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 و ٕاىل لك من قدم يل ید العون و املسا�دة

 شكر �اص للجمیع

 



 الخطــــة
 المقدمة  -
 الفصل األول: اإلطار المفاھیمي للضمان اإلجتماعي -
 ماھیة الضمان اإلجتماعيالمبحث االول:  -
 مفھوم الضمان اإلجتماعيالمطلب األول:  -
 الفرع األول: نشأة الضمان اإلجتماعي -
 الفرع الثاني: وسائل الحمایة السابقة لقانون الضمان اإلجتماعي -
 خصائص و أھداف الضمان اإلجتماعيالمطلب الثاني:  -
 الفرع األول:خصائص الضمان اإلجتماعي -
 الفرع الثاني: أھداف الضمان اإلجتماعي -
 تطور نظام الضمان اإلجتماعي في الجزائرالمبحث الثاني: -
 الضمان اإلجتماعي قبل مرحلةاإلستقاللالمطلب االول:  -
 1950إلى سنة  1929الفرع االول:الفترة التاریخیة من سنة  -
 1962إلى  1950الفرع الثاني: الفترة التاریخیة من سنة  -
 الضمان اإلجتماعي بعد مرحلة اإلستقالل. المطلب الثاني:  -
 .1983إلى  1962الفرع األول: الفترة التاریخیة من سنة   -
 1983الفرع الثاني: الفترة التاریخیة بعد سنة  -

 

 ویلھاالفصل الثاني: مجاالت وھیاكل الضمان اإلجتماعي و تم -
 جتماعيالضمان اإل مجاالت المبحث األول: -
 .المخاطر المغطاةالمطلب األول:  -
 .طر و األمراض المھنیةالفرع األول: المخا -
 الفرع الثاني: المخاطر الحیاتیة -
 مستفیدون من التغطیة اإلجتماعیة.ال المطلب الثاني: -
 فرع األول: الفئات العمالیة.ال -
 الفئات األخرى الفرع الثاني: -
 ان اإلجتماعي و طرق تمویلھا.ھیاكل الضم المبحث الثاني: -
 جتماعيھیاكل الضمان اإلالمطلب األول:  -
 . CNASالفرع األول: الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  -
 CNRقاعد الفرع الثاني:الصندوق الوطني للت -



 .CASNOSالفرع الثالث: الصندوق الوطني لغیر األجراء  -
 .CNACوطني للتأمینات على البطالة الفرع الرابع: الصندوق ال -
الفرع الخامس: الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة والعطل المدفوعة األجر  -

 CACOBATPHالناجمة عن سوء األحوال الجویة 
 یاكل الضمان اإلجتماعي.طرق تمویل ھ المطلب الثاني: -
 شتراكات المھنیة.الفرع األول:التمویل بواسطة اإل -
 ضریبة.الثاني: التمویل بواسطة ال الفرع -
 دوق الوطني للعمال األجراء.الفرع الثالث:التمویل باإلشتراكات األساسیة الواجبة الدفع للصن -
الفرع الرابع: التمویل باإلشتراكات األساسیة الواجبة الدفع للصندوق الوطني للعمال  -

 جراء.غیر األ
 لة.لواجبة الدفع للصندوق الوطني للبطاالفرع الخامس: التمویل باإلشتراكات األساسیة ا -
 ـــــــــة.الخاتمــ -

 



1 
 

ةــــــمقدمال  

 

یشكل الضمان اإلجتماعي أحد صور الحمایة اإلجتماعیة التي نصت علیھا 

المعاھدات و الدساتیر الدولیة التي تھدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفیدین من الضمان 

اإلجتماعي، و ذوي حقوقھم سواء أكانوا أجراء أو ملحقین باألجراء، و أیا كان قطاع النشاط 

 ینتمون إلیھ.الذین 

أمام تزاید المخاطر اإلجتماعیة و ضعف القدرات المالیة لألشخاص الخاضعین 

لنظام الضمان اإلجتماعي أصبح من الضروري التفكیر في طرق كفیلة للحد من ھذه 

   المخاطر ، من خالل إنشاء نظام الضمان اإلجتماعي ، و الذي یشكل مكسبا ھاما للمجتمع

اإلجتماعیة ضد األخطار التي تھدد األفراد المستفیدین من الضمان فعالة للحمایة  أداةو 

ادي اإلجتماعي اإلقتصمین اإلجتماعي ھو ذلك النظام اإلجتماعي ، و ذوي حقوقھم ن فالتأ

، و تطبقھ مباشرة لتؤمن فیھ حدا معینا من الموارد، و الخدمات الطبیة الذي تصنعھ الدولة

ن قبلھم أو لحسابھم من قبل أصحاب العمل أو من اإلثنین لألفراد مقابل دفعات نقدیة تدفع م

             تلك الحاالت أھممعا، و قد تساھم الدولة أیضا مالیا ، و ھو األمر الشائع اآلن، و 

         و المخاطر: المرض ، العجز ، إصابة العمل، البطالة ، الشیخوخة، الوالدة و الوفاة،

ف أو ینقطع اإلنسان بسببھا عن العمل، و التي یصبح منھا و غیرھا من الطوارئ التي یتوق

 مورده غیر كاف إلشباع حاجاتھ الضروریة.

، و اإلجتماعیة للدولة ي مؤشرا ھاما للسیاسة اإلقتصادیةیشكل الضمان اإلجتماع

من خالل العالقة القائمة بین ھذا النظام و اإلقتصاد الوطني  و التي تسخرھا الدولة من اجل 

على عنصر التضامن  أساساالسیاسة اإلجتماعیة في جانب الحمایة ، و التي تركز إنجاح 

اإلجتماعي الذي یشكل الركیزة األساسیة لنظام الضمان اإلجتماعي من اجل تحقیق العدالة 

 اإلجتماعیة في المجتمع.
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مقدمــــــةال  

 

تعكس المنظومة الوطنیة للحمایة اإلجتماعیة ألي بلد مستوى التطور اإلجتماعي 

و اإلقتصادي و ھي أیضا مرآة عاكسة لمستوى التشاور بین مختلف الفاعلین في الساحة 

 اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة .  

مان الض أنظمةیرتبط التطور التاریخي ألنظمة الحمایة اإلجتماعیة، و ال سیما 

اإلجتماعي عبر العالم، إرتباطا وثیقا بتاریخ مختلف الحركات اإلجتماعیة التي میزة البشریة 

بالغة في حمایة العمال و عائالتھم نظرا  أھمیة، و یكتسي الضمان اإلجتماعي الیوم 

، و ھو ضابط أداء اإلقتصاد الوطنيلإلنعكاسات اإلیجابیة على توزیع الدخل القومي و على 

 تاریخ تطوره. ھام عبر

یعتبر الضمان اإلجتماعي في الجزائر جزء من المحیط المباشر للعمل و عائلتھ، 

      حیث عرفت منظومة الضمان اإلجتماعي بالجزائر منذ نشأتھا و حتى الیوم تطورا مكثفا

، حیث تم تسجیل تحسنا 1962و متواصال على نحو أدق منذ نیل البالل إلستقاللھا سنة 

من خالل توسیع نطاقھا لتشمل فئات ما في التوجھ نحو تعمیم الحمایة اإلجتماعیة كبیرا ال سی

 واسعة من السكان مع تبسیط اإلجراءات لتخویل الحق في الضمان اإلجتماعي.

 أسباب إختیار الموضــــوع:

إن تناولنا لموضوع الضمان اإلجتماعي كمبدأ لتحقیق العدالة اإلجتماعیة جاء إلعتبارات 

 و أخرى موضوعیة. ذاتیة ،

إن دراسة ھذا الموضوع جاء كھدف لمعرفة ما تمتاز المنظومة  اإلعتبارات الذاتیة:

القانونیة للضمان اإلجتماعي، و التي تعتبر لحد الساعة لمنظومة مھمشة، و غیر مھتم بھا 

        أي إدراجھا كمادة مستقلة، بذاتھا في برامج كلیات الحقوق األكادیميسواء من الجانب 

           و العلوم القانونیة و اإلداریة و المدارس المتخصصة أو من جانب إھتمام الباحثین

 و الممارسین بھا من خالل تقدیم بحوث و دراسات في ھذا المجال.
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مقدمــــــةال  

 

ة بشكل إلجتماعي في مختلف األنظمة المقاملقد أصبح الضمان ا اإلعتبارات الموضوعیة:

، و آلیات خاصة بھا، حیث  أنظمةمنظومة قانونیة و ھیكلیة قائمة بذاتھا، تحكمھا قوانین و 

أفرز ھذا التوجھ نحو إستقاللیة النظام القانوني للضمان اإلجتماعي، منظومة متمیزة في 

التغطیة اإلجتماعیة من اجل إنجاح السیاسة اإلجتماعیة في جانب الحمایة و التي تركز 

على عنصر التضامن الجماعي، الذي یشكل الركیزة األساسیة لنظام الضمان  أساسا

 اإلجتماعي من اجل تحقیق العدالة اإلجتماعیة في المجتمع.

لتي من ھنا أردنا وراء تناولنا لھذا الموضوع تبیان الثغرات و النقائص ا

تزیل  أن، و إعطاء بعض اإلقتراحات التي من خاللھا تغاضى عنھا التشریع الجزائري

 بعض اإلشكاالت المطروحة في الواقع العملي.

 ما مدى نجاعة الضمان اإلجتماعي في تحقیق العدالة اإلجتماعیة؟ •

 التساؤالت الفرعیة التالیة: و یتفرغ عن ھذه اإلشكالیة 

 ماھیة الضمان اإلجتماعي؟ -

 ما أنواع ھیاكل الضمان اإلجتماعي؟ -

 ما عي طرق تمویلھا؟ -

التساؤالت المطروحة وفق المنھج التحلیلي المھم جدا في  لقد تمت اإلجابة على

أي بحث علمي بإعتباره األداة المستخدمة للوصول إلى نتائج سلیمة بھدف وضع حلول 

 للمشاكل المطروحة .

إلى  األوللما سبق ذكره إرتأینا تقسیم البحث إلى فصلین، سنتناول في الفصل 

تم بدوره تقسیمھ إلى مبحثین، في المبحث  اإلطار المفاھیمي للضمان اإلجتماعي، حیث

أما المبحث الثاني فضم تطور نظام الضمان نتطرق إلى ماھیة الضمان اإلجتماعي ،  األول

 اإلجتماعي في الجزائر.
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مقدمــــــةال  

أما الفصل الثاني فكان یتمحور عنوانھ حول نطاق و ھیاكل الضمان 

إلى مبحثین، األول ضم نطاق الضمان اإلجتماعي و تمویلھا و ھو بدوره تم تقسیمھ 

 اإلجتماعي أما المبحث الثاني فنتكلم فیھ حول ھیاكل الضمان اإلجتماعي و طرق تمویلھا.
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 الفصل األول                                              اإلطار المفاھیمي للضمان اإلجتماعي  

بدأ اإلنسان یفكر في تنظیم حیاة للعیش داخل مجتمعات نشأت الحاجة إلى  منذ أن

       الحمایة في ظروف حیاة مفاجئة حیث شكل إستحداث نظم الضمان اإلجتماعي الرسمیة

و إنشاؤھا لدعم الدخول و تقدیم الرعایة الطبیة خطوة رئیسیة في تطور المجتمعات 

        میعا إلى الضمان اإلجتماعي و أھمیة الحقوقالبشریة، و ما یشھد على حاجة البشر ج

و المستحقات الواضحة ھو ظھور أشكال مختلفة من آلیات الحمایة اإلجتماعیة الطوعیة، 

العامة اإلكتتابیة و غیر اإلكتتابیة  القائمة على مجموعات و خطط الضمان اإلجتماعي 

 .)1(القانونیة في شتى أصقاع العالم 

          الفصل إلى مبحثین في األول ماھیة الضمان اإلجتماعي لقد تم تقسیم ھذا

 و المبحث الثاني تطور نظام الضمان اإلجتماعي في الجزائر. 

 المبحث األول: ماھیة الضمان اإلجتماعي.

إن الشعور باألمان و بالضمان وافق اإلنسان عبر العصور المختلفة و تطورت 

       إلنسان، و ظھور مخاطر جدیدة تھدده في حیاتھفكرة الضمان اإلجتماعي بتطور حیاة ا

دیاد حاجة الناس في الجدیدة في میدان العمل و كذا إز و مالھ، و كذا تزاید اآلالت و المعدات

الحصول من الحمایة اإلجتماعیة، و لعل ھذا التطور راجع إلى إختالف النظر في المخاطر 

اإلجتماعي مفھوم واحد و موحد لفكرة الخطر  اإلجتماعیة التي تھدد اإلنسان، و عدم تحدید

و ذلك رغم السمات المشتركة و الواضحة للمخاطر اإلجتماعیة و كذا نتائجھا التي غالبا ما 

 .)2(تؤثر على قدرة اإلنسان المعیشیة و وضعھ اإلجتماعي 

 

ن اجل العدالة اإلجتماعیة و . التقریر السادس، الضمان اإلجتماعي م 2011مؤتمر العمل الدولي بالدورة المائة  -1

 .5، مكتب العمل الدولي جنیف صعولمة عادلة

 .43ص 1987إبراھیم أبو لغا، التأمین في القانون الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة الثانیة،  -2
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 اإلجتماعي   الفصل األول                                              اإلطار المفاھیمي للضمان

 المطلب األول: مفھوم الضمان اإلجتماعي.

الضمان اإلجتماعي یرتبط باألخطار التي یتعرض لھا الفرد و التي یسعى على 

البحث عن الوسائل التي تكفل لھ مواجھتھا، و المخاطر التي یتعرض لھا الفرد في المجتمع 

          الظواھر الطبیعیة كالزالزلكثیرة و متنوعة المصادر، فھناك المخاطر الناجمة عن 

       و البراكین و الفیضانات، و ھناك مخاطر تنشأ عن الحیاة في جماعة كخطر الحرب، 

، الذي یتمثل في  )1(و الخطر السیاسي الناتج عن تغییر النظام السیاسي و الخطر التشریعي 

ادي معین. ال ینتمي أیضا قتصالقانون الذي یعرض قیودا لم تكن موجودة من قبل في نشاط إ

، الخطر النقدي التي یتمثل في إنخفاض قیمة العملة، و الخطر إلى ھذه الطائفة من المخاطر

اإلداري الناجم عن سوء التنظیم، و عدم فعالیة الجھاز اإلداري و ھناك مخاطر یتعرض لھا 

         عباء العائلیةاإلنسان و ھي مرتبطة بنظام األسرة، و أھمھا تلك المتمثلة في زیادة األ

    الذي یصیب رب العائلة و المؤدیة ّإلى إنخفاض مستوى معیشة العائلة، المرض و العجز 

       ، و ھناك مخاطر ترجع ألسباب فیزیولوجیة كالشیخوخةو یحرمھم من مصدر رزقھم

ر المخاطر المھنیة التي ترتبط بممارستھ مھنة معینة كخط أخیراو المرض و الوفاة، و 

 و إصابات العمل أو اإلصابات بمرض من أمراض المھنة.  األجرالبطالة و عدم كفایة 

      فالضمان اإلجتماعي منظومة قانونیة و ھیكلة قائمة بذاتھا تحكمھا قوانین، 

خاصة بھا ، مستقلة عن المنظومة التي تخضع لھا المنازعات التي یحكمھا  آلیاتو  أنظمةو 

الخاصة، تھد إلى حمایة المستفیدین من الضمان  األخرىالقانون العام و یعني التشریعات 

اإلجتماعي، أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیھ، و ذلك عن طریق التكفل بجمیع 

 .)2(األخطار اإلجتماعیة و المھنیة التي یتعرضون لھا 

 .18ص 1991جزائر داودي أسامة و داودي عمر خدیجة القانون المدني دار النھضة العربیة، للطبعة و النشر، ال 1

في القانون،  الماجستیرلنیل شھادة  عشایبو سمیرة، تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان اإلجتماعي، مذكرة 2

 .جامعة مولود معمري تیزي وزو
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 الفصل األول                                              اإلطار المفاھیمي للضمان اإلجتماعي  

 شأة الضمان اإلجتماعي.ول: نالفرع األ

لقد تزامن التطور التاریخي للضمان اإلجتماعي مع عوامل ظھوره التي كانت 

التطور  أوالالدافع األساسي إلى تطوره، و العمل على إیجاد صیغ جدیدة، لذلك سنتناول 

 التاریخي للضمان اإلجتماعي، ثم نتعرض لعوامل ظھوره ثانیا.

 اإلجتماعي.أوال: التطور التاریخي للضمان 

لقد  إستعمل اإلنسان منذ القدم عدة وسائل للتصدي لمثل ھذه المخاطر بإعتبار 

أنھا موجودة منذ وجود اإلنسان إلى أن وصل إلى قانون التأمینات اإلجتماعیة، أي الوسیلة 

ھذا القانون لم یوجد ھكذا، و إنما  أنالمستعملة الیوم للتصدي لمثل ھذه المخاطر، بإعتبار 

 ید إجتھادات كثیرة تتبعھا اإلنسان إلى أن وصل إلى ما ھو علیھ اآلن.ھو ول

حیث كان من الصعب علیھ التغلب على ھذه المخاطر بمفرده مما جھلھ یلتمس 

األسرة أو العائلة ملزمة بتقدیم المعونة ألي فرد من أفرادھا فة األسریة أو العائلیة، اإلعان

ل لقد كانت األسرة تقدم المعونة حتى في للخطر الذي یصادفھ كخطر المرض مثال، ب

أو بناء سكن الظروف غیر المرضیة كحالة الحاجة إلى مصاریف لإلنفاق على الزواج مثال 

 أو أیة مناسبة یحتاج فیھا الفرد إلى مصاریف قد ال یقدر على توفیرھا بمفرده.

رد بإعتبار أن العائلة تتضامن فیما بینھا لتقدیم إعانة إلى ھذا الف أوفكانت األسرة 

و الدم كانت الدعائم التي قام علیھا التضامن  القرابةرابطة الزواج و عاطفة األبوة و صلة 

 في العائلة ثم في القبیلة.

و لقد كان ھذا التضامن قویا و متماسكا في المجتمعات البدائیة حیث كان الفرد 

 .)1(أسرتھ أو حتى قبیلتھ یعیش و یموت ألجلھا  أوال یملك نفسھ، بل ھو ملك لعائلتھ 

بنغازي  1990علي الحوت، الضمان اإلجتماعي و دوره اإلقٌتصادي و اإلجتماعي، الدار الجماھریة للنشر و اإلعالن  1

 .15ص
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 الفصل األول                                              اإلطار المفاھیمي للضمان اإلجتماعي  

غیر أن ھذا التضامن بدأ یضعف مع تطور الحیاة البشریة، و ظھور الثورة 

 أصبحتالصناعیة و ما یترتب علیھا من أثار ال تقدر األسرة أو العائلة على مواجھتھا، و 

ھنالك الحاجة إلى وسیلة تقوم مقام ھذا التضامن العائلي، الذي أصبح تضامنا معنویا أكثر 

على التصدي لھ بمفردھا و أصبح من الضروري وجود ھیئة  رةاألسمنھ مادیا، نظرا لعجز 

و ھذه الھیئة تتمثل فیما یعرف آنذاك بالجماعة أو القبیلة حیث یلجأ أكثر تحمال لھذه األخطار 

ھذه األخیرة التي یقدمھا رئیس  أنالمحتاج إلى رئیس القبیلة أو العشیرة طالبا اإلعانة غیر 

مھا األسرة و ذلك أن ھذه األخیرة كانت تقدم دون مقابل في القبیلة تختلف عن تلك التي تقد

حین أن اإلعانة التي یتلقاھا المعوز أو المحتاج من القبیلة بمقابل یتمثل في الوالء و الطاعة 

لرئیس القبیلة و یكون المقابل الخروج إلى میدان المعارك أو العمل في أرض رئیس القبیلة 

 ة أفراد عائلتھ....الخ.ھو و أبنائھ أو العمل على حمای

و كان ھذا النظام ھو السائد في البالد العربیة أیضا ثم إنتقلت إلى أفراد المھن 

ما یعرف بنظام الطوائف آنذاك حیث كان أعضاء لحرفة الواحدة یقدمون  أوالواحدة 

 المساعدات سواء كانت مادیة منھا أو معنویة لبعضھم البعض.

ھا الجمعیات الخیریة و كذا الدینیة دورا في كما لعبت المساعدات التي تقدم

 مساعدة األفراد الذین یھددھم أي خطر في حیاتھم الیومیة.

و كانت ھذه المساعدات تختلف من مجتمع ألخر حیث كان البعض یقدمھا 

بالمقابل كالخدمة لصالح رئیس القبیلة أو العشیرة و البعض كان إجباریا كما ھو الحال في 

كان بدون مقابل كالمساعدات التي تقدمھا  أو العائلیة و البعض اآلخر یةالمساعدات األسر

   ).1(الجمعیات الخیریة أو الدینیة 

 

زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات اإلجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  1

 .8، ص2007-2006الدولة في القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطینة 
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غیر أن ھذه األشكال من المساعدات التي كانت تقدم للفرد لم تكن كافیة إلشباع 

حاجتھ من األمن اإلجتماعي خاصة مع تطور المجتمع و تحولھ من مجتمع زراعي بسیط 

        إلى مجتمع صناعي معقد و متشابك تصعب معھ عملیة التضامن بسبب صعوبة الحیاة

و كثرة مطالبھا، إذ مع نمو المجتمع الرأسمالي و دخول اإلنسان عصر الصناعة إزداد 

الشعور باإلستقالل و الفردیة و ما یترتب عن ذلك من تقطیع ألواصر التضامن اإلجتماعي 

 و كذا األسري.

