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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
ا
ة
ا

َل   أشرف املرسلين والسَلم علىوالصَّ

د ِّ
ي   وامليزانية املحترمرئيس لجنة املالية  السَّ

د ِّ
ي  ادة أعضاءات السَّ  املحترمون  اللجنة والسَّ

د ِّ
ي   املحترمة وزيرة العَلقات مع البرملانة السَّ

 
 
 را س  أ

ا
 اإلعَلم  ة

 الحضور الكرام

 تعالى وبركاته ورحمة هللاَلم عليكم السَّ 

 

 علىامليزانية و لجنة املالية ، اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء هذه في مستهل مداخلتي

 املالية لسنةل امليزانية تسوية املتضمن القانون  مشروع ناششةمل الفرصة منحنا هذهو استضافتنا 

8102. 

تم وفقا للبرنامج املسطر في مخطط عمل  8102 بهذه املناسبة أريد أن أؤكد لكم أن تنفيذ ميزانية

 الحكومة، ووفقا لألهداف التي رسمها القطاع.

مالية تقدر بـ  اعتمادات ، فقد خصص للقطاع بعنوان ميزانية التسييروبهذا الصدد

 .% 99,62دج، بنسبة استهالك تقدر بـ  002.440.111.111دج، تم استهالك  004.181.821.411

، دراسة 8180لتمست من لجنتكم املوشرة في مداخلتي أثناء مناششة شانون املالية لسنة إ وشد

، بعنوان الصندوق الوطني 218-022إمكانية إرجاء غلق حساب التخصيص الخاص رشم 

، لتمكين شطاعنا من استغالله لتغطية جزء من 8188ديسمبر  20للضمان االجتماعي، إلى غاية 

ع العلم مالذي يعرفه فرع التأمين عن املرض، العجز املالي  وجزء مناعد، العجز املالي لفرع التق

 املالية لهيئات الضمان االجتماعي، تاالختالال أن هذا الحساب موجه لتمويل 

  .الستغاللهاملراسيم التنفيذية  استصدار، لعدم 8102أي نفقة منذ  ولم يسجل



3 
 

د رسم آفاشا طموحة للنهوض بأعمدته الثالث، ، شوالضمان االجتماعيإن شطاع العمل والتشغيل 

 .الضمان االجتماعيو التشغيل العمل، 

 ترامباح االلتزامالقانون الدولي للعمل و  مبادئففي مجال العمل يسعى شطاعنا إلى تكريس 

 د  ص  الدولية التي  االتفاشياتالقواعد املتضمنة في 
 
ز الجزائر، السيما في مجال تعزي عليها تش

و ترشيتها وفقا للمعايير الدولية للعمل و ضمن نشاط  حماية الحريات النقابية  و االجتماعيالحوار 

شطاعنا الوزاري في منظمة العمل الدولية، حيث نسجل حضورنا في مختلف النشاطات و 

ن إثراء شواعد القانو  نساهم في تطوير  والندوات التي تنظمها هذه املنظمة، كما  املؤتمرات و

و نعمل بدون هوادة على مالءمة شانون العمل الوطني مع القواعد املكرسة في الدولي للعمل 

 الدولية. االتفاشيات

احترام القواعد  والسهر علىأماكن العمل  واألمن فيكما يسهر شطاعنا على تكريس الوشاية 

خالل تفعيل دور املعهد الوطني للوشاية من  وذلك من، فعول املتضمنة في القوانين السارية امل

من األخطار املهنية في نشاطات البناء  وهيئة الوشايةللعمل،  واملعهد الوطنياألخطار املهنية، 

 .(PRESTIMED) بريستيمادالعمل  ومؤسسة طبوالري  واألشغال العمومية

ة العمل مفتشي تجسدها ،ي كامل التراب الوطنيكما يتوفر القطاع على آلية رشابية فعالة تغط

ا يتعلق م وتقييم كلعالشات العمل  مجال والتنظيم فيمراشبة تطبيق التشريع على التي تسهر 

 بذلك.

الشباب إدماج  وإتمام إجراءاتأما بخصوص التشغيل، فإن القطاع يعكف اآلن على تنفيذ 

، 8101أكتوبر  31غاية ذين كانوا في حالة نشاط إلى عقود ما شبل التشغيل الاملستفيدين من 

 وفقا للمرسوم التنفيذي املتعلق بهذه العملية، حيث وضعت الدولة كل اإلمكانيات املالية

 .هذا الهدف والقانونية لتحقيق

اف فر جهود كل األطر شهر القليلة املاضية، بفضل تظاواضحا في األ  انتعاشاهذا امللف عرف 

 الذي عرفه. التأخر وتداركعلى تنفيذه  وحرص الحكومةاملعنية 

 سنوات ال وموزعين علىثالث عبر مراحل  امستفيد 200.111التي تشمل  وهي العملية
 
 ةي  ال  امل

 .8180، 8181، 8101: التالية
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وديته، شام محد والتي أثبتت التقييم التي عرفها جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي، وبعد عملية

ربة مقامن خالل تحضير جهاز جديد يعتمد على  ،النظر في املقاربة املنتهجةشطاعنا بإعادة 

سين العمل، بهدف تح واحتياجات سوق  ترتكز على التوافق بين التكوين، محضة اشتصادية

ا و العاملة الوطنية جغرافي، وضمان حركية أكبر لليد االشتصاديشابلية التشغيل في القطاع 

 مهنيا.

