمار وإطالقه دائرة االستهالك

  : من هذا املنطلق نريد توضيح هذه الرؤيا من خالل النقاط التالية

  . التأميين التسويق.  أ

  . التأمينات االجتماعية يف الدول املتخلفة.  ب

  .أثر التأمينات االجتماعية على املتغريات االقتصادية.  ج

  

                                                             
  .250مصطفى اجلمال، املرجع السابق، ص 1
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  التسويق التأميني. أ

  : يعتمد التسويق باعتباره نشاطا يركز على السلعة املنتجة أو اخلدمة املقدمة والسوق على أربعة أركان هي 

  . التعرف الكامل على املستهلك* 

  . إنتاج السلعة اليت تناسبه* 

اختيار مسالك التوزيع املالئمة اليت تؤدي إىل توصيل السلعة إليه وهي يف حالة جيدة وبأقل جهد وتكلفة * 

  . ووقت

  .حتقيق الكفاية يف وظائف التسويق* 

دمة نافعة للمجتمع، حيث ال خترج أغراض والشك أن التأمني بأشكاله املختلفة وخصوصا االجتماعي منه خ 

  .التسويق يف حالة التأمني عن نطاق أغراضه يف حالة تسويق السلع، إذ أن اهلدف هو اخلدمة اجليدة للعمالء

  : تقدمي وحتقيق أغراض التسويق من خالل احلرص على نشر الوعي التأميين بني أفراد ا�تمع وذلك بالقيامويتم  

  : دراسات لتقدير احلاجيات وبالتايل انتهاج سياسة واضحة ملعرفة* 

  . خصائص وطبيعة أفراد ا�تمع -

    .  تصاديالقالتناسب بني معدل منو السكان والدخل والنمو ا -

  . مكونات األسر وظروف معيشتها -

  . طموح ا�تمع وإنتاجه وميوله -

    : حتديد طرق وقنوات التوزيع وذلك عن طريق* 

  . )االستقصاء(االتصال املباشر باملستهلك  -

  .، أو استخدام عدة وسائط)جهاز توزيع اخلدمة(استخدام الوسائط  -



التأمينات االجتماعية                                                                    الفصل األول        

 

 

42 

إن جناح التسويق التأميين االجتماعي يتحقق من عدة اجتاهات ونواح هذه األخرية ختتلف باختالف ا�تمع 

  .وطبيعته

  :1فإ�ا تسرهم يف حتقيق: فمن الناحية االقتصادية

  .املساعدة على استقرار املشروعات باستقرار األموال والعاملني وهو ما يرفع الكفاءة والفعالية اإلنتاجيتني* 

  .حفظ الثروة* 

  .حفظ وظيفة التمويل* 

  . قيق الرفاهية االقتصاديةحت* 

  .مكافحة التضخم وامتصاص البطالة* 

  : الصعيد االجتماعي فهو حيقق ويشجعوعلى  

حماربة األمراض . * الفرد على الشعور باملسؤولية حنو نفسه وغريه مبا يتأيت له من األمان النفسي* 

  . )البطالة(االجتماعية 

  . بوفاة كافلها) ما بعد العائل(محاية األسرة * 

رى كما يساعد االستقرار املايل واالقتصادي والسياسي للدولة على ازدهار التأمني االجتماعي ومن جهة أخ 

  . ينعكس األمر عند التقلبات واألزمات

ويف احلقيقة متتلك الدولة دورا هاما يف نشر الوعي التأميين االجتماعي وأيضا هيئات التأمني املعتمدة هلذا الغرض 

  : وميكن إمجال ذلك على الشكل التايل

تعترب صانع التأمني حبكم القانون ومن هنا تتدخل الدولة لغاية تنظيمه واإلشراف : السبة للدولةنفب. 1

                                                             
  .99، ص1958عبد احلي حجازي، التأمني، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  1
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عليه منعا لسر استخدامه ومنعا للغش والتالعب ومحاية للمؤمن هلم وشركات التأمني على السراء، ومن بني 

  : التشريعات اليت تلجأ إليها الدولة لتحقيق هذه األهداف

  . ئية والضريبية ملا هو مستشر من التأمنياإلعفاءات اجلبا* 

التشديد على منح * .  إصدار القوانني والتشريعات املنظمة وإجراء التعديل عندما يقتضي األمر ذلك *

برامج التوعية الشاملة باستخدام وسائل * .  الرتاخيص لشركات التأمني �دف التأكد من صالحية الشركة

  . اإلعالم

  .ستهالكية وحماربة اإلسراف وتشجيع اإلدخارترشيد العادات اال *

  : البد من: وعلى مستوى هيئات التأمني* 

  .حتقيق الثقة والسمعة اجليدة واإلخالص يف العمل واالستقامة -

  .اجليدة دعم االقتصاد الوطين من خالل استثمار فوائض التأمني يف املشاريع التنموية -

  . جتمعاحلرص على تقدمي اخلدمات النافعة للم -

  .العمل على املساعدة يف توعية الرأي العام حبس االستقبال، اإلعالم والتوجيه واإليصال -

  . التأمينات االجتماعية في الدول المتخلفة. ب

ال تزال الصناعة يف البلدان النامية حمدودة جدا، حيث تقتصر على املدن الكربى ومراكز التصنيع، وال تزال 

صغرية وحمدودة حيث يعمل غالبية عمال هذه الدول بالزراعة، باإلضافة إىل كون  املشروعات الصناعية �ا

اقتصاديات هذه الدول ال تزال متخلفة، مما جيعها عاجزة على حتمل أعباء التأمينات االجتماعية الخنفاض نصيب 

   1.الفرد من الدخل القومي

بكل معاين الكلمة لنظام التأمينات يف ظل هذه الظروف، ال ميكن أن نتصور قيام نظام حقيقى وفعال 

                                                             
  .96براهام عطا اهللا، املرجع السابق، ص 1
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االجتماعية، أو حىت تطوير النظم القائمة، وذلك باعتبار ضعف نصيب الفرد من الدخل الذي ال يرتك له جماال 

  . )التجاري(لتغطية مل هذه املخاطر باجلهد الذايت أو بالتأمني االختياري 

  .يام مل هذه النظم أو زيادة كفائتهاحيث يعد ضعف اجلهاز اإلنتاج ومتطلبات التنمية حمددان لق 

من هذا املنطلق جييء دور احلكومة، وذلك ملا تتكفل به من تغطية تأمينية، وختتلف هذه األخرية حبسب 

إمكانيات وأدوار الدولة اليت ميكن هلا أن تقصرها على العاملني يف قطاع معني كقطاع الصناعة فقط أو متييز مجاعة 

  . )األجراءاألجراء، غري (عن أخرى 

كما تضطر إىل االكتفاء بتغطية خطر عن أخطار أخرى ممل الشيخوخة، العجز، الوفاة عن طريق وسيلة حمددة 

أو تغطية خطر حوادث العمل عن طريق املسؤولية املهنية والتأمني ) اليابان مثال(يف مكافئة �اية اخلدمة  تتمثل

  . اخلاص

نظمة نظرا لقدر�ا الكبرية على ذلك وأيضا لتطور أنظمتها واقتصاديا�ا بينما تتحكم الدول املتقدمة يف هذه األ 

  1.وانتشار الوعي التأميين لدى أفراد جمتمعا�ا مما جيعل العملية سهلة ومنظمة

  .أثر التأمينات االجتماعية على المتغيرات االقتصادية. ج

املخاطر اليت يتعرض هلا املؤمن عليهم عند حتققها، إذا اعتربنا أن اهلدف من التأمينات االجتماعية هو تغطية  

وذلك بتوزيع هذا العبء بينهم فذلك يقودنا لتحديد أثر هذه التأمينات على عدة متغريات اقتصادية قد يكون 

أمهها حتريك الدخل، وذلك بإعادة توزيعه بني املؤمنني عليهم من خالل استقطاع جزء من الفئة املخصوصة 

    .املنخفضة على أصحاب الدخول لتوزيعه من جديد

سياسة اآلمان االجتماعي إىل القضاء على انعدام الالمساواة بني األفراد وبني الطبقات االجتماعية إذ �دف 

                                                             
  .186ص  املرجع السابق،عامر سليمان عبد املالك،  -   1
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  .وليسر فقط إىل تعويض ضحايا اخلطر

يل توزيع وباعتبار أن هذا التأثري مفروغ منه فإنه يف حقيقة األمر من الصعب جدا حتديد مدى هذا األثر على تعد

الدخل القومي دون دراسة ظاهرة نقل عبء اخلطر التأميين يف ضوء النظام االقتصادي �تمع ما، ومدى ما 

  . يسمح به من حركة يف االئتمان واألجر وبالتايل يف الدخول النقدية اليت تتحمل هذا العب،

ختلفة قد يؤدي إىل ختفيض اإلدخار وقد يتبادر إىل األذهان أن نظام التأمينات االجتماعية باستقطاعاته امل

الفردي وبالتايل إىل اخنفاض االستثمار، لكن ذلك أمر نسيب، ويتجلى ذلك يف الدول املتخلفة العتبار أن هذا 

  .االقتطاع ال ميثل إال جزءا ضئيال من دخل الفرد

ا صارت جزءا ال إن سياسة التأمينات االجتماعية ال تقتصر فقط على حتقيق األمن االقتصادي فحسب، وإمن

يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث ميكن اختاذها كمياسة لتجميع رؤوس األموال اللثزمة لدفع 

تأمني األعباء العائلية، أعباء األمومة، ) عجلة التنمية، كما ميكن اختاذها كوسيلة للتأثري على اهليكل السكاين 

  . وغريها

يق توجيه جزء من مصيلته لرفع وميلة للتأثري على التوزيع املهين للسكان وذلك عن طر وأخريا ميكن اعتبارها 

  1.توى الصحي أو التدريب والتأهيل املهين املطلوبسامل

  

  

  

  

                                                             
  .64سابق ص الرجع املرفيق سالمة،  - 1
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  : الفصلخالصة 

إن احلاجة لألمن االجتماعي حاجة اجتماعية أسامية، بل هي حق من حقوق اإلئتمان، فبإشباع حاجته من  

للحرية احلقيقية اليت قوامها عدالة اجتماعية وأمن سياسي واقتصادي، وعقالنية وتنظيم رشيد، األمن هو حتقيق 

وهي شروط ال تتوفر يف ا�تمع الذي ال يوفر ألفراده إشباعا حلاجا�م، وال يعطيهم فرصة لتنمية قدرا�م وبالتايل 

  .تنمية اقتصاد وطنهم

إن انتهاج نظام التأمينات االجتماعية أفرن وعيا جبدية املخاطر االجتماعية اليت حتيق باإلئتمان ما دام حيا ممارسا 

واليت يعد وقوعها أمرا الشك فيه نظرا للطبيعة الفيزيولوجية لإلنسان كاملوت والعجز، . عامال . للنشاط 

  . والشيخوخة واملرض وغريها

  : القولإن هذا التعبري يسح لنا ب

اليت ال طاقة له على " تكاليف اإلنسان"أن حق االستفادة من احلماية االجتماعية يسمح بتغطية  *    

  . حتملها منفردا

وبالنظر إىل األزمات االقتصادية وتفاقم البطالة وانتشار الفقر فإن السياسات االجتماعية تشمل * 

  . عادة حتديد مفهومي إعادة التوزيع والعدالة االجتماعيةظروف العمل وإطار املعيشة ومستواها وذلك وطد فكرة إ

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

ا إحساس الفرد باألمان االجتماعي يزيد من مردودية املنظمة ومن خالله تتحقق التنمية وأخري *    

كما أن االتفاقات واألنظمة الدولية تعمل على ترسيخ األمن االجتماعي باعتباره حق ال مشروط . االقتصادية

  . لألفراد
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ل كليا فإننا حنتاج ملعرفة ودراسة التأمني هذه االستنتاجات تقودنا إىل التوغل أكثر يف البحث، فما دام هذا التحلي

االجتماعي اجلزائري وهو ما يتطلب إذا دراسة هليكل نظام الضمان االجتماعي اجلزائري واألدوار املنوطة به من 

  . ينا سوف نتعرض إليه يف الفصل الثاخالل م

  

  

  



 االقتصاد على وأثرھا أھدافھ الجزائري، االجتماعي الضمان نظام ھیكل دراسة الفصل الثاني
 الوطني    
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  : تمهيد

االجتماعي عنصرا هاما يف السياسة االقتصادية، حيث ترتجم هذه العالقة طبيعة البحث عن  يعترب الضمان 

إن التأمني يعد مكسبا كبريا، . استمرارية املوارد وبالتوزيع العادل هلا، ومن خالل تعويضات عينية وأخرى نقدية

النظام ال يستطيع فرض توازنه املايل  لكنه يعرف يف الوقت احلايل صعوبات مجة أمهها املالية وذلك انطالقا من كون

  .بسبب نفقاته املتزايدة أمام اإليرادات اليت تعرف تزايدا مضطردا

والواقع أن نظام الضمان االجتماعي يشارك يف إدارته الشركاء االجتماعيني حيث يراعي فيه العمل مببدأ التضامن 

رد ويضمن أقصى محاية ممكنة من شأ�ا ختفيف الفوارق بني الفئات االجتماعية املنخرطة، ويوفر أكرب قدر من املوا

  .بني املداخيل احلقيقية والنفقات املصروفة

إن التساؤل املطروح اليوم حول وضع صناديق الضمان االجتماعي ال ميكن بأي حال من األحوال فهمه إال من 

لى تلك اإلصالحات املتعلقة بسنة خالل العودة إىل كل املراحل اليت مر �ا النظام يف اجلزائر، مع الرتكيز ع

حيث ميزت هذه اإلصالحات إرادة قوية يف توحيد أنظمة الضمان . ، واليت متيزت بفرتة الرخاء االقتصادي1983

وبغية توسيع هذه األفكار يتناول هذا الفصل املباحث . االجتماعي وحتقيق املساواة يف االمتيازات املستفاد منها

  :التالية

  .التعريف بنظام الضمان االجتماعي اجلزائري: املبحث األول

  .اة من الضمان االجتماعياألهداف املتوخ: املبحث الثاين

  .آفاق وحتديات صناديق الضمان االجتماعي: املبحث الثالث

 

 

  

  



 االقتصاد على وأثرھا أھدافھ الجزائري، االجتماعي الضمان نظام ھیكل دراسة الفصل الثاني
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  . التعريف بنظام الضمان االجتماعي الجزائري: المبحث األول

لقد سبقت اإلشارة يف الفصل السابق إىل أن الثورة الصناعية كانت السبب الرئيسي واملباشر لظهور نظام الضمان 

االجتماعي، حيث كان التوسع السريع للعمل املأجور،والظروف املعيشية، وتشكيل النقابات العمالية مساعدا يف 

ولقد عرف نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر عدة . لفئاتتفعيل قوانني من شأ�ا أن توفر احلماية التأمينية هلذه ا

  . مراحل منذ نشأته وإىل حد اليوم تتوافق كل مرحلة مع طبيعة املناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائد

  : ولذلك سنحاول من خالل هذا املبحث بلورة النقاط التالية

  . ريشاة نظام الضمان االجتماعي اجلزائن: املطلب األول

  أهداف نظام الضمان االجتماعي اجلزائري : املطلب الثاين

  .متويل نظام الضمان االجتماعي اجلزائري: املطلب الثالث

  . نشأة نظام الضمان االجتماعي الجزائري: المطلب األول

  : لقد عرف نظام الضمان االجتماعي اجلزائري ثالث مراحل أساسية من نشأته إىل حد الساعة هي

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

 . 1983- 1962املرحلة الثانية   -2

 .إىل اليوم 1983املرحلة الثالثة   -3

  1962- 1945األولى المرحلة 

 1949جوان  10املؤرخ يف  45/49إنبثق قانون الضمان االجتماعي اجلزائري من نظريه الفرنسي وفقا للقرار رقم 

  1950.1أفريل  10والذي دخل حيز التطبيق يف 

وقد إحتوى يف البداية نظامني، أوهلما نظام األجراء والثاين القطاع الفالحي وقد كان خاصا بالفرنسيني وبعض 

                                                             
  .175، ص1996رفيق سالمة، شرح قانون الضمان االجتماعي، مؤسسة عبد احلفيظ للتصنيع وجتليد الكتب، بريوت، لبنان،   1
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  . العمال اجلزائريني، و استثمر كذلك حىت االستقالل

ليعزز بنظام غري  (Assurance vieilleisse)أما عن أنواع التأمينات اليت كان مضمنها فهي التأمني ضد الشيخوخة  

  .1958األجراء سنة 

  1983-1962 المرحلة الثانية

االستقالل عملت السلطات على إثراء النظام وعلمت على توسيع حجم االستفادة من النظام وإثراء مزايا  بعد

  ولكن رغم ذلك بقيت النقائص موجودة وخصوصا عدم العدالة يف توزيع األخطار. وخدمات القطاع

   1983الثالثة بعد سنة  المرحلة

ه املرحلة تشريعات وأطر جديدة إلعطاء النظام أكثر فعالية يف اإلقتصاد الوطين وذلك من خالل هذجاءت يف 

  :  ، وضم إصدار القوانني التالية1983إصدار مراسم وتشريعات تنظم القطاع، وقد كان ذلك سنة 

املؤرخ يف  83-12القانون رقم . واملتعلق بالضمان اإلحتماعي 02/07/1983املؤرخ يف  83-11القانون رقم 

  . واملتعلق بالتقاعد 02/07/1983

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

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

  .واملتعلق باملنازعات 02/07/1983املؤرخ يف  013-15القانون رقم 

حيث منحت هذه القوانني نفس املزايا واحلقوق وباملقابل نفس التكاليف والواجبات جلميع األجراء وغري األجراء 

  13/83-12/8-11/83وقد مت يف ما بعد إثراء القوانني . املمارسني للنشاطات اإلجتماعية يف خمتلف القطاعات

  . بالتعديالت التالية

 06املؤرخ يف  18/96األمر رقم . املتعلق بالضمان اإلجتماعي 1999ة جويلي 06املؤرخ يف  17/96األمر رقم 

  . املتعلق بالتقاعد 1999جويلية 
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  .املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 1996جويلية  06املؤوخ يف  19/96األمر رقم 

تماعي احملدد كما أنواع صناديق الضمان اإلج 85-233املتمم واملعدل للقانون  07/1996يف القانون وقم  ءوجا

  : يلي

  :الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال واألجراء -1

« la caise nationale des assurances des travailleurs salarés » par CNAS  

  "La caisse national des retraités"الصندوق الوطين للتقاعد  -2

 La caisse nationale de sécurité sociale des"الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بغري األجراء  -3

non salaries" "CASNOS" 

 "La caisse nationale d’assurance chomage" "CNAC: "الصندوق الوطين للتأمينات على البطالة -4

الصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال يف قطاعات البناء واألشغال  -5

 .والري العمومية

"La caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiments des 

Tavaux publics et de l’hydraulique" 

  تمويل نظام الضمان اإلجتماعي الجزائري : المطلب الثاني

  . يعتمد نظام الضمان اإلجتماعي اجلزائري على مصدرين ملوارد التمويل

اللجوء إىل مسامهات أخرى غري اإلشرتاكات املبنية "وهو ما يقصد به : التمويل عن طريق الضرائب -1

  1". مباشرة على أساس املداخيل املهنية أو ما يشبه ذلك

وباعتبار أن هيئات الضرائب مل حتول حنو صناديق الضمان اإلجتماعي فيتصد به الدعم املقدم من قبل 
                                                             

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في التسییر، كلیة العلوم خناش سمیة، أزمة تمویل نظام الضمان االجتماعي في الجزائر 1
  . 110، ص2001االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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  . ذا األخري يف حالة حتقيق عجز مايلويكون ه. الدولة للقطاع

  : التمويل عن طريق اإلشتراكات -2   

قبل اإلستفادة من  1تعين فكرة اإلشرتاكات اإلجتماعية مسامهة كل مؤمن إجتماعى يف متويل الضمان اإلجتماعي

  . اليت يستفيد منها احلماية اإلجتماعية وهذا ما يفسر أنه توجد عالقة بني قيمة مسامهته واخلدمة اإلجتماعية

  . ونظرا ملا يكتبه هذا املوضوع من أمهية سنحاول تناوله بشيء من التفصيل

يستند نظام حتصيل اإلشرتاكات للضمان اإلجتماعي أساسا على النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة القانون 

  : نخرط بنفسه علىاملتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان اإلجتماعي والذي جيرب امل 83-14

  . القيام بالتصريح بالنشاط واإلنتساب للضمان اإلجتماعي -

  . التصريح باإلشرتاكات املستحقة حبسب عدد العمال واألجور -

  . حتديد املبالغ املستحقة هليئة الضمان اإلجتماعي وفتا لنسب اإلشرتاكات املطبق -

تعتمد أساسا على أقساط املنخرطني فنجد أن فعالية حتصيل  وباعتبار أن متويل هيئة نظام الضمان اإلجتماعي 

اإلشرتاكات تتأثر يف كثري من األحيان بوعي املنخرط بواجباته جتاه هيئة الضمان اإلجتماعى، مث مبدى فعالية 

  . التسيق والتكامل بني املؤسسات ذات الطبيعة اإلدارية واملالية مع هيئات الضمان اإلجتمناعي

واجبا على  -هذا الوضع  -ع قانوين يوجد عليه املكلفون حنو هيئة الضمان اإلجتماعي، ينشئ إن التكليف وض

  . عاتق املكلف لصاحل هيئة الضمان املختصة

  . ويقصد بالتكاليف يف جمال الضمان اإلجتماعي، جمموع اإللتزامات اليت يقره القانون على عاتق املكلف 

  . فهو من يقع على عاتقه اإللتزام الذي يقه القانونأما املكلف يف إطار الضمان اإلجتماعي 

