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شكر و تقدير

.خري ما نبدأ به هو احلمد هللا

وأخص العون إلجناز هذا العمل املتواضع،أتقدم بالشكر اجلزيل و العرفان إىل كل من قدم يل يد 

العمل، وعلى توجيهاته، بالذكر األستاذ املشرف الدكتور بن عزوز بن صابر لقبوله اإلشراف على هذا 

إرشاداته و نصائحه القيمة.

كما أتقدم خبالص الشكر و التقدير إىل األساتذة األفاضل الذين قبلوا اإلطالع على هذه الرسالة 

و املشاركة يف جلنة املناقشة ليثروها بعلمهم، فجزاهم اهللا خري جزاء و هلم منه خري ثواب.

، بصربه معي فقين طوال فرتة إعداد هذه الرسالةكما أتقدم بالشكر إىل زوجي الذي را

املستمرة. تشجيعاتهحبثه عن املراجع اليت تفيدين و على و 

األستاذ أوقاسي حمامي لدى الصندوق الوطين للتقاعد لوالية كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر إىل

املكتبات من خمتلف واليات عمال إىل كلو املراجع اليت تفيد حبثنا، و لتزويدي باملعلوماتجباية 

الوطن.



داءـــــــــــــــإه

أهدي مثرة عملي املتواضع هذا إىل:

،أعذب صوتني على مسمعي أيب و أمي

رفيق دريب الذي وقف جبانيب،

،كبدي زين الدينفلذة

،أشقاء روحي إخويت و أخوايت

و كل الزمالء و األصدقاءزميليت و صديقيت،

.مستغامنكل شخص عرفته يفالضيافة و الطيبة....أهل الكرم و 

مرية و جامعة عبد احلميد بن باديس و كل أساتذيت يف مجيع كل أساتذيت يف جامعة عبد الرمحن 

أطوار التعليم.

إليهم مجيعا أهدي هذا العمل...

 زيان مرمي
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:مقدمة

الوسيلة هوف، كحقالعملالدولية أو اإلقليميةسواء االتفاقياتو التشريعات الداخلية كرست 

عن  طريق األجر و ذلكاالعتماد على غريه،خالهلا الفرد من تأمني قوت يومه دون اليت يتمكن من

كون اهللا سبحانه ،الذي يتقاضاه، لكن حمدودية قدرة اإلنسان ال تسمح له بالعمل طوال حياته

وتعاىل خلق اإلنسان مبختلف مراحل من التطور، فيمر مبرحلة الطفولة ليصبح شابا مث كهال ليكون يف 

العمر ينقطع عن العمل بسبب العجز ، مما يستدعي األخري شيخا، ويف هذه املرحلة األخرية من 

تأمني هذه املرحلة من العمر، ومن هذا األساس ظهر نظام التقاعد يف تشريعات الدول كوسيلة فعالة 

ملواجهة األخطار االجتماعية اليت تظهر بسبب الشيخوخة، و أصبح من أهم األنظمة القانونية يف 

ت العصر عالقة عمله هلذا السبب، خاصة يف ظل تطوراالعامل اليت حتمي العامل بعد انقطاع

.احلديث

مل يأخذ التقاعد مفهومه كما نعرفه يف وقتنا احلديث إال يف منتصف القرن التاسع عشر، فأصبح 

يطلق على �اية نشاط العامل بعد عجزه عن العمل بسبب كرب سنه، وأصبح يطبق على كل فرد زاول 

سن معينة حدد�ا القوانني، رغم اختالف أنشطة أفراد ا�تمع، بعد أن كان نشاطا معينا بعد بلوغه 

عند ظهوره ال يطبق سوى على فئات معينة من العمال حمصورة بنص قانوين.

استلهم نظام التقاعد يف اجلزائر بعد االستقالل من القانون الفرنسي، ومتيز بتعدد األنظمة، إىل أن 

، فوحد 121-83يف القانون املتمثل1983تعلق بالتقاعد يف سنة ون مقاناجلزائريوضع املشرع

بذلك مجيع األنظمة اليت كانت سائدة قبل ذلك سواء من حيث احلقوق أو من حيث الواجبات، 

وحىت من حيث التمويل.

الناجتة من االنتقال من النظام االشرتاكي اجلزائريةنظرا لإلصالحات االقتصادية اليت باشر�ا الدولة

تعديالت القتصاد السوق، أثر هذا التحول على منظومة التقاعد، مما استوجب على املشرع إدخال

ء باستحداث أنظمة تقاعد جديدة بشروط جديدة كالتقاعد املسبق الناتج على منظومة التقاعد سوا

.1983جويلية 5الصادرة يف 28يتعلق بالتقاعد، ج.ر.عدد 1983جويلية سنة 2مؤرخ يف 12-83قانون رقم -1
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، كما أدخل عدة تعديالت على 101-94تشريعي مبوجب املرسوم الاقتصاديةعن التسريح ألسباب 

-97مبوجب األمر 1997، يف 182-96مبوجب األمر 1996، األول يف 12-83القانون 

مبوجب القانون رقم 1999سنةالذي أتى بالتقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن، يف133

لوضع شروط صناديق أخرى أو ، كما أصدر عدة قوانني أخرى سواء الستحداث99-034

من هنا فإن دراسة أنظمة التقاعد يف ظل التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر يشكل ،و جديدة

موضوعا جديرا بالبحث و التحليل، خاصة أن املشرع و �دف مواكبة هذه اإلصالحات أدخل 

مة التقاعد تعديالت على قانون التقاعد، كما ظهرت عدة قوانني يف هذا املوضوع مما أثر على منظو 

إجيابا و سلبا.  

و تأثريها يف تعديل نظام �دف هذه الدراسة أساسا إىل إبراز دور اإلصالحات االقتصادية 

من جهة أخرى دراسة مدى توافق هذا التعديل مع املصلحة ،يف ظل التشريع اجلزائريالتقاعد

االقتصادية من جهة واملصلحة االجتماعية من جهة أخرى.  

تشكل دراسة أنظمة التقاعد يف ظل اإلصالحات االقتصادية من أهم املواضيع اجلديرة بالبحث 

أثر على شروطه واملبادئ اليت أتى من أجله، اجلزائريواالهتمام، خاصة أن تعديل نظام التقاعد

أوهلما فضال عن انعكاسات هذه التعديالت على متويل نظام التقاعد، وتتأتى هذه األمهية من جانبني 

علمي و الثاين عملي.    

1994جوان 01مؤرخة يف 34املتعلق بالتقاعد املسبق ، ج.ر.عدد 1994ماي 26مؤرخ يف 10-94مرسوم تشريعي رقم -1
ون رقم  للقان، املعدل و املتمم1996جويلية 7الصادرة يف 42، ج.ر. عدد 1996جويلية سنة 6مؤرخ يف 18-96أمر رقم -2

.املتعلق بالتقاعد83-12
-83،املعدل و املتمم للقانون رقم  1997جوان 4الصادرة يف 38، ج.ر.عدد 1997ماي سنة 31مؤرخ يف 13-97أمر رقم -3

.لتقاعداملتعلق با12
و املتمم للقانون رقم  املعدل،1999مارس 24الصادرة يف 20، ج.ر.عدد 1999مارس سنة 22مؤرخ يف 03-99قانون رقم -4

املتعلق بالتقاعد،.83-12
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�دف تكييفه مع الواقع العملي، األمر الذي جعله يفرض تعديالت عرف نظام التقاعد عدة 

ذات أمهية كبرية تستدعي ألن يكون له جماال كبريا يف البحث العلمي، خاصة بالنسبة كموضوع نفسه  

التشريعية باعتبارهم املختصني يف معاجلتها. للباحثني يف ا�ال و كذلك املسؤولني يف وضع املنظومة 

كيفية تطبيق ذلك، تأيت إلثراء قاعد وفقا للمعطيات االقتصادية و إن دراسة موضوع إصالح نظام الت

احليز العلمي و خمتلف الدراسات اليت تنصب على أنظمة التقاعد، فرغم وجود البعض منها، إال أن 

، مما جيعل هذه الدراسة من بني الدراسات اليت تتناول هذا ال يكفي باعتباره موضوعا ذو أمهية

موضوع أنظمة التقاعد، و اليت من شأ�ا كذلك املسامهة يف ا�ال العملي.

إن تناول موضوع التقاعد هو من األمور البالغة األمهية ليس �رد كونه نظام قائم حبد ذاته، وما 

حيمي شرحية هامة من ا�تمع وهي فئة جنم من آثار بسبب تعديله فحسب، و لكن لكونه

املتقاعدين، كون هذا النظام هو الذي يضمن هلم دخال ( معاش التقاعد)  لذا فال بد من ضمان 

معاش مناسب و الئق لضمان احتياجا�م، كما حيمي فئة العمال كون هؤالء هم من يدفع نسبة 

يعمل وفق النظام القائم على التوزيع.االقتطاعات لصندوق التقاعد، باعتبار التقاعد يف اجلزائر

تنصب هذه الدراسة من اجلانب العملي حول البحث أوال عن أهم اإلصالحات اليت باشرها 

املشرع على منظومة التقاعد من خالل خمتلف التعديالت، و القوانني اليت سنها بعد األزمة 

من جانب آخر فإن هذه الدراسة تسعى و ،ال إىل اقتصاد السوق هذا من جانباالقتصادية واالنتق

أساسا إىل تدعيم هذه التعديالت، من خالل نقدها مع تبيان سلبيا�ا، و اقرتاح حلوال حول إصالح 

نظام التقاعد. 

