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  تـسييــج:

 

في حياتو اليػمية إلى العجيج مغ الحػادث واألخصار  اإلندافقج يتعخض         
قج تؤدؼ بو الى السػت، أو العجد التاـ أو الكمي، كسا اف ىشاؾ مغ األخصار ما 

قج تؤدؼ بسستمكاتو الى الدخقة او الحخيق أو الزياع، األمخ الحؼ يتختب عميو في 
دخمو مسا  جسيع ىحه الحاالت ، إما إلى انقصاع رزؽ عائمتو ، أو انخفاض في

 يعخضو ىػ وأفخاد أسختو إلى خصخ الفقخ والعػز الجائسيغ.

 

عميو  األخصاريخغب دائسا في التقميل مغ أثار ىحه  إندافوبالصبع فإف أؼ        
 أو عمى أفخاد أسختو ، وذلظ ما يعخؼ بالتأميغ .
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 و تطؽره: التأميؼ نذأة   1-1

السعشى الحؼ ييجؼ اليو نطاـ التأميغ في  إف فكخة التعاوف تحسل نفذ           
وقتشا الحاضخ، وىي تػزيع عبء الخصخ عشج تحققو لذخز أو لذيء معيغ عمى 

مجسػعة كبيخة مغ األشخاص أو األشياء السعخضيغ لشفذ الخصخ،  فقج أضيخ 
التاريخ أف قجماء السرخييغ كػنػا جسعيات تقـػ عمى نفذ الفكخة سسيت جسعيات 

ض تحسل عبء مخاسع الػفاة و الجفغ و التحشيط لمجثث وبشاء و دفغ السػتى بغخ 
تجييد لمقبػر بكافة مدتمدمات الحياة ،  اعتقادا في الحياة األخخػ بذخط احتفاظ 
السػتى بأجدادىع سميسة ، وقج تصمب كل ذلظ تكاليف باىطة عجد عغ تحسميا 

مثل ىحه الجسعيات عامة األفخاد فيجاىع تفكيخىع لمتغمب عمى ىحه السذكمة بإنذاء 
و التي تقـػ عمى نػع مغ التعاوف بيغ ىؤالء األعزاء ،  وتتػلى الجسعيات 

اإلنفاؽ عمى ىحه السخاسع نيابة عغ أسخة العزػ الستػفي في مقابل سجاد اشتخاؾ 
سشػؼ يجفعو العزػ أثشاء حياتو مغ عائج تجارتو أو محرػلو ،  ويذبو ىحا 

و الحالية حيث يغصي مراريف الػفاة لمعزػ الشطاـ التأميغ عمى الحياة برػرت
 السؤمغ عميو.

 

كسا ضيخ نػع مغ التأميغ عشج اإلغخيق وىػ فكخة "القخض البحخؼ "حيث        
يقـػ الجائغ "السقخض البحخؼ" بسشح صاحب الذحشة مبمغ قخض، بحيث إذا وصمت 

ة عغ الذحشة سميسة يحرل الجائغ عمى ؾيسة القخض باإلضافة الى فػائج مختفع
سعخ الدػؽ نتيجة لتحسل السخاشخة، واذا لع ترل الذحشة يزيع عمى السقخض 

 ؾيسة القخض. 

كاف ىحا عيػد الحزارات القجيسة كاإلغخيقيغ والبابمييغ واالشػريػف       
واليشجوس، حيث ازدىخ التبادؿ التجارؼ ؼيسا بيشيع عغ شخيق البحخ، ولكغ 



 اُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإلجزٔبػ٤خ ك٢ اُجضائش                                    اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُ
 

- 3 - 
 

الت الى الحج مغ ازدىار ىحا التبادؿ مخاشخ القخصشة البحخية و غخؽ الدفغ ح
فطيخ كسا أشخنا سابقا ما يدسى  بالقخض البحخؼ لمسحافطة عمى ازدىار التجارة 

السذار إلييا و تتخمز الفكخة التي يقـػ عمييا القخض البحخؼ في أف يقـػ صاحب 
الدفيشة أو الذحشة البحخية باقتخاض مبمغ مغ الساؿ بزساف الدفيشة أو الذحشة مغ 

عس األشخاص السغامخيغ تع تدسيتيع بالسقخضيغ البحخييغ، ويتع اإلتفاؽ ؼيسا ب
بيشيسا عمى أنو إذا ما وصمت الدفيشة أو الذحشة سالسة،  يحرل ىحا السقخض 

باإلضافة الى ؾيسة القخض عمى ؾيسة إضاؼية في صػرة فائجة عمى ؾيسة القخض  
الدائج في الدػؽ بالشدبة تحدب عمى أساس سعخ الفائجة مختفع عغ سعخ الفائجة 

لمقخوض العادية لكغ في حالة عجـ وصػؿ الدفيشة أو الذحشة سالسة يزيع عمى 
 السقخض ؾيسة القخض و فػائجه .

و استسخ نطاـ القخض البحخؼ بشفذ األسمػب في القخوف الػسصى ، وانتذخ      
الكبيخ بيغ القخف الثالث عذخ، ويخجع الذبو  أواخخبيغ سائخ الجوؿ األوربية حتى 

 القخض البحخؼ و بيغ التأميغ في صػرتو الحجيثة في أمػر متعجدة مغ اىسيا

  انو بسقتزي عسمية القخض الدابقة يتع تحػيل الخصخ مغ صاحب الدفيشة
أو البزاعة الى شخز اخخ وىػ السقخض البحخؼ، وىحا يؤدؼ اليو نطاـ 

     التأميغ الحجيث.
  قيػاـ السقخض البحخؼ بعقج عجد كبيخ مغ القخوض البحخية ، بسا يعسل عمى

تحقيق قانػف األعجاد الكبيخة ، الحؼ يعتبخ أساسا عمسيا سميسا لتحقيق اليجؼ 
 مغ نطاـ  التأميغ.

  فخؽ الؿيسة بيغ سعخ الفائجة العالية التي تحدب عمى القخض البحخؼ وسعخ
 تعتبخ بسثابة قدط التأميغ.الفائجة العادؼ الدائج في الدػؽ، 
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مع بجاية القخف الدادس عذخ ضيخ التأميغ البحخؼ برػرة مختمفة عغ           
القخض البحخؼ عمى أيجؼ اإلسباف و البختغالييغ باعتباره أقجـ أنػاع التأميغ في 
صػرتو الحجيثة ، ولكغ السالحع أف عسمية تصػر التأميغ برػرة عامة والتأميغ 

خاصة خزعت لديصخة التجار حيث احتكخوا عسميات التأميغ البحخؼ برػرة 
 البحخؼ وتع اعتبارىا جدءا مغ عسميات التجارة و الساؿ التي يقػمػف بيا.

وفي خالؿ القخف الدابع عذخ ضيخ  التأميغ البخؼ في الجوؿ األوروبية في        
خ ـ حيث دم1666صػرة تأميغ ضج الحخيق في أعقاب حخيق لشجف الذييخ عاـ 

% مغ مباني السجيشة، و أدػ ذلظ الحجث الى التفكيخ في  85الحخيق حػالي 
إقامة جسعيات تيتع بأعساؿ التأميغ عمى السباني ضج أخصار الحخيق، وفي عاـ 

ـ تعيج مقاوؿ بخيصاني شييخ يجعى نيكػالس ناربػف مغ كبار مقاولي البشاء 1667
يجمخه الحخيق بذخط أف تػكل إليو في لشجف، حيث قاـ بالتعيج بإعادة بشاء أؼ مبشى 

عسمية بشاؤه  مغ البجاية ، وكاف ىحا السكتب نػاة لتكػيغ المبشة األولى لسؤسدات 
 التأميغ عمى الحخيق في العاـ.

و ما اف اقتخب القخف التاسع عذخ السيالدؼ حتى ضيخت صػرة مغ صػر       
جيجة و الشقج التأميغ شقت شخيقيا برعػبة وسط عاصفة مغ االعتخاضات الذ

بفزل تقجـ الصب و تصػر و سائل مكافحة السخض و غيخىا،  و ابتجأ  فثبتت 
ترشيف ججاوؿ و إحراءات خاصة بالػؼيات عمى أسذ رياضية مجروسة أتاحت 

التأميؼ  تحجيج درجة إحتساؿ الػفاة وقدط التأميغ بذكل عمسي أال وىي صػرة 
  عمى الحياة

 

خػ لمتأميغ تبعا إلختالؼ الحاجات ، مشيا كسا ضيخت صػر متشػعة أخ       
التأميغ عمى الحػادث الذخرية ، والتأميغ مغ  تمف اآلالت السيكانيكية ، و 
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التأميغ مغ آفات  الدارعة، والتأميغ مغ حػادث الشقل البخؼ و الجػؼ، مغ أخصار 
مغ الحخوب، و التأميغ  عغ السدؤولية في مداولة السيشة و تأميغ الجيغ و التأميغ 

 استيالكات الدشجات و غيخىا كثيخ.

الى ذلظ ضيخت صػرة التأميغ تػلتيا الجولة كالتأميغ مغ السخض و التأميغ       
 مغ حػادث العسل و التأميغ عمى الذيخػخة و العجد و التعصل .

 

اما العالع اإلسالمي لع يعخؼ التأميغ إال في أواخخ القخف التاسع عذخ عغ        
االيصالية و البخيصانية، اياـ الشيزة الرشاعية في اوروبا، وذلظ شخيق الذخكات 

عغ شخيق التأميغ عمى البزائع السجمػبة مغ البالد األوروبية بػاسصة الػكالء 
التجارييغ األجانب الحيغ كانػا يؿيسػف في بالدنا لعقج صفقات استيخاد فقج أدخل 

 عمى ىحه الرفقات االستيخادية .ىؤالء عقج التأميغ إليشا بجاية مغ التأميغ البحخؼ 

وفي غزػف القخف العذخيغ ضيخت صػر ججيجة لمتأميغ، ومغ ذلظ التأميغ       
ضج الدخقة و التبجيج و التأميغ مغ تمف السدروعات و اآلالت ، و التأميغ مغ 

السدؤولية السجنية و تأميغ الجيغ، و ضيخت صػر مغ التأميغ تػلتيا الجولة 
، و التأميغ مغ حػادث العسل، و التأميغ عمى الذيخػخة و كالتأميغ مغ السخض

 العجد و البصالة.

 

وافق البخلساف عمى مذخوع قانػف التأميغ   15/06/1883كسا أنو بتاريخ      
وأخيخا   06/07/1884لمسخض، ثع وافق عمى قانػف التأميغ لحػادث العسل في 

ومشيا امتج إلى  26/06/1889وافق عمى قانػف تأميغ الذيخػخة و العجد بتاريخ 
 دوؿ أخخػ  خاصة في أوروبا.
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في الجدائخ لقج كاف الشطاـ الدائج في ىحا السجاؿ بعج استخجاع  الديادة       
وبعجه عسل السذخع عمى سغ قػاعج   1930الػششية نطاـ التاميغ الفخندي سشة 

 سية: قانػنية جدائخية ، ويسكغ أف نسيد في ىحا الرجد بيغ ثالث مخاحل أسا

 

  السخحمة األولى : -1

عخفت بفخض الجولة رقابة عمى الذخكات األجشبية العاممة في ىحا السجاؿ،         
شخكة تعسل عمى مدتػػ مختمف السجاالت  270والتي كاف يقجر عجدىا بحػالي 

التأميغ وأغمبيا شخكات فخندية يػجج مقخىا الخئيدي بكبخيات السجف الفخندية، حيث 
جػاف  08زي قانػف صادر بتاريخ اتخحت الدمصات في ذلظ الحيغ تجابيخ بسقت

 يشطع كيؽيات و شخؽ رقابة الجولة عمى ىحا القصاع . 1963

 

  السخحمة الثانية: -2

ىي مخحمة تجدجت فييا فكخة احتكار الجولة لعسميات التأميغ و إعادة        
حيث  27/05/1966التأميغ  بالجدائخ وتع ذلظ بسقتزي األمخ الرادر بتاريخ 

 أشارت السادة األولى مشو عمى أنو )يخجع استغالؿ كل عسميات التأميغ لمجولة( .
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  السخحمة الثالثة: -3

باإلضافة الى   1980أوت  19انػف التأميغ السؤرخ في تسيدت برجور ق      
والستعمق باألمخ اإليجابي عمى الديارات و التعػيس عغ األضخار   1974قانػف 

 الجدسانية الشاجسة عغ حػادث السخور .

 

 مفيؽم التأميؼ 1-2

 مغ خالؿ ما سبق يسكغ تعخيف التأميغ مغ وجيتيغ  :

 مؼ وجية نعخ الفخد:

اقترادية يسكغ عغ شخيقيا استبجاؿ الخدائخ الكبيخة السحتسمة يعج وسيمة      
بأخخػ صغيخة مؤكجة و التي تسثل قدط التأميغ، ؼيزسغ بحلظ عشرخ األماف ضج 

 الحطخ، إذ يسشع مغ وقػع الخدارة، ويعػض عغ الخدارة السالية أو يقمل مشيا .

  مؼ وجية نعخ السجتسع :

لسعخضة لمخصخ عمى مدتػػ االقتراد ىػ وسيمة لتخؽيس الؿيسة ا           
الػششي عغ شخيق إحالؿ خدارة صغيخة مؤكجة )قدط التأميغ ( محل خدارة  

 كبيخة  محتسمة ،ىحا القدط يحدب عمى أساس "التشبؤ" وفقا لقانػف األعجاد الكبيخة.

األسمػب الحؼ  "و بالتالي يسكغ أف نعخؼ  التأميغ إجساال عمى أنو          
تفاؽ مدبق بيغ شخفيغ يتع مغ خاللو تسػيل الخصخ السعخض لو يشصػؼ عمى ا

الصخؼ الثاني )السؤمغ لو(، إلى الصخؼ األوؿ )السؤمغ( مقابل دفع مبمغ )متفق 
عميو( يسكغ مغ تغصية الخدائخ السحتسمة و القابمة لمؿياس السادؼ ، كميا أو  

ة الى السؤمغ جدئيا ، ومشو يشتقل عبء الخصخ الستػقع مغ خدارة مادية محتسم
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بصخيقة تدسح بتػزيع الخصخ عمى عجد كبيخ مغ السدتفيجيغ و السعخضيغ لحات 
الخصخ بغخض حساية االفخاد و السشذآت مغ األخصار محتسمة الػقػع برػرة غيخ 

  ".معتسجة مغ جانب السؤمغ لو

 التعخيف المغؽي : -أوال 

التأميغ مرجر الفعل الخباعي "أمغ " بتذجيج السيع السفتػحة و مزارعيا           
"يؤمغ" وىػ ايزا مأخػذ مغ " أمغ" و اف تعجدت صػر االشتقاؽ، واألمغ ضج 
الخػؼ ألف الذخز الحؼ ييجده خصخا ما عادة ما يمجأ الى غيخه شمبا لمحساية 

 .  125ة البقخة رقع قاؿ تعالى " وإذا جعمشا البيت مثابة لمشاس و أمشا " سػر 

لقج تشاوؿ بعس الفقياء الفخندييغ تعخيف التأميغ دوف اتفاؽ  في الخاؼ          
حػؿ  السػضػع  فقج عخفو الفؿيو "بالنيػؿ" عمى أنو عقج بسقتزاه يتحرل السؤمغ 

لو عمى تعيج مغ السؤمغ بأف يقجـ لو مبمغا مغ الساؿ في حالة وقػع خصخ معيغ 
 اشتخاؾ مدبق.مقابل دفع قدط او 

 التعخيف االصطالحي : -ثانيا   

ىػ عقج بسػجبو تكفل السؤمغ "شخكة التأميغ" تعػيس السؤمغ لو             
"السدتفيج" عغ الخدائخ السادية الالحقة بالسؤمغ عميو "مػضػع التأميغ" نتيجة 
و وقػع األخصار " وفاة السؤمغ عميو، حخيق ، دمار ......" مقابل دفع السؤمغ ل

 لمسؤمغ قدط أو أقداط دورية.
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 التعخيف االقترادي: -ثالثا 

يقرج بالتأميغ اقتراديا أنو وسيمة تقميل الخصخ والحيمػلة دوف وقػعو             
وذلظ بتجسيع عجد كبيخ مغ الػحجات السعخضة لشفذ الخصخ و جعل الخدائخ 

السحتسمة لكل وحجة قابمة لمتػؾيع بريغة جساعية مع شخط االشتخاؾ التأميشي لكل 
 وحجة مشدػبة الى نفذ الخصخ . 

 ني : رابعا : التعخيف القانؽ  

مغ القانػف السجني الجدائخؼ التأميغ أنو "عقج يمتـد  619تعخؼ السادة          
السؤمغ بسقتزاه أف يؤدؼ الى السؤمغ لو أو إلى السدتفيج الحؼ اشتخط  التأميغ 

لرالحو مبمغا مغ الساؿ أو أراد  عػضا ماليا آخخ في حالة وقػع الحادث أو 
ابل قدط أو أية دفعة مالية أخخػ يؤدييا تحقق الخصخ السبيغ بالعقج، وذلظ مق

 السؤمغ لو لمسؤمغ".

لقج حاوؿ السذخع الجدائخؼ اعصاء تعخيف لمتأميغ، وفي عسمية تيع السؤمغ         
فقط الحؼ يجخؼ تقجيخات بصخؽ إحرائية و تحريل األمػاؿ لتغصية ىحه السخاشخ 

ثار الزارة لمخصخ عشج وقػعيا  وىػ أيزا عسمية جساعية القرج مشيا تػزيع األ
الحؼ يمحق واحجة مغ الجساعة عمى أفخادىا جسيعا بحيث يحوب الخصخ في الشياية 
و الػاقع اف التأميغ عشرخاف، عشرخ قانػني يسثل العالقة بيغ السؤمغ و السؤمغ 

لو الحؼ يشطسيا عقج التأميغ ، و عشرخ فشي يتزسغ األسذ و القػاعج الفشية التي 
 يدتشج الييا.

: "أف السؤمغ يقـػ بتغصية الخصخ مغ خالؿ التقاعج مع عجد لغ يعخف كح     
كبيخ مغ السؤمشيغ ليع، تتقاضى مشيع أقداط معيشة ، يكسغ جػىخة عسمية التأميغ 
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في التعاوف السشطع بيغ مجسػعة مغ السؤمشيغ ليع، مغ خالؿ ما يجفعػنو مغ 
 ارث السؤمغ عمييا". أقداط عمى تحسل الخدارة التي يتعخض ليا أحجىع بدبب الكػ 

ويعخؼ السذخع االمخيكي التأميغ "أنو عقج بسقتزاه يتعيج شخز بتعػيس       
 أخخ عغ خدارة ومدؤولية تشذأ عغ حادث غامس أو غيخ معخوؼ مقجما".

فخيجماف ميمتػف " الفخد الحؼ يذتخؼ تأميشا ضج الحخيق عمى  "كسا يػضح     
مشدؿ يستمكو بفزل تحسل خدارة مالية صغيخة مؤكجة ، قدط التأميغ، بجال أف 

يبقى متحسال خميصا  مغ إحتساؿ ضعيف لخدارة مالية كبيخة ؾيسة السشدؿ بأكسمو ، 
 مغ غيخه.واحتساؿ كبيخ بأف ال يخدخ شيئا، وذلظ بػية فرل حالة التأكج 

 أىسيـــة التأميـــــؼ : 1-3

 األىسية االقترادية لمتأميؼ :

 يعتبخ التأميؼ مؼ أىػ وسائل االدخار و االستثسار: -1

تأميشات الحياة يػجج ليا احتياشي تحدبو شخكة التأميغ في نياية كل سشة         
لغ ليحرل حيث يقـػ الذخز بإيجاع السبالغ و ال يدتحقيا و كأنو يجخخ تمظ السبا

عمييا عشج وقػع خصخ بعج فتخة معيشة كحلظ فإف شخكة التأميغ تقـػ باستثسار 
 األقداط السدجدة و تحقق مشيا عائج استثسار. 

 التأميؼ وسيمة لديادة االنتاج في السجتسع:  -2

حيث انو يغصي أخصار كثيخة مسا يذجع األفخاد الجخػؿ في أؼ مجاؿ         
دد كحلظ إستثسارات شخكة التأميغ في مذخوعات إنتاجية لإلنتاج دوف خػؼ او تخ 

و أيزا تػفخ نطاـ تأميغ إجتساعي لألفخاد يعسل عمى استقخارىع مسا يخفع مغ 
 كفاءتيع في العسل .
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 تدييل و اتداع عسميات االئتسان و زيادة الثقة التجارية : -3

تيع إال بػجػد األفخاد بزساف مستمكا إقخاضالبشػؾ ال تػافق عمى  أفنجج       
تاجخ الجسمة ال يبيع لتاجخ  أف أحياناتاميغ عمى تمظ السستمكات كسا انو نجج 

 بالتاميغ عمى بزاعتو. األخيخالتجدئة باألجل إال إذا قاـ 

 التأميؼ يداىػ في اتداع نطاق التؽظيف : -4

ة زيادة التأميغ التجارؼ يؤدؼ إلى زيادة شخكات التأميغ و بالتالي زياد         
شخكات التأميغ مسا يتصمب عسالة  أمػاؿالعسالة بيا، وكحلظ التػسع في استثسار 

في ىحه السذخوعات وأيزا التأميغ االجتساعي واتداع نصاؽ التأميغ الرحي 
 يحتاج لعسالة ومػضفيغ لتصبيقو 

 تكؽيؼ رؤوس االمؽال و تسؽيل السذاريع:  -5  

لجػ شخكات التاميغ حيث  األمػاؿالى تجسيع رؤوس  األقداطيؤدؼ تخاكع         
تقـػ باستثسارىا لتجعيع االقتراد القػمي، فالتأميغ يعسل عمى تجسيع السجخخات في 
الجساعة و تػضيفيا لمرالح العاـ ونطخا لخصػرة ىحا الجور و اىسيتو تجخل السذخع 

 تغالليا .لتأميع شخكات التأميغ و احكاـ الخقابة عمى امػاليا و كيؽية اس

 التأميؼ مرجر لمعسمة الرعبة  -6

تعتبخ بعس البمجاف الشامية مرجرا الستقصاب العسمة الرعبة و كحلظ يخمق       
مجاال لمسعامالت التجارية و السالية مع الخارج ، وقج يكػف الخصيج العسميات 

 مػجبا او سالبا حدب الدشػات و حدب ـيكل قصاع التأميغ لمبمج السعشي .
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 التأميؼ و ميدان السجفؽعات  -7

يسثل التاميغ بشجا مغ بشػد ميداف السجفػعات وبالتحجيج في ميداف حخكة       
رؤوس األمػاؿ حيث تدجل فييا اقداط إعادة التأميغ التي تحػليا الذخكات 

الػششية بسػجب االتفاؾيات السبخمة مع الذخكات التأميغ في الخارج و تأثيخ في 
الحؼ يختبط بخصيج العسميات التأميشية الحؼ يسثل الفخؽ بيغ ميداف السجفػعات 

األمػاؿ الػاردة واألمػاؿ الرادرة وبالتالي يتشاسب حجع التجفق الصبيعي لألمػاؿ 
 الى خارج تشاسبا عكديا مع درجة نسػ صشاعة التأميغ السحمية 

 التأميؼ و التزخػ : -8

غػط التزخسية التي تدببيا يمعب التاميغ دورا ميسا في الحج مغ خمق الز    
 زيادة كسية الشقػد الستجاولة و ىحا مغ خالؿ. 