                                                             

  1 102، ص1968طاهر، التأمينات االجتماعية وتطبيقا�ا العملية يف القطاع العام، دار النهضة للطباعة، القاهرة، مصر  نيازي و سيد عجمي
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  : 1واملكلف وفق التعريف السابق نوعان 

  وهم من ميارس نشاطا حرا حلسابه: يف إطار التأمني اإلجتماعي لغري األجراء املكلف -

 )العامل ورب العمل(املكلف يف إطار التأمني اإلجتماعى لألجراء ومن يلحق �م  -

 .انونية املرتتبة عن خمالفتهاقإلتزامات املكلفني واإلجراءات الومن التعريفات السابقة نعطي  

  : لتزامات املكلف تتمثل يف أربعة نقاطفبالنسبة ال

  . التصريح بالنشاط - 1

  . التصريح بالعمل - 2

  . التصريح باملداخيل واألجور - 3

  دفع اإلشرتاكات - 4

  . التصريح بالنشاط - 1

  : يلتزم املكلف يف إطار الضمان اإلجتماعي بالتزامني أساسيني 

قيام املكلف باإلعالن عن نفسه مبزاولة نشاط غري مأجور أو تشغيل أجري لدى هيئة الضمان املتخصصة، : أوهلما

أساس رخصة النشاط أو التصريح لدى هيئة  وهي مدة حتسب على. خالل العشر أيام األوىل من بداية النشاط

  .الضرائب

ويتم التصريف يف إستمارة تسلم من طرف مصاحل هيئات الضمان اإلجتماعي تتضمن التعريف باملصرح والنشاط 

  . الذي ميارسه

  : حدى اهليئات التاليةإوقد يتم هذا التصريح لدى 

  : لغير األجراء وفق الوثائق التالية لدى هيئة التأمين اإلجتماعي -أ

                                                             
118، ص1976عبد العزيز فهمي هيكل، مبادىء يف التأمني، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان  1  
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  . نسخة من السجل التجاري أو املهين أو احلريف

  . شهادة بداية النشاط تسلم من طرف إدارة الضرائب -

  . عقد احملل التجاري -

  . شهادة احلالة املدنية أو العائلية -

  . نسخة من عقد الشركة للشركاء -

  .وثيقة التسجيل تسحب من الصندوق املعين -

  : يتم التصريح على النحو التايل :ى هيئة التأمين اإلجتماعي لألجراءلد -ب

ب العمل، أن يصرح بكل عامل يشتغل لديه ويطلب إنتسابه يف هيئة التأمني ر  -يوجب القانون على املكلف 

  . هذه الفئات املصرح �ا هي كاآليت. اإلجتماعي

يلتزم املكلف بالتصريح بفئات العمال مهما كانت جنسيا�م لكل العمال الذين ميارسون يف اجلزائر : العمال *

  . عمال مأجورا أو ما يشا�ه

  املتمهنون حلساب مستخدم واحد أو أكثر مهما كانت طبيعة العقد أو العالقة اليت تربط بينهما 

  :  متثل هذه الفئة جمموعة من الطوائف وهم على سبيل املثال: الفئات الخاصة *

   %05املعوقون، نسبة إشرتاكهم  -

 %2,5الطلبة اجلامعيون، نسبة إشرتاكهم  -

 %06األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص حلسا�م بنسبة  -

 %02املتمرنون بنسبة  -

  :التصريح بالعمال الخاضعين للبطالة بسبب الظروف المناخية - 2

ساعة اليت تسبق التوقف  14ا التصريح خالل هذهذا التأمني خاص بعمال األشغال العمومية والري والبناء يكون 



 االقتصاد على وأثرھا أھدافھ الجزائري، االجتماعي الضمان نظام ھیكل دراسة الفصل الثاني
 الوطني    

 

 
55 

  . عن العمل بسبب تلك الظروف

  : حسب احلاالت التالية ا ا�ال بالتصريح ~حيث يتضمن التصريح يف : التصريح بالمداخيل واألجور -3

  ). اب العملأرب(املداخيل بالنسبة لغري األجراء  -

  . األجور بالنسبة للعمال -

 %15حتتسب حصيلة اإلشرتاك كالنسبة من الدخل سواءا الدخل اخلاضع للضريبة بالنسبة لغري األجراء وتقدر بـ 

منها والباقي على عاتق رب  %09من أجر العامل بالنسبة لألجراء حيث يتحمل األجري نسبة  %35,50ونسبة 

  . حيث يكون التصريح باألجور إما شهريا أو فصليا أو سنويا وذلك حسب عدد العمال). املكلف(العمل 

. 1حيتل التصريح باألجور خاصة التصريح السنوي أمهية بالغة خاصة هليئة الضمان اإلجتماعي واملؤمنني إجتماعيا

�م، كما يعترب محاية ملصلحة  ويتجلى ذلك باعتبار أنه حيمي العمال من جتاوزات أرباب العمل بعدم التصريح

  . هيئات الضمان اإلجتماعي من خالل

  . متكني هيئات الضمان اإلجتماعي من إعداد فاتورة املستحقات -

متكينه من حتقيق حصص خمتلف الصناديق، البطالة، التقاعد، العطل املدفوعة، ترقية السكن اإلجتماعي  -

  . وغريها

  .)اآلداءات(هو مرجع لفتح احلقوق  -

  

  :دفع االشتراكات -4

أما بالنسبة . من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة %15بـ بالنسبة للمؤمنني غري األجراء حتدد نسبة االشرتاك 

تضاف إليها النسب التالية يف حالة القطاعات املتعلقة بالبناء،  %35,5للمؤمنني األجراء حتدد نسبة اإلشرتاك 

                                                             
134، ص1988ابراھیم علي إبراھیم، مبادئ التأمین التجاري واالجتماعي، دار النھضة العربیة للطباعة، بیروت، لبنان  1  
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  . الري واألشغال العمومية

  . تأمني العطل املدفوعة 12.21% -

 .التأمني على البطالة الناجتة عن الظروف املناخية 0,75% -

 .الوقاية من املخاطر 0,13% -

أما بالنسبة ملخالفة التكليف بعدم التصريح أو بعدم الدفع يف آجال القانونية فإنه يعرض املكلف بعقوبات التأخري 

 .قانونياوزيادات التأخري على التوايل وفقا للنسب احملددة 

خنلص يف األخري إىل أن جممل االلتزامات امللقات على عاتق اخلواص وأرباب العمل ترتتب على عدم القيام �ا، 

توقيع جزاءات مالية ختتلف باختك يف اإللتزام من شأ�ا تدعيم التأمني املايل، فتجعله أكثر آداءا لوظيفته 

  . املتمثلة يف تأدية حقوق املؤمنني يف ظروف جيدة اإلجتماعية

إن هيئة الضمان واملالحظ أنه بالرغم من أن هذه اإللتزامات، وما يرتتب عن خمالفتها من جزاء على املكلف، ف 

ألن املكلفني يف كثري  ها أمام صعوبات مجة، خاصة حتديد مبلغ اإلشرتاكات املستحقة هلا،ساإلجتماعي جتد نف

من األحيان ال يؤدون إلتزاما�م، فال يقدمون هليئة الضمان املعينة التصريح املطلوب، سواءا كان شهريا أو فصليا 

ا الشأن اليت تدعو لاللتزام �ذه هذرغم التعليمات العديدة يف هذا الشأن الىت تدعوا لاللتزام يف . أو نويا

  . الواجبات

مان اإلجتماعي نفسها عاجزة عن حتصيل حقوقها وأحسن ذلك ديون هيئة الضمان كما جتد هيئة الض

  . اإلجتماعي لدى خمتلف القطاعات

كما نشري يف األخري أن هليئات الضمان اإلجتماعي األطر القانونية اليت تسمح هلا باملتابعة القضائية يف حالة 

  . نإمتناع املدينني عن الدفع وبالتايل التحصيل بقوة القانو 

كما أن عملية متويل قطاع الضمان اإلجتماعي تتم بصفة أساسية من اإلشرتاكات املدفوعة من قبل املكلفني اليت 
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يوجه جزءا كبريا منها إىل ادخارات تستثمر فيما بعد، ويستعان �ذه اإلستثمارات ومداخيلها لتمويل صناديق 

وقد تلجأ هذه األخرية يف حالة عدم . 1ات القطاعالضمان اإلجتماعي عند حاالت عجز املداخيل عن تغطية نفق

القدرة على تغطية العجز على اإلعانات املقدمة من قبل الدولة وذلك عن طريق املخصصات اليت حتدد وفقا 

  .قانونلل

  المتوخاة من الضمان االجتماعي   األهداف: المبحث الثاني

  الدور االجتماعي للتأمينات االجتماعية : المطلب األول 

  تسعى كل نظم الضمان االجتماعي إىل توفري تغطية اجتماعية ميكن أن نسميها جمازا تأمينا

تتحق هذه األهداف املذكورة سابقا من ما ناحية باقتطاع مايل يسمى اشرتاكا . اقتصاديا لإلفراد موضوع احلماية

وإذا .  على شكل آداءاتية يأيتحلماومن ناحية أخرى يتوزع مايل، هذا االقتطاع املايل لألشخاص موضوع ا

أن نصفها بأ�ا مؤسسات آداءات أي هيئات ال تعمل على  ميكنتفحصنا غاية مؤسسات الضمان االجتماعي 

  . حتقيق أهداف خاصة �ا ربح ولكنها �دف لتحقيق مصاح شرحية املؤمنني اليت تعترب غايتها

تطلبات وحاجيات املؤمنني االجتماعيني مبالية وعليه فإن هذه املؤسسات ال ميكنها العمل يف نظام مغلق غري مب

  . تماعية البحتةوكذلك بدون مراعاة لوظيفتها االج

ثابة صناديق مكلفة بإصالح نتاثج إحداث كثرية ومتلفة يعرب عنها مبإذا ميكن اعتبار صناديق الضمان االجتماعي 

وعحليه ويف اجلزائر فإن . 2نني االجتماعينيعادة باإلخطار االجتماعية القادرة على إصابة األمن االقتصادي للمؤم

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وهو حبكم اختصاصاته مكلف باحلماية االجتماعية للمواطن الذي ميارس 

  .نشاطا مهنيا غري مأجور

احملدد لصالحيات وتنظيم وسري  1993.05.15املؤرخ يف  119 -93واستنادا إىل املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي 
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  :الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري اإلجراء ميكننا تاخيص أهم صالحيات هذا األخري على النحو التايل

  تسيري اآلداءات العينية والنقديات للتأمينات االجتماعية لفئة الغري اإلجراء يف حاالت األمومة املرض الوفاة  -1

  .نح املقدمة بعنوان التشريع السابق إىل غاية استفاء حقوق املستفيدينتسيري املعاشات وامل -2

  .تويل حتصيل االشرتاكات املخصصة لتمويل اخلدمات املذكورة سابقا -3

  .تسيري اآلداءات لألشخاص املستفيدين من اتفاقيات الضمان االجتماعي واتفاقيات الدولة -4

  .تنظيم الرقابة الطبية وتنسيقها وممارستها -5

  .تسجيل املؤمنني االجتماعيني املستفيدين -6

  .تويل إعالم املؤمن -7

  .إبرام اتفاقية مع صناديق الضمان االجتماعي قصد تأمني العناية الطبية وتقدمي اآلداءات -8

إىل هذا كله فإن الصندوق استطاع حتقيق أكرب هدف إنساين واجتماعي وهو ترسيخ التكافل والتعاون  إضافة

  .االجتماعي بني املؤمنني

  أثرها على االقتصاد الوطني: المطلب الثاني

تتمثل أهداف صناديق الضمان االجتماعي يف تعزيز األوضاع املالية لنظم التأمينات االجتماعية واحملافظة على 

من خالل ضمان قنوات  1ا يدعم ويعزز مشاركة تلك األموال يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةمباحتياطا�ا 

االت جديدة لالستثمار االقتصادي واالجتماعي جماستثمارية مضمونة من حيث العائد املضمون واستحداث 

                                                             
 1العمري سلیمان، مكانة الخدمات االجتماعیة في ظل االصالحات االقتصادیة في الجزائر، مدكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في

   77، ص2000زائرالعلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الج
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عمال والتكنولوجيا ت األستثماري يف جمال إنشاء حاضناألموال الضمان االجتماعي وعلى األخص اال

للمشروعات الصغرية ومراكز التدريب والتعليم املنهي مبا حيقق خلق فرص عمل من ناحية وحيقق املواءمة بني 

  .متطلبات سوق العمل وخمرجات الربامج التعيمية والبحث والتدريب العلمي

والعمال من أجل مد مظلة احلماية زيادة إىل الدور الذي تلعبه يف تعزيز احلوار بينها وبني أصحاب العمل 

االجتماعية وزيادة فروع التأمينات املطبقة وحتقيق استقاللية إدارة مؤسسات الضمان االجتماعي وتفعيل املشاركة 

  .الثالثية املوازنة واملتساوية يف جمال إدارة صناديق الضمان االجتماعي

اري وإعادة القيد يف سجل احلرفيني وتعاو�ا مع هذا فضال إىل اشرتاك الصندوق يف عملية القيد للسجل التج

باإلضافة إىل الدور الصغري واملهم الذي  .لدى األشخاص الغري أجراءمصاحل الضرائب لتفادي التهرب الضرييب 

  .من مداخيله  %5يلعبه الصندوق يف تزويد خزينة الدولة بتحويل نسبة 

 لديه وامللتزمني بدفع مستحقا�م حمامله باحلصول على كما إن الصندوق يساعد األشخاص الغري أجراء املؤمنني

  . قروض لدى املؤسسات املصرفية لتمويل أو إلقامة مشاريع جتارية أو استثمارية تساهم يف انتعاش االقتصاد الوطين

  أثر التدخل الحكومي على نظم الضمان االجتماعي: المطلب الثالث

ت يف اإلسرتاتيجية العربية للتأمينات ءأثر التدخل احلكومي على نظم الضمان االجتماعي تنفيذ للمبادئ اليت جا 

االجتماعية ويف اإلسرتاجتية العربية للتنمية البشرية، وما تتناوله قرارات املؤمتر العريب بشأن احلماية االجتماعية 

يب، وما أكدت عليه بشأن دعم وتشجيع قيام املشاريع القومية والعمل على مواجهة أزمة البطالة يف الوطن العر 

 1اإلنتاجية وحتفيز االستثمار العريب على خلق فرصة العمل املستدامة ودفع آليات قيام السوق العربية املشرتكة

اعية يف صناعة القرارات االقتصادية واالجتم )حكومات، أصحاب أعمال وعمال(لثالثية وإميانا بأمهية املشاركة ا

تشكل أكرب وعاء مايل، وتوظيفها يف مشاريع إنتاجية ختلف فرصة عمل جديدة تستوعب الشباب صبحت اليت أ

                                                             

2005/  07/  29 - 27الندوة العربیة حول السیاسات الحكومیة وأثر تدخلھا على نظم الضمان االجتماعي، الدار البیضاء،  1
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الذين يدخلون سوق العمل كل عام من خرجيي املؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والتأهيل املهين لتزداد �م 

  .أعداد املمولني لصناديق الضمان االجتماعي لسنوات طويلة ممتدة

األمن االجتماعي من خالل توفري احلماية االجتماعية وأثر ذلك على األمن القومي والوصول إىل تكمن أمهية 

أكثر عدالة اجتماعية والدور الذي تبذله منظمة العمل العربية يف هذا ا�ال لتفعيل اتفاقيات العمل العربية 

ل إىل الضمان االجتماعي الشامل ملعاجلة مشكلة البطالة واإلسرتاجتية العربية للتأمينات االجتماعية وأمهية الوصو 

والوصول إىل التشغيل الكامل لقوى اإلنتاج لتحقيق التحول من جمتمع االستهالك إىل جمتمع الوفرة واإلنتاج 

ستوى معيشة املواطن العريب وحقه يف العيش الكرمي يف وطنه وحتقيق التكامل بني دول الوطن العريب مبللنهوض 

قوة اقتصادية تأخذ املكان الالئق �ا يف زمن القوة والتجمعات االقتصادية العمالقة، يف هذه املرحلة اليت  لتصبح

تعيشها أمتنا العربية وما تواجهه من حتديات داخلية وخارجية حتتاج تضافر كل اجلهود من أجل مواجهتها 

ودور صناديق الضمان االجتماعي يف  والتغلب عليها ويف مقدمة ذلك الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل

هذا ا�ال من خالل املسامهة يف االستثمار الذي خيلق فرص عمل مستدامة وكثيفة العمالة كما أكد على أمهية 

نظم الضمان االجتماعي يف تعزيز الدميقراطية يف الدول العربية وحتقيق التالحم والتماسك والتعاون ملواجهة 

  . يتعرض هلا عاملنا العريباألخطار املتزايدة اليت 

من أجل إجناح التجربة  مليةتشارك اجلزائر يف بعض الندوات العربية من أجل االستفادة من التجارب العربية والعا

م الضمان االجتماعي حكااملشمولني بأ واطننياجلزائرية يف هذا امليدان وما حققه من اجيابيات وإجنازات لصاح امل

نظم الضمان االجتماعي عامليا ومناذج لتجارب بعض الدول  جهإبراز التحديات اليت تواوامتداد مظلة احلماية و 

  .1ملعاكستها

                                                             
  . ، املرجع السابق ية حول السياسات احلكومية واثر تدخلها على نظم الضمان االجتماعي الدار البضاءعربالندوة ال  1
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أما بشان استثمار أموال صناديق الضمان االجتماعي ودورها يف خلق فرص العمل ومواجهة البطالة خاصة يف 

من خالل خلق فرص عمل   حاضنات التكنولوجيا واملؤسسات الصغرية وأهية املسامهة يف حل مشكلة البطالة

  . كثيفة العمالة ومستدامة العمل

وهناك بعض احملاوالت لعقد الندوات واملؤمترات من قبل بعض الدول العربية اليت تتمتع خبربة يف هذا ا�ال 

  : ومبساندة منظمة العمل العربية من اجل

التجارب العربية الرائدة يف جمال التأمينات االجتماعية وتبادل اخلربة واملعلومات والدراسات لالستفادة  نقل -1

منها يف تطوير نظم التأمينات االجتماعية وحتقيق مبدأ الشمولية يف التغطية التأمينية وصوال لنظام عريب شامل 

  .للنظام االجتماعي

السرتشاد به يف الدول العربية لتحقيق التقارب والتماثل بني إصدار قانون ضمان اجتماعي منوذجي ل -2

 . التشريعات االجتماعية يف الدول العربية

بني مؤسسات الضمان االجتماعي واملركز العريب للتأمينات االجتماعية  تنشيط وتفعيل دور اللجنة التنسيقية -3

  . لتحقيق األهداف من إنشائها وتلبية احتياجات ومطالب مؤسسات التأمينات االجتماعية يف الدول العربية

  . ياالستمرار يف عقد الندوات ملعاجلة الكثري من املشكالت والتعديات اليت تواجه نظم الضمان االجتماع -4

العمل على عقد ندوة قومية لدراسة جتارب الدول العربية يف حبال توفري احلماية التأمينية للعاملني يف القطاع  -5

من جمموع القوى العاملة العربية وهذا هو الدور املأمول من صناديق  % 30الزراعي الذي يشكل العاملون فيه حنو 

شرتكة من خالل إجياد جلنة فنية إلعداد الدراسات وتقدمي الضمان االجتماعي يف دعم املشاريع القومية امل

كة اليت ختدم وتعزز قيام السوق العربية املشرتكة وستهم يف ملشرت املقرتحات اليت من شأ�ا دعم املشاريع اإلنتاجية ا

  . حتقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي بني الدول العربية

  .عية حىت اآلنجتمانظم للتأمينات االجتماعية يف الدول العربية اليت ليس �ا نظم تأمينات ا إجياد -6
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  .توسيع نطاق التأمينات االجتماعية لتشمل كل القوى العاملة العربية يف املرحلة املستقبلية  -7

عربية بنظم التأمينات العمل على تغطية العامل العريب عند انتقاله خارج قطره للعمل يف احد األقطار ال -8 

االجتماعية والضمان االجتماعي سواء أكان ذالك من خالل أحكام التشريعات التأمينات االجتماعية أو عقد 

  .1981لعام "  14االتفاقيات العربية رقم "اتفاقيات ثنائية وفقا لالتفاقيات الدولية والعربية 

ماعية األمر الذي يؤدي إىل إضعافها وعدم قدر�ا لتحقيق التدخل السليب يف التأمينات االجت مبعد مااللتزا -9 

  .أهم أهدافها وبراجمها والتأكيد على استقاللية القرار االستثماري

توحيد التشريعات التأمينات االجتماعية داخل القطر الواحد إلزالة التناقضات فيها ومبا يتضمن توحيد  -10 

  .الشمولاملعاملة جلميع العاملني وحتقيق مبدأ 

  .إعطاء احلماية االجتماعية االهتمام الذي يتناسب مع اهلدف النبيل خلدمة األمة العربية -11 
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  آفاق وتحديات صناديق الضمان االجتماعي: المبحث الثالث

عية فإننا نستخلص املشاكل والتحديات اليت تعرتض هذه جتمامما سبق ذكره عن األهداف االقتصادية واال

  .ق كل األهداف اليت تطمع إليهاالصناديق لتحقي

  ومشاكله هتحديات: المطلب األول 

االجتماعية أو صندوق التقاعد  إن اجلهاز احلايل لصناديق الضمان االجتماعي سواء الصندوق الوطين للتأمينات 

 55تكسب  (CNAS)من صناديق عديدة وجند اآلن مثال  1983أو صندوق الغري أجراء هي أجهزة موروثة قبل 