إلى إزدیاد و كذا تنوع المخاطر التي  اآلالتحركة التصنیع و إستغالل  كما أدت

        یتعرض لھا العامل و خاصة بعد إعتماد مبدأ سلطان اإلرادة و حریة التعاقد في إقامة

علیھ من إجحاف صاحب العمل بحقوق العامل ما زاد و إبرام عالقات العمل و ما یترتب 

إلى ذلك قواعد الحمایة الفردیة التي  ضیفھنیة و اإلجتماعیة. المادیة و الم في سوء أحوالھم

كانت تقوم على أساس المسؤولیة المدنیة التي ال تضمن للعامل األمن و الحمایة الالزمة في 

 .)1(حالة إصابتھ بخطر ما 

و علیھ فالضمان اإلجتماعي عرف تطورات تاریخیة تبعا إلتساع أو ضیق فكرة 

بوادره ظھرت في بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر  أولالمخاطر اإلجتماعیة و 

)، و ذلك إثر األزمة 20) و لم یظھر بشكلھ الحدیث إال في بدایة القرن العشرین (19(

و لم یبدأ في اإلنتشار إال في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة،  1929اإلقتصادیة العالمیة لسنة 

وضع نظام حمایة و ضمان إجتماعیین كفیل بمواجھة و تجلت الحاجة أكثر مما مضى إلى 

كل ما من شأنھ المساس بالفرد في كیانھ أو مالھ و كذا ضمان إستمراریة نشاطھ و الحفاظ 

 على حقوقھ و عائلتھ.

 18،ص1996محمد حسین منصور، قانون التأمین اإلجتماعي، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 1
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 ثانیا : عوامل ظھور الضمان اإلجتماعي

 على المستوى اإلجتماعي:-1

و ھذا إلى قیام بعض العمال بتشكیل جمعیات و نقابات عمالیة للدفاع عن  یعود 

مصالحھم مطالبین بالرفع من مستوى معیشتھم و ذلك برفع أجورھم و تحسین ظروفھم في 

العمل التي ال تتوفر على أدنى ظروف الراحة، ثم سعوا فیما بعد على المطالبة بالحمایة 

ى األفكار و المطالب التي كان متشبع بھا في النظام اإلجتماعیة و ترجع ھذه المطالب إل

 اإلشتراكي.

 على المستوى اإلقتصادي: -2

ظھور الثورة الصناعیة في القرن الخامس عشر و توسعھا ساعد على إنشاء 

طبقة عاملة محرومة تعیش ظروف بائسة فقیرة و منھ كان ال بد من حمایة ھذه الطبقة حتى 

اطر أھمھا المرض، الوفاة، العجز و حوادث العمل،...األخ ال تتعرض إلى جملة من المخ

 ألن مساعدة ھذه الطبقة كان ال بد منھ و ذلك للرفع من مستوى اإلقتصاد الوطني و تطوره.

  اسي:یعلى المستوى الس -3

و ھو قیام بعض الحكومات بإبعاد سیاسات إصالحیة أجتماعیة تمس كل الطبقات 

 شتراكیة خوفا من تولیھم مقالید الحكم.بدون إستثناء و ذلك مناوئ لإل

 على المستوى الدولي: -4

تم إنشاء التأمینات اإلجتماعیة من أجل الحمایة المؤكدة لألشخاص من 

  ).1(اإلنشغاالت األساسیة للحكومات إضافة إلى مختلف المسؤولیات

حقوق و العلوم اإلداریة بجامعة لخضر بن عربي، دروس في التامین، محاضرات مطبوعة ألقیت على طلبة معھد ال-1

 .1989البلیدة 
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 الفرع الثاني: و سائل الحمایة السابقة لقانون الضمان اإلجتماعي.

في سعیھ إن اإلنسان في حرصھ المستمر على تحسین وضعھ اإلجتماعي،  

              الدائم لتحقیق ذاتھ یتملكھ ھاجس الخوف من الفقر، المرض ، الحوادث ، العجز

و یزداد الشعور بالخوف عند فئة من الناس التي ال تملك ما تواجھ  و الشیخوخة و الموت،

 بھ ھذه المخاطر.

 :أھمھافعرفت المجتمعات أشكاال متنوعة من وسائل الحمایة اإلجتماعیة 

 ال: الحمایة العائلیة و القبلیة.أو

العائلة  أفرادأو العائلة تتضامن فیما بینھا لتقدم اإلعانة إلى احد  األسرةكانت 

و صلة القرابة و الدم كانت یقام علیھا في العائلة،  األبوةبإعتبار أن رابطة الزواج و عاطفة 

رتب علیھا من أثار ال غیر أن ھذا التضامن بدأ یضعف مع  تطور الحیاة البشریة، و ما ت

أو العائلة مواجھتھا، فأصبحت ھنالك حاجة إلى وسیلة تقوم مقام ھذا التضامن  األسرةتقدر 

         العائلي. فأصبح الفرد المحتاج یلجأ إلى رئیس القبیلة أو العشیرة طالبا التضامن منھ 

القبیلة و قد یكون ، ھذه اإلعانة كانت تقوم على أساس الوالء و الطاعة لرئیس و إعانتھ

 .)1(في أرض رئیس القبیلةالمقابل الخروج على میدان المعارك أو العمل 

 ثانیا: اإلدخار

      یقصد بھ إقتطاع جزء من دخل الفرد، و اإلحتفاظ بھ إلحتیاجاتھ المستقبلیة، 

لقد ما یحدث لھ مستقبال من مخاطر غیر متوقعة باإلضافة  األمانو ھو بذلك یحقق بعض 

إلى مساھمتھ في تمویل المشاریع اإلقتصادیة ، عن طریق إستثمار أموال المدخرین في ھذه 

 المشاریع لما یخدم المصلحة العامة و یحقق بالتالي بعض من األمن اإلجتماعي.

 .9-8، الصفحة 1976جامعة حلب، سوریا، سنة  أنطوان قیس، التشریعات اإلجتماعیة، الكتاب الثاني،-1
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    في صورة فردیة ثم في شكل مصارف خاصة للودائع األولقد تم األمر في 

      ظیم صنادیق اإلدخار،و صنادیق التوفیر، و ھي مؤسسات خاصة ثم تدخلت الدولة لتن

و ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و كان أول بنك تأسس و نظام الودائع 

 .1889، في فرنسا سنة 1799، في سویسرا سنة 1765للودائع في ألمانیا خالل سنة 

المودعة لدیھا مھما كانت قیمتھا، ثم أنشأت بعض  األموالكانت ھذه البنوك تقبل 

      من األفراد األمواللإلدخار عن طریق دوائر البرید التي كانت تستلم  آخرالدول نظاما 

یكون لھم الحق  أنو تدخر مالھم مع إضافة بعض الفوائد مع مرور زمن معین علیھا، على 

 في سحبھا متى أرادوا ذلك.

یقدمھ من مزایا سواء للدولة أو لألفراد فإن عدم فعالیتھ  إال أن اإلدخار رغم ما

في تغطیة المخاطر اإلجتماعیة خاصة لدى الطبقة العاملة ذات الدخل الضعیف إذ یفترض 

اإلدخار وجود فائض في الدخل، و بالتالي فأصحاب الدخل المرتفع ھم الذین یمكنھم 

خاصة المادیة منھا ، بل و قد یساعد اإلدخار، و ھم ال یكونون عرضة للمخاطر اإلجتماعیة 

 اإلدخار في تغطیة بعض المخاطر اإلجتماعیة المحددة األثر التي ال تستمر لمدة طویلة.

غیر أن األمر صعب للغایة في حالة تعرض الفرد لخطر و قد تطول مدتھ كحالة 

ألنھ  لھإصابة الفرد بمرض مزمن یقعده عن العمل مثال فعندما ال ینفع ما أدخره من ما

 .)1(یعول أسرتھ في حالة وفاتھ أندخره سینفذ كما ال یستطیع ما إ

و علیھ ال یكن لإلدخار الفردي أن یحقق للفرد األمن اإلجتماعي الذي یصبو إلیھ 

مما یستلزم البحث عن وسیلة أخرى لمواجھة المخاطر اإلجتماعیة التي تھدد الفرد طول 

 .)2(ھذه الوسائلحیاتھ، و كانت المساعدات المالیة إحدى 

 18محمد حسین منصور، قانون التأمین اإلجتماعي، المرجع السابق ص -1

 18، ص1،1997رفیق سالمة ، قانون التأمین اإلجتماعي لبنان ط -2
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 عیةثالثا: المساعدات اإلجتما

یقوم ھذا النظام على تقدیم المساعدات للمحتاجین، و المعوزین و كذا من حلت 

     بھم كارثة، و قد تكون فردیة یقوم بھا األفراد بناء على فكرة اإلحسان ببعدھا األخالقي

 .)1(و الدیني، و قد تقدم من قبل الدولة إلعانة المنكوبین، و كذا المعوزین من أفراد المجتمع

عندما تصدر المساعدة من الدولة، و ال یتم صرفھا إال للمحتاجین، و بشروط 

معینة كما أنھا ال تمثل حقا للمحتاجین یمكنھم المطالبة بھ بل ھو عطاء من قبل الدولة تقدمھ 

 أنوفقا إلمكانیاتھا، و ظروفھا اإلقتصادیة، و لكي تمنح ھذه المساعدة لشخص ال بد من 

للكرامة اإلنسانیة فضال و منكوب، و ال یخفي ما إلى ذلك من إمتھان  یثبت انھ فقیر، معوز،

أحد على تقدمھ مما یثبت عدم فعالیتھ لنظام  أوعن كونھ نظاما إختیاریا ال تجبر الدولة 

توخي المخاطر اإلجتماعیة و من ثم كان ال بد من اإللتجاء لوسائل أكثر نجاعة لمواجھة 

 لتأمین.المخاطر اإلجتماعیة فكان نظام ا

 رابعا: التأمین

یعد التأمین من أنجع الوسائل على اإلطالق التي لجأ إلیھا اإلنسان لتحقیق غایتھ 

یتم بین مجموعة من األفراد  األمن اإلجتماعي الذي یصبو إلیھ، حیثالمنشودة في تحقیق 

ثم تجمع ھذه األقساط لمواجھة خطر معین إذا ما أحل  یقوم كل فرد فیھا بدع قسط معین

 بأحد أفراد ھذه الجماعة.

كانت ھذه األقساط مقسم على أساس قیمة المؤمن علیھ و درجة إحتمال وقوع 

 .)2(الخطر التي یتم حسابھا وفقا لقوانین اإلحصاء و كان للتأمین صورتان

یكون أساسھ تحقیق الربح، و تقوم بھ : تسمى بالتامین التجاري و ھو التأمین الذي األولى

 شركات تجاریة عن طرق إبرام عقود بینھا و بین المؤمن لھم بموجب ھذه العقود تتعھد 

 .23، بنغازي ص1990لدار الجماھریة للنشر و اإلعالن،ا،الضمان اإلجتماعي و دوره اإلقتصادي و اإلجتماعيعلي الحوت،-1

 .19محمد حسین منصور، المرجع السابق ص-2
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شركات التأمین بدفع مبلغ التعویض للمؤمن لھم عند تحقق الخطر المؤمن منھ أو عند حلول 

لقسط و یحتسب مبلغ ا )1(أجل العقد مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى یقدمھا المؤمن لھم

بحسب دراجة إحتمال وقوع الخطر المطلوب التأمین باإلضافة إلى عوامل أخرى، كقیمة 

الشيء المؤمن علیھ و كذا مبلغ التأمین المطلوب دفعھ و كذا تحقیق بعض الربح بعد تغطیة 

 كل نفقات و مصاریف شركات التأمین.

نھ یغلب علیھ الطابع : ھذا و یختلف التأمین التجاري عن التامین التبادلي في كوثانیا

مصالح خاصة التجاري الذي أساسھ تحقیق الربح، كما أنھ في مضمونھ إختیاري ألنھ یحقق 

على خالف التامین التبادلي و ھو الصورة الثانیة من التأمین الذي یقوم بین مجموعة من 

األفراد یتعرضون لذات المخاطر في إطار جمعیات تنشأ لھذا الغرض حیث تقوم ھذه 

معیات بجمع إشتراكات تقدم من قبل أعضاءھا و من مجموع ھذه اإلشتراكات یعوض الج

 .)2(الفرد الذي لحقھ خطر ما

لقد ظھرت ھذه الجمعیات خاصة بعد الثورة الصناعیة و سیادة الروح الفردیة، 

و تضاؤل دور التضامن العائلي، ألسباب مختلفة أھمھا إزدیاد الحاجات و تعقدھا و إرتفاع 

المعیشة و إستقالل األشخاص في معیشتھم، كل ذلك أدى إلى تفكك و ضعف مستوى 

 أواصر القرابة التي كانت عنصرا ھاما من عناصر األمن ضد األخطار اإلجتماعیة.

لقد لعبت ھذه الجمعیات دورا كبیرا في التحقیق من ھذه المخاطر التي یتعرض 

لمدفوعة من قبل أعضاءھا و كذا الطابع لھا األفراد المنضمین إلیھا، غیر أن ضالة األقساط ا

اإلختیاري في اإلنضمام إلیھا أدى إلى قلة المنظمین إلیھا و بالتالي عجز مواردھا عن 

 تغطیة المخاطر التي یتعرض لھا أعضاءھا و خاصة العمال المنشغلین في الصناعة.

 المتعلقة بالتأمینات اإلجتماعیة.1995ینایر 25المؤرخ في  07-95رقم  األمرمن 2أنظر المادة -1

، و ولید إسماعیل السیفو، إدارة المخاطر و التأمین، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان األردن، عید أحمد أبو یك -2

 .287ص 2009
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تھدف التأمینات اإلجتماعیة بصفة عامة إلى توفیر األمن و األمان في نفس 

الطبقة العاملة في المجتمع سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، و ذلك عن طریق 

لتحقق تعویض المؤمن لھ أو من یعولھم من أراد أسرتھ عن الخسارة التي قد تلحق بھ نتیجة 

اإلجتماعیة كخطر المرض  التأمیناتأحد المخاطر اإلجتماعیة المنصوص علیھا في قوانین 

، العجز، الوفاة و األمومة، مثلما ھو الشأن في الجزائر، و یتمثل التعویض في تقدیم مبالغ 

مالیة على شكل إیراد، أو أي عوض مالي أو خدمات عینیة تتمثل على الخصوص في 

الطبیة، و دفع نفقات العالج...األخ للمؤمن لھ و ذلك مقابل إشتراكات  التكفل بالرعایة

 .)1(إجباریة یدفعھا كل من العامل و صاحب العمل و بمشاركة من الدولة أحیانا

یقصد بالتأمینات اإلجتماعیة تلك النظم التي تحقق حمایة للمؤمن لھ الذي غالبا ما 

 طریق ترمیم نتائج تحقق ھذا الخطر.یكون عامال من الخطر المؤمن منھ و ذلك على 

 األخطار        في حین یھدف نظام الضمان اإلجتماعي على حمایة األفراد من 

   و األعباء اإلجتماعیة التي تھددھم بالبؤس و الحاجة كالمرض و العجز و الوفاة و البطالة

جتماعي الضمان اإل األدوات التي یستعملھاتماعیة أداة من و التقاعد و تمثل التأمینات اإلج

حیث یودي التامین عن المرض إلى توفیر   لألفراداإلجتماعي و اإلقتصادي  األمنلتوفیر 

 الحمایة للمؤمن لھ من المرض ، إذ توفر لھ الحمایة الطبیة الكافیة كما تقدم لھ نفقات العالج.

كما یوفر و ملحمیة التامین عن الوفاة األعباء العائلیة الناتجة عن فقدان المعیل، 

 .)2(التأمین عن األمومة راحة لألم و حمایة للطفل....

حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان اإلجتماعي أحكامھ و تطبیقاتھ، دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات الحلبي -1

 .44ص 1الحقوقیة طبعة 

المكتب الجامعي الحدیث، مصر محمد حسن القاسم، التأمینات اإلجتماعیة، أحكام التأمین اإلجتماعي على العاملین -2

 .10، ص1999
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بذلك یمثل التامین اإلجتماعي فعال وسیلة من الوسائل التي یستعملھا الضمان 

ي الذي تسعى الدولة إلى تحقیقھ اإلجتماعي لتحقیق غایتھ، و المتمثلة في األمن اإلجتماع

لمواطنیھا عن  طریق ضمان دخلھم في حالة تعرضھم إلى اإلنقطاع آو النقص أو في 

 حاالت مواجھتھم ألخطار إجتماعیة سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

بذلك یكون الضمان اإلجتماعي أكثر شمولیة من التأمینات اإلجتماعیة الن نظام 

ن مجموعة من الوسائل القانونیة التي تھدف إلى تحقیق األمن الضمان اإلجتماعي عبارة ع

 .)1(اإلجتماعي و التأمین اإلجتماعي إحدى ھذه الوسائل

 المطلب الثاني: ممیزات و أھداف الضمان اإلجتماعي

إن الضمان اإلجتماعي یجمع بین الھدف و النظام القانوني فھو یھدف فیما یسعى 

من وسائل لتحقیق ھذا الھدف، كما یتمیز الضمان  إلى تحقیقھ و نظام فیما یستخدمھ

 اإلجتماعي بعد خصائص و ممیزات.

 الفرع األول: خصائص الضمان اإلجتماعي

إنھ نظام إجباري یلزم باإلشتراك فیھ جمیع العاملین في الدولة، و أصحاب األعمال  -

 .)2(و الدولة نفسھا

اإلجتماعیة و اإلقتصادیة على ھو نظام إلزامي ألنھ یھدف إلى إطفاء الحمایة  -

 أشخاص و طوائف تقتضي مصلحة المجتمع حمایتھم.

عدم الخضوع للنظام،  أوحریة الخضوع  لألفرادو ھذا القصر قد ال یتحقق لو ترك 

 و لذلك فھو یطبق على جمیع المعنیین بحكمھ من المستفیدین و الممولین دون إختیار منھم.
، 2د الرحمن، قانون التامین اإلجتماعي، دار الكتاب الحدیث القاھرة، الطبعة محمد شریف عبد الرحمن احمد عب-1

 .48ص  2004

زیرمي نعیمة الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التامینیة، الواقع العملي و أفاق التطویر(الحمایة اإلجتماعیة بین -2

شلف، كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم المفھوم و المخاطر و التطور في الجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي ال
 .2012دیسمبر 4-3التسییر) 
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العامل و صاحب العمل یشتركون في  أنإنھ نظام تكافلي إجتماعي و یظھر ذلك في 

لة تساھم في ھذا النظام في صورة اإلعانات التي تدفعھا لصنادیق األقساط كما ان الدو

 الضمان اإلجتماعي.

الشمول لجمیع العاملین و أصحاب األعمال و العمالة الغیر منتظمة، كما أنھ یشمل -

 المتعطلین عن العمل في فترات بینیة حین إنتھاء عملھم.

 ق التأمین التي تقوم بإنشائھا.من خالل صنادی التأمیناتإن الدولة تقوم بإدارة ھذه -

 أوضمان إستمرار الدخل في التامین عندما یقل الدخل أو ینقطع للعجز أو الشیخوخة -

الوفاة، و توفیر تكالیف العالج أثناء المرض مما یؤدي إلى توفیر األمن اإلقتصادي لإلنسان 

         عملھ بجدیة لدویھ بعد وفاتھ مما یجعلھ مطمئنا و ینصرف إلى أوحیاتھ، في مستقبل 

 و كفاءة.

تحقیق التكافل و التعاون بین أفراد المجتمع، بإعتبار ذلك قیمة عالیة تعمل على تماسك -

 المجتمع و إستقراره.

إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع ألن المشترك یدفع مبالغ قلیلة و یحصل على مزایا -

 متعددة.

التقاعد یوفر لھم القدرة الشرائیة تساھم في تنشیط حركة إستمرار الدخل للمواطنین بعد -

 .)1(السوق و مواجھة الركود

إنھ نظام قانوني ألنھ یتقرر بقانون یصدر عن السلطة التشریعیة في الدولة و ھذا القانون -

 .)2(ھو قانون الضمان اإلجتماعي

توزیع عبئھا على یقوم الضمان اإلجتماعي بتغطیة المخاطر المضمون منھا عن طریق -

أساس من التضامن اإلجتماعي، بحیث تتم المساھمة في نفقات الضمان بحب القدرة على 

 التحمل بعبئھ، ال أساس الحاجة إلیھ بإعتبار أن الفئات المحتاجة إلى الضمان ھي أقل الفئات
 .42زیرمي نعیمة، المرجع السابق ص -1

 .30حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق ص -2
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المحتملین بعبء الضمان أساسا ھم أرباب العمل، و ھم  أنقدرة على دفع نفقاتھ و لذلك نجد 

 .أخرىیتحملونھ وحدھم في معظم الحاالت ، و بمشاركة العمال و الدولة في حاالت 

ستخدم الضمان اإلجتماعي كأداة توجیھیة في ید الدولة في تحقیق الصالح العام، ال كأداة ی-

        لتحقیق منافعھم الخاصة. و لذلك تعتبر أحكامھ من النظام العام، األفرادمرسلة في ید 

و یترتب على ذلك عدم جواز اإلتفاق على ما یخالفھا، و یعتبر كل إتفاق من ھذا النوع 

النا مطلقا، إال إذا كان في صالح المضمون، كما لو إتفق العامل و رب العمل على باطال بط

على أن یقدم لھ تقدیمات إضافیة  أویتحمل ھذا األخیر عبء إشتراك العامل في الضمان  أن

زیادة على تقدیمات الضمان، فمثل ھذه اإلتفاقات تكون صحیحة ألنھا ال تخالف النظام 

 .)1(العام

 الثاني: أھداف الضمان اإلجتماعيالفرع 
إن اإلزدھار اإلقتصادي ألي بلد یتوقف على مدى حسن إستغاللھ لطاقتھ 

      اإلنتاجیة من الموارد المادیة و البشریة، فالعنصر البشري یتأثر بحالة اإلنسان الصحیة

 و اإلجتماعیة، و اإلقتصادیة و النفسیة الناتجة عن تعرضھ لألخطار حیث تؤثر على

مردودیتھ، كما أن عناصر اإلنتاج األخرى من الموارد معرضة ھب أیضا ألنواع شتى من 

المخاطر تنجر عنھا خسائر كبیرة على سلوك الفرد و تولد عنده عدم اإلستقرار، و من ھمنا 

تبرز أھداف الضمان اإلجتماعي في تغطیة الخطر الذي یتعرض لھ المشترك فیھ كالمرض، 

 العجز....األخ.