االؾباؿ عمى شمب التأميغ تػفيخ يؤدؼ حتسا الى حجد األمػاؿ التي  •
 كانت ستشفق 

يعسل التأميغ عمى تػفيخ حريمة معتبخة مغ السػارد السالية يعاد  •
 استثسارىا في مذاريع السشتجة

 :التأميؼ و الجخل الؽطشي  -9

لسعخفة أىسية التأميغ في االقتراد فالبج مغ معخفة أقداط التأميغ لمفخد      
الػاحج و عالقتو مع الشاتج الػششي الخاـ وكمسا كانت العالقة ميسة سيكػف دليال 

عمى تصػر البمج السعشي و يداىع أيزا مغ خالؿ تحقيق ؾيسة مزافة حيث تقاس 
مجسػع  األقداط الرادرة خالؿ الدشة و بالفخؽ بيغ رقع اعساؿ قصاع التأميغ أؼ 

 مجسػع السبالغ السجفػعة لمغيخ.
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ومغ ىحه العشاصخ يسكغ اإلشارة بذكل أكثخ الى الجور التسػيمي الحؼ تمعبو      
، خاصة في األنطسة مؤسدات و صشاديق التأميغ كعػف تأسيدي لإلدخار

اإللدامية التػزيعية التي تسيدت  بسختمف أنػاع التأميشات ، بالعجيج مغ الجوؿ إبتجاءا 
مغ قانػف "بدسارؾ"، فاألفخاد و السؤسدات التي تدتعسل وسائل و أدوات إنتاج 
ممدمة بالتأميغ عمييا ، وكحلظ العساؿ ومختمف الييئات السذتغمة لميج العاممة ، 

قـػ بعسمية تػفيخ إجبارؼ لجؼ ىيئات التأميغ التي تػجو تمظ األمػاؿ ىي أشخاؼ ت
الى استثسارات في مختمف أوجو الشذاط االقترادؼ ، رغع أنيا تختار نذاشات 

 مالئسة كسا في حالة العقارات وكل ما يختبط بيا مغ تسػيل و تأميغ 

 األىسية اإلجتساعية لمتأميؼ: 1-4

 لمفخد و األسخة : تحقيق اإلستقخار اإلجتساعي -1

حيث أف مبمغ التعػيس الحؼ يجفع عشج الخصخ يقمل مغ حاجة األفخاد و     
يعػضيع ماديا و يعسل عمى استقخار الحالة السادية ليع ، كحلظ في حاالت الػفاة 

 و العجد و السعاش.

  تشسية الذعؽر بالسدؤولية و العسل عمى تقميل الحؽادث :  -2

تحق التعػيس اذا وقع الخصخ بإرادتو او اذا زادت الخدارة السؤمغ عميو ال يد     
عغ حج معيغ ؼيكػف التعػيس أقل مغ الخدارة مسا يشسي الذعػر لجػ الفخد 

 بالسدؤولية ومحاولة تجشب أو تقميل الخصخ .
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 التأميؼ عامل مؼ عؽامل التعاون : -3

يقـػ التعاوف بيغ مجسػعة مغ األشخاص لزساف خصخ معيغ ،              
ؼيقـػ كل مشيع بجفع قدط أو إشتخاؾ لتغصية الخدائخ التي يسكغ أف يتعخض ليا 

أؼ واحج مشيع و تتحقق ىحه الرػرة في التأميغ التبادلي مغ خالؿ إنذاء 
غيخىا مغ مؤسدات لتعػيس عغ األمخاض، الحػادث السيشية ، البصالة و 

 الرشاديق التي تشذأ ليحا الغخض .

 التأميؼ عامل مؼ عؽامل الخبط و التقارب بيؼ الجول : -4

إف تذابو نطع التأميغ و السخاشخ التي يغصييا واألسذ الفشية التي             
يخكد عمييا يؤدؼ بالزخورة الى تذابو الكثيخ مغ قػاعجه و أحكامو بيغ الجوؿ و 
يداعج عمى ىحا التقارب ارتباط شخكات التأميغ السحمية لذخكات التأميغ الجولية 

نيا تذتخؾ معيا في تغصية نفذ السخاشخ التي سػاء ألنيا تعيج التأميغ لجييا او أل
 يستج نصاقيا ألكثخ مغ دولة ، مثل مخاشخ الذحغ والشقل.

 أىسية التأميؼ في اإلقتراد العام والسجتسع : 5

يرػف التأميغ اإلقتراد و األمػاؿ مغ الجمار ، الخدارة ، الزياع               
عغ التعػيزات لجخػؿ األسخ و  و كشتيجة غيخ مباشخة ىػ حساية إجتساعية ناتجة

العائالت وحتى  السذخوعات ، ىحه األمػاؿ التي فقجت أو ضاعت نتيجة عامل 
 القزاء و القجر تخزع أيزا لشطخية اإلحتساالت.

مغ ىشا تخد أىسية التاميغ في اإلقتراد العاـ وفي السجتسع عمى مدتػػ          
 الفخد واألسخة 
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 اعية :أىجاف التأميشات االجتس 1-5

 ىشاؾ  العجيج مغ األىجاؼ  مشيا مايمي : 

 السحافعة عمى رأس السال البذخي : -1

حيث اف التأميشات االجتساعية تعسل عمى عالج السرابيغ و السخضى و          
كسا أف التأميشات االجتساعية تعفي  ،تأىيميع و تكفل األماف االقترادؼ لمسػاششيغ 

خاكات بالكامل بل تحسميع جدء مغ ىحه أصحاب األعساؿ مغ تحسل االشت
 االشتخاكات مسا يحفدىع عمى تصػيخ وسائل االنتاج .

 تشسية روح السؽاطشة بيت أفخاد السجتسع : -2

حيث أف شعػر مػاشغ بأف الجولة تخعاه في جسيع مخاحل حياتو كسا تخعى       
 أسختو بعج وفاتو يشسي ؼيو روح السػاشغ و التفاني في خجمة بمجه 

 الحفاظ عمى كخامة األسخ و استقامة أفخادىا : -3

ال يجػز أف نشدى فزل التأميشات االجتساعية عمى األسخة برفة خاصة        
حيث تحفع عمييع كخامتيع و تسكشيع مغ مػاصمة تعميع أبشائيع في حالة فقج 

 العائل.

 تجشب أصحاب العسل الكثيخ مؼ مشازعات العالسية: -4

ـ التأميشات االجتساعية أدػ الى تجشب كثيخا مغ السشازعات إف وجػد نطا      
 بيغ العساؿ  و أصحاب العسل و التي كانت قائسة قبل ىحا الشطاـ.
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 مداىسة احتياجات التأميشات االجتساعية في زيادة الجخل القؽمي:  -5

حيث تداىع احتياجات التأميشات االجتساعية في زيادة الجخل القػمي لمجولة        
 عمى الجولة عسمية االقتخاض مغ ىيئات االقتخاض الجولية  كسا تيدخ

 الحج مؼ التزخػ: -6

حيث يؤدؼ تحريل اشتخاكات التأميشات االجتساعية مغ العساؿ و كحالظ        
دء مغ مجخػليع مسا يعشي تخؽيس االنفاؽ مغ أصحاب األعساؿ إلى امتراص ج

االستيالكي لمعساؿ و خمق  حالة مغ االستقخار االقترادؼ و بالتالي الحج مغ 
 التزخع .
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  :الخالصة

إف األمغ االجتساعي مغ ضخوريات الحياة الدميسة التي تزسغ حق             
اإلنداف في إشباع حاجاتو الستعجدة  فيػ يحقق مجسػعة مغ القػاعج األساسية 

التي مغ شأنيا أف تغيخ سياسيات األفخاد و السجتسعات  مغ خالؿ العجالة 
 االجتساعية و االستقخار االقترادؼ و الدياسي.

أفخز نطاـ التأميغ االجتساعي وعيا كبيخا بججية السخاشخ االجتساعية التي         
تعيق اإلنداف في حياتو اليػمية، والتي مغ السسكغ حجوثيا إلى خصخ التقمبات 

 الحاصمة في جسيع السياديغ و فديػلػجية اإلنداف العامة.

 ومغ خالؿ ما سبق ندتصيع القػؿ أنو :   

ة وسيمة ىامة لتغصية تكاليف اإلنداف الحؼ ليذ بسقجوره حساية االجتساعي -
 مػاجيتيا بشفدو

إف اإلنداف بصبعو يسيل الى األماف االجتساعي مسا يداىع في زيادة شاقاتو و  -
 تحديغ مدتػػ السخدودية .

يعتبخ التاميغ االجتساعي  وسيمة تحػؿ التي تعسل عمى االقتصاع و إعادة  -
 لجانب األسخؼ مغ خالؿ السشح العائمية و مشح التسجرس.التػزيع و خاصة تكفمو با

     
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاوً انحماٌح االجتماعٍح  انمحور
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 تسييج :

يحتاج الجسيع بغس الشطخ عغ السكاف الحيغ يعيذػف ؼيو إلى الحج أدنى        
مغ الحساية االجتساعية و سالمة الجخل يحجد وفقا لقجره مجتسعيع و مدتػاه مغ 

التشسية ، ولغ يحجث ىحا تمقائيا وقج ثبت بالتجخبة أف االعتساد عمى التشسية 
، ولحلظ يجب عمى كل بمج مغ البمجاف االقترادية و الجيسقخاشية و حجىا ليذ كاؼيا

أف يصػر مغ خالؿ الحػار االجتساعي نطاما وششيا لمحساية أالجتساعية يمبى 
احتياجات كل سكانو وخاصة مشيع العساؿ و السجسػعات السدتبعجة ، التي تعسل 

في االقتراد غيخ السشطع ، ويكػف ذلظ مغ خالؿ نطاـ الزساف االجتساعي ، 
ج أف يحجد أولػيات وفقا لمسػاد و الطخوؼ السحمية ، ونجج أف ويتعيغ عمى كل بم

البمجاف الغشية أكثخ انذغاال بدالمة الجخل في الدغ الستقجمة ، في حيغ أف البمجاف 
األكثخ فقخا قج تعصي أولػية أعمى لمحساية االجتساعية خاصة الحساية الرحية 

ج البشظ الجولي في تقاريخه الكاؼية و التأميغ ضج مخاشخ العجد، والػفاة ، وقج أك
اف ندبة سكاف العالع السحسييغ في أؼ مغ األوقات في اشار شبكات اماف 

حكػمية تقل عغ ربع سكاف العالع و اف ندبة السؤمشيغ تقل في بمجاف العالع الثالث 
، ويعتبخ العجيج مغ البمجاف الشامية شبكات األماف ىحه إجخاءات تتخح في أخخ 

 أوقات الصػارغ.السصاؼ تدتخجـ في 

فالبمجاف الشامية تحتاج الى أليات تػسيع نصاؽ الحساية االجتساعية، ليذسل       
أولئظ الحيغ يػججوف عمى ىامر البقاء و تجمج ىحه الشطع في الػقت ذاتو في 

 السفاـيع التعجدية الػششية الستعمقة.  
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 مفيؽم الحساية اإلجتساعية: 2-1

مجسػعة اآلليات و األنذصة الستخابصة اليادفة إلى تحقيق االستقخار  ىي      
االقترادؼ و االجتساعي بتحخيخ اإلنداف مغ ضغط الحاجة و العػز و الحخماف،  

والحج مغ خدائخه وحسايتو مسا ييجده مغ أخصار داخمية و خارجية كاألزمات 
الكػارث الصبيعية االقترادية السالية و الحخوب وحالة الحرار االقترادؼ و 

 كالسجاعات و الؽيزانات و األمخاض الػبائية.

 

نالحع مفيـػ الحساية االجتساعية أنو يذسل مجسػعة مغ تجابيخ الحساية       
التي تؤىل اإلنداف الحرػؿ عمى إحتياجتو األساسية مغ السأكل و السدكغ و 

عية أو ضائقة السمبذ و العالج ،خاصة في الطخوؼ التي يػاجو فييا كارثة شبي
اقترادية، وضساف حج أدنى لسدتػػ السعيذة، وىحه التجابيخ االقترادية ىي التي 
ترب في الشياية في خمق األماف  االجتساعي و االقترادؼ لمشاس، الحؼ يشصػؼ 

 عمى بعج نفدي لإلنداف 

 

إضافة لمبعج السادؼ الحؼ يػفخه األمغ االقترادؼ، و أكثخ الفئات االجتساعية     
اجة لألمغ االقترادؼ ىع اليتامى و األرامل و العجدة و السعاقػف و الذيػخ و ح

األشفاؿ، و األشخاص الحيغ يعانػف مغ وشئو الفقخ السجقع و العاشمػف عغ 
 العسل لدبب مغ األسباب الخارجة عغ إرادتيع. 

 

ومغ السشطػر االقترادؼ ال يسكغ أف يترف أؼ اقتراد بالفاعمية و      
ية ما لع تتػفخ ؼيو تجابيخ و إجخاءات كاؼية لألمغ االقترادؼ ونطع جيجة باإلندان
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لمزساف االجتساعي حيث يكػف بسقجوره الشاس أف يدتجيبػا لتحجيات الحياة، 
ويتكيفػا مع التغيخات االقترادية ، واالجتساعية التي تحيط بيع ،ويجرؤوا عغ 

مكانياتيع البذخية لتػفيخ حياة أنفديع خصخ الكػارث و اآلفات، ويتسكشػا مغ تشسية إ
 أفزل و سبل معيذة أكثخ أمانا و استقخار.

 نذأة وتطؽر فكخة التأميشات األجتساعية: 2- 2

إختمف الباحثػف في تحجيج الجحور التاريخية لمحساية اإلجتساعية، فسشيع        
مغ حجدىا بطيػر االنداف عمى وجو األرض، و مغ ىع مغ حجىا عمى أساس 

 السعاصخ، وىحا ما سشتصخؽ لو في األتي :التصػر 

 ظيؽر الحساية االجتساعية:

في أوروبا الغخبية، ويخجع  19ضيخت مفاـيع أولية لمحساية االجتساعية في القخف 
ذلظ الى التصػر الرشاعي كأوؿ سبب في ضيػر ىحا الشطاـ، حيث ضيخ لمحساية 

 ا االجتساعية مخحمتيغ ما قبل الثػرة الرشاعية و ما بعجى

 ماقبل الثؽرة الرشاعية: اوال: 

لقج أخحت السبادغ الجيشية عشج تصػرىا شكل تقشيات حسائية تقميجية ،        
مختبصة بالفخد و الحؼ قج يتعخض لسخاشخ اجتساعية يشجخ عشيا إما فقجانو 

، الذيخػخة.....إلخ، أو عشج انخفاض لسرجر معيذتو بدبب السخض،العجد
مدتػػ معيذتو الشاتج عغ زيادة أعبائو العائمية، و تتسثل ىحه التقشيات في اإلدخار 

 الفخدؼ، السداعجة ، التأميغ، و السدؤولية.
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 اإلدخار الفخدي: -1

ويكػف ذلظ مغ أجل مػاجية السخاشخ السدتقبمية لكغ ىحه التقشية تعتبخ          
أف حجع الجخل لكل األفخاد يدسح ليع بادخار قدط مشو، وىحا غيخ صحيح إضافة 
إلى أنيا تتصمب استقخار نقجيا لتفادؼ تآكل ؾيسة السجخخات، وىحا لع تكغ متػفخة في 

 العجيج مغ الجوؿ آنحاؾ

 : اإلجتساعية السداعجات -2

لع يتدصيع األفخاد حساية أنفديع مغ مجخخاتيع ، فسا كاف عمييع إال شمب          
السداعجات  مغ أصحاب رؤوس األمػاؿ وكحلظ الييئات العسػمية، وىحا يعتبخ 

محجودا لعجـ انتطار السداعجات السقجمة ، وكحلظ خمق نػع مغ التعبئة لمفئة 
 السعػزة نحػ الفئة السقتجرة. 

 : السدؤولية  -3

تعج وسيمة لحساية الفخد اجتساعيا شبقا لشطخية الخصخ الحؼ يمـد التعػيس       
لسا الحقو مغ ضخر، غيخ أف ىحه الشطخية غيخ كاؼية ألنو ال يػجج أحيانا مدؤوؿ 

 عغ الزخر كالسخض و الذيخػخة.

 التأميؼ الخاص :  -4

شالب التأميغ و الذخكة، حيث يجفع يتع لجػ شخكات التأميغ بالتعاقج بيغ          
السؤمغ لو أقداط لمذخكة التي تخاعي درجة احتساؿ الخصخ، و تجفع الذخكة لمسؤمغ 

لو مبمغ التأميغ عشج حجوث الخصخ و عيب ىحه التقشية ال تغصي السخاشخ 
 االجتساعية كاألمخاض، األعباء العائمية وغيخىا. 
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 ثانيا :ما بعج الثؽرة الدراعية:

أماـ عجد التقشيات التقميجية في إرساء قػاعج حؿيؿية لمتزامغ ضج           
في أوروبا  19السخاشخ االجتساعية، ومع بجاية الثػرة الرشاعية في القخف 

الغخبية، عخفت الحساية االجتساعية تصػرا كبيخا و مسا ساعج في ضيػرىا تػفخ 
 يمي: السشاخ العاـ السداعج عمى ذلظ و الحؼ تتزح معالسو ؼيسا

 االثار الستعجدة لترشيع السذاريع : - 1

حيث  ادػ التصػر الرشاعي الحؼ شيجه العالع و ارباب العسل الى           
التدابق في استعساؿ اآلالت و الػسائل الحجيثة لديادة االنتاج و اتباع اؼ شخيقة 
لتقميل مغ التكاليف و مزاعفة الشسػ فيتع انذاء العجيج مغ السذاريع و الذخكات 

ػر رخيرة لداعات عسل شػيمة وىحا ما الكبخػ وأصبحت اليج العاممة تدتخجـ بأج
ادػ الى تزاعف كسيات االنتاج الى درجة االفخاط دوف انتباه الى ضخورة 

السػازنة بيغ االنتاج و الحاجات فازداد التفاوت بيغ السػاد مسا جعل مغ رقعة 
 الفقخ تتدع وىحا ما ادػ الى ضيػر االزمات االقترادية .

 ية:تطؽيخ االيجيؽلؽجية االشتخاك -2

إف تداحع االيجؼ العاممة وضآلة األجػر مغ العػامل التي ساىست في         
جعل أصحاب األمػاؿ يدتسخوف في استغالؿ الصبقة العاممة ومزاعفة االنتاج 
الى درجة اإلفخاط لع يكغ ييسيع إال تعطيع األرباح برخؼ الشطخ عغ مرالح 

 الصبقة الذغيمة .

احبو تحقيق ندب كبيخة لسعجالت الشسػ فشذبت ىحا االستغالؿ السفخط ص       
عجة ثػرات محمية ما بيغ اصحاب االمػاؿ و العساؿ شجعت كل مغ "كارؿ 

و"لػيذ بالف" عمى تبيغ مطاىخ االشتخاكية فانجفعت الثػرة البمذؽية في  ماركذ" 
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وأصبحت معالع ىحا الشطاـ تطيخ برػرة جمية كسا كاف ليع  1917روسيا سشة 
ؿ في تشطيع و تػحيج الجيػد العسالية في العالع عغ شخيقة تكػيغ االثخ الفعا

اتحادات وعقج السؤتسخات العالسية الػششية و الجولية االمخ الحؼ ضاعف قػة 
الحخكات العسالية و انتذارىا ومغ ىشا ادركت الصبقة الخأسسالية و الحاكسة خصخ 

خاؼ بحقيع في تأسيذ قػة الحخكات فاضصخت الى قخار التجسعات العسالية واالعت
 نقابات تجافع عغ مرالحيع.

 عسق االزمات االقترادية وتفاقػ وضعية الطبقة العاممة: -3

لقج شيج العالع ازمات اقترادية عجيجة أىسيا أزمة الكداد العاممي             
مميػف وأصبح  15حيث اف عجد العاشميغ عغ العسل بمغ في ذلظ الحيغ  1929

الية اف تجج حال لتحقيق اثار ىحه االزمة وتع االخح بآراء "جػف الداما عمى الخأسس
مايشارد كيشد" الحؼ رأػ ضخورة تجخل الجولة مغ خالؿ زيادة االنفاؽ الحكػمة 

وذلظ بتشفيح مذخوعات ضخسة تدتخجـ فييا اليج العاشمة عغ العسل و التي 
ج ويعػد ستحرل عمى أجػر تؤدؼ الى زيادة الصمب عمى الدمعة فيخفع االنتا

االنعاش ولع يقترخ تجخل الجولة في الجانب االقترادؼ بل امتج ليذسل الجػانب 
 االجتساعية و بجأت الحكػمات تقجـ بخامج لمحساية االجتساعية.

 نساذج الحساية اإلجتساعية :

ارتبط مفيـػ الحساية االجتساعية بشسػذجيغ كبيخيغ ىسا الشسػذج األلساني        
 Beveridgeو الشسػذج البخيصاني عمى يج  Bismarckعمى يج 

 :Otto Von Bismarck ( (1898 – 1815نسؽذج  )  -1

وىػ مغ ابتكخ أوؿ نسػذج وششي لمحساية االجتساعية في العالع الرشاعي،        
( ، لقج جاء ىحا الشسػذج لييجأ 1880و ذلظ في نياية القخف التاسع عذخ )
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أثشاء الثػرة الرشاعية، حيث عخفت انتياؾ األجػاء التي سادت الصبقة العاممة 
واسع لحقػؽ العامل البديصة فجعا الى ضخورة تأميغ العساؿ مغ األخصار التي قج 

 تعيقيع مغ مسارسة عسميع. .

ىحا الشسػذج يعشي أف العامل عشجما يسزي عقج العسل، فانو يسزي عمى        
عقج التأميغ لحسايتو مغ األخصار السيشية و بالتالي يكػف مجبخا عمى تخؾ جدء 

 مغ اجخه.

 و تتسثل ىحه األخصار في :

 1883خصخ الحػادث السخض و لقج تع التأميغ ضجه سشة  -أ

 1884التأميغ ضجه سشة خصخ حػادث العسل و قج تع  -ب

 .1889خصخ الذيخػخة و قج تع التأميغ ضجه سشة  -ج

% مغ أبشاء الذعب مغ قػانيغ الزساف 10بيشسا انتفع في ذلظ الػقت        
% مغ الشاس في ألسانيا بحساية ىحه 90االجتساعي ىحه ، و يتستع اليـػ حػالي 

ولة التي تقـػ بتحريل و لقج أوكمت ميسة تدييخ ىحا الشطاـ الى الج القػانيغ
اشتخاكات العساؿ و اصحاب العسل ، فعشج التػقف االضصخارؼ عغ العسل يقـػ 
الزساف االجتساعي بتقجيع دخل  لمعامل العاشل ، اما دور الشقابات و أرباب 

العسل فيػ تػجيو و تعجيل سياسة الزساف االجتساعي حدب السقتزيات 
 االجتساعية.
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 :WILLIAM BEVERIDGE     1963 -1879 نسؽذج -2

وىػ اب الشسػذج الثاني الكبيخ لمحساية االجتساعية، ولقج ضيخت نطخية        
Beveridge  ، في الفتخة السستجة بيغ االزمة االقترادية و الحخب العالسية الثانية

 بدبب تفذي البصالة و الفقخ و زيادة التيسير. 1942و بالزبط في سشة 

كل ىحه االسباب ادت الى ضيػر ىحا الشسػذج الحؼ يقتزي بزخورة تػفيخ       
مغ فكخة  Beveridgeحج أدنى لمسعيذة كجخل لكل السجتسع، و لقج انصمق 

جػىخية تقـػ عمى أساس تحخيخ االنداف مغ الحاجة ، فالحاجة في نطخه عار 
بتعديد  عمى السجتسع يجب التخمز مشيا، و ىحا مغ خالؿ ضساف الجخل لمجسيع

 آلية التزامغ بيغ االفخاد بػاسصة جياز الزساف االجتساعي.