يف كل والية، ويف  10ن أخذ تعويضا�م، ومعدهلا أكثر من منو املؤ مركزا للدفع على املستوى الوطين يستطيع فيها 

مركز دفع جديد ولكن املشكل ال ميكن هنا حيث عاشت اجلزائر  60مت فتح أكثر من  98- 97الفرتة املمتدة بني 

ن املكاتب لكن األشغال هو منذ خفض قيمة الدينار واملؤمنون يف السنوات السابقة بأقل مما هو موجود حاليا م

وارتفاع سعر األدوية حبيث أصبح الناس املؤمنون حباجة إىل تعويض سريع ملصارفهم، واحلل يكمن بالطبع يف 

سلوب احلواالت الربيدية والصكوك كأوجوب توسيع شبكات الدفع أيضا استعمال الطرق القدمية للتعويض  

يزيد من أعباء الصندوق فكلما فتحت نقطة جديدة كثرة ) توسيع شباك الدفع(ل األول الربيدية املؤمنون واحل

  1.مصاريف التسيري اخلاصة بالصناديق وهذا األمر ليس يف صاحل املؤمنون وال يف مصلحة التوازن املايل للصندوق

ري األجراء فإنه يتعرض ي لغهذا الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية أما الصندوق الوطين للضمان االجتماع

  :شاكل يف جمموعة من العوائق وهيامل هذه  ات ومشاكل أكرب من هذه وتتمثللتحدي

  :العوائق والحدود القانونية*

  إن الضمان االجتماعي لغري األجراء حيتوي تناقضا كبريا يهدد أسس هذا التناقض ينبع من 

إدارة تسيري فرتة األزمة وتناقض موارد الصندوق املستمدة أساسا من االشرتاك بذهينة قوانني الرخاء االقتصادية، 

                                                             
  .90، ص 1998مبادئ التأمني دراسة عن واقع التأمني، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل سنة زيان رمضان،  - 1
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ميكن فهمنا كانت درجة سخائه ال  منهالنابعة أساسا من الفرتة األخرية االشرتاكي، و  1983نقص منظومة قوانني 

ية، حيث أن املنظومة القانونية احلالية ملالحدود موارده اأن يضمن محاية اجتماعية ملؤمنيه االجتماعيني إال يف 

للضمان االجتماعي ال تأخذ يف احلسبان خصوصيات نظام غري األجراء ألمن حيث اآلداءات، وهذا التنوع 

  .أضحى مرادفا لفراغ قانوين يتعلق بتكيف حاالت كثرية مل يرد بشأها أي تكفل يأخذ يف احلسبان خصوصيا�ا

  :حدود الماليةالعوائق وال*

بتحويل نشاط التحصيل من الصندوق الوطين للتأمينات  1995إن مباشرة صندوق غري األجراء ملهامه يف سنة 

االجتماعية للعمال األجراء قد اكتسبه مجلة من العوائق أثرت سلبا على انطالقة الصناديق حيث ال تزال البعض 

  1.منها عالقا حق اليوم

  :األجراء للصناديق األماستمرارية تبعية غير *

  تبعية نظام األجراء فيما خيص نظام املعلمات للتحصيل للتقاعد  -

  .وراثة بطاقة املنخرطني غري معنية وبعيدة عن الواقع -

  :ضغط عمليات التحوالت*

فالصندوق قد مر من مرحلة اختالل قد شهدت حتسنا  2000إىل غاية سنة  1995إن وصفية الصندوق املالية منذ 

كانت   1995نسبة تغطية املداخيل للنفقات سنة (ايل حاد إىل مرحلة اختالل طفيف تقرتب من التوازن املايل م

ومع ذلك فإن هذه النتيجة االجيابية وغري كافية  % 76,38فإن هذه التغطية عادلت  2000أما سنة  % 43,05

  :جتد تربيرها األكرب يف النفقات املتعلقة بشعبة التقاعد اليت أثقلت كامل الصندوق ك

  حساب أخر سنة نشاط قبل التقاعد كمعيار وحيد لتحديد نظام التقاعد -

تشكلت مكان املزارع  1998إحلاق النظام الفالحي بنظام غري األجراء وخصوصا إذا علمنا أن بداية من سنة  -
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  .املسرية ذاتيا املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية

من نفقات شعبة التقاعد، وعليه وبالنظر للعوامل املذكورة  % 47أعباء الفارق التكميلي اليت تشكل لوحدها  -

متتص بصفة آلية لتذهب يف جمملها إن ا�هودات املبذولة يف ميدان التحصيل لتحسني املداخيل كانت أتفا ف

  .لتغطية نفقات شعبة التقاعد

  .زيادة إىل موجة االختالسات اليت تعرض هلا الصندوق واليت أدت إىل اختالالت يف امليزانية

  إنجازات الصندوق: المطلب الثاني

والتمعن يف مهام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء فإنه ميكننا القول  بالرجوع للتعريف السابق

عن هذا األخري بأنه الصندوق الوحيد على املستوى الوطين املتكامل الذي يقوم بتحصيل االشرتاكات إضافة إىل 

االجتماعي من كسب ثقة  تقدمي األداءات بشعبتيها االجتماعية والتقاعد وقد استطاع الصندوق الوطين للضمان

مؤمن وينتظر أن  457000املؤمنني واستقطاب عدد كبري من األشخاص الغري أجراء حيث مت هذه السنة تسجيل 

منظره  ووهذا ه 2008مؤمن سنة  546000ويرتقب أن يرتفع هذا العدد إىل  2007مؤمن سنة  506000يصل إىل 

  . إىل فتح فروع له يف العديد من النقاط يف الوطن

زيادة إىل حتمله ألعباء بعض الصناديق األخرى حيث مت حتويل ديون بعض صناديق الضمان االجتماعي عند 

الوطين  ق األجراء لتسديدها كديون الصندو الوطين للضمان االجتماعي لغري فتعرضها حلجز ما إىل وكالة الصندو 

  . للتقاعد

وقد حقق الصندوق خصوصا هذه السنة حتسنا ماليا نتيجة لزيادة نسبة االشرتاكات عن السنة املاضية اليت عرفت 

تقاعسوا عن دفع االشرتاكات يف الدورات حيال املؤمنني الذين فيها عجزا، ونظرا لإلجراءات احلامسة اليت اختذها 

  . ص الغري األجراء بدفع مستحقا�مشخاالسابقة أين استطاعت �ذا اإلجراء أن ترغم األ

ومهمته هي مراقبة األشخاص الغري ) Brigade(من تكوين فريق عمل ما يسمى ب  2005وقد قامت يف سنة 
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ين يتهربون من دفع أقساط حىت الذأو ) CASNOS(أجراء الذين مل يقوموا بتسجيل أنفسهم يف الصندوق 

  1.دج 441765000حتصيل الصندوق ملبالغ كبرية قدرت ب  االشرتاكات وفعال قد كان هلم الفضل الكبري يف

  مستقبل الضمان االجتماعي في ظل العولمة : المطلب الثالث

إن نظم الضمان االجتماعي يف الكثري من بلدان العامل تواجه مشاكل مالية ومتر بظروف صعبة �ديدها باال�يار  

  .هلذه الصناديقوتطعن يف شرعية وجودها، فضمن االنتقادات املوجهة 

  أ�ا مسرية بطريقة بريوقراطية حبكم وضعية االحتكار اليت تتمتع �ا -

  أ�ا تلقي بعبئها على اقتصاد البالد -

  .أ�ا حتد من حرية األشخاص بإلزامهم باالشرتاك دون ترك أدىن اختيار هلم -

طوره يف حميط اجتماعى واقتصادي األساسي الذي يواجه صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء هو ت ملشكلفا

مميز بأزمة جتعل وجود هذا النظام أكثر ضروري ولكن صعب التمويل بالنظر لتحميله ألعباء إضافة يدخل بعضها 

  .يف إطار التضامن الوطين والبعض األخر كان من األجدر تقامسه مع صندوق األجراء

األجراء أكثر هشاشة مما سبق وجعلت يف نفس الوقت  فاألزمة االقتصادية والعوملة جعلت الكثري من شرائح غري

الصندوق أكثر ضرورة بالنظر لالنعكاسات االجتماعية على القرارات االقتصادية اليت �دف إىل النجاعة 

  .واملردودية، ضرورة عصرنة النظام حيث أن عصرنة النظام

جاعة التحكم يف النفقات وخصوص تفرض الذهنيات ويف طريقة مقاربة مشاكل التسيري، وهي تعتمد على الن

احرتاما لزبائن الصندوف وليس اخلاضعني له، إن اعتماد هذا املسعى واملنهاج يف العمل يقتضي إدخال نظام 

  .موحد جلميع وظائف الصندوق وملا ال نظام االستشارة ما بني الصناديقمعلومايت 

ظام نفسه وتوفري احلماية االجتماعية لكل مواطن تعد لقد كان التطرق إىل أمهية الضمان االجتماعي مهما أمهية الن
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اجلزائر من بني الدول رائدة واملهتمة �ذا ا�ال نظرا للوضعية املالية الضعيفة للعديد من املؤمنني وأثره الظاهر على 

ي مما األمن القومي رغم التحديات اليت تواجه هذا النظام حيث استطاع أن حيقق النجاح بفضل احلوار االجتماع

انعكس إجيابا على االقتصاد الوطين من حيث توفري الكثري من مناصب الشغل للشباب وإعانة على احلصول على 

  .قروض عن البنوك وهذا ما استدعى ضرورة استحداث نظم جديدة تتواكب مع العصرنة
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  :خالصة الفصل الثاني

تواجد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، وقد تطور هذا النظام بعد نشأ نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر يف ظل 

  .االستقالل ليمس شرائح اجتماعية أوسع وليضم مزايا وخدمات أخرى

تطويرا أكرب لنظام الضمان االجتماعي اجلزائري، حيث ال تزال  1983وقد كرست اإلصالحات املتخذة سنة 

  .يف جمال القوانني والتشريعات املتعلقة �ذا النظام هذه اإلصالحات إىل حد الساعة متثل أكرب إثراء

وتلعب الصناديق اخلمسة للتأمينات االجتماعية املعروفة داخل النظام اجلزائري دورا أساسيا يف جمال التغطية 

  .االجتماعية، حيث خيتص كل صندوق يف تأمني شرحية اجتماعة معينة، وتوفري مزايا وخدمات حمددة قانونيا

  .فإ�ا تتلقى اشرتاكات املؤمن عليها وتدخرها الستعماهلا يف متويل النفقات اخلاصة �ا وباملقابل

هذه االستفادة تساهم يف استمرار وبقاء هذه . يستفيد املؤمن عليهم وفقا ألحكام القانون من مزايا خمتلفة

  .الصناديق وذلك يف إطار قاعدة جوهرية هي االشرتاك مقابل احلقوق

حتقيق التوازن املايل، وتوفري موارد التمويل من أهم النقاط اليت تعمل هذه الصناديق على حتقيقها وتبقى إشكالية 

  .خلدمة املؤمنني

كما يظل نشر وإثراء الوعي التأميين للمنخرط أمرا ضروريا ال مناص منه، ألنه بدو�م وبال شك نتوقع زوال النظام  

  .كليا

يق قد بلغت من درجة الكمال ما جيعلها يف املستوى املطلوب، ألنه يف إن قولنا هذا الكالم ال يعين أن الصناد

حقيقة األمر ال تزال الكثري من السلبيات اليت ورثها النظام حتول دون الرقي �ا إىل تطلعات األفراد وذلك من عدة 

  .اعتبارات خصوصا قلة االهتمام، وضعف االشرتاكات وبالتايل التحصيالت

  :ا�ا أن تسري سونطراك اجلزائر إذا حتقق فيها أمرانإن هذه الصناديق بإمك

  .أن يفهم املنخرطون أ�م يؤمنون مستقبلهم وذويهم، وهو مرتبط بدرجو الوعي التأميين 
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  .أن ينشط القائمون على جهاز التحصيل لرفع نسب اإليرادات

  .اطها على دراسة حالةوأخريا فإن هذه الدراسة تبقى جمرد عجالة قانونية نرى أنه من الضروري إسق   

بشبكة مستغامن هلذا  CASNOSويف هذا السياق مت اختيار الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء 

  .الغرض وذلك من خالل التعرض لدراسة أركان الفصل الثالث من هذا البحث
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  :تمهيد

ات مالية يف حالة ءطرق وآليات حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي لغري األجراء قد نص املشروع على جزا 

عدم القيام بااللتزامات امللقاة على عاتق املكلفني يف نظام الضمان االجتماعي واليت من بينها التصريح بالنشاط 

ودفح االشرتاكات املستحقة ىف اآلجال احملددة لذلك واليت تسمح بدورها لصندوق الضمان االجتماعي بأداء 

وق املؤمنني االجتماعيني وال يتسىن له ذلك إال يف حالة وجود توازن مايل وظيفته االجتماعية املتمثلة يف تأدية حق

مبعىن تكافؤ يف اإليرادات واملصارف وبالتايل ضمان استمرارية نظام الضمان االجتماعي من جهة وضمان .

  .استمرارية للمؤمنني من جهة أخرى

بات كبرية يف جانب حتصيل مبالغ رغم هذا كله فإن هيئات الضمان االجتماعي جتد نفسها أمام صعو لكن 

االشرتاكات املستحقة ومرد ذلك راجع إل تنافس املكلفني يف كثري األحيان من التصريح باملداخل وتسديد 

االشرتاكات يف آجاهلا القانونية إن هيئة الضمان االجتماعي تعترب مرفقا عموميا وذلك لتمتعها بصفة املصلحة 

نفس الصالحيات املتوفرة للمرافق العامة يف عالقتها مع متعامليها خاصة فيما  العامة لكن رغم هذا مل متنح هلا

يتعلق بتحصيل ديون كإصدار سندات تنفيذية على غرار مصاحل الضرائب ومن ذلك يتبني أن املشروع استثىن هذه 

لقانون التوجيهي املتضمن ا 12/01/1988املؤرخ يف  88/01اهليئة من املرفق العمومية وذلك مبوجب املرسوم رقم 

تعد أجهزة الضمان االجتماعي هيئات عمومية ذات "منه على أنه  49للمؤسسات العمومية حيث تنص املادة 

  " تسيري خاص حتكمها قوانني يف هذا ا�ال

و املتضمن الوضع القانوين والتنظيم اإلداري  04/01/1992املؤرخ يف  92/07إضافة على ذلك املرسوم التنفيذي 

على إخضاع هيئات الضمان االجتماعي يف منه  02واملايل لصناديق الضمان االجتماعي حيث تنص املادة 

عالقتها مع الغري إىل التشريع التجاري وكذا القوانني اخلاصة �ا من مث يتبني أن هيئة الضمان االجتماعي 
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االشرتاكات املتمثلة يف املبالغ املالية لتتمكن من تأدية وضيفتها االجتماعية  صالحيات اختيار طرق حتصيل

  : وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي

  : دارية لتحصيل االشرتاكات وهيإلالودية أو ا قالطر   - 1

  . اإلنذار  -أ

  . آخر إنذار قبل املتابعة القضائية -ب

  :عي وهيالطرق اجلربية اخلاصة �يئات الضمان االجتما -2

  . حتصيل االشرتاكات عن طريق مصاحل الضراثب -أ

  . حتصيل االشرتاكات بواسطة املالحقة -ب

  . حتصيل االشرتاكات بواسطة املعارضة لدى املؤسسات املصرفية واملالية -ج

  . حجز ما للدين لدى املغري -د

  : الطرق اجلربية العامة املقررة يف القانون العام وهي -3

  أمر األداء  -أ

  التكاليف باحلضور  -ب

  حتصيل املبالغ املستحقة عن طريق احملضرين القضائيني   -ج
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  تعريف شبكة مستغانم هيكلها التنظيمي وأهدافها : المبحث األول

يهدف هذا املبحث إىل إعطاء فكرة عامة عن شبكة مستغامن لصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء    

(CASNOS)  خلر إبراز بعض املعامل لتعريف املؤسسةوذلك من .  

  . تعريف عام للشبكة: املطلب األول

  . مهام الشبكة وهيكلها التنظيمي: املطلب الثاين

  .أهداف الشبكة على مستوى الوالية: املطلب الثالث

  تعريف عام للشبكة : المطلب األول

مؤسسة إدارية تنظيمية ذات طابع مستغامن هو  (CASNOS)إن صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء 

خاص، تعمل على تأمني الفئة غري املأجورة للوالية، أي كل العمال الذين ميارسون نشاطات مهنية غري مأجورة يف 

اخلاصة بوالية مستغامن واليت ) املهن اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري(إطار التشريع اخلاص بأعمال املنظمة 

  : تعين

  . الصناعيني -

  . احلرفيني -

  . التجار -

  . الفالحني -

السائقني مبختلف  - -). حمامني، خرباء حماسبة، صيادلة، أطباء وغريهم(أصحاب املهن احلرة  -

  . )القطاع اخلاص(أنواعهم 

  . (SARL EURL SPA)أصحاب املؤسسات اخلاصة  -
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  .وكل من ميارس النشاط احلر املقيد يف السجل التجاري -

أما عن احلدود اجلغرافية لشبكة مستغامن فهي تغطي مجيع البلديات اليت تنتمي لوالية مستغامن، أخذا بذلك  

  .  العنوان التجاري للمعين باألمر

ه عن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي اللوتعود نشأة الصندوق كغريه من شبكات النظام إىل تاريخ استق

وذلك يف إطار االجتماع اإلداري الذي . 1992جانفي  04الذي بدا التحضري له بتاريخ  (CNAS)لألجراء 

  :حضره أعضاء الصندوق البالغ عددهم واحد وعشرين عضوا وهم

  . أعضاء ممثلني عن األعمال التجارية األكثر فعالية على مستوى الوطن) 6(ستة  -

 . الية على مستوى الوطنأعضاء ممثلني عن األعمال الفالحية األكثر فع )4(أربع  -

 . أعضاء ممثلني عن األعمال احلرفية )4(أربع  -

 . أعضاء ممثلني عن املهن احلرة )4(أربع  -

 عضو املكتب الصحي . 

 عضو مكتب الدراسات التقنية . 

 عضو مكتب احملاسبة  . 

 عضو مكتب احملامني . 

  . ممثلني عن األعضاء الصناعيني) 2(عضوين  -

 . (CASNOS)ممثل ملوظفي الصندوق ) 1(عضو  -

  .وذلك يف جلنة االشرتاك املقررة من طرف قانون العمل والتنظيمات املطبقة -

لقد استمر الصندوق حتت الوصاية التنظيمية واملهنية واملالية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي    
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وبداية نشاطها كجهاز مستقل  CASNOSتاريخ استقاللية  1995إىل غاية سنة  (CNAS)للعمال األجراء 

ووكاال�ا اجلهوية االثنا . مقرها االجتماعي بنهج فيكتور هيجو باجلزائر )مديرية مركزية(متكونة من وحدة مركزية 

  :املوزعة على الرتاب الوطين كما يلي) 12(عشر 

  عنابة*     تيزي وزو *   

  سطيف*              باتنة *   

  وهران*              بشار *   

  ورقلة*     البليدة *   

  مستغامن*     قسنطينة *   

  الشلف*     سيدي بلعباس*   

  .ومن هذه الوكاالت اجلهوية تنبثق مخس وثالثني شبكة، منها شبكة مستغامن

  مهام الشبكة وهيكلها التنظيمي: المطلب الثاني

  : مهام الشبكة. أ

وميكن أن جنمل . جراء.لغري اتندرج مهام الشبكة ضمن األهداف العامة لصندوق الضمان االجتماعي 

  : هذه املهام يف النقاط التالية

 تسيري اإلعانات الطبيعية واملالية للتأمني االجتماعي لغري األجراء على مستوى الوالية.  

  استالم وتسرية ملفات املتقاعدين وإحلاقها بالوكالة اجلهوية لتيزي وزو من أجل صرف منح ومعاشات

 .  التقاعد للمعنيني

  التحصيل لإلشرتاكات، املراقبة واملتابعة القضائية عند االقتضاءضمان . 
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 ماتاللتزاتقدمي الوثائق الالزمة للمنخرطني إلثبات وضعيا�م حنو ا (Mise à jour)  

  ولغري املنخرطني إلثبات عدم انتمائهم عن طريق شهادات عدم االنتساب(Attestation de non 

affiliation). 

  املراقبة امللبية لكل التعويضاتتسيري وتنظيم. 

 تقدمي االحصائيات وتقارير عن النشاط الشهري والسنوي للوكالة اجلهوية . 

 تابعة ملفات املنخرطني للواليةم . 

 ترقيم ملفات املعنيني على مستوى الوالية.  

  : وتكمن املهام األساسية للصندوق يف

 حتصيل االشرتاكات السنوية للمنخرطني، مث إعادة استغالهلا لتمويل اآلداءات التالية :  

 التأمني على املرض بكل أشكاله . 

 التأمني على األمومة .  

 نفقات احلمامات واملعاجلة باملياه املعدنية واألدوات الطبية(Appareillage)  

 تقدمي منحة الوفاة. 

وذلك لعدم فصل هذه ****** أما بالنسبة للتقاعد والعجز فإن التأمني تتكفل �ما الوكالة اجلهوية 

  . ، أي عدم استكمال إجراءات إعادة هيكلتها(Décentralisation)النفقات 

لكافة اشرتاكاته ومتطلبا�ا احلق يف التعويضات  حيق لكل منخرط يف الصندوق ستوف :1التأمين على المرض

  : التالية، اليت ال جيب أن تتعدى األربع سنوات

                                                             
  1999نبیل رمزي، األمن االجتماعي والرعایة االجتماعیة من وجھة نظر سوسیولوجیة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، مصر  1
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 املصاريف الطبية، اجلراحية، الصيدلية واالستشفائية  

 الفحوص البيولوجية واستخالفها الصناعي . 

