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''من جلس في بيته بسبب الوباء فـله اجر الشهيد بإذن اهللا وان لم يمت''
يصيبه  ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم انه ال:(لقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

-أخرجه احمد-)إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل اجر الشهيد

مفاهیم أساسیة حول قانون التأمینات االجتماعیة :     المحور األول
:التعریف بالمقیاس وعالقته الوظیفیة ضمن مقاییس شعبة التكوین:لاألوالفصل 

:تمهید
وتــرتبط مخرجــات الجامعــة ،ان نظــام التعلــیم العــالي لــه مــدخالت ومعالجــة ومخرجــاتیجــب التــذكیر بدایــة،

التعلــیم والن مخرجــات نظــام ،لمحیطهــا االقتصــادي واالجتمــاعي،بمتطلبــات التنمیــة االجتماعیــة واالقتصــادیة
تتجســد فــي خریجــي الجامعــة والــذي بكــل تأكیــد هــو مرتكــز التنمیــة فــي مصــدرها ومصــبها فالتنمیــة ،العــالي

)اإلنسان الصالح وباإلنسان المصلح اجتماعي((االجتماعیة واالقتصادیة الشاملة والمستدامة غایتها وهدفها 
تكوین طالب خمس نجوم:السنة هو ولتتذكیر ومن باب الوفاء بالوعود فان شعار جامعتنا لهذه 

من خالل هذا المقیاس یقع علینا واجب االلتزام بمعـاییر  تحقیـق هـذا التكـوین المنشـود،الذي وعلیه فإننا
المفاهیم، المبادئ ،المعاییر،والمكانة الوظیفیة بالنسـبة ( یتطلب منا معرفة اإلطار التصوري لهذا المقیاس

ــــة ،للمقــــاییس التكــــوین ذات العالقــــة القیمــــة العلمیــــة المضــــافة والتطبیــــق العملــــي فــــي حیاتنــــا الیومی
وهو ما نتطرق إلیه على النحو التالي في هـذه )  الخ.....والمستقبلیة،وخدمة المجتمع المنشودة من ذلك

:المحاضرة من خالل العناصر التالیة
).الحالة للمقارنة العملیةنعتمد منهج األسلوب الوصفي في شرح المفاهیم مع منهج دراسة : (مالحظة هامة
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.محاسبة وجبایة معمقةوعالقته بالتكوین في مرحلة ماستر تخصص التأمینات االجتماعیةقانون :أوال
فــي میـــدان العلـــوم االقتصـــادیة والتجاریــة وعلـــوم التســـییر وعلـــوم االجتماعیـــة  التأمینـــاتقـــانون إدراج مقیــاس

صـــات ذات الصـــلة، یتطلـــب توثیـــق المعلومـــات العلمیـــة مـــن المالیـــة والمحاســـبة فـــي مرحلـــة الماســـتر للتخص
والبنكیــة المحاســبیة المالیــة(التكوینیــة مقاربــة میدانیــة إلســقاط ذلــك التنظیــر العلمــي العــالمي علــى المنظومــة 

بمنظور الدراسة المیدانیة التطبیقیة في بیئـة المـال واألعمـال الجزائریـة، وذلـك بقصـد تجویـد التكـوین والنقدیة 
لتحقیــق هــدف  تكــوین طالــب الجــامعي للتخصصــات ذات الصــلة وربطــه باحتیاجــات األعــوان االقتصــادیة 

.خمس نجزم

:التأمینات االجتماعیةالتعریف بقانون:ثانیا
هـو مـن الصـعوبة بمكـان ، وذلـك منطقیـا جـدا ،التأمینات االجتماعیة ان ضبط مفهوم موحد ودقیق لقانون -

وأساســـــها تطـــــور النشـــــاط ،لتطـــــور المجتمـــــع فـــــي حاجیاتـــــه المتعـــــددة  محلیـــــا ودولیـــــاتـــــابع ،،الن القـــــانون 
،یتطلب التحین دومار و مستمر و بشكل متغی،االقتصادي

:یمكن تعریفه من المفردات المكونة له وهيالتأمینات االجتماعیة فان قانون :سبق لكل ما
قانون ،-ا

تأمین،-ب
اجتماعي -ج

:على النحو التالي
ــانون-ا الناظمــة لبیئــة المــال یقصــد بــه جملــة قواعــد اإلجــراءات الشــكلیة والموضــوعیة : الق

.للصحة والحمایة والبیئةالمعاییر الدولیةبما یضبط الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ویسایرواألعمال 
:شمل یهو قانون خاص التأمینات االجتماعیة أن قانون :نتیجة

قبل التطرق للموضوع تحت طائلة الرفض شكال،أوالیستوجب التقید بهاشكلیةأوإجرائیةقواعد 
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نفاذهــــا علــــى األطــــراف ذات العالقــــة  بالتأمینــــات وقواعــــد موضــــوعیة ٕ تســــتوجب المطالــــب بتطبیقهــــا وا
الجهالة بهبعد توفر ركن الصفة والمصلحة وتحدید الطلب القضائي بوضوح وعدم .االجتماعیة

:التأمینات -ب
یجــب التمییــز بــین التــامین التجــاري والتــامین االجتمــاعي  ،فالتــامین التجــاري  موضــوعه مــا نصــت علیــه 

الخ.....من القانون المدني ومن األمثلة على ذلك تامین  السیارات الممتلكات621المادة 
):Le Risque socialeاعيالخطر االجتم(اجتماعي  -ج

الخطر الذي یشكل المساس بذمة الفرد المالیة، سواء أكان ذلك بإنقاص الدخل أو بزیادة نفقاتـه، و : "تعریفه
.ذلك ینطبق على كافة المخاطر سواء كانت أسبابها شخصیة، مهنیة أو اجتماعیة

:للدولة، و یشمل وسیلتین إحداهمااالجتماعیةوسیلة من وسائل السیاسة االجتماعيیعتبر الضمان 
المساعدات االجتماعیة-

التأمینات االجتماعیة-
تعتبــر التأمینــات االجتماعیــة مــن أهــم الــنظم التــي تعــالج األخطــار التــي : التــأمین االجتمــاعي: نتیجــة

یمكن أن یتعرض لها اإلنسان طوال حیاته، و أفراد أسرته بعد وفاته، 
?رق بین التأمین االجتماعي و الضمان االجتماعيالفما،سؤال

ماستر تخصصالضمن التكوین في التأمینات االجتماعیةالمكانة الوظیفیة لمقیاس قانون :ثالثا
محاسبة وجبایة معمقة

ومقیاس المحاسبة ومقیاس الصفقات العمومیةیتكامل هذا المقیاس مع دراسة مقیاس القانون 
.الخ....المقاوالتیة ویؤسس لالستفادة من مقیاس معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة
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:الخطر االجتماعي والتامین االجتماعي: المحور الثاني