كما أن أمهية اجلانب العملي هلذا البحث يتضح من خالل كونه ينصب على وقائع اقتصادية 

انونية، و اليت من خالل استغالهلا ميكن إجياد احلل األمثل. واجتماعية تتحكم يف وضع املنظومة الق

الكثري من الباحثني همأثري اإلصالحات االقتصادية يالبحث يف موضوع أنظمة التقاعد و تإن 

تطرأ عليه الكثري من خاصة منهم املختصني يف القانون االجتماعي، ذلك أنه موضوع جديد و 

.نتج عن ذلك العديد من اإلشكاالتو يالتطورات، التغيريات و 
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فالدافع األساسي يكمن يف أمهيته كونه اليت جعلتين أختار هذا املوضوع،الدوافع الذاتيةبنيمن

.قدم ا�تمع و ميسه بصفة مباشرةيعترب فرع من فروع الضمان االجتماعي، فهو يعكس ت

أمهها نقص الدراسة امليدانية وع حبثي هذاكما أن هناك دوافع موضوعية جعلتين أقبل على موض

، الوقوف على أمهية التقاعد كنظام ميكن من خالله حتقيق طموحات املتقاعدين و آماهلم ، إزالة له

اللبس والغموض على أنظمة التقاعد اجلديدة و تبيان إمكانيتها يف حتقيق االختالل يف توازن صندوق 

للدراسة.التقاعد ، اخلروج بنتائج علمية مفيدة

إن الدراسات املتخصصة اليت تتناول أنظمة التقاعد تكاد تنعدم، فال جند إىل حد اآلن أي كتاب 

متخصص ألنظمة التقاعد يف اجلزائر، وال جند إال بعض البحوث اليت تعترب قليلة جدا مقارنة حبجم 

مبا ينسجم والتطورات إن الدراسة اليت حنن بصددها ستحني كثريا من املعلومات، أمهية املوضوع

احلاصلة يف نظام التقاعد اجلزائري، السيما فيما جد من تعديالت، األمر الذي يسمح بنقدها وتقدمي 

اقرتاحات يف املوضوع. 

تسعى هذه الدراسة إىل تبيان منظومة التقاعد يف اجلزائر وكيف عدهلا املشرع وفقا لإلصالحات 

اإلشكالية التالية: ما مدى تأثري اإلصالحات االقتصادية على نظاماالقتصادية، وعليه ميكن صياغة 

إىل أي مدى أحاط وتتفرع هذه اإلشكالية إىل جمموعة من التساؤالت:التقاعد يف القانون اجلزائري؟ 

املشرع اجلزائري نظام التقاعد مبنظومة قانونية الزمة؟ وما اهلدف الذي أتى به املشرع بتعديالته لقانون 

و ما مدى فعالية هذه األنظمة؟عد، خاصة باستحداثه ألنظمة التقاعد اجلديدة؟التقا

نظرا لطبيعة الدراسة فإنه ال يكفي منهج واحد بعينه، و إمنا البد من االعتماد على أكثر من 

وعليه الذي جيعلنا نلم مبعظم جوانبه،منهج، لنستطيع االقرتاب أكثر من موضوع دراستنا بالشكل

 العامل مث االعتماد على املنهج التارخيي لالستفادة من معرفة التطور التارخيي لنظام التقاعد عربسيتم 

فهم العوامل اليت دفعت باملشرع لوضع نظام تقاعد خاص وموحد يف سنة يف اجلزائر وتوضيح و 

، وكذا االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي عند التعرض للمستجدات اليت تطرأ على1983
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قانون التقاعد، وحماولة تفسريها وفهم أبعادها وكذا البحث عن آثارها �دف الوصول إىل نتائج 

�دف تقدمي اقرتاحات يف املوضوع، كما سليمة ومنطقية، وتتبع وحتليل النصوص واخلروج بنتائج 

راءات النقدية ملختلف القواننيحاولنا توظيف املنهج النقدي يف بعض األحيان من خالل الق

ائري النصوص التشريعية، باإلضافة إىل املنهج املقارن الذي جلأنا إليه عند مقارنة التشريع اجلز و 

بتشريعات التقاعد املقارنة.

من خالل ، نبنيبابنيفصل متهيدي وفقد قسمنا دراستنا إىل،و لإلجابة على هذه اإلشكالية

من وضع هذا الفصل هو الفصل التمهيدي التطور التارخيي لنظام التقاعد و املقصود منه، و اهلدف

يف ، أماتبيان كيف ظهرت و تطورت فكرة التقاعد حىت أصبحت على ما هو عليه يف وقتنا احلاضر

ألول لدراسةني حيث خصصنا الفصل الفصمن خالل طرق للنظام القانوين للتقاعدالباب األول فنت

فخصصناه الثاين أنواع أنظمة التقاعد يف التشريع اجلزائري بعد اإلصالحات االقتصادية، أما الفصل 

للهياكل املكلفة بتسيري نظام التقاعد ومتويلها. 

ثالثة و قد قمنا بتقسيمه إىل حق التقاعداآلثار املرتتبة عن اكتساببينما نعاجل يف الباب الثاين

يف الفصل الثاين ، بينما تطرقنا احلقوق املقررة للمتقاعد و ذوي حقوقهسنا يف الفصل األول، در فصول

إىل آليات تسوية منازعات التقاعد، وأخريا الفصل الثالث تناولنا فيه تقييم نظام التقاعد يف ظل 

التحوالت االقتصادية.
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التطور التاريخي لنظام التقاعد و المقصود منه:فصل تمهيدي

يف ظل تطور ا�تمع و ظهور النظام الرأمسايل وانتشار الصناعة، كان البد من تأمني اليد العاملة عرب 

التأمني أثناء فرتة العمل، بل يتعدى ذلك إىل إنشاء أنظمة للضمان االجتماعي، وال يقتصر هذا 

يف خمتلف الدول و تطور اليت يعجز فيها العامل عن العمل، وعلى هذا األساس ظهر التقاعد الفرتة

بعد وفاته من معاش.ذوي حقوقه ، وذلك كي يستفيد املؤمن أو عرب مراحل عديدة من الزمن

جاهدة لتكريس احلماية االجتماعية، والعمل على حتسني 1عملت منظمة العمل الدوليةكما 

مستوى معيشة العاملني وذوي حقوقهم، فنصت يف خمتلف اتفاقيا�ا وتوصيا�ا على قواعد حتكم 

تلتزم �ا كل دولة صادقت عليها، ومن بني االتفاقيات والتوصيات اليت صدرت احلماية االجتماعية،

.صة بالتقاعد عن منظمة العمل الدولية تلك اخلا

خالل بالتقاعد كفرع من فروع الضمان االجتماعي من 2كما اهتمت منظمة العمل العربية

إصدارها كذلك لعدة اتفاقيات، كما أبرمت اجلزائر عدة اتفاقيات يف هذا ا�ال.

مقعد، 56تعد منظمة العمل الدولية إحدى الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة، يتكون جملس املنظمة حاليا من عضوية -1

مت االتفاق على قرار تعديل 1986 سنة ) دائمة تكون تابعة للدول اليت تعد " األكثر أمهية صناعيا " و يف10من بينهم عشر مقاعد (

الدولية إال أن هذا التعديل مل يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم توفر النصاب القانوين www.ilo.orgدستور منظمة العمل   .

1919كانت مسائل الضمان االجتماعي دائما من أولويات اهتمامات منظمة العمل الدولية، فمقدمة الدستور منذ عام-للتصديقات، 

محلت املنظمة مهام "تطوير إجراءات املكافحة ضد البطالة..

مام و محاية العاملني جتاه األمراض العامة أو املهنية و الطوارئ الناجتة عن العمل.. و تأمني معاشات الشيخوخة والعجز.." و قد ترتجم اهت

بين معايري موجهة إىل محاية فئات خاصة من العاملني جتاه املخاطر املنظمة يف مرحلة أوىل و منذ الدورات األوىل ملؤمتر العمل الدويل، بت

ماية احملددة كاألمومة، و طوارئ العمل و األمراض املهنية، و املرض والعجز ووفاة معيل العائلة و البطالة، و فيما يتعلق، بناحية خاصة، حب

 تنص على إعطاء أجراء املؤسسات الصناعية و التجارية، و املهن اليت35، رقم 1933الشيخوخة، فقد تبىن املؤمتر اتفاقيتني خالل العام 

اليت متنح نفس التقدميات لألجراء 36احلرة و العاملني يف املنزل تقدميات الشيخوخة اعتبارا من اخلامسة و الستني، و االتفاقية رقم 

عامر أنظر: ، كما صدرت توصيات يف هذا ا�ال.128و االتفاقية رقم102الزراعيني، كما نص على الشيخوخة من خالل االتفاقية رقم 

قية، سلمان عبد امللك، الضمان االجتماعي( يف ضوء املعايري الدولية و التطبيقات العملية)، ا�لد األول، دون طبعة، منشورات احلليب احلقو 

.208، 205، ص ص 1998لبنان، 
و تضم الدول التالية: األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، 1965الثاين يناير/ كانون 12تأسست منظمة العمل العربية يوم -2

.www.alolabor.orgاليمن.اجلمهورية العربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، اململكة العربية السعودية،
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على اعتبار قانون الضمان االجتماعي الفرنسي حديث النشأة، امتد هذا التأخر إىل اجلزائر، ومن 

، فطبق القانون الفرنسي على التقاعدبني فروع الضمان االجتماعي اليت امتازت بتأخر ظهورها جند 

، وبعد اجلزائريني يف العهد االستعماري بصورة عنصرية، أي يف حدود ما خيدم الفرنسيني آنذاك

استقالل اجلزائر مت متابعة العمل بالقوانني الفرنسية، مث تلى بعد ذلك تشريع عدة قوانني أمهها تلك 

يف منظومة الصادرة يف سنوات السبعينات، إىل أن وصلنا إىل الثمانينات اليت تعترب مرحلة انتقالية

اخلاص بالتقاعد.   121-38جمال من بينها قانون هذافصدرت عدة قوانني يفالضمان االجتماعي،

الفصل، التطور التارخيي لنظام التقاعد يف املبحث األول مث نتطرق هذانتناول من خالل بناء عليه 

الثاين.يف املبحث منه إىل املقصود 

لنظام التقاعدالتاريخيالتطور:المبحث األول

مث انتشر بعد ذلك ليشمل ،األوروبيةظهر التقاعد يف خمتلف الدول بدءا بالدول املتقدمة خاصة 

مجيع دول العامل، لكن هذا الظهور مل يقتصر على الدول بل ظهر كذلك يف املنظمات الدولية و كذا 

35اإلقليمية عرب إصدارها لعدة اتفاقيات يف هذا ا�ال، كإصدار منظمة العمل الدولية لالتفاقية رقم 

تخدمني يف املشاريع الصناعية والتجارية واملهن احلرة والعاملني املتعلقة بتأمني الشيخوخة اإللزامي للمس

اخلاصة بتأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف 36، وكذا االتفاقية رقم 2يف منازهلم وخدم املنازل

، كما أصدرت 4بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي102، وكذا االتفاقية رقم 3املشاريع الزراعية

صدرت عن منظمة العمل العربية أما على الصعيد اإلقليميالعمل الدولية عدة توصيات.منظمة 

1- قانون رقم 83-12 املتعلق بالتقاعد، السابق الذكر.

بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف املشاريع الصناعية و التجارية و املهن احلرة و العاملني يف منازهلم 35االتفاقية رقم -2

18،  بدأ نفاذها يف 1933جوان 8و خدم املنازل، املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته السابعة عشر جبنيف يف 

.1937جويلية 

بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف املشاريع الزراعية املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 36االتفاقية رقم -3

.1937جويلية 18، بدأ نفاذها يف 1933جوان 8يف دورته السابعة عشر جبنيف يف 
جتماعي املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته اخلامسة بشأن املعايري الدنيا للضمان اال102االتفاقية رقم -4

.1955أفريل 27، بدأ نفاذ االتفاقية يف 1952جوان 4و الثالثني جبنيف يف 
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أما على مستوى ، 1بشأن املستوى األدىن للتأمينات االجتماعية1971لسنة 3ة حتت رقماتفاقي

التشريع الوطين عرف نظام التقاعد يف اجلزائر تطورا منذ االستقالل إىل يومنا هذا. 

، مث يف االتفاقيات و يف تشريعات الدولالتقاعدإىل ظهور نظامعليه نتطرق يف املطلب األول و 

نعرج يف املطلب الثاين للتطور التارخيي لنظام التقاعد يف اجلزائر.

نظام التقاعدظهور :المطلب األول

ظهور نظام التقاعد يف االتفاقيات سواء تلك الصادرة عن منظمة نبنيمن خالل هذا املطلب

نقوم بعرض بعض االتفاقيات اليت أبرمت مث العمل الدولية أو تلك الصادرة عن منظمة العمل العربية

ظهور التقاعدلكيفية، أما الفرع الثاين فخصصناهيف الفرع األولو ذلك يةاجلزائر الدولةمن طرف

يف تشريعات الدول.مثالشريعة اإلسالمية ببدءا

التقاعد في االتفاقياتنظامظهور:الفرع األول

من خالل هذا الفرع مدى اهتمام كل من منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية حبق نبني

من خالل العنصرين ات الصادرة عن هاتني املنظمتنيالتقاعد عرب استقراء وحتليل نصوص االتفاقي

التاليني.

االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدوليةعلى ضوء التقاعد نظام -أوال

و 35مبوجب االتفاقيتني رقم 1933ظهر التقاعد لدى منظمة العمل الدولية يف سنة 

، مث أصدرت االتفاقية 128مبوجب االتفاقية رقم 1967وروجعت هاتني االتفاقيتني يف سنة 36

بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي، كما صدر عن منظمة العمل الدولية عدة 102رقم 

.ندرس هذه 1967لسنة 131والتوصية رقم 1933لسنة 43توصيات مثل التوصية رقم 

:إىل أهم ما جاء فيهاتفاقيات بالتطرق اال

مارس 27العربية بالقاهرة يف بشأن املستوى األدىن للتأمينات االجتماعية، املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل 3االتفاقية رقم -1

1971.
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الفئات حددت هذه االتفاقية)1(الصادرة عن منظمة العمل الدولية35فيما يتعلق باالتفاقية رقم 

اليت يطبق عليها هذا النوع من التأمني، فذكرت العمال اليدويني وغري اليدويني مبا فيهم التالميذ 

والتجارية واملهن احلرة، والعاملني يف منازهلم ، وكذلك املستخدمني يف املشاريع الصناعية الصناعيني

وخدم املنازل، ومنحت للتشريعات الداخلية احلرية لوضع يف قوانينها ولوائحها الوطنية االستثناءات 

اليت تراها ضرورية بالنسبة لفئات معينة منها: العمال الذين تتجاوز أجورهم مبلغا معينا، العمال الذين 

.العمال العاجزين أو الذين يتقاضون معاش عجز أو شيخوخة...اخلال يتقاضون أجرا نقديا،

كما أن املادة الرابعة من هذه االتفاقية نصت على أحد شروط استحقاق معاش الشيخوخة، وهو 

65شرط السن، حيث منحت للتشريعات الداخلية احلرية يف حتديد هذا السن، بشرط أال يتجاوز 

سنة.   

من األجر الداخل يف السابعة من االتفاقية املعاش على أنه مبلغا حمددا أو نسبة مئويةعرفت املادة 

منها أن يكون 19حساب التأمني أو خيتلف مع مقدار االشرتاكات، واشرتطت االتفاقية يف املادة

مبلغ املعاش كافيا لتغطية احلاجات األساسية لصاحب املعاش على األقل.

.35فجاءت بنفس أحكام االتفاقية رقم 362أما عن االتفاقية رقم 

ما ميكن مالحظته من خالل هاتني االتفاقيتني أ�ما بينتا حقوق املؤمن له يف التقاعد، فمعظم 

نصوصها تتحدث عن احلقوق املقررة للعامل عند التقاعد،  لكن هذا ال مينع من وجود بعض 

النقائص، وتتمثل هذه النقائص يف:

العمل الدولية نصوص االتفاقيتني حتت عناوين أي تقسيم مواد االتفاقية حسب ما مل تضع منظمة -

نصت عليه إىل أبواب أو فصول وبالتايل تفريعها إىل مباحث و مطالب مثال، مما يسهل على القارئ 

فهم حمتوى االتفاقيتني.

بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف املشاريع الصناعية و التجارية و املهن احلرة 35االتفاقية رقم -1

و العاملني يف منازهلم و خدم املنازل، املرجع السابق. 

املشاريع الزراعية، املرجع السابق.                 بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف36االتفاقية رقم -2
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مدة العمل، وال نالحظ من خالل هذه االتفاقيتني أن منظمة العمل الدولية مل تتطرق إىل شرط -

إىل كيفيات حساب معاش التقاعد وال على أي أساس يتم حسابه، مما يفهم أ�ا تركت األمر 

للتشريعات الداخلية لوضعها كيفما تشاء.  

، حيث نصت على 1021صدرت عن منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 1952يف سنة 

هذه االتفاقية عن منظمة إصدارالشيخوخة.اعتربالتقاعد يف اجلزء اخلامس منها حتت عنوان إعانة

العمل الدولية كدليل يف تطور التشريعات الدولية يف جمال التأمينات االجتماعية، أل�ا تطرقت إىل 

موضوع مهم واملتمثل يف املستوى األساسي للتأمينات االجتماعية، وختتلف هذه االتفاقية عن 

ومرونتها.االتفاقيات السابقة من حيث مشوليتها 

منها التأمني على االجتماعيةمشوليتها نظرا أ�ا جتمع يف وثيقة واحدة مجيع أنواع التأمينات تكمن 

الشيخوخة، وتعترب االتفاقية شاملة من حيث أ�ا مل حتدد فئات األشخاص املراد محايتهم من الناحية 

باملائة من 50ددة من السكان تبلغ القانونية، و بدال من ذلك نصت االتفاقية محاية نسبة مئوية حم

باملائة من مجيع السكان،وللدولة اليت صادقت على االتفاقية احلرية يف اختيار 20مجيع املوظفني أو 

تها على مرونتها من حيث أن الدول هلا االختيار عند مصادق. تتجلى هلاتطبيق ما تراه مالئما 

واحدا من الفروع احملددة يف االتفاقية و من بينها فروع بشرط أن تتضمن االتفاقية أن ختتار ثالث

.2التأمني على الشيخوخة

الستني، و قد و عرف القسم اخلامس من االتفاقية سن استحقاق املعاش، احملدد مبدئيا باخلامسة 

قسمت هذه االتفاقية ميدان التطبيق بشكل مرن استنادا ملعيار األجراء أو السكان املنتجني أو 

، مع إعطاء بعض الدول احلق باملخالفات املؤقتة ألحكام االتفاقية استنادا لألوضاع املقيمني

االقتصادية اليت متر �ا...على أن حتسب تقدميات الشيخوخة اليت جيب أن تكون دفعات دورية

باملائة باالستناد حسب 40نسبتها حمددة مبدئيا ب النماذج املعرفة يف االتفاقية، و استنادا ألحد 

بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي، املرجع السابق. 102االتفاقية رقم -1
.34، 33مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدويل، متويل املعاشات التقاعدية، جنيف، ص -2
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احلاالت إىل الدخل السابق للمستفيد، أو تؤخذ بعني االعتبار املوارد األخرى لعائلة املستفيد، على 

أن تتكيف تقدميات الشيخوخة حسب تطور املستوى العام للمداخيل، مع وجود جدول بياين ملحق 

.1من االتفاقية11بالقسم رقم 

االتفاقية رقم 1967الدولية يف سنة صدرت عن منظمة العمل102قياسا على االتفاقية رقم 

توصيات خاصة باملقياس األعلى للضمان اهلدف منصبا على تبين اتفاقيات و ، فقد كان 1282

االجتماعي، تتضمن هذه االتفاقية مثانية أقسام، فهي تتعلق فقط باملخاطر االجتماعية الثالثة للمدى 

هيف102ائلة، و مثل االتفاقية رقم ل العو فقدان معيالطويل و املتمثلة يف العجز، الشيخوخة

حتتوي على أحام خاصة بكل فرع و أخرى مشرتكة بني الفروع الثالثة، و للتصديق على االتفاقية 

.3يكفي بإحدى الفروع

املالحظ من خالل هذه االتفاقية أن غالبية األحكام املشرتكة و كذا األحكام املتعلقة بتعريف 

ل قريب جدا لالتفاقية متت صياغتها بشكشكل التقدميات، حسا�ا و مد�ااملخاطر حسب احلالة،

علما أن االتفاقية ، لى احملافظة على احلقوق املكتسبةكذلك ع128تنص االتفاقية رقم ، و 102رقم 

سواء على مستوى ميدان التطبيق أو على مستوى التقدميات..، و فيما يتعلق ،تنص على محاية أعلى

أن يتضمن ميدان التطبيق  جيب ،بتقدميات الشيخوخة املنصوص عليه يف القسم الثالث من االتفاقية