بأفكار عجيجة ؼيسا يتعمق بسعالجة البصالة و ذلظ مغ  Beveridgeلقج تأثخ      
خالؿ زيادة اإلنفاؽ الحكػمي لمتخمز مغ األمػاؿ السكجسة و زيادة مشاصب 

خات عمى مدتحقييا العسل، و مشو زيادة الصمب ، وذلظ يجب إعادة تػزيع السجخ
لزساف العجالة في تػزيع الجخل، ويمعب ىشا الزساف االجتساعي دورا ىاما في 

و  Beveridgeتحؿيقيا و القزاء عمى الحاجة، وىشا تكسغ المسدة الججيجة لػ 
 عمى ثالث مبادغ ىي: Beveridgeعمى العسـػ يختكد نسػذج 

  L’Universalitéالذسؽلية: -أ

ليع الحق في الحساية االجتساعية، تذسل العساؿ الحالييغ و وتعشي أف كل االفخاد 
حتى العساؿ األجخاء سابقا، كسا تذسل كل السخاشخو أيزا القصاعيغ العاـ  و 

 الخاص       )أصحاب السيغ الحخة و الحخؼ(
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 L’Unité: ب: الؽحجة

يقرج بييا تجسيع و تػحيج صشاديق الزساف االجتساعي في ىيئة واحجة تتػلى  
الججيج، و تتسكغ مغ تقميز الشفقات و مشع ازدواجية اإلستخجاـ، و تػشيج   الشطاـ

 التشديق بيغ مرالح الزساف االجتساعي.

 L’Uniformité التذابو -ج

اعي فال يجػز و يعشي تذابو التقجيسات السسشػحة مغ شخؼ الزساف االجتس
 التسييد بيغ االجخاء او السخضى او البصاليغ.

يتع عغ شخيق اقتصاع  Beveridgeوتسػيل الزساف االجتساعي حدب  
الزخائب و اشتخاكات العساؿ، و عمى الجولة اف تخرز أمػاؿ كبيخة لتغصية 

العجد في الرشجوؽ الزساف االجتساعي باعتباره جياز مغ أجيدة الجولة يحسي 
 الفخد مغ عجة أخصار فيػ مبشي عميو و مغ أجمو  

 bismarckو  berveridge : عخض نسؽذجي لشسؽذجي 11الججول رقػ 

Berveridge bismarck الشسػذج 

 الدماف و السكاف التاريخي 1883ألسانيا  1942بخيصانيا 

 الػضع االقترادؼ  الثػرة الرشاعية  1929األزمة االقترادية 

 السعشي بالحساية  العامل  السػاشغ

 مجاؿ الحساية  عالع العسل  السجتسع

 الػضعية االجتساعية  نطاـ العامل نطاـ السدتيمظ
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 اإلشكاؿ  صعػبة العسل  غياب الجخل

 اليجؼ األساسي الحساية ضج الخصخ  الحساية ضج البصالة

 مشصق التأميغ السيشييغ  شاممة لكل السػاشغ

 السديخيغ  أعزاء مغ السجتسع  مشتخبػف 

 شخيقة التسػيل   باالشتخاؾ  بالزخائب 

 الجفع يكػف بػ  الشقابة االحداب الحكػمية 

 

 ماىي الحساية اإلجتساعية:  2-3

مغ اجل اإللساـ بسفيـػ الحساية االجتساعية يجب اف نحجد تعخيفيا ، وأىجافيا و 
 كحالظ األخصار التي تغصييا .

 :  تعخيف الحساية اإلجتساعية و اىجافيا

لحج االف لع يتع الػصػؿ الى تعخيف مػحج لحا ذكخت عجة تعاريف في ىحا  
 ألىسيا: السجاؿ و التي سشتصخؽ 

 

 

 

 

 



 اُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإلجزٔبػ٤خ ك٢ اُجضائش                                      اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُ 

 

- 31 - 
 

 التعخيف االول : 

الحساية االجتساعية ىي عبارة عغ ندق مغ الخجمات االجتساعية و السؤسدات 
االجتساعية مرسع مغ أجل تقجيع السداعجات لألفخاد و الجساعات حت يحرمػا 

 عمى مدتػيات مغ الحساية السخضية.

 التعخيف الثاني :  

تدصيع تػفيخ مشاصب عسل لمفقخاء و  الحساية االجتساعية ىي تمظ الحساية التي
 تحديغ مدتػػ الخفاـية ، فالعسل ىػ مؿياس الخفاـية.

 التعخيف الثالث:

 الحساية االجتساعية ىي الشطاـ الحؼ يتػفخ ؼيو العشاصخ التالية:

 عشاصخ اإللداـ )اإلجبارية في التأميغ (-

 تحسل الحكػمة لجدء مغ تكاليف التاميغ -

 السؤمغ )ىيئة التأميغ(ؾياـ الحكػمة بجور  -

فالحساية االجتساعية ىي عبارة عغ ندق مشطع مغ الييئات و السؤسدات  و  
البخامج ، التي تيجؼ الى دعع او تحديغ الطخوؼ االقترادية أو الرحية أو 

القجرات الذخرية الستبادلة لسجسػع الدكاف فيي مجسػعة مغ السيكاندمات 
التي تدسح بحساية السػاشغ و تغصية األخصار القانػنية و التجخالت االندانية ، 

 االجتساعية التي يسكغ اف يتعخض ليا أثشاء تػاججه 
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 : خرائص الحساية االجتساعية

 اىع الخرائز التي تسيد الحساية االجتساعية  تتسثل ؼيسا يمي :

تخزع أنذصة الحساية االجتساعية لمتشطيع الخسسي مغ خالؿ مؤسدات  •
اإلجتساعية ، حكػمية كانت أو دولية ، ليا بخامجيا و خاصة بالحساية 

 أىجافيا
 لمحساية اإلجتساعية مؤسدات خاصة بيا  •
تدتمـد جيػد مادية و بذخية تيجؼ أساسا غمى معالجة األمخاض  •

 اإلجتساعية 
تحقق الحساية اإلجتساعية اىجفا إنتاجية لرالح السجتسع ذاتو  بسعشى أنيا  •

 خالؿ ارتفاع دخمو، بسا يعػد في الشياية بالشفع  تديج مغ مػارده السادية مغ
 عمى الجولة في تحقيق التشسية االقترادية .

تسػؿ مغ مػارد السجتسع ذاتو عغ شخيق الزخائب التي يجفعيا السػاششيغ  •
 لمجولة.

تعتبخ الحساية االجتساعية رافجا لمتشسية وآلية لمسحافطة عمى السػارد          
ولتكخيذ ؾيع التزامغ و التآزر بيغ مختمف الفئات و األجياؿ ،  البذخية ،

وتحديغ مدتػػ عير األفخاد و األسخ ودعع أواصخ االستقخار و التساسظ 
 االجتساعي.

 :أىجاف الحساية اإلجتساعية

 يسكغ تمخيز أىجاؼ الحساية اإلجتساعية  ؼيسا يمي :

 

 



 اُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإلجزٔبػ٤خ ك٢ اُجضائش                                      اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُ 

 

- 32 - 
 

 حساية األفخاد مؼ السخاطخ اإلجتساعية: 

تيجؼ الحساية اإلجتساعية إلى حساية األفخاد السجتسع و تأميشيع مغ          
 بعس األخصار مثل السخض ،السػت، والبصالة و حػادث العسل

 مداعجة وتحفيد التشسية اإلقترادية : 

 مغ خالؿ السحافطة عمى القجرة الذخائية لألفخاد )دعع الصمب(      

 : تؽفيخ األمؼ

مغ اإلجتساعي و اإلقترادؼ االساسي الحؼ يسكشيع تزسغ تستع  الشاس باأل      
 مغ تشسية إمكانياتيع البذخية في العسل و ضسغ أسخىع وفي السجتسع عسػما.

 السداىسة في إعادة تؽزيع الجخل الؽطشي 

مغ داخل الفئة العاممة  مغ خالؿ إعادة تػزيع السجاخل أؼ اإلقتصاع      
 وتػزيعيا عمى الفئة الغيخ قادرة عمى العسل مثل فئة الستقاعجيغ

تخؽيف السخاشخ االجتساعية ، وتػسيع الفخص أماـ الفقخاء و السعخضيغ  -
 لمخصخ

تعتبخ الحساية االجتساعية أحج الخكائد األساسية لتكخيذ مبجا التالـز بيغ  -
 االجتساعية واإلندانية لمتشسية.األبعاد االقترادية، واالبعاد 

 األخطار التي تغطييا الحساية اإلجتساعية 2-4

إف الحساية اإلجتساعية وججت مغ أجل جسمة مغ األىجاؼ ، أال و ىي        
 تغصية أخصار تختز بيا 
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 مفيؽم الخطخ اإلجتساعي: - 1

ادة الخصخ ىػ حجث مدتقبمي و غيخ متػقع الحجوث ، وال يتعمق بإر         
السؤمغ ، ويعتبخ الخصخ حجث مؤسف ، ولكشو يسكغ أف يؤدؼ الى حجث إيجابي 
مثال والدة شفل تعتبخ حجث إيجابي ، ولكغ ىحا الحجث يؤدؼ الى زيادة االعباء 
العائمية كل السخاشخ الستعمقة بالحياة االجتساعية ال يسكغ اف تعتبخ مخاشخ اال 

و مفيـػ الخصخ االجتساعي مفيـػ اذا كانت تدتجعي تجخل الدمصات العسػمية 
 حجيث ضيخ مع ضيػر العسل السأجػر في نياية القخف الساضي.

فالخصخ االجتساعي ىػ الخصخ الحؼ يذكل مداس بحمة الفخد السالية ،           
سػاء أكاف ذلظ بإنقاض الجخل او بديادة نفقاتو و ذلظ يشصبق عمى كافة السخاشخ 

سػاء كانت أسبابيا شخرية ميشية او إجتساعية كسا يسكغ تعخيف الخصخ 
ترادؼ لمفخد الحؼ يتعخض الخصخ الحؼ يؤثخ في السخكد االق االجتساعي عمى انو

لو، سػاء عغ شخيق انخفاض الجخل او انقصاعو ألسباب فيديػلػجية كالسخض ، 
الػفاة و الذيخػخة او لألسباب اقترادية كالبصالة، او عغ شخيق زيادة االعباء 

 دوف انقاص الجخل كالشفقات العالجية او االعباء العائمية الستدايجة

 السخاطخ التي تغطييا الحساية اإلجتساعية:-2

 تيتع الحساية اإلجتساعية بتغصية عجة مخاشخ يسكغ إجساليا ؼيسا يمي :   

 التأميؼ اإلجتساعي ضج السخض: -2-1

و ذلظ بغخض  1883لقج شبق ىحا التاميغ ألوؿ مخة في العالع بالسانيا سشة    
ا في حياتيع و التي ال تختبط الحساية االفخاد مغ االمخاض التي يتعخضػف لي

 بحػادث العسل و االمخاض السيشية
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و يقـػ ىحا التاميغ مغ ناحية بسعالجة السراب و تقجيع كل االعانات الصبية    
الى حيغ الذفاء او الى حيغ الػفاة ، ومغ الشاحية أخخػ تعػيزو عغ أجخه الحؼ 

غ ىحا التاميغ انقصع عشو نتيجة لتػقفو عغ العسل بدبب السخض و تجخل ضس
حالة الػالدة حيث تمتـد الجولة بتقجيع كل االعانات السادية و الصبية لالـ فتخة 

 الحسل و الػالدة

 التأميؼ االجتساعي ضج اصابات العسل:  2-2

لقج تع تصبيق ىحا التأميغ ألوؿ مخة مغ شخؼ الحكػمة االلسانية في عاـ     
جية لمعساؿ السرابيغ بحػادث ، وىػ يقـػ بتقجيع تعػيزات مادية و نق1884

العسل ، و باالمخاض السيشية لسا فقجوه مغ قجرة جدسية ، او مػرد رزقيع بدبب 
 ىح االصابات السيشية .

فأصحاب العسل يعتبخوف ىع السدؤولػف مدؤولية مجنية و ميشية بتحسل كل ضخر 
يقع عمى العساؿ في أثشاء أو بدبب العسل، باعتبارىع يكػنػف عشرخ العسل في 

عسمية االنتاج التي يتحسل عادة صاحب العسل كل الشفقات الالزمة العجاد 
 عشاصخىا ، والسحافطة عمييا و إصالحيا و استبجاليا 

 التأميؼ االجتساعي ضج الذيخؽخة و العجد : 2-3

، و 1889تع  اقخار التاميغ ضج الذيخػخة و العجد الوؿ مخة في السانيا سشة     
ذلظ بيجؼ ضساف  وسيمة عير االنداف عشج بمػغو سغ الذيخػخة الحؼ تحجده 

الييئة االجتساعية او عشج عجده بجنيا او عقميا عغ العسل ، كسا يجب تقجيع 
يزات لمذيخ او العاجد، نابع مغ فكخة انيع قجما لمسجتسع خجمات شيمة فتخة تعػ 

 قجرتيسا عمى العسل كسا اف ىحا التاميغ يػلج االشسئشاف في الشفػس .

 



 اُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإلجزٔبػ٤خ ك٢ اُجضائش                                      اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُ 

 

- 35 - 
 

 التاميؼ ضج الؽفاة و التيتػ و التخمل 2-4

وقج تع اقخار انطسة التاميغ االجتساعي ضج الػفاة و التيتع و التخمل في السانيا    
و يقـػ ىحا التاميغ بدج نفقات الستػفي و الجفغ  1911ثع انجمتخا في  1889 سشة

وتعػيس افخاد عائمتو عغ انقصاع مػرد عيذيع بسػت معيميع بإعانات نقجية تقجـ 
الييع مغ شخؼ صشجوؽ التاميغ و بسقاديخ معيشة يحجدىا القانػف كسا يقـػ بسج يج 

 العػف الى االرامل و اليتامى .

يث اشتخشت بعس الجوؿ شخوشا معيشة الستحقاؽ اعانات الػفاة ح         
والتخمل والتيتع كسخور مجة معيشة عمى اشتخاؾ الستػفي في التاميغ ودفعو اقداط 
معيشة العجد الى صشجوقو أو ؾيامو بعسل لسجة معيشة، و لكغ العجؿ يقتزي باف  

ميسا كانت االسباب و تقجـ ىحه االعانات الى كل يتيع و أرمل محتاج فاقج لسعيمو 
 دوف اؼ شخط اخخ. 

 التاميؼ االجتساعي ضج البطالة  2-4

يقرج بالبصالة  ىي فقج العامل لعسمو  بدبب ال دخل إلرادتو ؼيو، و تعتبخ     
البصالة مغ أشج األخصار التي تػاجو العساؿ القادروف عمى العسل ، لسا ليا مغ 

أفخاده أسختو ايزا، باإلضافة الى آثار مباشخة ليذ عمى العامل فحدب بل عمى 
 اثار غيخ مباشخة عمى االقتراد القػمي لمبالد.

و في  1911حيث ضيخ ىحا التاميغ عمى البصالة كأوؿ مخة في بخيصانيا سشة     
و ىػ التاميغ الحؼ يزسغ لمعساؿ  1928وفي فخندا سشة  1927السانيا سشة 

عجـ وجػد عسل ليع رغع  تعػيزا معيشا عشجما يتعخضػف الى البصالة بدبب
 رغبتيع ؼيو وقجرتيع عميو، وشمبيع لو .
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وىحا الشػع مغ التاميغ تقتاضيو ضخورة اجتساعية و اقترادية و سياسية، حيث 
تتجمى الزخورة االجتساعية في احالؿ االستقخار االجتساعي و االشسئشاف 

بيج االفخاد السعاشي، وضخورة اقترادية مغ خالؿ السحافطة عمى القػة الذخائية 
 ،العاشميغ و السحافطة عمى حجع الصمب الكمي عمى الخجمات و الدمع االقترادية

 و تقتزيو السرمحة. 
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 خالصة  

شيجت الحساية االجتساعية عجت تصػرات مشح ضيػر االنداف عمى وجو       
االرض، حيث بجأت في التصػر حدب متصمبات كل مخحمة بجاية بالصابع التقميجؼ 

الحؼ يعتسج عمى التكفل بيغ االفخاد السجتسع مخورا بالشسػذجيغ االلساني و 
انت أىع نقصة إنصالؽ البخيصاني وصػال الى مخحمة ما بعج الثػرة الرشاعية التي ك

 لسذخوع الحساية اإلجتساعية في الذكل الحجيث.

وقج ضيخ الفخؽ بيغ الحساية االجتساعية و التأميغ اإلجتساعي عمى أف ىحا        
األخيخ يعتبخ الػسيمة بيا يسكغ تحقيق ما يعخؼ بالحساية اإلجتساعية و خالؿ 

ة في ذلظ الجانب اإلقترادؼ القػانيغ و األنطسة التي سخختيا معطع الجوؿ مخاعي
 و اإلجتساعي في اإلىتساـ بالفئة اليذة داخل السجتسع.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 انمحور انثانث  انضمان االجتماعً
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 الزسان اإلجتساعي:

إف الزساف اإلجتساعي جاء لسداعجة األفخاد في مػاجية األخصار التػػي         
تػاجييا ، فالزساف االجتساعي يزسغ لمسؤمغ اجتساعيا أو ذوؼ حقػقو التاميغ عغ 

حه السخاشخ يتػلى تغصيتيا ماليا وذلظ السخض، العجد، األمػمة، و الػفاة و كل ى
 بكيؽية تتالءـ و شبيعة كل خصخ .

 نذأة الزسان اإلجتساعي و تطؽيخه:   3-1

إعتسج االنداف مشح األوؿ لحساية نفدو عمى العير وفق مبجأ التكافل اإلجتساعي        
، واالجتساعي كسا وتصػرت أشكاؿ الحساية اإلجتساعية بفعل التصػر اإلقترادؼ

ساىست األدياف الدساوية في تكخيذ مفيـػ العجالة اإلجتساعية و الجفاع عغ حق 
اإلنداف في العير الكخيع، فتسيد السجتسع االسالمي بأخالؽ التكافل اإلجتساعي مغ 

خالؿ نطاـ الدكاة و الخفق و كفالة األيتاـ و الرجقات و العجيج مغ السسارسات 
ابية ومع مخور الدمغ و ازدياد السخاشخ التي تحيط بالفخد االجتساعية و االيج

كانخفاض الجخل و البصالة  و الػفاة السبكخة الى غيخ ذلظ مغ االخصار ، فدعى 
االنداف جاىجا الى مػاجيتيا لقاء آثار العادية السباشخة سػاء  كانت اقترادية ، 

ىػ إستحجاث وسيمة  اجتساعية او سياسية ، وكانت البجاية لسػاجية ىحه االخصار
 التزامغ االجتساعي وتخاكع الثخوة .

وتعج الجحور التاريخية لطيػر الزساف االجتساعي الى بخوز الثخوة الرشاعية         
و ضيػر مذكمة االمغ اإلقترادؼ كسذكمة ممحة عمى الرعيج الفمدفي و االقترادؼ 

ي الجوؿ الستخمفة ونجج كسا كانت أوؿ مذكمة قانػنية متسيدة تحطى بعشيات السذخع ف
 حميا في نطاـ يدتحجث ؼيسا بعج ىػ نطاـ التأميشات اإلجتساعية .

كسا يسكغ اف يكػف الخصخ االجتساعي بالشطخ الى أثاره و نتائجو بأنو الخصخ         
الحؼ يؤثخ في السخكد االقترادؼ لمفخد الحؼ يتعخض لو سػاء عغ شخيق انتقاص 
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يػلػجية كالسخض، العجد ، الػفاة والذيخػخة أو األسباب الجخل و انقصاعو ألسباب فيد 
إقترادية كالبصالة او عغ شخيق زيادة األعباء دوف إنقاص الجخل كشفقات العالج و 

 األعباء إنقاص الجخل كشفقات العالج و األعباء العائمية الستدايجة 

لتاسع عذخ في وقج ضيخت السفاـيع األولية لحساية االجتساعية في فتخة القخف ا      
 أوروبا الغخبية و يخجع ذلظ لألسباب التالية :

 تػسع الثػرة الرشاعية . •
 غياب نطاـ الحساية االجتساعية وما كاف العامل معخضا لو مغ مخاشخ  •
 ضيػر األحداب و الشقابات العسالية  •

ولقج استعسمت عبارة الزساف االجتساعي ألوؿ مخة في الػاليات الستحجة             
في إشار قانػف الزساف االجتساعي اما الدبب الثاني  1930مخيكية كاف ذلظ سشة اال

و الحخب  1930 -1920الحؼ أسيع في بخوز الشطاـ ىػ األزمة االقترادية العالسية 
 .1940 -1939العالسية الثانية 

"  نطاـ التأميشات االجتساعية في ألسانيا في Bismarkوقج أنذأ بدسارؾ "            
 لخبع األخيخ مغ القخف التاسع عذخ وفق ثالث قػانيغ أساسية : ا

  1883قانػف التأميغ ضج السخض في  •
  1884قانػف التأميغ ضج الحػادث في  •
  1889قانػف التأميغ ضج العجد و الذيخػخة  •
وكحلظ ضيخ التأميغ االجتساعي بيجؼ حساية الصبقة العاممة مغ أخصار            

يخػخة ، السخض و إصابات العسل، و البصالة التي كانت تؤدؼ الى الػفاة ، العجد الذ
 انقصاع دخل العامل.
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 ماهية الزسان االجتساعي : 

في معطع الجوؿ أف لع نقل كميا تػجج نطع لمحساية االجتساعية، و تأخح مدسيات      
 عجة حيث كل دولة تعخفيا حدب مدسياتيا 

 تعخيف الزسان اإلجتساعي: -1

ىػ مجسػعة التذخيعات و القػانيغ االقترادية التي تراغ لخعاية السػاششيغ و     
أسخىع أثشاء عسميع أو فقجانيع العسل أو إعاقتيع، أو تقاعجىع تشفحىا الحكػمة و 

مؤسداتيا، السؤسدات السجنية بإسشاد حكػمي لزساف عيذيع الكخيع و ألمغ السجتسع، 
التي تشطع حساية األفخاد مغ السخاشخ االجتساعية،  فيػ مجسػعة مغ القػاعج القانػنية

التي مغ شأنيا إذا ما حمت بيع أف تسشعيع كميا أو جدئيا مغ مسارسة الشذاط السيشي ، 
 و الحرػؿ عمى مػرد رزقيع أو أف تديج مغ أعبائيع العائمية .

 التسييد بيؼ الزسان االجتساعية و األنعسة السذابية :  -2

األساسي مغ الزساف االجتساعي ىػ ضساف العير لألفخاد و  بسا أف اليجؼ     
حسايتيع ، فإنو يمتقى مع بعس األنطسة اإلجتساعية األخخػ التي تدعى الى تحقيق 

 ىحه الحساية .