 النظارات الطبية . 

 األسنان اإلصطناعية وعالجها.  

 اماتاملعاجلة باملياه املعدنية واحلم . 

 جهزة واألعضاء االصطناعيةأ. 

) الصيب(ويتم ذلك بالتعويض عن املصاريف الطبية والصيدلية اخلاصة باألم واملوضوع  :التأمين على األمومة

  . وذلك ملدة تعادل الثمانية أيام

  (Capital décés) التأمين على الوفاة

للثشخاص حتت كفالته منحة الوفاة اليت تعادل يف حال وفاة املؤمن اجتماعيا مينح الصندوق لعائلته أو    

دج  120.000بـ  2004حده األدىن لسنة  (Revenue Annuel)مدخوله السنوي اخلاضع للضريبة 

  ).حسب قانون املالية لنفس السنة(

  الهيكل الوظيفي للصندوق . ب 

  .إن الشكل السابق جيعلنا نتطرق إىل وظائف كل مصلحة

  (Chef d’antenne) مهام رئيس الشبكة .1

تاريخ  1995اليت تشغل هذه الوظيفة منذ سنة *************** يرتبع على رأس الشبكة رئيسا هلا وهي السيد 

السلطة هلا بإعطائها كل الصالحيات يف اختاذ القرارات املناسبة واملتعلقة  وقد مت تفويض. استقاللية الصندوق

  : وبالتايل يف تتكفل. وذلك يف حدود األطر التنظيمية والقانونية املتعامل �ا. بالصندوق
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  متابعة كل مهام الصندوق والتصديق على كل الوثائق والبيانات والصكوك وكل وثيقة رمسية جتاه خمتلف

  الية وحدات الو 

 متابعة نشاط وأعمال الصندوق . 

 ت الرمسيةجلهاتقدمي التقارير ومتثيل الصندوق يف املناسبات وا.  

  (Service de recouverement) مصلحة التحصيالت .2

  :تتكون هذه املصلحة من قسمني

ويهدف هذا القسم إىل متابعة ملفات املشرتكني من حيث التسجيل، الرتقيم،  :أوهلما يتعلق بتسجيل والرتقيم 

  .الشطب، إعادة النشاط امتهان نشاطات جتارية أخرى وأيضا تطهري وتصفية امللفات

  . هذا ما جيعل هذا القسم ذو أمهية بالغة ألنه هو الذي يقوم بتأسيس امللف وبالتايل قيام عناصر التكليف

  : حيث يهتم هذا القسم مبتابعة وضعية االشرتاك واملشرتكني بدراسة امللفات وحتديد ما يلي: كنيثانيا قسم املشرت 

  زيادة التأخري الناجتة عن تأخري دفع االشرتاكات (التأكد من استيفاء كل املشرتكني الشرتاكا�م ومتطلبا�ا

 Pénalisation de)) يف مواعيدها، عقوبات التأخري املتعلقة بعدم التصريح بالنشاط يف اآلجال القانونية

retard, majoration de retard)  

ويف حالة وجود امتناع عن الدفع، يقوم القسم بإصدار اإلنذارات املوجهة إىل املعنيني اليت تقدم فيما بعد إىل 

  . مصلحة املراقبة كي تتباشر من جهتها عملها امليداين

  : وفقا لطلب املؤمن وذلك حسب احلالة (Mise à jour)إصدار وثائق االنتساب واستيفاء االشرتاكات 

  .تساب واالستيفاء لغرض التعويضات واألداءاتوثيقة االن -

  . (Soumission)وثيقة االنتساب واالستيفاء للمناقصة  -
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  (Radiation de registre du commerce) وثيقة االنتساب واالستيفاء للشطب من السجل التجاري -

  . (Pour la banque)وثيقة االنتساب واالستيفاء للبنك  -

  . قصد طلب منحة التقاعد (Situation de cotisation)كشف سنوات العمل   -

وهي أهم وظيفة للقسم حيث يقوم بإصدار كشف احلساب للمؤمن املتضمن : حتصيل االشرتاكات -

لالشرتاكات الواجب تسديدها ومستحقا�ا، واليت يقوم املشرتك بتسديدها يف صندوق الشبكة لدى شباك 

ىل أن هذه االشرتاكات ختضع لقواعد وتشريعات سوف يأيت ذكرها فيما وجتدر اإلشارة إ. (Caissier)التخليص 

  . بعد

للمواطنني على مستوى الوالية، وذلك  (non affiliation)كما يلتزم القسم بتقدمي وثائق عدم االنتساب 

  : الستخدامها وفق احلاجة، حيث يتأكد املسريون للعملية من

الصندوق وفتا مللفات املنخرطني املسجلة يف نظام اإلعالم اآليل عدم وجود املعين يف قائمة املسجلني يف  *

(Syscas) للصندوق .  

  (Fichier impots)عدم وروده يف قائمة التجار على مستوى إدارة الضرائب * 

  .(FNRC)عدم وروده يف قائمة التجار على مستوى السجل التجاري * 

  : (Service controle)مراقبة المشتركين مصلحة المراقبة  -3

سالفة الذكر بأقسامها إذ يعترب جوهر املراقبة العمل امليداين، وذلك ليأيت عمل ودور هذه املصلحة بعد املصلحة ا

بتنظيم مراقبة التجار من خالل مقرات عملهم، والتأكد من استيفائهم لكافة التزاما�م وديو�م جتاه الصندوق أو 

  . تسجيل املتأخرين واملمتنعني عن االخنراط وفقا ألحكام القوانني السارية املفعول

عدم قبول املعنيني االخنراط أو التسديد يقوم أعوان مصلحة املراقبة بتحويل ملفات املعنيني إىل مصلحة ويف حالة 
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  . املنازعات اليت تتكفل �ذا النوع من املهام

  .تقدمي اإلحصائيات عن النشاط لرئيس الشبكة *

 : (Service contentieux) مصلحة المنازعات -4

تؤدي هذه املصلحة رغم تواضع عدد عماهلا املتكونني من رئيس املصلحة وعون مكلف مبتابعة القضايا على 

  : مهمة أساسية وهامة بالنسبة للصندوق ولذلك ميكن إمجال هذه املهام فيما يلي. مستوى احملاكم

يرفضون دفع مستحقا�م بالطرق  املتابعة القضائية مبختلف أنواعها وخصوصا ما يتعلق باملمتنعني عن الدفع الذين

السلمية، هذا ما جيرب الصندوق على تطبيق القانون عن طريق اجلرب الذي قد يصل إىل حد مصادرة األمالك أو 

  . السجن، حفاظا على هيبة الصندوق من جهة ومحاية مصادر متويله من جهة أخرى

ل مبتابعة الطعون اليت يقدمها مشرتكو الصندوق وهي اللجنة اليت تتكف (CRP)متابعة أعمال جلنة الطعن املسبق  

، الشكاوي (Notice)إرفاق وثائق املرض بوثائق تعريف الدواء : عند عدم رضاهم على تطبيق بعض القوانني مثل

  . املقدمة لعدم الرضا بدفع االشرتاك احملدد من قبل الصندوق وغريها

  متابعة الصكوك الربيدية والبنكية غري القابلة للدفع(chèques impayés)   من عود�ا �ذه العبارة انطالقا

  . (compensation)إىل الصندوق وحىت إعادة حتصيلها 

  خلية االستماع  2003ماي  21استحدثت مؤخرا مع أحداث زلزال(Cellule d’écoute)  أسندت هلا

مهمة االستماع إىل شكاوي املنخرطني وحماولة توجيههم وإرشادهم إلجياد أجنع وأحسن احللول املمكنة 

  . ملشاكلهم

 تقدمي إحصائيات املصلحة لرئيسي الشبكة قصد استغالهلا. 
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  : (Service de prestations) مصلحة التعويضات واألداءات - 5

تشرف هذه املصلحة على تقدمي خمتلف التعويضات واألداءات للمنخرطني وذلك باستلثم الوثائق اليت تسمح هلم 

  . باحلقوق ومعاجلتها وحتديد مبالغ التعويضات

  : وتشرف املصلحة على

 أداء تعويضات املرض املشار إليها سابقا .  

 آداءات األمومة . 

 منحة الوفاة. 

 : وتكمن الوظائف اليت تؤديها فيما يلي. سيريها رئيمى مصلحة وأربع أعوانللعلم املصلحة يشرف على ت 

  . استالم الوثائق الالزمة من املنخرطني -

  . مراقبة الوثائق والتأكد من استيفاء األخري لكافة اشرتاكاته ومستلزماته -

  . ما يكفل الصندوق بتعويضه وباملقابل ما ال يقع على عاتق الصندوق دراسة الوثائق وحتديد -

  :  إصدار الوثائق الالزمة للتخليص الذي يتم وفق

  حوالة بريدية(Mondat) .  

  حساب جاري بريدي(compte CCP) . 

  حسابات بنكية(Compte bancaire) . 

 الشيكات إرسال امللفات إىل مصلحة املالية واحملاسبة للقيام بعملية التخليص أو إصدار . 

  تقدمي اإلحصائيات واملعلومات شهريا وسنويا لرئيس الشبكة للتصديق عليها وإيفاده إىل الوكالة اجلهوية

 ................. 
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 أو التقاعد املنقول وإرساهلا إىل  استقبال امللفات املكونة قصد احلصول على منح ومعاشات التقاعد

 . قصد معاجلتها وإصدار القرارات املناسبة لذلك******** الوكالة اجلهوية ل

  . استقبال امللفات املكونة قصد احلصول على منح العجز، بعد موافقة الطبيب املراقب عليها إليفادها

  .إىل تيزي وزو أيضا الستصدار القرارات املناسبة يف حقها

   المراقبة الطبيةتب مك -6

الذي يتكون من طبيب . لقد سبقت اإلشارة إىل مهام هذا املكتب بطريقة غري مباشرة، إذ أن عمل هذا املكتب 

  : مكمال ألعمال مصلحة التعويضات واألداءات، وجوهره يكمن يف. مستشار وسكرترية 

  . إبرام االتفاقيات مع املرافق الصحية -

قائمة األجهزة .  التأكد من قائمة األدوية القابلة للتعويض وغري القابلة للتعويض -

  . واألعضاء اإلصطناعية القابلة للتعويض

  . إدارة امللفات الطبية -

  %100و %80منح بطاقات اقتناء الدواء بنسبة  -

الغش، (املخالفة للقانون أو غري املدفوعة  التأشري على األداءات الواجبة الدفع ورفض األداءات* 

  . اليت قد حتدث من املؤمن أو حىت من الطبيب )اإلفراط

إعادة فحص املرضى والتأكد من سالمة الوثائق الطبية املمنوحة هلم واليت تؤدي يف بعض األحيان إىل *     

  .اللجوء إىل طبيب اخلربة
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  : المحاسبة والمالية -7

وتكمن . فهو مبثابة شريان الصندوق أو القلب النابض له. هذا اجلهاز دورا هاما وأساسيا يف نشاط الشبكة يودي

  :مهامه األساسية فيما يلي

  :إعداد خمتلف اإلحصائيات املتعلقة بالشبكة فيما خيص -

 (Les encaissements)) االشرتاكات(إحصائيات املداخيل  -

 . (Les virement)ال مو إحصائيات حتويالت رؤوس األ -

  (Les chèques impayés)إحصائيات الشيكات غري القابلة  -

   (Etat de trésorie)إحصائيات حالة اخلزينة  -

 .  (Les PV caisse)ضبط حاالت الصندوق ورصيده  -

 . (Les états de rapperochement)جداول كشوف املراقبة  -

 .(Les etats de préstation)حاالت األداءات والتعويضات  -

  .كما يعمل على تسجيل كل العمليات احملاسبية واملالية للوحدة

 : وتسري املصلحة ثالث حسابات 

حساب جاري بريدي خمصص لدفع خمتلف األداءات والتعويضات املؤشر عليها واملقبولة ما عدى . 

  . رأمسال الوفاة

جتاري يستقبل خمتلف االشرتاكات  ، وهو حساب(BEA)حساب بنكي يف البنك اجلزائري اخلارجي .     

  . املدفوعة عن طريق الشيكات

حتويل تراكم هذه املداخيل إىل الوكالة اجلهوية الستخدامها يف متويل دفع منح والعجز . 
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  . واملعاشات

  . استقبال الصكوك غري القابلة للدفع لتحويلها فيما بعد إىل مصلحة املنازعات وذلك الختاذ التدابري الالزمة. 

خمتلف املبالغ : ، وهو حساب خاص يستقبل(BDL)لدى بنك التنمية احمللية : حساب بنكي ثاين. 

  . متويل احلساب الربيدي اجلاري: املدفوعة نقدا من قبل املشرتكني وحيول

  (Capiteaux décés) دفع رساميل الوفاة. 

 : كما تسري امللحقة صندوقني. 

  . واليت تتعلق باشرتاكات املنخرطني (Caisse principale)الصندوق الرئيسي . 

  .املخصص لتمويل بعض النفقات الصغرية للشبكة (Caisse régie)الصندوق الثانوي . 

  :مثل

  . اشرتاك اجلرائد -

 . بعض التصليحات املتعلقة بسيارة اخلدمة -

 . عض األدوات املكتبية واإلعالم اآليلب -

 .ستلزمات النظافةم -

ويف األخري نشري إىل أن املصلحة هي املسؤولة على ختليص األداءات الصادرة عن مصلحة التعويضات 

  . بالطرق املناسبة لكل حالة

يسري املصلحة حماسبني أحدمها مكلف برآسة . وهي املسؤولة أيضا على إصدار الشيكات بأمساء املعنيني باألمر

  .املصلحة
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  )السكريتاريا(األمانة العامة  -8

  .وهي وظيفة كالسيكية تتشابه مع أي من مؤسسة أخرى من حيث الدور واملهام   

  :األمن والنظافة -9

يكمن دور اجلهاز الذي يظم ثالث أعوان أمن وعوين نظافة يف احملافظة على الشبكة بتوفري النظافة    

  .من الالزمني الستمرارهاألوا

  أهداف الشبكة : المطلب الثالث

يهدف الصندوق إىل لب الدور اهلام والفعال يف ا�ال االجتماعي واالقتصادي على مستوى الوالية، حيث يعمل 

على استقبال دفوعات املشرتكني وحتويلها فيما بعد إىل تعويضات خمتلفة حسب الطلب وحسب مبدأ األحقية 

  . )مباشرة أو غري مباشرة(

كما أن الصندوق ملزم بتقدمي الوثائق الضرورية اخلاصة باملكلفني كشهادات االنتساب واالخنراط اليت تسح بتأدية  

ويتطلع الصندوق إىل إجياد وسيلة كفيلة للقضاء على ). الشطب، املناقصة وغريها(مهام خمتلفة تكون تأشرية املرور 

  : السوق السوداء وذلك من خلل

  التجار، املهن احلرة، (التمكن من تسجيل مجيع األشخاص الذين ميارسون النشاطات املهنية غري املأجورة

  . )وغريهم

 توسيع جمال خدما�ا التأمينية. 
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 طرق تحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي لغير األجراء : ثانيالمبحث ال

كانت االشرتاكات هي املواد األساسية ألداة صندوق الضمان االجتماعي فقد بأن من الضروري التفكري يف   ملا

  . طرق كفيلة لضمان هذه الوظيفة

والتايل فقد أصبح حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي إحدى االنشغاالت الرئيسية والدائمة هليئات الضمان 

لكبري الذي تلعبه أجهزة الضمان االجتماعي يف تنفيذ سياستها االجتماعية وليعلم الدولة بالدور ا - االجتماعي 

وظلت املصاحل احلكومية على اختالف مستويا�ا �تم بالتوازن املايل للصناديق ألن أي عجز قد يسجل فإنه 

ذلك سوف يؤثر حتما على الوظيفة االجتماعية للدولة، وقد سعى صندوق الضمان  االجتماعي لغري األجراء و 

يف حماولة منه للحفاظ على ثقة بينه وبني منخرطيه إىل اختاذ الطرق الودية يف حتصيل اشرتاكاته لضمان السرعة من 

جهة تفادي اخلوض يف اإلجراءات القضائية وما حتمله من طول يف املواعيد وسوف حناول يف هذا ا�ال التطرق 

ن األول وهو اإلنذار يتميز �ا الوجوب وذلك وفقا لنصوص إىل التبيني لتحصيل املبالغ املستحقة مع التذكري أ

قانونية صرحية يف هذا ا�ال سوف نذكرها يف وقتها، أما اإلجراء الثاين آخر إنذار قبل املتابعة القضائية فهو عبارة 

ىل عن استثناء وإن صح التغيري فهو فرصة مينحها الصندوق ملنخرطيه لتسوية وضعيتهم وذلك لتفادي اللجو إ

  .اإلجراءات القضائية

  الطرق الودية للتحصيل: المطلب األول

وهو إجراء ملزم للهيئة الدائنة قبل اللجوء إىل اإلجاءات املخولة قانونا من خالله يبلغ : اإلنذار أو االعتذار. 1

ستحقة واإلنذار دفع االشرتاكات املالصندوق املكلف يف نظام الضمان االجتماعي بااللتزام امللقى على عاتقه يف  

واملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي  02/07/1983املؤرخ يف  83/15جزاء إجباري مبقتضى املادة 

تاريخ استالم اإلنذار لتسوية وضعيته اجتاه الصندوق وجتب أن يتضمن اإلنذار وجوب يوما من  20وللمكلف مدة 
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  . تاريخ االستحقاق سنوات من 4تسديد الديون الق ال يتجاوز أجلها 

واملتضمن   26/09/1975املؤرخ يف  75/19من األسرة  317ولإلنذار دور يف قطح التقادم وذلك مبوجب املادة 

القانون املدين، كما انه يضمن للصندوق السرعة يف حتصيل الديون وجتنب طول اإلجراءات القضائية كما جيب 

اإلشارة إل أنه جتنب أن يسبق وجوب اإلنذار الدعاوى اجلزائرية احملركة ضد املكلفني خلرت أحكام التشريح اخلاص 

  . دنية ألجل حتصيل املبالغ املستحقة أو مبعزل عنهابالضمان االجتماعي وذلك بالتالزم مع الدعاوى امل

وبعد اللجوء إىل هذا اإلجراء يقوم املكلف باالعرتاف على املبالغ أمام جلنة الطعن األوىل املنصوص عليها يف املادة 

ذار من نفس القانون وذلك حبذف مراجعة مبلغ الدين أو إلغاء أو ختفيض الغرامات والزيادات الواردة يف اإلن 10

أو يف حالة وجود قوة قاهرة حالت دون تسديد الدين وتكون قرارات اللجنة ابتدائية و�ائية، كما جيب أن يذكر 

يف اإلنذار اآلجال وسبل الطعن املمنوحة للمكلف وميكن هلذا األخري اللجوء إىل جلنة الطعن األوىل فيما إذا أراد 

    . االعرتاف على نص اإلنذار واآلجال املعينة

يعترب إجراء إداريا إذا مل تنص القوانني اخلاصة �يئات الضمان االجتماعي عليه : قبل المتابعة القضائية إنذار .2

اإلجراء التايل آخر إنذار قبل املتابعة وهو عبارة عن وسيلة أخرية غري ملتزمة قبل كل متابعة قضائية وهو على 

القضائية فهو عبارة عن استثناء وإن صح التغيري فهو فرصة مينحها الصندوق إىل منخرطيه لتسوية وضعيتهم وذلك 

  . لتفادي اللجوء إىل اإلجراءات القضائية

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي حبيث  83/15من قانون  57ار املنصوص عليه يف املادة عكس اإلنذ

أيام من استالم هذا  10يتضمن مجيع االشرتاكات املستحقة باإلضافة إىل الزيادات وغرامات التأخري وللملف مدة 

  . اإلنذار لتسوية وضعية إال أرغمت مصلحة املنازعات على حتصيل ديونا عن طريق املتابعة القضائية

لمية فإن الطرق الودية لتحصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي تأيت بثمارها، كما أ�ا جتنب من الناحية الع
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  . الصندوق اللجوء إىل اإلجراءات القضائية وما حتمله من طول يف املدة مما يؤثر سلبا على اجلانبني

ق إذ أن التجربة أثبتت وال ننسى عنصرا مهما تلعبه الطرق الودية للتحصيل وهو عنصر الثقة بني املكلف والصندو 

أنه بعد مرور املكلف إىل اإلجراءات القضائية فإنه يفقد جانبا كبريا من الثقة اجتاه الصندوق خاصة و إن هيئة 

الضمان االجتماعي لغري األجراء ما فتئت تسعى جاهدة إىل حتسني صور�ا اجتاه املشرتكني من خالل القيام بعدة 

  رطني جهود عملية حىت تكسب ثقة املنخ

لكن يبقى اجلانب يف حتقيق الثقة هو وعي املنخرطني بالواجب امللقى على عاتقه املتمثل يف تسديد االشرتاكات  

املستحقة وبالتايل ضمان احلماية االجتماعية للمنخرط وآوي حقوقه من جهة وضمان استمراري نظام الضمان 

  . االجتماعي والذي يعترب مكسبا اجتماعيا للبالد

  الطرق الجبرية لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي : الثانيالمطلب 

 يستند نظام حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي أساسا على الفوضى التشريعية والتنظيمية وخاصة قانون 

واملتعلق بالتزامات املكلفني يف حبال الضمان االجتماعي، ولكون حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي  83/14

يعيد إحدى االنشغاالت األساسية والدائمة هليئات الضمان االجتماعي أل�ا املورد الوحيد لضمان األدوات اليت 

إلجراءات اجلربية لتحصيل اشرتاكات الضمان يقدمها يوميا للمؤمنني اجتماعيا، ومن ذلك فإننا سوف نتطرق إىل ا