.ونتائجهمفهوم الخطر االجتماعي بالنظر لسبابه وبالنظر ألثاره : األولالفصل -

:یصنف الخطر االجتماعي حسب استقراء الفكر االقتصادي الى جملة المخاطر التالیة

التامین على الكوارثیقابلهاخاطر الطبیعیة الم*

التامین على األشخاصیقابلها المخاطر الصحیة *

التامین على المسؤولیة المدنیةیقابلهاالمخاطر االجتماعیة *

...التامین على المرض والعجز والبطالةیقابلها المخاطر المهنیة *

.الخ...على الشیخوخة والمرض والوفاةیقابلها التامین المخاطر الالإرادیة  *

:الفكر االقتصادي محاوالته األولى في تحدید مفهوم الخطر االجتماعي وفقا التجاهین همارصد ولذلك

:تعریف الخطر االجتماعي بالنظر ألسبابه**

هو الخطر الخطر االجتماعيان :تعریف الخطر االجتماعي  حسب اصطحاب هذا االتجاهوملخص
نظرا لعمومیته ،لكن انتقد هذا االتجاه ،الناتج عن الحیاة في المجتمع 

:ألثاره ونتائجهتعریف الخطر االجتماعي بالنظر **

أوالدخل بنقصالخطر الذي یؤثر في المركز االقتصادي للفرد سواء بأنه:الخطر االجتماعيیعرف 
االجتماعي واألمنوقد انتقد هذا االتجاه لعدم التمییز بین الخطر االجتماعي ،انقطاعه 

Théorie(التامین االجتماعي في مقابلة الخطر االجتماعي مبني على نظریـة الخطـألم یعد :05لإلفادة 

de l'erreur.Erratum (التـي سـادت لفتـرة طویلـة،بل أصـبح مبنـي علـى نظریـة الخطـر)Théorie
du risque،RisqueLe  (مهما كان مصدره ولو كان بفعل خطا المتضرر منه.
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التامین االجتماعي ،التأسیس النظري للتامین االجتماعي،مدارسه الفكریةأهمیة :الفصل الثاني - 

یعبران على التامین االجتماعي آو الضمان االجتماعي غالبا ما:أهمیة التامین االجتماعي : أوال
وقد نظر إلى تلك األهمیة من ثالث وظائف مرتبطة بالضمان نفس المفهوم في هذا المقیاس

:التالي االجتماعي على النحو

.،العمل المختلفةأصناف وتتجلى في تشریعات المهن و:الوظیفة االجتماعیة-ا

.وفر األمان  واالرتیاح النفسي للعامل ت:الوظیفة النفسیة- ب

.مؤسسات التامین هي مؤسسات مالیة ، مؤسسات شبه جبائیة :الوظیفة االقتصادیة-ج

ومتجددة فهو موضع اهتمام مهني وعلمي وبحثي للتامین االجتماعي وظائف متعددة :نتیجة 
على المستویات المیدانیة والمهنیة والعلمیة خاصة في مجال شبه الجبایة ومحاسبة أنشطة 

.التامین االجتماعي

.التأسیس النظري للتامین االجتماعي،مدارسه الفكریة: ثانیا

:التأسیس النظري للتامین االجتماعي-ا

:والقانوني مجموعة أسس نظریة لتبریر فكرة الضمان االجتماعي منهارصد الفكر االقتصادي 

:ومبررها ان الضمان االجتماعي یرتكز على عقد التامین المبني على معیارین:النظریة القانونیة-1*

.آثارهوالتقلیل منإصالحهوموجباتوقوع الضرر إي:معیار الضرر**

الهدف من التامین االجتماعي، وهو:معیار التعویض**

:واستندت في التأسیس للضمان االجتماعي على معیارین هما: النظریة االقتصادیة-2**

.المتعددةوقوع األخطارمن الوقایةالحاجة للحمایة و أي:معیار الحاجة** 
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.إي االطمئنان بضمان المركز االقتصادي المرتبط بمصدر العائد االقتصادي:ر الضمانمعیا**

وهي النظریة التي تقاسمت تطورها عبر الزمن اتجاهات متعددة في الفقه :النظریة االسالمیة-3***
:حیث معاییر متعددة منهااالسالمي  من

معیار عدم المشروعیة ***

:معیار المشروعیة*** 

وهو الرأي الوسط الذي یأخذ بالمشروعیة في التامین التعاوني أو التكافلي:معیار الرأي التوافقي***

.مثل التامین التجاري أو المرتبط بالریاء،أصناف  التامین األخرىفياالجتماعي  وبعدم المشروعیة 

دراسة المخاطر  حیث تستند هذه النظریة على استخدام  العلوم المختلف في: النظریة الفنیة-4****
.الخ  ...مثل االحتماالت واالستشراف والدراسات التقنیة والحسابات االلكتواریة

35%و%15التامین التكافلي منتوج اسالمي یتطور سنویا بمعدالت نمو تراوحت بین :70لإلفادة 
.دولة في العالم80في نحو 

عرف التامین االجتماعي او التضامن االجتماعي في المجتمع الجزائري على المستوى :80إلفادة 
الشعبي بمظاهر مختلفة وبمسمیات مختلفة أیضا مثل التویزة ،الزوایا للتعلیم واإلعانات 

.....).المجتمعیة،االشتراك في الدیة للقتل الخطأ،

الفكر االقتصادي عرف التامین االجتماعي من خالل ،االدخار الفردي او القبلي، في : 90إلفادة 
.المسؤولیة المدنیة،التامین الخاص ،المساعدة االجتماعیة
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:التأمینات االجتماعیةلقانونالقانونیةةالمنظومة المؤسسی: المحور الثالث- 
:النحو التاليوتتمثل في المنظومة الدولیة والمنظومة الوطنیة على 

:اإلتفاقیات و المعاهدات الدولیة:األولالفصل 

، و انضمت للمجتمع الدولي من خالل االجتماعيأبرمت الجزائر العدید من المعاهدات الدولیة ذات العالقة بالضمان 
:و المعاهدات التالیةاإلتفاقیات

؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1919(بشأن حمایة األمومة 03اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1925(بشأن التعویض عن حوادث العمل 17اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1925(بشأن األمراض المهنیة 18اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1927(بشأن التأمین على المرض 24اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1934(-األمراض المهنیة–إصابات العمل بشأن تعویض 42اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1934(بشأن البطالة 44اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1936(بشأن تأمین البحارین على المرض 56اإلتفاقیة رقم -
؛19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1946(للبحارةبشأن التأمینات اإلجتماعیة70اإلتفاقیة رقم -
.19/10/1962موقعة بتاریخ ) 1946(بشأن منح البحارة 71اإلتفاقیة رقم -

فضال على صادقت الجزائر على عدیدة االتفاقیات الدولیة في مجال التأمینات االجتماعیة: 10إلفادة 
ان االتفاقیات الدولیة المصادق علیها من قبل رئیس الجمهوریة تسمو على القانون بنص المادة 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط :( من الدستور الجزائري 150
).المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون 
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:للتأمینات االجتماعیةالقانونیة الوطنیةالمؤسسیة المنظومة :الثانيالفصل 
:في المكونات التالیةاالجتماعيو تتمثل المنظومة القانونیة للضمان 