 الزسان االجتساعي و السداعجة االجتساعية : -3

، او يقرج بالسداعجات االجتساعية العصاءات او الخجمات التي تقجميا الحكػمة     
الجسعيات أو األفخاد لمفقخاء و السعػزيغ بجوف مقابل ويختمف الزساف االجتساعي عغ 

 السداعجات االجتساعية مغ الشػاحي التالية: 
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تؤدؼ تقجيسات الزساف االجتساعي لمسزسػنيغ مقابل اشتخاكات يجفعيا صاحب  -
السداعجات  العسل بسفخده، او صاحب العسل و العامل أو مع السذاركة الجولة، أما

 االجتساعية فتعصي بال مقابل.

تؤدؼ تقجيسات الزساف االجتساعي الى السزسػف كمسا تػافت شخوشيا بغس الشطخ  -
عغ دخمو، اما السداعجات االجتساعية فال تقجـ لصالبيا إال إذا كانػ بحاجة الى 

 السداعجة  

 تطؽر التاريخي لمزسان االجتساعي: 3-2

 : 1962ستقالل الى ااية أوال : السخحمة ما قبل اال

تبجأ ىحه السخحمة مغ الفتخة االستعسارية التي كاف يعيذيا الذعب الجدائخؼ حالة         
ال يحسج عؿباىا و خاصة فئة العساؿ، حيث استعسل االستعسار الفخندي أسمػب 

السخاوغة ليحه الفئة و أوىسيع بزساف حخياتيع و مستمكاتيع و لكشو في الػاقع كاف عكذ 
ذلظ حيث استػلى االحتالؿ الفخندي عمى السستمكات العامة و الخاصة،  وامتازت ىحه 

 الفتخة باألنطسة التكسيمية في السيجاف عمى فئة العساؿ بل اتدعت الى غيخ ذلظ.

كسا أنو ىشاؾ أنطسة خاصة بالتقاعج كالشطاـ الخاص بالتقاعج و االحتياط      
ة و السدتقمة التي رفزت نطاـ مػحج و شالبة لمسدتخجميغ في السشاجع و السيغ الحخ 

 بشطاـ خاص مدتقل بيا، ليحا وججت عجة أنطسة خاصة بالتقاعج.

 1983الى ااية سشة  1962ثانيا : مخحمة السستجة مؼ سشة 

مغ  01في ىحه الفتخة ضمت الجدائخ تعسل بالتذخيع الفخندي بسػجب السادة        
الى غاية صجور أمخ ججيج باستثشاء  31/12/1962الرادر بتاريخ  62/157القانػف 

التجابيخ السخالفة لديادة الجدائخ و الحؼ صجرت ؼيو و حجدت ندب اقتصاع االشتخاؾ 
خاص بأجخاء القصاع الغيخ فالحي و ضيخت اصصالحات كثيخة في ىحا الرجد مدت 
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ىي  بيا فييا األنطسة التكسيمية التابعة ليا، أدػ ذلظ إلى إنذاء صشاديق جيػية و
الرشجوؽ االجتساعي لشاحية و ىخاف و آخخ لشاحية الجدائخ و الرشجوؽ الثالث لشاحية 
قدشصيشة، ووضع ىحا التشطيع اإلقميسي تحت وصاية وزارة العسل والذؤوف االجتساعية 

كسا سجمت أيزا و جػد تأكيج عمى كيؽية اإلتخاكات و السداىسات، في ىحه الفتخة 
 16تفاؽ الخاص بالشطاـ التكسيمي السػقع عميو مغ باريذ أبخمت الجدائخ مع فخندا اإل

كسا عخفت ىحه السخحمة نػعيغ مغ التقاعج " التقاعج السدبق و تقاعج  1964مارس 
 األقجمية" ، كسا يؤوؿ ىحا الحق السالي الى زوجتو و ذويو و يدسى بالسعاش األيمػلة.

 الى يؽمشا ىحا: 1983ثالثا : السخحمة السستجة مؼ سشة 

الحؼ كاف ييجؼ إلى تأسيذ نطاـ  83/12عخفت ىحه السخحمة صجور القانػف     
مػحج لمتقاعج يقـػ عمى تػحيج التسػيل و القػاعج الستعمقة بتقجيخ اإلمتيازات و تقجيخ 

الحقػؽ حيث أشتخط في ىحا القانػف شخشيغ أساسيغ لإلستفادة مغ معاش التقاعج في 
 مشو وىسا :  06السادة 

سشػات  10سشة خجمة عمى األقل و خفزت بػ  15مة الحؼ حجد شخط الخج -1
 كسخحمة إنتقالية 

سشة لمسجاىجيغ و الشداء باإلضافة  55سشة كقاعجة عامة و  60شخط الدغ مغ  -2
الى إعصاء اسييل بالشدبة لمعجد مغ السجاىجيغ ليربح مبمغ السعاش لمسجاىجيغ ما 

 % 100يعجؿ 

ونطخا لجخػؿ الجدائخ أزمات اقترادية حادة أدػ إلى عجد مالي وتع إصالح الػضع   
مغ خالؿ إصجار قانػف لتخؽيف العبئ عمى السؤسدات و إعادة ـيكمة ىحه األخيخة، 

الستعمق بالتقاعج السدبق الحؼ ييجؼ الى إستفادة  94/10في ىحا الرجد صجر القانػف 
سشػات قبل الدغ قانػنية لمتقاعج و  10الفتخة الى  العامل مشو عغ شخيق التدبيق خالؿ

يسذ ىحا الشطاـ جسيع العساؿ األجخاء في القصاع اإلقترادؼ الحيغ يفقجوف عسميع  
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برفة إدارية أو التػقف القانػني لشذاط السدتخجـ كسا يسكغ لمعامل اإلستفادة كحلظ مغ 
خوط ذلظ بسا يدسح بو التقاعج العادؼ أف يقجـ شمب لراحب العسل ما اف يدتػفي ش

  97/13السذخع الجدائخؼ في األمخ رقع 

 السداعجة اإلجتساعية : 3-3

في إشار تحدغ نػعية الخجمات و تحديغ العالقات مع الستقاعجيغ ، قاـ      
الرشجوؽ الػششي لمتقاعج بالتعاوف مع وزارة العسل و الزساف اإلجتساعي و مشح الفرل 

اعجات في البيت لفائجة بعس الستقاعجيغ السيسا بجسمة مد 2003الثاني مغ سشة 
العجدة، و تتسثل ىحه العسمية بتخؽيف الزغػشات عمى التقاعجيغ التي يػجييا في 

ؾياميع ببعس األعساؿ الستعمقة بحياتيع و السيسا عمى مدتػػ السرالح العسػمية ىحا 
عييا شخع مغ جية، ومغ جية أخخػ في اشار التقخيب مغ ىيئة الرشجوؽ و مغ مشتف

في فتح مخاكد اإلستؿباؿ إعالـ و تػجيو إتجاه الستقاعجيغ عمى مدتػػ السخاكد 
 الحزخية الكبخػ و في السشاشق الشائية لبعس الػكاالت السحمية .

 صشاديق الزسان االجتساعي :

تعتبخ مشطػمة الزساف  اإلجتساعي حجيثة الشذأة في الجدائخ، ؼبعج صجور قػانيغ      
 أصبح عجد صشاديق الزساف اإلجتساعي خسدة وىي تتسثل ؼيسا يمي: 1983جػيمية 

 : CNASالرشجوق الؽطشي لمتأميشات اإلجتساعية لمعسال األجخاء  – 1

أنذئ ىحا الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء في سشة          
التشطيع  1992 جانفي 04السؤرخ في  92/07ولقج حجد السخسـػ التشفيحؼ رقع  1985

الجاخمي لمرشجوؽ يتزسغ الصبيعة القانػنية لمرشجوؽ الػششي والتشطيع اإلدارؼ و 
مشو التشطيع الجاخمي لمرشجوؽ  07السالي لمزساف اإلجتساعي، حيث تحجد السادة 

الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء، يتكػف الرشجوؽ زيادة عمى السرالح 
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عامة مغ وكاالت محمية و جيػية و مخاكد الجفع و ممحقات السخكدية لمسجيخية ال
 السؤسدة و اإلدارة و السؤسدات.

 :CNRالرشجوق الؽطشي لمتقاعج  -2

ىػ ىيئة عسػمية تتستع بالذخرية القانػنية و االستقالؿ السالي،أنذئ الرشجوؽ     
سخسـػ ولقج حجد ال 1985السؤرخ في سشة  58/223الػششي لمتقاعج بسقتزي القانػف 

التشطيع الجاخمي لمرشجوؽ يتزسغ  1992جانفي  04السؤرخ في  92/07التشفيحؼ رقع 
الرشجوؽ الػششي لمتقاعج إضافة إلى السقخ السخكدؼ وكاالت والئية وعمى مخاكد بمجية 
وفخوع مؤسدتو أو فخوع إدارة ، وكانت الغاية األساسية مغ إنذائو ىي تدييخ مختمف 

وتػحيجىا في نطاـ تقاعج مػجج يعصي  1983قبل دستػر  أنطسة التي كانت متػاججة
 نفذ االمتيازات لجسيع العساؿ بغس الشطخ عغ ميجاف نذاشيع.

 :CNACالرشجوق الؽطشي لمتأميؼ عمى البطالة  - 3

السؤرخ  94/188أنذئ الرشجوؽ الػششي لمتاميغ عمى البصالة بسػجب مخسـػ رقع      
ولقج تع إنذاؤه في فتخة تسيدت بزغط إجتساعي ناتج عغ إقفاؿ كثيخ  1994 في جػيمية

مغ السؤسدات و تدخيح عساليا و يتكػف الرشجوؽ مغ إدارة مخكدية تذسل مجيخيات و 
 مغ ـياكل جيػية.

 : CASNOSالرشجوق الؽطشي لمعسال الغيخ أجخاء  - 4

 1992جخة في سشة أنذئ الرشجوؽ الػششي لمزساف اإلجتساعي لمعساؿ األ     
والحؼ يتزسغ الصبيعة  1992جانفي  04السؤرخ 92/07بسػجب السخسـػ التفيحؼ رقع 

القانػنية لمرشجوؽ الػششي و التشطيع اإلدارؼ و السالي لمزساف اإلجتساعي، أصبح 
بزساف نذاط  1995الرشجوؽ الػششي لمزساف االجتساعي لغيخ الألجخاء عسميا في 

ي نفذ الدشة مغ الرشجوؽ الػششي لمتاميغ االجتساعية الحؼ تحريل الحؼ تع تحػيمو ف



 جزٔبػ٤خ ك٢ اُجضائش                                    اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُاُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإل  

 

- 45 - 
 

مغ  1999كاف يتكفل بيا ،اما ؼيسا يتعمق بالخجمات االجتساعية تع تحػيميا في سشة 
الرشجوؽ الػششي لمتأميغ االجتساعية فسا يخز التأميشات االجتساعية و إلى الرشجوؽ 

 الػششي لمتقاعج ؼيسا يخز التقاعج.

ي لمعطل السجفؽعة االجخ و البطالة  الشاجسة عؼ سؽء األحؽال الرشجوق الؽطش -5
 :CACOBATPHالجؽية لقطاعات البشاء و األشغال العسؽمية و الخي 

ىػ الييئة عسػمية ذات تدييخ خاص، يتستع بالذخرية السعشػية و االستقالؿ       
ؼيفخؼ  04السؤرخ في  97/45السالي ، أنذأ ىحا الرشجوؽ بسػجب مخسـػ تشفيحؼ رقع 

مشبثق مغ التحػالت و الرعػبات اإلقترادية العسيقة التي عخفتيا قصاعات  1997
الشذاط الػششي و بالتحجيج قصاع البشاء و األشغاؿ العسػمية و الخؼ، فيػ تشطيع تدييخ 

لمعصل السجفػعة األجخ و التعػيزات عغ البصالة الشاجسة عغ سػء األحػاؿ الجػية 
ألشغاؿ العسػمية والخؼ، كسا تالحق السيسا تصػر عالقات العسل لفائجة قصاع البشاء و ا

 نحػ تعسيع الذغل بعقػد.

 :ميام صشاديق الزسان اإلجتساعي 3-4

 تتسثل مياـ الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء في :  

لعجد  تدييخ األداءات العيشية و الشقجية لمتأميشات االجتساعية )السخض، األمػمة، ا •
 و الػفاة ( وكحا حػادث العسل و األمخاض السيشية.

 تدييخ السشح العائمية عمى حداب الجولة •
 تحريل اإلشتخاكات •
 الخقابة وحل الشازعات الستعمقة بتحريل اإلشتخاكات السػجية لتسػيل األداءات •
 مشح رقع التدجيل لمسؤمغ ليع اجتساعيا وكحا أصحاب العسل •
الدياسة الخامية الى الػقاية مغ حػادث العسل، و األمخاض السداىسة في تخؾية  •

 السيشية
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تدييخ األداءات الستعمقة باألشخاص السدتفيجيغ مغ االتفاؾيات الثشائية لمزساف  •
 اإلجتساعي

 إجخاء الخقابة الصبية لفائجة السدتفيجيغ •
عية ، الؿياـ بالشذاشات الخامية إلى تسكيغ العساؿ وذوؼ حقػقيع مغ األداءات الجسا •

 عمى شكل إنجازات ذات شابع صحي و إجتساعي
 تدييخ صشجوؽ لمسداعجة و الشججة و إبخاـ اتفاؾيات مع مقجمي العالج •
 اعالـ السدتفيجيغ وأصحاب العسل بحقػقيع و إلتداماتيع •
•  

 : CNRاوال : الرشجوق الؽطشي لمتقاعج 

السؤرخ في  92/07قج حجدت مياـ الرشجوؽ في السادة التاسعة مغ السخسـػ رقع       
 والستسثمة في:     1994جانفي  04

 تدييخ اجػر مشح التقاعج اضافة الى اجػر ومشح ذوؼ الحقػؽ  •
حتى  1984جانفي  01تدييخ االجػر و السشح السقجمة وفق التذخيع الجاخمي ؿ •

 انتياء حقػقيا 
ريل  السخاؾبة وحل الشداعات الستعمقة باالقداط السػجية لتسػيل ضساف  التح •

 خجمات التقاعج
 تصبيق تذخيعات ونرػص االتفاؾيات الجولية الستعمقة بالتاميغ االجتساعي •
 تدييخ صشجوؽ االغاثة والسداعجة اعالـ وتػجيو السدتفيجيغ •
 

سكغ اف يبـخ اتفاؾيات مع الرشجوؽ الزساف االجتساعي لزبط الذخوط التي ي •
 تدتخجـ فييا مرالح الخقابة والسشازعات ذات الرمة بالتحريل.
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 CNACثانيا : الرشجوق الؽطشي لمتاميؼ عمى البطالة 

يتػلى الرشجوؽ الػششي لتأميغ في اشار القػانيغ و التشطيسات الدارية السفعػؿ         
 بيا بالسياـ التالية :

يزبط باستسخار بصاقة السشخخشيغ ويزسغ تحريال الشتخاكات السخررة لتحػيل  •
 اداءات التاميغ عمى البصالة ورقابة ذلظ ومشازعاتو

 تدييخ اداءات التاميغ عمى البصالة •
 تدييخ االداءات السقجمة بعشػاف الخصخ الحؼ يغصيو •
ات التاميغ عغ يداعج ويجعع اعادة انخخاط البصاليغ السدتفيجيغ قانػنيا مغ اداء •

التي  البصالة باالتراؿ مع السرالح العسػمية لمتذغيل و وادارؼ البمجية و الػالية
 يشز عمييا التذخيع السعسػؿ بو  في مجاؿ التاميغ عغ البصالة 

يحفع صشجوؽ االحتياط حتى يسكشو مغ مػاجية التداماتو ازاء السدتفيجيغ في جسيع  •
 الطخوؼ 

احجاث نذاشات مغ شخؼ الستخشحيغ لالستفادة مغ  امكانية السداىسة في تحػيل •
التاميغ عغ البصالة بسا يخرز مغ قخوض تكسيمية لمسدتفيجيغ مغ القخوض 
السرغخة و اما بالسداىسة في تخكيب قخوض خاصة في السؤسدات السالية  

 السػجية الى البصاليغ الستخشحيغ لالستفادة مغ التاميغ عمى البصالة
تسػيل احجاث نذاشات الدمع و الخجمات مغ شخؼ البصاليغ  امكانية السداىسة في •

 سشة السيسا عبخ قخوض عشج السكافات  50و  35ذو السذاريع البالغيغ ما بيغ 
 تعميع البصاليغ لتسكشيع مغ الحرػؿ عمى الكفاءة و تحدييغ السدتػػ.     •
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   CASNOSالرشجوق الؽطشي لمتاميشات االجتساعية لمعسال ايخ االجخاء  ثالثا :

تتسثل مياـ الرشجوؽ الػششي في اشار القػانيغ و التشطيسات السعسػؿ بيا ؼيسا      
 يمي: 

 تدييخ الخجمات العيشية و الشقجية لمتأميشات االجتساعية السقجمة لغيخ االجخاء •
 تديخ معاشات الستقاعجيغ مغ غيخ االجخاء . •
و تدػية مشازعات  تحريل االشتخاكات السخررة لتسػيل الخجمات و مخاقبتيا •

 التحريل.
تدييخ عشج اقتزاء الحاجة الخجمات السخررة لالشخاص السدتفيجيغ مغ  •

 اتفاؾيات الزساف االجتساعي و االتفاؾيات الجولية 
 يشطع الخقابة الصبية و يشدقيا ويسارسيا •
 يقـػ باعساؿ في شكل مشجدات ذات شابع صحي اجتساعي •
 عالـ في السجاؿ الرحييقـػ باعساؿ الػقاية و التخبية و اال •
 تدييخ الرشجوؽ السداعجة و االسعاؼ كسا يقػؿ بتدجيل السؤمغ ليع اجتساعيا •
تدييخ الشفقات الشاجسة عغ تدييخ مختمف المجاف او جيات قزائية السجعػة لمبث  •

 في نداعات ناشئة عغ قخارات صجرت في الرشجوؽ .
تاميغ الخقابة الصبية و يبـخ اتفاؾيات مع الرشجوؽ الػششي لمزساف االجتساعي ل •

 مرمحة اداء الخجمات.
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الرشجوق الؽطشي لمعطل السجفؽعة االجخ الشاجسة عؼ سؽء االحؽال الجؽية رابعا : 
 CACOBATPHلقطاعات البشاء و االشغال العسؽمية و الخي  

 تتسثل مياـ الرشجوؽ في الشقاط التالية :    

البصالة الشاجسة عغ سػء االحػاؿ الجػية التي يتػلى تدييخ العصل السجفػعة االجخ و  -
 يتستع بيا العساؿ الحيغ يشتسػف الى القصاعات البشاء واالشغاؿ العسػمية والخؼ 

يقـػ بتدجيل وتخؾيع العساؿ السدتفيجيغ و أرباب عسميع باالتراؿ مع الييئات  -
 السعشية.

 سقخرة في التذخيعيتػلى اعالـ السدتفيجيغ و السدتخجميغ و تحريل االشتخاكات ال

 يذكل احتياشا ماليا قرج الزساف لجفع التعػيزات في كل الطخوؼ -

 تسؽيل صشاديق الزسان االجتساعي

 التسؽيل بؽاسطة االشتخاكات -اوال: 

يقرج باالشتخاكات كػسيمة لتسػيل الزساف االجتساعي السبالغ التي يداىع بيا         
كل مغ العساؿ و اصحاب العسل وغيخىع مغ السدتفيجيغ مغ الشطاـ لتغصية اعبائو 

ويخاعي في تحجيج االشتخاكات اف تكػف وارادتيا كاؼية لمػفاء بحقػؽ السدتفيجيغ و نفقات 
الجتساعي الحؼ يقخره وتحىب تذخيعات الزساف في تحجيج االدارة و تكػيغ الساؿ ا

االشتخكات الى محاىب شتى فسشيا مغ يخبط االشتخاؾ باالجخ ؼيحجد بشدبة معيشة مشو 
بحيث يشجرج معو ويديج تبعا لديادتو ومشيا مغ يجعل االشتخاؾ محجدا بسبمغ ثابت دوف 

ػ اكثخ استجابة العتبارات اف يخبصو باألجخ  والشظ اف االشتخاؾ السختبصة باألجخ ى
العجالة االجتساعية مغ االشتخاؾ الثابت ألنو يجعل السداىسة في نفقات الزساف 

االجتساعي متشاسبة مع مػارد الذخز ومكاسبو كسا انو اقجر عمى تػفيخ االمػاؿ 
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الالزمة لتغصية  تقجيسات الزساف و نفقتو االدارية السيسا في الحاالت التي تديج فييا 
ر و االسعار بدبب ما يتسيد بو مغ مخونة تقػد الى رفع الػاردات الرشجوؽ االجػ 

وجعميا تتساشى مع الػضع االقترادؼ السزسػف مشيا  كسا تحجد ىا االحراءات 
ما يصمق عميو االصصالح  السشتقاة مغ الػاقع في فتخات ماضية مع تغييخ الطخوؼ وىحا

ارية التي  يكتب الشجاح او الفذل لشطاـ الحداب االكتػارؼ ويقجر دقة الحدابات االكتػ 
 الزساف االجتساعي .

بالسئة تحدب مغ االجخ السشرب  35ويحجد القانػف ندبة االشتخاؾ ب           
 السرخح بو و السالحع اف ىحه الشدبة تخزع لمتغييخ بالديادة كمسا دعت الزخورة لحلظ 

ييئات الزساف االجتساعي يمتـد السكمفػف بجفع االشتخكات السدتحقة ل         
 لمرشجوؽ الػششي لمتاميشات االجتساعية عمى الشحػ التالي :

  اشتخاكات العسال ايخ االجخاء      

بالسئة مغ الجخل الدشػؼ  15ؼبعجما كاف الجفع جداؼيا اصبحت ندبة االشتخاؾ تقجر ب
 السرخح بو لجػ االدارة الجشائية وىحه الشدبة تقدع  كسا يمي :

 غ السخضتامي 7.5 •
 التقاعج  7.5 •

بالسئة مؼ االجؽر وىي ندبة السذتخكة بيؼ  34.5اشتخاكات االجخاء قجرت ب      
 السدتخجميؼ والعسال االجخاء

 بالسئة عمى عاتق ارباب العسل او الييئات السدتخجمة 25 •
 بالسئة عمى عاتق العساؿ االجخاء  09 •
 بالسئة تسثل الخجمات الخاصة بالسؤسدات  0.5 •
 السئة مغ ىحه االشتخاكات يدتفيج نطاـ التاميغ عمى البصالة مشيا ب 1.75 •
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 بالسئة لمعامل. 0.5بالسئة لمسدتخجـ و 1.02كسا يمي:  •
 

أما ؼيسا يتعمق باالشتخاكات التي تجفع لتغصية اجػر العساؿ الخاصة بالعصل       
قصاع  بالسئة تقع عمى عاتق رب العسل في 12.25السجفػعة االجخ فيي تتسثل ندبة 

بالسئة بالشدبة لمبصالة  0.75البشاء و االشغاؿ العسػمية وىشالظ ندبة االشتخاؾ تقجر ب 
 السؤقتة الشاجسة عغ سػء االحػاؿ الجػية وتجفع بالتداوؼ بيغ االجيخ ورب العسل .

 تحريل االشتخاكات    

جـ كل السدتخ 1983/07/02السؤرخ في  14/83مغ القانػف  14تصبيقا لمسادة        
يػما التي تمي الدشة السجنية الى الييئة السخترة بالزساف  30البج اف يخسل خالؿ 

االجتساعي بترخيح لالجيخ بيغ االجخ السحرل عميو مابيغ اوؿ وأخخ يـػ عغ كل 
 ثالثي وكحلظ مبمغ االشتخاكات .