 

 

 

 

 
 .42حسن عبد اللطیف حمدان، المرجع نفسھ، ص-1
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 أوال : األھداف اإلقتصادیة:
یعمل الضمان اإلجتماعي على تحسین مجموع اإلشتراكات المستحقة على 

    اء الحاجة إلى ذلك، و ھذا یساعد على تحسین العالقةأصحاب األعمال و دفعھا عند إقتض

 .)1(و تقویة الروابط اإلجتماعیة بین العامل و صاحب العمل و تقلیل المنازعات بینھما

إن إحتیاط التامین یستثمر في مشروعات مختلفة و لھذا یساعد في تطویر اإلقتصاد القومي -

 .)2(عدد من الفئات المتوقفة عن العملللبالد و ھو یغطي على البطالة لتشغیل أكبر 

 حفظ الثروة المستقلة.-

 توفیر الرخاء و الرفاھیة اإلقتصادیة.-

 التأمیناتحمایة العامل من ظاھرة التسریح للقیام بوظیفة التمویل ذلك ألن شركة -

اإلجتماعیة تعتبر أوعیة إدخاریة ألنھ وسیلة ھامة في تجمیع األموال عن طریق األقساط 

 تأخذھا من المؤمن لھم ھي تساھم في تمویل أرباب العمل و الحكومات.التي 

 ثانیا: األھداف اإلجتماعیة
 تكمن األھداف اإلجتماعیة للضمان اإلجتماعي كاألتي :

توفیر الحمایة اإلجتماعیة للعمال و ذوي الحقوق، حیث أن الضمان اإلجتماعي یجعل -

یحررھم من الخوف في المستقبل و القلق على األفراد یعیشون في مأمن على حیاتھم حیث 

مصیرھم و بما یضمن لھم منھ معیشة حسنة بعیدا عن الذل و الحاجة و ألم الحرمان و ھذا 

 .)3(یغرس في نفسھ روح اإلستقرار، الشيء الذي یدفعھ إلى زیادة اإلنتاج بكل طاقتھ

 تنمي روح التضامن بین العمال.-
 .49ص  2014تماعیة في مجال الضمان اإلجتماعي وفق القانون الجیج، دار الھدى ، عین ملیلة جسماتي الطیب، التأمینات اإل-1

 .49سماتي الطیب، المرجع نفسھ ، ص-2-3
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 ضمان إستمرار دخل العامل.-

 بالفئات اإلجتماعیة الخاصة، أي المحرومة.العنایة -

تعمل على رفع المستوى المعیشي، و الصحي، و ذلك بتوفیر كافة وسائل العالج، و تقدیم -

اإلجتماعیة مثل البطالة و المرض و التقلیل  األمراضمساعدات مالیة للمرضى، و محاربة 

 من الحوادث التي تصیب المجتمع.

 وفاة رب األسرة و تقدیم ید العون لھا. أولة عجز المحافظة على األسرة في حا-

إن التأمین یشجع الفرد على الشعور بالمسؤولیة نحو نفسھ و أسرتھ و بالتالي یساعد على -

 .)1(العمل

تحدد أنظمة الضمان اإلجتماعي أنواع المخاطر أو الطوارئ التي یغطیھا التأمین 

المعاش المقرر في كل حالة،  أوالمعونة و الحاالت التي یستحق فیھا المؤمن علیھ ترتیب 

 كما تحدد ھذه األنظمة شروط اإلستحقاق في كل منھا و أھم ھذه الطوارئ ما یلي:

 إصابات العمل: و ھي التي تقع للعامل نتیجة لحادث یقع بسبب العمل و أثناء تأدیتھ.-1

أو العمل الذي : و ھي التي تقوم عالقة سببیة بینھا و بین الصناعة ةالمھنی األمراض-2

على سبیل الحصر حسب طبیعة  األمراضیزاولھ العامل، و تحدد أغلب التشریعات ھذه 

 األعمال و الصناعات المنتشرة في كل دولة.

الشیخوخة أو التقاعد: و ھي السن التي یجوز فیھا للعامل إعتزال العمل حتى یجد فرصة -3

 فیھ بنفس الكفاءة.باإلستمرار للراحة من عناء العمل، و أصبحت حالتھ ال تسمح لھ 

 العجز: و ھو الذي یحول كلیة و بصفة مستدیمة دون قیام العامل بعمل مالئم لحالتھ.-4

 الوفاة: و ھي الناشئة عن غیر إصابة العمل.-5

 147، ص2،1987إبراھیم أبو لغا، التأمین في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، ط-1
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 المرض العادي الذي یصیب جمیع الناس و منھم العمال.-6

البطالة: و ھي وقف الكسب بسبب عدم التمكن من الحصول على عمل مناسب مع قدرة -7

 الشخص على العمل و إستعداده لھ.

 نات العائلیة و تتضمن إعانة األسر ذوي األعباء العائلیة ذات الدخل المحدود.اإلعا-8

 : و ھي حالة الحمل و الوضع و ما یعقبھا و كذا توقف الكسب.األمومة -9

 المبحث الثاني: تطور نظام الضمان اإلجتماعي في الجزائر

أداة فعالة في الجزائر مكسبا كبیرا للمجتمع بإعتباره  یعتبر التأمین اإلجتماعي

 اإلجتماعیة لیست جدیدة التأمیناتللحمایة اإلجتماعیة ضد األخطار التي تھدد الفرد، و فكرة 

بل تعود إلى زمن بعید أي خالل الفترة اإلستعماریة، بحیث تمیزت ھذه الفترة أي من سنة 

في أن القوانین المطبقة في ھذا المیدان ھي القوانین الفرنسیة، و  1962إلى غایة  1830

في  األوضاعمع ما یتناسب و  آنذاكنظر فرنسا ان الجزائر ھي جزء ال یتجزأ من فرنسا 

الجزائر كمستعرة  فرنسیة و لذلك تمیزت ھذه الفترة من الناحیة التنظیمیة بالعدد الكبیر من 

نظاما خاصا بالتأمینات اإلجتماعیة و فیما یخص األداءات  11األنظمة و الذي لم یقل عن 

صندوق  71عن طریق  األنظمةف تأدیتھا من نظام ألخر، و كانت تسیر ھذه فقد إختل

المھتمة بالموظفین لدى  األنظمةللضمان اإلجتماعي مختلفة الصفة القانونیة حیث تمیزت 

 .)1(الدولة بصفة المؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري مثال صندوق الموظفین

 

 

 

اري و التغطیة اإلجتماعیة، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغیر األجراء میساني الوناس، بحث في التنظیم اإلد-1

 4،ص1997سنة
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 : الضمان اإلجتماعي قبل مرحلة اإلستقاللاألولالمطلب 

 األطرافاإلجتماعیة في صلب إنشغاالت جمیع  التأمیناتبصفتھا مؤسسة كانت 

الفاعلة في المجال اإلقتصادي و اإلجتماعي و السیاسي للبالد، و یتمیز التامین اإلجتماعي 

تجاه الشعب الجزائري و علیھ ضمت  و العدل الواضح ةاإلحتالل بغیاب المساوا خالل فترة

 ھذه الفترة مرحلتین تاریخیتین ھما:

 1950إلى سنة  1929الفترة التاریخیة من : األولالفرع 

الضمان اإلجتماعي نظام حدیث النشأة بدأت بوادره األولى في النصف الثاني 

في بدایة القرن العشرین و بصفة خاصة على إثر األزمة و لم یرى النور إال  19من القرن 

، إذ لعالمیة الثانیة، و لم یبدأ في اإلنتشار إال في أعقاب الحرب ا1929اإلقتصادیة العالمیة 

كانت مواجھة المخاطر اإلجتماعیة تتم بطرق تقلیدیة تعتمد أساسا على إدخار الفرد لدخلھ 

الخاص أو عن طریق ما یعرف بالمساعدة اإلجتماعیة ، أو التعویض عن طریق 

 المسؤولیة، و كذا التأمین الخاص.

ة بالتأمینات و ھذه المرحلة التي من خاللھا تمت أولى التشریعات المتعلق

المطبق بموجب  49/45بموجب القرار رقم  1949اإلجتماعیة في الجزائر و بالتحدید سنة 

نظام للتأمینات اإلجتماعیة في  أولالمتضمن إحداث  10/06/1949القرار الصادر في 

الجزائر، لكن لم یكن النظام اإلجتماعي ولید اإلستقالل بل إمتدت جذوره إلى فترة 

 .)1(عندما أرادت فرنسا تشجیع المعمرین للقدوم إلى الجزائر اإلستعمار خاصة

اللذین أسسا لنظام الضمان  1945سنة  49و  04و كذلك األمرین رقم 

ار المؤمنة و األشخاص طبیعة األخط األمراإلجتماعي في الجزائر و اللذین حددا في بادئ 

 المستفیدین منھا و كیفیة التعویض.

الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة، الواقع العملي و أفاق التطویر، الحمایة اإلجتماعیة بین المفھوم ة، الملتقى مزیرمي نعی-1

 2012دیسمبر04-03و المخاطر و التطور في الجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، كلیة العلوم اإلقتصادیة ومي 
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إن العالقة العدائیة بین العامل الجزائري و صاحب العمل كامن معقدة بالجزائر ألن 

إلنتزاع  نضالھمالعمال في الجزائر بین ما كان علیھم الوقوف في وجھ أصحاب العمل في إطار 

 1945یلة على إعتمادھا في سنة أولى القوانین المتعلقة بالتأمین اإلجتماعي بعد مرور مدة طو

 لفرنسا.

ھذه العدائیة بین العمال و المستعمر و أرباب العمل القائمة على خلفیة الكفاح من 

أجل الحریة و اإلستقالل ھي التي میزت تاریخ التامین اإلجتماعي و ھذا ما یفسر أن العمال 

 تفید منھا الفرنسیون.الجزائریین لم یتمكنوا حتى اإلستفادة من نفس المزایا التي یس

و ترتب عن التحركات الجدیدة للعمال و على وجھ الخصوص خالل الفترة الممتدة 

و الذي مكن الجزائر  1949المؤرخ في یونیو  األمرإصدار  1949و سنة  1947ما بین سنة 

المتواصلة للعمال  إلجتماعي و التقاعد بفضل النضاالتمن اإلستفادة من نظام التامین ا

من خالل إدراج المنح العائلیة لكن خالفا ألحكام  1949ئریین تم إفتكاك حقوق جدیدة سنة الجزا

قانون األسرة الفرنسي فقد كان ھذا اإلجراء تعسفیا و قام بإستبعاد أجراء القطاع الفالحي مما 

إنجر عنھ حرمان األغلبیة الساحقة للشعب الجزائري من ھذه األداءات و ذلك لتمركز الید 

 لة الجزائریة بالقطاع الفالحي.العام

حیث عمد أرباب العمال الفرنسیون و اإلدارة اإلستعماریة إلى إرجاء تطبیق قوانین 

 . 1949إلى سنة  1945الضمان اإلجتماعي بالجزائر التي یتم التصویت علیھا بفرنسا سنة 

و یجدر التذكیر ببعض الخصائص ذات الطابع التمییزي إتجاه العمال الجزائریین 

 منھا : 1949الصادر سنة  األمرالتي میزت تطبیق 

 مركز السلطات صاحبة القرار مع نظام بیروقراطي معقد. -

الشك في كل طالب حق من أصل جزائري ، و كذا الرقابات المتعددة و المھنیة  -

 المؤمن لھم إجتماعیا یتراجعون عن مطالبتھم بحقوقھم.الرامیة إلى جعل 
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تعقید التشریع و الشروط المفروضة لتحویل الحقوق التي تؤخذ بعین اإلعتبار -

 إلقتصادیة للبالد.المعطیات المتعلقة بالحاالت اإلجتماعیة و ال

ضة المستعمر و أرباب العمل ربالرغم من التقیید فقد إصطدمت القوانین برد و معا-

 فیما یخص تطبیقھا ال سیما إتجاه الجزائریین.

فكان رب العمل المستعمر یقوم بتفضیل القطاعات األساسیة للقوة اإلستعماریة -

 اإلقتصاد اإلستعماري.بتعرض ضمان إستقرار للمستخدمین الضروریین لسیر 

 :1962-1950الفرع الثاني: الفترة التاریخیة ما بین 

إن العالقة العدائیة بین العامل الجزائري و صاحب العمل كانت معقدة بالجزائر ألن 

العمال الجزائریین كان علیھم الوقوف في وجھ أصحاب العمل في إطار نضالھم إلنتزاع أولى 

 1945بعد مرور مدة طویلة على إعتمادھا في سنة اإلجتماعي القوانین المتعلقة بالتأمین 

 بفرنسا.

المتعلق بتنظیم  20/02/1950و عن الجانب التنظیمي فقد صدر مرسوم في 

صنادیق الضمان اإلجتماعي في الجزائر الذي مھد لتأسیس مختلف الصنادیق، و أولھا الصندوق 

في  األولقرارین تنفیذیین  و ھو صندوق التأمینات اإلجتماعیة، ثم صدر األساسي

الذي حددت بموجبھما ھیئات الضمان اإلجتماعي  30/07/1951و الثاني في  28/03/1951

، الصندوق المركزي الجزائري للتأمینات اإلجتماعیة، صنادیق )1(بثالثة صنادیق رئیسیة

 اإلجتماعیة المھنیة، صنادیق التامین ذات النظام الخاص. التأمینات

 

 

 

 
 .136ص 2012قوي، عزیز محمد الطاھر، التسییر الذاتي للصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة  بوحنیة-1
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إداري تتمتع باإلستقالل طابع  مؤسسة عمومیة ذاتو یعتبر الصندوق المركزي 

عضوا، منھم  27ت وصایة الحاكم العام بالجزائر، و یسیرھا مجلس إداري یضم ي تحالمال

الرئیس المعین من طرف الحاكم و ستة أعضاء ینتخبون من المجلس الجزائري و إثني عشر 

عضوا یمثلون باقي الصنادیق من صفة ممثلي أرباب العمل و ممثلي العمال، باإلضافة إلى 

ى كل من الجزائر العاصمة، وھران و قسنطینة، تخضع لوصایة الصنادیق الجھویة على مستو

 الصندوق المركزي بالعاصمة.

تشرف ھذه الصنادیق الجھویة على الصنادیق الخاصة المحلیة التي تم تأسیسھا تبعا 

 حسب قطاعات النشاط المعتمدة أو األخطار التي تسیرھا.

لعمالیة الممثلة للجالیة و یشرف على إدارة الصندوق مجلس إداري یضم النقابات ا

الفرنسیة بالجزائر و ممثلین عن أرباب العمل، حیث یكون تمثیل األعضاء مناصفة ما بین 

      النقابتین و یحدد العدد حسن نسبة المنتمین عن كل قطاع، باإلضافة إلى ممثلین عن الحكومة 

 و شخصیات مستقلة.

التأمین اإلجتماعي و التقاعد بالنسبة كن الجزائریین من اإلستفادة من نظم قد تمل

بالنسبة للتأمینات اإلجتماعیة و سنة  1950للنظام العام و الذي لم یسري مفعولھ حتى سنة 

 ).1بالنسبة للشیخوخة( 1957

و بفضل النضاالت المتواصلة للعمال الجزائریین تم إفتكاك حقوق جدیدة منھا المنح 

 ملة الجزائریة بالقطاع الفالحي.بالنسبة للید العا 1956العائلیة سنة 

الوظیف العمومي و قطاعات بعض  األولىو قد مس الضمان اإلجتماعي بالدرجة 

 المصالح كالكھرباء و الغاز، السكك الحدیدیة،المناجم، البنوك و التأمینات.

 

 

 
 .111ص  2005التوزیع، الجزائر عجة الجیاللي، الوجیز في قانون العمل و الحمایة اإلجتماعیة، دار الخلدونیة للنشر و -1
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من خالل ھذه اللمحة التاریخیة للضمان اإلجتماعي ببالدنا نسجل فارق بالغ األھمیة 

تلف أنظمة الحمایة اإلجتماعیة التي المسندة لمخ األھداففي درجة التطور و وتیرة التقدم و كذا 

 وضعت من قبل القوى اإلستعماریة.

مصطلح المستعمر مع وضع شروط صارمة لإلستفادة  مراعاةثم إدراج األنظمة مع 

منھا مما دعم عوامل إقصاء الجزائریین من اإلستفادة من الحمایة اإلجتماعیة حیث عرف إنشاء 

غوطات نتجت عن الوضعیة  السیاسیة التي میزھا و تطویر التامین اإلجتماعي بالجزائر ض

اإلضطھاد المزدوج من السیطرة اإلستعماریة و إستغالل ذو طابع رعوي، و یضاف لذلك 

تحایل المستخدمین الذین یستعملون في الغالب ید عاملة جزائریة دون التصریح بھا و لم یكن 

 .آنذاكیكلیة التي كانت سائدة لھؤالء العمال إال الرضوخ لھذه الشروط بسبب البطالة الھ

في النھایة فإن الحمایة اإلجتماعیة لم تمس سوى فئات محددة من السكان 

 ).1الجزائریین(

 المطلب الثاني : الضمان اإلجتماعي بعد مرحلة اإلستقالل
أما بعد اإلستقالل أخذ الضمان اإلجتماعي منحى تطوریا عرف خطوات یمكن 

 :تینتحدیدھا في المرحلتین التالی

 1983و سنة  1962الفرع االول: الفترة التاریخیة ما بین 

، لقد عرف الضمان اإلجتماعي تحوالت األخرىعلى غرار القطاعات الوطنیة 

عدیدة أدت إلى تحسین الكثیر من الجوانب السلبیة التي كان یعیش على مستواھا التسییر بفضل 

(وھران،الجزائر،  صنادیق جھویة ثالثةللنظام العام ضمن  1963تجمیع خمسة عشر ھیئة سنة 

 قسنطینة).

 

 

 

 
 .112عجة الجیاللي المرجع السابق ص-1
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ثم لحقت التحسینات األخرى على مستوى تقدیم الخدمات كنتیجة لتوسیع رقعة 

 اإلجتماعي.الضمان 

 457-63إن أھم ما میز ھذه الفترة من الناحیة التشریعیة ظھور المرسوم رقمك 

و المتعلق بإنشاء جھز الضمان اإلجتماعي الخاص بھیئة البحارة  14/11/1963المؤرخ في 

 . EPSJMیسمى(مؤسسة اإلدراك اإلجتماعي للبحارة ) 

المنح العائلیة و التقاعد، كما تحت إشراف وزارة النقل یسیر التأمینات اإلجتماعیة 

الذي یبین التركیبة البشریة  12/04/1964المؤرخ في  125-64تمیزت أیضا بالمرسوم رقم 

 .)1(لمجلس اإلدارة الخاص بصنادیق الضمان اإلجتماعي و الذي یتمیز بـ

 التمثیل الخاص للمستخدمین، أصبح نصف تمثیل عمالي.-

ال عن طریق تنظیماتھم العمالیة و لیس عن یتم تحدید ثلثي المستخدمین و العم-

 طریق اإلنتخاب.

المؤرخ  364-64عالن الرسمي عن المرسوم رقم كما تمیزت ھذه الفترة أیضا باإل

 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي المكلف بـ: 1964في دیسمبر

 النشاط الصحي و اإلجتماعي.-

 المھنیة. األمراضالوقایة من -

 عالم العام للمكلفین.اإل-

 نشأة مدرسة وطنیة للضمان اإلجتماعي.-

 إبرام إتفاقیات وطنیة مع المؤسسات الصحیة.-

ر حوادث العمل المحدد لتسیی 1966كما تجدر اإلشارة إلى منشور جوان سنة 

 جتماعي لجمیع األنظمة.لصنادیق الضمان اإل
1-HANOUZ MOURAD ET KHADIR MOHAMED ;PRECIS DE SECURETE SOCIALE O.P.U 

EDIT 1996 P11 ET 15 . 
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الذي أثر بشكل أو بأخر  األمر، األولتمیزت سنوات السبعینیات بالمخطط التطوري 

المالیة و اإلجتماعیة و ذلك بتزاید عدد السكان  و على قاعدتھا ة الضمان اإلجتماعيعلى منظوم

 النشطاء و بشكل ملفت.