جا برنامإطار تجسيد مخطط عمل الحكومة،  وعلى هذا األساس، تضمن برنامج عمل شطاعنا في

لق بالوساطة يتع ومرونة فيما، إلضفاء أكثر شفافية وتعزيزهلعصرنة املرفق العمومي للتشغيل 

 ات الخاصة املعتمدة لتنصيبالهيئ وتوسيع نشاطفي سوق العمل، من خالل الخدمات عن بعد، 

دونة التنظيمية املسيرة لها، كما سيتم التصديق على مرسوم يتعلق بامل ومراجعة األطرالعمال، 

 .والوظائفالجزائرية للمهن 

كل القطاعات املعنية،  والتشاور معاللجنة الوزارية املشتركة  اجتماعاتوبعد من جهة أخرى، 

وزارية مشتركة، توصلنا إلى  ثالثة اجتماعاتوعقد ، العموميوالوظيف السيما شطاعي املالية 

إعداد تعليمة أحيلت على السيد الوزير األول لإلمضاء، تهدف إلى حلحلة الوضع ورفع القيود 

 املذكور آنفا. 220-01من أجل إدماج الشباب املعني باملرسوم  وتبسيط اإلجراءات

شمنة كل العمليات اإلدارية املتصلة باملواطن، من ، على ر وبصفة دائمةكما يعمل القطاع اآلن 

 أجل القضاء على البيروشراطية وإضفاء الشفافية على عمل القطاع.

إلتزامات السيد رئيس الجمهورية املتعلق  وضمن أما فيما يتعلق بدعم إستحداث النشاطات، 

تسمح سو التنظيمية التي  تم تحضير الجوانب التشريعية ، "عطلة إنشاء مؤسسة"بإستحداث 

بصفة  مهترشية املقاوالتية بصفة عامة و منح فرصة للعمال االجراء إلطالق مشاريعو  بإنشائها

 آمنة.

وشبل التطرق إلى اإلنجازات املحققة في إطار املنظومة  الضمان االجتماعي،فيما يتعلق ب أما

لتي مرت الصعبة ا التذكير باملراحل، فإنه من املهم وآفاق تطويرها االجتماعيالوطنية للضمان 

بها هذه املنظومة منذ االستقالل، حيث تعرضت جميع هيئات الضمان االجتماعي لهجمات 

منها، بصفة جزئية أو كلية  %21تدمير زهاء بإشدامه على إجرامية ارتكبها املستعمر شبل رحيله، 
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ة الوضعية املالي ، وتسبب في تدهور اجتماعيا مما أدى إلى حرق األرشيف وملفات املؤمن لهم

 ألموال.ه للهيئات الضمان االجتماعي بسبب نهب
 

يتم ل ،تم تجاوز هذه املحنة الجزائريين في ذلك الوشت، عمال القطاعو إطارات  وبفضل سواعد

بصدور القوانين املفصلية املؤطرة  0122التأسيس ملنظومة شوية اكتملت معاملها في سنة 

 رها.لتسيي
 

جميع ب وتضمن التكفل، وإجبارية االشتراك، والتضامنمنظومة ترتكز على مبدأي التوزيع 

عن  وهي التأمين ،ملنظمة العمل الدولية 018 االتفاشيةاملنصوص عليها في  (1التسعة ) األخطار

 املنح األمراض املهنية، البطالة، الوفاة، حوادث العمل، املرض، األمومة، العجز، التقاعد،

 .ةيالعائل

 
 نصبت، فقد إاالجتماعيمنظومة الضمان القطاع في مجال تعزيز  استراتيجيةو في إطار مواصلة 

دمات على غرار تحسين الخ ،فيها سابقا االنطالقالجهود على مواصلة تدعيم النشاطات التي تم 

ل عصرنة التأمين عن املرض  و تطوير الخدمات من خال ،إجتماعيا السيما لهم لفائدة املؤمنين

نظام البطاشة اإللكترونية   مشروع ن خالل، و التي عرفت شفزة نوعية ماإللكترونية عن بعد