  : االجتماعي واليت تتمثل يف

  . حتصيل االشرتاكات عن طريق مصاحل الضرائب -

  . حتصيل االشرتاكات عن طريق املالحقة -

  . حتصيل االشرتاكات بواسطة املعارضة لدى املؤسسات املالية واملصرفية -
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  : تحصيل االشتراكات عن طريق مصالح الضرائب - 1

، املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي على أنه 1983جويلية  02يف  83/15لقانون امن  59تنص املادة  

عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصاحل الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان االجتماعي كشف املبالغ 

املباشرة . ها وايل الوالية وبذلك يصبح حتصيلها نافذا ويرسل هذا إىل قابض الضرائباملستحقة مث يؤشر علي

  .باملكان حيث يقيم املكلف

وجيدر بنا الذكر هو أنه عند إعداد كشف املستحقات من طرف مصاحل الضمان االجتماعي فإن األمر ال يتعلق  

  .اقبةإال باشرتاكات الضمان االجتماعي احملددة من طرف العون املر 

باإلضافة إىل غرامات زيادات للتأخري وجتنب أن يبني فيه هوية وعنوان املكلف وطبيعة الدين إىل جانب الفرتات 

  . املعينة باملبالغ املستحقة

  جينب أن يكون الدين حال األداء، حيث أن هناك فرتة حلول الدين يف آجال حمددة

وجتنب أن تكون املستحقات الثابتة نقدا وأن ال يكون املدين قل حتصل على جدول الدفع  1لتسديد االشرتاكات

  2بالتقسيط، كما جيب أن يكون املدين قد مت إنذاره مسبقا

وقد قامت هيئات الضمان االجتماعي بإعداد وثيقة تتعلق باملتابعة عن طريق مصاحل الضرائب تتضمن معلومات 

  . حقة هليئة الضمان االجتماعي بعد ملئها يتم إمضاؤها من طرف مدير اهلية الدائنةخامة باملكلف والديون املست

حىت تتمتع املعلومات املقدمة يف كشف املستحقات بالصحة، مث يقدم  83/15من قانون  59طبقا لألحكام املادة 

حيات السلطة هذا الكشف املمضي من طرف املدير هيئة الضمان االجتماعي إىل السيد الوايل لتمتعه بصال

                                                             
  .املتضمن الضمان االجتماعي للعمال الغري أجراء 1996-11-30املؤرخ يف  36/34من املرسوم  13املادة   1

  .املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 1983-07-02املؤرخ يف  83/15من املرسوم  57املادة   2
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العمومية والتيي متكنه من إصدار سندات تنفيذية إضافة إىل متتعه بالسلطة التقديرية حيث يؤثر على هذا الكشف 

يوما مث يرسله إل قابض الضرائب املباشرة باملكان الذي يقيم فيه املكلف ويثم حتصيل املبالغ كما هو   20يف أجل 

أن يرفض ذلك مما يشكل عائقا أمام هيئة الضمان االجتماعي خاصة  احلال يف حتصيل الضرائب، كما أنه ميكن

االجتماعي يف إذا علمنا أن األمر يتعلق خبواص وليس مبؤسسات عمومية، مم يدفعنا إىل القول بأن هليئة الضمان 

الغرفة اإلدارية يف هذا واليت هي حالة رفض الوايل التأشرية احلق يف املتابعة القضائية أمام اجلهات القضائية املختصة 

  . الوضع

ويف حالة تأشري الوايل وميكن تسليم كشف املستحقات ملصاح الضرائب املختصة إقليميا واليت تتوىل تنفيذ وفقا 

  . إلجراءات حتصيل الضرائب

غري أنه من الناحية العلمية فإن هيئات الضمان االجتماعي نادرا ما تلجأ إىل هذا اإلجراء وذلك للصعبات اليت 

تواجهها ومن أهها التأشري على كشف املستحقات العتبارات معينة ومن أمهها أن الوايل يتمتع بالسلطة التقديرية، 

ون املتعلقة �يئات الضمان االجتماعي واستفاء واملشكل الثان هو متاطل مصاحل الضرائب يف حتصيل الدي

مستحقا�ا باألولوية مىت كان املدين مدينا هلا أيضا، مما ال يسمح هليئة الضمان االجتماعي من حتصيل 

  . مستحقاقا�ا

  :تحصيل االشتراكات بواسطة المالحقة - 2

 يعترب تسديد االشرتاكات يف الضمان االجتماعي كما سبق الذكر التزاما قانونيا وبعد 

السابق  83/15من قانون  57اللجوء إىل اإلجراءات الودية كاإلنذار والذي يعترب إجراء واجبا طبقا لنص املادة  

املتعلق  83/15من القانون  60ملادة الذكر، ميكن هليئة الضمان االجتماعي لغري األجراء املالحقة واليت نصت عليه ا
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واملالحقة هي عبارة عن كشف املبالغ  1983جويلية  20بالنازعات يف جمال الضمان االجتماعي واملؤرخ يف 

هيئات الضمان االجتماعي لتحصيل ديو�ا من اشرتاكات وزيادات عقوبات التأخري ويوقع هذا الكشف مدير 

من  60مة وبذلك يصبح حتصيل هذه املبالغ نافذا وذلك بناء على تقرره املادة اهليئة الدائنة مث يؤشره رئيس احملك

القانون السالف الذكر ولعل النص على وجوب توقيع مدير اهليئة الدائنة على كشف مستحقات دليل أمهية البالغة 

يقة كشف اليت يتمتع مبا هذا اإلجراء حيث يتأكد املدير من صحة الدين وكل املعلومات اليت حتتوي وث

  . املستحقات

وعند اكتساب املالحظة الصيغة التنفيذية يتم تبليغها من طرف عون مراقب ملحق ومعتمد من طرف وزارة العمل 

يوما من يوم التبليغ لتسوية وضعية أو إحالة ملفه على جلنة الطعن  15والضمان االجتماعي مث مينح املكلف مدة 

واملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي كما أنه ال  83/15 ونمن القان 61األوىل وهذا مبوجب املادة 

  .يوقف تنفيذ املالحقة باالعرتاض من طرف املعين باألمر إال ىف حالة القوة القاهرة

وتنفض املالحقة بعد انقضاء املدة القانونية بنفس الشروط اليت تنفذ �ا األحكام والقرارات القضائية وذلك طبقا 

من القانون السابق الذكر واليت تنص على أنه عندما تنص املالحقة �ائية يتم تنفيذها بنفس  62دة لنص املا

  . الشروط اليت تنفذ �ا احلكم القضائي

لكن يف الواقع العملي تعرتض هيئة الضمان االجتماعي صعوبات حتول دون اللجوء إىل مثل هذا اإلجراء واليت من 

  : بينها

  . بعض القضاة أحيانا على التأشرية على املالحقة امتناع -

  . إشارة مسألة االختصاص القضائي  -

  املتعلق  83/15اشرتاط تبليغ املالحقة من طرف احملضرين القضايني مع أن القانون  -
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باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي ينص صراحة على التبليغ املالحقة من طرف أعوان مراقبني ملحقني 

  .بعني هليئة الضمان االجتماعيتا

  .إشارة القضاة ملسألة التقادم من تلقاء أنفسهم -

  اشرتاط كتاب الضبط بعد التأشري على املالحقة من طرف القاضي املختص أن تبلغ قبل  -

  . إعطائها الصيغة التفيذية

ضمان االجتماعي من وال ينسى ختطي هذه العقبات إال من خالل الدراسة واإلطالع الدقيق على قوانني ال

  . ، وضرورة إعادة النظر يف التشريع اخلاص بالضمان االجتماعي1جهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .ة وتنظيم ملتقيات وأيام دراسة يف هذا ا�اللذلك سعت هيئات الضمان االجتماعي إىل إعداد خطة عمل مع قطاع العدال 1
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  المراحل التي يمر بها إجراء المالحقة

  :01الشكل 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء  : الوثائق

  

 اإلنذار مصلحة االشتراكات

 )مصلحة المنازعات(كشف المستحقات 

 اإلنذار مصلحة االشتراكات

 )المختصةرئیس المحكمة (التأشیر 

 اكتساب الصیغة التنفیذیة

 )عون ملجق معتمد من طرف الوزارة الوطنیة(التبلیغ 

 15مھلة (استالم كشف المبالغ المستحقة من المكان

  )یوما

 تسویة الوضعیة أمام الصندوق

 قبول الطعن رفض الطعن موضوعا

 التنفیذ إعادة النظر في قیمة الدین

ال  اإحالة األمر على لجنة الطعن التي تبث فیھ

  تتجاوز شھرا واحدا
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  : تحصيل االشتراكات بواسطة المعارضة لدى المؤسسات المالية المصرفية - 3

خالفا للقاعدة العامة اليت توجب على أي طرف يدير القيام باملعارضة استصدار أمر القضاء فإن املشرع 

والعتبارات خاصة أعطى اجتيازا هليئة الضمان االجتماعي لتقدم معارضة على أموال املدين يف حدود املبالغ 

املؤرخ  83/15 من القانون - 1-الفقرة  68و 67املستحقة لدى املؤسسات املصرفية واملالية وفق ملا تنص عليه املواد 

واملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي حيث ترفع املعارضة برسالة متضمنة مع  1983جويلية 02يف 

اإلشعار بالوصول على أموال املدين وعند التزام املدين بتسوية الوضعيه تقوم هيئة الضمان االجتماعي بتثبيت هذه 

يوما اليت تلي تاريخ اإلرسال للحصول على سند تنفيذي وبالتايل تصبح املؤسسات  15م احملمة خالل املعارضة أما

املالية واملصرفية مسؤولة مدينا وجزائيا عن األموال اعتبارا من تاريخ إشعار واملعارضة يف حد ذا�ا عبارة عن إجراء 

  . ات املاليةحتفطي القصد منه جتميد مال منقول من طرف الدائن لدى املؤسس

جتدر اإلشارة إىل أن عدم التزام املدين بتسوية وضعية وعدم طلب الدفع بالتقسيط تقوم اهليئة بتثبيت احلجز طبقا 

يوما فتصبح سندا  15ألحكام قانونية اإلجراءات املدينة بتقدميها للقاضي املخصص للتوقيع عليها من أجل أقصاه 

ل القائم يتمثل يف أن بعض اهليئات املصرفية واملالية ال تبادر حبجز األموال تنفيذيا ومن ناحية العملية فإن اإلشكا

من قانون  124حفاظا على مصاح زبائنها متناسية مصاحل الصندوق يشكل خرقا للقانون حيث تنص املادة 

دوثه كل عمل أبا كان يرتكبه املرء ويتسبب ضررا لغري يلزم من كان سببا يف ح"اإلجراءات املدنية على أن 

  ". بالتعويض

وهو ها يثبت املسؤولية املدينة العامل يف هذه املؤسسات املصرفية يف حالة عرقلة عمل الصندوق الذي يقوم 

بإجراء املعارضة على حساب جاري وبالتايل متكني املدين من التصرف بأموال كما يشاء رغم وجود إجراء قانون 
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  .1مينع ذلك

  إجراء المعارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية  المراحل التي يمر بها

  :02الشكل 

  

  

  

  

  

 .  وثائق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء: املصدر

  :حجز ما للمدين لدى الغير - 4

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي على  1983جويلة  02املؤرخ يف  83/15من القانون  69تنص املادة 

من القانون املذكور  67أنه جيوز ملدير هيئة الدائنة لدى الغري احلائز هلا من الغري األطراف املنصوص عليها يف املادة 

كن أعاله، لتحصيل املبالغ املستحقة وذلك يف إطار األحكام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدينة، مي

حجز ما للمدين لدى الغري حيث يقدم مدير اهليئة معارضة على أموال املنقولة والنقدية للمدين لدى الغري حائز 

هلا لتحصيل مبالغ املستحقة أمام املوثقني يف حالة بيع كل جتاري، أو جتزئة حصص يف الشركة وملصفي الشركات 
                                                             

ية جتمع بني ممثلي صناديق الضمان االجتماعي وممثلي اهليئات املصرفية واملالية وذلك لتوطيد العالقة بينهما وحتسني هذه سيسحتضرورة القيام بإجراء أيام دراسية   1

  . مبحض املوظفني من خالل عدم القيام بتنفيذ املعارضة ومن القيام باإلجراءات الالزمة للقضاء على هذا املشكل األخرية خبطوة األعمال اليت يقوم �ا

  

 )صندوق الضمان االجتماعي(الدائن 

 )الجھة المخصصة(رفع المعارضة 

 )یوم االستالم 15خالل (تثبیت المعارضة 

 اكتساب الصیغة التنفیذیة
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اجلرائد الوطنية وذلك باستمرار أمر على شكل عريضة  يف حالة االحنالل وذلك تبعا إلعالنات إشهاري تصدر يف

  من قانون  365من أجل حجز من طرف رئيس اهليئة املخصصة إقليميا عمال باملادة 

 .االجراءات املدنية

من قانون اإلجراءات املدنية من الباب الرابع اخلاص باحلجز التحفظي على أنه يف حالة حيازة  355وتنص املادة 

  .لقائم بالتنفيذ تبليغ األمر إىل هذا األخري كما يبلغ األمر إىل املدين احملجوز عليه أيضاالغري يتوىل ا

ويرتتب على أمر احلجز اعتبار الغري حارسا على األموال احملجوزة وال ميكن التخلي عن األموال احملجوزة إال بإذن 

  . من القضاة

ا إذا ال ميس موضوع احلق، وجيب احرتام اإلجراءات الشكلية واملوضوعية ويعترب هذا اإلجراء يف حد ذاته وقائي

حيث يكون احلجز مبعرفة كاتب اجلهة القضائية اليت يقع بدائر�ا موطن احملجوز عليه بدائرة املبالغ أو األموال 

  . املطلوب احلجز عليها

احلجز بأمر من قاضي حمكمة موطن املدين أو مقر األموال املطلوب وحجزها ويذكر يف سند الدين من أن  ويكون

يوما و إال اعترب احلجز  15التصرف فيما يسبب أضرار بدائية ويكون على الدائن أن يقدم تثبيت احلجز يف آجال 

  . باطال

  

  

  

  

  



 شبكة األجراء لغیر االجتماعیة للتأمینات الوطني للصندوق تطبیقیة دراسة الفصل الثالث

 مستغانم

 

 
96 

  :  إجراء حجز ما للمدين لدى الغير المراحل التي يمر بها

  :03الشكل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  وثائق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء :المصدر

  

  

اإلعانات اإلشھاریة في الجرائد من طرف الموثقین 

 إلخ...المتضمنة بیع أو إیجار عقارات

 الحـــجز

 اإلشعار بالحجــــز

 استصدار أمام المحكمة المختصة

 یوما 15آجـال 

 تثبیت الحجــــز

 اقتطاع الدین من الغیر 
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  رة في القانون العام ر المق الطرق الجبرية العامة: المطلب الثالث

ال الضمان االجتماعي على جماملتعلق باملنازعات يف  1983جويلية  02املؤرخ يف  83/15 من قانون 72تنص املادة 

أنه ال يكون من مفعول اللجوء إىل اإلجراءات املؤسسة ملقتضى هذا القانون لتحصيل املبالغ املستحقة برسم 

تشريع الضمان االجتماعي أن حيرم اهليئة الدائنة من حقها يف رفع الدعاوى واستصدار اإلجراءات االحتياطية 

  . وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام

وبالتايل فقد خول املشروع هيئة الضمان االجتماعية إمكانية استعمال قواعد الشرعية العامة لتحصيل ديو�ا، ولعل 

مات تتمثل يف التغطية عامة تقدم خدهذا التفضيل املقدم هليئات الضمان االجتماعي نابع من كو�ا مرافق 

قصد القيام بوظيفتها االجتماعية واحلفاظ على تواز�ا  األخطار االجتماعية وبالتايل احتياجها إىل موارد مالية

  . املايل

  : ومن اإلجراءات املخولة هليئة الضمان االجتماعي

  أمر األداء -

 التكليف باحلضور املباشر -

 . التحصيل عن طريق احملضرين القضائيني -

  :  أمر األداء -1

  من قانون اإلجراءات املدنية على أنه خالف للقواعد العامة يف رفع  174تنص املادة 

الدعاوى أمام جهات القضاء املخصصة جيوز أن نتبع األحكام اخلاصة يف هذا الباب عند املطالبة بدين من النقود 

االستعجالية لتحصيل بة حال األداء ومقدار معني ويعترب أمر األداء يف حد ذاته من ضمن التدابري اتلكثابت ا

  الديون عن طريق القضاء وذلك بإيداع عريضة أمام كتاب رئيس احملكمة مبينا فيها الدين
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من قانون  اإلجرءات املدنية السالفة الذكر متوفرة  174وهنا جيدر بنا الذكر أذ الشروط املنصوص عليها يف املادة 

املتعلقة بشؤون الدين باعتبار أن خاصة تلك  يف الديون املستحقة تطالب �ا هيئات الضمان االجتماعي

االعرتاف بالدين يعترب إقرار وبالتايل يرتتب التزام قانونيا خاصة إذا علمنا أن امللف قد أمضى وختم على هذا 

  . االعرتاف بالدين

راءات من قانون اإلج 175ومبجرد التأثري على األمر من طرف رئيس احملكمة املختصة حماليا طبقا لنص املادة 

املدنية يكون هذا اإلجراء قابال للتبليغ عن طريق احملضر القضائي املختص كما يكن لرئيس احملكمة املخصص 

من قانون اإلجراءات املدنية وهو ما يشكل عائقا هليئات الضمان االجتماعي إذ  476إلغاء اإلجراء طبقا للمادة 

لعل رفض بعض رؤساء احملاكم بتثبيت أمر األداء راجع تكتفي بالطعن يف القرار أمام رئيس ا�لس القضائي، و 

  : إىل

عدم االعرتاف بوثيقة اإلقرار بالدين رغم احتوائها على مجيع البيانات اخلاصة باملكلف وكذا اإلمضاء  -

وختم املكلف إال أن اإلشكال القائم هو عدم محل هذه الوثيقة للصيغة الرمسية املنصوص عليها يف 

  . القانون املدين

  رفض بعض كتاب ضبط احملاكم تسليم الصيفة التنفيذية واشرتاطهم التبليغ قبل ذلك  -

  . وهو ما يؤدي إىل طول يف املواعيد

تبليغ أمر األداء فإن إلجراءات املدنيه وبعد من قانون ا 178وإذا عدنا إىل اآلجال احملددة فإ�ا حسب املادة 

يف أمر األداء اجلهة املختصة إقليميا يوما من التبليغ لتسوية وضعيته اجتاه الصندوق أو املعارضة  15للمدين مدة 

إذا كان أمر األداء قابال لالستئناف "من قانون اإلجراءات املدنية واليت تنص على أنه  181/1وذلك طبقا للمادة 

، إال أن عدم االعرتاض من املدين "النطق باحلكمفيسري ميعاد لالستئناف من إ�اء آجال املعارضة أو من تاريخ 
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أثناء تبليغ أمر األداء يعد يف حد ذاته قبوال، أما يف حالة تثبيت أمر األداء فيعترب �ائيا ويكون قابال للتنفيذ عن 

نفيذية طريق احملضر القضائي ولو تطلب األمر استعمال القوة العمومية،  ويف حالة حيازة أمر األداء على الصيغة الت

من قانون اإلجراءات املدنية  182أشهر فإنه يصبح نافذا، وتنص املادة ) 06(وبالتايل قابلية للتنفيذ خالل مدة 

أشهر من تاريخ  )06(على أن كل أمر أداء مل حتصل املعارضة فيه ومل يتمثل على الصيغة التنفيذية خالل ستة 

  . صدوره وال يرتتب عليه أثر

  :  احل التي يمر بها أمر األداءالمر 

  :04الشكل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  وثائق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء :المصدر

  

إیداع عریضة أمام كتاب رئیس 

 المحكمة

 )رئیس المحكمة(التأثیر 

 )المحضر القضائي المختص إقلیمیا(التبلیغ 

 یوما 15استالم المكلف في أجل 

تسویة الوضعیة اتجاه صندوق 

 الضمان االجتماعي
 المعـارضة 
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  :التكليف بالحضور المباشر -2

سنوات وبغرامة  5يعاقب باحلبس من سنة إىل  "من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري على أنه  374تنص املادة 

  . "مالية ال تقل عن قيمة الشيك أو النقص يف الرصيد

من قانون اإلجراءات املدنية حيث تقوم هيئة الضمان االجتماعي بإرسال  377جاء النص على هذا الإجراء املادة 

مثانية أيام إذ مل يتقدم التكليف باحلضور )08(إنذار إل املدين الذي أصدر شيكا دون رصيد غري كايف فبعد مرور 

ك ونسخة من وثيقة عدم الدفع ونسخة من اإلنذار يقوم أمام احملمة للسيد وكيل اجلمهورية مرفقا بنسخة من الشي

األطراف هلذه  ءوكيل اجلمهورية بالتأثري عليه وحتدد مبلغ احلفالة حلما يقوم بتجديد تاريخ أول جلسة مع استدعا

  . اجللسة

  ميكن للمدعي أن يكلف  "راءات املدنية على أنه جمن قانون اإل 337/1 وتنص املادة

  ترك األسرة، حمدم تسليم الطفل، انتهاك (يف احلاالت اآلتية  كمةضور أمام احملاملشهد مباشرة باحل

ويف احلاالت األخرى ينبغي احلصول على ترخيص من النيابة ) مة منزل، القذف، إصدار شيك بدون رصيدحر 

  .العامة للقيام باحلضور املباشر

   على املدعي املدين الذي يكلف منهما تكليفا باحلضور أمام احملكمة أن يودع وينبغي

باحلضور على اختيار موطن له قة وأن ينوه يف ور  ،مقدما لدى كتاب الضبط املبلغ الذي يقدره وكيل ا�مهورية