یتلخص ھذا التأثیر في التغیرات التي مست مبالغ التعویض من عدد األسابیع، عطلة 

 ....األخ. 25إلى  04المزمنة من  اإلمراضأسبوع، قائمة  14إلى  08من  األمومة

، )1(عدة مراسیم و مناشیر مختلفةتمیزت ھذه الفترة أیضا باإلعالن الرسمي عن 

 و المنشئ لـ: 01/08/1970المؤرخ في  116-70مرسوم رقم 

ق الضمان اإلجتماعي بإستثناء النظام ید التنظیم اإلداري الخاص بصنادیتوح-

      الزراعي و كذا الخاص بالبحارة و كذا نظام عمال السكك الحدیدیة و نظام شركة الكھرباء 

 و الغاز.

في عدد ممثلي العمال على حساب عدد ممثلي المستخدمین داخل مجلس  الزیادة-

 الغدارة.

اإلنقاص من إمتیازات مجلس اإلدارة و تحدیدھا بالتصویت على المیزانیة الخاصة -

 بالصندوق و السھر على السیر الحسن لھا.

 7المكلف بالضمان اإلجتماعي توسیع سلطات المدیر و تعیینھ من طرف الوزیر-

المنشئ لصندوق التامین على  15/12/1970المؤرخ في  89-70م مرسو-

 الشیخوخة لغیر األجراء غیر المزارعین.

ینظم نظام زراعي جدید یؤمن العمال الزراعیین و عائالتھم  15/04/1971منشور -

و یؤمن معاش الشیخوخة و یسھل عملیة فتح  األمومةضد أخطار المرض، العجز، الوفاة ، 

 الحقوق.
1-HANOUZ MOURAD ET KHADIR MOHAMED ;PRECIS DE SECURETE SOCIALE O.P.U 

EDIT 1996 P16 ET 17 . 
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جتماعي الضمان اإل أنظمةیضع معظم  30/01/1974المؤرخ في  80-74منشور -

وصایة وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعیة بإستثناء النظام الزراعي الذي ھو تحت وصایة تحت 

 وزارة الفالحة .

 .یمنح اإلستفادة من التأمینات اإلجتماعیة لغیر األجراء 1974سبتمبر 17منشور -

 1983الفرع الثاني: الفترة التاریخیة بعد سنة 

الضمان اإلجتماعي حیث ظھرت  سنة التحول الجذري لنظامھي  1983إن سنة 

خمسة قوانین و سبعة عشر مرسوما متعلقة بالتأمینات اإلجتماعیة و حوادث العمل، األمراض 

المھنیة و واجبات المكلفین و أیضا المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي التي تم إنشاؤھا 

إلى فكرة نظام موحد  السابقة، و التوجھ األنظمةرسمیا حیث یالحظ أنھ تم التخلي عم جمیع 

شامل خاص بالضمان اإلجتماعي یتسم بتوحید اإلشتراكات و إمتیازات لصالح كل العمال بجمیع 

)، ھذا التنظیم الجدید الذي یمیز المرحلة الحالیة یحقق قدرات كبرى من التضامن، یوفر 1فئاتھم(

 أداءات من مستوى رفیع و یسمح بتوسیع رقعة المستفیدین.

المرحلة بصدور خمسة نصوص قانونیة دفعة واحدة في و تمیزت ھذه 

 و ھي : 02/07/1983

 المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة. 83-11-

 المتعلق بالتقاعد. 83-12-

 المھنیة. األمراضالمتعلق بحوادث العمل و  83-13-

 المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان اإلجتماعي 83-14-

 

 

 
حول الحمایة اإلجتماعیة المنظمة من طرف وزارة العمل و الحمایة اإلجتماعیة بالمعھد الوطني  األولىملخص عالیات الندوة الوطنیة -1

 .2000للعمل سنة 
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 ات في مجال الضمان اإلجتماعي.منازعلالمتعلقة با 83-15-

المتعلق بتنظیم الصنادیق حیث قلصت إلى صندوقین فقط  85/223المرسوم رقم -

، حیث CNR، و الصندوق الوطني للتقاعد CNASATالصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة 

 1986إعتبرت الصنادیق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تسیر عن طریق مجلس إداري 

ول مجلس إداري الذي جمد و لم یعمل بھ بسبب تناقضات في كیفیة تسییر الصنادیق مع تشكیل أ

 طبیعتھا القانونیة.

المتعلق بالمؤسسات العمومیة الذي إعتبر صنادیق الضمان  1-88القانون رقم -

 )1(منة  49اإلجتماعي ھیئات عمومیة ذات تسییر خاص في المادة 

و اإلقتصادي في الدولة .وبعد التغیرات في النظام السیاسي  1992و إبتداء من سنة 

كان لزاما إعادة تكییف منظومة الضمان اإلجتماعي مع ھذه التحوالت  1989الذي حملھ دستور 

 التي من أبرزھا: 

الذي یحدد الوضع القانوني  04/01/1992في  07-92صدور المرسوم رقم 

جتماعي بإعتبارھا مؤسسات تتمتع باإلستقالل المالي و اإلداري و تسیر لصنادیق الضمان اإل

 عن طریق مجلس إداري تحت وصایة الوزارة المكلفة باضمان اإلجتماعي و ھذه الصنادیق:

 األمو ھو الصندوق  CNASالصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء -

ئیسیة للتأمینات اإلجتماعیة و الذي إنبثق عنھ باقي و المكلف بتسییر األخطار اإلجتماعیة الر

 الصنادیق المستحدثة.

 ,CNRالصندوق الوطني للتقاعد -

 .CASNOS األجراءالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي للعمال غیر -

 مرسوم یحدد تشكیل المجلس اإلداري. 91-046-

 

 
 ورقلة.–ق و العلوم اسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح عزیز محمد الطاھر ، محاضرات و أعمال مقررة ، كلیة الحقو-1
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 تأسیس التقاعد المسبق . 94-10-

 تأسیس منحة البطالة. 94-11-

 . CNACتأسیس صندوق للتأمین عن البطالة  1995-

الناجمة عن  األجرالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة و العطل المدفوعة  1998-

 .C.A.C.O.B.T.P.Hسوء األحوال الجویة في قطاع البناء و الري و األشغال العمومیة 

تأسیس الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان اإلجتماعي  2006-

CNRCSS)1(. 

عامة ذات طبیعة إجتماعیة (كونھا تدیر ھذه الصنادیق كونھا مؤسسات  و تتمیز

   من المستفیدین من الصنادیق ( المؤمنین) مرفقا عاما) تسیر من طرف مجالس إداریة مشكلة

و المساھمین فیھ أرباب العمل، تخضع في عالقتھا مع الغیر إلى القانون الخاص ولیس القانون 

و یترتب  07-92لمرسوم رقم من ا 2-02التجاري، مثلما نص على ذلك المشرع في المادة 

 على ذلك :

 بالضمان اإلجتماعي. عن طریق الوزارة المكلفة صایة الدولةخضوعھا لو -

 تمتعھا بإجراءات إستثنائیة لتحصیل دیونھا. -

الذین یعتبرون عماال و لیس موظفین إلى إتفاقیات جماعیة و إلى قانون  أعوانھاخضوع  -

 العمل.

 للطعن فیھا أمام القضاء.قراراتھا تخضع إلجراءات خاصة  -

 تعین بعض الموظفین بموجب مراسیم مثل المدراء العامین ومدراء الوكاالت  -

 

 

 

 عزیز محمد طاھر محاضرات و أعمال مقررة، كلیة الحقوقو العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. -1

 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. و العلوم السیاسیة عزیز محمد طاھر محاضرات و أعمال مقررة، كلیة الحقوق -2
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الثاني الفصل  
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رغم التطور و التقدم الھائل الذي یحدث في العالم الحدیث ما یزال اإلنسان 

مطالب حیاتھ، و حاجاتھ و تامین غدة في یصارع لحفظ وجوده، بالسعي یومیا إلى توفیر 

مواجھة أخطار المستقبل المجھول و ھو یدو كان العمل ھو السبیل الوحید لذلك، بما یضمن 

یمة، و من ثم كانت وسیلة سب یضمن لھ و لعائلتھ الحیاة الكرلھ الحق في أجر عادل و منا

     تغطیة أجتماعیة شاملةالحیاة اإلجتماعیة نتاجا لصراعات و تسویات إجتماعیة من اجل 

 و عادلة.

الضمان  مجاالتحیث كانت لزاما علینا تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، أولھ 

 اإلجتماعي و في المبحث الثاني ھیاكل الضمان اإلجتماعي و طرق تمویلھا.

 الضمان اإلجتماعي مجاالتالمبحث األول: 

المتعلقة  1983سنة إن المشرع الجزائري أراد بعد إعداد النصوص الصادرة 

إلى جمیع القطاعات لكي یضمن حیاة  التأمیناتبمیدان الضمان اإلجتماعي أن یوحد نظام 

كافیة للمؤمنین الذین تعترضھم في بعض الحاالت مخاطر إجتماعیة، و إقتصادیة منھا 

 ).1البطالة....األخ( المھنیة، األمراض و ،المرض، الشیخوخة ، حوادث العمل

 العنصر صحة على الحفاظ في شيء كل قبل فكر قد المشرع یكون الصفة بھذه و

 البالد. في تنمیة سیاسة كل أساس ھو الذي البشري

 بكل اإلجتماعیة التأمینات میدان في عصري تشریع بإعداد قامت فالجزائر

 بالمؤمنین المباشر بالتكفل اإلجتماعي الضمان ھیئات قیام اجل من و ذلك مقابل لكن فروعھا

 عاتق على المشروع أقر الخاصة، الفئات كذلك و نشاط غیر أو نشاط حالة في كانوا سواء

 فیھا. المنخرط الضمان ھیئة بإختالف تختلف مختلفة، إلتزامات عام بوجھ المكلفین

 .40ص2004 ،الجزائر4ص الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائري، التامین قانون لدراسة مدخل معراج، جدیدي-1
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 المج في المغطاة المخاطر فیھ نتناول األول مطلبین، إلى المبحث ھذا قسمنا لھذا
 اإلجتماعیة. التغطیة من المستفیدون األشخاص فیھ فنتناول الثاني أما اإلجتماعي، الضمان

 المغطاة. المخاطر :األول المطلب

 الخطر مفھوم كان فإذا األخرى، العامة المفاھیم عن التأمین في الخطر یختلف

 یقتصر ال التأمین في معناه فإن ضارة، أحداث وقوع من اإلنسان، یھدد فیما یتمثل العام بمعناه

 فكرة فیما تلتقي سارة أحداث األطراف لبعض و المناسبات، من العدید في یحقق بل ذلك، على

 لھ. للمؤمن بالنسبة الفرص من الكثیر في ذلك یتحقق و الضرر

 ال الوقوع مستقبلي حادث بأنھ تعریفھ یمكن أصنافھ و مواصفاتھ بجمیع الخطر و

 مشروعا. محلھ یكون ان و دوثھلح األطراف احد إلدارة دخل

 فاألخطار المجتمع، في الحیاة عن الناتج الخطر انھ على تعریفة یمكن كما

 .)1( اإلجتماعیة بالحیاة اإلرتباط وثیقة المخاطر تلك ھي  الفكرة لھذه وفقا اإلجتماعیة

 الذي الخطر بأنھ نتائجھ و أثاره إلى بالنظر جتماعياإل الخطر نعرف ان یمكن و

 أو الدخل إنتقاص طریق عن سواء لھ، یتعرض الذي للفرد اإلقتصادي المركز في یؤثر

 إقتصادیة ألسباب أو الشیخوخة، الوفاة، ، العجز كالمرض، فیزیولوجیة ألسباب إنقطاعھ

 العائلیة األعباء و للعالج، كنفقات الدخل إنتقاص دون األعباء زیادة طریق عن أو كالبطالة،

 .)2(المتزایدة

 على تقتصر اإلجتماعي الضمان یغطیھا التي و اإلجتماعیة فالمخاطر علیھ و
 المعیشي. مستواه تھدد التي المخاطر و العمل على العامل قدرة تھدد التي المخاطر

 رئیسیین: نوعین إلى اإلجتماعیة المخاطر تقسیم یمكن المفھوم ھذا ضوء في و
 ).3(الحیاتیة المخاطر یشمل لثانيا و المھنة، بممارسة المتعلقة المخاطر یشمل أولھما

 .40ص 1969 مصر المعارف، دار  اإلجتماعیة التأمینات إلى مدخل هللا، عطاء برھام-1

 .10 ص 1999 مصر الحدیث الجامعي المكتب العاملین، على اإلجتماعي التأمین أحكام اإلجتماعیة، التأمینات القاسمن حسن محمد-2

 منشورات العربیة، بیروت جامعة  شاملة، تحلیلیة دراسة تطبیقاتھ، و أحكامھ ، اإلجتماعي الضمان حمدان، اللطیف عبد حسین -3

 .160ص2005 الحقوقیة، الحلبي
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 المھنیة األمراض و المخاطر ألول:ا الفرع

 البطالة. و المھنیة، األمراض العمل طوارئ لمھنیة:ا المخاطر تشمل

 معین حادث نتیجة للعامل یقع ما العمل إصابات أو العمل بطوارئ نعني العمل: طوارئ أوال:

 و الطریق كحوادث العمل إلى إیابھ و ذھابھ خالل من أو بمھامھ، قیامھ و تأدیتھ أثناء لھ یقد قد

 ما و عنھا الناشئة اإلصابات عدد تزاید و الصناعة في اآلالت إلستخدام الواسع اإلنتشار كذلك

  .)1(معاشھم و سالمتھم في العمال تصیب أضرار من صاباتاإل ھذه عن ینتج

 بدنیة إصابة عنھ أنجزت حادث كل العمل حادث الجزائري المشرع أعتبر علیھ و

 .)2(العمل عالقة إطار في طرأ و خارجي و مفاجئ سبب عن ناتجة

  لحوادث اإلجتماعیة التغطیة من المستفیدین دائرة من الجزائري المشرع وسع قد

 بالتأمینات المتعلق 11-83 القانون من 6 و 3 المواد فحوى خالل من ذلك یتضح و ملالع

 سواء العمال كل القانون ھذا أحكام من "یستفید انھ على 3 المادة في نص بحیث اإلجتماعیة

 یسري كان الذي النظام و إلیھ ینتمون الذي النشاط كان أیا باألجراء ملحقین أو أجراء كانوا

 "ینطوي القانون نفس من 06 المادة أضافت و "، التطبیق حیز القانون ھذا خولد قبل علیھم

 كانت أیا الوطني التراب في یشتغلون الذین األشخاص اإلجتماعیة التأمینات تحت وجوبا

 جنسیتھم".

 التغطیة من المستفیدین دائرة من المشرع وسع ما بقدر انھ اإلشارة تجدر
 ھیئات قبل من و العمل بحوادث التكفل دائرة من كذلك وسع فقد العمل، لحوادث اإلجتماعیة

 المواد مضمون خالل من الحوادث ھذه أسباب و حاالت، في بالتوسع اإلجتماعي الضمان
 .06/07/1996 في المؤرخ 19-96 باألجر المتمم و المعدل 13-83 القانون من 12و8و7

 كلیة بالشلف بوعلي بن حسیبة جامعة التطویر، أفاق و العملي عالواق ،التأمینیة الصناعة حول السابع الدولي الملتقى-1

 .4ص 2012دیسمبر04-03 یوم التسییر علوم و التجاریة العلوم اإلقتصادیة، العلوم

 02/07/1983 في المؤرخ المھنیة األمراض و العمل بحوادث المتعلق 13-83 القانون من 64 و 63 و 06 المواد -2

 .4 العدد الرسمیة الجریدة
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 قیام اثناء یطرأ الذي الحادث عمل، كحادث أیضا إعتبار على المشرع قرر حیث
 ساعات خارج بإنتظام الدراسة، مزاولة أو دائم أو يئإستثنا طابع ذات بمھمة المؤسسة خارج
 الحادث جتماعیا،إ لھ مؤمنا مرباأل المعني یكن لم لو و حتى، عمل كحادث إعتبر كما العمل
 للصالح متفاني بعمل القیام أو المستخدمة، الھیئة تنظمھا التي الریاضیة النشاطات أثناء الواقع
 للھالك. معرض شخص إلنقاذ أو العام

 ما بقدر عملال بحوادث المتمثلة سیما ال اإلجتماعیة التأمینات قوانین أن المالحظ

      الشروط تحدید في توسعت ما بقدر اإلجتماعیة، التغطیة و العمل، نطاق تحدید في توسعت

 عمل حادث وقوع عند اإلجتماعي، الضمان مسؤولیة ترتب التي الظروف و الواصفات، و

 في مشاكل یثیر ما كثیرا التوسیع ھذا األحیان، اغلب في المتضرر العامل لحقوق حمایة

 ضمن تدخل كانت إذا فیما الیومیة حیاتھ في المؤمن لھا یتعرض التي العمل، حوادث تكییف

 اإلستفادة العامل یحاول ما كثیرا إذ ال. أم اإلجتماعي الضمان ھیئات تكفل و مسؤولیة نطاق

 تكون التي المسائل و اإلشكاالت أھم عادة یشكل ما ھو و اإلجتماعیة، التغطیة ھذه من

 .)1( اإلجتماعي الضمان ھیئات و ؤمنینالم بین المنازعات

 المھنیة: األمراض : ثانیا

 التعفن و التسمم أمراض كل المھنیة األمراض أعتبار على الجزائري المشرع أقر

 اإلنتاج في المستخدمة األولیة المواد بعض و العامل، بین المستمر اإلحتكاك عن تنشأن التي

 غبار و القطن، كغبار العمل أماكن في للغبار العمال تعرض عن الناتجة الرئة وأمراض

    لالعم ھو و السبب، في العمل طوارئ مع تشترك المھنیة األمراض أن یالحظ و المحاجر،

           الطارئ، ذلك یسھل حیث بالعمل، اإلصابة عالقة اإلثبات في معھا تختلف و ظروفھ و

 العمل طارئ عن كالتعویض المھني، المرض عن التعویض و ، المرض في یصعب و

 تعویض على المصاب العامل حصول أن بمعني التقصیریة المسؤولیة لقواعد أساسا یخضع

 المھني المرض و الخطأ بین السببیة العالقة و العمل، رب جانب في الخطأ إثباتھ على یتوقف

 بھ. حل الذي

 .47ص2008 األولى الطبعة العالمیة، الكتب دار الجزائري، التشریع في اإلجتماعي الضمان عاتمناز الطیب، سماتي 1-
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 إلى األحیان من الكثیر في یؤدي التقصیریة المسؤولیة قواعد تطبیق ان غیر
 ھذا و العمل، رب جانب في الخطأ إثبات عن لعجزه التعویض، من المصاب العامل حرمان

 ذلك و العمل بطوارئ أسوة اإلجتماعي، الضمان لنظام المھنیة األمراض إخضاع إلى دعا ما
 .)1(األمراض ھذه بسبب تصیبھم التي األضرار عن التعویض في العمال لحق ضمانا

 قائمة و المحتمل المھني المصدر ذات األمراض تحدید المشرع أعزى لقد و

 إشراف تحت اإلختصاص ذوي من تتكون بذلك، مكلفة لجنة فیھا تتسبب قد التي األشغال

 الصحة. وزارة

 وزیر و جتماعیةاإل الحمایة و العمل وزیر بین تركالمش الوزاري القرار حدد قد و

 حیث المھنیة األمراض لجنة تشكیلة )،2( 1995 أفریل10 في المؤرخ السكان و الصحة

 یرأسھا التي و المتمم و المعدل المھنیة األمراض لجنة تتشكل ان على منھ األولى المادة قضت

 : من اإلجتماعي بالضمان المكلف وزیر ممثل

 بالعمل. كلفالم الوزیر عن )1( واحد ممثل-

  بالصحة المكلف الوزیر عن )1واحد( ممثل-

 اإلجتماعیة. للتأمینات الوطني الصندوق عن )4( ممثلین أربعة-

 المستوى على تمثیال األكثر العمل ألصحاب النقابیة المنظمات عن )2( ممثلین-

 الوطني.

 .األمن و الصحة لحفظ الوطني المعھد من )1( ممثل-

 بالصحة. المكلف الوزیر یعینھم العمل طب في صینمتخص )أطباء3( ثالثة-

 في متخصصة مؤسسة أو شخص بأي اإلستعانة الحاجة عند اللجنة لھذه یمكن و
 مھامھا. في یساعدھا أن ذلك شأن من كان إذا المھنیة األمراض مجال

 الحقوقیة الحلبي منشورات شاملة، تحلیلیة دراسة تطبیقاتھ، و أحكامھ اإلجتماعي الضمان حمدان، اللطیف عبد حسین-1

 لبنان. بیروت 1ط

 .1996 سنة 21 رقم الرسمیة الجریدة-2
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 البطالة: ثالثا:

 غیر بصفة العمل عن یتعطل بمن الخاصة األحكام التأمینات من النوع ھذا ینظم
 البطالة نتیجة المفقودة أجورھم عن العمال ھؤالء تعویض إلى النوع ھذا یھدف و ، إرادیة

  : التالیة الشروط توفیر بد ال المنحة من اإلستفادة و البطالة بمنحة اإلجباریة

 أن و ، عملال مكاتب سجل في إسمھ یثبت أن و العمل، عن الشخص یبحث أن -
 المحال أو العمل عن المضرب و العمل في الصادقة رغبتھ عن جدیة بكل یعبر

 القانون. لھذا خاضع یعد ال إداري لقرار وفقا المفصول أو التأدیبي المجلس
 العمل. على البطال قدرة -
 غیرھم یخص ال و مأجورة وظیفة یؤدون الذین العمال فئة التأمین ھذا یخص -

 إلى: نالتأمی خذا یھدف و

 . للعاطلین عمل فرص إیجاد •

 .)1( البطالة) (منحة المؤھلین العاملین التشغیل عدم منافع تقدیم •

 مكاتب قبل من علیھ یعرض ما بعمل اإللتحاق العاطل العامل رفض •

 العمل.