:من خالل المواداالجتماعیةالنص على جوانب الحمایة 2016تضمن دستور الجزائر لسنة : الدستور-ا

. ة من األمراض الوبائیة و المعدیة و بمكافحتهاــــــــــــل الدولة بالوقایــــــــــــتتكف. الرعایة الصحیة حق للمواطنین: "66المادة - 
".تسهر الدولة على توفیر شروط العالج لألشخاص المعوزین

یحدد القانون واجبات األشخاص .تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة.للمواطن الحق في بیئة سلیمة: "68المادة - 
".المعنویین لحمایة البیئةالطبیعیین و 

یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، و األمن، و .لكل المواطنین الحق في العمل":69لمادة ا- 
یضمن القانون حق العامل في الضمان . الحق في الراحة مضمون، و یحدد القانون كیفیات ممارسته.النظافة

".یعاقب علیه القانونسنة 16تشغیل األطفال دون سن .االجتماعي
تكفل الدولة .تحمي األسرة و المجتمع و الدولة حقوق الطفل.تحظى األسرة بحمایة الدولة و المجتمع: "72المادة - 

تعمل الدولة على تسهیل استفادة الفئات . یقمع القانون العنف ضد األطفال.األطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب
رف بها لجمیع المواطنین، و إدماجها في الحیاة ـــــــــــــــوق المعتـــــــــــاصة من الحقالضعیفة ذات االحتیاجات الخ

".یحدد القانون شروط و كیفیات تطبیق هذه األحكام.تحمي األسرة و الدولة األشخاص المسنین.االجتماعیة
ام به، و الذین ــــــــــون القیـــــــــــــــــیستطیعظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل ، و الذین ال :"73المادة - 

".عجزوا عنه نهائیا، مضمونة
: لضمان االجتماعي القوانین التالیةالقانونیة منظومة الو تشتمل : القوانین- ب

یتعلق بالتأمینات االجتماعیة؛02/07/1983المؤرخ في 11-83القانون -
یتعلق بالتقاعد؛02/07/1983المؤرخ في 12-83القانون -
یتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنیة؛02/07/1983المؤرخ في 13-83القانون -
یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي؛02/07/1983المؤرخ في 14-83القانون -
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي؛02/07/1983المؤرخ في 15-83القانون -
یحدث التأمین عن البطالة لفائدة األجراء الذین یفقدون 1994ماي 26المؤرخ في 11- 94المرسوم التشریعي رقم -

عملهم بصفة ال إرادیة ألسباب اقتصادیة؛
مالي انوني و اإلداري و الـــــــــــــــــــــالمتعلق بتنظیم اإلطار الق04/01/1992المؤرخ في 07-92المرسوم التشریعي -

نادیق الضمان االجتماعي؛لص
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یتعلق 02/07/1983المؤرخ في 11-83المعدل و المتمم للقانون رقم 06/07/1996المؤرخ في 17-96األمر -
بالتأمینات االجتماعیة؛

یتعلق 02/07/1983المؤرخ في 13- 83یتمم و یعدل القانون رقم 06/07/1996المؤرخ في 19-96األمر رقم -
ض المهنیة؛بحوادث العمل و األمرا

یتعلق 02/07/1983المؤرخ في 14- 83یعدل و یتمم القانون رقم 10/11/2004المؤرخ في 17-04القانون -
.بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي

 القانون األساسي العام للوظیفة العمومیةیتضمن 03-06األمر رقم،
تماعي على النحو التاليالتعدیالت والمتممة لمنظومة قوانین الضمان االج:

یتعلق بالتأمینات 02/07/1983المؤرخ في 11- 83یتمم القانون رقم 23/01/2008المؤرخ في 01-08القانون -
االجتماعیة؛

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي؛23/02/2008المؤرخ في08-08القانون -
إصالح منظومة الضمان االجتماعي من خالل إنشاء الصندوق الذي كرس ) 67المادة (2010قانون المالیة لسنة -

الوطني للضمان االجتماعي الممول برسم على المنتوجات التبغیة والرسم على شراء الیخوت واقتطاع األرباح الصافیة 
لنشاطات استیراد األدویة؛

التأمینات االجتماعیة؛المتعلق ب11-83المعدل و المتمم للقانون 05/06/2011المؤرخ في 08-11القانون -
، یحدد أساس و نسبة اشتراك و أداءات الضمان 23/05/2016مؤرخ في 152- 16المرسوم التنفیذي رقم -

االجتماعي، التي یستفید منها التأطیر التقني الریاضي و ریاضیو النادي الریاضي المحترف؛
عي لألشخاص غیر األجراء الذین المتعلق بالضمان االجتما2015نوفمبر 18المؤرخ في 289-15المرسوم -

یمارسون نشاطا لحسابهم الخاص؛
المتعلق بالتقاعد؛12- 83معدل و متمم للقانون 31/12/2016المؤرخ في 15-16القانون -

قوانیین المالیة السنویة اوالتكمیلیة- 

ء قواعد یعتبر قانون المالیة قانون عضویة یمكن من خالله تأسیس أو تعدیل او إلغا: 11إلفادة 
.قانونیة متعلق بالتأمینات االجتماعیة 

المحاسبة والجبایة والتأمینات االجتماعیة بروابط متكاملة ومتداخلة من الصعوبة ترتبط:12إلفادة 
.الفصل بینهم من حیث التعلیم والتكوین والعمل المیداني المحاسبي والجبائي وشبه الجبائي 
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.)مؤسساتهوالمستفیدین منه(خصائص الضمان اإلجتماعي : المحور الرابع

.والمستفیدین منهخصائص الضمان االجتماعي: :الفصل األول

:یتمیز بعدة خصائص أهمها:  خصائص الضمان االجتماعي:أوال
.العاملین في الدولة و أصحاب األعمال، و الدولة نفسهاأنه نظام إجباري یلزم باإلشتراك فیه جمیع-
أنه نظام تكافلي اجتماعي و یظهر ذلك في أن العامل و صاحب العمل یشتركون في األقساط، كما أن الدولة -

.تساهم في هذا النظام في صورة اإلعانات التي تدفعها لصنادیقه
یر المنتظمة، كما أنه یشمل المتعطلین عن العمل في الشمول لجمیع العاملین و أصحاب األعمال و العمالة غ-

.فترات بینیة حین انتهاء عملهم من جهة و االنتظار للحصول على عمل آخر
.أن الدولة تقوم بإدارة هذه التأمینات من خالل صنادیق التأمین التي تقوم بإنشائها-
أو الوفاة، و توفیر تكالیف العالج أثناء ضمان استمرار الدخل عندما یقل الدخل أو ینقطع للعجز أو الشیخوخة -

المرض مما یؤدي إلى توفیر األمن االقتصادي لإلنسان في مستقبل حیاته أو لذویه بعد وفاته مما یجعله مطمئنا و 
.ینصرف إلى عمله بجدیة و كفاءة