أو كذلك كل املقيمني الذين ال تتعدى ،أو فئات معينة من السكان املنتجني اقتصاديا،كل املقيمني

خالل اخلطر االجتماعي حدا أعلى..مع اإلشارة إىل أن نسبة التقدميات قد حتددت ب مداخلهم 

كما تضمنت االتفاقية جمموعة من الشروط املرنة، فقد أجازت استثناء باملائة من األجر املعتمد،40

عمال البحر و األجراء الزراعيني بصورة مؤقتة و فئات من األجراء من ميدان تطبيقها، كاستثناء 

.4ظفي القطاع العام ميكن استثناؤهم ضمن بعض الشروطمو 

.107عامر سلمان عبد امللك، املرجع السابق، ص -1
بشأن إعانات العجز و الشيخوخة و الورثة املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته احلادية و 128االتفاقية رقم -2

.1969نوفمرب 1، بدأ نفاذها يف 1967جوان 7اخلمسني جبنيف يف 
.207امللك، املرجع السابق، ص عامر سلمان عبد -3

4-عامر سلمان عبد امللك، املرجع نفسه ، ص 207، 208.
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اخلاصة 43منظمة العمل الدولية توصيات بشأن التقاعد منها التوصية رقم عنصدرتكما 

حيث نستخلص من خالل هذه التوصية ،1باملبادئ العامة للتأمني ضد العجز والشيخوخة والوفاة

النقاط التالية: 

سنة إذا كان يتجاوز هذا السن، 60سن احملددة الستحقاق املعاش إىل يوصي املؤمتر بتخفيض -

وذلك يف حالة ما إذا كانت الدولة قادرة على ذلك من الناحية االقتصادية واملالية وحىت من الناحية 

الدميوغرافية.

ة. ختفيض السن القانونية الستحقاق املعاش لألشخاص الذين يشتغلون يف األعمال اخلطرية والشاق-

جيب أن يكون املعاش كافيا إلشباع حاجات العمال عند بلوغهم سن الشيخوخة، وجيب أن تأخذ -

بعني االعتبار تكلفة املعيشة عند حتديد املعاش، وال جيب أن يقل املعاش الذي يقدم للمؤمن له الذين 

يف فرتة سواء،عن نصف األجر الذي كان يتقاضونه،دفعوا اشرتاكات فعلية خالل ثالثني سنة

إضافيةأو لفرتة حمددة تسبق فرتة استحقاق املعاش، كما جيب أن تقدم عالوة ،الدخول يف التأمني

عن األبناء املعالني و كانوا يف سن الدراسة، أو كان يواصل تعليمه العام أو املهين و ال يتجاوز سن 

السابعة عشر، أو كان االبن غري قادر عن الكسب بسبب عاهة، و تقدم عالوة عن الزوجة املسنة أو 

العاجزة اليت ال تتقاضى معاشا هلذا السبب.

.آخرتاج إىل رعاية دائمة من طرف شخص منح عالوة خاصة للمتقاعد الذي حي-

، 2اخلاصة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة131منظمة العمل الدولية التوصية رقم صدرتأكما 

برفعها مستوى احلماية املقررة يف عدة نقاط، خاصة و فيما يتعلق 128فهي تكمل االتفاقية رقم 

على املعاش و شرط التدرج و تعليق التقدميات بالشيخوخة، يف موضوع ميدان التطبيق و سن القبول

.3و التقاعد املؤجل و مستوى التقدميات

بشأن املبادئ العامة للتأمني ضد العجز و الشيخوخة و الوفاة املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 43التوصية رقم -1

.1933جوان 8دورته السابعة عشر جبنيف يف 
بشأن  إعانات العجز و الشيخوخة و الورثة املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية  يف دورته احلادية 131ة رقم التوصي-2

.1967جوان 7اخلمسني جبنيف يف و
.208عامر سلمان عبد امللك، املرجع السابق، ص -3
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االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربيةعلى ضوءالتقاعدنظام -ثانيا

التقاعد يف اجلزء اخلامس 1971لعام 3أوردت االتفاقية الصادرة عن منظمة العمل العربية رقم 

فنصت االتفاقية على املبادئ التالية:،1حتت عنوان تأمني الشيخوخةمنها

أوجبت هذه االتفاقية على الدول وضع منظومة قانونية خاصة بالتقاعد و جيب أن حتتوي على -

( التقاعد)، مدة دفع االشرتاكات أو مدة العمل اليت يستحق نقاط مهمة، املتمثلة يف سن الشيخوخة

باملائة من األجر، وأن 40عاش التقاعد، و ال جيب أن تقل نسبة املعاش عن من خالهلا العامل م

يأخذ بعني االعتبار مدى كفاية املعاش الذي يتقاضاه املؤمن له ملقابلة احلد األدىن من نفقات 

املعيشة. 

منحت هذه االتفاقية احلرية للتشريعات الداخلية يف وضع نصوص يتمكن من خالهلا العامل يف -

، كما الة معاش خمفضاعد قبل السن القانونية املقررة للذهاب على التقاعد، ويستحق يف هذه احلالتق

ميكن منح تعويض يصرف ملن يبلغ سن الشيخوخة و مل تصل مدة خدمته أو مدة دفع اشرتاكاته 

املدة املقررة الستحقاقه املعاش، كما ميكن للتشريع الوطين حتديد نسبة دفع االشرتاكات من طرف

املؤمن عليهم.

نالحظ من خالل استقراء هذه االتفاقية أ�ا أملت بكل ما يتعلق بالتقاعد حيث تطرقت من 

أساس حساب معاش التقاعد، احلد األدىن ملعاش خالل نصوصها إىل شرط السن، شرط مدة العمل،

أن هذه االتفاقية التقاعد، الذهاب على التقاعد قبل السن القانونية املقررة ...لكن ما نالحظه 

.منحت احلرية للتشريعات الداخلية لتحديد كل هذه العناصر

االتفاقيات المبرمة من طرف الدولة الجزائرية -ثالثا

ا تلك املتعلقة بالتقاعديف جمال الضمان االجتماعي عامة، من بينهأبرمت اجلزائر عدة اتفاقيات

مثل فرنسا، بلجيكا، املغرب، تونس...، ومن بني هذه االتفاقيات:،مع العديد من الدول

املرجع السابق.اعية،بشأن املستوى األدىن للتأمينات االجتم3االتفاقية رقم -1
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، واليت ألغيت واستبدلت باتفاقية 1965جانفي 19االتفاقية العامة املربمة مع فرنسا بتاريخ -

1املتعلقة بالضمان االجتماعي والسارية املفعول ابتداءا من 1980أكتوبر 1جديدة مربمة يف 

، 19811نوفمرب سنة 28املؤرخ يف 315-81من خالل املرسوم رقم واليت جاءت1982فيفري 

حيث نصت االتفاقية على تأمني الشيخوخة يف الفصل الثالث منها حتت عنوان تأمني الشيخوخة و 

مواد، حناول من خالل هذه الدراسة حتليل 9تأمني الوفاة (معاش الذين يبقون على قيد احلياة) يف 

بعض نصوص االتفاقية: 

من االتفاقية على رفع شروط اإلقامة، و معىن ذلك أنه يف حالة ما إذا وضعت 26نصت املادة 

أحد الدولتني شروطا خاصة باإلقامة على العمال األجانب فيها، فإن هذه الشروط تسقط على 

 فرنسا. املستفيدين من هذه االتفاقية سواء الفرنسيني املقيمني يف اجلزائر أو اجلزائريني املقيمني يف

يتضمن املصادقة على االتفاقية العامة بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية 1981نوفمرب سنة 28مؤرخ يف 315-81مرسوم رقم -1

الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية الفرنسية بشأن الضمان االجتماعي، وعلى الربوتوكول العام والربوتوكول امللحق وعلى امللحق 

01الصادرة يف 48، ج.ر. عدد 1980اريس يف أول أكتوبر سنة بالربوتوكول، املوقعة بب

.1981ديسمرب 

من بني االتفاقيات املربمة مع بلجيكا، املغرب و تونس نذكر:

.1968فيفري 27االتفاقية اجلزائرية البلجيكية املوقعة بتاريخ -

30االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اجلمهورية التونسية، املؤرخة يف -

.1973ديسمرب سنة 

ون االجتماعية املوقعة يف الرباط اتفاقية التعاون املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اململكة املغربية يف جمال الشؤ -

جويلية سنة 14املؤرخ يف 214-91الرئاسي رقم لى هذه االتفاقية مبوجب املرسوم ، حيث متت املصادقة ع1991جانفي سنة 7بتاريخ 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34، ج.ر. عدد 1991

مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اململكة املغربية، املوقعة باجلزائر االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بني حكومة اجل-

جويلية سنة 14املؤرخ يف 215-91، حيث متت املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1991فيفري سنة 23يف 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34، ج.ر. عدد 1991

بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و 1973ديسمرب سنة 30اقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بتاريخ ملحق االتف-

املؤرخ 217-91، حيث متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1991مارس 4حكومة اجلمهورية التونسية، املوقعة بتونس يف 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34ج.ر. عدد ، 1991جويلية سنة 14يف 

.2004سبتمرب 29االتفاقية اجلزائرية التونسية يف جمال الضمان االجتماعي املوقعة يف -
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إىل طرق تصفية معاش الشيخوخة، و ذلك يف حالة ما امنه27تطرق طريف االتفاقية يف املادة 

إذا خضع العامل املأجور الفرنسي أو اجلزائري يف إحدى الدولتني املتعاقدتني لنظام واحد أو عدة 

يلي:ة، فيستفيد من معاش الشيخوخة كماأنظمة للتأمني على الشيخوخ

ختوله احلق يف معاش إذا استوىف املعين مدة التأمني املطلوبة يف التشريع الفرنسي اليتاألولى:الحالة

استيفائه ملدة التأمني املطلوبة يف التشريع اجلزائري حلصوله على معاش الشيخوخة يف هذا الشيخوخة، و 

املعاش طبقا لتشريعها التشريع، ففي هذه احلالة فإن اهليئة املكلفة بالتقاعد لكل دولة حتدد مبلغ 

الداخلي، وتراعي يف ذلك فرتة التأمني املقضية يف ظل هذا التشريع فقط.