 المحددة. المواعید في العاملة القوى مكتب على دوریا البطال یتردد لم إذا •

 أخرى. وظیفة على حصولھ وأ الخاص لحسابھ إشتغالھ ثبوت •

 الوطنیة. للخدمة إستدعائھ •

 الوطن. مغادرة •

 المنحة. مدة إنتھاء •

 : الحیاتیة المخاطر الثاني: الفرع

 كل تصیب إنما و وحدھم، العمال تصیب ال ھي و إجتماعیة، مخاطر أیضا ھي
 عن عجزھم و مواردھم، ضآلة بسبب قسوة، أشد یكون العمال على أثرھا لكن و األفراد،
 المحدودة. الذاتیة بقدراتھم أثارھا مواجھة

 بوعلي بن حسیبة "جامعة التطویر أفاق و العملي الواقع التأمینیة، الصناعة حول السابع الدولي الملتقى نعینة، زیرمي-1

 .5 ص 2012 دیسمبر 04-03 یوم التسییر علوم و التجاریة، العلوم كلیة ، بالشلف
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 المرض: : أوال

 یستوجب ، عقلي أو جسدي إعتالل كل ھو و المھني، غیر المرض ھنا بھ یقصد
 أثره لكن و جمیعا، المجتمع أفراد لھا یتعرض التي األخطار من ھو المرض و ، طبیة رعایة
 إلى باإلضافة ألنھ الناس، من غیره من علیھ وطاءه أشد یكون المادیة الناحیة نم العامل على

 لفترة عملھ عن العامل توقف إلى یودي قد و إستشفائیة، أو ، عالجیة نفقات من یتطلبھ ما
 فیعاني منھ، ینفق ما لدیھ یكون ال قد و عملھ، من دخلھ خاللھا العامل یفقد قصیرة، أو طویلة

 الضمان أنظمة في أساسیا دورا المرض على التأمین یلعب و ،)1(حرمانال و العوز من
 المریض العامل عن التعویض عملیة یؤمن ما أول یؤمن إنھ المثلث الدور ھذا و اإلجتماعي

 من بدال مالیة تعویضات شكل تحت لھ النقدیة المعونات بتقدیم العمل، عن المرض أقعده الذي
 و األدویة، و الطبیب عالج نفقات من جزءا عینیة معونات شكل تحت ثانیا یؤمن ثم ،أجره

 بالمؤمن اإلجتماعي الضمان بإعتناء ثالثا و مریض، لكل اإلحتیاج و الحالة حسب غیرھا
        اإلقتصاد على المحافظة في األھمیة بالغ دورا تلعب التي العامة الصحة حمایة إلى یھدف

 الوطني. اإلنتاج و

 كل و األجراء غیر و األجراء بالعمال التكفل یشكل المرض على فالتأمین منھ و

 تقتضیھ ما كل و بمرض اإلصابة حالة في اإلجتماعیة التغطیة شملتھم الذین األشخاص

 لھ المؤمن فإصابة ،)2( النھائي شفاءه غایة إلى بالمرض التكفل و العنایة و العالج، متطلبات

 اإلجراءات بكل قیامة بعد ھذا و النقدیة األداءات في الحق لھ یخول أن شأنھ من بمرض

 اإلجتماعي الضمان ھیئة بإشعار لھ المؤمن قیام وجوب من ،)3( قانونا علیھا المنصوص

          العمل على بالتوقف المحدد الیوم فیھا مشمول غیر عمل یومین بمدة أصابھ الذي بالمرض

 .)4( 1984-02-13 في المؤرخ الوزاري القرار من 01 المادة علیھ نصت ما ھذا و

 

 .165 ص السابق المرجع حمدان، اللطیف عبد حسین-1

 المستقلة الفلسطینیة الھیئة ،1ط الفلسطینیة، الوطنیة السلطة مناطق في الصحي التامین نظم نصر حسین خدیجة-2

 .12 ص 2007 هللا رام المواطن، لحقوق

 السابق. المرجع االجتماعیة بالتأمینات المتعلق 83/11 قانون من 7 المادة-3

 الجریدة اإلجتماعي الضمان ھیئات لدى المرضیة، بالعطل للتصریح المضروب األجل مدة یحدد الذي الوزاري القرار-4

 .14/02/1984 بتاریخ الصادرة 07 رقم الرسمیة،
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نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا               الفصل الثاني                      

 شباك لدى العمل عن التوقف صفة و المریض لھ المؤمن بإیداع التصریح یتم و

 المختصة. اإلجتماعي الضمان ھیئة

 في الجمیع لھا یتعرض التي األخطار من عامة بصفة المرض خطر كان إذا و ھذا
 نجد فإننا األسریة، أو اإلقتصادیة و اإلجتماعیة، مستویاتھم كانت مھما إستثناء دون المجتمع

 الذي ھو األجیر العامل لكن المادیة، ألثاره بالتصدي إمكانیاتھ لھ تسمح من ھؤالء بین من
 العامل خاصة إلیھ، بالنسبة قاسیة ستكون الخطر ھذا نتائج فإن دخلھ، على معیشتھ في یعتمد

 أن الدخل لھذا یمكن ال كما اإلدخار، او بالتوفیر دخلھ یسمح ال الذي الضعیف، الدخل صاحب
 .األمراض من الوقایة وسائل حتى لھ یوفر

 ىمت أبدا تجنبھ یمكن ال و المجتمع في فرد أي لھ یتعرض خطر فالمرض إذن
 )1( فیھا دخل أي الفرد إلدارة تكون ال التي و أسبابھ، توافرت

 ھذا مواجھة في دورا تلعب ال العالجیة و الوقائیة الوسائل أن یعني ال ھذا أن غیر
 او المادیة أثار من المرض ھذا عن یترتب لما التصدي من بد ال لذلك تكفي، ال قد لكنھا الخطر

 المساعدات تكفي ال كما دخلھ إنقطاع حال في أسرتھ، أو الفرد حیاة في تخلفھا التي اإلقتصادیة
 جھة، من اإللزامي للطابع إلفتقارھا نظرا األسرة أو الدولة تقدما التي اإلجتماعیة او األسریة

 .)2( الخطر ھذا بنتائج بالتكفل الدولة أو األسرة إمكانیة تسمح ال قد أخرى جھة من و

 فإنھ العالج و الوقایة وسائل من المریض یقدمھ لما باإلضافة المرض ضد فالتامین
 الذي راتبھ عن بدیال دخال لھ یضمن حیث العمل عن توقفھ حالة في نقدیة تعویضات یمنحھ

 .)3( العمل عن توقفعھ فقتر أثناء المناسب المعیشي المستوى لھ یوفر حتى فقده

 لیست و اإلجتماعي التامین یوفرھا ال التي حقوقھ من حق التعویض ھذا یعتبر و
 میزة ھذه تعتبر و اإلجتماعیة التأمینات بمقتض مقرر الحق ھو بل أسریة أو إجتماعیة مساعدة

 المؤمن یستطیع بموجبھ الذي اإللزام عنصر على تتوفر التي اإلجباریة التأمینات میزات من
 إشتراكاتھ بدفع ملزم أیضا فھو بالمقابل و منھ، تمكینھ عدم حالة في بھ مطالبةلل للقضاء اللجوء

 .)4( ذلك في لھ خیار ال و

 

 .153 ص ، اإلجتماعیة التأمینات قانون في المضمونة المخاطر الواسعة، صالحي زرارة-1

 .154 ص المرجع نفس الواسعة، صالحي زرارة-2

 القاھرة العربیة النھضة دار اإلجتماعیة) التامینات و العمل (قانون اإلجتماعي القانون في الوجیز البرعي حسین أحمد-3

 .25ص 1992

 .156 ص المرجع نفس ، الواسعة صالحي زرارة-4
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 األمومة: ثانیا

          مریحة، حمل بفترة العاملة المرأة تمتع ضمان إلى یھدف الوالدة عن التامین

 ھذا یغطي حیث مولودھا، صحة و صحتھا على الحفاظ ضمان و حسنة، والدة ظروف و

          العالج، بنفقات منھا تعلق سواء الوالدة و الحمل على المترتبة المصاریف جمیع التأمین

 نتیجة فقدتھ الذي دخلھا عن بالتعویض منھا تعلق ما أو العاملة، للمرأة الصحیة الرعایة و

 تستفید علیھ و ،)1(یومیة تعویضة تتلقى حیث الوالدة و الحمل بسبب العمل عن إلنقطاعھا

 في المتمثلة و النقدیة األداءات دفع من الوالدة بسبب العمل عن إنقطعت التي العاملة المرأة

 .)2( اإلجتماعي الضمان إشتراك نقطاعإ بعد الیومي األجر من %100 بـ تقدر یومیة تعویضة

 11-83 للقانون المتمم و المعدل 17-96 األمر من 12 المادة إلى بالرجوع و
 اإلجتماعیة. بالتأمینات المتعلق

 تبدأ متتالیة أسبوعا 14 بـ تقدر عملھا عن العاملة المرأة فیھا تنقطع التي المدة إن
 ال المحتمل التاریخ قبل الوالدة تتم عندما و والدة،لل المحدد التاریخ من أسابیع ستة األقل على

 عن وجوبا تنقطع أن العملة المرأة على یجب و أسبوعا 14 بـ المقدرة التعویض فترة تقلص
 المدة ھذه تقل ان على طبیة شھادة على بناء للوضع المحتمل التاریخ قبل معینة لفترة العمل

 .)3( أسبوع عن

 نطاق من وسع بل فقط العاملة للمرأة الحمایة بتوفیر یكتفي لم الجزائري فالمشرع
 شرط ثبت متى زوجھا عنھا توفى التي الحامل المرأة لتشمل أخرى، لفئة اإلجتماعیة التغطیة
 الوفاة. تاریخ عند المتوفي في المطلوب العمل

 عن التامین بموجب المستحقة باألداءات المرأة بحق أیضا المشرع قضى كما
 التاریخ من الفراق أو الطالق ھذا وقع من زوجھا عن فراقھا أو طالقھا حالة في الوالدة

 .)4( الوالدة تاریخ و للحمل المزعوم

 06/07/1996 في المؤرخ 17-96 االمر من 4 بالمادة المعدلة اإلجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11-83 القانون من 8 المادة-1

 02/07/1983 في المؤرخ 11-83 القانون یتمم و یعدل الذي 06/07/1996 في المؤرخ 17-96 األمر نم 29-28 المواد-2

 . اإلجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11/02/1984 في المؤرخ 27-84 رقم التنفیذي المرسوم من 32 المادة-3

 . اإلجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11/02/1984 في المؤرخ 27-84 رقم التنفیذي المرسوم من 30 المادة-4
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 صحة كذا و الحامل المرأة صحة على منھ حرصا الجزائري فالمشرع علیھ و

 %20 ةنسب تخفیض في تتمثل عقوبة علیھا ترتب إال و المحددة اإلجراءات بكل اإللتزام جنینھا

 قاصر. عذر وجود حالة في إال المستحقة األداءات من

 العجز: ثالثا:

 سالمتھ، في اإلنسان تصیب حالة فھو العمل عن القدرة عدم ھو عامة بصفة العجز

 المشرع نظر في عاجزا یعد و بالعمل، القیام على مقدرتھ و البدنیة قواه على فتؤثر الجسدیة

 من یمكنھ بعمل القیام أصابتھ الذي العجز حالة بعد مقدوره في یعد لم من كل الجزائري

 سواء بالعجز، إصابتھ قبل عملھ من علیھ یتحصل كان الذي الدخل یفوق دخل على الحصول

 .)1(عجزه إلى أدى الذي للحادث الطبیة  المعاینة تاریخ عند أو تلقاه الذي العالج تاریخ عند

         العوز لحق عائلتھ و العاجز فیتعرض الكسب على القدرة فقد إلى العجز یؤدي

 لمدة أما رزقھ مصدر ھو الذي دخلھ من حرمانھ بالتالي و العمل عن إلنقطاعھ نظرا الحاجة و

 عائلتھ غلى الحرمان ھذا آثار تمتد و الدائم"ّ، "العجز دائم بشكل أو المؤقت" "العجز مؤقتة

 تتغیر كما طبیة، إنفاقات من الصحیة حالتھ تتطلبھ ما باإلضافة لھا، الوحید المعیل بإعتباره

 المنتجة. غیر القوة صفوف إلى العاملة القوة صفوف نع العجز یحول إذ اإلجتماعیة حالتھ

 

 

 

 

 

 .588ص السابق المرجع ) اإلجتماعیة التأمینات و العمل (قانون اإلجتماعي القانون في الوجیز البرعي، حسین أحمد-1
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 الناتج العجز ھناك و اإلنسان، بھ یولد الذي الخلقي العجز فھناك عدیدة أسباب للعجز

 العمل حوادث عن الناشئ العجز ھناك و ) الحرب (معطوبي علیھ یطلق ما ھو و الحروب عن

 .)1( المرض عن الناشئ العجز ھناك و طریق، حادث عن الناشئ العجز و

 باالمراض یعرف ما خالصة للعجز المؤدیة األسباب أھم من المرض یعتبر و

 فجائیة بصورة العجز یقع ال الحالة ھذه في و ،)2( عالجھا یستعصي التي األمراض او المزمنة

 حادث. أو مرض أعقاب في یكون بل

 قد و تطور، أي فیھا یحدث ال و حالتھ تستقر عندما عجز حالة في الشخص یعتبر
 عجز حالة في اإلنسان إلعتبار التشریعات أغلب تذھب لذلك العجز، حالة إستقرار مدة تطول

 ما غالبا و العمل، عن القدرة عن عاجزا أعقابھا في یكون زمنیة، مدة إنتھاء عند العمل عن
 41 المادة في الجزائري المشرع نص حیث إلیھ، المؤمن یستفید التي المدة إنتھاء عند ھذه تحدد
 من خاللھا لھ المؤمن یستفید لتيا المدة إنتھاء لدى العجز حالة تقدر بقولھ" 27-84 سومالمر من

 حالة تستقر لم إذا مؤقتا یحدد المعاش مبلغ أن غیر المرض عن التأمین بمقتضى نقدیة داءاتأ
 .)3( الذكر" السالفة المدة إنتھاء مع العجز

 حالة بعد مقدوره في یعد لم من كل الجزائري المشرع نظر في عاجزا یعد و ھذا
 عملھ من علیھ یتحصل كان الذي الدخل عن الحصول من یمكنھ بعمل القیام أصابتھ التي العجز

 القطاع نفس في و خبرتھ و كفاءتھ نفس من عامل أجر إلى بالمقارنة ذلك و بالعجز، إصابتھ قبل
 للحادث الطبیة المعاینة ختاری عند أو تلقاه، الذي العالج تاریخ عند سواء بھ، یعمل كان الذي
 على ینص إذ 84/27 رقم المرسوم من 40 المادة نص في واضح ھذا و عجزه، إلى أدى الذي

 العمل عن قدرتھ نصف األقل على یخفض عجزا یعاني الذي لھ المؤمن عجز حالة في "یعد أنھ
 منصب رأج نصف یفوق أجر على كانت مھنة أیة في یحصل أن قادر غیر یجعلھ أي الربع، أو

 تاریخ عند أو العالج تاریخ عند سواء یمارسھا كان التي المھنة في الفئة نفس من العمال أحد
 للحادث. الطبیة المعاینة

 

 .166 ص 2014 ملیلة عین الھدى دار اإلجتماعي الضمان مجال في اإلجتماعیة التأمینات الطیب، سماتي-1

 .586 ص السابق المرجع اإلجتماعي)، التأمینات و العمل (قانون اإلجتماعي القانون في الوجیز البرعي حسن أحمد-2

 .252ص السابق، المرجع اإلجتماعیة التأمینات قانون في المضمونة المخاطر ،الواسعة صالحي زرارة-3
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 على العجز مفھوم تحدید  عند إعتمد الجزائري المشرع أن  المادة نص في یالحظ

 في الشخص یعتبر حیث بالذات، معین مھني بنشاط القیام  على القدرة عدم أي المھني المعیار

 تخلق الذي مرضھ، أو إصابتھ قبل یباشره كان الذي العمل على القدرة یفقد عندما عجز حالة

 .آخر مھني بنشاط القیام بإستطاعتھ كان لو و عجزه عنھ

 مفھوم تفسیر في ضیق قد یكون المعیار ھذا على الجزائري المشرع بإعتماد و

 العجز.

 أساسھا على یحسب و خاصة لجنة أو مختص طبیب طرف من العجز درجة تقدر

 اإلعتبار في تأخذ اإلجتماعیة، التأمینات قوانین في المبینة الخاصة للقواعد وفقا المعاش مبلغ

 األساسي فالھدف إذا وتكوینھ، مؤھالتھ إلى إضافة المھني، للعامل العقلیة و البدنیة مةالعا الحالة

 یضطره الذي لھ للمؤمن معاش منح و اإلجتماعي الضمان مجال في العجز على التأمین من

 من أقل لھ المؤمن عمر كان إذا إال العجز معاش طلب یقبل ال و عملھ عن اإلنقطاع إلى العجز

 یستوفي ال الذي المؤمن حق في السن بشرط أنھ غیر التقاعد، في الحق لھ ولیخ إلي السن

 .)1(تقاعدلا معاش من لإلستفادة العمل مدة شروط

-83 قانون من 36 إلى 36 من المواد حددتھا أصناف ثالثة إلى مصنف العجز و

 : التالي النحو على جاءت التي و 11

 العجز نسبة تكون و مأجور نشاط ممارسة على ینقادر زالوا ما الذین العجزة األول: الصنف-

 للمنصب. المتوسط السنوي األجر من %60 بـ مقدرة الفئة لھذه

 

 

 السابق. المرجع 11-83 القانون من 34 المادة-1
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 العجز نسبة تكون و مأجور نشاط بأي القیام إطالقا علیھم یتعذر الذین العجزة الثاني: الصنف

 للمنصب. المتوسط السنوي األجر من %80 بـ الفئة لھذه

 إلى یحتاجون و مأجور نشاط ممارسة على قادرین مازالوا الذین العجزة الثالث: الصنف

 للمنصب المتوسط السنوي األجر من %80 بـ الفئة لھذه العجز نسبة تكون و غیرھم من مساعدة

 المساعد. للشخص تمنح % 40 نسبر لھا یضاف

 یقتضي حادث أو مرض عقب یكون ما غالبا بل فجائیة، بصورة یحدث ال العجز لكون ظران و

 شفاءه. أو العاجز حالة بإستقرار ذلك و نسبتھ تتحدد حتى الزمن من فترة مرور

 الزمن من فترة مرور بعد إال للعجز معاشا یقدر ال الجزائري المشرع فإن لذلك

 ھیئة تتولى المدة ھذه إنقضاء عند و المرض تأمین تعویضات أو أداءات خاللھا العاجز یمنح

 تقدیم إنتظار دون العجز تأمین على المترتبة الحقوق في النظر تلقائیا اإلجتماعي نالضما

 بالتأمینات المتعلق 11-83 القانون من 35 المادة نص من واضح ھذا و المعني من الطلب

 بقولھا: اإلجتماعیة

 المرض على للتأمین النقدیة داءاتاأل خاللھا من قدمت التي المدة إنھاء عند •

 التأمین باب من الحقوق في النظر تلقائیا اإلجتماعي الضمان ھیئة تتولى

 .)1( باألمر المعني من الطلب إنتظار دون العجز على

 التقاعد: : رابعا

 العمل على قدرتھ الفرد تسلب التي الحیاتیة المخاطر من كالعجز الشیخوخة

    الحاجة في وقع منف، ینفق مال أو مدخر من ذلك غیر أو بدیل دخل لدیھ یكن لم فإذا والكسب،

 .)2( اإلنتاج و للعطاء منبعا كان أن بعد الحرمان و

 .254ص ، السابق المرجع اإلجتماعیة، األمینات قانون ، المضمونة المخاطر الواسعة، صالحي زرارة-1

 .166ص ، السابق المرجع تطبیقاتھ، و أحكامھ اإلجتماعي الضمان حمدان، اللطیف عبد حسب-2
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 الحرة المھن أصحاب كذا و نالموظفی و العمال كل التقاعد معاشات من یستفید

 غیر و الخاص لحسابھا نشاطا تمارس الفئة ھذه لكون ھذا و األطباء و التجار و كالمحامین

 12-83 القانون من 5 المادة نص حسب التقاعد مجال في الممنوحة الحقوق تتمثل و مأجور

 یلي: فیما للتقاعد ممنوحةال الحقوق تتمثل أنھ فیھا جاء الذي و. المتمم و المعدل بالتقاعد المتعلق

 عن زیادة إلیھ یضاف و بالذات العمل نشاط أساس على یمنح مباشر: معاش -أ

 المكفول. الزوج

 الحیاة. قید على الباقي الزوج إلى معاشا -یتضمن منقول: معاش -ب

 . للیتامى معاشا-

 لألصول. معاشات-

 الوفاة: رأسمال خامسا:

 حرص لذلك مجھول، یبقى حدوثھ بتاریخ التنبؤ لكن الوقوع مؤكد أمر الوفاة إن

 جتماعي.اإل الضمان بقوانین المضمونة خاطرالم من لجعلھا الجزائري المشرع

 الحمایة بتوفیر وفاتھ حالة في لھ، المؤمن أسرة حمایة إلى الوفاة على التأمین یھدف

 فمصاریف إضافیة مصاریف من یتطلبھ ما إلى باإلضافة األسرة عائل فقد أن ذلك لھا الالزمة

 العمل عن قادرین غیر أنفسھم األسرة تعتمد كانت الذي للدخل األسرة فقد یؤدي الدفن و الجنازة

 )1 ( الحیاة أعباء لمواجھة دخل ندو یبقوا أن یعرضھم مما

 

 

 القاھرة العربیة النھضة دار ، مقارنة دراسة – اإلجتماعیة  للتأمینات  الجنائیة الحمایة القاضي، مصباح محمد -1

 .9 ص 1996
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 علیھ نصت لما طبقا الحقوق بذوي ویقصد )1( المالك حقوق لذوي تمنح الوفاة فمنحة

 : انھ 17-69 األمر من 30 المادة

 یمارس كان إذا العینیة األداءات من اإلستفادة یستحق ال أنھ غیر ، لھ المؤمن زوج-

 مأجور. مھنیا نشاطا

 :اإلجتماعیة التغطیة من المستفیدون : الثاني المطلب
 على العمال كل الجزائري جتماعيإلا الضمان قانون أحكام من المستفیدون إن

 القطاع ذلك إلى 11-83 قانون من 5-3 المواد تشیر كما أجراء كانوا سواء ألوانھم و إختالف

 غیر الطبعیون األشخاص كذلك یستفید و علیھم یسري النظام و إلیھ، ینتمون الذین یويالح

 الذي النشاط نوعیة كانت مھما حرا نشاطا الخاص لحسابھم بالفعل یمارسون الذین األجراء

 فالحیا. أو خدمیا أو تجاریا أو صناعیا كان سواء بھ یقومون

 الذین عقلیا أو بدنیا المعوقون و الحقوق وأصحاب ، المجاھدون ذلك من یستفید كما

 الریاضیون. و الطلبة و نشاط أي یمارسون ال

 التراب في یشتغلون الذین األشخاص اإلجتماعیة التأمینات تحت ینطوي كما

 أو مبالغ كانت ما وحیث الصفات من بصفة یعملون كانوا سواء جنسیاتھم كانت ما أیا الوطني

 بموجب المواد ھذه تطبق و عالقتھم و عملھم صالحیة أو ةطبیع أو شكل و أجورھم طبیعة

 .)2(مرسوم

 

 

 

 
 السابق. المرجع ، 11-83 القانون من 47 المادة -1

 السابق. المرجع 11-83 رقم القانون -2
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 العمالیة: الفئات : األول الفرع
 األجراء: العمال أوال:

 لحساب فكریا أو یدویا عمال یؤدون الذین األجراء العمال ھم العمالیة فئاتلبا یقصد

 أجر. مقابل سلطتھ و إشرافھ تحت و العمل صاحب

          المعدل العمل بعالقات المتعلق 11-90 رقم القانون من 02 المادة لنص وفقا

 كان یاأ العمالء صاحب مع مرؤوسیھ صلة لدیھ الذي العامل یراأج عامال یعتبر ،)1( المتمم و

 خاصا. أو عاما كان سواء إلیھ ینتمون ذيلا النشاط قطاع

 مزایا من العمال كل سیستفید 11-83 رقم قانونلا من 03 المادة لنص وفقا

 ینتمون الذي النشاط قطاع كان أیا باألجراء ملحقین  أو أجراء كانوا سواء اإلجتماعیة التأمینات

          التطبیق. حیز اإلجتماعیة التأمینات قانون دخول قبل علیھم یسري كان الذي النظام و إلیھ

 بمزایا اإلستفادة حیث من العمال بین تفرقة كل على القضاء قصد الجزائري فالمشرع علیھ و

 حالة في تحدث قد التي العملیة المشاكل من یللالتق إلى عمد كما ، اإلجتماعیة التأمینات قوانین

 حاصل ھو كما الخاص. إلى العام القطاع من یتحول كأن أخر إلى قطاع من العاملین أحد إنتقال

 مشاكل أیة التغییر ھذا على یترتب فال علیھ و . العمومیة المؤسسات خوصصة إطار في اآلن

 تماعي.اإلج الضمان لقانون الخضوع أو بتطبیق یتعلق فیما

 األجراء: شبھ العمال ثانیا:

 المتعلق ، المتمم و المعدل   11-83 القانون من 3 المادة نص إلى بالرجوع

 العمال إلى باإلضافة اإلجتماعیة التأمینات قانون أحكام من یستفید ، اإلجتماعیة بالتأمینات

 باألجراء. الملحقون العمال األجراء،

 

 . 1990 سنة 17 عدد الرسمیة الجریدة-1
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االفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھ   

 قائمة یجدد ، 09/02/1985 في المؤرخ 33-85 رقم المرسوم صدر لذلك تنفیذا

 خدمات من اإلستفادة حق لھم والذین ).1( اإلجتماعي الضمان مجال في باإلجراء المشبھین

 : ھم و اإلجتماعیة التأمینات

 األدوات كامل یملكون كانوا لو و ، إعتزال في مھامھم یباشرون الذین العمال -1

 منھا. جزء أو لعملھم الالزمة

 اقون،السو البوابون، ، المنازل خدم سیم ال الخواص یستخدمھم الذین األشخاص -2

 في یرعون الذین األشخاص كذلك و الممرضات و شغاالتلا ، الخادمات

 مستخدمیھم. منازل أو منازلھم

 األدنى الوطني األجر نصف یساوي شھریا أجرا یتلقون الذین الممتھنون -3

 ).2یفوقھ( أو المضمون

                 السینما و المسرح في الناطقون غیر و الناطقون الممثلون و الفنانون -4

              أجور شكل في مكافئات لھم یدفع الذین األخرى الترفیھیة المؤسسات و

 الفني. النشاط عن تعویضات و

 . الرئیس الصیاد مع یبحرون الذین بالحصة الصیادون التجار -5

 . المبحرون بالحصة الرؤساء الصیادون -6

 ذلك.ب المؤسسة لھم رخصت إذا المحطات یستخدمون الذین األمتعة حمالو -7

 لھم رخصت إذا الوقوف اجر فیھا یدفع ال التي السیارات مواقف حراس -8

 بذلك. المعنیة المصالح

 

  24/02/1985 بتاریخ 9 رقم الرسمیة الجریدة-1

 .04/07/1992 في الصادرة 52 عدد الرسمیة الجریدة ، 92/274 رقم التنفیذي المرسوم
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نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا  الفصل الثاني                                   

 : األجراء غیر العمال ثالثا:

 أي مأجور یرغ مھنیا نشاطا یمارسون الذین األشخاص األجراء غیر بأعمال یقصد

 مقابل بدون أو أحد من اإلشراف دون لصالحھم مھنیا نشاطا ونیمارس الذین األشخاص

 األطباء....األخ. المحامون، كاتجار،

 یلزم جتماعياإل الضمان یقدمھا التي الخدمات نم األجراء غیر األشخاص ادةإلستف

 الدخل على إحتسابھ في یعتمد الذي و كامال، اإلجتماعي الضمان إشتراك قسط بدفع ھؤالء

 قدره الذي السنوي السقف حدود في و الدخل، على الضریبة بعنوان للضریبة، الخاضع السنوي

 المضمون. الوطني لألجر السنوي المبلغ مرات ثماني

 :األخرى الفئات الثاني: الفرع

 العمال فئات غیر أخرى فئات غلى جتماعياإل الضمان الجزائري المشرع مد دلق

 ذلك و ،)1(إجتماعیا لھم المؤمن من خاصة أصناف سماھا و أجراء غیر أو أجراء كانوا سواء

 الطلبة، المجاھدون، الفئة ھذه من و ، اإلجتماعیة التأمینات قانون خدمات من اإلستفادة لغرض

 المعوقون. و

 المجاھدون: أوال:

      بالمجاھد المتعلق 05/04/1999 في المؤرخ 99/07 رقم القانون غلى بالرجوع

 شارك شخص كل مجاھدا یعد بأنھ" منھ الخامسة المادة نص في المجاھد یعرف نجده الشھید، و

 التحریر جبھة ھیكل في إنقطاع بدون و تمرة،مس فعلیة مشاركة الوطني التحریر ثورة في

 ". 1962 مارس 19 و 1954 نوفمیر أول بین ما الفترة خالل ، لواءھا تحت أو الوطني

 قانون ألحكام الخضوع بالتالي و المجاھد صفة إلكتساب المادة نص من یتضح
 غیر تمرةمس بصورة و فعلیة مشاركة شارك قد الشخص یكون أن بد ال اإلجتماعي التأمینات

 المعدل. 09/02/1985 في المؤرخ 134-85 رقم التنفیذي المرسوم من األولى المادة-1

 .1999 سنة 25 العدد الرسمیة الجریدة-2
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 19 غایة إلى 1954 نوفمبر أول من بدایة ذلك و المباركة التحریر ثورة خالل منقطعة 

 یصنف و ھذا الوطني. التحریر جبھة لواء تحت ذلك ، النار إطالق وقف تاریخ 1962مارس

 أصناف. عدة إلى المجاھد

 فجروا و السالح حملوا الذین المناضلون ھم و الوطني التحریر جیش أعضاء-أ

 العسكریة و السیاسیة األركان ھیئات مختلف في ھیكلتھم تمت الذین المناضلون كذا و الثورة

 .آنذاك

 تشكیالت في المھیكلین األشخاص الوطني التحریر جبھة أعضاء من یعتبر-ب

         الوطن داخل تجھیزاتھ و مؤسساتھ العدو، ضد مسلحة عملیات بتنفیذ مكلفة السریة مسلحة

 المسبلون. كذا و الفدائیین إسم علیھم یطلق و خارجھ، و

 بسبب بأمراض أو بجروح أصیبوا الذین ھم و الوطني تحریرال حرب معطوبي-ج

 الوطني. التحریر ثورة في مشاركتھم

 المعوقون: ثانیا:

 تعرف و ، )1( اإلجتماعي الضمان قانون أحكام من المجتمع من الفئة ھذه تستفید

 األشخاص بحمایة المتعلق و 08/05/2002 في المؤرخ 09-02 القانون من الثانیة المادة

 ترقیتھم. و المعوقین

 أو خلقیة أو وراثیة ،أكثر أو إعاقة من یعاني سنھ كان مھما شخص كل ھو المعوق

        الخصیة الیومیة حیاتھ في أولیة تنشاطا عدة أو نشاط ممارسة على قدرتھ من تحد مكتسبة

 المشرع قرر فقد الفئة لھذه حمایة و الحركیة أو الذھنیة وظائفھ إلصابة نتیجة اإلجتماعیة و

 لتزاماتاإل من ذلك جعل حیث اإلجتماعیة اتالتأمین قانون ألحكام إخضاعھم الجزائري

 األداءات في الخصوص على تتمثل و بھا بالتكفل اإلجتماعي الضمان ھیئة تلتزم التي الوطنیة

 لھم المتخصصة العالجات بضمان ذلك و لھؤالء، الصحیة الرعایة و بالعالج المتعلقة العینیة

 نفسھ. المرجع 133-85 رقم التنفیذي المرسوم من األولى المادة-1
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تمویلھاالفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و   

 لواحقھا و طناعیةاإلص األجھزة ضمان كذا و ، التكییف وإعادة ،الوظیفي التدریب إعادة و 

 اإلعاقة. مع المكیفة األجھزة كذا و المعوقین، األشخاص لفائدة

 أساس على تحسب %5 اإلجتماعي الضمان في ھؤالء إشتراك نسبة تقدر و ھذا

 ).1(اإلجتماعیة الحمایة وزارة في الممثلة حدھا الدولة تتحملھا المضمون األدنى الوطني األجر

  الخارج: في العاملون األعوان ثالثا:

 أن على 20/08/1985 في المؤرخ 244-85 رقم المرسوم من 2 المادة تنص

 : ھم األشخاص ھؤالء و ماعياإلجت للضمان ريالجزائ بالنظام ذكرھم األتي األشخاص یلحق

 النصلیة. و الدیبلوماسیة بعثات في العاملون األعوان -

 التعاون. بإسم الخارج في العاملون العمال -

 ریة.الجزائ ممثلیات أعمال -

 الخرج. في التكوین متابعة على یقبلون الذین و العمال و الطلبة -

 الخارج. في التربوي التأطیر و التعلیم موظفو -

 معھم مقیمین كانوا متى الحقوق ذوي أیضا المرسوم ھذا أحكام من یستفید كما

 بإنتظام.

 اإلزدواج تفادي ھو الجزائریة ماعیةاإلجت التأمینات لنظام ھؤالء خضوع سبب أما

 أنھ على تقضي التي الدولي القانون قواعد علیھ إستقرت لما نظرا اإلجتماعیة التأمینات في

   الدولیة، المنظمات في العاملین أو القنصلیة أو الدیبلوماسیة ببعثاتھم األجانب العاملون یخضع

 جزءا ھؤالء یعتبر إذ السیادة، مبدأ مع تماشیا ھذا و بالدھم لقوانین الدولي القانون إطار في و

 بالدھم. من

 

 

 
 .2002 سنة 34 عدد الرسمیة الجریدة-1
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ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھاالفصل الثاني                                   نطاق و   

 رقم التشریعي بالمرسوم المتمم و المعدل 11-83 رقم القانون من 6 المادة قضت و

 06/7/1996 في المؤرخ 17-96 رقم األمر كذا و ، 11/04/1994 في المؤرخ 94-04

 التراب في یشتغلون الذین األشخاص اإلجتماعیة التأمینات تحت وجوبیا ینطوي " بقولھا

 فرد لصالح كان ما حیث و الصفات من صفة بأیة یعملون كانوا سواء جنسیتھم كانت أیا الوطني

 صالحیة أو طبیعة و شكل و أجرھم طبیعة أو المبلغ كان مھما و ، العمل أصحاب من جماعة أو

 " فیھ. عالقتھم أو عملھم عقد

 بین تفرق ال أن ینبغي التأمینیة الحمایة الن ذلك الجزائري المشرع فعال حسن و

 العمل على التحفیز إلى تؤدي العامل حمایة ألن ذلك و جنسیاتھم أساس على العمال بین العامل

 أنھ طالما الجزائري العامل لھا یخضع التي المعاملة لذات األجنبي العامل یخضع أن یجب لذلك

 األخطار. لنفس یتعرضون و األجنبي العامل فیھا یعمل التي الظروف سنف في یعمل

 بالخارج: التكوین لمتابعة المقبولین العمال و الطلبة رابعا:

 حقوقھم ذوي كذا و خارجلبا التكوین لمتابعة المقبولین العمال و الطلبة یستفید

             المرض، تأمینات في ةینیالع اءاتاألد من فیھ عینوا الذي البلد في بإنتظام معھم المقیمین

 كانت إذا و الجزائریین، والتنظیم التشریع یحدده لما وفقا العمل حوادث كذا و ،األمومة و

 تلزمھ فیھا التكوین لمتابعة المبعوث العامل أو الطالب فیھ یقیم الذي البلد في اإلجتماعیة القوانین

 اإلجتماعي. الضمان لصندوق مستحقة إشتراكات فعد یتولى لدیھا التأمینات نظام إلى باإلنتساب

 سفارة في القنصلیة أو الدیبلوماسیة البعثة مستوى على الموجود المباشر الدفع صندوق

 .)1(الجزائر

 

 

 الضمان بخدمات التكفل شروط یحدد الذي 20/08/1985 في الصادر 244-85 رقم التنفیذي المرسوم من 12 المادة-1

  الخارج. في یتكونون أو یعملون الذین إجتماعیا لھم للمؤمن المستحقة اإلجتماعي
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

     المعدل اإلجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11-83 رقم القانون من 84 المادة تنص و

              الدیبلوماسیة البعثات في العاملین لألعوان المستحقة األداءات "تكفل أنھ على المتمم و

 الضمان ھیئات قبل من حقوقھم ذوي و المتربصین، و الطلبة و الجزائریة التمثیلیات و

 المرسوم". بموجب تحدد لشروط وفقا اإلجتماعي

 تمویلھا طرق و اإلجتماعي الضمان ھیاكل الثاني: المبحث

 المتضمن )1(12/01/1988 في المؤرخ 01-88 رقم القانون من 49 المادة تقضي

 : أنھ على اإلقتصادیة للمؤسسات التوجیھي القانون

 وانینالق تحكمھا خاص تسییر ذات عمومیة ھیئات اإلجتماعي الضمان أجھزة تعتبر

 التنظیم". طریق عن جتماعيإلا انالضم ألجھزة اإلداري التنظیم یحدد و المجال، في المطبقة

         للدولة تابعة عامة ھیئة اإلجتماعي الضمان ھیئة أن یتضح المادة ھذه نص من

 فیھا للتصرف قابلة غیر عامة أموال أموالھا إعتبار للدولة العامة الھیئة خاصیة على یترتب و

 11-83 رقم القانون من األولى فقرتھا في مكرر26-93 المادة نص یؤكده ما ھذا و حجزھا أو

 : بقولھا المتمم و معدللا

 للحجز,..." قابلة غیر اإلجتماعي الضمان صنادیق أموال بر"تعت

   العمل روزی لوصایة تخضع و المالیة قاللیةاإلست و المعنویة بالشخصیة تتمتع كما

 ھیاكل األول في تناولنا مطلبین ىلإ المبحث ھذا تقسیم تم علیھ و )،2اإلجتماعي( الضمان و

 . الھیاكل ھذه تمویل طرق الثاني المطلب في و اإلجتماعي، الضمان

 . 1988سنة 2عدد الرسمیة الجریدة  في منشور-1

 بتاریخ الصادرة 48 عدد  الرسمیة الجریدة 04/01/1992 في المؤرخ 07-92 رقم التنفیذي المرسوم من 2 المادة-2

08/01/1992. 
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نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا               الفصل الثاني                      

 اإلجتماعي. الضمان ھیاكل األول: المطلب

 قوانین في علیھا المنصوص المخاطر تسییر اإلجتماعي الضمان صنادیق تتولى

 : التالي النحو على ذلك و مجالھ أو إختصاصھ في كل اإلجتماعیة التأمینات

 بالترخیم لھ یرمز و األجراء للعمال إلجتماعیةا للتأمینات الوطني الصندوق -1

 ص.و.ت.أ.

 ص.و.ت. بالترخیم لھ یرمز و للتقاعد الوطني الصندوق -2

 بالترخیم لھ یرمز  و األجراء، لغیر اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق -3

 ص.أ.غ.أ.

 تتمتع و بالصنادیق "ص.أ.غ.أ" "ص.و.ت"، "ص.و.ت.أ"، الترخیمات تسمى

 الضمان و العمل وزیر لوصایة تخضع و المستقلة المالیة الذمة و ریةاإلعتبا بالشخصیة

 المادة أشارة بحیث ، المتمم و المعدل 11-83 رقم القانون من 78 للمادة طبقا ذلك و اإلجتماعي

 بالضمان المكلف الوزیر وصایة تحت الصنادیق توضع أن على 07-92 رقم المرسوم من 3

 ولكن جھویة أو محلیة وكاالت لھا و العاصمة، جزائرلبا یسيالرئ مقرھا یكون و ، اإلجتماعي

 أعوان سلطة تحت توضع حیث المستقلة المالیة بالذمة ال و اإلعتباریة بالشخصیة تتمتع ال

 جزءا المالیة بالعملیات المكلف العون و للصندوق العام المدیر یفوضھم أن یمكن الذي اإلدارة

 .مسؤولیتھما تحت ذلك و سلطاتھما من

 .CNAS اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق األول: الفرع

 نوعین بتأمین یقوم و اإلجتماعیة التأمینات نظام في الموجودة الصنادیق أقدم یعتبر

 الوفاة. و العجز الوالدة، المرض، على التأمیبن في وتتمثل اإلنسانیة الصفة ذات المخاطر من

 حوادث ھي و المھنة بممارسة تتعلق التي المخاطر في فیتمثل الثاني النوع أما

  حسب اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق مھام من .و)1( المھنیة األمراض و العمل

 .66 الصفحة 10/01/1992 بتاریخ الصادر 2 العدد الرسمیة الجریدة-1
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نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھاالفصل الثاني                                     

 الصندوق یتولى 04/01/1992 في المؤرخ 07-92 رقم التنفیذي المرسوم من 8 المادة

 التالیة: المھام األجراء للعمال اإلجتماعیة للتأمینات الوطني

 كذلك و ، الطبیة الرعایة و جبالعال المتعلقة العینیة داءاتاأل تسییر و إدارة -1

 العمل عن المتوقف لھ المؤمن أجر عن التعویض في المتمثلة النقدیة داءاتاأل

 األدءات كذلك و اإلجتماعیة التأمینات قوانین تضمنھا التي المخاطر بسبب

 المؤرخ 46-92 للمرسوم طبقا الممنوحة العائلیة المنح في المتمثلة و العائلیة،

 المتمدرسین لألطفال تمنح التي الدراسة عالوات ذلكك و  11/02/1992 في

 أطفال من المتمدرسون فوق، فما السادسة الرتبة في األسرة ضمن ھم الذین

 الشھري دخلھم أو أجرھم یتجاوز الذین بالمنح نالمنتفعی أو األجراء العمال

 . دج15000 اإلجتماعي الضمان إلشتراك الخاضع

 لتمویل ةالمتخصص اإلشتراكات تحصیل نزاعات و المراقبة و التحصیل ضمان -2

 العمل حوادث من الوقایة صندوق تسییر یتولى كما اإلجتماعیة التأمینات نفقات

         ، العمل حوادث من الوقایة سیاسة ترقیة على العمل و المھنیة األمراض و

 . المھنیة األمراض و

 اإلتفاقیات و المعاھدات من المستفیدین لألشخاص المستحقة اءاتاألد تسییر -3

 اإلجتماعي. الضمان مجال في الدولیة

 لھم للمؤمن اإلمتیازات لمنح المخصص اإلسعاف و المساعدة صندوق تسییر -4

 للحصول المتطلبة الشروط المعنیون یستوفي ال عندما حقوقھم لذوي و إجتماعیا

 الدخل ذوي من یكونون عندما أو جتماعياإل التأمین أداءات من اإلستفادة على

 )1(المحدود....