.ع و استقرارهــــل على تماسك المجتمــــــــــــــــــتحقیق التكافل و التعاون بین أفراد المجتمع باعتبار ذلك قیمة عالیة تعم-
.إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع ألن المشترك یدفع مبالغ قلیلة و یحصل على مزایا متعددة-
.استمرار الدخل للمواطنین بعد التقاعد یوفر لهم قوة شرائیة تساهم في تنشیط حركة السوق و مواجهة الركود-

الجتماعيالمستفیدون من الضمان ا: ثانیا
تسعى منظومة الضمان االجتماعي من خالل صنادیقها إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة لجل أفراد المجتمع 

، إذ حاول المشرع من خالل توحید هذا النظام توسیعه من نطاق االستفادة من 1983لتوفیر الحیاة الكریمة بعد تعدیالت 
:و الفئات التي یشملها نظام الضمان االجتماعي هي. الحمایة ألكبر عدد من فئات المجتمع

:فئة العمال و من في حكمهم. أ
یقصد بالمضمونین كل األشخاص الذین یستفیدون من خدمات مقدمة من طرف صنادیق الضمان االجتماعي و علیه 

:قد حدد فئتین83/11سنحاول التعرف على هؤالء إذ نجد أن القانون 
تحت الصندوق الوطني للعمال األجراء كفئة األجراء الذین یمارسون نشاطا مهنیا فكریا كان أو الفئة التي تنطوي - 

.یدویا یكون تحت تصرف و إشراف و توجیه رب العمل مقابل أجر و لمدة محدودة أو غیر محدودة
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مــــــــال و المهن الفئة المنطویة تحت الصندوق الوطني للعمال غیر األجراء كل األشخاص الطبیعیون أصحاب األع- 
.الحرة و یمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

:یقصد بذوي الحقوق كل من: ذوي حقوق المستفید. ب
داءات العینیة إذا لم یكن یمارس نشاطا مأجورا؛و یستفید من اآل: زوج المؤمن له. 1.ب
سنة الذین یواصلون 21أقل من سنة، أو األوالد البالغون18الذین تقل أعمارهم عن : األوالد المكفولون. 2.ب

دراستهم، أو األوالد المصابین بعاهة أو مرض مزمن تمنعهم من ممارسة أي نشاط مأجور؛
أصول المؤمن له، أصول الزوجة عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصیة المبلغ األدنى لمعاش : األصول المكفولون. 3.ب

.التقاعد
:الفئات الخاصة األخرى. ج

ى الفئات التي تشملها تغطیة صنادیق الضمان االجتماعي و استفادتها من مجمل األداءات المقدمة من باإلضافة إل
، و 83/11من القانون 05طرفها، هناك أشخاص آخرون یدرجون تحت هذه الحمایة، و هذا ما نصت علیه المادة 

:هي
لمجاهدین و معطوبي حرب التحریر الوطني المجاهدون و كما المستفیدون من المعاشات بموجب التشریع الخاص با.1.ج

ة ذوا حقوق الشهداء و المجاهدین و هم أصول ــــــــذه الحمایـــــــــــن هــــــــاط مهني، كما یستفید مــــــــــــــارسون أي نشـعندما ال یم
.الشهید أرملته أو بناته أو أبنائه

.مارسون أي نشاط مهنياألشخاص المعوقون بدنیا أو عقلیا الذین ال ی. 2.ج
.الطلبة الذین یزاولون دراستهم التدریجیة في المعاهد و الجامعات.3.ج
. المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة.4.ج

بالرغم من الخصائص الكبیرة للتامین االجتماعي بالجزائر وألهمیته من مقاربة وظائفه :12إلفادة 
وللفئات التي یشملها إال ان أهم فیئه تأخر في شمولها هي فئة الفالحین وأصحاب الحرف والمهن 

ما وعلى محدودیة 2015التقلیدیة  إذا لم یتم ذلك الشمول إال بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
.تطرق الیه بخصوص حقوق الضمان االجتماعي لهذه الفئة األساسیة في المجتمع
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مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزائر: الفصل الثاني
.تتمثل في صنادیق الضمان االجتماعي التالیةمؤسسات الضمان االجتماعي المشكلة لمنظومته في الجزائر 

CNASء ني للضمان االجتماعي للعمال األجراالصندوق الوط:-01

المتضمن 1988ر ــــینای12المؤرخ في 01- 88من القانون 49هو مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص، طبقا للمادة 
یقوم بتسییر األداءات ، القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة، یتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقاللیة المالیة

العینیة و النقدیة للتأمینات االجتماعیة و حوادث العمل و األمراض المهنیة، و األداءات العائلیة للعمال األجراء، و یستفید 
:من تغطیته االجتماعیة الفئات التالیة

العمال األجراء، مهما كان قطاع النشاط؛
 ؛)المتربصین(المتمهنین
الطلبة؛
 المهني؛المتربصین في مجال التكوین
فئة المعاقین؛
المجاهدین؛
 األشخاص المرضى أو المسنین أو غیر الناشطین(المستفیدون من المنح الجزافیة للتضامن.(

CASNOSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر األجراء :-02

07-92للقانون رقم ، تم إنشاؤه وفقا CAVNOSو هو الصندوق الوطني للضمان على الشیخوخة لغیر األجراء سابقا
، و یستفید مالي لصنادیق الضمان االجتماعيالمتعلق بتنظیم اإلطار القانوني و اإلداري و ال04/01/1992المؤرخ في 

:من خدمات الصندوق مایلي
التجار الصناعیین و الحرفیین؛
المشتغلون في المهن الحرة؛
الفالحون؛
أصحاب وسائل النقل.

CNRاعد الصندوق الوطني للتق:-03

إن الصندوق الوطني للتقاعد ماهو إال حصیلة الندماج . 1985سنة 233- 85تم إنشاء الصندوق بمقتضى القانون رقم 
صندوق التأمین عن الشیخوخة لغیر األجراء الذي تحول في ما بعد صندوق التأمین (سبع صنادیق فیما بعضها 
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لتي كانت تسیر جمیع أنظمة التقاعد المتواجدة قبل إنشائها سنة و ا1985المنشأ سنة ) االجتماعي للعمال لغیر األجراء
إلى نظام وطني موحد للتقاعد الذي یمنح نفس المزایا لكل العمال مهما كان قطاع نشاطهم، و یقوم بتسییر 1983

.معاشات و منح التقاعد و كذا معاشات و منح ذوي الحقوق
CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة:- 04

و ذلك لتخفیف اآلثار االجتماعیة 1994جویلیة 06المؤرخ في 188-94إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم تم
ال األجراء في القطاع االقتصادي وفقا لمخطط التعدیل الهیكلي، و ذلك من خالل ــــــــالمتعاقبة الناجمة عن تسریح العم

روض غیر ــــــــــــــین قانونیا من أداءات التأمین عن البطالة في الحیاة النشیطة، و منح قادة انخراط البطالین المستفیدــــــــــــــإع
سنة، باإلضافة إلى تعلیم البطالین لتمكینهم من الحصول 50سنة و 35مكافأة للبطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین 