ىحا الترخيح يذكل الػثيقة االساسية لكل نذاط الزساف االجتساعي ؼيسا         
التحريل و يدسح لشا بتحجيج مبالغ االشتخاؾ السدتحقة ويكػف كسخجع لستابعة  يخز

ميشة السؤمغ وخاصة عشج االحالة الى التقاعج وىشاؾ شخيقتيغ لتحريل اشتخاكات 
 الزساف االجتساعي وىسا :

 التحريل العادي : -1

يخز باعتبار السدتخجـ ىػ السجيغ الػحيج لييئة الزساف االجتساعي ؼيسا        
االشتخاكات العسالية فعميو اف يجفع مبالغ اشتخاؾ السدتخجميغ و العساؿ كل الثالثي 

،كسا يجب عمى السدتخجـ ارساؿ الترخيح لػكالة الزساف االجتساعي لكل اجيخ في 
اياـ التي تتبع التػضيف كسا اف التقريخ في عسمية االنتساء في األجل السحجد  10

دج ، ولكل عامل غيخ مشتسي يداوؼ مبمغ العقػبة  5000تؤدؼ الى عقػبة  تقجر بػ: 
بالسئة لكل شيخ مؤرخ بالشدبة الدارات التعميع العالي و التقشي و التكػيغ السيشي أو  20
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يػما يجب اف يجفع السدتخجمػف ألشتخاكات في  20أشباىيع تحجد مجة الترخيح بػ 
ئل تغصية ،أؼ ؾبس االجاؿ السحجدة ،وفي حالة العكذ يحق لمسؤسدة استعساؿ وسا

 االشتخاكات بصخيقة جبخية عغ شخيق السشازعات .

 تحريل الجبخي :  -2

 يتع التحريل لالشتخاكات عغ شخيق: 

ججوؿ إشتخاكات لمعساؿ والسدتخجميغ السدتحقة لمسؤسدة و الحؼ يربح  •
 تشفيحيا بقخار مغ الػالي، ويحرل و كأنو نػع مغ الزخيبة

الييئة الجائشة يربح تشفيحؼ بأمخ مغ رئيذ قخار الجبخ السدتخخج مغ مجيخ  •
 السحكسة السترخؼ كخئيذ لمجرجة االولى لمزساف االجتساعي و 

 يبقى لمسجيغ حق السعارضة اماـ محكسة الجرجة االولى  •
 وفي حالة انكار السجيغ تػجج اجخاءات مختمفة تتسثل في :  

مخفػقة رفع دعػػ مغ شخؼ ىيئة الرشجوؽ عمى شكل عخيزة افتتاحية  •
بججوؿ الجيػف تػضح فييا االسباب ىحه الجعػة و مختمف السخالفات التي قاـ 

بيا السدتخجـ التساشل في سجاد الجيػف اماـ السحكسة مع مختمف االنحارات 
السخسمة اليو قرج تدجيج الجيػف عغ شخيق االكخاه او االمخ باألداء بعج اف 

ات التأخيخ واالنحارات الستكخرة تخفق بججوؿ السدتحقات الكاممة بسا فييا زياد
والسخسمة الى السجيغ مغ اجل اخصاره بيحه الجيػف، بعج اف يسزي مغ شخؼ 

ىيئة الرشجوؽ يخسل الى رئيذ محكسة مغ اجل اف يؤشخ عمى ىحه 
االكخاىات و االمخ باالداء ،حيث اف االكخاه شخيقة و االمخ باألداء شخيقة 

ه االكخاىات و االمخ باألداء بعج التأشيخ اخخػ ليربح بعج ذلظ تشفيحؼ تقجـ ىح
عمييا مغ رئيذ السحكسة الى السحزخ ألجل تشفيحىا كل االتعاب يتحسميا 

 السجيغ.
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 ثانيا : التسؽيل بؽاسطة الزخائب :

الشظ اف تسػيل الزساف االجتساعي بػاسصة الزخائب يعتبخ مغ حيث السبجا         
اعية و اعادة تػزيع الجخل الػششي خاصة عشجما الصخيقة االفزل لتحقيق العجالة االجتس

يذسل الزساف االجتساعي جسيع افخاد الذعب وقج تكػف ىحه الزخائب خاصة بالزساف 
االجتساعية كالزخائب السباشخة و الغيخ مباشخة التي يخرز ريعيا لتسػيل الزساف 

 ثال.االجتساعي بجسيع فخوعو، او لتسػيل مغ ىحه الفخوع كفخع الزساف الرحي م

وقج تكػف الزخيبة عامة او عادية بحيث تمتـد الجولة بتخريز ريعيا لسخفق       
معيغ ،  وفي ىحه الحالة تؤخح امػاؿ الزساف مغ السػازنة العامة لمجولة ،شأنيا في ذلظ 

شاف الخجمات العامة االخخػ و تمجأ الجولة ليحه الصخيقة لتسػيل الزساف االجتساعي 
 مى اساس السداعجة العامة ،باعتبار اف الجولة ىي عشجما يقـػ الزساف ع

السدؤولة عغ تقجيع السداعجة ألصحاب الحق في الزساف مغ ميدانيتيا العامة و قج 
استعسمت ىحه الصخيقة في تسػيل الزساف االجتساعي في اوؿ مخة في نيػزيمشجا بسػجب 

الحؼ يقـػ عمى اعتبار اف السجتسع باسخه السدؤوؿ عغ ضساف  1938القانػف العاـ 
عامة و سيمة لتحقيق الزساف  بالشدبة لحالة الجدائخ العير ألفخاده و يعتسج السداعجة ال

، فاف ميدانية الجولة تدتعسل مغ خالؿ صخؼ اإلعانات ومشح العائمية إضافة الى 
الشفقات السػجية لخجمة التزامغ الػششي بالشدبة لمستقاعجيغ الحيغ يتقاضػف مشح 

اف تػازناتو التقاعج مشخفزة و إتزح اف الرشجوؽ يػاجو مذكمتيغ أساسيتيغ تيجد
 السالية في العسق ويتعمق األمخ بػ:

إرتفاع مراريف صشجوؽ التأميشات اإلجتساعية بدبب حػادث العسل و األمخاض  •
السيشية كسا تحرج حػادث العسل السيشية مئات الزحايا مغ العساؿ بالخغع مغ 
ث التجابيخ الستخحة مغ قبل الحكػمة بإعادة بعث السخكد الػششي لمػقاية مغ حػاد

 العسل و الشطافة في أماكغ العسل
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االرتفاع الدخيع لفاتػرة األدوية خاصة بعج إدخاؿ تقشيات لمتعػيس حيث تجعػ   •
الػضعية الحالية لمرشجوؽ الػششي لمزساف اإلجتساعي الى التفكيخ في بجائل 

كسرجر لتسػيل الرشاديق لمحفاظ عمى ديسػمتيا ألف االشتخاكات السدتخجميغ لغ 
تؿبال ليحه الشفقات الستدايجة كسا يجب إعادة الشطخ في اآلليات التشطيسية تغصي ليا مد

 التي يعسل وفقيا الرشجوؽ حاليا يعاني مغ : 
 ضعف التدييخ السالي والسحاسبي لمرشاديق و غياب السحاسبة التحميمية  •
 ضعف مدتػػ التأىيل، الكفاءة لعساؿ الزساف اإلجتساعي •
 السمفات خرػصا عمى مدتػػ الػكاالت  البيخوقخاشية وتأخخ معالجة •
 

 اآلليات الججيجة في مجال:

 الزسان اإلجتساعي )بطاقة الذفاء (:  

نطخا لمرعػبات التي تػاجييا مشطػمة الزساف اإلجتساعي عمى مدتػػ السالي و     
اإلدارؼ ، فإف العجيج مغ صشاديقيا تمجأ الى تصبيق بعس اإلصالحات عمى مدتػػ 

مػاجية ىحه العخاقيل ، فقج إستفاد قصاع الزساف اإلجتساعي في تدييخىا بيجؼ 
الدشػات األخيخة مغ أنطسة اإلعالـ اآللي، وخاصة البصاقة اإللكتخونية التي تعتبخ التي 

 تعتبخ قفدة نػعية و  مفتاحا يرجره الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية .

 : آلية عسميا :4

 5غاية الجقة ترل مجتيا صالحيتيا الى غاية بصاقة الذفاء السرسسة في      
، مسا  ميقا اكتاك 32سشػات تحتػؼ عمى قجرة تخديغ معمػمات يقجر حجسيا بػ 

يدسح ليا بتحريل أكبخ قجر مغ السعمػمات الخاصة بالسؤمغ و مختمف الفػاتيخ 
 كسا تدتجيب لسعاييخ الجػدة العالسية 
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و ىشاؾ نػعاف مغ  بصاقات الذفاء مشيا البصاقة العائمية التي تحتػؼ عمى    
معمػمات و بيانات السؤمغ و ذوؼ الحقػؽ ، و تتزسغ معمػمات مفرمة عغ كل 

بيانات ، أما بصاقة الذفاء  10فخد لو حق االستفادة مغ الخجمة و يرل عجدىا الى 
إما أف يكػف مغ يدتفيج مغ  الذخرية  لحوؼ الحقػؽ فإنيا تدتخخج وفق شخشيغ

خجمتيا يعاني مغ مخض مدمغ يدتػجب عميو التخدد عمى العالج ، أو اف يكػف 
مؿيع في مكاف غيخ السكاف الحؼ يؿيع ؼيو صاحب البصاقة ، وذلظ بغخض تدييل 
العسمية دوف عشاء و التشقل في كل مخة يحتاج فييا الى البصاقة و تدسح البصاقة 

ىػية السؤمغ و إمزائو و ذوؼ حقػؽ أو تعسل بصاقة الذفاء اإللكتخونية بتحجيج 
عمى حفع البيانات اإلدارية معمػمات عغ ندبة حق التعػيس و كحلظ معمػمات 

كبيخة مدتعجمة و مجسل العسميات الصبية باإلضافة الى السعمػمات التقشية الخاصة 
 بالعسمية .

 الغخض مؼ استعسال بطاقة الذفاء ىؽ :   

 الجفع مغ شأنو تقميز الجيج العقمي و السادؼ عرخنو تدييخ •
 الغاء العجيج مغ الخصػات التي كاف يسخ بيا السؤمغ سابقا كسمئ بصاقة الصمبات  •
تديل عسل السػضفيغ في مخاكد الجفع ، إضافة الى كػف البصاقة آلية حيث إنيا  •

تدتخجـ آليا و يتع دفع التعػيزات أوتػماتيكيا ، ىشاؾ تػاصل مباشخ بيغ 
لريجالنييغ و مديخؼ الذخكات الريجالنية و كحلظ مع بشظ السعمػمات ،باعتبارىع ا

 متعاقجيغ مع صشجوؽ الزساف اإلجتساعي.
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 أساسيات إستخجام نعام الذفاء 

يدتفيج مغ نطاـ الجفع مغ قبل الغيخ لمسػاد الريجالنية كل مؤمغ لو اجتساعيا          
حائد عمى بصاقة الذفاء، وذلظ بالتػجو الى اؼ صيجلية متعاقج معيا عبخ كل واليات 

الػشغ و ميسا كانت وكالة االنتداب، ويبقى السؤمغ لو اجتساعيا تابعا الى مخكد 
 ػ االشباء إنتدابو تدتعسل البصاقة لج

 والريادلة

 مخابخ التحميل الصبية •
 صانعي زجاج الشطارات الصبية  •
 األشباء زجاج الشطارات الصبية  •
 مختمف أعػاف الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء  •
 مختمف اعػاف الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء   •

 

 تدتعسل البطاقة اإللكتخونية "الذفاء" في :     

 مخاؾبة مجة صالحية البصاقة  •
 مخاؾبة حقػؽ السؤمغ ليع اجتساعيا في أداءات الزساف اإلجتساعي •
 مخاؾبة إستيالؾ السشتجات الريجالنية  •
 اإلعجادات السشتجات الريجالنية  •
 العجاد األتػماتكية لمفاتػرة اإللكتخونية )ورقة العالج( •
 مغ ىػية حامل البصاقةالتأكج  •
 التػؾيع لمفاتػرة •

نتاج وإرساؿ الفػاتيخ اإللكتخونية مغ قبل ميشي الرحة الى الرشجوؽ           
 الػششي لمتأميشات االجتساعية لمعساؿ األجخاء
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 ويدسح تعسيع الشطاـ بػاسصة وع بخمجية لجػ الريادلة الستعاقج معيع بػ: 

 قخاءة بصاقة الذفاء •
 دويةتجويغ قائسة األ •
 تػؾيع الفػاتيخ بػاسصة مفتاح السيشي •
 استخخاج ججاوؿ الفػاتيخ اإللكتخونية  •
 تحسيل الصبعات الججيجة لمبخمجية  •
 تحسيل القائسة الدػداء لمبصاقات السشتيية   •

 أىجاف بطاقة الذفاء:

 يسكغ تمخيز أىجاؼ بصاقة الذفاء في ما يمي :

السقجمة عغ شخيق تبديط اإلجخاءات السشتيجة في الحرػؿ  تحديغ نػعية األداءات •
 عمى األداءات التعػيزات السشتطسة و الدخيعة 

تحديغ العالقات ؼيسا بيغ مقجمي الخجمات الرحية بسا فييع الريادلة و األشباء و  •
 اليياكل الرحية ...الخ

بة ، باإلضافة الى التحكع في التدييخ سػاء عغ شخيق القػة اإلنتاجية و الجقة في السخاؾ •
مكافحة كل أشكاؿ الغر و التجاوزات نذأ نطاـ الزساف اإلجتساعي في الجدائخ في ضل 
تػاجج اإلستعسار الفخندي في الجدائخ، وقج تصػر ىحا الشطاـ بعج اإلستقالؿ ليسذ شخائح 

 إجتساعية أوسع و ليزع مدايا وخجمات أخخػ .

تصػيخا أكبخ لشطاـ الزساف  1983وقج كخست اإلصالحات الستخحة سشة         
االجتساعي الجدائخؼ حيث ال تداؿ ىحه االصالحات شغل الذاغل لمجدائخ، إذ أكبخ 
إثخاء في مجاؿ القػانيغ والتذخيعات الستعمقة بيحا الشطاـ، وتمعب الرشاديق الخسدة 

)صشجوؽ التقاعج، صشجوؽ البصالة، صشجوؽ األجخاء، صشجوؽ الغيخ األجخاء، صشجوؽ 
صل والكػارث الصبيعية(، لمتأميشات اإلجتساعية السعخوفة داخل الشطاـ الجدائخؼ دورا الع
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أساسيا في مجاؿ التغصية االجتساعية، حيث يختز كل صشجوؽ في تأميغ شخيحة 
إجتساعية معيشة وتػفيخ  مدايا و خجمات محجدة قانػنيا، و بالسقابل فإنيا تتمقى 

 تعساليا في تسػيل الشفقات الخاصة بيا.           إشتخاكات السؤمغ عمييع و تحخخىا إلس

يدتفيج السؤمغ عمييع وفقا لألحكاـ القانػف مغ مدايا مختمفة، ىحه اإلستفادة           
تداىع في إستسخار و بقاء ىحه الرشاديق وذلظ في اشار قاعجة جػىخية ىي االشتخاؾ 

تػفيخ مػارد التسػيل مغ أىع مقابل الحقػؽ ، وتبقى إشكالية تحقيق التػازف السالي، 
الشقاط التي تعسل ىحه الرشاديق تحؿيقيا لخجمة السؤمشيغ، كسا يطل نذخ و إثخاء الػعي 

التأميشي لمسشخخط أمخا ضخوريا ال مشاص مشو ألنو بجونيع وال شظ نتػقع زواؿ الشطاـ 
 كميا.

 التالية : وكخالصة القػؿ لمفرل الثاني يسكششا أف نػصي السشخخشيغ بالشقاط      

أف يفيع السشخخشػف أنيع يؤمشػف مدتقبميع وذوييع وىػ مختبط بجرجة الػعي   •
 التأميشي وأف يشذط القائسػف عمى جياز التحريمي لخفع ندب اإليخادات

 تشفيح وتطؽر اإليخادات:

حيث يعتبخ االيخادات اليع األكبخ في الرشجوؽ فيي مسػلة األساسي لحا يحرل 
 عمييا بكل الػسائل :

 االيخادات و مرجرىا: 

 ىي قػاـ السؤسدة و يتزح تعخيفيا كاألتي: 
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 تعخيف اإليخادات : -1

تختكد اإليخادات عمى اشتخاكات الستعامميغ فيي أساس الرشجوؽ تحرل مغ      
بػجو عاـ يختمف باختالؼ ىيئة  السكمفيغ اؼ كل مغ يقخر القانػف عميو اإللتداـ

الزساف االجتساعي السشخخط فييا دوف تيخب ، وفي حالة اإلخالؿ بيا يتختب عميو 
اجخاءات مالية حيث يجب عمى السكمف اف يقـػ باالشتخاؾ و ىشاؾ قػانيغ تزبط 

تحريل االشتخاكات حيث اقخ السذخع شخقا خاصة في القانػف الستعمق بالسشازعات في 
 اف االجتساعي مغ :مجاؿ الزس

 تحريل االشتخاكات عغ شخيق اجخاءات ادارية وىحا عغ شخيق مرالح الزخائب اوال: 

الحرػؿ عمى سشجات تشفيحية دوف المجػء الى الجعػػ قزائية، وىحا عغ شخيق  ثانيا :
 اجخاء السالحقة

ء الؿياـ بإجخاءات تخؽيزيو دوف اذف مدبق مغ القزاء، وىحا عغ شخيق اجخا ثالثا :
 السالحقة

  تقجيع شكػػ لجػ الشيابة العامة عشج امتشاع رب العسل عغ دفع اقداط العسل رابعا :

 االشتخاكات:  -2

اف أساس حداب االشتخاكات ىػ األجػر حيث يتع خرع ندبة مغ أجػر العساؿ،      
% تحدب مغ أجخ السشرب السرخح بو ، و 35ويحجد القانػف ندبة اإلشتخاؾ بػ 

 ىحه الشدبة تخزع لمتغييخ بالديادة كمسا دعت الزخورة لحلظ.السالحع أف 

باإلضافة الى رب العسل يمتـد قانػنا بالترخيح سشػيا بالقائسة االسسية لمعساؿ و      
 يػما التي تمييا. 30األجػر التي يتقاضػنيا عقب كل سشة مجنية خالؿ 

جيج االشتخاكات فإذا لع يرخح رب العسل يخػؿ لييئة الزساف االجتساعي حق تح
 السدتحقة ليا برفة جداؼية 
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 كسا يختب القانػف عغ تخمف رب العسل عغ دفع االشتخاكات جداءيغ ىسا :      

% عغ كل شيخ 1%   مغ مبمغ االشتخاكات كغخامة عغ التأخخ، يزاؼ إلييا  5دفع 
 تأخيخ 

ورىا مغ خالؿ ما سبق يسكغ تمخيز أىسية صشاديق الزساف االجتساعية مغ خالؿ د
 في تكخيذ التأميشات اإلجتساعية 

 أىسية واىجاف التأميشات اإلجتساعية

 السدايا التي تقجميا التأميشات اإلجتساعية  -أوال :

 ىشاؾ العجيج مغ السدايا التي تقجميا التأميشات اإلجتساعية مشيا :  

والبجؿ اليػمي واألشخاؼ الرشاعية و غيخىا و  في حالة إصابة العسل: العالج •
 التأىيل السيشي التعػيس دفعة واحجة السعاش مجػ الحياة 

 التعػيس دفعة واحجة، السعاش مجلى الحياة  مشح التقاعج : •
 السعاش مجػ الحياة  في حالة العجد الصبيعي : •
 السعاش لمسدتحقيغ في حالة وفاة السؤمغ عميو او صاحب السعاش : •
 مشح زواج األرممة و البشات و بشات اإلبغ الستػفي ح :السش •
نفقة الجشازة في حالة وفاة السؤمغ عميو أو صاحب  الشفقات اإلضاؼية:  •

 السعاش 
   أىسية التأميؼ اإلجتساعي: ثانيا :

تمعب أنطسة التأميغ اإلجتساعي دور أساسيا وفعاال في بشاء السجتسع و إستقخار       
قتراديا كػنيا أضحت ضخورة حتسية في حياة الفخد و السجتسع و العسل عمى دعسو إ

 ال بجيل عشيا و تتسثل أىسيتيا في مايمي :
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 مؼ الشاحية اإلقترادية :  -1 

تقـػ أنطسة التأميشات اإلجتساعية بجور رائج في تصػيخ و تشسية اإلقترادية           
فائس االمػاؿ في إقامة مذاريع إقترادية و تشسػية  الػششي مغ خالؿ إستثسار

 باإلضافة الى بعس الشقاط االخخػ وىي :

 تػفيخ جػ لالستقخار الشفدي والسادؼ لمعامل مسا يداعج عمى رفع إنتاجية العسل  •
 خمق عالقات شيبة بيغ العساؿ وأصحاب العسل  •
 مداىسة الفػائس السالية في خصط التشسية في مختمف السجاالت  •
 رفع السدتػػ السعيذي و االقترادؼ لمعساؿ . •
 مؼ الشاحية اإلجتساعية -2

 الحفاظ عمى مدتػػ معيذي آمغ لمعساؿ •
 تحخيخ السؤمغ ليع و أسخىع مغ الخػؼ و القمق مغ الحاضخ و السدتقبل  •
 تأميغ العير الكخيع لمسؤمغ لو وأسختو في حياتو وبعج وفاتو بتػفيخ دخل مدتقخ  •
حساية أفخاد السجتسع مغ اإلنحخاؼ، التذخد والزياع مغ خالؿ تقجيع السعاشات و  •

 التعػيزات 

 ؾياـ روابط إجتساعية قػية بيغ العساؿ وأصحاب العسل. •
 مؼ الشاحية اإلندانية : -3 

 تحسل أنطسة التأميشات اإلجتساعية جسمة مغ االبعاد و الجالالت االندانية اىسيا:     

 ذات األىجاؼ الشبيمة لخجمة اإلنداف تكخيذ السعاني  •
 تحقيق مبجأ التكافل والتزامغ بيغ األجياؿ الستعاؾبة  •
 تخسيخ معاني السحبة واأللفة بيغ أفخاد السجتسع برػرة عامة  •

  تححيخ الؿيع األخالؾية واالجتساعية الدامية في الػاقع االجتساعي في نفػس السجتسع •
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 خالصة:

اإلجتساعي في الجدائخ في ضل تػاجج اإلستعسار الفخندي نذأ نطاـ الزساف           
في الجدائخ ، وقج تصػر ىحا الشطاـ بعج اإلستقالؿ ليسذ شخائح إجتساعية أوسع وليزع 

 مدايا و خجمات أخخػ.

تصػيخا أكبخ لشطاـ الزساف  1983وقج كخست اإلصالحات الستخحة سشة       
حات شغل الذاغل لمجدائخ، إذا تسثل اإلجتساعي الجدائخؼ حيث التداؿ ىحه اإلصال

أكبخ إثخاء في مجاؿ القػانيغ و التذخيعات الستعمقة بيحا الشطاـ، وتمعب الرشاديق 
الخسدة )صشجوؽ التقاعج، صشجوؽ البصالة ،صشجوؽ األجخاء، صشجوؽ الغيخ األجخاء ، 

طاـ صشجوؽ العصل و الكػارث الصبيعية(. لمتأميشات اإلجتساعية السعخوفة داخل الش
الجدائخؼ دورا اساسيا في مجاؿ التغصية االجتساعية ، حيث يختز كل صشجوؽ في 

تأميغ شخيحة إجتساعية معيشة و تػفيخ مدايا و خجمات محجدة قانػنياف و بالسقابل فإنيا 
 تتمقى إشتخاكات السؤمغ عمييع و تجخخىا إلستعساليا في تسػيل الشفقات الخاصة بيا.