                      العالج مؤسسات و الطبیین تخدمینسالم و األطباء مع یاتإتفاق إبرام -5

 الغیر. قبل من الدفع نظام إطار في الصیدلیات و

 نفسھ. المرجع 11-83 رقم القانون من 90 المادة-1
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

 وطنیا. رقما إعطائھم و وطني تسجیل رقم المستخدمین كذا و المستفیدین منح -6

 الجھات و اللجان مختلف تسییر عن الناجمة المصاریف جمیع بتسدید القیام -7

 التي القرارات عن الناتجة الخالفات مختلف في بالبث تقوم التي القضائیة

 إختصاصھ. مجال في الصندوق یتخذھا

 وغیر المأجورة للفئات اإلجتماعي بالضمان المتعلقة جتماعیةاإل الخدمات توفیر -8

 المأجورة.

 برامجھا یخص فیما اإلجتماعیة الحمایة و العمل وزارة أھداف توجیھ و ربط -9

 . العائلي القطاع )و العمل (مناصب اإلجتماعي البرنامج و صحةلبا المتعلقة

  .CNR للتقاعد الوطني الصندوق : الثاني الفرع

 المھام الساریة التنظیمات و القوانین إطار في للتقاعد الوطني الصندوق یتولى

 التالیة:

 تسییر كذا و الحقوق ذوي منح و معاشات كذا و التقاعد منح و معاشات تسییر -1

 تاریخ 1984 جانفي قبل الساریة القوانین بموجب الممنوحة المنح و المعاشات

 ھؤالء حقوق نفاذ ایةلغ بالتقاعد المتعلق و 12-83 رقم القانون سریان بدأ

 المستفیدین.

 المتخصصة اإلشتراكات تحصیل نزاعات و ومراقبة تحصیل عملیة ضمان -2

 التقاعد. تأمین نفقات لتمویل

 واإلتفاقیات عاھداتالم في علیھا المنصوص و تقاعدلبا المتعلقة األحكام تطبیق -3
 رقم قانونال من 53 المادة نص إلى إستنادا اإلجتماعي الضمان مجال في الدولیة

 .)1(المتمم و المعدل بالتقاعد المتعلق 83-12

-96 رقم االمر و ، 1994 لسنة 20 العدد ر ج ، 1994 أفریل في المؤرخ 05-95 رقم التشریعي للمرسوم متمم و معدل-1

 في المؤرخ 13-97 رقم األمر ، 1996 سنة 42 عدد  الرسمیة الجریدة في المنشور 06/07/1996 في المؤرخ 18

 منشور 22/03/1999 في المؤرخ 03-99 رقم القانون و 1997 سنة 38 عدد الرسمیة الجریدة في منشور 31/05/1997

 .1999 سنة 20 عدد الرسمیة الجریدة في
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

 رقم القانون من 92  المادة لنص قاوف إجتماعي صحي شكل ذات بأعمال یقوم -4

 جماعیة أداءات من حقوقھم ذوي و لھم المؤمنین إستفادة قصد ذلك و 83-11

 یتم الذي الصحي و اإلجتماعي العمل صندوق قبل من األعمال ھذه تمویل ویتم

 خدمات لتمویل المخصصة اإلشتراكات من جزء بإقتطاع ،اآلخر ھو تمویلھ

 خدمات و المھنیة األمراض و العمل حوادث كذا و اإلجتماعیة التأمینات

 اربقر اإلشتراكات من الجزء ھذا یحدد و بالتقاعد المتعلقة اإلجتماعیة التأمینات

 كل في تقترح التي و لذلك، المعینة جتماعياإل الضمان ھیئة إدارة مجلس من

 الذي و والصحي جتماعياإل العمل صندوق برنامج میزنیتھا إطار في و سنة

 .)1( جتماعياإل الضمان و العمل وزیر قبل من قللتصدی عیخض

 .CASNOS االجراء لغیر اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق الثالث: الفرع

 الوطني الصندوق یواصل أن على 07-72 رقم المرسوم من 65 المادة تنص

 الوطني الصندوق تسییر مھام للتقاعد الوطني الصندوق و األجراء للعمال جتماعیةاإل للتأمینات

 والتسییر صالحیات یحدد الذي سومالمر صدور غایة إلى األجراء لغیر جتماعياإل للضمان

 األجراء. لغیر جتماعياإل للضمان الوطني للصندوق إلداريا

-92 رقم نوناللق وفقا األجراء لغیر جتماعياإل الضمان صندوق إنشاء جاء حیث

 یمول و المالي، و اإلداري و القانوني اإلطار بتنظیم المتعلق 04/01/1992 في المؤرخ 07

 النسبة ھذه تقسم و للضریبة الخاضع و السنوي العائد على تحسب %15 بنسبة الصندوق

 لغیر بالنسبة سنویا اإلشتراكات دفع یتم و عیة،اإلجتما التأمینات و التقاعد بین %7.5 بالتساوي

 11 عدد الرسمیة الجریدة في منشور 06/02/2005 في المؤرخ 69-05 رقم التنفیذي المرسوم من 11-10 المادة -1

 .2005 سنة
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

التي تلي سنة اإلستحقاق  أفریل من السنة30مارس إلى 01األجراء خالل مدة إستحقاق من 

 .)1(30/11/1996المؤرخ في  434-96حسب القانون 

 1993مایو  15المؤرخ في  93/119تنفیذا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 

    ، الذي یحدد إختصاصات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الخاص بغیر األجراء)2(

 و تنظیمھ و سیره اإلداري و تتمثل مھام الصندوق فیما یلي:

المتعلقة بالعالج و الرعایة الطبیة و كذا الخدمات یقوم بتسییر الخدمات العینیة  -1

          النقدیة للتأمینات اإلجتماعیة المقدمة لغیر األجراء و ذلك في إطار التنظیمات

 و القوانین الجاري بھا العمل.

تسییر معاشات المتقاعدین من غیر األجراء و منحھم، یسیر أیضا المعاشات والمنح  -2

 1984ع ساري المفعول قبل الفاتح من ینایر من العام المصروفة بمقتضى التشری

 إلى غایة إنقضاء حقوق المستفیدین.

یتولى تحمیل اإلشتراكات المخصصة لتمویل خدمات الضمان اإلجتماعي بالمؤمن  -3

 و منازعات التحصیل.لھم و مراقبتھا 

 ي یسیر عند اإلقتضاء األداءات المستحقة للمستفیدین في خدمات الضمان اإلجتماع -4

بناءا على إما إتفاقیات الضمان اإلجتماعي أو إتفاقیات دولیة كما ینظم الرقابة الطبیة 

 و ینسقھا و یمارسھا.

یقوم بإنجازات ذات طابع صحي و إجتماعي قصد إستفادة العمال و دوي حقوقھم  -5

من أداءات جماعیة، و تمول ھذه اإلنجازات بواسطة صندوق العمل اإلجتماعي       

 .)3(و الصحي 

 .19ص  01/12/1996الصادرة  في 74الجریدة  الرسمیة  رقم  434-96من القانون  13المادة -1

 .1993سنة  33منشور في الجریدة الرسمیة رقم -2

 .05المعدل و المتمم في الجریدة الرسمیة عدد  83/11من القانون رقم  92المادة -3
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نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھاالفصل الثاني                                     

عن القرارات التي یصدرھا في مجال إختصاصاتھ أو  یقوم بتسدید النفقات الناجمة -6

 مھامھ.

على مبدأ التضامن اإلجتماعي لما یقوم  نظام الضمان اإلجتماعي لغیر األجراء 

للمنخرطین الوطني و یقصد بذلك مجموعة المقاییس القانونیة اإلداریة التي تضمن 

وعائالتھم التغطیة اإلجتماعیة، و ذلك في إطار العالقة (حقوق/واجبات) و یشترط ھذا 

الصندوق أن یكون للمنخرط الشكل القانوني و معنى ذلك إمتھان صفة التاجر أو الحرفي أو 

صاحب مھنة حرة مما یسمح لھ اإلستفادة من مزایا و خدمات ھذا  أوالفالح  الصناعي أو

 ت شرط أساسي و ھو إستیفاء دفع اإلشتراكات و مطالبتھا.النظام تح

یتكفل ھذا الصندوق بالتغطیة اإلجتماعیة للفئات التالیة: السائقین، 

 التجار،الحرفیین،الصناعیین،الفالحین، المھن الحرة.

 و من ممیزاتھ أنھ:

 تنظیم یتمتع باإلستقاللیة. -

 دینامیكیة في مجال التسییر. -

 الموارد البشریة.ترقیة و تنمیة  -

 إدارة قویة في مواصلة تحقیق اإلستقاللیة. -

 تقسیم المھام و الوظائف و المسؤولیات. -

 .CNACالفرع الرابع: الصندوق الوطني للتأمینات عن البطالة 

توسع نظام الضمان اإلجتماعي بإنشاء الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 

كمؤسسة عمومیة للضمان  06/07/1994 )، الصادر في1(94/188بوجب المرسوم رقم 

 اإلجتماعي تحت وصایة وزارة العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي، تعمل على تحقیق

 .07/7/1994الصادرة في تاریخ  44الجریدة الرسمیة رقم  -1
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

اإلجتماعیة المتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال األجراء في القطاع اإلقتصادي وفقا  اآلثار

 للمخطط التعدیلي الھیكلي.

وعرف الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ص.و.ت.ب في مساره عدة مراحل 

، 1994مخصصة للتكفل بالمھام الجدیدة، المخولة من طرف السلطات العمومیة إبتداء من سنة 

، لفائدة العمال األجراء الذین فقدوا )1(شرع ص.و.ت.ب في تطبیق نظام تعویض البطالة 

ألسباب إقتصادیة، حیث یقوم بدفع تعویض البطالة إضافة  مناصب شغلھم بصفة ال إرادیة و

غلى بعث إجراءات إحتیاطیة تكثیف فرص رجوعھ إلى العمل بـ : المساعدة على البحث عن 

 .)2(الشغل ، دعم العمل الحر، التكوین بإعادة التأھیل

قام ص. و.ت.ب بتنفیذ إجراءات إحتیاطیة  2004إلى غایة سنة   1998من سنة 

إدماج البطالین المستفیدین عن طریق المرافقة في البحث عن الشغل و المساعدة على بإعادة 

العمل الحر تحت رعایة مستخدمین تم توظیفھم و تكوینھم خصیصا لیصبحوا مستشارین 

ویتقلص  2004منشطین على مستوى مراكز مزودة بتجھیزات و معدات مخصصة منذ سنة 

بطالة تم تسطیر التكوین بإعادة التأھیل لصالح البطالین عدد المسجلین من نظام التأمین عن ال

 ذوي المشاریع والمؤسسات المدمجة في إجراءات ترقیة التشغیل.

الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة والعطل المدفوعة األجر الناجمة عن سوء  الفرع الخامس:

 : C.AC.O.B.A.T.P.Jالجویة لقطاعات البناء و األشغال العمومیة و الري: األحوال

المؤرخ في  97-45بمقتضى المرسوم  1997أنشأ ھذا الصندوق سنة 

 ، األشغال)3(الذي جاء إستجابة لضمان موسمیة عمل القطاعات لقطاعات البناء  04/02/1997

 

 
 التعدیلالتي سایرت تنفیذ إجراءات  1999-1996أكبر موجة تسجیل في نظام التأمین عن البطالة تمت في الفترة ما بین -1

التكوین بإعادة التأھیل إجراء إحتیاطي یرمي إسترجاع منصب الشغل، بتحسین تأھیالتھم المھنیة، بإنعاش دورات تكوینیة -2

              تكوینیة عن طریق إعادة التأھیل للتحكم  آلیاتبیداغوجیة تتماشى و خیراتھم المھنیة، بإرساء و إعادة بمحتویات 
 و اإلكتساب.

 .4ص  05/02/1997الصادرة في تاریخ  08الجریدة الرسمیة رقم -3
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

یتحمل مسؤولیة تعویض أصحاب قطاعات الري،  أو، یغطي ھذا الصندوق العمومیة و الري

 األشغال العمومیة و البناء من خالل:

 العطل المدفوعة  -

الجویة، التي تؤدي إلى بطالة إجباریة  األحوالالبطالة المؤقتة الناتجة عن سوء  -

 للعمال، مما یؤدي إلى إنخفاض دخلھم.

 و تتمثل مھام ھذا الصندوق في:

مین تسییر العطل المدفوعة، و البطالة المؤقتة بحیث یستفید العمال المعنیین، تأ -

 ھم.التكفل لھم للمحافظة على مداخیل ویضات(بنك، األشغال، الري) من تع

 ضمان تسجیل و ترقیم العمال المستفیدین و أرباب عملھم. -

 توفیر المعلومات و األطر القانونیة للعمال ولرب العمل. -

 ضمان تحصیالت لإلشتراك. -

 تكوین إحتیاطي موجھ لتأمین تحویل التعویضات من أرباب العمل إلى العمال. -

 ھذا الصندوق :ومن شروط إستفادة 

 ).mise à jourدفع اإلشتراكات ( -

 الشروط الخاصة بكل قطاع. -

ساعة عمل من خالل شھرین األخیرین الذین یلیھما  200إستفادة على األقل  -

 التوقف عن النشاط.

تقدیم التصریح بالتوقف عن العمل الموجھ للصندوق من قبل رب العمل في  -

 .)1( ساعة التي تأتي بعد توقف النشاط 48خالل 

 .185و تطبیقاتھ، دراسة تحلیلیة شاملة ، منشورات الحلي ص أحكامھحسین عبد اللطیف حمدان، الضمان اإلجتماعي ، -1
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

 المطلب الثاني: طرق تمویل ھیاكل الضمان اإلجتماعي.

بتمویل الضمان اإلجتماعي ھذه باألموال التي یحتاج إلیھا لمواجھة التقدیمات یقصد 

التي تستحق للمضمونین والمستفیدین من التعویضات و المعاشات و الخدمات الطبیة ، و تغطیة 

 النفقات اإلداریة التي تترتب على قیامھ بالمھام الموكلھ لھ.

اإلجتماعیة المنتھجة في الدولة، وفقا تختلف طرق التمویل بإختالف السیاسات 

للظروف المادیة و اإلقتصادیة التي تسودھا، حیث تتولى نظم الضمان اإلجتماعي عادة تحدید 

مصادر التمویل و إجراءاتھ من أجل توفیر الموارد الالزمة لتحقیق أھداف الضمان اإلجتماعي، 

 اسین ھما:و مھما إختلفت سبل التمویل فإنھا تتمحور حول مصدرین أس

        اإلشتراكات المھنیة و الضریبیة، و قد تكون ھناك بعض الموارد اإلضافیة كإعانات الدولة

الناتجة عن إستثمار أموال الضمان اإلجتماعي و لكن دون ھذه الموارد  و الغرامات و األرباح

یان لتمویل یعتبر دورا ثانویا و تضل اإلشتراكات والضرائب ھما المصدران األساساإلضافیة 

 .)1(الضمان اإلجتماعي

 الفرع األول: التمویل بواسطة اإلشتراكات المھنیة :

یقصد بھا المبالغ التي یساھم بنا كل من العمال لتغطیة نفقات الضمان اإلجتماعي 

وتقدیمات و مصروفات إداریة ، ویراعى في تحدید ھذه اإلشتراكات أن تكون متوازنة مع 

 .)2(النفقات

المتعلق بالتأمینات  11-83من القانون رقم  72ئر نصت المادة و في الجزا

 اإلجتماعیة المعدل و المتمم على انھ.

 

 .181حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان اإلجتماعي أحكامھ و تطبیقاتھ المرجع نفسھ، ص -1

 .182حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان اإلجتماعي أحكامھ و تطبیقاتھ المرجع نفسھ، ص -2-
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

 یتم تحویل نفقات التأمینات اإلجتماعیة إعتمادا على قسط إشتراك إجباري على نفقة"

 . من ھذا القانون " األولكذا المستفیدین المشار إلیھم في الباب أصحاب العمل ، 

یتضح ان نظام التأمینات اإلجتماعیة ذو طابع إلزامي بالنسبة و من نص المادة 

لألشخاص المنطوین تحت مظلتھ، حیث ألزم المشرع بمقتضى نص المادة أعاله على قسط 

 إشتراك تمول منھ نفقات التأمینات اإلجتماعیة بصفة عامة.

ن من قانون ل من أصحاب العمل و كذا المستفیدیو یكون ھذا القسط على نفقة ك

        التأمینات اإلجتماعیة ما عدى ما إستثني بنص كفئة المجاھدین و معطوبي حرب التحریر

و المعوقین بدنیا و ذھنیا الذین ال یمارسون أي نشاط مھني، و المستفیدین من دعم الدولة لفائدة 

من  73الفئات المحرومة و المعوزة و الطلبة، حیث نص المشرع صراحة في نص المادة 

، و تذھب )1(على إعفاء ھؤالء من دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي  11-83ن رقم القانو

تشریعات الضمان في تحدید اإلشتراك، منھا من یربط اإلشتراك باألجر ومنھا من یجعل 

 یربطھ باألجر. أناإلشتراك محدد بمبلغ ثابت دون 

 لعدالة اإلجتماعیةاإلشتراك المرتبط باألجر ھو أكثر إستجابة إلعتبار ا أنو ال شك 

مع موارد  اإلجتماعي متناسبة الضمانمن اإلشتراك الثابت، ألنھ یجعل المساھمة في نفقات 

         ر على توفیر األموال الالزمة لتغطیة تقدیمات الضمانألشخاص، و مكاسبھ، كما أنھ أقدا

 و نفقاتھ اإلداریة.

المخاطر اإلجتماعیة و یحدد اإلشتراك في الضمان على أساس إحتماالت وقوع 

المضمون منھا في األوقات المختلفة، كما تحددھا اإلحصاءات من الواقع في الفترات الماضیة، 

 مع مراعاة التغیر في الظروف.

 المرجع نفسھ. 17-96رقم  األمرمن  35المادة -1
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تمویلھا الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و  

ساھم في ھذا التمویل بقدر ما تسمح بھ قدراتھا اإلقتصادیة كما أن الدولة أصبحت ت

 أو بقدر ما یكون لھا من دخل في إحداث الخطر المضمون فیھ.

 الفرع الثاني: التمویل بواسطة الضریبة:

وھو ما یقصد بھ اللجوء إلى مساھمات أخرى غیر اإلشتراكات مباشرة على أساس 

لدعم لقطاع عن یق عجز ما لتقوم الدولة بتقدیم اأو ما یشبھ ذلك، ففي حالة تحق المھنیة المداخیل

 طریق الضرائب.

وإعادة  و التمویل بواسطة الضریبة ھو الطریقة المثلى لتحقیق العدالة اإلجتماعیة،

 توزیع الدخل الوطني، خاصة عندما یتناول الضمان جمیع أفراد الشعب.

خاصة بالضمان اإلجتماعي، كالضرائب المباشرة أو غیر  وقد تكون ھذه الضریبة

المباشرة التي یخصص ریعھا لتمویل الضمان اإلجتماعي بجمیع فروعھ أو بعضھا فرع 

 الضمان الصحي أو فرع ضمان البطالة.

عادیة بحیث ال تلتزم الدولة بتخصیص ریعھا لمرفق  أوو قد تكون الضریبة عامة 

الضمان من الموازنة العامة للدولة، شأنھا في ذلك شأن  أموالمعین، و في ھذه الحالة تؤخذ 

. و تلجأ الدولة بھذه الطریقة لتمویل الضمان اإلجتماعي، عندما األخرىباقي الخدمات العامة 

، بإعتبار أن الدولة ھي المسؤولةعن تقدیم ھذه یقوم الضمان على أساس من المساعدة العامة

 ).1(المساعدة للمستفیدین من میزانیتھا العامة

و   ھذه الطریقة في التمویل ال تبدو سھلة المنال، ال سیما في البلدان المتخلفة أنإال 

 و مع  من فروع الضمان أكثر أوبذلك تأخذ معظم الدول بھذه الطریقة للمساھمة في تمویل فرع 

 

 

 .185حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان اإلجتماعي أحكامھ و تطبیقاتھ ص -1
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 الفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان اإلجتماعي و تمویلھا

ذلك انتقدت طریقة التمویل عن طریق الضرائب بدعوى أنھا لمتحقق العدالة اإلجتماعیة 

ستؤدي غلى الوقوع في مشكلة أخرى وھي مشكلة التھرب من  ھاأنبالصورة المرجوة، كما 

 الضریبة.