  .الشفاء

مؤمن لهم  مليون مواطن مستفيد 82تغطي اليوم أكثر من  االجتماعيإن منظومة الضمان 

املنظومة بالعمل على تحقيق التوازنات تطوير هذه  وسنعمل على، وذوي حقوشهم يااجتماع

 املالية من خالل ما يلي:

 ، بتفعيل إنشاء صندوق وطني لتحصيلاالجتماعيالضمان  اشتراكاتتحسين تحصيل  -

 ؛االجتماعيالضمان  اشتراكات

 ؛واإلدارات العمومية االشتصاديةتطهير الديون املستحقة لدى املؤسسات  -

الديون املترتبة عن النفقات التي تم صرفها لحساب  حصيلت وتسريع عملياتتطهير  -

 ؛االجتماعيةالدولة في إطار التحويالت 

لتعرف بين القطاعات ل والتنسيق اإلداري تطوير تبادل املعلومات اإللكترونية بالتعاون  -

 ؛االجتماعيكلفين في مجال الضمان على امل

 النشطين األشخاص لتشمل االجتماعي الضمان منظومة في االشتراك شاعدة توسيع -

 سابواالنت اآللي لالنتساب جديدة تدابير خالل من الرسمي غير القطاع في املشغلين
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 توفير أنهش من الذي االجتماعي الضمان لهياكل اإلعالم أنظمة تطوير إلى باللجوء التلقائي

 ؛والتقييم املراشبة وضرورية لعملياتوشاملة  مضبوطة معطيات

طار القانوني اإل  وذلك بتعديلالتحصيل واملراشبة بالنسبة لألشخاص املؤمنين تعزيز مهام  -

أدوات شانونية فعالة  والتوفر على ل بغية تبسيط اإلجراءات اإلداريةملهمة التحصي

طنية و  طةواالستعانة بخار للتحصيل تتكيف مع التطورات االجتماعية واالشتصادية 

 ؛الضرورية لعمليات املراشبة والتقييم حول ممارسات التهرب الشبه الضريبي،

بعث ديناميكية جديدة لتفعيل عملية التعاشد بين صناديق الضمان االجتماعي  -

إطار إصالح منظومة الصحة التي يجب أن  يوالخاصة فومؤسسات الصحة العمومية 

ن ينتج عنه حتما تحسي وهو ماتكون منظومة مصنفة ضمن منظومات التأمين عن املرض 

شائمة على  اجتماعية اشتصاديةمات الصحية وجعل املؤسسة الصحية مؤسسة الخد

لسد حاجيات املواطنين في مجال الرعاية الصحية التي هي حق من  وإنتاج العالجالنجاعة 

 .الحقوق الدستورية املكرسة في كل الدساتير التي عرفتها البالد

زيز عق الضمان االجتماعي بـتتطوير الخدمات اإللكترونية عن بعد التي تقدمها صنادي -

خدمة التقاعد عن بعد، تحديد  ، نذكر من بينهاالخدمات عبر اإلنترنت للمستخدمين

هوية املتقاعدين عبر الهواتف الذكية من أجل إعفاء املتقاعد من تقديم شهادة الحياة، 

 التصريح عن بعد من أجل تعويض أداءات املرض واألمومة وحوادث العمل.

 شرةمباعبر ييم الطبي واالشتصادي في مجال التأمين الصحي، الذي يمر تطوير التق -

هذه الدراسات املنجزة ميدانيا بالتعاون  و تفعيل نتائج واألمراض األدوية دراسات حول 

 مع القطاعات املعنية بكل ملف.

لوطني اإنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق  -

للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء تدعيما للمنظومة القائمة من خالل إنشاء الركيزة 

اجتماعية -في دراسات اشتصادية املباشرة والتي استدعتالثانية لفرع التقاعد، 

 ديمغرافية لضمان ديمومة وفعالية هذه الخدمة الجديدة.و 

 

د ِّ
ي   الرئيس، السَّ

د ِّ
ي  ادة أعضاءات السَّ  اللجنة، والسَّ
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، واملواطنفي ختام مداخلتي هذه، أود أن أجدد لكم عزم الحكومة على تطوير العالشة بين اإلدارة 

أجل القضاء بصفة كلية على كل اإلجراءات  ومندمج منعن طريق وضع برنامج رشمنة متكامل 

 البيروشراطية وإضفاء شفافية مطلقة على أعمال اإلدارة.

واملتقاعدين املرض ى و يمس شرائح عديدة من املجتمع، على غرار العمال  خاصة وأن شطاع العمل

 .والفالحينوالحرفيين األعمال الحرة  النقابات وأصحابو  وأرباب العمل

 

كرم  على أشكركمجب التطرق إليها في هذه املداخلة، رتأيت من الواالتي احاور املأهم  ،تلكم هي

  واملتابعةاإلصغاء 

          

 .وبركاته تعالى ورحمة هللا والسَلم عليكم

 