الفة شيء من ذلك، لدائرة احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى ما مل يكن متوطنا بدائر�ا ويرتتب البطالن على خم

وأثناء اجللسة جيب املطالبة بكل التعويضات املدنية املتعلقة باملصاريف النامجة عن النزاع أي املتعلقة بالتبليغ 

  . والطابع

  وميكن الطعن باملعارضة من توقيف حيازة احلكم حاجة الشيء املقتضي فيه ويف حالة 
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  . تبليغا صحيحا رغم الغياب يعترب احلكم حضوريا يف حالة صدور احلكم أما عدم تبليغه ملتهمغياب ا

تطبيقا  - ا�لس -كما ميكن له االستئناف وذاك باحرتام جهاز التقاضي حيث ينظر يف القضية من جهة  عليا

ملبدأ التقاضي على درجات وهذا الطريق من طرق الطعن العادي، اهلدف منه منع احلكم من حيازة حاجة الشيء 

  . املقضي فيه

  النطق باحلكم احلضوري أما ىف حالة  ممن يو  مأيا10بـ فيما خيص املهلة هي حمددة أما 

ثرا متزايدا للشركات الغري حظ تكاالغيايب فال تسري هذه املدة إال من يوم التبليغ غري أنه من الناحية العملية نال

قدمي أداءات عينية ونقدية حتتاج ويثقل كاهل الصندوق املطالب بت 1مدفوعة مما يؤتر على نظام حتصيل االشرتاكات

إىل وجود سيولة للقيام �ذه الوظيفة ووجود شيكات غري مدفوعة يشكل عائقا أمام الصندوق للقيام بتلك 

الوظيفة، ونشري يف األخري إىل أنه يتم تسديد الشيات كلها، وغالبا ما يكون ذلك بعد طرف مصلحة املنازعات 

  أو بعد جلسة على مستوى احملكمة  

  

  

  

                                                             
  .ص من هذا املشكل هو التأشري على الشيك من طرف البنك قبل تقدميه لكنه جمرد اقرتاح هو غري ملزم يف أي حالة من األحواللالطريقة املثلى للتخ  1
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  المراحل التي يمر بها إجراء التكليف بالحضور المباشر  

  :05الشكل 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  االجتماعي لغري األجراءوثائق الصندوق الوطين للضمان  :المصدر

  

 تكلیف بالحضور المباشر 

 مصلحة المحاسبة 

 شیك غیر مدفوع

 مصلحة المنازعات 

 تسدید قیمة الشیك 

 إنذار مھلة

  أیام  08
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  : ن طريق المحضرين القضائيينع تحصيل االشتراكات - 3

  من البديهي أنه ال جيوز للدائن أو احملكوم له أن يقتضي من مدين أو من احملكوم عليه حقه 

  بفسه، وإذا سلمنا أنه جيوز للدائن أو احملكوم له ذلك فإن األمر بضحى فوضى ال مناص من جتنيبها  

تويف عواقبها وأخطارها، املشروع مل يكتف إجازة االلتجاء إىل القضاء حلماية احلق بل ميكن صاحب احلق من  أو 

  . ينفذ التزامه طوعا أو اختيارا ملا التزم به إن مبالوصول إليه وذلك بإجبار املدين القيام 

  ئي، واحملضر ومن بني هذه اإلجراءات املمنوحة للدائن إمكانية اللجوء إىل احملضر القضا

  هو صاحب عمومي يتوىل تبليغ  1991جانفي  8من قانون  5القضائي حسب نص املادة 

  احملررات واإلعالنات القضائية واإلشاعات اليت تنص عليها القوانني والتنظيمات عند ما ال ينص 

  . القانون على خالف ذلك

  كل الديون املستحقة وديا أو قضائيا ويف األمكنة   ويقوم احملضر باإلضافة إىل ذلك يتحصل

  .اليت ال يوجه فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم والبيع العمومي للمنقوالت واألموال املنقولة ماديا

ومبا أن احملضر القضائي له أهلية إلجراء التسوية الودية والقضائية على الديون وضمانا من هيثات الضمان 

املتضمن  83/15من قانون  57تحصيل مستحقا�ا وقد تلجأ إىل احملضر القضائي وذلك لنص املادة االجتماعي ل

يوما مع مراعاة الشروط  20املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي حبيث يكفيه بتسديد مبلغ اإلجراء يف حدود 

قاق الدين وإن يكون الدين اليت جيب أن تواىف يف الدين وإن يكون بصدد شرعية هذ اإلجراء واليت هي استح

  .حال األداء ويكون معني املقدار

و يف حالة عدم تسوية الوضع من جانب املكلف يقوم احملضر بإعداد حمضر عدم االمتثال الذي يؤشر عليه رئيس 

  . من قانون اإلجراءات املدنية 346احملكمة طبقا لنص املادة 
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املبلغ احملدد بإيداع عريضة أمام كتاب الضبط و يبلغ األمر  ومن مث حييله الصندوق إىل احملكمة من أجل حتصيل

يوما من تاريخ صدور  15من طرف احملضر إىل املدين و من مث يقوم الصندوق بطلب تثبيت إىل ححز يف ميعاد 

فرع املرغوب احلجز عليها واملوجودة يف حيازة املدين، وتسجل عريضة التثبيت بكتابة ال ءاألمر مرفقا بقامثة األشيا

املدين لدى احملكمة باعتبارها قضية مدنية وبالتايل تكون على عدة جلسات حىت صدور احلكم تثبيت احلجز 

  . التحفظي وذلك الكتساب الصيغة التنفيذية

ات املدنية هو وضع أموال املدين املنقولة حتت ءمن قانون اإلجرا 345واهلدف من احلجز التحفظي حسب املادة 

  من التصرف فيها ألن ذلك يشكل أضرار أبدائية، تصرف القضاء ومنعه 

  ويصدر األمر  باحلجز التحفظي من قاضي حمكمة مواطن املدين أو مقر األموال املطلوب حجزها، 

ح باحلحز وذلك طبقا لنص صر ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن مل يوجد فاملقدار التقريي للدين الذي من أجله 

  : ءات املدنية إال أنه من الناحية العملية فإننا جند مشاكل كبرية يف هذا اإلجراء منهامن قانون اإلجرا 346املادة 

  العمل الكبري  امللقى على عاتق احملضرين وبالتايل عدم تركيزهم على امللفات املقدمة من  -

  . الصندوق والبط ء املسجل يف حتصيل ديون هذه اهليئة

  . دون تنقل بعض احملضرين على بعض املناطق املشكل األمين الذي يشكل عائقا حيول  -

مطالبة بعض احملضرين باألتعاب قبل حتصيل مبلغ دين هيئة الضمان االجتماعي إضافة إىل اعتبارها صيغة  -

  . وحتتاج إىل مراجعة

بعض احملضرين القضائيني يف تقدمي الديون احملصلة إىل هيئة الضمان االجتماعي وبالتايل تكون أمام  متاطل -

  . مشكل حتصيل الديون احملصل من طرف احملضر القضائي

  رفض بعض املكلفني  إسالم اإلنذارات املوجهة هلم من أجل تسوية وضعيتهم اجتاه هيئة الضمان اجلتماعي -
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فقد أن الثقة بني تكون أمام مشكل كاالت تتسرع يف اللجوء إىل هذا اإلجراء، وبالتايل نرى بعض الو  ا نكنل

  . املشرتك واملبندوق مع العلم أن هذا األخري يسعى جاهدا إىل توفري هذه الثقة
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  )مستغانم(اإلجراءات الماخذة من طرف مصلحة المنازعات للوكالة الجهوية لصندوق الضمنان االجتماعي لغير األجراء  06الشكل 

المعارضة لدى المؤسسات  آخر إنذار قبل المتابعة  السنة

 والماليةالمصرفية 

التسجيل عن طريق  المالحقة

 المحضر القضائي

 أمر األداء

 01 28 77 321 367 العدد 2008

 86400,00 1211256,56 4954890,58 1439970,83 16888721,22 املبالغ املستحقة

 0,00 54816,77 351279,55 539487,26 5770573,80 املبالغ احملصلة

 03 193 66 49 574 العدد 2009

 66106,86 3691781,40 5218790,46 458201,29 25215863,46 املبالغ املستحقة

 0,00 1093872,17 1748252,30 1144255,67 7286832,55 املبالغ احملصلة
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 10 144 / 46 1590 العدد 2010

 1889490,71 4941442,63 / 2889659,34 30834320,07 املبالغ املستحقة

 102865,55 2482663,17 / 1275659,35 5201125,98 املبالغ احملصلة

 / 56 21 72 678 العدد 2011

 / 2025109,95 377599,19 7090331,18 56506563,82 املبالغ املستحقة

 / 8112430,51 0,00 1026830,71 2620273,21 املبالغ احملصلة

  وثائق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء: المصدر
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مصلحة املنازعات  قراءة لألرقام واإلحصائيات املوجودة يف اجلدول الذي يبني اإلجراءات املتخذة من قبل 

  :الوكالة اجلهوية لصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء التسجيل

إذ بعد ارتفاع  -فيما خيص إجراءات آخر إنذار قبل املتابعة نالحظ تذبل ب يف اختاذ هذا اإلجراء  -

ليسجل  2010إنذار سنة  1590مث ارتفع إىل  2008نة سباملقارنة مع  2009إنذار لسنة  207بنسبة 

 .2011إنذار سنة  912اخنفاضا 

كانت أفضل من حيث التحصيل فيما خيص إجراء آخر إنذار   2010ا دفعنا القول أن سنة مم -  

 قبل املتابعة

أما عن املعارضة لدى املؤسسات املصرفية ورغم قلة اإلجراءات املتخذة باملقارنة مع امللفات اليت حتتوي  

، وهناك نركز على أن كل 2011سنة  معارضةإجراء  72حملى ديون كثرية، فقد سجل توازنا لتحصيل إىل 

ة انتساب جيب أن يطلب فيها رقم احلساب البنكي حق يتسن اللجوء إىل هذا اإلجراء والذي أثبت عملي

 .فعالية يف غالب األحيان

إجراء مع نسبة  21إجراء إىل  77من أما عن اإلجراء املالحقة فإنه يسجل اخنفاضا من سنة إىل أخرى  

دج مل حيصل وال سيتم واحد،  377.599,19كمثال فمن بني   2011حتميل ضعيفة جدا، فإذا أخذنا سنة 

وفيما خيص التحصيل عن طريق احملضر القضائي وبعض النظر  .وهذا ال يرجع إىل ضعف آليات التحصيل

  2010عن املقارنة بني حمدد اإلجراءات املتخذة فإننا نسجل اجتاه هذه اإلجراءات خامة إذا أخذنا سنة 

مشجع للغاية والشيء اإلجيايب أن كثريا من املنخرطني إجراء وهذا شيء  50كمثال، حصل أكثر من 

أصبحوا يتخوفون من مرور ملفا�م إىل احملضر القضائي مما دفعهم إىل الوفاء بديو�م مما يشكل مؤشرا 

أما عن اإلجراء األخري والذي هو أمر األداء ورغم قلة أوامر األداء إال أن نسبة  .معنويا بنسبة للصندوق
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واخلالصة أن هناك إجراءات جربية ناجحة . عيفة رغم ما يستغرقه هذا اإلجراء من وقتالتحصيل تبقى ض

وأخرى عكر ذلك وبالتايل جيب دراسة األمر دراسة دقيقة واختاذ خطة عمل من اجل الرفع من املداخيل 

  .من جهة وتفعيل نظام التحصيل من جهة أخرى

  واقع وظيفة التحصيل واإلجراءات المتخذة لتحسينها :لثالمبحث الثا

  الوضع الحالي لوظيفة التحصيل: المطلب األول

  :تطور محدد المنخرطين ونسبة التحصيل -1

أصبح من  2005هام التحصيل ابتداء من مب منذ إنشاء صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء وتفله 

الناسبة لتكثيف وتوسيع نطاقات التحصيل ومن مث فإن املتأمل للوضعية ات ءالالزم التفكري يف اختاذ اإلجرا

املالية لصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء يالحظ جليا مؤشرات تدعو إىل التفاؤل مبستقبل هذا 

  .الصندوق

إىل توازن يف نسب التغطية  2005يف نسب التغطية سنة  %230فقد نزلت التوازنات عن عجز يقدر بـ 

  .مرات 03عف حوايل تضا

 %97,7إىل  2005 سنة %48,04بصيغة أخرى فإن تغطية النفقات باالعتماد على املداخيل مرت من  

  .2009سنة 

  .2010مليار دج سنة  8,3إىل  2005مليار دج سنة  1,53وتطورت نسبة حتصيل االشرتاكات من  
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  .%25,96مبعدل سنوي يقدر بـ  %593سنوات لوحظ تطور يف نسب املداخيل جممعة بـ  05فخالل 

إن املتأمل ملموت العمل احلر يف اجلزائر يالحظ فرقا شاسعا بني عدد العمال غري األجراء وعدد املنخرطني 

  .يف نظام الضمان االجتماعي لغري األجراء

مليون غري أجري ينشطون يف املهن احلرة غري أن عدد املنخرطني يف نظام  1,673إذ مت تسجيل حوايل  

منخرط  970.000الضمان االجتماعي لغري األجراء سجل نسبة ضئيلة حيث قدر حمدد املنخرطني حبوايل 

  .عامل غري أجري ينشطون خارج اإلطار القانوين 703.000أي أن هناك حوايل 

منخرط ال يدفعون اشرتاكهم بصفة منتظمة مع تسجيل  560.000منخرط يوجد  970.000ومن بني  

  .31/12/2000منخرطا بريئ الذمة إىل غاية  331.000

  :وميكن استخالص النتائج التالية

  متهربون متاما حق من التسبيل أو االنتساب النظري للصندوق 703.000

  منخرطون نظريا ولكنهم ال يدفعون االشرتاكات املستحقة 410.000

  منخرطا يسددون اشرتاكا�م بصفة غري منتظمة 229.000

  .منخرطا ملتزمون بدفع االشرتاكات بصفة منتظمة 331.000

  :وبالتايل و�ذه املعطيات نكون أمام النسب التالية
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  منخرطني 3من  1مسجلون بريؤو الذمة أي  34,2%

  .مشاركة غري منتظمة أو حتصيل مضطرب 38%

  .اخنراط نظري مسجل فقط يف القوائم الرمسية 65%

مليار دج وملواجهة  3,8كقاعدة للحساب جند أن نسبة التحصيل الوطين بلغت   2010وإذا أخذنا سنة  

اليت تشكل أصل هذه الوضعية     هذه احلقيقة يتبني أنه البد من عملية التفكري والتساؤل حول األسباب

ثانية  من العمليات للحفاظ على التوازن املايل أوال مث حتسينه يف مرحلة اهلشة مما يستدعي القيام باملزيد

 : ومن أمهها

 . %15إىل  %12تعديل نسب االشرتاك حيث ارتفعت من -

  . 2010دج سنة  14400إىل  2005دج سنة  3321.66االشرتاك األدىن ارتفع من -

سنة ج د  115200إىل  2005ج منة د  12000االشرتاك األقصى هو أيضا سجل ارتفاعا هاما من -

2010 .  

إعادة التأكيد على إجبارية االنتساب لنظام الضمان االجتماعي لغري األجراء من خالل طلب شهادة -

  . االنتساب واالستيفاء من قبل العديد من اإلدارات العمومية

ا ذوه. ظام األداءمن مبدأ التنسيق بني صناديق الضمان االجتماعي املسرية لنظام غري األجراء ون-

  . املتضمن قواعد وكيفيات التنسيق بني أنظمة الضمان االجتماعي 1997ماي  11التنسيق حدده قرار 

ومن خالل هذا الغرض امللخص للوضعية املالية لوظيفة التحصيل يف نظام الضمان االجتماعي لغري 
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من التدابري لالستمرار يف حتسني كثري  ومازال فهو حمتاج إىل األجراء ورغم النتائج اليت حققها الصندوق

والبعض اآلخر  النتائج وتدعيم دميومة هذا النظام وهذه التدابري منها ما هي موضوعة على عاتق الصندوق

 . متعلق باحمليط اخلارجي

  07الشكل 

  جدول يبني عدد املنتسبني يف نظام الضمان االجتماعي لغري األجراء

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وثائق: املصدر

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  968011  932014  785206  769358  598795  املنتسبون النشطون

  330863  333697  385057  301396  255795  املنتسبون املستوفون
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  الصندوق بالشركاء االجتماعيين واإلدارات العمومية وعالقاتها بالتحصيل  القةع :المطلب الثاني

املتعلق بالضمان االجتماعي لغري األجراء، استفاد الصندوق  85/34من املرسوم رقم  14تطبيقا ألحكام املادة 

 .ئة الذمة اجتاه الصندوقمن تعاون مجيع الدوائر الوزارية املعنية إللزام فئة غري األجراء بتقدمي شهادة االنتساب وترب 

هو إشرتاكه يف محلة إعادة القيد يف السجل التجاري وإعادة القيد يف سحل  وأهم دعم استفاد منه الصندوق

  . احلرفيني

احملدد  30/04/1997املؤرخ يف  97/142من املرسوم التنفيذي رقم  9حيث على سبيل املثال تنص املادة 

التقليدية واحلرف يتعني على احلرفيني وتعاونيات ومقاوالت الصناعة إلجراءات التسجيل يف سجل الصناعة 

التقليدية واحلرف املسجلني طبقا لإلجراءات السابقة االستفادة من عملية إعادة القيد يف سجل الصناعات 

التقليدية تقدمي شهادة االنتساب واالستيفاء املقدمة من طرف صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء كما 

من املرسوم التنفيذي  4و 3املتضمن شروط التسجيل واملادتني  97/322من املرسوم التنفيذي،  02تنص املادة 

جيب أن  املتضمن إعادة القيد يف السجل التجاري على أن ملف إعادة القيد يف السجل التجاري 97/323

وال ء االجتماعي لغري األجرام يتضمن وجوبا شهادة االنتساب واالستيفاء مستخرجة من مصاحل صندوق الضمان

يقتصر طلب هذه الشهادة على مصاحل السجل التجاري بل تعترب وثيقة أساسية يقدمها املقاول للحصول على 

شهادة التأهيل ومن مث فإن مصاحل صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء واملكلفة بالتحصيل تساهم كفاعل 

  . وى الوالئيأساسي يف جلان منح املشاريع على املست

كما أن املؤسسات املالية واملصرفية وكذا املؤسسات األخرى ملزمة بطلب شهادة االنتساب وتربئة الذمة بالنسبة 

  لطاليب القروض لالستفادة من املزايا اإلدارية األخرى 

ويقوم الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء بطلب شهادة االنتساب واالستيفاء للزوج املمارس 
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  .لنشاط غري مأجور حىت يتمكن الزوج اآلجري من االستفادة من املنح العائلية

الستيفاء أال كما أن صندوق الضمان االجتماعي لغري األجواء حيرر وثيقة ال تقل أمهية عن شهادة االنتساب وا

الوثيقة الصندوق كثريا من تطهري بعض امللفات مكنت هذه وهي شهادة عدم االنتساب للصندوق حيث 

ويعود الفضل يف ذلك إىل التنسيق القائم بني البلديات  واسرتجاع عدد كبري من املتهربني من االنتساب للصندوق

حيث تبني يف   .هذه الوثيقة لالستفادة من القروض وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب اليت تقوم بطلب

من األحيان أن بعض طاليب القروض حيوزون سجالت جتارية ويتهربون من االنتساب للصندوق ودفع  كثري

  . االشرتاكات املستحقة

ئة كما تلعب غرفة الفالحة دورا ال يستهان به من خالل التعاون اإلداري مع الصندوق السرتجاع املشرتكان من ف

الفالحني والذين حتصلوا على أراض فالحية يف إطار امللكية اخلاصة وبالتايل فهم ملزمون بدفع االشرتاكات 

  . لصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء حتت عنوان نشاطهم اخلاص

جاري كما ال يفوتنا التذكري بالدور الذي تلعبه مصاحل الضرائب واملنافسة واألسعار وكذا مصلحة السجل الت

واحلرفيني يف التزويد الدوري، للصندوق، باجلداول، الرعية للتجار واحلرفيني مما يساعد الصندوق يف عملية تسجيل 

املنخرطني اجلدد وكذا اجلداول احملصلة من طرف مصلحة الضرائب واليت تتضمن املداخيل السنوية للتجار 

  . االشرتاكات املستحقةواحلرفيني وأصحاب املهن احلرة من أجل تسهيل عملية دفع 

ونظرا جلهل معظم املكلفني بنظام الضمان االجتماعي لغري األجراء وبإلزاميته القانونية ركز الصندوق على اإلعالم 

ويف هذا اإلطار قام . بكل أشكاله لتحسيس فئة غري األجراء بوجود نظام للضمان االجتماعي خاص �م

التلفزيون، خمتلف اإلذاعات واجلرائد إلبراز إلزامية -سات اإلعالمية الصندوق بإبرام اتفاقيات مع خمتلف املؤس

  . االشرتاك يف هذا النظام وإبراز ملختلف املزايا اليت يقدمها الصندوق لفئة غري األجراء
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ومن كل ما سبق ذكره فإن نظام احلماية االجتماعية جيب أن يتجسد عرب تعاون حقيقي دائم وفعال بني 

لشركاء من خالل تنمية فضاءات االتصال واإلعالم املوجهة لفئة الغري أجراء وكذا مبمثلي إحتاد الصندوق وخمتلف ا

   ... التجار، الغرفة الفالهية، الغرفة الصناعية التقليدية واحلرفية، اخل

كما جيب على الصندوق إقامة عالقة وطيدة مع خمتلف الشركاء من أجل اخنراط أكرب عدد ممكن من  فئة غري 