 

 
 

  

 

 

انمحور انراتع عمومٍاخ حول 

 انتماعذ
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 تسييج:

 

يعج الشطاـ التقاعج مغ أبخز األساليب الحجيثة التي تجدج الحساية اإلجتساعية و        
ذلظ نطخا لسا لو مغ مدايا عجيجة ، فقج إىتع ىحا األخيخ بفئة معيشة وىي الستقاعجيغ 

 لزساف ليع حياة كخيسة و ضخوؼ معيذة أحدغ بعج شػؿ سشػات مغ الذقاء و التعب.
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 التقاعج: ماهية 4-1

 أوال : تعخيف التقاعج: 

لع تتػصل الجراسات  الدابقة الى تعخيف مػحج لسفيـػ التقاعج نطخا لكػنو لع           
يكغ معخوفا وال مػجػدا األمخ الحؼ ادػ بالفقياء الى إعصاء تعخيفات اصصالحية 
الحؼ حدب اجتيادات شخريو في ىحا السجاؿ نجج األستاذة لعبيجؼ عخفو بأنو الفخد 

عسل فتخة مغ حياتو في القصاع الحكػمي أىمو لمحرػؿ عمى معاش التقاعج، كسا عخفو 
أيزا بأنو الفخد الحؼ يعسل في عسل حكػمي ويخزع لشطاـ التقاعج حيث يقتصع مغ 
راتبو الذيخؼ ندبة محجدة أثشاء فتخة الخجمة عمى اف يحق لو بعج سشػات معيشة مغ 

وفق ندبة محجدة ليحا الغخض سػاء كاف االنتياء  الخجمة الحرػؿ عمى راتب تقاعجؼ
مغ العسل باالختيار أو اإلجبار و حجوث لو ما يسشعو كسغ العسل كعجد جدغ أو كمي 

و عميو فإف التقاعج يسكغ لشا أف نعتبخه نػعا مغ التأميغ أو الحساية اإلجتساعية 
 .لمسػضف و عائمتو 

دتسخ يكفل لو الحياة اإلندانية الكخيسة، بعج إنتياء خجمتو بزساف مػرد مالي م        
ومغ ثسة فإنو يعتبخ حافدا إندانيا ىاما لمسػضف و يذجعو عمى بحؿ السديج مغ الجيػد 

بأعسالو و وضيفتو عمى أكسل وجو حخصا مشو عمى اإلستفادة مغ تأميغ الشطاـ 
 التقاعجؼ لسػاجية مخحمة الذيخػخة.

 1983جػيمية  02السؤرخ في  83/12ف وقج عخؼ السذخع الجدائخؼ القانػ        
 1994جػيمية  06السؤرخ في  96/18الستعمقة بالتقاعج السعجؿ و الستسع باألمخيغ رقع 

السؤرخ في  99/03و القانػف رقع  1997ماؼ  31السؤرخ في  97/13و األمخ  رقع 
الستعمق بالتقاعج عمى أنو  38/12السعجؿ و الستسع بسػجب القانػف  1999مارس  22

سشة كاممة و يكػف لجيو عمى  60نياية السجة القانػنية لمعسل عشج بمػغ العامل األجيخ 
سشة كسا تدتفيج  55سشة بالشدبة لمخجل ، و السخأة العاممة  15األقل دفع اإلشتخاكات 
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مغ تخؽيس الشدبة في حجود ثالث سشػات عغ كل شفل، و مغ الشاحية القانػنية 
جتساعية لمعساؿ الحؼ إعتخؼ بيا القانػف األساسي فالتقاعج يشجرج ضسغ الحقػؽ اإل

 العاـ و أصبح ىحا الحق يصبق عمى جسيع فئات العساؿ دوف إستثشاء

 ثانيا : بيان أصل فكختو : 

مغ السجتسع الدراعي و الفالحي الحؼ يعتسج عمى الجيػد الحاتية التي  إنصالقا         
يكػف لألسخة دورا كبيخا فييا ، فالكل يعسل وعجـ العسل يعشي لدـو الخاحة لمسخض أو 

السػت ، ليحا لع يعخؼ في ىحه السخحمة عمى التقاعج و لع تبخز فييا دراسات إجتساعية 
خ  الشيزة الرشاعية و تحػؿ الخيف الى السجف تعالج ىحه الحالة ،و لكغ مع ضيػر فج

الكبخػ يرل عجد سكانيا الى السالييغ وعمى إثخىا تحػؿ السجتسع مغ تقميجؼ الى 
صشاعي و بالتالي تشػع مجاالت العسل فػججت معيا معاييخ ألداء تمظ الشذاشات 

يا عػامل كالقجرة الجدسية و الحىشية ميسة لزخوريات اإلنتاج و ىحه القجرات تتحكع في
الرحة و الدغ و الحالة اإلجتساعية و اإلقترادية و الثقاؼية و ىي لع تكغ في 

السجتسع الدراعي، ليحا أصبح الزعف الجشدي و ما يعتخيو مغ أمخاض مدمشة و 
 الذيخػخة تقف عائقا أماـ اإلنداف  .    

التي و في ضل الثػرة الرشاعية أصبحت الحاجة ماسة لمبحث عغ حمػؿ لمسذاكل    
خمفيا السجتسع الججيج السيسا بعج عجد بعس األفخاد العامميغ عغ العسل إما لتقجميع 
في الدغ أو غيخه مغ األسباب مسا جعمت الذخكات و السؤسدات تتشافذ عمى تقجيع 

السدايا و الزامشات االجتساعية  ليذ أثشاء العسل فقط بل بعج إنتياء الخجمة أؼ 
ػفة في السجتسعات الحجيثة و بعج الترشيع و ضيػر "التقاعج " فرارت ضاىخة مأل

 الشقابات.

العالسية بجأت ؾيادات لحقػؽ مسثمييا مغ أجل الحرػؿ عمييا، و مغ ثسة اإلستجابة  
ليا عغ شخيق إقخارىا في تذخيعاتيا الحكػمية و سغ أنطسة ليا، حيث بجأت إنصالقا 
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ألولى، فقج كانت مغ مصالب مغ فكخة التأميشات عغ العجد أثشاء الحخب العالسية ا
األساسية لمشقابات الدػيدخية التي أقخت بإدخاؿ نطاـ التأميشات اإلجتساعية و تكخيذ 

حيث كانت تحت ضغػط الحخب العالسية الثانية، وبعجىا  1944حق التقاعج إلى غاية 
جانفي  01أصبح نطاـ التقاعج الدارؼ السفعػؿ تحت تدييخ صشجوؽ خاص في 

1948 

 م الرشجوق الؽطشي لمتقاعجمفيؽ  4-2

لقج جاءت فكخة تأسيذ مؤسدة الرشجوؽ الػششي لمتقاعج خالؿ سشػات       
بإنذاء أوؿ صشجوؽ  1953أفخيل  21الخسديشيات بحيث تع خمق سياسة التقاعج يـػ 

الرشجوؽ الػششي لمتاميغ السدشيغ و الذيخػخة و أخحت شخؽ عجيجة  أشمق عميو إسع
آنحاؾ في تحجيج تقاعج األشخاص البالغيغ الدغ القانػنية لمتقاعج و ضيخت تصػرات 

و بعجىا تغيخت شخوط تحريل التقاعج  1985إلى غاية  1984عجة بجأت مغ سشة 
أسيذ الرشجوؽ بيشسا كاف ت 83/12عمى ما ىي عميو اآلف حدب القانػف رقع 

الستزسغ التشطيع اإلدارؼ لمزساف  1985أوت  20السؤرخ في  85/223بالسخسـػ رقع 
الستعمق  1983جػيمية  20السؤرخ في  83/11اإلجتساعي و أيزا بسػجب القانػف 

  97/13و  96/18بالتقاعج و السعجؿ و الستسع باألمخيغ 

ة النجماج سبع صشاديق ؼيسا كسا أف الرشجوؽ الػششي لمتقاعج ما ىػ إال حريم     
و التي كانت تديخ جسيع أنطسة التقاعج الستػاججة قبل  1985بعزيا السشذأ سشة 

إلى نطاـ وششي مػحج لمتقاعج الحؼ يسشح نفذ السدايا لكل العساؿ  1983إنذاءىا سشة 
 ميسا كاف قصاع نذاشيع
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 ويتعمق األمخ بػ:

1- CAAV :  الرشجوؽ العاـ لمتأميغ عغ الذيخػخة نطاـ عاـ و مكمف بتدييخ
 الستقاعجيغ التابعيغ في نطاـ التقاعج العاـ . 

2- CGR الرشجوؽ العاـ لتقاعج السػضفيغ الجدائخيغ السكمف بتدييخ التقاعج : 

 الخاص بالسػضفيغ 

3-  CNMA لشطاـ : الرشجوؽ الػششي لمتعاوف الفالحي و السكمف بسشح متقاعجؼ ا
 الفالحي 

4- CSSM  صشجوؽ الزساف اإلجتساعي الخاص بعساؿ السشاجع و السكمف بتدييخ :
 مشح متقاعجؼ قصاع السشاجع 

5- LEPSGM مؤسدة التغصية اإلجتساعية لعساؿ البحخ و السكمف بسشح التقاعج :
 لعساؿ البحخ 

6-CAPAS  ف بسشح : مؤسدة التأميغ اإلجتساعي لعساؿ الكيخباء و الغاز السكم
 التقاعج لعساؿ الذخكة الجدائخية لمكيخباء و الغاز 

7-  SNTF:  السؤسدة الػششية لعساؿ الدكة الحجيجية و السكمف بسشح التقاعج لمذخكة
 الػششية لمدكظ الحجيجية 
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 تعخيف الرشجوق الؽطشي لمتقاعج 4-3

اإلجتساعي يعتبخ الرشجوؽ الػششي لمتقاعج ىيئة مغ بيغ ىيئات الزساف         
الستعمق بالتأميشات  83/12مغ القانػف  49/78/81السشرػص عمييا في السػاد 

الستعمق بحػادث العسل و األمخاض السيشية، ويعج  83/18اإلجتساعية و القانػف رقع 
الرشجوؽ الػششي لمتقاعج مؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ و تتستع بالذخرية 

ع لمقػانيغ و التشطيسات الجارؼ العسل بيا وأحكاـ السعشػية و اإلستقالؿ السالي و تخز
الستزسغ التشطيع اإلدارؼ  1985أوت  20السؤرخ في  85/223السخسـػ التشفيحؼ رقع 

لمزساف اإلجتساعي و يػجج مقخه بالجدائخ العاصسة و لو ـيكل يدسى "وكالة ىػالئية " 
حجاث ممحقات أخخػ و التي تعج بسثابة ممحقة لمرشجوؽ الػششي لمتقاعج كسا يسكغ إ

 بسػجب قخار وزارؼ 
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 التدييخ اإلداري لمرشجوق 

 إف اليياكل األساسية السكمفة بتدييخ ضساف الرشجوؽ ىي :     

 مجمذ اإلدارة :   -1

عزػ  29يتػلى ىحا األخيخ إدارة و مخاؾبة و تشذيط الرشجوؽ و يتكػف مغ      
 مػزعيغ كالتالي 

 مسثال عغ العساؿ يتع تعيشيع مغ شخؼ السشطسات الشقابية األكثخ تسثيال  18 •
 مسثميغ عغ أرباب العسل مغ بيشيع مسثميغ إثشيغ بالػضيف العسػمي  9 •
 مسثميغ عغ مدتخجمي الرشجوؽ  2 •
 السجيخ العام :   - 2

  يقـػ باإلشخاؼ عغ الرشجوؽ الػششي و ضساف تدييخ تحت رقابة مجمذ اإلدارة  

 السجيخية العامة :  - 3 

   تتػلى ىحه األخيخة السياـ التالية  :  

التشطيع ، التخصيط ، التشديق ، و مخاؾبة نذاشات الػكاالت الػالئية و  •
الفخوع اإلدارية لمسؤسدات التابعة و تدييخ  السعجات و الػسائل البذخية و 

السادية لمرشجوؽ، و كحا السيدانية مع تشطيع العسميات السالية و مخكدية 
 السحاسبة العامة 

 تشديق و تحريل إشتخاكات التقاعج . •
 طيع إعالـ السؤمشيغ ليع اجتساعيا و مدتخجمييع .تش •
 متابعة تصبيق االتفاؾيات والعقػد في مجاؿ التقاعج. •
•  
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 هياكل السجيخية العامة :

 تزع السجيخية العامة تحت سمصة السجيخ العاـ اليياكل اآلتية :       

 مجيخية التقاعج  •
 مجيخية مدارات الحياة السيشية لمسؤمغ ليع إجتساعيا •
 ة السالية أو العػف السكمف بالعسميات السالية مجيخي •
 مجيخية اإلعالـ اآللي و التشطيع •
 مجيخية اإلدارة العامة  •
 السفتذية العسل •
 خمية إستؿباؿ السػاشغ ، اإلتراؿ و اإلصغاء اإلجتساعي  •

كسا يداعج السجيخ العاـ في ميامو مداعجوف مدتذاروف مغ أجل التكفل بسمفات خاصة 
 يل التي تسيميا الطخوؼو البحث و التحم

 التشعيػ الجاخمي لمرشجوق  4-4

يختكد التشطيع اإلدارؼ لمرشجوؽ الػششي لمتقاعج عمى نطاـ الالمخكدية ، وىي في       
الػاقع عبارة عغ عجـ تخكيد لعجـ تستع الػكاالت السحمية بالذخريػة السعشػيػة و 

السالػي، و يقـػ التشطيع اإلدارؼ لمرشجوؽ حدب تحجيجه بسػجب القخار  اإلستقالؿ
 عمى اليياكل التالية : 1997أفخيل  16الػزارؼ السؤرخ في 

 السرالح السخكدية ) السقخ الخئيدي(   •
 وكالة ( 51الػكاالت السحمية ) •
 وكاالت ( 10مخاكد اإلعالـ اآللي الجيػية ) •
 وكالة(  52مخاكد االستؿباؿ و التػجيو ) •
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 مشحة التقاعج:

سشة و لع يدتػفي بعج  60إذ بمغ سغ  مشحة التقاعجيدتفيج العامل األجيخ مغ          

الحيؼ قامؽا  لألشخاصمشحة التقاعج )    عاما كسا يحجد التشطيع 15تأميغ الشخط العسل و 

الرشجوؽ الػششي ، يسكغ أف يسشح لو    (سشة  15سشؽات و اقل مؼ  5كثخ مؼ ال الشتخاك با

فرال مغ العسل و التأميغ عمى  20سشػات أو  05لمتقاعج مشحة التقاعج إذا استػفى 

و يسكغ أف تزاؼ إليو عالوة الدوج األقل، يحجد مبمغ ىحه السشحة حدب عجد الدشػات 

 الكفػؿ، ال تخفع مشح التقاعج الى الحج األدنى لمسعاشات.

 توكانح تٍارخ 31/12/2020عذ انى غاٌح عذد انمهفاخ انمستفٍذج مه مىحح انتما 

 س٘خ  60ٓؼبش اُزوبػذ  اُؼبد١  ػ٘ذ سٖ  16031

 ٓؼبش اُزوبػذ اُ٘سج٢  1

 ٓؼبش اُزوبػذ اُ٘سج٢  16968

 ٓؼبش اُزوبػذ ثذٕٝ ششط اُسٖ  4604

 معاش انتماعذ حموق مثاشرج  37604

 ٓؼبش اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُِضٝط اٝ اُضٝجخ  14291

 س٘خ  21اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُأل٣زبّ اهَ ٖٓ  ٓؼبش 2170

 ٓؼبش اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُِٔؼٞه٤ٖ اُجبُـ٤ٖ  7014

 ٓؼبش اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُألطٍٞ  545

 معاش انتماعذ انمىمول حموق غٍر مثاشرج  24020
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8073 
سىواخ  5مىحح انتماعذ انمثاشر نألشخاص نالشتران اكثر مه 

 سىح  55و الم مه 

 ٓ٘ذخ اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُِضٝط اٝ اُضٝجخ  2617

 س٘خ  21ٓ٘ذخ اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُأل٣زبّ اهَ ٖٓ  325

 ٓ٘ذخ اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُِٔؼٞه٤ٖ  اُجبُـ٤ٖ  890

 ٓ٘ذخ اُزوبػذ أُ٘وٍٞ ُألطٍٞ  8

3840 
سىواخ  5مىحح انتماعذ انمىمول نألشخاص نالشتران أكثر مه 

 سىح  55و الم مه 

 2020/12/31انمجموع انكهً نهمتماعذٌه فً  73537

 تٍارخ-انمصذر: إحصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ 

 

 احصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ 4-5

  انتعوٌض اإلضافً نمىح انتماعذ : -1

٣ٔ٘خ اُزوبػذ رؼ٣ٞض إضبك٢ شٜش١ ُِٔسزل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٓ٘خ اُزوبػذ اُز٢ روَ ه٤ٔزٜب ػٖ  

% ٝ رُي دست أُ٘ذخ  50% ٝ  10ٛزا اُزؼ٣ٞض ث٤ٖ إر رزشاٝح ه٤ٔزٚ  دط 7000

 أُسزٞكبح ٝ ٝكوب ُِسِْ.
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 31/12/2020عذد انمستفٍذٌه مه معاشاخ نكم لطاع توكانح تٍارخ فً 

 

   -تٍارخ  -انمصذر: إحصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ 

 

 

 أشكال معاشاخ انتماعذ 4-5

 انمعاش انمثاشر: 

ٓؼبش اُزوبػذ دست اُز٘ظ٤ْ أُؼٍٔٞ ثٚ دب٤ُب أُؼبش أُجبشش اُز١ ٣ٔ٘خ ٣ذز١ٞ        

 ػ٠ِ أسبط ٗشبط اُؼبَٓ ثبُزاد ٣ٝضبف إ٤ُٚ ص٣بدح ػٖ اُضٝط أٌُلٍٞ

 

 شروط االستفادج مه انمعاش انمثاشر :  -1

ٓ٘ٚ ٝ أُذذد  ٣ٝزؼِن األٓش ثششط٤ٖ أسبس٤ٖ ُإلسزلبدح 83/12إشزشط اُوبٕٗٞ سهْ         

أُزؼِن ثبُزوبػذ ، ٝٛٔب ششط اُخذٓخ اُلؼ٤ِخ اُز٢  83/12ثبُٔبدح اُسبدسخ ٖٓ هبٕٗٞ 

هضبٛب اُؼبَٓ ك٢ اُؼَٔ ٓغ ٝجٞة دكغ األهسبط اُالصٓخ ٓغ اإلشزشاًبد اُشٜش٣خ ٝ 

ثظٞسح ٓ٘زظٔخ طٞاٍ ٓذح اُؼَٔ ، ٝششط اُسٖ ٝثِٞؽ اُؼبَٓ اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ أُذذدح ثـ 

س٘خ ُِ٘سبء، ٝػ٤ِٚ كئٕ رٞكش اُششط٤ٖ أُزًٞس٣ٖ أػالٙ ٣خٍٞ ُٚ  55بٍ ٝ سٖ ُِشج 60

اُوبٕٗٞ اُذن ك٢ أُؼبش أُجبشش ثبإلضبكخ ا٠ُ رُي أػط٠ اُوبٕٗٞ اُؼبجض٣ٖ اُذن ك٢ 
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اُذظٍٞ ػ٠ِ ٓؼبش ٓجبشش ٝرُي ػٖ طش٣ن رذٍٞ ٓؼبش ػجضْٛ ا٠ُ ٓؼبش روبػذ١، 

ثؼ٤ت أٝ ػجض جسذ١ أٝ ػو٢ِ ٝ  ٣ٝؼزجش اُوبٕٗٞ اُؼبَٓ اُؼبجض ٛٞ ًَ شخض ٓظبة

ػذّ هذسرٚ ػ٠ِ اُؼَٔ، ٝ ٓز٠ صجذ اُذن ك٢ اُزأ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؼجض ٝ رذذ٣ذ ه٤ٔخ اُزؼ٣ٞض 

ٝ ط٘ق اُؼجض ٝ ٓجِؾ ٓؼبش اُؼجض كئٗٚ ٣ٌٖٔ ؟إٔ ٣زذٍٞ ٛزا األخ٤ش ا٠ُ ٓؼبش روبػذ 

ُؼجض ألٕ إرا ثِؾ اُؼبَٓ أُزٔزغ ثٔ٘ذخ اُؼجض اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ ُِزوبػذ ػٖ اُزؼ٣ٞض ػ٠ِ ا

اُوبٕٗٞ ٣ؼزشف ُشخض اُز١ اٗوطغ ػٖ اُؼَٔ ثسجت اُؼجض ٝ اُز١ ثِؾ اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ 

س٘خ ثبُ٘سجخ ُإلٗبس إٔ ٣سزل٤ذ ٖٓ ٓؼبش اُزوبػذ  55س٘خ ثبُ٘سجخ ُِزًٞس ٝ  60ُِزوبػذ 

ثذ٤ش رذست اُس٘ٞاد اُز٢ ًبٕ ٣زوبض٠ ك٤ٜب ٓؼبش اُؼجض ًس٘ٞاد ٓؼزٔذح ك٢ دسبة 

٢ رخٍٞ ُٚ اُذن ، ك٢ ٛزٙ اُذبُخ ٤ٔٗض ٣ٖ األٓش٣ٖ إرا ًبٗذ ٓذح أُذح اُوب٤ٗٞٗخ اُز

اإلجٔب٤ُخ أُؼزٔذح ك٢ دسبة ٓؼبش اُزوبػذ ٓجِؾ ٣لٞم ٓؼبش اُؼجض كئٗٚ ك٢ ٛزٙ اُذبُخ 

٣سزل٤ذ ٖٓ ٓؼبش اُزوبػذ ًٔؼبش أكضَ ثبُ٘سجخ ُٚ أٓب ك٢ دبُخ ٓب إرا ًبٗذ اُلزشح 

ٌلَ ثبُؼتء أُب٢ُ ٝ ثبُزب٢ُ كئٗٚ إرا ُْ أُؼزٔذح روَ ػٖ ٓؼبش اُؼجض كئٕ اُذُٝخ رز

رزٞكش ك٢ أُسزل٤ذ ٖٓ ٓؼبش اُؼجض ششٝط اُزوبػذ دز٠ ُٝٞ ثِؾ اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ كال 

٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣سزل٤ذ ٓ٘ٚ ٝ ؟إٜٗب ٣جو٠ ٣سزٔش ك٢ اسزلبدرٚ ٖٓ ٓؼبش اُؼجض، ٝك٢ ج٤ٔغ 

 أُؼبش أُجبشش األدٞاٍ ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣جٔغ ث٤ٖ أُؼبش٤ٖ ٝ ٣٘ذسط ٛب اُزذٍٞ ك٢ أشٌبٍ 

 