وهي حالة عدم استيفاء املعين ال يف التشريع الفرنسي وال يف التشريع اجلزائري شرط الحالة الثانية:

مني اليت قضاها املعين مدة التأمني املطلوبة يف تشريع كل دولة الستحقاق املعاش، فيتم مجع فرتات التأ

يف ظل التشريعني، وحتسب الفرتات اليت تدخل يف حساب مدة التأمني لدولة واحدة، لتقوم اهليئة 

اخلاصة بالتقاعد يف كل دولة حسب تشريعها الداخلي بتحديد ما إذا كان املعين مستويف الشروط 

املطلوبة ليثبت له احلق يف معاش الشيخوخة.

ا يستويف املعين شرط مدة التأمني املطلوبة يف تشريع أحد الطرفني وال يستوفيها يف عندمالحالة الثالثة:

تشريع الدولة األخرى للحصول على معاش التقاعد فإنه: 

بالنسبة للدولة اليت يستويف فيها املعين شرط مدة التأمني، فإن املؤسسة اخلاصة بالتقاعد حتدد مبلغ -

هذه الدولة مع مراعاة فرتات التأمني املقضية فيها فقط.املعاش طبقا ألحكام التشريع يف 

بالنسبة للدولة اليت ال يستويف فيها املعين شرط مدة التأمني يتم جتميع هذه الفرتات كما بيناه -

سابقا.

كما نصت االتفاقية ،  من االتفاقية31لسن طبقا للمادة كما تطبق أحكام هذه املادة على شرط ا

منها، فنصت على أنه ينتقل املعاش إىل ذوي احلقوق وفقا ملا 34احلقوق يف املادة على معاش ذوي 

أعاله.27درسناه يف املادة 
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الربوتوكول العام: حيث نص يف الشطر الثاين منه على اإلعانات املمنوحة للعمال األجراء الشيوخ -

و كيفية تطبيقها يف تشريع كال الدولتني.  

املتعلق بكيفيات حتويل االشرتاكات املستحقة هليئات 1972ماي 6املؤرخ يف امللحق بالربوتوكول -

أو سبق هلم أن أقاموا يف اجلزائر.الضمان االجتماعي واالحتياط االجتماعي من مدينني مقيمني 

تشريعات الدولو فيفي الشريعة اإلسالميةظهور التقاعد:الثانيالفرع 

لقد عرف نظام التقاعد عدة تطورات عرب التاريخ، فاختلفت األنظمة املعتمدة من دولة إىل أخرى 

، ففي البداية كان هذا النظام يتم بطريقة بسيطة كجمع األموال منهاوذلك مرتبط بدرجة تقدم كل 

من طرف أفراد ا�تمع و توزيعها على من يعجز عن العمل والكسب بسبب كرب سنه، فكان يتم

فهكذا ظهر نظام التقاعد يف الشريعة اإلسالمية مث ظهر يف بطريقة تكافلية بني أفراد ا�تمع الواحد،

عاملنا احلاضر يف تشريعات الدول.

ور التقاعد في الشريعة اإلسالميةأوال: ظه

نشأ نظام الضمان االجتماعي مع ظهور اإلسالم، فأوجب على الدولة كفالة كل فرد يعيش على 

أرضه و يف جمتمعه، و هذه الكفالة قد قررت منذ أربعة عشر قرنا، و ذلك كضرورة حتمية للقضاء 

عرف نظام الضمان االجتماعي منذ ، ف1على البؤس و الفقر و حترير اإلنسان من عبودية احلاجة

قال نشأته بفعل تكريس املنظومة اإلسالمية للتكافل االجتماعي بني أفراد ا�تمع اإلسالمي، حيث 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " مثل املسلمني يف توادهم و ترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا 

."و احلمىاشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر

و األساس ضمان احلاجيات االقتصاديةهذا ما أدى إىل خلق مؤسسات كانت غايتها 

الديوان اخلاص بالعطاء زكاة، و مؤسسة بيت املال، و و الللفرد كمؤسسة الوقف و النذر  االجتماعية 

و تقدمي املعاشات للمستحقني الذي أنشأه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وفق قوائم، فكانت 

ار داملايل الوضعي (دراسة مقارنة))،  هشام مصطفى اجلمل، دور املوارد البشرية يف متويل التنمية ( بني النظام املايل اإلسالمي و النظام -1

.353، ص 2006الفكر اجلامعي، مصر، 
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كما يروى عن اخلليفة -غري املسلمني القاطنني بالدولة اإلسالمية-املعاشات تصرف حىت للذميني

عبد العزيز أنه كتب ألحد والته قائال: أنظر من قبلك أهل الذمة قد كربت سنه، و ضعفت عمر بن

قوته، وولت عنه املكاسب، فأجره له من بيت مال املسلمني ما يصلحه، فإنه قد بلغين أن أمري 

مر بباب قوم فوجد سائل يسأل شيخا كبريا ضرير البصر، فضرب عضده 1املؤمنني عمر بن اخلطاب

ى، قال: أسأل ه، و قال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي، قال: ما أجلأك إىل ما أر من خلف

و ذهب به إىل منزله فرضخ له بشيء من املنزل، مث السن. قال فأخذ عمر بيدهاحلاجة  و اجلزية و 

خنذله عند فواهللا ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، مث و ضرباءهت املال فقال: انظر هذاأرسل إىل خازن بي

و املساكني" و الفقراء هم املسلمون، و هذا من املساكني ووضع عنه ا الصدقات للفقراءاهلرم " إمن

، بل األكثر من ذلك فقد ربطت بعض آليات التضامن مبجال العبادات  2اجلزية و عن ضربائه

.3الفقرة و العجزةكالزكوات اليت تعد ركنا من أركان اإلسالم تفرض على املسلمني وجوبا و تقدم إىل 

يتميز الضمان االجتماعي يف اإلسالم عن نظريه يف النظم الوضعية األخرى بأنه مسؤولية مشرتكة 

و باعتبار أن هذا أحد ،تساهم فيه الدولة بإمكانيا�ا املتعددة، باعتبارها اجلهة الرمسية لذلك

باعتبارهم جهة غري رمسية، بأمواهلم سواء الواجبة يساهم فيه األفراد ملسؤوليات امللقاة على عاتقها، و ا

.4عليهم كالزكاة ، أو االختيارية كالصدقات

ظهور التقاعد في تشريعات الدولثانيا:

 يظهر الضمان االجتماعي يف عاملنا املعاصر إال كنتيجة للصراع و املشاكل اليت نتجت عن مل

املشاكل االجتماعية اليت أفرز�ا الثورة الصناعية و ما أحدثه التطور صراع الطبقات، و تولدت عن 

يف وضع منظومات قانونية حتمي طبقة العمال من خطر الشيخوخة، فأول ،فتم التفكري 5االقتصادي

من نادى بتدخل الدولة لوضع نظام اجتماعي حيمي الفقراء واأليتام واألرامل هو االسباين " فينيس"، 

.13، ص شرنالاريختون، دار السالم للطباعة و النشر، سوريا، دالطبعة األوىللتكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، ا-1
.357هشام مصطفى اجلمل، املرجع السابق، ص -2
.13عبد اهللا ناصح علوان، املرجع السابق، ص -3
.359هشام مصطفى اجلمل، املرجع السابق، ص -4
.353، ص نفسههشام مصطفى اجلمل املرجع-5
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نظام التقاعد هم العاملني لدى منام يف بعض األقطار آنذاك، وكان أول  املستفيدينفطبق هذا النظ

كافأت الدولة االسبانية 1835الدولة أي موظفو الدولة وأوهلم احملاربون العسكريون، ويف سنة 

األشخاص املسامهني يف فتح أمريكا الالتينية مبنحهم رواتب تقاعدية طبقا لنظام التقاعد املطبق 

، و هكذا بدأت فكرة التأمني على التقاعد تظهر و تنتشر يف تشريعات الدول.1ذاكآن

سماركيبالتشريع األلماني و النموذج ال-أ 

فقد ظهرت شهدت أملانيا أول تشريع للضمان االجتماعي، من بينها التشريع املتعلق بالتقاعد،

) مببادرة 1880يف أواخر القرن التاسع عشر(أنظمة الضمان االجتماعي يف العامل الصناعي، يف أملانيا

، فأنشأت احلكومة األملانية أول نظام واسع للتأمني االجتماعي بني 2املستشار األملاين "بسمارك"من

، وذلك بغية من املستشار األملاين جذب الطبقة العاملة، فرتكزت جهوده18893و 1883عامي 

زايا االجتماعية للحد من بعض األخطار االجتماعية على حتسني أوضاع هذه الفئة مبنحهم بعض امل

.4اليت ميكنهم التعرض هلا

نتيجة هلذه اجلهود أصدر بسمارك ثالث تشريعات متعاقبة، أوهلا يتعلق بالتأمني على املرض، 

والثاين يتعلق بالتأمني ضد إصابات العمل، أما التشريع الثالث فيتعلق بالتأمني ضد خماطر العجز و

.5شيخوخةال

جامعة بن عكنونإلدارة و املالية، كلية احلقوق،جعيجع حسني، النظام القانوين للتقاعد يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف ا-1

.15، ص 2003-2002(اجلزائر)، 
2- SALHI TARIK, Les voies de réformes du système de retraite en Algérie :Vers la

distinction entre les attributions de l’Etat et de la sécurité sociale, thèse pour l’obtention

de doctorat en science commerciales , université d’Oran 2, faculté des sciences

économiques, commerciales et des sciences de gestion, 2014, 2015, p 12.
.5صاملرجع السابق،مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدويل، -3
.18، ص 2010، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، ام األساسي و النظم املكملة)حممد حسن قاسم، شرح التأمينات االجتماعية (النظ-4
اختلفت املصادر حول تواريخ صدور القوانني من طرف بسمارك، فهناك من أشار  بصدور التشريع املتعلق بالتأمني على املرض يف سنة -5

، و أخريا التشريع املتعلق بالتأمني ضد خماطر العجز و الشيخوخة يف 1884، مث التشريع املتعلق بالتأمني ضد إصابات العمل يف 1883

، و هناك من أشار بصدور التشريع املتعلق بالتأمني ضد إصابات العمل يف 18مد حسن قاسم، املرجع السابق، ص عن حم1889

، مث التشريع املتعلق بالتأمني ضد خماطر العجز و الشيخوخة يف1983،  التشريع املتعلق بالتأمني على املرض يف 1871