.على الكفاءة و تحسین المستوى
وعة االجر و البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجویة في قطاعات البناء، الصندوق الوطني للعطل المدف:-05

CACOBATPHاألشغال العمومیة و الري

و هو هیئة عمومیة ذات تسییر خاص، یتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي، تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 
، و هذا بسبب الحاجة لتنظیم تسییر خاص للعطل 1997فیفري 04الموافق ل 1417رمضان 26المؤرخ في 45- 97

یعد الصندوق الوحید . بقطاع البناء، األشغال العمومیة و الريالمدفوعة و البطالة المتعلقة بسوء األحوال الجویة المتعلقة
الم العربي، و یضم المستخدمین و العمال األجراء العاملین في قطاعات البناء، األشغال ــــو العإفریقیامن نوعه في 

.العمومیة و الري
:التعاضدیات و صنادیق المساعدة: -06

اعیة لكافة الفئات الناشطة و الشرائح االجتماعیة و تحسین مستویات و من أجل تحقیق شمولیة التغطیة االجتم
لفئات مؤسسات أخرى تعمل على تحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة سمحت المنظومة القانونیة بتأسیسالمعیشة،

:اجتماعیة على شكل تعاضدیات أو صنادیق أو دواوین أو هیئات على النحو التالي
: یةالتعاضدیات االجتماع.أ

، و 1990دیسمبر 25المؤرخ في 33- 90هي جمعیات ذات غرض غیر مربح و تتكون وفقا ألحكام القانون رقم 
یمكن أن تؤسس بین عمال أجراء في المؤسسات و اإلدارات العمومیة و المؤسسات و المقاوالت العمومیة أو الخاصة، و 

كن أن تؤسس من قبل األشخاص المتقاعدین أو أصحاب كذا بین أشخاص یمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما یم
معاشات أو ریوع بعنوان الضمان االجتماعي، المجاهدین و أرامل الشهداء المستفیدین من منح الدولة، على أن ال یقل 

ن بها، و تحدد رط، و تمول عن طریق اشتراكات المنخرطیــــــــــــــــمنخ) 5.000(ة آالف ــــــــــعدد المنخرطین بها عن خمس
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و تهدف هذه التعاضدیات إلى القیام بأعمال التضامن و المساعدة و اإلحتیاط . كحد أقصى% 1.5حسب الحالة بمقدار 
.لفائدة أعضائها المنخرطین و ذوي حقوقهم

:صندوق المساعدة و اإلغاثة.ب
المذكور أعاله، 11-83من القانون 90أنشئ بموجب المادة 

:الوقایة من حوادث العمل و األمراض المهنیةصندوق .ج
11- 83من القانون 74یتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تسییر هذا الصندوق الذي أنشئ بموجب المادة 

المذكور أعاله 
:OPREBATPHهیئة الوقایة من األخطار المهنیة في نشاطات البناء و األشغال العمومیة و الري . ج

سسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي، تأسست بموجب و هي مؤ 
.،2006یونیو 21المؤرخ في 223-06المرسوم التنفیذي رقم 

:FNPOSالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة .د

.1983جویلیة 02ؤرخ في الم16- 83هو مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص تأسست بموجب المرسوم 
:ONAAPHللمعوقین االصطناعیةالدیوان الوطني لألعضاء .ه

ذا الدیوان خصیصا للفئة المعوقة حركیا، حیث یقوم بتقدیم المساعدات لهذه الفئة دون مقابل، و هذه المصاریف ـــأنشئ ه
.تغطى من قبل صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء

استطاعت الجزائر أن تؤسس نظاما للحمایة االجتماعیة یتمیز بالتنوع و یستجیب لكل احتیاجات فئات :13إلفادة 
المجتمع، و یحقق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة كبیرة، لكن التحدي الكبیر الذي یواجه هذه المؤسسات االجتماعیة هو 

.ذلك من خالل تنویع مصادر تمویلهاو ماعياالجتالحفاظ على توازنها المالي، و منه الحفاظ على نظام الضمان 
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بالجزائرنسب االقتطاعات االجتماعیة وأنشطة صنادیق التامین االجتماعي:المحور الخامس

:بالجزائرللفئات المختلفةنسب االقتطاعات االجتماعیة:الفصل األول
:في الجزائر في تمویلها على مصدرین أساسیین همااالجتماعيو تعتمد مؤسسات الضمان 

التمویل عن طریق اإلشتراكات: أوال
یتم تمویل نفقات :"المتعلق بالتأمینات االجتماعیة المعدل و المتمم على أنه83/11من القانون 72تنص المادة 

التأمینات االجتماعیة اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على نفقة أصحاب العمل و كذا المستفیدین المشار إلیهم في 
أن نظام التأمینات االجتماعیة ذو طابع إلزامي بالنسبة لألشخاص من نص المادة یتضح، "الباب األول من هذا القانون

المنطوین تحت مظلته و الذین سبقت اإلشارة إلیهم، حیث ألزم المشرع بمقتضى نص المادة أعاله على دفع قسط اشتراك 
، و كذا و یكون هذا القسط على نفقة كل من أصحاب العمل. تمول منه نفقات التأمینات االجتماعیة بصفة عامة

من 73المستفیدین من قانون التأمینات االجتماعیة ماعدا ما استثني بنص، حیث نص المشرع صراحة في نص المادة 
:المشار إلیه أعاله على إعفاء بعض الفئات من دفع اشتراكات الضمان االجتماعي، و هذه الفئات هي83/11القانون 

فئة المجاهدین؛- 
معطوبي حرب التحریر؛- 
ن بدنیا أو ذهنیا الذین ال یمارسون أي نشاط مهني؛المعوقی- 
..المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة و الطلبة- 

CNAS ،CNR،CNACصنادیق للضمان االجتماعي و یدفع مختلف العمال األجراء اشتراكاتهم لدى ثالثة 

.لغیر األجراءCASNOSباإلضافة إلى 

CNASالتمویل عن طریق اشتراكات العمال األجراء -ا - CACOBATPH

كون أساس اشتراكات الضمان االجتماعي من مجموع تی:احتساب اإلشتراكاتأساس. 1.أ
التعویضات المرتبطة عناصر المرتب، أو الدخل المناسب، و نتائج العمل باستثناء األداءات ذات الطابع الخاص، و

.بالظروف الخاصة باإلقامة و العزلة
94/12تقضي المادة األولى من المرسوم التشریعي رقم :توزیع مبالغ و نسب اإلشتراكات. 2.أ

:المعدل و المتمم و المحدد لنسبة اإلشتراك في الضمان االجتماعي على أنه1994ماي 26المؤرخ في 