 انمعاش انمىمول:-ثاوٍا 

٣ٔ٘خ أُؼبش أُ٘وٍٞ ُز١ٝ اُذوٞم أُؤٖٓ ُٚ أُزٞك٢، ًَ اإلٓز٤بصاد اُز٢ ٣ٌٖٔ      

إٔ ٣سزل٤ذ ٓ٘ٚ ر١ٝ دوٞم أُؤٖٓ ٢ٛٝ ػجبسح ػٖ دوٞم إًزسجٜب أُزوبػذ أُزٞك٢ ٝكوب 

١ دوٞم أُزوبػذ ُِششٝط دذدٛب اُوبٕٗٞ، ٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ٓجِؾ ٖٓ أُبٍ ٣ذكغ ُزٝ

أُزٞك٢ ْٝٛ ٝسصخ أُزوبػذ أُسزذو٤ٖ ُِٔؼبش أُ٘وٍٞ ثؼذ ٝكبرْٜ ٓٞسصْٜ ًٝزُي 

 ثبُ٘سجخ ُٔ٘ذخ أُؼبش أُ٘وٍٞ.
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 األشخاص انمستفٍذون مه انمعاش انمىمول:-1

 

٣زٔزغ ثٜزا اُذن أُسزل٤ذٕٝ ٖٓ ر١ٝ اُذوٞم ٝهجَ رُي كئٗٚ ٣ج٢ اصجبد ٛزٙ اُظلخ     

 ُضٝاط د٤ش ٣جت إٔ ٣ٌٕٞ ٓسجال أٓبّ ضبثظ ػ٢ٓٞٔػٖ طش٣ن ػوذ ا

 ٓٞصن، ضبثظ اُذبُخ أُذ٤ٗخ، ٓٔض٢ِ اُو٘ظ٤ِخ، ٝك٢ ٛزٙ اُذبُخ كبُضٝاط اُؼشك٢ أٝ 

أُ٘ؼوذ أٓبّ اُجٔبػخ ال ٣ؼزشف ثٚ إرا ُْ ٣ٌٖ ٓضجذ ثذٌْ هضبئ٢ ٝشٜبدح ػبئ٤ِخ رضجذ 

خبص أُسزل٤ذ٣ٖ ٖٓ األٝالد اُوظش ثبإلضبكخ ا٠ُ شٜبداد ٤ٓالد أٓب ثبُ٘سجخ ُألش

 أُؼبش أُ٘وٍٞ كْٜ ًبُزب٢ُ :

 305أث٘بء أُزوبػذ أٌُلُٕٞٞ أُُٞذٕٝ هجَ ٝكبح أُٞسٝس أٝ ػ٠ِ األًضش خالٍ   •

س٘خ أٝ اُز٣ٖ ٣٘زٕٔٞ ألدذ  ٣18ٞٓب ٖٓ األ٣بّ أُٞا٤ُخ ُٞاكزٚ ٝاُز٣ٖ ُْ ٣جِـٞا سٖ 

 اُلئبد اُزب٤ُخ 

س٘خ ٝاُخبضؼ٤ٖ ُؼوذ اُز٤ٜٖٔ ٝ أُزٔزؼ٤ٖ ثأجش  21األث٘بء اُجبُـ٤ٖ ٖٓ اُؼٔش  •

 ٓسجن ٣وَ ه٤ٔزٚ ػٖ ٗظق األجش اُٞط٢٘ األد٠ٗ أُضٕٔٞ 

 س٘خ ٝأُزبثؼ٤ٖ دساسزْٜ 21األث٘بء اُز٣ٖ ُْ ٣جِـٞا سٖ  •

 اُج٘بد ٜٓٔب ًبٕ سْٜ٘ ٝاُِٞار٢ ال ٣زٔزؼٖ ثأ١ ٓٞسد ٓب٢ُ   •

جس٤ٔخ أٝ ػو٤ِخ ٓسزذ٣ٔخ رٔ٘ؼْٜ ٖٓ ٓٔبسسخ أ١ ٗشبط األث٘بء أُظبثٕٞ ثؼبٛخ  •

٢ٜ٘ٓ 

أطٍٞ أُزوبػذ أُزٞك٢ أٌُلٍٞ إرا ًبٗذ ٓٞاسدْٛ اُشخظ٤خ روَ ػٖ اُذذ  •

 % ٖٓ األجش اُٞط٢٘ أُضٕٔٞ.75األد٠ٗ ُٔؼبش اُزوبػذ أ١ 

 اُضٝط اُششػ٢ ُِٔزوبػذ أُزٞك٢ ٜٓٔب ًبٕ س٘ٚ. •
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 معاشاخ روي انحموق:  كٍفٍح اإلستفادج مه مثهغ و تمسٍٍم -2

رزْ ٛزٙ اإلسزلبدح ك٢ دبُخ ؿ٤بة أٝ إٗؼذاّ ر١ٝ اُذوٞم إ٠ُ ثبه٢ اُٞسصخ اُز٣ٖ       

ال٣زٔزؼٕٞ ثظلخ ر١ٝ اُذوٞم، ٝ ٣زؼِن ٓجِؾ أُؼبش ٖٓ جٜخ ثؼذد ر١ٝ اُذوٞم ٝ 

ٖٓ جٜخ أخشٟ، ٝ إرا ُْ ٣ٌٖ ُِٔزٞك٢ ال أطَ ٝ ال  ثذسجخ اُوشاثخ اُز٢ رشثطْٜ ثبُزٞك٢

% ٖٓ ه٤ٔخ أُؼبش أُجبشش أ١  75كشع  رسزذن صٝجخ ٓؼبشب ٓ٘وٞال ٣سب١ٝ ه٤ٔزٚ 

ٓؼبش أُزوبػذ ٗلسٚ، أٓب إرا ًبٕ أُزٞك٢ ص٣بدح ػ٠ِ اُضٝط ٝاسصب ٝادذا ٝ آخش ر١ٝ 

% ٖٓ أُؼبش  50دن سٞاء ًبٕ األطَ أٝ اُلشع ٣ٌٕٞ ُِضٝط ٓؼبشب ٓ٘وٞال ٣سب١ٝ 

أُجبشش ُِزوبػذ أُزٞك٢ ٝإرا ًبٕ ُِٔزوبػذ ص٣بدح ػ٠ِ اُضٝط أٌُلٍٞ إص٤ٖ٘ كأًضش ٖٓ 

%   50ر١ٝ اُذوٞم سٞاءا إٕ ًبٗٞ أطٞال أٝ كشٝػب أٝ اص٤ٖ٘ ٓؼب ٣سب١ٝ ٓؼبش اُضٝط 

%  ٖٓ أُؼبش أُجبشش ، ٓضال  40ٖٓ أُؼبش أُجبشش ٝ روبسْ ر١ٝ اُذوٞم اُجبهٕٞ  

ٓزوبػذ ربسًب صٝجخ ٝ اص٘ز٤ٖ ٝاطال ٌٓلٞال أٓٚ ٓضال ه٤ٔخ أُؼبش روذس ة إٔ ٣زٞك٠ 

 4000% ٖٓ أُؼبش أُجبشش ا١ 50دط شٜش٣ب ك٤ٌٕٞ ُألسِٓخ ك٢ ٛزٙ اُذبُخ  8000

دط ٌَُ  3200% ٖٓ أُؼبش أُجبشش ا١ 40دط شٜش٣ب ٝ ٣زوبسْ االث٘بء ٓغ جذرْٜ 

 خ ٗجذ اٗٚ ٣وسْ أُؼبش اُز١ ٛٞ ك٢ ٝادذ ٖٓ اُضالصخ ، ٖٝٓ خالٍ االدزٔبالد اُزب٤ُ

 االطَ ٓؼبش ٓ٘وٍٞ ا٠ُ ٓب٢ِ٣ :
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 2020عذد انمهفاخ انمستفٍذج  مه انمعاشاخ حسة كم شرٌحح  نسىح 

 

 -تٍارخ  – انمصذر : إحصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ

 

 2020عذد انمهفاخ انمستفٍذج  مه معاشاخ  انتماعذ انمىمول نسىح 

 

  -تٍارخ -انمصذر : إحصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ
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 وكانح تٍارخ –عذد انمهفاخ انمستفٍذج  مه مىحح  انتماعذ انمىمول 

 2020نسىح   

 

 

  عذد انمهفاخ انمستفٍذج مه معاشاخ انتماعذ انمثاشر حسة انجىس

31/12/2020وكانح تٍارخ انى غاٌح 

 

   مه انتماعذ حسة انجىس فً وكانح تٍارخعذد انمهفاخ انجذٌذج انمستفٍذج 

 2020نسىح  
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 طرق إحتساب انتماعذ

إٕ اُ٘ظبّ اُزوبػذ ك٢ اُجضائش ٣ؼذ ٝس٤ِخ ٛبٓخ ُذٔب٣خ األكشاد ٝ رٞك٤ش ُْٜ د٤بح         

ٖٓ خالٍ أُؼبشبد اُز٢ ٣خظظٜب ُلئخ  ٓؼ٤ش٤خ أكضَ ثؼذ اُلزشح اُؼ٤ِٔخ أٝ أص٘بئٜب

أُزوبػذ٣ٖ اُز٢ رْ رذذ٣ذٛب ثٔٞجت أُشاس٤ْ ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُزشش٣ؼ٤خ، ٝ ٛزا ٓب س٘ذبٍٝ 

اُزطشم ا٤ُٚ ُٔؼشكخ اإلسزلبدح ٝ دسبة ٓؼبش اُزوبػذ ٓغ اُزطشم ألْٛ رذذ٣بد 

 .اُظ٘ذٝم اُٞط٢٘ ُِزوبػذ

 

 CNRً نهتماعذ إجراءاخ اإلستفادج مه انتماعذ فً انصىذوق انوطى

٣خضغ اُؼبَٓ أُذبٍ ػ٠ِ أُؼبش داخَ أُؤسسخ ا٠ُ اُ٘ظٞص اُزشش٣ؼ٤خ        

ٝاُوٞا٤ٖٗ أُزًٞسح سبثوب ٝػ٠ِ أسبط أُجبدا اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٛزا اُ٘ظبّ اُوبئْ ػ٠ِ 

رٞد٤ذ اُوٞاػذ أُزؼِوخ ثزوش٣ش اُذوٞم ٝ االٓز٤بصاد ٝرٞد٤ذ اُز٣َٞٔ ٝ ٛزٙ اُذوٞم اُز٢ 

أُششع ػ٠ِ شٌَ ٓؼبش روبػذ ٣ٌٕٞ اإلسزلبدح ٓ٘ٚ ثئسز٤لبء اُششٝط اُالصٓخ ٣ٔ٘ذٜب 

ُزُي ٝ ػ٠ِ أسبسٚ ٣ذست ٓؼبشٚ ك٢ دبُخ ٗشبطٚ ا٢ُٜ٘ٔ أٝ ٣ؤٍٝ ك٢ دبُخ ٝ كبرٚ ا٠ُ 

 .91/01ر١ٝ اُذوٞم ٝ أسآَ اُشٜذاء ًٔب جبء ك٢ اُوبٕٗٞ 
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 شروط انحك فً انمعاش: -أوال  

 انسه : -01   

أُزؼِن ثبُزوبػذ ػ٠ِ أٗٚ ٣سزل٤ذ اُؼبَٓ ٖٓ  83/12ٖٓ اُوبٕٗٞ  06بدح ر٘ض أُ        

س٘خ ٖٓ اُؼَٔ ػ٠ِ األهَ ثبُ٘سجخ  60ٓؼبش اُزوبػذ ػ٘ذ اسزلزبءٙ اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ثِٞؿٚ 

 س٘خ ثبُ٘سجخ ُِ٘سبء ٝ رجذس اإلشبسح ا٠ُ اسزض٘بءاد أٝ رخل٤ض  55ُِشجبٍ ٝ 

 رطجن ػ٠ِ ثؼض اُلئبد ُإلسزلبدح ٖٓ آز٤بصادك٢ اُسٖ اُوب٤ٗٞٗخ أُشبس ا٤ُٜب سبثوب 

 اُزوبػذ ٝ ٛزٙ اُلئبد ٢ٛ : 

 س٘ٞاد  5اُؼبِٓخ رخلض اُسٖ  أُشأح •

 83/12ٖٓ اُوبٕٗٞ  21اُؼٔبٍ اُز٣ٖ ُْٜ طلخ ٓجبٛذ ٛزا ٓب ٗضذ ػ٤ِٚ ك٢ أُبدح  •

 س٘ٞاد ثؼ٘ٞإ ٓشبسًزْٜ ك٢ دشة اُزذش٣ش اُٞط٤٘خ 5أٗٚ رخلض اُسٖ ثوذس 

% ٖٓ اُؼجض ثـ 0.5% ٖٓ اُؼجض ًَٝ  هسظ ثبُ٘سجخ 10رخلض س٘خ ٌَُ هسظ ث٘سجخ  •

 أشٜش 

ػ٠ِ ػذد ٖٓ األهسبط اُس٣ٞ٘خ اُز٢ ر٘شأ  ادظًِٞٔب ٣ٌٖٔ ُِؼٔبٍ أُجبٛذ٣ٖ اُز٣ٖ  •

% ٖٓ األجش اُشٜش١ اُخبضغ إلشزشاى 100اُذن ك٢ ٓؼبش اُزوبػذ ٣سب١ٝ 

 اُزب٤ُخ : اُضٔبٕ اإلجزٔبػ٢ ٝ ٣سوظ ششط اُسٖ ك٢ اُذبالد

اُؼبَٓ أُظبة ثؼجض ربّ ٝ ٜٗبئ٢ ػٖ اُؼَٔ )ػ٘ذٓب  ال ٣سزٞك٢ ششٝط اإلسزلبدح    •

 ٖٓ أُؼبش اُؼجض ثؼ٘ٞإ اُزأ٤ٓ٘بد اإلجزٔبػ٤خ(

 س٘ٞاد ٝ ٗظق ٓذكٞػخ اإلشزشاًبد 7إ را ًبٕ أُؤٖٓ هذ ػَٔ األهَ  •
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 مذج انعمم  -2

َٔ ٝ ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ أُذح اُذ٤ٗب س٘خ ػ٠ِ األهَ ك٢ اُؼ ٣15جت ػ٠ِ اُؼبَٓ اُوضبء     

ٖٓ اُوبٕٗٞ خالٍ كزشح رسب١ٝ ػ٠ِ األهَ ٗظق رِي  59أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

أُذح هذ إسزٞجت اُو٤بّ ثؼَٔ كؼ٢ِ ٝدكغ إشزشاًبد اُضٔبٕ اإلجزٔبػ٢ ٖٓ طشف 

 .اُؼبَٓ دز٠ ٣زس٠٘ ُٚ اإلسزلبدح ٖٓ ٓؼبش اُزوبػذ

 دفع اإلشتراكاخ : -3

٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُؼبَٓ هظذ األسزلبدح ٖٓ اُزوبػذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ هبّ ثؼَٔ كؼ٢ِ ٣سب١ٝ ػ٠ِ     

ػ٤ِٜب ، أٓب   دكغ إشزشاًبد اُضٔبٕ اإلجزٔبػ٢ األهَ ٗظق أُذح أُذذدح هب٤ٗٞٗب، ٝ

ٖٓ ٗظبّ اُزوبػذ ك٤٘جـ٢ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞا هذ إشزـِٞا ٝ دكؼٞا  ااسزلبدٝاُؼٔبٍ اُز٣ٖ 

ج٤ٔغ اُس٘ٞاد اُز٢ ٣طِجٕٞ إصجبرب ششػ٤ب ثشأٜٗب، ٓب ػذا اُذبالد إشزشاًبد ثبُ٘سجخ ُ

اُز٢ ٣٘ض ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ، ٝثخظٞص أُجبٛذ٣ٖ ٣شزشط دكغ اإلشزشاًبد ػ٠ِ األهَ 

 ُلزشح صالص٢، ٓب ػذا إرا دظِذ اُٞكبح اسز٤لبء ٛزا اُششط 

 شروط حساب مذج انىشاط: -ثاوٍا 

 

بثٜب ٣ج٢ إٔ ٣شبس إ٤ُٜب ك٢ طِت اُذظٍٞ ػ٠ِ ًَ كزشح ٖٓ كزشاد اُ٘شبط ٣زْ دس      

اُزوبػذ ٝ ٣وبثَ ًَ كزشح ٗشبط ٓشبس إ٤ُٜب ك٢ طِت اُذظٍٞ ػ٠ِ اُزوبػذ شٜبدح اُؼَٔ 

٣وذٜٓب اُؼبَٓ ك٢ ِٓلٚ، ٣جت ػ٠ِ اُؼبَٓ اُز١ ال ٣ضاٍ ٣ٔبسط ٗشبطٚ رش٤ٌَ ِٓق 

ِٔق ٤ُزْ إ٣ذاػٚ اُزوبػذ ٝ ٣سِْ ُِؼبَٓ ٝطَ إسزالّ ٣ذز١ٞ ػ٠ِ ًَ اُٞصبئن أٌُٞٗخ ُِ

ػ٠ِ ٓسزٟٞ اُظ٘ذٝم اُٞط٢٘ ُِزوبػذ ُِذظٍٞ ػ٠ِ اُزوبػذ ػٖ طش٣ن جذٍٝ اسسبٍ 

٣ؤشش ػ٠ِ ٗسخخ ٓ٘ٚ ٖٓ طشف ٓظبُخ  اُظ٘ذٝم ٓغ رذذ٣ذ ربس٣خ اإلسزالّ ٝ رؼذ  

ٗسخخ ٓ٘ٚ ُِٔسزخذّ، أٓب ثبُ٘سجخ ُلزشاد اُز٢ ال٣ٌٖٔ ُِؼبَٓ روذ٣ْ شٜبدح ػَٔ ػٜ٘ب 
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ٞهق أُسزخذّ أٝ ؿ٤بة األسش٤ق ٣ج٢ اإلشبسح ا٤ُٜب ك٢ طِت ٗظشا ُذَ اُششًخ اٝ ر

 اُذظٍٞ ػ٠ِ اُزوبػذ ٓغ رذذ٣ذ ثذا٣خ اُ٘شبط ٝ ٜٗب٣زٚ.

اُذذ األد٠ٗ ٖٓ كزشاد اُ٘شبط اُٞاجت رٞكشٛب ُإلسزلبدح ٖٓ اُزوبػذ دست ًَ إٓز٤بص     

 ٢ٛ:   97/13دست األٓش 

  

 إمتٍاز جذول ٌوضح توزٌع انفصم اإلعتثاري نكم 

 

 انمصذر : إحصائٍاخ انصىذوق انوطىً نهتماعذ 

 السرجر : إحرائيات الرشجوق الؽطشي لمتقاعج 

بالشدبة  لمعساؿ السؤمغ الحؼ يتستع برفة مجاىج يجب أف يثبت أنو قزى عمى        
ثالثيات، وكفرل  3سشػات و  3األقل نرف السجة السصمػبة كفتخات نذاط فعمي أؼ 

 وضعو السذخع الجدائخؼ تدييال لمعساؿ مقدع كالتالي: إعتبارؼ 

 يـػ عسل يعج ثالثي واحج 45 •
 يـػ عسل يعج ثالثييغ  90 •
 يـػ عسل يعج ثالث ثالثيات 135 •
 يـػ عسل يعج أربع ثالثيات  180 •

اإلمتياز المدة الدويا

التقاعد في السه القاوووي 60 ثالثي )15 سىت(

التقاعد المسبق 80 ثالثي )20 سىت(

التقاعد دون شرط السه 128 ثالثي )32 سىت(

80 ثالثي )20 سىت بالىسبت للرجال (

60 ثالثي )15 سىت بالىسبت للمراة (
التقاعد الىسبي
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  تكؽيؼ ممف التقاعج -ثالثا 

 الحقؽق السباشخة  -1

 مأل إستسارة شمب التقاعج. •
 بصاقة العائمية. •
 عجـ الشذاط. شيادة •
 إثبات األجػر. •
 بياف اليػية البشكية . •
 ندخة مغ بصاقة التعخيف الػششية . •
 شيادة العسل و األجػر لمدشػات الخسذ األخيخة أو األجػر األفزل . •

 الحقؽق السشقؽلة :    -2

 إذا كاف الدوج أو الدوجة عمى قيج الحياة :  •
 مأل إستسارة شمب السعاش السشقػؿ. - 

 البشكة أو البخيجية. بيغ ىػية  - 

 شيادة عائمية لمحالة السجنية . - 

 ندخة مغ بصاقة التعخيف الػششية . - 

 األيتام الخاشجيؼ  •
 مأل إستسارة السعاش السشقػؿ بياف عغ ىػية البشكية . - 

شيادة عجـ مسارسة نذاط ماجػر مسزي مغ شخؼ شاىجيغ و مرادؽ عمييا في  - 
 البمجية.
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 مسزي مغ شخؼ شاىجيغ و مرادؽ عمييا في البمجية .شيادة عجـ الدواج  - 

 ندخة مغ بصاقة التعخيف الػششية  - 

 األبشاء الحكؽر الخاشجيؼ  •
 مأل إستسارة السعاش السشقؽل -

 ندخة مؼ بطاقة التعخيف -

 شاىجة فخدية لمحالة السجنية  -

 شيادة مجرسية أو شيادة تسييؼ -

عجم مسارسة نذاط مأجؽر مسزاة مؼ طخف شيؽد و مرادق عمييا  شيادة -
 في البمجي

 شيادة طبية و ندخة مؼ بطاقة السعاق تحجد ندبة العجد لأليتام السرابيؼ  -

 بإعاقة 

 بيان عؼ اليؽية البشكية    -

 بالشدبة لألصؽل : •
 مأل  إستسارة شمب السعاش السشقػؿ -

 ندخة مغ بصاقة التعخيف الػششية  -

 بياف عغ اليػية البشكية او بخيجية  -

 بصاقة عائمية خاصة بصالب السعاش السشقػؿ -

 بياف السجاخيل الذيخؼ، كذف الخاتب ، كذف السجاخيل -
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 تطبيقات حؽل حداب معاش التقاعج: 

 يتع حداب السبمغ معاش التقاعج عمى أساس ثالثة عشاصخ     

 األجخ السخجعي  -1

 (2.5تاميغ )ندبة إعتساد سشػات ال -2

 مجة التاميغ -3

 األجخ السخجعي : •
ىػ االجخ الخاضع إلشتخاؾ الزساف اإلجتساعي، يعادؿ األجخ الحؼ عمى    

 أساسو يتع حداب السعاش

 سشػات االخيخة التي تدبق االحالة عمى التقاعج  5االجخ  الذيخؼ الستػسط : -

سشػات التي  5إذا كاف أكثخ نفعا لألجخ الذيخؼ الستػسط السحجد عمى أساس  -
 تمقى خالليا السعشي أعمى أجخ خالؿ مديختو السيشية .