1984.SALHI Tarik, OP. CIT P. 12…
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بعدها مت جتميع كل التشريعات يف تقنني واحد مسي بتقنني التأمينات االجتماعية، وبعدها مت 

تعديل هذه القوانني ووضعها يف نظام شامل، إال أنه اقتصرت التأمينات االجتماعية يف هذه املرحلة 

عات بعد ذلك إىل القطاعلى امليدان الصناعي وعلى األشخاص الذين يتقاضون أجرا بسيطا، لتمتد 

فقد كانت تدفع إجباريا من طرف العامل وكذا أصحاب العمل، األخرى، أما عن االشرتاكات 

.1باإلضافة إىل مسامهة الدولة يف هذا النوع من التأمني على الشيخوخة

جييفر التشريع البريطاني و النموذج الب-ب

، احلربخالل 1942و تقريره املنشور يف سنة بفريجمسي منوذج بفريج نسبة إىل اللورد ويليام هنري

espritالذي جاء من خالله مببدأ روح املساعدة " d’assistance الذي أصبح ضروريا بعد"

، حيث يهدف إىل إخراج األفراد من البؤس ويضمن للجميع حياة 1929األزمة االقتصادية سنة 

فيضمن تطور هذا النظام يف بريطانيا، و ميول عن طريق الضرائب( ضرائب على األرباح)، ،2مالئمة

.3منح موحدة توزع على كل األشخاص، سواء تزاول عمل مأجور أو ال

أما عن الفرق بني منوذج بسمارك و منوذج بفريج فنستطيع أن منيز بينهما من حيث ثالث نقاط:

ويله على االشرتاكات اليت يدفعها العمال، بينما يعتمد  نظام بفريج يف يعتمد النظام البسماركي يف مت

هي مقيدة يف النظام األول تدفع املنح نسبة إىل االشرتاكات، إذا ف، لضريبة على الدخلمتويله على ا

تقدم كما ،إذا فهي غري مقيدة بعالقة العملالنظام الثاين فإن املنح موحدةبعالقة العمل، بينما يف

.4املنح يف منوذج بسمارك للعمال فقط، بينما يف منوذج بفريج فإن املنح توزع على كل ا�تمع

سماركي و البفرجيي، إال أننا نستطيع أن منيز يف كل دولة التقاعد يف العامل بالنظامني البتأثرت أنظمة 

، يتعلق ربعة أصنافملعاصرة للتقاعد إىل أتأثري كبري لنظام أو آلخر، فنستطيع أن نصنف األنظمة ا

.19، 18، شرح التأمينات االجتماعية (النظام األساسي و النظم املكملة)، املرجع السابق ،ص حممد حسن قاسم-1
2- HADJENE Omar, Problématique du système de retraite en Algérie, thèse pour

l’obtention du doctorat et sciences économiques, faculté des sciences économique, des

sciences commerciales et des sciences de gestion, université d’ALGER 3, sans date

d’édition , sans page ,
3- SALHI Tarik, op.cit, p 13.
4- SALHI Tarik, ibid, p 13 , 14.
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مؤسسة على سوق العمل و األصناف املهنية، فمعاش التقاعد سماركية حمضةأنظمة ببالصنف األول

يت من طرف املنتسبني واملستخدمني، و من الدول الاالشرتاكاتمرتبط مباشرة باألجور، حيث تدفع 

يتم سماركية مع وضع شبكة أمانأنظمة بب، أما الصنف الثاين يتعلقأخذت �ذا النظام جند أملانيا

تنظيمها بنفس طريقة تنظيم األنظمة األوىل، لكن تضاف إليها قوانني املنح األدىن للفقراء رغم أ�م 

ليسوا مرتبطني بأي نشاط مهين، مثل فرنسا، بلجيكا، ايطاليا، اسبانيا.

يغطي كل املواطنني الذي يعتمد يف األساس األول على نظام ،أنظمة بفرجييةيتعلق الصنف الثالث ب

وى املهين، مثل بريطانيا، ممول عن طريق االشرتاكات، و على أساس ثان شامل و منظم على املست

مطبق على  االجتماعينظام واحد للتأمني لأنظمة شاملةب، أما الصنف الرابع و األخري فيتعلقهولندا

ف الضريبة و قاعدة ثانوية موحدة و مسرية من طرف الدولة و تغطي كل األشخاص و ممول من طر 

1الفئة النشيطة مثل السويد، النرويج.

التشريع الفرنسي-ج 

نظام للحيطة االجتماعية أو ما يسمى بصناديق االدخار 1776أما يف فرنسا فقد عرف يف سنة 

، ولصاحل 1831العسكريني يف سنة لفائدة عمال البحر، مث أنشئ نظام تقاعد خاص بالعجزة من 

، وبعدها صدر أمر يتضمن توحيد الضمان االجتماعي 1853بعض موظفي الدولة يف سنة 

، ويف سنة 1945واستفادة مجيع األشخاص من تغطية األخطار مهما كانت طبيعتها وذلك يف سنة 

نتماء إىل هذا أنشئ صندوق تأمني الشيخوخة حلماية املسنني من عواقب الزمن وكان اال1950

هو املصدر 1910الصندوق اختياري، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن هناك من يرى أن صدور قانون 

.2األساسي لظهور نظام التقاعد يف فرنسا

على العموم  فقد تأثر التشريع الفرنسي بالتشريع األملاين ويظهر ذلك أثناء استعادة ملقاطعيت األلزاس

د كان العمال قد اكتسبوا حقوقا يف ظل االحتالل األملاين ما جيعل من الصعب واللورين من أملانيا، وق

سلبهم لتلك احلقوق، فكان على املشرع الفرنسي إجياد حل هلذه الوضعية، فقام بتعميم املزايا اليت 

1-DEVOLDER Pierre, le financement des régimes de retraite, édition economica, paris,

2005, p20.
.17، 16جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -2
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، فأصدر جمموعة من القوانني يف ظل هذه الوضعية، و املتمثلة يف قانون اإلقليميتمتع �ا عمال هذا 

، فوضع من خالهلا املشرع الفرنسي أسس الضمان 1930أفريل 30، تاله القانون 1928أفريل 5

.1االجتماعي يف فرنسا

منذ هذه الفرتة مت تعديل نظام التقاعد الفرنسي عدة مرات، فصدرت عدة قوانني أمهها قانون 

1947 سنة اخلاص بتأمني الشيخوخة ويشمل كافة أفراد الشعب، وكذلك صدر قانون يف1946

صدر قانون ينشئ املشرع من خالله صندوق 1957وهو نظام تكميلي لتقاعد اإلطارات، ويف سنة 

1982، مث صدر يف 1975التقاعد التكميلي لغري اإلطارات مث مت تعديله مبوجب قانون صدر يف 

استمر قانون يتعلق بتخفيض سن التقاعد إىل ستون سنة للرجال ومخس ومخسني سنة للنساء.هكذا 

نظام التقاعد يف االنتشار يف باقي الدول األوروبية متأثرة يف األساس بالتشريع األملاين، فقد ظهر هذا 

2التأثري بصورة سريعة مثل اجنلرتا، لوكسمبورج، هولندا، النمسا، النرويج، السويد، ايطاليا و بلجيكا...

الواليات المتحدة األمريكية-د 

هور يف الواليات املتحدة األمريكية، فظهرت بذلك عدة قوانني تتمثل:بدأ نظام التقاعد يف الظ

.1911أول قانون خاص بالتقاعد طبق على كل الواليات املتحدة األمريكية كان يف عام -

تطبيق نظام التقاعد على ، فامتد سريان 1920صدر املشروع العام للحكومة الفدرالية يف عام -

أصحاب املهن احلرة و العاملني حلسا�م اخلاص.  العمال و 

صدر قانون نظام التقاعد االجتماعي الذي يشمل كل العمال وأصحاب األعمال 1935يف عام -

.3واملهن، حيث منح مزايا أكثر للفئة املعنية بالتقاعد، كما وفر مساعدات للشيخوخة

جزائرالتطور التاريخي لنظام التقاعد في ال:المطلب الثاني

مر نظام التقاعد يف اجلزائر بعدة مراحل بدءا بنظام التقاعد أثناء االحتالل الفرنسي حيث يطبق 

القانون الفرنسي على العمال اجلزائريني والذي متيز بعدة تعديالت وتغريات مث مرحلة منذ االستقالل 

.20حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -1
.17،20جعيجع حسني، املرجع السابق، ص-2
.20، 19، ص جعيجع حسني، املرجع نفسه-3
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السيادة الوطنية،إىل أن والذي استمر العمل بالقانون الفرنسي إال ما يتعارض مع 1983إىل غاية 

.1والذي عرف عدة تعديالت بعد ذلك1983لسنة 12_83جاء قانون 

الفرنسيمرحلة االحتالل:الفرع األول

كانت معظم قوانني الضمان االجتماعي يف اجلزائر أثناء املرحلة االستعمارية، من بينها القوانني 

.)2(ايل وامتدادا له يف أغلبهااملتعلقة بالتقاعد إرثا من النظام الفرنسي الليرب 

اتسمت مرحلة االحتالل الفرنسي يف جمال التقاعد بالتعقيد وعدم االستقرار حيث كان نظام التقاعد 

،جاء هذا القانون 1898خاضع للقانون الفرنسي والذي كان يطبق على موظفي الدولة يف عام 

ال لفائدة الفرنسيني خصوصا العاملني يف اجلزائر بصفتهم موظفني أو أجراء، وكان ميتد إىل العم

اجلزائريني العاملني يف اإلدارات الفرنسية . 