  . جراء يف هذا النظام الذي ميثل مكسبا هاما هلذه الفئة ال ميكن التخلي عنها يف أي حال من األحوالاأل

   :جداول التسديد أو الدفع بالتقسيط -2

أمام الطلب امللح للمشرتكني وخاصة أولئك الذين يعانون من إمكانيات حمدودة ولديهم ديون على عاتقهم اجتاه 

االجتماعي لغري األجراء بادر هذا األخري إىل منح جداول الدفع بالتقسيط واليت تتمثل الصندوق الوطين للضمان 

  : يف نقطتني أساسيتني مها على التوايل

من جهة تقريب املنخرطني من الصندوق للسماح هلم بتسوية مشكلتهم ودفع قيمة ديو�م بصورة متقطعة وعلى 

جديد لنشاط التحصيل خاصة إذا علما أن ذلك تزامن مع  مدة طويلة بواسطة التفاوض واالتفاق وإعطاء نفس

هذا اإلجراء للصندوق من تسجيل  محلة إعادة القيد يف السجل اجلاري وسجل احلرفيني ومن جهة أخرى مسح

عدد معترب من املنخرطني اجلدد إضافة إىل حتصيل ديو�ا املقدرة بقيمة هائلة وكذا كسب ثقة املنخرطني من خالل 

  . من قبل املستفيدين منه لكبري الذي لقاه هذا اإلجراءاالرتياح ا

ري أن املشكل الذي يواجه الصندوق بشكل مستمر هو عدم التزام الكثري من املنخرطني برزنامات الدفع املمنوحة غ

ربية هلم مما أثر سلبا على التوازن املايل للصندوق من جهة ومن مث يكون الصندوق ملزما باملرور إىل اإلجراءات اجل

ربط عالقة وطيدة مع املنخرطني تتميز أساس بعنصر الثقة رغبة يف  وهو ما يسعى الصندوق جاهدا إىل تفاديه 

  . املتبادلة
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   31/12/2010وضعية رزنامات الدفع املمنوحة من طرف صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء إىل غاية 

  نسبة التحصيل  المحصلةالمبالغ   المبالغ المستحقة  عدد الرزنامات الممنوحة

40150  2.042.342.910  1.086.637.707  53.21%  

  

  عصرنة نظام اإلعالم اآللي الخاص بنظام التحصيل : المطلب الثالث

تعتمد أغلب اإلدارات العمومية اهلامة يف الدولة على نظام اإلعالم اآليل خاصة اليت تتعامل مع األشخاص 

، وملا كانت هذه الوسيلة حتتل ....الطبيعيني مثل مصاحل السجل التجاري ومصاحل الضرائب ومصاحل اجلمارك 

مع  اآليل ومراعاة مالءمته ل عصرنة اإلعالممركزا هاما يف التسيري فقد أعطي هلا نصيب كبري من األمهية من خال

  . املتغريات اجلديدة

هيئة عمومية تتعامل مع أشخاص طبيعيني فإ�ا تسعى جاهدة  مبا أن صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء

ل إىل تطوير نظام اإلعالم اآليل اخلاص �ا، ولذلك فقد سطر الصندوق برناجما هاما لتطوير املعلوماتية من خال

  . واليت تليب متطلبات مصاحله (des logiciels)إدخال تطبيقات 

وقد استفاد نظام التحصيل كثريا من هذه التغريات حيث أن عمليات التحصيل ودفع االشرتاكات تتم بطريقة 

  . معلوماتية حديثة

توجد عالقة  كما توجد تطبيقات تسمح بالتفتح على مصاحل أخرى جللب املعلومات اخلاصة باملنخرطني حبيث

  .معلوماتية مع مصاحل الضرائب ومصاحل السجل التجاري إىل جانب خمتلف الغرف

  وقد عمدت مديرية املعلوماتية يف الفرتة األخرية بعدما كانت تطبق نظام 
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(RECNOS)  تطبيق جديد والذي جيلب معلومات حىت من الديوان الوطين لإلحصاء(ONS)  ويدعى

  .(SYSCAS)هذا النظام 

وقد مسح النظام اإلعالمي للتحصيل . يستفيد الصندوق كثريا من نظام اإلعالم اآليل يف عملية تطهري امللفاتكما 

  :للصندوق من

  . صيانة وختزين املعلومات اخلاصة باملنخرطني مع األخذ بعني االعتبار تعددية النشاط -

  . معرفة احلالة احلسابية للمنخرط بطريقة فورية -

  . املنخرطني عن طريق مصاحل الضرائبالتعرف على   -

  . إنذارات بطرق آلية ومتابعتها إنشاء -

  . إنشاء سجالت االستحقاق ومتابعة املنازعات -

  . (r.o.r)إعداد احملاسبة التحصيلية اليومية  -

ويف إطار تطوير جانب االتصال أجنز الصندوق موقعا على شبكة االنرتنت وضع حتت تصرف مجيع األشخاص 

ار السياسة اليت يتبعها الصندوق للتعريف باخلدمات املقدمة وكذا اإلجراءات الالزمة لالخنراط إىل وذلك يف إط

  . 1جانب تقريب الصندوق من منخرطيه

  كما استفاد عدد معترب من موظفي الصندوق من تكوين طويل املدى يف معاهد 

  . لذلك، أما عن جانب اإلعالم اآليل واالتصال فقد استدعت الضرورة 2متخصصة

  : وضمانا من الصندوق لتحسني العالقة بينه وبني مشرتكيه فقد عمد إىل

  

                                                             
  ww.casnos.com.dzعنوان موقع صندوق الضمان االجتماعي لغیر األجراء    1
  المدرسة العلیا للضمان االجتماعي: مثال  2
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 .حتسني هياكل االستقبال -

الضمان االجتماعي  التقرب من املشرتكني من خالل إعداد حتسيسية حىت يتعرف الناس على صندوق -

  .لغري األجراء

  . الفالحية وكذا ممثلي الفالحني والتجارالتنسيق مع كل طرف فاعل منها مركز السجل التجاري، الغرف  -

  . حتسيس األعوان بنبل املهمة االجتماعية اليت يؤدو�ا -

  . االستماع الدائم النشغاالت ومشاكل شرحية غري األجراء -

حتسيس اآلداءات املقدمة لصاحل املؤمنني االجتماعيني واعتماد جانب السرعة من أجل ضمان خدمة  -

 .جيدة يف أسرع اآلجر

كل هذه ا�هودات إال أن عمال كبريا ما زال ينتظر الصندوق من أجل ضمان استمرارية نظام الضمان ورغم  

والذي ميثل مكسبا هاما هلذه الشرحية وال يتجسد ذلك إال من خالل العمل  االجتماعي لغري األجراء

  .ف املتوخاةاملتواصل والتنسيق مع مجيع الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني للوصول إىل األهدا

  حدود التسيير المالي للصندوق: المطلب الرابع

  2010الميزانية المحاسبية دورة 

  المبالغ  الخصوم  ج.ر  المبالغ  األصول  ج.ر

  -487947964.61  األموال الخاصة    41125152.68  االستثمارات  

20  

21  

22  

24  

  مصاريف إعدادية

  قيم معنوية

  أراضي

  جتهيزات اإلنتاج

0.00  

0.00  

0.00  

41125152.68  

10  

11  

12  

13  

  األموال اجلماعية

  األموال اجلماعية

  عالوات اإلصدار

  احتياطات

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  
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25  

28  

  اجتماعية جتهيزات

  استثمار قيد التنفيذ

0.00  

0.00  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

  إعانات االستثمار

  فارق إعادة التقييم

  أوراق املسامهة

  االرتباط بني الوحدات

  نتائج قيد التخصيص

اخلسائر  مؤونات

  والتكاليف

239197.30  

0.00  

0.00  

0.00  

488187161.91-  

0.00  

  1197853.20  المخزونات  

30  

31  

33  

34  

35  

36  

37  

  بضائع

  مواد ولوازم

  منتوجات نصف مصنعة

منتوجات وأشغال قيد 

  اإلجناز

  منتجات تامة

  فضالت ومهمالت

  خمزونات باخلارج

  

0.00  

1197853.20  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  3723811799.53  الديون  

52  

53  

54  

55  

  

56  

57  

58  

50  

  ديون االستثمار

  ديون املخزونات

  اقتطاعات احلساب

ديون الشركاء والشركات 

  احلليفة

  ديون االستغالل

  ديون جتارية

  ديون مالية

  حساب األصول الدائنة

10895259.12  

0.00  

825892.98  

1072241284.50  

  

1694625200.17  

34086204.02  

5372538.76  

905765419.98  

.3129215858  الحقوق  

92  

  حقوق االستثمار  

  حقوق املخزونات

4892144.98  

0.00  
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  حقوق الشركاء

  تسبيقات احلساب

  حقوق االستغالل

  حقوق على الزبائن

  النقدية

  حقوق اخلصوم املدينة

1632305505.

72  

576058012.4

1  

1024885.62  

905742713.3

5  

6510544.05  

2482052.79  

  -64324871.12  نتيجة الدورة  88

.3171538963  المجموع  

80 

  3171538963.80  المجموع  
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  2011الميزانية المحاسبية دورة 

  املبالغ  اخلصوم  ج.ر  املبالغ  األصول  ج.ر

  -487947964.61  األموال اخلاصة    40893712.34  االستثمارات  

20  

21  

22  

24  

25  

28  

  مصاريف إعدادية

  قيم معنوية

  أراضي

  جتهيزات اإلنتاج

  جتهيزات اجتماعية

  استثمار قيد التنفيذ

25740.00  

0.00  

0.00  

40867972.34  

0.00  

0.00  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

  األموال اجلماعية

  األموال اجلماعية

  عالوات اإلصدار

  احتياطات

  االستثمار إعانات

  فارق إعادة التقييم

  أوراق املسامهة

  االرتباط بني الوحدات

  نتائج قيد التخصيص

مؤونات اخلسائر 

  والتكاليف

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

239197.30  

0.00  

0.00  

154832933.27  

552512033.03-  

0.00  

  807778.60  املخزونات  

30  

31  

33  

34  

35  

36  

37  

  بضائع

  مواد ولوازم

نصف  منتوجات

  مصنعة

منتوجات وأشغال قيد 

  اإلجناز

  منتجات تامة

0.00  

807778.60  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  2174271570.95  الديون  

52  

53  

  ديون االستثمار

  ديون املخزونات

14745076.70  

32058.00  
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  فضالت ومهمالت

  خمزونات باخلارج

  

54  

55  

  

56  

57  

58  

50  

  اقتطاعات احلساب

ديون الشركاء 

  والشركات احلليفة

  ديون االستغالل

  ديون جتارية

  ديون مالية

حساب األصول 

  الدائنة

1219145.49  

4690517.74  

  

1012133998.86  

347896347.80  

0.00  

793554426.36  

  1701374084.51  احلقوق  

  حقوق االستثمار  

  حقوق املخزونات

  حقوق الشركاء

  تسبيقات احلساب

  حقوق االستغالل

  على الزبائن حقوق

  النقدية

  حقوق اخلصوم املدينة

5110211.76  

0.00  

30231555.34  

793224801.60  

111370.45  

793246381.23  

76748977.02  

2700787.11  

  

88  

  

  نتيجة الدورة

  

33756093.04-  

  1743075575.45  المجموع   17430755575.45  المجموع  
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  2011الميزانية المحاسبية دورة 

  املبالغ  اخلصوم  ج.ر  املبالغ  األصول  ج.ر

  892054067.56  األموال اخلاصة    4144241.28  االستثمارات  

20  

21  

22  

24  

25  

28  

  مصاريف إعدادية

  قيم معنوية

  أراضي

  جتهيزات اإلنتاج

  جتهيزات اجتماعية

  استثمار قيد التنفيذ

0.00  

35005680.81-  

0.00  

38443912.26  

1885.83  

704124.00  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

  األموال اجلماعية

  األموال اجلماعية

  عالوات اإلصدار

  احتياطات

  إعانات االستثمار

  فارق إعادة التقييم

  أوراق املسامهة

  االرتباط بني الوحدات

  نتائج قيد التخصيص

مؤونات اخلسائر 

  والتكاليف

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

239197.30  

0.00  

0.00  

796539734.28  

95275135.98  

0.00  

  1061169.01  املخزونات  

30  

31  

33  

34  

35  

36  

37  

  بضائع

  مواد ولوازم

منتوجات نصف 

  مصنعة

منتوجات وأشغال قيد 

  اإلجناز

  منتجات تامة

0.00  

1061169.01  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  1709188564.03  الديون  

52  

53  

  ديون االستثمار

  ديون املخزونات

15854705.86  

0.00  
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  فضالت ومهمالت

  خمزونات باخلارج

  

54  

55  

  

56  

57  

58  

50  

  اقتطاعات احلساب

ديون الشركاء 

  والشركات احلليفة

  ديون االستغالل

  ديون جتارية

  ديون مالية

  حساب األصول الدائنة

977579.73  

396018021.52  

  

382484910.90  

34365734.75  

0.00  

879487611.27  

  2549838690.62  احلقوق  

  االستثمار حقوق  

  حقوق املخزونات

  حقوق الشركاء

  تسبيقات احلساب

  حقوق االستغالل

  حقوق على الزبائن

  النقدية

  حقوق اخلصوم املدينة

3761650.89  

0.00  

30231155.34  

1479796540.47  

7081245.56  

843842972.25  

182519738.16  

2604987.95  

  

88  

  

  نتيجة الدورة

  

46198530.68-  

  2555044100.91  المجموع    2555044100.91  المجموع  

  

مع تلك املتعلقة  2012أنه مبقارنة حسابات دورة : أما معطيات التفسري فكشفت من خالل تقرير التسيري

  :بالدورات السابقة تسمح لنا بإبراز التعاليق التالية
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  :أصول الميزانية

 2012سنة  2555503131.89إىل  2011سنة  1828082554.23جمموع أصول امليزانية ارتفع من 

  .%39.79مبعدل منو قدره 

  :االستثمارات الخاصة

  دج 54328491.37بلغت : 2011يف سنة 

  دج 55867757.00بلغت : 2011يف سنة 

واليت ميكن تفصيلها  2012عن اإلجنازات احملققة يف دورة  %2.83يالحظ منو حجم هذه االستثمارات مبقدار 

  :على النحو التايل

  المبلغ في  البيان

31/12/2012  

  الحركات أثناء دورة

2012  

  المجموع العام

  25097480.00  -678384.00  25775864.00  املباين

  403512.76  18800.00  384712.76  معدات وأدوات

  5640199.70  0.00  5640199.70  معدات نقل

  6038782.25  695582.01  5343200.24  جتهيزات مكتب

  9121453.70  670195.44  8451258.26  اإلعالم اآليل جتهيزات

  8858554.59  145688.18  8703866.41  تأسيسات و�ييئات

  3650.00  0.00  3650.00  جتهيزات اجتماعية
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  704124.00  678384.00  25740.00  استثمارات قيد التنفيذ

  55867757.00  1539265.63  54328491.37  ا�موع

   

  :االهتالكات

  دج 13466483.37بلغت : 2011يف سنة 

  دج 16717834.91بلغت : 2012يف سنة  

حيث أن جتهيزات للمركز  2012مرده إىل املخصصات املسجلة يف دورة  %24.14االرتفاع املسجل واملقدر بـ 

  الطيب االجتماعي كان حمل اهتالكات 

  : وميكن شرحها بداللة احلركات التالية مرتاكمة مع تلك للتسيري اإلداري،

مبلغ األصل   البيان

  لالستثمار

مخصصة دورة   اهتالكات سابقة

2012  

القيم المحاسبية   التراكم

  الصافية

  22156007.67  2941472.33  461246.56  2480225.77  25097480.00  املباين

معدات 

  وأدوات

403512.76  160836.76  39701.84  200538.60  202974.16  

معدات 

  نقل

5640199.70  4305017.59  650717.78  4955735.37  684464.33  

  3384250.21  2654532.04  250277.27  2134254.77  6038782.25جتهيزات 
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  مكتب

جتهيزات 

اإلعالم 

  اآليل

9121453.70  23099387.62  1110568.33  3420506.95  5700946.75  

تأسيسات 

  و�ييئات

8858554.59  2074810.71  468474.76  2543385.47  6315269.12  

جتهيزات 

  اجتماعية

3650.00  1399.17  365.00  1764.17  1885.83  

استثمارات 

  قيد التنفيذ

704124.00  0.00  0.00  0.00  704124.00  

  39149922.07  16717834.93  3251351.54  13466483.39  55867757.00  ا�موع

  

  :المخزونات

  دج 807778.60بلغت : 2011يف سنة 

  دج 1061169.01بلغت : 2012يف سنة  

وهي تعكس  %31.36إن املخزونات واليت متثل قيمة املواد واللوازم للتسيري اإلداري شهدت ارتفاعا قدره 

   .االحتياجات العادية للعمل اإلداري
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  :الحقوق المستحقة اإلجمالية

  دج 1758983797.12: 2011يف سنة 

  دج 238878767.97: 2012يف سنة 

  .وميكن تفسري بكسب مكونات هذه احلقوق %35.80يالحظ ارتفاع يف احلقوق املستحقة مبقدار 

  : الخصوم المدينة

 2482052.79ملبلغ  2010وميثل الدفع اجلزايف على منح دورة  2604987.95هذه احلساب حقق مبلغ 

ويتم اسرتجاعها باإليرادات للتوزيعات املختلفة باإلضافة إل القبض لالشرتاكات الوجهة على مستوى التغطية  دج

  دج  122935.16للمبلغ ) التحصيل(

  :الحقوق على مستفيدي الخدمة

  دج 3479211.76بلغت : 2011يف سنة 

  دج 2574650.89بلغت : 2012يف سنة 

  .االستحقاق الدفع احملققويرجع ذلك لالسرتجاع احملقق الشهري باإلضافة إىل  %26.00يالحظ اخنفاض قدره 

  :حقوق االستثمار

  دج 1631000.00بلغت : 2011يف سنة 

  دج 1187000.00بلغت : 2012يف سنة 

  .ويرجع إىل التسديد للقروض احملررة من طرف خمتلف املستفيدين %27.22يالحظ اخنفاض قدره 

  : التنسيق على الخدمات

  دج 114749.23بلغت : 2011يف سنة 
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  دج 79245.56بلغت : 2012يف سنة 

  :وميكن تفصيله كما يلي %30.94هذا احلساب سجل اخنفاضا مبعدل 

 دج 14874.93: خمتلف الديون 

 دج 364370.63: مصاريف مسرتجعة 

  :تسبيقات على المستفيدين

ووصلت خالل الدورة . للعمال من طرف الصندوق ملختلف املناسبات الدينية والوطنية وتشكل خمتلف التسبيقات

  دج 894000.00املعينة إىل احلدود 

  :النقدية

  .ومتثل خمتلف احملاصيل للصندوق من احلسابات البنكية واحلسابات األخرى

  :خصوم الميزانية

  : االرتباط بني الوكاالت

  .والديون اجتاه الصناديق األخرىهذا احلساب يشكل من أرصدة احلقوق 

  :االحتياطات

  .هذا احلساب والذي ميثل نتائج قيد التخصيص عرف ارتفاعا مقارنة بالنسبة املنصرفة

  :ديون املخزون

  .هذه احلساب أقفل برصيد معدوم خبالف الدورة املنصرفة

  :حسابات األصول الدائمة

  دج 793554426.36بلغت : 2011يف سنة 
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  دج 879487611.27لغت ب: 2012يف سنة 

وهذا احلساب ميثل خمتلف االشرتاكات الباقية يف صورة  %06.38هذا احلساب ارتفاعا مقارنة بالنسبة السابقة 

  .2012مدينة يف �اية دورة 

  :اقتطاعات حلساب

  دج 1219145.49بلغت : 2011يف سنة 

  دج 1436610.71بلغت : 2012يف سنة 

واالنقطاعات من احلساب للهيئات وعرف هو اآلخر ارتفاع قدره هذا احلساب ميثل التحصيالت   

  :وميكن تفسري كما يلي 17.84%

 دج 598243.63: 2012أجور ديسمرب /الضريبة على الدخل اإلمجايل -

 دج 52385.0:  2012منح ديسمرب /الضريبة على الدخل اإلمجايل -

 دج 588795.02: الضريبة على الدخل اإلمجايل      ديسمرب          -

  :ديون التشغيل

  دج 1013757505.05بلغت : 2011يف سنة 

  دج 396018021.52بلغت : 2012يف سنة 

وهذا راجع إىل نتيجة حتويل ديون التسيري  %60.94هذا احلساب عرف اخنفاض مقارنة بالنسبة املاضية مبعدل 

ويرتكب هذا ) التمركز(جميع إىل وكالة صندوق التأمني لغري األجراء لغرض الت CNRللصندوق الوطين للتقاعد 

  :احلساب من

 دجCNAS SBA=73918852.24الصندوق الوطين للتامينات االجتماعية  -
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 دجCNAS Tlemcen=307492543.62الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  -

  :ديون التسيري

  دج 1230360.69بلغت : 2011يف سنة 

  دج 2994327.07بلغت : 2012يف سنة 

  .%143.37هذا احلساب عرف ارتفاعا مقارنة بالنسبة املنصرمة مبعدل 

  وهذا راجع لالرتفاع احملقق يف الدفع اجلزايف واالشرتاكات

  :املستخدمون

  دج 1836650.86بلغت : 2011يف سنة 

  دج 2665118.39بلغت : 2012يف سنة 

العطل طبقا ملبدأ استقاللية الدورات، باإلضافة ملطلب منحة املردودية  هذا احلساب ميثل خمتلف املعاينات ملؤونات

  .2012اجلماعية للثالثي الرابع 

  :دراسة حساب النتائج

  المنتوجات

  التغير بالنسبة  التغير بالقيمة  2011دورة   2012دورة   البيان

207505040  التأمينات االجتماعية

.70  

208013316

.19  

508275.49-  99.76%  

  %243777850900781876657004026.127.06  والتقاعد املنح
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.10  .26  6 -  

اخلدمات الصحية 

  االجتماعية

201053389

.70  

189919331

.03  

1186058.87  106.27%  

2513173.7  أموال الدعم والنجدة

2  

1936447.8

5  

576725.87  129.78%  

1256586.8  املراقبة الطبية

4  

1610926.7

1  

354339.87-  78.00%  

.47713031  اإلداري التسيري

37  

46119315.