بدأت أنظمة الضمان اإلجتماعي في بعض الدول تسیر  أنو یالحظ أصحاب ھذا الرأي أنھ بعد 

نحو ھذا اإلتجاه، من إتجاھات التمویل. تراجعت أنظمة أخرى كثیرة عن السیر في ھذا اإلتجاه 

 .)1(اإلشتراكات مع تحمل الخزینة العامة من أعباء الضمان فأخذت بنظام التمویل عن طریق

 .األجراءالفرع الثالث: التمویل باإلشتراكات األساسیة الواجبة الدفع للصندوق الوطني للعمال 

عنصران  جتماعي للعمال األجراءید اإلشتراكات في مجال الضمان اإلیتحكم في تحد

 أساسیان:

 المصرح بھا. األجورعدد العمال و الثاني  األول

 أوال : التصریح باإلشتراكات:

إن دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي إلتزام یقع على صاحب العمل وذلك بإقتطاع 

المتعلق  14-83من القانون  18و  17اإلشتراك من أجر العامل و ھذا ما نصت علیھ المادتین 

 بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان اإلجتماعي كما یلي :

 

 

 

 

 .325ص  2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمین اإلجتماعي ط-1
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المكلفین في مجال الضمان  المتعلق بإلتزامات 14-83من القانون  17ة نصت الماد

 .)1(صاحب العمال " على أنھ "یقع دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي على ذمة االجتماعي

من نفس القانون على أنھ " یتعین على صاحب العمل أن یقتطع  18كما نصت المادة 

 أنل طبیعتھ القسط المستحق على العامل، و ال یجوز للعام أوعند دفع كل اجر أیا كان شكلھ 

 .)2(یتعرض على ھذا اإلقتطاع "

جتماعي بقسطیھا اإلشتراكات المستحقة للضمان اإل وعلیھ فإن رب العمل یلزم بدفع
من  1-21للقسطین. وفقا للمادة  ، قسط رب العمل و قسط العامل ،و یتم الدفع بصفة موحدة

اعي محل دفع واحد و التي جاء فیھا على انھ " تكون إشتراكات الضمان اإلجتم 14-83القانون 
 تابع لھا إقلیمیا" یؤدیھ صاحب العمل لھیئة الضمان اإلجتماعي الذي ھو

 ثانیا: نسبة اإلشتراك األساسیة الواجب دفعھا للصندوق.

تحسب من اجر  %34.5نسبة اإلشتراك بـ  339-06یحدد المرسوم التنفیذي رقم 

، في ھذا اإلطار نصت المادة  جتماعي بوجھ عامالمصرح بھ، بالنسبة  للتأمین اإل المنصب

توزع نسبة اإلشتراك في و التي جاء فیھا على أنھ : "  339-06من المرسوم التنفیذي  األولى

 أعاله كما یأتي : األولىجتماعي المنصوص علیھا في المادة الضمان اإل

 جتماعي یتكفل بھا المستخدم.أساس اإلشتراك في الضمان اإل من 25%

 جتماعي یتكفل بھا العامل.من أساس اإلشتراك في الضمان اإل 9%

 .)3(من أساس اإلشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات اإلجتماعیة 0.5%

        المتصمن إلتزامات المكلفین في مجال الضمان اإلجتماعي 02/07/1983المؤرخ في  14-83من القانون  17المادة -1

 . 10/11/2004مؤرخ في ال 17-04و المتمم بالقانون رقم 

 المرجع نفسة. 13-83من القانون رقم  18المادة -2

الجریدة الرسمیة العدد االول المرسوم  25/09/2006المؤرخ في  339-06المادة االولى من المرسوم التنفیذي رقم -3

یحدد توزیع نسبة الذي  1994یولو 06المؤرخ في  187-94الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم  787-94التنفیذي رقم 

 . اإلشتراك في الضمان اإلجتماعي
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وفقا للمادة الثانیة من  األولىالمنصوص علیھا في المادة  %34.5و توزع نسبة 

السابق الذكر و التي جاء فیھا على أنھ توزع نسبة اإلشتراك في الضمان  06/39المرسوم رقم 

 .)1(أعاله  األولىكما ھو منصوص علیھا في المادة  % 34.5اإلجتماعي المحدد بـ 

 

لعمال غیر الفرع الرابع: التمویل باإلشتراكات األساسیة الواجبة الدفع للصندوق الوطني ل
 األجراء:

 أوال : دفع اإلشتراكات السنویة المستحقة.

ون األجراء الذین یمارسللعمال غیر  یتم دفع اإلشتراكات المستحقة سنویا بانسبة

مارس من كل سنة ویدفع قبل حلول أول  أولعمال خاصا غیر مأجور خالل مدة إستحقاق من 

 ).2(35-85من المرسوم رقم  مكرر 13ماي من نفس السنة وفقا لما نصت علیھ المادة 

بدفع اإلشتراكات إال إذا  یالحظ ان صاحب النشاط الحرفي المأجور ال یكون ملزما

مكرر من  3-13نتساب سابقا ألول أكتوبر من سنة معینة و ھذا ما نصت علیھ المادة كان اإل

مارس من السنة  31السابق " في حالة التوقف عن العمل قد حدث بعد  35-85المرسوم رقم 

 السابق. 35-85مكرر من المرسوم رقم  4-13المعنیة طبقا لما نصت علیھ المادة 

 

 

 السابق الذكر. 25/09/2006المؤرخ في  339-06من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم -1

المتعلق بالضمان اإلجتماعي لألشخاص  09/02/1985المؤرخ في  35-83تنفیذي رقم من المرسوم ال مكرر 13المادة -2

 .30/11/1996المؤرخ في  434-96الذین یمارسون عمال مھنیا المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم   األجراءغیر 
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اإلجتماعي و تمویلھاالفصل الثاني                                   نطاق و ھیاكل الضمان   

 ثانیا : األساس المعتمد في تحدید نسبة اإلشتراكات وتوزیعھا:

الذي یعتمد في حساب اإلشتراكات من الدخل السنوي الخاضع  األساسیكون 

للضریبة بعنوان الضریبة على الدخل في حدود السقف الذي قدره ثماني مرات المبلغ السنوي 

 7بالمادة  المعدلة 35-85من المرسوم رقم  1-13المادة  )،1(الوطني األدنى المضمون  لألجر

 أنجورة متعددة ال یجوز و في حالة ممارسة أعمال غیر مأ 84-96رقم  من المرسوم التنفیذي

 یفوق المبلغ الكلي لإلشتراكات المدفوعة الحد األقصى المذكور في الفترة أعاله.

 كور في الفقرة أعاله.من الدخل المذ %15تحدد نسبة اإلشتراك بمقدار 

 بعنوان التأمینات اإلجتماعیة  7.5%

 بعنوان التقاعد. 7.5%

و إذا لم یتسنى تحدید الدخل الخاضع للضریبة فإن تقدیره في مفھوم التشریع الخاص 

 بالضمان اإلجتماعي یتم بتطبیق النسبة المؤویة التالیة على األعمال الجبائیة:

 بة تتمثل تجارتھم في بیع البضائع.فیما یتعلق بالخاضعین للضری 15%

 فیما یتعلق بالخاضعین للضریبة الذین یقدون الخدمات. % 30

و إذا لم یتمكن تحدید الدخل الخاضع للضریبة، و ال رقم األعمال الجبائي فإن أساس 

 اإلشتراكات تحدد مؤقتا بمبلغ سنوب لألجر الوطني األدنى المضمون.

 

 

 

  15ادة الفرقة األولى من نفس الم-1
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 )1(الفرع الخامس: التمویل باإلشتراكات األساسیة الواجبة الدفع للصندوق الوطني للبطالة

و التي جاء فیھا على أنھ عمال  26/12/1995من القرار المؤرخ في  2نصت المادة 

)، 2(26/05/1999المؤرخ في  94/11من المرسوم التشریعي رقم  45و  12بأحكام المادتین 

تحسب إشتراكات الضمان اإلجتماعي المستحقة لحساب تعویض التأمین عن البطالة و توزع 

 كما یأتي:

الوطني األدنى المضمون  األجرعلى أساس  %15توزع حصة المستخدم التي تعدل 

 كاألتي :

 التأمینات اإلجتماعیة  8%

 التقاعد 6%

 التقاعد المسبق1%

للحصة التي یتكفل بھا  تكون حصة المستفیدین من نظام التأمین على البطالة شبیھة

 1999یولیو  06المؤرخ في  187-94علیھا في المرسوم التنفیذي رقم  المنصوص األجیر

 وزع حسب األخطار المغطاة.وت

من مبلغ جتماعي خدم لحساب اإلشتراك في الضمان اإلیتكون األساس المست
التعویض المقدم مع اإلشارة إلى أنھ تخصم الصنادیق المسیرة و الصندوق الوطني للتأمین عن 

األجیر بعنوان التقاعد المسبق لحصة ن تامین البطالة، و الصندوق الوطني للتقاعد االبطالة بعنو
طبقا ألحكام ھذا القرار وتدفع للصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة مجموع اإلشتراكات 

 )3(المعمول بھا  واآلجالالمستحقة حسب اإلجراءات 

دار الھدى عین  -1جتماعي إتجاه أصحاب العمل على ضوءا القانون الجدید ططیب سماتي ، منازعات ھیئات الضمان اإل-1

 .97-96 ملیلة الجزائر ص

 یتضمن توزیع اإلشتراكات المستحقة لحساب التقاعد و التأمین عن البطالة  26/09/1995من القرار المؤرخ في  2المادة -2

 یتضمن توزیع اإلشتراكات المستحقة لحساب التقاعد و التأمین عن البطالة  26/09/1995من القرار المؤرخ في 3المادة-3
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خاتمـــــــــــــةال  

اإلجتماعي  األمنإن سیاسة التأمینات اإلجتماعیة ال تقتصر فقط على تحقیق 

 أنھافحسب بل یمكن إعتبارھا وسیلة للتأثیر على األزمات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة حیث 

تحسن ظروف العمل و إطار المعیشة و مستواھا مما یحقق العدالة اإلجتماعیة، فإحساس 

من مردودیة المؤسسة، و من خاللھ تتحقق التنمیة  الفرد باألمان اإلجتماعي یزید

 اإلقتصادیة.

ات التي قامت بھا الجزائر من أجل عصرنھ منظومة الحمایة درغم كل المجھو

للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أدت إلى التفكیر  الحالیة إال أن الوضعیة اإلجتماعیة

في بدائل أخرى كمصدر لتمویل صنادیق الضمان اإلجتماعي للحفاظ على دیمومتھا ألن 

نفقاتھ المتزایدة ، خاصة في ظل إرتفاع إشتراكات العمال و المستخدمین لم تعطي مستقبال 

عدد الشیوخ، دون أن ننسى تھرب فاتورة األدویة وتزاید حوادث العمل وإرتفاع 

المستخدمین من دفع اإلشتراكات، و التصریح الدقیق لعدد ساعات العمل و عدد العمال، مع 

التنظیمیة التي یعمل وفقھا الصندوق حالیا، كما أنھ ال بدمن التأكید  اآللیاتإعادة النظر في 

ادي لیس ھو الھدف على أن حقیقة مساھمة برامج الضمان اإلجتماعي في النمو اإلقتص

 المجرد لمؤسسات الضمان.

فبالرغم من أن ھدفھا الرئیسي ھو تقدیم الحمایة اإلجتماعیة ضد الخطر 

اإلجتماعي الذي یھدد القوى العاملة المنظومة تحت مظلة تأمینات الضمان اإلجتماعي ، إال 

 أنھا تؤثر على العدید من المتغیرات اإلقتصادیة.

اعي عدة عراقیل تحول دون وصولھ إلى تحقیق حیث واجھ الضمان اإلجتم

 العدالة اإلجتماعیة منھا:

          اإلمكانیات المالیة المحدودة من أجل صیانة و تحسیس المستوى المالي

و الخدمات المقدمة حیث أن أھم ما تواجھھ منظومة الحمایة اإلجتماعیة عبر میزانیة الدولة 

ھي عدم اإلستعمال العقالني لموارد المیزانیة و كذا في ضمان الخدمة للسكان المحتاجین 

 فعال.
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خاتمـــــــــــــةال  

ن نقص التنسیق بین مختلف البرامج بحیث أن إستفادة بعض الفئات أكثر م -

 أخرى.

 الطوابیر التي تواجھ المواطنین أمام صنادیق الحمایة اإلجتماعیة. -

من الشروط أھمھا اإلقتصار على  اإلستعمال المحدود لبطاقة الشفاء بجملة -

دج للوصفة الواحدة و سقف الوصفتین كل ثالثة 2000والیة واحدة بسقف 

 العسكري.نین الخاضعین للقطاع شھر في حین یغض النظر على المؤماأل

 المجتمع. أفرادوبالتالي یكون ھناك ال مساواة بین 

ال من أرباب العمل في مختلف القطاعات من التصریح بالعم تھرب العدید -

جتماعي ، و عدم التصریح بجمیع أیام لدى الصندوق الوطني للضمان اإل

التقاعد و كذا عدم  العمل للعمال و بالتالي ضیاع جزء من معاشھم عند

 في تسدید مستحقات الصندوق مما یخلق لھ إختالالت. اإلنتظام

 اإلرتفاع السریع لفاتورة تعویض األدویة. -

التي یعاني منھا نظام  من النقائص خالل دراستنا لھذا الموضوع تبین لنا العدید

الضمان اإلجتماعي الجزائري والتي یمكن اإلشارة لھا بجملة من اإلقتراحات في 

 التالیة:مضمونھا من خالل النقاط 

        ھما في المنظومة اإلقتصادیةبر نظام الضمان اإلجتماعي عنصرا میعت-1

لھذا  األھمیةزائریة إعطاء المزید من ي بلد، لذلك ال بد من الحكومة الجو اإلجتماعیة أل

القطاع و إصدار التشریعات الالزمة التي تساھم في تطویره و تمكینھ من تلبیة إحتیاجات 

 ع.المجتم أفراد

تعاني مؤسسات التأمین اإلجتماعي بشكل كبیر من محدودیة مصادر التمویل -2

و تعتمد باألساس على إقتطاعات و إشتراكات المؤمنین ولذلك یجب على الحكومة السعي 

 الكفیلة بتوفیر الموارد التمویلیة الكافیة لنظام التأمین اإلجتماعي من خالل اآللیاتإلى وضع 
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خاتمـــــــــــــةال  

فتح أبواب جدیدة لھذه المؤسسات كمنحھا فرصا  أوزیادة تدخل میزانیة الحكومة في القطاع 

 جدیدة لإلستثمار في المشاریع.

تحسین نوعیة األداء و ال سیما عبر تطویر الھیاكل الجواریة و نظام الدفع من -3

التعاقد مع  صحي عن طریق جھازمتد إلى العالج الالغیر للموارد الصیدالنیة الذي إ قبل

للتصویر الطبي  الجھویة الطبیب المعالج و تطویر النشاطات الصحیة أھمھا : المراكز

 اإلشعاعي و العیادات المتخصصة .

 و العالج. حذف الوسائل الورقیة و وثائق تعویض مصاریف الصحة-4

 جتماعي حتمیة بالنظر إلىبحت اإلصالحات في مجال الضمان اإللقد أص

            التحدیات العدیدة التي تواجھھا كل الدول ال سیما إرتفاع نفقات الضمان اإلجتماعي 

و ظاھرة التقدم في السن للسكان لیس فقط من اجل تحقیق اإلستقرار و الطمئنینة بین أفراد 

حتى  أوالمجتمع أو حفظ كرامة اإلنسان من خالل توفیر المعاش في حالة العجز عن العمل 

مساواة بین األفراد و الطبقات اإلجتماعیة و تعویض ضحایا الخطر  ضاء على إنعدام الالالق

 و إنما صارت جزء ال یتجزأ من سیاسة التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة .

اإلنسان العامل دواعي  فالشعور باإلطمئنان إلى المستقبل یعزز في نفس

 یغدو أكثر تفاؤال. اإلستمرار و یستشیر فیھ طاقات العمل المبدع و
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ة علي الحوت، الضمان الغجتماعي و دوره اإلقتصادي و اإلجتماعي ، دار الجماھری -5

 بنغازي. 1990للنشر واإلعالم، 
          داودي أسامة و داودي عمر خدیجة ، القانون المدني دار النھضة العربیة وللطبع -6

 .1991و النشر الجزائر 
أحمد حسن البرعي، الوجیز في القانون اإلجتماعي ( قانون العمل و التأمینات  -7

 .1992اإلجتماعیة) ، دار النھضة العربیة، القاھرة 
مد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للتأمینات اإلجتماعیة، دراسة مقارنة دار مح -8

 .1996النھضة العربیة، القاھرة 
 .1996محمد حسین منصور ، قانون التأمین اإلجتماعي منشأة العارف اإلستكندریة  -9

 .1997رفیق سالمة قانون التأمین اإلجتماعي، لبنان الطبعة االولى  -10
اإلجتماعیة، أحكام التأمین اإلجتماعي على العاملین،  التأمیناتمحمد حسن القاسم ،  -11

 1999مصر –المكتب الجامعي الحدیث 
جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة،  -12

 .2004الطبعة الرابعة الجزائر 
الحدیث القاھرة جتماعي دار الكتاب ف عبد الرحمن ، قانون التأمین اإلمحمد شری -13

 ,2004الطبعة الثانیة 
 حسین عبد اللطیف حمدان الضمان اإلجتماعي أحكامھ و تطبیقاتھ، دراسة تحلیلیة -14

 .2005بیروت لبنان  األولىشاملة ، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة 
خدیجة حسین نصر ، نظم التأمین الصحي في مناطق السلطة الفلسطینیة ، الطبعة  -15

 .2007ئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن رام هللا االولى ، الھی
سماتي الطیب ، منازعات الضمان اإلجتماعي في التشریع الجزائري ، دار الكتب  -16

 .2008 األولىالعالمیة الجزائر الطبعة 
بك ، و ولید إسماعیل سیفو، إدارة المخاطر و التأمین ، دار الیازوري  أبوعید أحمد  -17

 .2009 األردنالعلمیة للنشر والتوزیع عمان 
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أحمد أبوعمرو، مبادئ قانون التأمین اإلجتماعي الطبعة أولى ،منشورات الحلبي  -18
 .2010الحقوقیة لبنان 

عي وفقا للقانون سماتي الطیب، التأمینات اإلجتماعیة في مجال الضمان اإلجتما -19
 .2014الجدید دار الھدى عین ملیلة الجزائر 

 ثانیا : الرسائل و المذكرات .

ة اإلجتماعیة الصندوق الوطني بحث في التنظیم اإلداري و التغطیمیساني الوناس  -1
 .1997للضمان اإلجتماعي لغیر األجراء 

ماعیة ، زرارة صالحي واسعة ، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات اإلجت -2
رسالةمقدمة لنیل شھادة دكتورة دولة في القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطینة سنة 

2006-2007 
، التقریر السادس للضمان اإلجتماعي من أجل  100مؤتمر العمل الدولي بالدورة  -3

 .2011العدالة اإلجتماعیة و عولمة عادلة، مكتب العمل الدولي جناف 
قع العملي و أفاق لي السابع حول الصناعة التأمینیة، الوازیرمي نعیمة ، الملتقى الدو -4

و المخاطر والتطور في الجزائر، جامعة  ة اإلجتماعیة بین المفھومالتطویر (الحمای
     3و العلوم التجاریة و علوم التسییر  حسیبة بن بوعلي بالشلف كلیة العلوم اإلقتصادیة

 .2012دیسمبر  4و 
اھر ، التسییر الذاتي للصندوق الوطني للتأمینات بوحنیة قوي، عزیز محمد الط -5

 .2012اإلجتماعیة 
عزیز محمد الطاھر ،محاضرات وأعمال مقررة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  -6

 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
سمیرة تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان اإلجتماعي ، مذكرة  لنیل  عشایبو -7

 نون ، جامعة مولود معمري تیزي وز.شھادة الماجستر في القا

 المراجع باللغة الفرنسیة.

1-HANNOUZ MOURAD ET KHADIR MOHAMMED . PRECIS DE 
SECURITE SOCIAL O.P.U EDIT 1996 P 11 ET 15. 

 القوانین و المراسیم:
 96/17من األمر  4المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة المعدل بالمادة  83/11القانون  -1

 .0607/1996 المؤرخ في
 02/7/1983المتعلق بحوادث العمل و األمراض المھنیة المؤرخ في  83/13القانون  -2

 .4الجریدةالرسمیة العدد 
المتضمن إلتزامات المكلفین في مجال  02/07/1983المؤرخ في  83/14القانون  -3

 .10/11/2004المؤرخ في  04/17الضمان اإلجتماعي والمتمم بالقانون 
 المتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة  11/02/1984المؤرخ في  84/27رقم  المرسوم التنفیذي -4
 . 09/02/1985المؤرخ في  85/134المرسوم التنفیذي رقم  -5
 .09/02/1985المؤرخ في  85/135المرسوم التنفیذي رقم  -6
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 .20/08/1985المؤرخ في  85/244المرسوم التنفیذي رقم  -7
 .04/01/1992المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي رقم  -8
 .04/07/1992المؤرخ في  92/274المرسوم التنفیذي رقم  -9

 .25/09/2006المؤرخ في  06/339المرسوم التنفیذي رقم  -10
 7الجریدة الرسمیة العدد  14/02/1984القرار الوزاري المؤرخ في  -11
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