العیاشي عجالن/ الدكتورمحاسبة وجبایة معمقة : ماستر2020-2019جامعة المسیلة 

17

التأمینات االجتماعیة، حوادث (تحدد النسبة اإلجمالیة لإلشتراكات المخصصة لتمویل أداءات الضمان االجتماعي"
، "1999ابتداء من أول ینایر % 34.5بــــ ) العمل و األمراض المهنیة، التقاعد و التقاعد المسبق، التأمین على البطالة

على أن تحدد تطبیق المادة األولى من هذا القانون بموجب مرسوم تنفیذي، و 4/99كما قضت المادة الثالثة من القانون 
حیث قضى في المادة الثانیة منه 2000مارس 04المؤرخ في 2000/50في هذا الشأن صدر المرسوم التنفیذي رقم 

و توزع هذه على شكل أقساط یتحملها كل من العامل و رب العمل المشار إلیها أعاله% 34.5على أن توزع نسبة 
:األقساط  كما یلي

توزیع نسب اإلشتراكات بین المستخدم و العامل و مجاالت التغطیة اإلجتماعیة): 01(الجدول رقم 

الفروع
الحصة التي یتكفل 

%بها المستخدم 
الحصة التي یتكفل 

%بها العامل 

حصة صندوق 
الخدمات االجتماعیة 

%
المجموع

14- 12.51.5االجتماعیةالتأمینات 

1.25- - 1.25حوادث العمل و األمراض المهنیة

106.750.517.25التقاعد

1.5- 10.5التأمین على البطالة

0.5- 0.250.25التقاعد المسبق

0.50.5- - السكن االجتماعي

259135المجموع

یتحملها %0.13األشغال العمومیة و الري یقوم الصندوق باقتطاع نسبة أما إذا كان المستخدم ینشط في قطاع البناء و 
المستخدم لوحده، یتم تحویلها إلى هیئة الوقایة من األخطــــــــــــار المهنیة في نشاطات البناء و األشغال العمومیة و الري 

OPREBATPH.
، ثم نجد بعد ذلك اشتراك %25التي تمثل نالحظ أن أعلى نسبة من هذه األقساط یتحملها المستخدم و:14إلفادة 

في الضمان االجتماعي بعنوان حصة صندوق االشتراكمن أساس % 01، و أخیرا نجد نسبة %09ـــالعامل المقدر بـ
.الخدمات االجتماعیة
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: فتحسب كالتاليCACOBATPHأما نسب قطاع البناء و األشغال العمومیة و الري 
:توزیع حصص اإلشتراكات بین المستخدم و العامل): 02(الجدول رقم 

الفروع
الحصة التي یتكفل 

%بها المستخدم 
الحصة التي یتكفل 

%بها العامل 
المجموع

12.21- 12.21التأمین على العطل المدفوعة األجر
التأمین على البطالة الناجمة على 

الظروف المناخیة
0.3750.3750.75

12.5850.37512.96المجموع
من الجدول نالحظ أن نسبة التأمین على البطالة الناجمة على الظروف المناخیة مقسمة بالتساوي بین المستخدم و 

.فنجد أن المستخدم یصرح بالنسبة اإلجمالیة بینما تقتطع نسبة العامل من العطل السنویة. العامل
:تحصیل اإلشتراكات. 3.أ

:هناك طریقتین لتحصیل اشتراكات الضمان االجتماعي، و هما
باعتبار المستخدم هو المدین الوحید لهیئة الضمان االجتماعي فیما : التحصیل العادي. 1.3.أ

المستخدمین و العمال كل ثالثي أو كل شهر حسب عدد یخص االشتراكات العمالیة، فعلیه أن یدفع مبالغ اشتراك 
كما یجب أن یدفع المستخدمون االشتراكات في اآلجال المحددة، و في حالة العكس یحق للمؤسسة استعمال ،العمال

.وسائل تغطیة، أي قبض االشتراكات بطریقة جبریة عن طریق المنازعات
:عن طریق وتتم : الجبري لالشتراكات یتم التحصیل :التحصیل الجبري. 2.3.أ

ة و الذي یصبح تنفیذیا بقرار من الوالي، و ـــــــجدول اشتراكات للعمال و المستخدمین المستحقة للمؤسس-
.یحصل و كأنه نوع من الضریبة

رار الجبر المستخدم من مدیر الهیئة الدائنة یصبح تنفیذي بأمر من رئیس المحكمة المتصرف ـــــــــــــــق-
.ة األولى للضمان االجتماعي و یبقى للمدین حق المعارضة أمام محكمة الدرجة األولىــــــكرئیس للدرج
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CASNOSر األجراء التمویل عن طریق اشتراكات العمال غی-ب

من الدخل السنوي المصرح به لدى اإلدارة % 15حدد على أساس : أساس حساب اإلشتراكات.1.ب
المتعلق بالضمان االجتماعي 15/298و المرسوم التنفیذي 2015تضمنه قانون المالیة التكمیلي الجبائیة، و هذا ما

األجرلألشخاص غیر األجراء، كما جاء المرسوم سابق الذكر بجدید الحد األدنى للتصریح بوعاء اإلشتراكات على أساس 
.دج4.320.000,00دج و الحد األقصى 216.000,00شهرا أي 12المضمون لـ األدنى الوطني 

یتم تطبیق االجتماعيو إذا لم یتسنى تحدید الدخل الخاضع للضریبة، فإن تقدیره في مفهوم التشریع الخاص بالضمان 
:النسب المئویة اآلتیة على رقم األعمال الجبائي

15 %فیما یتعلق بالخاضعین للضریبة الذین تتمثل تجارتهم في بیع البضائع؛
30%ضعین للضریبة الذین یقدمون خدمات؛فیما یتعلق بالخا

و إذا لم یتسنى تحدید الدخل الخاضع للضریبة و ال رقم األعمال الجبائي، فإن أساس اإلشتراك یحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي 
.لألجر الوطني األدنى المضمون

: ي لغیر األجراء كمایليتوزع اشتراكات الضمان االجتماع: توزیع مبالغ و نسب اإلشتراكات.2.ب
7.5 %تخصص للتأمینات االجتماعیة، المرض، الوالدة، العجز و الوفاة.
7.5 %تخصص للتقاعد.