وكان اهلدف منه إنشاء 05/04/1910استمر الوضع إىل غاية صدور القانون الفرنسي بتاريخ 

.وبعد ذلك أصدرت احلكومة الفرنسية 3نظام تقاعد للعمال األجراء يف الصناعة والتجارة والزراعة

ئر يف جمال الضمان االجتماعي و الذي دخل حيز الذي طبق يف اجلزا1919سبتمرب 25قانون 

و قد طرأت عليه عدة تعديالت فيما بعد حيث صدرت عدة قوانني 1921جانفي 1التنفيذ يف 

.19304أفريل 30، مث صدور قانون آخر يف 1928أفريل 05قانون تتمثل يف: صدور

نسا، الذي مسح مبيالد نظام صدر قانون جدي يتعلق باحلماية االجتماعية يف فر 1943ويف سنة 

.5تقاعد

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83رقمقانون -1
.68، ص 2014، دار اهلدى، اجلزائر، ن االجتماعي وفق القانون اجلديدجمال الضمامسايت الطيب، التأمينات االجتماعية يف -2

3- AUDINET Jacques , sécurité sociale , sans édition, sans maison d’édition, ALGERIE,

sans date d’édition, p 24 .
.60جعيجع حسني، املرجع السابق، ص-4

5- ROUABHI Mohamed Reda, le système de sécurité sociale en Algérie (évolution

historique), sans édition, el dar el othmania, Algérie, 2010, p 98.
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بعد مرور عدة سنوات، وبعد تضحيات جسام، وكفاح مرير من طرف الطبقة العاملة اجلزائرية 

بطلب حقها يف التقاعد والراحة عند بلوغ سن الشيخوخة و العجز عن العمل، أصدر ا�لس 

ية يف اجلزائر، وكان أول نص أنشأ يتعلق بإنشاء نظام احلماية االجتماع49-045اجلزائري قرار رقم 

قانون الضمان االجتماعي يف اجلزائر، والذي طبق على بعض الفئات املهنية والذي دخل حيز التنفيذ 

.1املعدل واملتمم بعدة قرارات1949جوان 10املؤرخ يفمروجب األمب

ىل العمال اجلزائريني ابتعد أسس هذا القرار لنظام التأمينات االجتماعية، إال أن توسيع هذا النظام إ

بشكل كبري عن املبادئ األساسية للنصوص التشريعية املسرية له، فأغلب األداءات املمنوحة كانت 

باملائة من األيادي 80حتت شروط صعبة التحقيق بالنسبة للعمال املزارعني يف بلد يشكل هؤالء 

.2العاملة فيه و أغلبهم من اجلزائريني

لتاريخ،وحتت ضغط االحتجاجات العمالية واحلركات االجتماعية مت إحداث مثانية ابتداء من هذا ا

أنظمة كانت تتميز بوجود اختالفات كبرية فيما بينها، سواء فيما يتعلق بااللتزامات أو االمتيازات اليت 

ختص كل نظام، وتتمثل هذه األنظمة يف: نظام املوظفني، النظام العام، النظام الفالحي، نظام 

ملناجم، نظام العمال غري األجراء، نظام عمال قطاع الكهرباء، نظام عمال السكك احلديدية، نظام ا

، وبذلك صدرت عدة قرارات تقضي بإنشاء صناديق خمتلفة للضمان االجتماعي يف 3عمال البحر

نشاطات خمتلفة و اليت تتمثل يف:

املوظفني الرمسيني، واملستخدمني و الذي حيوي 1949مت إنشاء الصندوق العام للتقاعد سنة -

املدنيني للدولة، وشبه العسكريني، وعمال املالحة اجلوية.

بنظامني أساسي وتكميلي وكان النظام 1950مت إنشاء صندوق خاص بعمال املناجم سنة -

التكميلي إجباريا و لكنه خصص للعمال والتقنيني واملساعدين هلم فقط. 

1-Salhi Tarik, op. cit, p 99.
ين للتقاعد)، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف بن عبد الرمحان الياس، إشكالية نظام التقاعد يف اجلزائر( دراسة حالة الصندوق الوط-2

.4، ص النشرنةسونالعلوم االقتصادية علوم مالية، جامعة اجلزائر. د
) وتكاملها مع اآلليات اجلديدة للتقاعد يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة، saaحمديد مليكة، واقع وآفاق الشركة الوطنية للتأمينات(-3

.53، ص 2012، 3 العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر رسالة دكتوراه يف
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22الصادر يف 53-020مني على الشيخوخة مبوجب القرار رقم أنشئ نظام التأ1953سنة -

.1953ماي 

و كان يسري منحة 1954جوان 24مت تأسيس الصندوق اجلزائري للتأمني على الشيخوخة يف -

العمال املسنني األجراء وكذا معاش الشيخوخة، واعترب هذا النظام نظاما عاما يشرتط على املؤمن فيه 

و أربعون ثالثيا كحد أدىن من النشاط لكي يكون له احلق يف املعاش.إثبات عشر سنوات أ

، 1957ديسمرب 30مت تأسيس صندوق التقاعد لغري األجراء بقرار صادر يف 1957يف سنة -

تكلف بتقدمي منح الشيخوخة للذين ال يستفيدون من نظام تقاعد األجراء والتابعني لقطاعات التالية: 

الفالحية، كما مت تأسيس صندوق التعاون الفالحي هن الصناعية واحلرفية واملهن احلرة وأصحاب امل

.1إليه إجباريا بل مقررا من قبل جملس اإلدارة للصندوقاالنتماءومل يكن 

بالنظر إىل وضعية اجلزائر خالل مرحلة االستعمار، ميكن القول أنه و إن ظهر نظام تأمني 

، من بينها التأمني على الشيخوخة 2كان جزئيا و انتقائيااجتماعي، فإن تطبيقه على أرض الواقع

(التقاعد). 

1983مرحلة منذ االستقالل إلى غاية :الفرع الثاني

عرفت مرحلة ما بعد االستقالل يف اجلزائر أ�ا امتداد للنظام الفرنسي، ولكن كانت لفرتة حمدودة، 

ألنه عرفت عدة تطورات وتغيريات بعد ذلك، وذلك متاشيا مع وضعية اجلزائر سواء من الناحية 

رتاكي، مما االجتماعية أو االقتصادية، ألنه سرعان ما أخذت اجلزائر استقالهلا انتهجت النظام االش

فمباشرة بعد .3فرض عليها إجراء تغيريات على كل املستويات خاصة يف جمال احلماية االجتماعية 

ظهر يف ظل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية قانون 1962جويلية 05استقالل اجلزائر يف 

.62، 61جعيجع حسني، املرجع السابق،  ص -1
.69مسايت الطيب، املرجع السابق، ص -2
التأمني التكافلي مسايت الطيب، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، ندوة حول مؤسسات -3

دون تاريخ  والتأمني التقليدي بني األسس النظرية و التجربة التطبيقية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس،

دون ترقيم للصفحات.
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.بالتايل 1يادة الوطنيةاملتضمن متديد التشريع الفرنسي يف اجلزائر إال ما يتعارض مع الس62/157

خضع نظام التقاعد بعد االستقالل لتقسيم جهوي، فأصبح مسري من قبل صناديق جهوية متثلت يف 

، صندوق تأمني الشيخوخة (CAVIC)صناعيني و التجار بقسنطينة لصندوق تأمني الشيخوخة ل

التجار )، و صندوق تأمني الشيخوخة للصناعيني وCAVICAللصناعيني و التجار باجلزائر(

). بعد أن كان تأمني CRPL)، إىل جانب صندوق التقاعد للمهن احلرة( CAVICOبوهران(

الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية يسري من طرف الصناديق اجلهوية الثالثة 

(وهران،اجلزائر،قسنطينة) أصبح يسري من طرف الصندوق اجلزائري للشيخوخة للتجار 

.2(CAVCIA)والصناعيني

املتعلق بنظام التقاعد العام للعمال يف القطاع غري 64-363وبقرار رقم 1965سنة يف 

الفالحي، مت مجع كل الصناديق التقاعد العامة للعمال يف القطاع غري الفالحي يف صندوق واحد 

.CAAV(3يسمى الصندوق اجلزائري للتأمني على الشيخوخة (

عدة أنظمة مما أدى إىل تعقيدها سواء يف التنظيم ما ميكن مالحظته خالل هذه املرحلة هو ظهور

، أين بدأت اإلجراءات األوىل حملاولة 1970أو يف التسيري، وبقي احلال على ذلك إىل غاية سنة 

، فتم إنشاء صندوق التأمني على الشيخوخة 4خلق نوع من التجانس بني هذه األنظمة املختلفة

-70) مبوجب املرسوم رقم CAVNOSالفالحي(للعمال غري األجراء املنتمني للقطاع غري

، حيث يتمتع هذا الصندوق بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وخيضع لوصاية وزارة العمل 215

.5و الشؤون االجتماعية

.1962ديسمرب 31طنية مؤرخ يف املتضمن متديد التشريع الفرنسي يف اجلزائر إال ما يتعارض مع السيادة الو 62/157قانون -1
قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم( يف القانون اخلاص( -2

.9، ص 2016، 2015، 2جامعة وهران كلية احلقوق و العلوم السياسية،االجتماعي))،
3- ROUABHI Mohamed Reda, op.cit,p 102,103.

لضمان زيدان حممد، يعقويب حممد، فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق السالمة املالية لنظام ا-4

"، جامعة حسيبة -جتارب الدول–يف امللتقى الدويل السابع حول " الصناعة التأمينية، الواقع العملي و آفاق التطوير ، مداخلةاالجتماعي

.2012ديسمرب 04-03الشلف، كلية العلوم االقتصادية ، العلوم التجارية و علوم التسيري، املنعقد يومي بن  بوعلي،
5- ROUABHI Mohamed Reda, op.cit, p 103.
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الذي أعاد تنظيم الضمان 1970أوت 1املؤرخ يف 116-70بعدها جاء املرسوم رقم 

، واملتمثلة يف صندوق التقاعد 2وذلك بإنشاء صناديق متخصصة، 1االجتماعي بصفة إمجالية وشاملة

للعمال األجراء، صندوق التقاعد للعمال غري األجراء وصندوق التأمني االجتماعي لعمال املناجم، 

، فوحد بذلك التنظيم اإلداري اخلاص بصناديق الضمان 3الذي يسري نظام تقاعد هذه الفئة

ي، و النظام اخلاص بالبحارة ونظام عمال السكك احلديدية و نظام االجتماعي باستثناء النظام الزراع

.4شركة الكهرباء و الغاز

، الذي مهد لالعرتاف 512-78املتمثل يف القانون بعد ذلك صدر القانون األساسي العام للعامل

ميمها بدور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية وضرورة مراجعة منظومة الضمان االجتماعي قصد تع

على باقي الفئات و توحيد نظامها، وذلك جتسيدا القرتاحات جلنة إصالح منظومة الضمان 

وأمثرت جمهودا�ا بربوز إصالحات سنة 1975االجتماعي اليت شكلتها احلكومة آنذاك سنة 

املتعلق 12-83، وبذلك ظهر قانون 6اليت أسست ملرحلة جديدة للضمان االجتماعي1983

بالتقاعد.