يػما مغ  45يػما أو  180ال يعتسج إال الدشػات أو الفرػؿ التي تختب عمييا  -
 العسل إذ ال يسكغ الؿياـ بسقاصة بيغ الفرػؿ الدشة 

 % مغ األجخ الػششي األدنى السزسػف 80: يعادؿ  مسعاشالسبمغ األدنى ل •
 

مخة مغ األجخ الػششي  17: اليشبغي أف يفػؽ  السبمغ األقرى لمسعاش •
 السزسػف 

 مخاحل حداب معاش التقاعج –أوال 

 مغ أجل حداب السعاش التقاعج يجب التصخؽ إلى بعس السخاحل قبل حداب         
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 و ىي:السعاش و ذلظ مغ أجل تػضيح أكثخ 

 عشاصخ األجخ الخاضعة إلشتخاكات الزساف اإلجتساعي : السخحمة األولى : -1
 تحجد عشاصخ األجخ الخاضعة لإلشتخاؾ الزساف اإلجتساعي مغ خالؿ الججوؿ التالػػي 

 يؽضح عشاصخ األجخ الخاضعة لإلشتخاكات الزسان اإلجتساعي

 ايخ خاضعة لإلشتخاك خاضعة لإلشتخاك عشاصخ األجخ 

  × القاعجؼ األجخ

  × مشحة الخبخة السيشية

عالوة السخدودية الفخدية و 
 الجساعية

×  

  × مشحة السشصقة الجغخاؼية

 ×  مشحة عائمية

 ×  مشحة القفة

 ×  مشحة الشقل

 ×  مشحة الدكغ

  × مشحة التعػيس عغ الزخر

 ×  مشحة نياية الخجمة

 ×  مشحة األجخ الػحيج

 الرشجوق الؽطشي لمتقاعجالسرجر : إحرائيات 
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 : السخحمة الثانية -2

 حداب األجخ:    

لمتػضيح أكثخ نقـػ بحداب أجخ عامل بالقصاع الػضيفي ، تع تشريبو في 
 متدوج و اب لثالثة أوالد مغ عشاصخ األجخ التالية : 01/01/1999

 دج 32000.00األجخ القاعجؼ :  -

 2سشة مغ الخبخة السيشية يدتفيج بػ دج )في كل  8320.00مشحة الخبخة السيشية: -
 % مغ األجخ القاعجؼ (.

% مغ األجخ  31.5دج )يدتفيج بػ  10080.00مشحة السشصقة الجغخاؼية :  -
 القاعجؼ(

% مغ األجخ 25دج )يدتفيج مشيا بػ  8000.00عالوة السخدودية الفخدية: -
 القاعجؼ(

 دج  1240.00مشحة التعػيس عغ الزخر :   -

 دج 2284.48خ الػحيج : مشحة األج -

  دج 6853.44مشحة القفة :  -

 دج  2000.00مشحة الشقل :  -

  دج 900.00مشحة عائمية :  -
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 حداب األجخ الخاضع إلشتخاكات الزسان اإلجتساعي : -

 االجخ الخاـ = مجسػع عشاصخ األجخ.

 دج  71677.92األجخ الخاـ = 

) األجخ الػحيج +مشحة  –ـ األجخ الخاضع الزساف االجتساعي = االجخ الخا
 القفة + مشحة الشقل + مشحة عائمية (.

 دج  59640.00األجخ الخاضع إلشتخاكات الزساف اإلجتساعي = 

 اإلقتطاعات الخاصة بالزسان اإلجتساعي:  -

 حرة السدتخجـ :  -

 %  25× األجخ الخاضع لإلشتخاؾ 

 دج  %14910.00 = 25× 59640.00

 حرة األجيخ : -

 % 9× السبمغ الخاضع لإلشتخاؾ  

5964.00  ×9 % 

 دج %5367.60= 9× 5964.00

 حرة الخجمات اإلجتساعية : -

 %  0.5× السبمغ الخاضع لإلشتخاؾ 

 دج %298.20  = 0.5×  5964.00

 األجخ الخاضع لإلشتخاؾ يقدع كالتالي : 
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 الججول : يؽضح تقدييػ اإلشتخاكات.

 

  مبمغ اإلشتخاك الشدبة  الحرة 

 7753.20 %13 تأميغ إجتساعي 

حػادث العسل و 
 األمخاض السيشية 

1.25 % 745.50 

 10884.30 %18.25 السعاش 

 298.20 % 0.50 السعاش الشدبي  

 894.60 %1.5 تأميغ عغ البصالة  

 20575.80 % 34.5 السجسػع 

 

 CNRمرجر: الرشجوق الؽطشي لمتقاعج 

 حداب معاش التقاعج  السخحمة الثالثة : -3

الى غاية   01/01/1984عسل بالغجارة مغ  1952لجنيا عامل )س( مػلػد في     
سشة خجمة فعمية، متدوج و أب لثالثة أشفاؿ ،   28.5ما يعادؿ  31/03/2013

 دج  29832.66ومعجؿ أجخه الدشػؼ الخاضع إلشتخاؾ يداوؼ 

 ة :لسعخفة ندبة السعاش نقـػ بتصبيق القاعجة األساسي
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 % 2.5× ندبة السعاش = عجد سشػات الخجمة الفعمية 

 ىي ندبة اإلعتساد . 2.5حيث 

 %  .71.25=  2.5×  28.5ندبة السعاش = 

 مذاكل الرشجوق الؽطشي لمتقاعج :

تجعمو يتخبط  يعاني الرشجوؽ الػششي لمتقاعج جسمة مغ السذاكل تعرف بإستقخار    
 في أزمات كبيخة مغ بيغ أىع السذاكل السصخوحة في ىحا السجاؿ نجج: 

 نقص اليج العاممة : -1

يعاني الرشجوؽ مغ مذاكل نقز اليج العاممة التي تؤثخ عمى سيخورة العسل داخل     
الرشجوؽ مسا يؤدؼ الى كثخة الصػابيخ و إزدحاميا و بالتالي قج تؤدؼ الى نذػب 

 السؤسدة . فػضى داخل

 عجم وجؽد حمؽل بجيمة لمتسؽيل: -2

يتسيد الرشجوؽ الػششي لمتقاعج باعتساد السباشخ عمى االشتخاكات في التسػيل      
وىي غيخ كاؼية لتغصية جسيع متصمباتو مسا يجعمو دائسا مجاف مغ شخؼ الجولة، ومع 

 ىحا الػضع أصبح الرشجوؽ عاجد عغ ايجاد حمػؿ بجيمة 

 إقتراد البالد:تجىؽر  -3

تذيج الجدائخ أزمة إقترادية خانقة تاثخ سمبا عمى سياسة الرشجوؽ باعتبار الجولة 
 الجاعع الخئيدي و السسػؿ االساسي
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 انعجام سياسة االستثسار : -4

يعتسج الرشجوؽ الػششي لمتقاعج عمى سياسة تزامشية أؼ بػاسصة إشتخاكات      
جيغ عمى عكذ أنطسة الزساف اإلجتساعي في الجوؿ العساؿ األجخاء تجفع أجػر الستقاع

 الستقجمة التي تتجو الى االستثسار مغ أجل تغصية احتياجاتيا.

 الشسؽ الجيسغخافي الستدايج : -5

إف الشسػ الجيسغخافي اليائل في السجتسع الجدائخؼ أدػ إلى إختالؿ التػازف السالي      
 كل لمرشجوؽ.لمرشجوؽ وزيادة شمبات التقاعج التي خمت مذا

 كسا يػجج مذاكل ونقز  في التسػيل  •
 نقز في رأس الساؿ البذخؼ و رأس الساؿ اإلدارؼ  •
 عجـ القجرة عمى التكفل بجسيع شخائح السجتسع . •
ارتفاع مراريف التأميشات اإلجتساعية بدبب حػادث العسل واالمخاض السيشية  •

 أثخت سمبا عمى صشجوؽ التقاعج 
 بخامجنقز التشديق بيغ مختمف ال •
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 الخالصة:

رغع كل اآلليات التي يجدجىا الرشجوؽ الػششي لمتقاعج لتحقيق الحساية              
لفئة الستقاعجيغ والجيػد السكثفة التي قامت بيا الجولة مغ اجل عرخنة ىحا  اإلجتساعية

الشطاـ إال أف مذكل التسػيل يبقى السذكل العػيز الحؼ يجعػ إلى التفكيخ في بجائل 
 أخخػ لمحفاظ عمى ديسػمتو و تخؽيس الزغط الحؼ يعاني مشو الرشجوؽ 

غ تغصي نفقات الرشجوؽ الستدايجة و إف إشتخاكات العساؿ و السدتخجميغ لع ول         
أيزا األخح بعيغ اإلعتبار تيخب السدتخجميغ مغ دفع  اإلشتخاكات و زيادة عامل 
الذيخػخة و الطخوؼ اإلقترادية و اإلجتساعية دائسة التحػؿ يقف أماـ تأدية ىحه 

 األنطسة لسيامو و أىجافيا السدصخة .
 

      

 



 

 
 

 

 

 

 انخاتمح 
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 الخاتسة

عجت تصػرات مشح ضيػر اإلنداف عمى وجو  شيجت الحساية اإلجتساعية   
األرض، حيث بجأت في التصػر حدب متصمبات كل مخحمة بجاية بالصابع التقميجؼ الحؼ 

يعتسج عمى التكفل بيغ أفخاد السجتسع مخورا بالشسػذجيغ األلساني و البخيصاني وصػال 
وع الحساية الى السخحمة ما بعج الثػرة الرشاعية التي كانت أىع نقصة إنصالؽ لسذخ 

 اإلجتساعية في الذكل الحجيث.

ىحا السذخوع تسثل في خمق أنطسة و ـياكل مختمفة لتجديجىا و تػفيخ حياة 
كخيسة و ضخوؼ معيذية أفزل ألفخاد السجتسع ف مغ بيغ ىحه األنطسة السصخوحة كاف 

 لشطامي التأميغ و التأميغ االجتساعي اىسية بمغة نطخا ألىجافيا السترمة بالسػضػع
حيث يدعياف إلى حساية االفخاد مغ مختمف السخاشخ التي قج يدعى لتحقيق ىجؼ واحج 

وىػ تأميغ األفخاد مغ مختمف االخصار و تقجيع تعػيزات مشاسبة لحجع الزخر، أما 
التأميغ االجتساعي فكاف لو شابع اكثخ انداني قخيب مغ الفخد رغع أنو يجخل دائسا 

بكيؽية ضساف مدتػػ معيذي مالئع و كحا تحقيق اشار التاميغ برفة عامة و اىتع 
 الدمع واالمغ و االستقخار داخل السجتسع الػاحج.

وقج ضيخ الفخؽ بيغ الحساية االجتساعية و التاميغ االجتساعي عمى اف ىحا 
االخيخ يعتبخ الػسيمة التي بيا يسكغ تحقيق ما يعخؼ بالحساية االجتساعية وذلظ مغ 

التي سخختيا معطع الجوؿ مخاعية في ذلظ الجانب االقترادؼ  خالؿ القػانيغ و االنطسة
 و االجتساعي في االىتساـ بالفئة اليذة داخل السجتسع.

ة وتػسع االفكار جاء ما يدسى بشطاـ الزساف االجتساعي في سومع ضيػر العػل 
خصة  العالع ككل وفي الجدائخ خاصة، حيث عسجت الجدائخ كدائخ الجوؿ عمى وضع 

ة مشح االستقالؿ لسجابية االخصار و مػاكبة التقجـ حيث شيجت قصاع استخاتيجي
 05الزساف االجتساعي في الجدائخ عجت تغيخات الى اف سصح عمى الذكل الحالي 
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صشاديق كل صشجوؽ لو السياـ الخاصة والفئة السػجو ليا ، و سعت الجولة في ىحا 
بصاقة الذفاء االلكتخونية الرجد الى عرخنتو و اشمقت عجة مذاريع مغ اىسيا مذخوع 

 التي رفعت الغبغ عمى السػاششيغ و لقيت استحداف كبيخ داخل السجتسع.

مغ بيغ ـياكل الزساف االجتساعي في الجدائخ نجج الرشجوؽ الػششي لمتقاعج 
الحؼ يسثل ركيدة ىامة داخل ىحه السشطػمة لسا لو مغ دور كبيخ في تحديغ ضخوؼ فئة 

 غ اكبخ الفئات داخل السجتسع الجدائخؼ .الستقاعجيغ التي تعتبخ م

 الشتائج:

 مغ خالؿ ما سبق استخمرشا بعس الشتائج السيسة في ىحه الجراسة نحكخ مشيا :    

 تعتبخ الحساية اإلجتساعية رافجا مغ روافج التشسية االقترادية •

نطاـ التقاعج في الجدائخ يسثل آلية مغ آليات الزساف االجتساعي إلىتسامو بفئة  •
 ستقاعجيغ مغ أفخاد السجتسعال

الجانب التسػيمي ىػ أكبخ عائق يػاجو تقجـ صشجوؽ الػششي لمتقاعج نطخا  •
 لدياسيات الستبعة مغ شخؼ السذخفيغ عمى ىحا القصاع. 

إنعجاـ البجائل التسػيمية لشطاـ الزساف اإلجتساعي مغ أجل تصػيخ و تحديغ  •
 الخجمات.

 ىحه الجراسات ونحكخ  مشيا: كسا يسكششا تقجيع بعس السقتخحات بخرػص

 عمى الجولة إعصاء مديج مغ األىسية لقصاع التأميشات اإلجتساعية. •

 البحث عغ بجائل تسػيمية ألنطسة الحساية اإلجتساعية في الجدائخ  •

 التفكيخ في الجانب االستثسارؼ والجخػؿ

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمراجع و انمصادر
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 السخاجــع:

 06/07/1994السؤرخ  94/188مغ السخسـػ التشفيحؼ رقع  04السادة  •
 الستزسغ األساسي لمرشجوؽ الػششي لمتأميغ عمى البصالة.

الستسع  10/02/1999السؤرخ في  93/37مغ السخسـػ التشفيحؼ رقع  01السادة  •
 94/188لمسخسـػ التشفيحؼ رقع 

 15/05/1993السؤرخ في  93/119مغ السخسـػ التشفيحؼ رقع  03السادة  •
السحجد اختراصات الرشجوؽ الػششي لمتأميشات اإلجتساعية لمعساؿ األجخاء و 

 تشطيسو.

 04/02/1997السؤرخ في  97/195التشفيحؼ رقع  مغ السخسـػ 04السادة   •
الستزسغ أنذاء الرشجوؽ الػششي لمعصل السجفػعة و البصالة الشاجسة عغ سػء 

 األحػاؿ الجػية لقصاعات البشاء و األشغاؿ العسػمية لمخأؼ 

 06/07/1994السؤرخ في  94/187مغ السخسـػ التشفيحؼ رقع  01السادة  •
الرادر  83/12في الزساف االجتساعي القػانيغ السحجد تػزيع ندبة االشتخاؾ 

 28/07/1983بتاريخ 

السحجد لمسبمغ األدنى لمديادات السؤرخ في  84/27السخسـػ التشفيحؼ رقع  •
11/02/1984 

الستعمق بإلتدامات السكمفيغ في الزساف  83/13مغ القانػف  63السادة  •
 اإلجتساعي

السعجؿ و الستسع  26/05/1994السؤرخ في  10/94السخسـػ التذخيعي  •
  26/05/1994السؤرخ في 09/94لمسخسـػ التذخيعي 
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الستعمق  02/07/1983السؤرخ في  83/11مغ القانػف رقع  14السادة  •
 بالتأميشات اإلجتساعية 

 83/11مغ القانػف  29-28السادة  •

الستعمق  1983/ 07/ 02السؤرخ في  83/11مغ القانػف  38السادة  •
 سيشية بحػادث العسل و األمخاض ال

يع عبج ربو ،"  • يع عمي ابخـا التأميغ و رياضياتو مشو التصبيق عمى ابخـا
-2002" ، كمية التجارة ، جامعة اإلسكشجرية، الحياة و إعادة التأميغ

 11، ص2003

دمحم أحسج أبػ زيج، "مبادغ التأميغ "، دار الفكخ الجامعي، مرخ ، سشة  •
 45، ص2010

يع عبج ربو ، مخجع سبق ذكخه، ص   • يع عمى ابخـا  12ابخـا
يع عبج ربو، " التأميغ ورياضياتو مع التصبيق عمى  • يع عمى ابخـا ابخـا

تأميشات الحياة و إعادة التأميغ "، نذخ جامعة اإلسكشجرية، مرخ ، 
 .12، ص2003 – 2002

ولى و " دار السرخية المبشانية ، الصبعة األ التاميغ الجوليسامي عؽيفي " •
 60، ص1988- 1986الثانية ، سشة 

يع عبج الشبي حسػدة، " مقجمة في مبادغ التأميغ بيغ  • مختار اليانذ ، ابخـا
مميكة  57، ص2000الشطخية و التصبيق "، الجار الجساعية، سشة 

 محجيج،
وتكامميا  SAAواقع وآفاؽ  الذخكة الػششية لمتاميشات  –رسالة الجكتػرة   •

تحت  لمتقاعج في ضل التحػالت اإلقترادية الخاىشة" ما اآلليات الججيجة
اشخاؼ د.دمحم رجخاج، كمية العمـػ اإلقترادية و العمـػ التجارية،وعمـػ  
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 06، ص 2012 - 2011، 3التدييخ ، جامعة الجدائخ 
أحسج رفيق السرخؼ،" التاميغ عمى الحياة و الزساف االجتساعية "،  •

  14، ص2011شبعة، زىخاف لشذخ و التػزيع، األردف، بجوف 
كامل عباس الحمػاني،" مقجمة في الخصخ و التاميغ "، الصبعة الثاني،  •

 09، ص1985دار اإلتحاد العخبي، القاىجرة، مرخ، 
بػعديد الذيخ ،" مجخل التأميغ و إدارة الخصخ ، دار التشػيخ الجدائخ،  •

  14- 13ص  2014الصبعة االولى ،
بجوف شبعة ، دار الشيزة العخبية، عبج العديد فيسي، "مبادغ التأميغ "  •

 98، ص1980بيخوت ،
دمحم حدغ مشرػر ، مبادغ التأميغ "، دار السشذأ السعارؼ ، مرخ ،  •

  12، ص  1996
سامي عؽيفي حاتع " التأميغ الجولي " الجار السرخؼية  البشانية ، القاىخة ،  •

 .52، ص1989الصبعة األولى ، 
  54، صمخجع سبق ذكخه‘ سامي عؽيفي حاتع    •
 شارع         3دمحم ابػ زيج " مبادغ التاميغ ، دار الفكخ الجامعي، •

 67، ص2010سػتيخ ، االسكشجرية، مرخ ،

قاسع نػاؿ، "دور نذاط التاميغ في التشسية االقترادية "، رسالة ماجدتيخ،  •
 2001كمية العمـػ االقترادية و عمـػ التدييخ، جامعة الجدائخ، دفعة

 72ق ذكخه ،ص قاسع نػاؿ، مخجع سب •
عشايات سعيج الشجار ،" الدياسيات االستثسارية لالنذصة التأميشية ، ممتقى  •

جػاف  21-17التأميغ كسحػر فعاؿ في التشسية اإلقترادية ، القاىمخة، 
2005  

  68دمحم أحسج أبػ زيج ، مخجع سبق ذكخه، ص •
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دمحم الحديغ مشرػر ، أحكاـ التأميغ ، الصبعة األولى ، دار الجامعة  •
  16-13، ص  2000الججيجة لمشذخ، مرخ 

دمحم رفيق السرخؼ، "التأميغ عمى حياة و الزساف اإلجتساعي"، دار  •
 16، ص 2011زىخاف لمشذخ و التػزيع ، األردف ، 

ألساسي و الشطع دمحم حديغ القاسع ، "التاميشات اإلجتساعية ' )الشطاـ ا •
 السكسمة (" 

 10الجار الجامعية الججيجة لمشذخ، االسكشجرية، مرخ ، ص  •
دمحم حديغ القاسع ، "التاميشات اإلجتساعية أحكاـ التأميغ اإلجتساعي عمى  •

العامميغ "، السكتب الجامعي الحجيث ، االسكشجرية، مرخ ، بجوف شبعة 
 .10، ص1999، 

يع عبج ربو • يع عمى إبخـا ، " مبادغ التأميغ التجارؼ و االجتساعي، " إبخـا
 494ـ.ص  1986دار الشيزة العخبية لمصباعة، بيخوت، لبشاف، 

كخيع  فػزية ، "شخؽ وآليات تسػيل صشاديق الزساف االجتساعي، دراسة  •
   CASNOS –حالة الرشجوؽ الػششي لمتأميشات 

 –ئخ د. عخابة الحاج، د. رزقػف " عرخنة نطاـ االجتساعي في الجدا •
تجخبة بصاقة الذفاء، جامعة قاصجؼ مخباح ، ورقمة ، الجدائخ مجمة 

                                            البحث اإلقت                                                                                                                  
 126ص ،  2014، 2صادؼ العجد 

مصبػعات وزارة العسل، التذغيل و الزساف اإلجتساعي، بصاقة الذفاء و  •
 . 2007السؤمغ، مصبعة الزساف االجتساعي ، نػفسبخ 

مصبػعات صادرة عغ وزارة العسل، التذغيل و الزساف اإلجتساعي،  •
 2007بصاقة الذفاء و الصبيب، مصبعة الزساف االجتساعي، نػفسبخ 

الزساف اإلجتساعي في الجدائخ ، مع وقفة عمى  عجاؿ نػاؿ، " واقع نطاـ •
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، 3استخجاـ بصاقة الذفاء ،" مخبخ الرشاعات التقميجية الجامعة الجدائخ 
، سشة 02مجمة "دراسات في اإلقتراد و التجارة و السالية"، السجمج 

2013. 
 معمػمات مقجمة مغ الرشجوؽ الزساف اإلجتساعي لمعساؿ األجخاء •
( الػضعية العامة 2001الجدائخيغ ) الجدائخ اإلتحاد العاـ لمعساؿ  •

 لرشجوؽ التأميغ، ممف اإلجتساعي 
بغ سعجة كخيسة " واقع التزامغ اإلجتساعي"، مجمة اإلقتراد و التشسية،  •

 04مخبخ التشسية السحمية السدتجامة جامعة السجية العجد 
  2001تقخيخ السجمذ االقترادؼ و االجتساعي لدشة  •
طاـ الزساف اإلجتساعي في الجدائخ، مع وقفة عجالي نػاؿ " واقع ن •

، 03إستخجاـ بصاقة الذفاء " مخبخ الرشاعات التقميجية لجامعة الجدائخ 
 2013سشة  02مجمة "دراسات في االقتراد و التجارة السالية"، السجمج 

د.عخابة الحاج، د. رزوؽ دمحم" عرخنة نطاـ الزساف اإلجتساعي في  •
فاء"، جامعة قاصجؼ مخباح ، ورقمة ، مجمة تجخبة بصاقة الذ –الجدائخ 

 2014، 2الباحث اإلقترادؼ العجد 
مجمة االقتراديات شساؿ إفخيؿيا "رعاية األشخاص السدشيغ في نطع  •

الحساية اإلجتساعية"، األستاذ بالجياللي دمحم و األستاذة الحمػؿ كامل، 
 12السجمج 

، بصاقة الذفاء )  مصبػعات وزارة العسل ، التذغيل و الزساف اإلجتساعي •
  2007السؤمغ و الصبيب)، مصبعة الزساف اإلجتساعي، نػفسبخ 

 

 

 



 ك٢ اُجضائش                                           اُذًزٞسح ٣ٔب٢ٗ ٠ِ٤ُ اُزأ٤ٖٓ ٝ اُذٔب٣خ اإلجزٔبػ٤خ

 

115 
 

 السؽاقع اإللكتخونية: 

• http://tanweer.sd/arabic/modules/smartixtion/item
php-:32. ?lenid  

• aspx-www.gcss/ye/defaultfileid:20137-?usb  
• www.mtess.gov.dz 
• www.albayan.a. 
• Qinfo/article244.html-www.almondial

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartixtion/item-php
http://tanweer.sd/arabic/modules/smartixtion/item-php
http://www.gcss/ye/defaultfile-aspx
http://www.gcss/ye/defaultfile-aspx
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.albayan.a/
http://www.albayan.a/
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