یقوم المكلف بدفع اإلشتراكات فیكون غیر ملزم بدفع هذه المستحقات : تحصیل اإلشتراكات. 3.ب
31قبل أول أكتوبر من السنة و في حالة التوقف عن العمل قبل، إال إذا كان هذا التوقف حدث بعد االنتسابإال إذا كان 

. مارس من السنة
:و هناك فئات ترید الدولة حمایتها و تدفع نسبا خاصة تتمثل في:لتمویل عن طریق اشتراك الفئات الخاصةا. ج
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اشتراكات الفئات الخاصة): 03(الجدول رقم 

النسبأساس االشتراكات العمالفئ
توزیعها

المؤمنالمستخدم
%5%24%29األجر الوطني األدنى المضمونالعمال الذین یمارسون عملهم فالمنزل

مقدار األتعاب في حدود الفنانون و الممثلون
دج في السنة 100.000,00

29%24%5%
%12%12و المشاركون في التمثیل

%2%4%6األجر الوطني األدنى المضمونالذین یستخدمهم الخواصاألشخاص 

البحارة و الصیادون الذین یبحرون مع 
%5%7%12األجر الوطني األدنى المضمونالصیاد صاحب العمل

الصیادون أصحاب العمل المحاصون  و 
المبحرون

ثالث أضعاف األجر الوطني 
%12%12األدنى المضمون

الحمالون الذین یشتغلون في محطات 
%3%3األجر الوطني األدنى المضمونالسكك الحدیدیة

حراس مواقف السیارات غیر المدفوعة 
%3%3األجر الوطني األدنى المضموناألجر

%2.50%2.50األجر الوطني األدنى المضمونالطلبة

ذوي حقوق المحسوبین الذین یقومون 
%7%7األجر الوطني األدنى المضمونبعمل شاق

%7%7األجر الوطني األدنى المضمونالمجاهدون و أصحاب المعاشات
%5%5األجر الوطني األدنى المضمونالمعوقون

أصحاب معاشات و ریوع الضمان 
%2%2األجر الوطني األدنى المضموناالجتماعي

%2%2المضموناألجر الوطني األدنى المتمهنون
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المذكور أعاله، بتحدید أساس و نسبة 152-16باإلضافة إلى هذه الفئات جاء المرسوم التنفیذي رقم :15إلفادة 
) 15(اشتراك التأطیر التقني الریاضي و ریاضیو النادي الریاضي المحترف، حیث حدد أساس اإلشتراك بخمسة عشر 

.موزعة وفقا للتشریع و التنظیم المعمول به% 34.50مرة األجر الوطني األدنى المضمون، و تطبق نسبة 

التمویل عن طریق میزانیة الدولة: ثانیا
میزانیة الدولة تتدخل من خالل صرف اإلعانات و المنح العائلیة، إضافة إلى النفقات الموجهة لخدمة التضامن الوطني - 

، و من خالل أمر مرسوم رئاسي تم إنشاء 2006یتقاضون منح تقاعد منخفضة، و في سنة بالنسبة للمتقاعدین الذین
من الجبایة البترولیة، و یمثل هذا % 3الصندوق الوطني ألموال التقاعد، و الذي یمول أساسا عن طریق توجیه 

. اصطالحا عمیقا موجه للمساهمة في تأمین نظام التقاعد لألجیال المستقبلیة
أقر قانون المالیة إنشاء صندوق وطني للضمان االجتماعي، یمول جزء منه من خالل رسم على 2010سنة و في 

من الفوائد الصافیة % 5التبغ، و رسم على السفن و البواخر الموجهة للسیاحة و المتعة، باإلضافة إلى اقتطاع نسبة 
.لمستوردي الدواء

تالمذة مؤسسات التعلیم التقني و 
%1%1األجر الوطني األدنى المضمونمؤسسات التكوین المهني

%2%2األجر الوطني األدنى المضمونالمحبوسون الذین یقومون بعمل شاق

یتامى رعایة الشباب الذین یقومون بعمل 
%1%1األجر الوطني األدنى المضمونمأمور به

الریاضیون المشاركون في جمعیة 
%0.50%0.50األجر الوطني األدنى المضمونریاضیة  و لیسوا من ریاضي النخبة

المستفیدون من تعویضات أو نشاط ذو 
%6األجر الوطني األدنى المضمونمنفعة عامة أو منحة جزافیة للتضامن
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یة، توجد هناك بعض مصادر التمویل لنظام الضمان االجتماعي، نذكر و المساعدات الحكوماالقتطاعاتباإلضافة إلى 
: منها
؛االستثمارعوائد صنادیق -
المساهمات و الحقوق المقدمة من طرف العمال الموجهة إلى خدمة التأمین على البطالة و التقاعد المبكر؛-
.الزیادات و القیم المالیة لمخالفات التأخیرات و بعض العقوبات األخرى-

المیزانیة االجتماعیة ممولة أساسا من الضرائب التي تقتطعها الدولة و الجماعات المحلیة من :16إلفادة 
راد و المؤسسات و جزء آخر من إیرادات الدولة في شكل مساعدات الضمان االجتماعي كل هذا من أجل توفیر ــــــــــــاألف

.قر و تحسین األوضاع المعیشیة لألفرادنوع من الحمایة االجتماعیة للمواطنین لمحاربة الف
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.أنشطة صنادیق التامین االجتماعي بالجزائر:لثانيلفصل اا

: تتمثل نشاطات هذه المؤسسات في

: التأمین على األخطار االجتماعیة:أوال

المرض، العجز، األمومة، الوفاة، الشیخوخة، حوادث : تغطي منظومة الضمان االجتماعي بالجزائر األخطار التالیة
العمل و األمراض المهنیة، حیث تتكفل مؤسسات الضمان االجتماعي بتقدیم تعویضات عینیة تتمثل في التكفل 

ن، و تعویضات نقدیة تتمثل في ضمان بدیل للدخل للمؤمن الذي یضطر للتوقف عن العمل بالمصاریف الطبیة للمؤم
بسبب األخطار السابقة؛

:تقدیم مساعدات اجتماعیة-ا

و تتمثل هذه المساعدات في منح امتیازات للمؤمنین لهم اجتماعیا و لذوي حقوقهم، عندما ال یستوفون الشروط التي تخول 
ءات، أو عندما یكونون من ذوي الدخل المحدود، و كذا مساعدة عائالت العاملین في مختلف لهم اإلستفادة من األدا

القطاعات بما فیهم الموظفین الحكومیین، تتمثل في المنح العائلیة و العالوات المدرسیة بغض النظر عن مستوى دخل 
ن و المعوقین، كما تشمل هذه المساعدات مساعدات ـــــــــــــاشرة للمسنیــــــــــــــة المبــــــــــدة المالیـــــــــاألسرة، باإلضافة إلى المساع

غذائیة لألسر الفقیرة و منح مدرسیة لألطفال؛
:المساهمة في تنمیة السیاسة و الوقایة من حوادث العمل و األمراض المهنیة.أ

ار المهنیة و دراستها و تحلیلها، و ـــــــــــــاء األخطــــــــصیقوم صندوق الوقایة من حوادث العمل و األمراض المهنیة بإح
ح تحقیق حول ظروف العمل و التصرف باألمراض، من ــــــادین العمل و فتـــــــــــــارات تفتیش لمیــــــــــالل إجراء زیـــــــــــــــذلك من خ

م التأمین على الضحایا في حالة وقوعها من جهة ــــــــــهة، ثأجل محاولة إیجاد الحلول الممكنة للتقلیل من آثارها من ج
، باإلضافة إلى ماتقوم به هیئة الوقایة من حوادث العمل في قطاع البناء و األشغال العمومیة و الري، حیث تتكفـــــــــل أخرى

باألخطــــــــــــــار المهنیة في قطاع البناء و األشغال العمومیة و الري؛
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: إبرام اإلتفاقیات.ب