54  

1593715.83 -  103.46%  

522871072  المجموع

.43  

117738121

13.58  

654510141.1

5 -  

44.41% 

  

  

  

  

  

  



 شبكة األجراء لغیر االجتماعیة للتأمینات الوطني للصندوق تطبیقیة دراسة الفصل الثالث

 مستغانم

 

 

133 

  :التكاليف

  

  التغير بالنسبة  التغير بالقيمة  2011دورة   2012دورة   البيان

141664464  التأمينات االجتماعية

.95  

143712726

.70  

6951738.25  105.16%  

.34368794  املنح والتقاعد

44  

319732087

.12  

23946707.32  107.49%  

اخلدمات الصحية 

  االجتماعية

-  -  -  -  

  -  -  -  -  أموال الدعم والنجدة

2124258.9  املراقبة الطبية

2  

2225321.4

5  

10162.53-  95.46%  

.73278968  التسيري اإلداري

04  

72895208.

19  

383759.85  100.53%  

560746486  المجموع

.35  

529565343

.46  

31181142.89  105.89% 
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  :تغطية التكاليف

  

  الفارق بالنسبة  الفارق بالقيمة  التكاليف  المنتوجات  البيان

207505040  التأمينات االجتماعية

.70  

141664464

.95  

65840575.75  46.48  %   

243777850  املنح والتقاعد

.10  

34368794.

44  

99900944.34

-  

29.07-%   

اخلدمات الصحية 

  االجتماعية

201053389

.70  

0.00  20105389.70  100.00 %  

2513173.7  أموال الدعم والنجدة

2  

0.00  2513173.72  100.00 % 

1256586.8  املراقبة الطبية

4  

2124258.9

2  

867672.08-  40.85- %  

.47713031  التسيري اإلداري

37  

73278968.

04  

25565936.67

-  

34.89- %    

522871072  المجموع

.43  

560746486

.35  

37875413.92

-  

6.75 - % 
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  النتائج  

  األرباح  الخسائر  البيان

  66021495.75    التأمينات االجتماعية

    9990944.34  املنح والتقاعد

  20105389.70    اخلدمات الصحية االجتماعية

  2513173.72    أموال الدعم والنجدة

    867672.08  املراقبة الطبية

    25737656.40  اإلداري التسيري

  88640050.17  126306272.82  المجموع

    37866213.65  نتيجة الدورة

  

  :وكانت النتائج كالتايل

  دج 647815870.11قدر بـ : الفائض 2011دورة 

  دج 37866213.65قدر بـ : الفائض 2012دورة 

إن اهلدف الرئيسي من وراء إقامة صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء هو التخفيض من أعباء املواطن الغري 

أجري وال يتأتى هذا الضمان إال عن طريق وظيفة التحصيل ملداخيل هذه االخرية هي املورد الرئيسي للصندوق 
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دوق، فكلما التزم املؤمن بدفع االشرتاكات املفروضة وهلذا فإننا جند ألن هناك عالقة طردية بني املؤمن وهذا الصن

عليه فإنه يتحصل دون شك على مستحقاته عند اللزوم، زيادة على أن هذه الوظيفة حتتاج على السري احلسن، 

لذلك رأينا ألنه من الالزم تكوين موظفي الصندوق للحصول على متخصصني أكفاء هلذه الوظيفة احلساسة 

لكي يستطيع هذا الصندوق القيم بالتزاماته اجتاه املؤمن يف أحسن الظروف وأسرعها ولغريهامن التخصصات 

  . وبأحدث الوسائل
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  الخاتمة

يعترب الضمان االجتماعي من أهم عناصر السياسة االقتصادية للبالد، وذلك لقوة الرتابط بني مصري الضمان 

  . االجتماعي واالقتصادي بصفة عامة

والتوزيع العادل هلا من خالل  التعويضات اليت يقدمها  وترتجم هذه العالقات بالبحث عن استمرارية املوارد،

  .)العينية والنقدية(

حيث يستمد هذا النظام موارد متويلية أساسا من اشرتاكات املنخرطني ويف املقابل يطلب هؤالء بالتعويض عند 

  . اقتضاء احلاجة

ويراعي فيه العمل مببدأ التضامن بني والواقع أن نظام الضمان االجتماعي يشارك يف إدارته الشركاء االجتماعيني 

  .الفئات االجتماعية املنخرطة، حبيث يوفر أكرب قدر من املوارد ويضمن أقصى محاية ممكنة

إن املبدأ األساسي للضمان االجتماعي هو مواجهة األخطار الفردية واجلماعية ألنه كلما تطورت ا�تمعات وازداد 

حتماء والتأمني ضد اخلطر وذلك لكون األصل فيه االحتياط لوقت حتتاج عدد األفراد كلما زادت احلاجة إىل اال

  . فيه مواجهة احتياجات مستقبلية حمتملة الوقوع

انعكاسات فعالية نظام الضمان االجتماعي على ديناميكية االقتصاد الوطين اليت حاولنا من : إشكالية خاللومن 

ذا القطاع وخصوصا ما يتعلق بالنظام اجلزائري ودراسة حالة خالهلا تسليط األضواء على بعض اجلوانب اهلامة هل

  . الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء املعروف وسط فئة أصحاب املهن احلرة والعمال غري املأجورين

  .نصل إذن إىل تقييم صحة الفرضيات اليت مت االنطالق منها لدراسة هذا املوضوع 

خطار هي فعال دافعا أساسي للتأمني بصفة عامة وكذلك املزايا اليت حيصل عليها املؤمن إن الرغبة يف اقتحام األ

لبنة األساس االستمرار وتطور النظام، إال أن بعض املشاكل اليت تعرتض هاتني الفرضيتني من شأنه أن يعيق هذه 
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وأدواته يف حتصيل املداخيل وإعادة االستمرارية وهذا التطور وخصوصا األطر القانونية املنظمة ومدى فعالية النظام 

  . إنفاقها يف خمتلف مزايا وتكاليف الصندوق

من زاوية أخرى، يعد حتقيق األمن االجتماعي هدفا من أهداف التنمية االقتصادية ملا له من أثر على الفرد 

  .واملؤسسة وما يوفر هلما من جو األمن والثقة وبالتايل التوسع بكل حرية وشفافية

كما أن أساس قيام النظام هو اإلشرتاكات اليت يدفعها املؤمن واليت ستنفق فيما بعد بصور خمتلفة عند اقتضاء  

  .احلاجة يف خمتلف املزايا اليت يسدي �ا النظام خدمة ملنخرطيه

ة إن الفرضية املتعلقة مبا يستمده نظام الضمان االجتماعي من استمرارية من خالل جتميع املدخرات إلعاد 

استثمارها صحيحة إىل حد بعيد ولكن يبقى األساس فيما يتعلق مبجال التمويل عن طريق مجع اإلشرتاكات من 

  . )الرقابة، التوعية وغريها(املكلفني األصل الذي البد من العمل على ترقيته ملختلف الطرق 

عي شريطة توفري كل اإلمكانيات حقوق أصل قيام واستمرار نظام الضمان االجتما/ وأخريا تبقى قاعدة االشرتاك  

  . املادية والبشرية لضمان توازن القاعدة ألن اختالهلا يؤدي ال حمالة لزوال النظام

رغم كل ا�هودات املبذولة تارة الستعادة أملك الصندوق وتارة أخرى للحصول على هياكل استقبال مالئمة 

ياكل وعدم توفرها على معايري العمل واالستقبال ال وذلك من خالل الشراء أو اإلجيار إال أن إشكالية نقص اهل

  .مستغامنزال مطروحا للكثري من الوكاالت ومثال ذلك وكالة 

أيضا وضمن نفمر املياق املتميز بالضغوط النامجة عن نقص اهلياكل، قابل ذلك القيام بتحويل املهام املتعلقة  

  :  بالصالحيات املخولة له قانونا، حيث مت حتويل

  .1995يف  CASNOSإىل  CNASنشاط التحصيل من  -

 .1996نة س (CNMA)شاط حتصيل اشرتاكات الفالحني من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ن -
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 . 1999-1996حتويل شعبة التأمينات االجتماعية خالل  -

 . 1999سنة  CNRحتويل شعبة التقاعد من  -

ولقد شكلت هذه العملية ضغطا كبريا على أعوان الصندوق جبهودهم الكبرية مقابل اهلياكل املتواضعة والعدد  

  . عوانألالقليل من اإلطارات وا

جراء واليت كانت موزعة على خمتلف مراكز الدفع ألكما شكل موضوع حتويل ملفات املؤمنني غري ا*    

ووقتا كبريا جلمع وتركيز هذه امللفات وخصوصا مع بعض االختالفات لصندوق األجراء ضغطا إضافيا يف التسيري 

  . يف حدود التغطية اجلغرافية لكل الصناديق

بتسجيل أن الصندوق مر  ، شهدت حتسنا،2003وحىت  1995إن وضعية الصندوق املالية منذ سنة *    

باختالل مايل حاد يف خالل بداية هذه الفرتة كن هذه النتيجة اليت تتحسن من سنة إىل أخرى ال تزال غري كافية، 

  .وما مييزها ضعف عملية التحصيل وباملقابل ازدياد نفقات الصندوق خصوصا التقاعد

إىل االمتناع عن تسوية اشرتاكا�م يف إن املالحظات السابقة اليت مت تسجيلها دفعت باملكلفني *    

ومن خر . مواعيدها ومنهم من ذهب إىل االمتناع التام عن الدفع مما جعل الضغط يزداد على مصلحة املنازعات

  : الدراسة اليت قمنا �ا يف هذا املوضوع استطعنا تسجيل املالحظات التالية

ناقضا كبريا أصبح يهدد سالمته واستقراره ء إن الضمان االجتماعي لغري األجراء حيتوي يف طياته ت -

حيث ينبع هذا األخري من تناقص وأقدمية األنظمة التشريعية املعمول �ا واملستمدة أمماسا من االشرتاك بذهنية 

  . والنابعة أصال من فرتة اخليار االشرتاكي) 1983قوانني سنة (قوانني الرخاء االقتصادي 

واليت أصبحت متثل شرحية واسعة يف ا�تمع اجلزائري واليت تضم احملامني،  وبالنسبة لشرحية غري األجراء -

األطباء، اخلرباء، احلرفيني، املسثمرين وغريهم، صار من غري املؤسس علميا أن خنضعها لنفى القواعد دون مراعاة 



 
140 

دفا لفراغ قانوين خلصوصيات عل شرحية سواءا فيما خير التزامات أو احلقوق، وذلك لكون هذا التنوع أضحى مرا

  . يتعلق بتكييف حاالت كثرية ء مل يرد بشأ�ا أي تكفل

بتحويل نظام  1995من جهة أخرى، فإن مباشرة صندوق غري األجراء ملهامه انطلقا من سنة  -

ة من العوائق والعوائق أثرت على الصندوق مجلقد واكبه  CASNOSإىل  CNASالتحصيل من صندوق األجراء 

  . سلبا وال يزال بعضها عالقا حىت الساعة

عرقل كثريا انطالقته الفعلية السيما يف جمال  CNASإن انصهار الصندوق من ذي قبل يف الصندوق  -   

  : املعلوماتية حيث يالحظ

  م املعلومايت للتحصيل لنظاتبعة النظام غري األجراء فيما خيص ا*    

  تبعية النظام فيما خيص التقاعد  *   

  . غياب نظام معلومايت موحد يأخذ بعني االعتبار خصوصيات نظام غري األجراء*    

ويف جمال آخر مل تواكب هذه االستقاللية استعادة لكل اهلياكل اليت ترجح ملكيتها لصندوق غري 

ت األخرى، األمر الذي جعل الصندوق يباشر األجراء، واليت جاءت يف جمملها يف صندوق األجراء وبعض اإلدارا

مهامه يف هياكل صندوق األجراء حيث كانت يف الكثري من األحيان مكاتب ال تتوفر على أدىن شروط العمل له 

  . عوان وال حىت االستقبال احلسن للمؤمنني

ه العقلية من خر العديد ئية، وقد تولدت هذلقضالقد صارت الشبكة تسري العديد من امللفات احملولة إىل اجلهات ا

  : من احلقائق أمهها

االستقبال السيئ الذي يعين به الكثري من املنخرطني وذلك يرجع بالدرجة األوىل إىل ضعف األعوان *    

  . املسخرين للعملية وعدم تكوينهم وحسن اختيارهم هلذه الوظائف
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فروض أن يكون تسديده الشرتاكات إحساس املنخرط بعدم االستفادة الفعالة من النظام، إذ من امل*    

ه االستفادة اليت يشو�ا القصور وطول املدة، والبريوقراطية، جتعل هذا األخري هذمقابل باالستفادة من مزايا، 

  . يفضل االعتماد على النفس يف التغطية التأمينية، وهو ما جيعل شرحية هامة تفضل عدم االنتساب إىل الصندوق

  . لدى األفراد ضعف الوعي التأميين*    

إن املالحظات املذكورة سابقا جمتمعة بطبيعة احلال أثرت تأثريا بالغا ال يستهان به على السري احلسن للصندوق 

  : وأفرزت جمموعة من النتائج واالنعكاسات نراها كما يلي

بطاقات  (CNR CNAS)ال يزال الصندوق يف تبعية ملختلف صناديق الضمان االجتماعي األخرى  *

بسبب حتمل هذا  (CNR)لـالتخليصات اليت يقدمها الل ومن خ (CNR)التقاعد اليت ال تزال باسم الصندوق 

  . (CASNOS)األخري نفقات متعلقة مبؤمين الصندوق 

تعد مشكلة افتقار الصندوق غري األجراء إىل اهلياكل املناسبة لالستقبال والعمل سببا المتناع شرحية  *    

  . نخرطني يف الوفاء مبستحقا�اكبرية من امل

ب رؤية مسريي حس(عدم إمكانية تدعيم العناصر البشرية رغم النقص الكبري بسبب عدم توفر اإلمكانيات املالية 

  . )الصندوق

كم  1000قلة اهلياكل أدى إىل عدم رغبة الكثري من املعنيني االنتقال إىل مسافات طويلة قد تصل إىل  *

  . )متنراست(يف بعض احلاالت 

إن النقاط السابقة الذكر دفعت باملسريين العمل جبدية لتوفري املقرات والوحدات الالزمة حلسن *    

  . االستقبال وتوفري الشروط املناسبة له

  . ولعل ذلك ما دعم عملية فتح الشبابيك املتخصصة
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مرارية النظام يعد اهلاجس إن حتقيق التوازن املايل الذي يعترب العنصر األساسي لضمان دميومة واست* 

خري هو توسيع قاعدة االشرتاك قصد احلصول على ألالرئيسي للصندوق، ويعترب الرهان األول الذي يواجه هذا ا

موارد مالية معتربة متكنه من مواجهة النفقات املرتتبة على التزاماته وخصوصا صرف املعاشات والتعويضات على 

بذولة ال زالت ال تواكب االرتفاع املذهل واملستمر للطالبني على منح التقاعد الدواء، غري أن هذه ا�هودات امل

  : والذي سبق بكثري ارتفاع املداخيل، واحلصيلة

  . نفقات أكيدة ودورية ومنظمة االرتفاع* 

  .مداخيل حمتملة االرتفاع وغري منظمة* 

إىل حتقيق احلماية االجتماعية لفئة العمال يهدف يف األصل  )امتيازات/اشرتاك(إن طبيعة النظام وأصله التضامين 

  . سواء املأجورين أو غريهم

هذه احلماية من شأ�ا دفع عجلة التنمية االقتصادية ملا حتققه من تفعيل للفرد واملؤسسات وتشجيعهم على العمل 

  . يف جو تسود فيه الثقة واألمان

فقات دفع �ا لتحقيق عجوز متوالية واختالالت وباملقابل ضعف املداخيل هلذه الصناديق مقابل ازدياد الن   

  . يف هياكلها املالية وبالتايل صارت عب ء على االقتصاد، بدال ان تكون خادما له

وهو ما يدفع مسريي هذه الصناديق وعلى رأسها صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء على وجوب العمل  

  .الهتمام بزبائن الصندوق وليسر اخلاضعني لهعصرنة النظام وذلك من خالل تدعيم أكثر ا: على

  .بإدخال نظام معلومايت موحد وفعال وملا ال الوصول إىل نظام موحد بني الصناديق اخلمسة 

  :وكذلك تكوين ورسكلة عمال الصندوق وتوجيههم كل مبا يتناسب ومستواه وإمكانياته من خالل 

 إعادة االعتبار للعامل البشري .  
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  وتوعيتهم بنبل املهمة اليت يقدمو�اترقية األعوان . 

 حتسني مردود ونوعية اخلدمات املقدمة . 

  : كما جيب أن يعمل املسريون على وجوب

  حتسني العالقة اليت تربط الزبون بالصندوق وذلك بالرفع من خدمات األداء.  

   التسديد بدفعات وغريها. مدة معاجلة امللفات (حتسني نوعية اخلدمات( 

   املنظومة القانونية وتوحيدها 

  حتسني مثة الصندوق مبحيطه من خالل فضاءات االتصاالت مع الغري، مث التوعية والتحسيس بدور

 .افههدالصندوق وأ

بعد الطرح السابق نرى أنه من الضروري تقدمي بعض الرؤى اليت نراها ضرورية لتفعيل دور ومهام الصندوق، هذه 

  : جمموعات أساسية من احللول احات جنملها يف ثالثالقرت ا

  : وذلك: حتصيل اإلشرتاكات .1

  .بإعادة النظر يف خمتلف مستويات االشرتاك وجعها تتناسب مع مستويات احلياة للمعنيني*    

  . حسب اإلمكانيات %15ختفيض نسبة اإلشرتاك إىل أقل من *   

  : تقدمي تسهيالت فيما خيص دفع االشرتاكات تتعلق بـ*    

  . ديسمرب من السنة 31متديد اآلجال القانونية إىل  -

  السماح بالدفع عن طريق األقساط  -

  . إعفاء املتقاعدين النشطني من االشرتاكات أو إنشاء نظام إلعادة تقييم منحة التقاعد -

  الفعلية للنشاط  متديد آجال التصريح بالنشاط إىل ثالث أشهر على األقل بداية من تاريخ املمارسة -
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  اإلعفاء من زيادات التأخري للفرتات املاضية  *

  إجراءات استثنائية لالعفاء ان عقوبات التأخري القدمية* 

  التخفيض من وثائق إجراءات االنتساب * 

تطهري ملفات املنخرطني من حيث تفعيل نداءات اإلشرتاكات ومعاجلة امللفات العتيقة وأيضا إلغاء الديون * 

  .حيلة الدفعاملست

  : وذلك من خالل: إجراءات تتعلق بنظام التعويضات. 2

ضرورة تدخل الدولة لتدعيم منح التقاعد كما هو احلال لصندوق التقاعد ته حتمني االستقبال وتوفري اهلياكل * 

  األزمة لذلك الفعالية يف معاجلة امللفات بالتزام السرعة، الدقة، التسهيل تقريب الصندوق من مؤمنيه

وذلك بإبرام اتفاقيات مع الصيدليات السيما القطاع   CNASالدفع عن طريق الغري كما هو احلال مع صندوق * 

  اخلاص 

  CNASلـكما هو احلال بالنسبة   )55-60(للرجال والنساء على الرتتيب إىل  )60-65(مراجعة سن التقاعد * 

 رفع املنح  *

  .)الراحه والعطل الصيفية ألبناء غري األجراء وغريهامراكز (تطوير النشاط الصحي واالجتماعي  *

  : جوانب خمتلفة -3

  تطوير منظومة االتصال  *

  مراجعة بعض القوانني وحماولة إثرائها للتناسب مع خصوصية فئة غري األجراء  *

  ضرورة اسرتجاع أمك الصندوق من عقار وغريه * 

  أحسن اخلدمات والفوائد  ضرورة توظيف أموال الصندوق يف بنوك تضمن* 
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تعميم الشبابيك اخلاصة على مستوى كافة مناطق الوطن، واحملاولة قدر املستطاع إدراج فرعي تأمينات حوادث * 

  العمل واألمراض املهنية، املنح العائلية حىت يستفيد منهما منخرطوا النظام 

  . تطوير شبكة اإلعالم اآليل ونظام املعلوماتية *

  . ن العمال مبا خيدم مماحل املنخرط وبالتايل النظامترقية وتكوي *

على مستوى الشبكات الوالئية لتفعيل نظام األداءات  (Centre payeur)وملا ال إنشاء مراكز الدفع  *

  . والتعويضات

  . نرتك يف األخري هذه اإلشكاليات املقرتحة ملن يهمه األمر، أو ميتلك رغبة اخلوض يف غمار هذه املواضيع

  .ما هي األدوار املنوطة بنظام الضمان االجتماعي يف ظل املتغريات االقتصادية *   

  ما هو دور التخصص يف تطوير نظام الضمان االجتماعي ؟ *   

  ما هي وضعية نظام الدفع والتعويض يف ظل ميكانزمات اقتصاد السوق؟ *    

  للتجارة على أنظمة ما هي اآلثار املتوخاة من انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية *    

  الضمان االجتماعي؟
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