ة كالعیادات ــــــــــــــوم باألداءات العینیـــــــــــــــــــتتكفل مؤسسات الضمان االجتماعي بإبرام اإلتفاقیات مع المؤسسات التي تق
للمؤمنین ل توفیر فرص العالج و مستلزماتهـــــــــــــــــالمعتمدة، و الصیدلیات، و كذلك مع بعض األطباء المختصین من أج

: اجتماعیا، و من بین الخدمات الناجمة عن هذا اإلتفاق
توفیر األدویة الصحیة؛
اإلشراف على التداوي بالمیاه المعدنیة في الخدمات الخاصة لهذا العالج؛
 االحتیاجاتمجانا لذوياالصطناعیةتوفیر األجهزة المختلفة للمعاقین حركیا كالكراسي المتحركة و األعضاء

صة؛الخا
 التكفل بمصاریف التنقل للمریض؛
التكفل بمصاریف اإلقامة بالمستشفیات؛
التكفل بمصاریف الجراحة؛
اإلشراف على إعادة التدریب الوظیفي لألعضاء، و إعادة التأهیل المهني؛
: تحفیز المستخدمین على التشغیل.ج

ة، و التي تهدف إلى ـــــــــــفي خلیة التدابیر التشجیعیقام الصندوق الوطني للعمال األجراء بإعداد برمجیة خاصة و المتمثلة
ل في التخفیض من نسبة اشتراكات ـــــــــــــتحفیز أصحاب العمل على تشغیل الشباب البطال، من خالل منح امتیازات تتمث

جمالیة ، أي النسبة اإل%9ة العامل ــــــــــو حص% 3.5، حیث تصبح حصة المستخدم %90المستخدمین بنسبة 
و یتم تغطیة الفارق من قبل الصندوق 2006دیسمبر 11المؤرخ في 21-06ق شروط محددة بالقانون ـــــــ، وف12.5%

المتضمن قانون 01-09من القانون 102ة العمومیة حسب ما تنص علیه المادة ـالوطني للتأمین على البطالة، أو الخزین
؛2009المالیة التكمیلي لسنة 

:معاشات التقاعدتسییر .د

ل ــــــــــــــیتكفل الصندوق الوطني للتقاعد بتسییر معاشات تقاعد العمال األجراء، و ذوي حقوقهم، فهو یضمن بدیال للدخ
ان یتقاضاه العامل األجیر باإلضافة إلى زیادة عن الزوج المكفول، أما العمال غیر األجراء فیتم تسییر معاشاتهم ــــــالذي ك
ف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر األجراء؛من طر 
:التكفل بالبطالین.ه
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ة إلى التخفیف من نسب البطالة، و التكفل بالبطالین، من خالل دفع ــــــــیسعى الصندوق الوطني للتأمین على البطال
رص رجوعه إلى العمل من ــــتعویض لألجیر الذي فقد منصب عمله بصفة ال إرادیة، و بعث إجراءات احتیاطیة لتكثیف ف

خالل توفیر التكوین له من أجل حصوله على الكفاءة و تحسین مستواه ، أو مساعدته في البحث عن عمل آخر، 
الین، إما بحصص من قروض تكمیلیة ـــــــــباإلضافة إلى إمكانیة المساهمة في تمویل إحداث نشاطات من طرف البط

ة ــــــــــــــاهمة في تركیب قروض خاصة مع المؤسسات المالیة، و الموجهــــــــــــــغرة، و إما بمسروض المصـــــــــللمستفیدین من الق
سنة؛50سنة و 35ن التأمین عن البطالة، البالغین من العمر مابین ـــــــن المترشحین لإلستفادة مــــــــــــإلى البطالی

:وء األحوال الجویةتسییر العطل المدفوعة و البطالة الناجمة عن س.و

ة في قطاعات البناء، ـــــــــــــــــو یتكفل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر و البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوی
األشغال العمومیة و الري، بتعویض عمال قطاعات البناء و األشغال العمومیة والري عن العطل الناجمة عن سوء 

.الل إنشاء صندوق احتیاط موجه لضمان تسدید التعویضات في أي حال من األحوالــــــــــــــذلك من خاألحوال الجویة، و
:تدعیم بناء السكنات االجتماعیة.ز

المتقاعدین، راء و ـــــــــــــــــــة مساعدة مالیة غیر قابلة لإلسترجاع، للعمال األجــــــــــــــات اإلجتماعیـــــــــیقدم صندوق معادلة الخدم
.الراغبین في اقتناء سكنات اجتماعیة تساهمیة أو ترقویة، أو لدعم البناء الریفي

: ممارسة العمل الصحي و االجتماعي.ح

التي تقدمها مؤسسات الضمان االجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعیا و ذوي تتمثل األعمال الصحیة و االجتماعیة
:حقوقهم األشكال التالیة

 و العالج و العالج المتخصص؛التشخیص
الكشف المبكر؛
التزوید باألدویة؛
 إعادة التأهیل الوظیفي و إعادة التربیة المهنیة لضحایا حوادث العمل و كذا األشخاص الذین یعانون من نقص

جسماني مؤمن علیهم اجتماعیا؛
التربیة الصحیة و الحمایة الصحیة للطفولة و العائلة؛
لمساعدة في المنزل تجاه المتقاعدین؛االجتماعي و االعمل
األشخاص المسنینالعمل االجتماعي تجاه الطفولة  .
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من هنا نستنتج أن نظام الضمان االجتماعي في الجزائر هو نظام تكافلي اجتماعي، یسعى إلى توفیر شروط الحیاة 
قلیلة و یحصل على مزایا متعددة، من خالل الكریمة ألفراد المجتمع، تحقیق األمن و االستقرار، فالمشترك یدفع مبالغ 

.إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع ما یعمل على تماسكه و استقراره
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:محتوى المقیاس:رابعا
مفاهیم أساسیة حول قانون التأمینات االجتماعیة:المحور األول- 
:االجتماعي والتامین االجتماعيالخطر : المحور الثاني- 
.)مفهوم الخطر االجتماعي بالنظر لسبابه وبالنظر ألثاره ونتائجه(: الفصل األول- 
.أهمیة التامین االجتماعي ،التأسیس النظري للتامین االجتماعي،مدارسه الفكریة:الفصل الثاني - 
:الجتماعیةالتأمینات القانونالقانونیةةالمنظومة المؤسسی: المحور الثالث- 
:الدولیةالمنظومة المؤسسیة:الفصل األول - 

:المنظومة  المؤسسیة القانونیة الوطنیة للتأمینات االجتماعیة:الفصل الثاني-

).و  مؤسساتهالمستفیدین منه(خصائص الضمان اإلجتماعي :الرابعالمحور -
.خصائص الضمان االجتماعي: :الفصل األول

.مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزائر: الفصل الثاني
بالجزائرنسب االقتطاعات االجتماعیة وأنشطة صنادیق التامین االجتماعي:المحور الخامس
.بالجزائرللفئات المختلفةنسب االقتطاعات االجتماعیة:الفصل األول
.التامین االجتماعي بالجزائرأنشطة صنادیق :لثانيالفصل ا
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