المتعلق بالتقاعد12-83: صدور قانونالفرع الثالث

املتعلق بالتقاعد عمل املشرع اجلزائري على استبعاد مجيع األحكام القدمية 12-83بصدور القانون 

اليت عرفت بتعددها، تعقيدها وعدم استقرارها لصدور عدة أنظمة وقوانني يف جمال التقاعد اليت حتكم 

لذلك عمل املشرع، ك تعدد الصناديق املكلفة بكل نوعمن ا�تمع، وكذلالفئات العاملة املختلفة

.73جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -1
مسايت الطيب، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، املرجع السابق، دون ترقيم للصفحات.  -2

3-ROUABHI Mohamed Reda, op.cit, p 104.
ملخاطر املضمونة و آليات فض املنازعة يف جمال الضمان االجتماعي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق،  كشيدة باديس، ا-4

، دون صفحة.  2010كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
.1978لسنة 32مل، ج.ر. عدد يتضمن القانون األساسي العام للعا1978أوت سنة 02مؤرخ يف 12-78قانون رقم -5

بوحنية قوي و عزيز حممد الطاهر، التسيري الذايت للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قصدي -6

.138، ص 2012ورقلة، العدد السابع، جوان ،مرباح
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تأسيس نظام وحيد للتقاعد الذي يقوم على ب،توحيد مجيع هذه األنظمة اليت كانت سائدةعلى

سواء تلك املتعلقة بتقدير احلقوق، أو تلك املتعلقة بتقدير االمتيازات، وكذا توحيد ،توحيد القواعد

-85رقممبوجب املرسومأ املشرع الصندوق الوطين للتقاعدولتكريس هذا اهلدف أنش،1التمويل

2232.

عرفت هذه املرحلة أ�ا مرحلة انتقالية، فأراد املشرع اجلزائري التجرد عن كل القوانني السابقة، 

وإعطاء القانون اجلديد طابع جزائري حمض. 

فإن معاش التقاعد وفقا ألحكامه يشمل على نوعني من املعاش، باستقراء قانون التقاعد اجلديد 

األول هو ذلك الذي مينح للعامل على أساس نشاطه، يسمى املعاش املباشر، واآلخر هو املعاش 

، كما حدد القانون اجلديد شروط ضرورية البد من 3عاش املنقوللذوي حقوقه يسمى املالذي يقدم

التقاعد، تتمثل هذه الشروط يف بلوغ السن احملددة لإلحالة على التقاعد، توفرها لالستفادة من معاش 

وهي ستني سنة بالنسبة للرجال ومخس ومخسني سنة بالنسبة للنساء، وقضاء املدة القانونية الالزمة 

، سوف 5، وهي مخس عشرة سنة على األقل يف العمل، ودفع اشرتاكات الضمان االجتماعي4للعمل

بالتفصيل خالل ما اليت أتى �ا املشرع مبوجب هذا القانوناألحكام و الشروطنتطرق إىل كل هذه

يلي من هذا البحث.

أمهها جاءت مبوجب األمر رقم 126-83أدخل املشرع بعد ذلك عدة تعديالت على قانون 

و الذي استحدث من خالهلا أنواع جديدة من التقاعد و املتمثلة يف التقاعد النسيب97-137

بق الذكر.، السااملتعلق بالتقاعد12-83انون رقم من الق01املادة -1
35املتضمن التنظيم اإلداري و املايل هليئات الضمان االجتماعي، ج ر عدد 1985أوت 20مؤرخ يف 223-85مرسوم رقم -2

.1985أوت 21الصادرة يف 
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83انون رقم من الق5املادة -3
، 2009العمل الفردية و اجلماعية )، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، هديف بشري الوجيز يف شرح قانون العمل ( عالقات -4

.151ص 
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من6املادة -5

6- قانون رقم 83-12 املتعلق بالتقاعد.

7- أمر رقم 97- 13 املعدل و املتمم للقانون رقم 83-12 املتعلق بالتقاعد، السابق الذكر.
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الذي 101-94اعد دون شرط السن، كما أصدر املشرع قبل هذا التاريخ املرسوم التشريعي رقمالتق

جاء من خالله بالتقاعد املسبق، و السبب يف وضع هذه األنواع اجلديدة للتقاعد تتلخص يف مواكبة 

التقاعد املسبق، ، هذه األنواع الثالثة من التقاعدنتطرق إىل التحوالت االقتصادية اليت عرفتها الدولة.

التقاعد دون شرط السن بالتفصيل يف الفصل األول من الباب األول من هذا نسيب و التقاعد ال

البحث.

: المقصود بنظام التقاعدالمبحث الثاني

اختلف الفقهاء واملختصني يف القانون االجتماعي يف تعريف التقاعد، ما أدى ببعض الكتاب إىل 

�م الشخصية، لكن يف العموم تتفق يف معىن واحد، واملتمثل يف أنه: تقدمي تعريفات حسب اجتهادا

لكن جند أن مصطلح ، روريةحالة قانونية إل�اء عالقة العمل بسبب الشيخوخة بتوفر الشروط الض

يصطدم مع عدة مصطلحات مشا�ة له، مما يستدعي إزالة اللبس، وفصل هذه املفاهيم عن التقاعد

بعضها البعض، من خالل إجراء مقارنة بينها.

لالخنراط يف نظام التقاعد البد من توفر شروط، واليت اتفقت مجيع التشريعات على اعتبارها 

ته أو ذهابه على التقاعد. إلحال�ااستفاءجيب على العامل الشروط الضرورية اليت

من خالل هذا املبحث نبني املقصود بنظام التقاعد من خالل تعريفه ومتييزه عن احلاالت املشا�ة له 

يف املطلب األول، مث التطرق إىل شروط اإلحالة على التقاعد يف املطلب الثاين.

ن الحاالت المشابهة له: تعريف التقاعد و تمييزه عالمطلب األول

هذا نظرا ملا يقدمه التعريف من أمهية يف حتديد املوضوع بنص جامع و مانع، حناول من خالل

املطلب التطرق إىل تعريف التقاعد لغة مث اصطالحا يف الفرع األول ، و ليتبني أكثر مفهوم التقاعد 

حناول متييزه عن احلاالت املشا�ة له يف الفرع الثاين.

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-94م مرسوم تشريعي رق-1
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: تعريف التقاعدالفرع األول

للتقاعد تعريفات خمتلفة من الناحية اللغوية وهو ما سوف نتطرق إليه يف العنصر األول، كما وردت 

.بشأنه تعريفات اصطالحية نتناوهلا يف العنصر الثاين

تعريف التقاعد لغة-أوال

إحالة املوظف إىل املعاش أي إخراجه من وظيفته و إعطائه شهريا مبلغا يعرف التقاعد لغة على أنه

والتقاعد يف اللغة ،1؛ نقول (معاش التقاعد) و ( أحيل إىل التقاعد)معينا من املال يكفيه ملعاشه

أي االنسحاب. وهي عملية Retraiterوهو من أصل كلمة  Retraiteالفرنسية هو 

.2االنسحاب من احلياة العملية، وهي حالة الشخص عندما ينهي أعماله املهنية

تعريف التقاعد اصطالحا-ثانيا

التقاعد هي املرحلة اليت ينتقل إليها العامل األجري وغري األجري عندما ينسحب من منصب عمله، 

ظام التقاعد، أو وصل إىل سن معينة ال تسمح له مبزاولة بعد قضاء مدة زمنية حمددة، متفق عليها يف ن

، فالتقاعد مرحلة من مراحل عمر اإلنسان اليت يصبح عندها عاجزا عن العمل نتيجة للنقص 3النشاط

التدرجيي يف حيويته ومقدرته على العمل وال يوجد عمر معني ميكن اعتباره عمر الشيخوخة و يراد �ا 

سن التقاعد وهو ستني سنة كاملة، مع توقفه عن ممارسة أي نشاط بلوغ الشخص سن املعاش أو 

.4مهين خاضع للتأمني

.1968لبنان، -، الطبعة السابعة، دار املشرق، بريوت-معجم عريب عريب-املنجد األجبدي-1
2 - Le petit Larousse illustré, 2006, p 930.

، 2008بسكرة، العدد الثالث عشر، مارس -العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضرقريف عبد احلميد، نظام التقاعد يف اجلزائر، جملة-3

.71ص 
القانون ، الطبعة األوىلاجلديد و الئحته التنفيذية،خالد السيد حممد عبد ا�يد موسى، شرح نظام التأمينات االجتماعية السعودي -4

.185، ص 2014و االقتصاد، اململكة العربية السعودية (الرياض)، 

عي، جتدر اإلشارة إىل: أن الشيخوخة و التقاعد ظاهرتان مرتبطتان ببعضهما، فتعترب األوىل ظاهرة بيولوجية بينما تعترب األخرى تدبري اجتما

طويلة و قد اختذ هذا التدبري االجتماعي بوصفه معاجلة اجتماعية يسمح من خالهلا للشخص أن يستمتع حبياته اخلاصة بعد قضاء فرتة

.186، 185حافلة بالعمل املضي.  خالد السيد حممد عبد ا�يد موسى، املرجع نفسه، ص 
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شخصيا كما يعرف التقاعد على أنه عملية توفري مالية خالل مدة زمنية يستهدف من وراءها املوفر

عد توقفه عن مزاولة نشاطه لضمان مورد خاص عند ول على مداخيل خالل بقية حياته، باحلص

.1أو املرض أو لذوي احلقوق عند الوفاةالشيخوخة

عرف األستاذ أمحية سليمان التقاعد على أنه �اية املدة القانونية للحياة املهنية للعامل أو املوظف، 

وبذلك هي النهاية الطبيعية لعالقات العمل، و بالتايل يعترب السبب واحلالة القانونية والشرعية النتهاء 

.2عالقة العمل

و هو توفر يعترب ذو أمهية عند احلديث عن التقاعد أن هذه التعاريف مل تشر إىل عنصر نالحظ 

كما أن املشرع يف القانون ،  شرط مدة العملشرط السن و ى الشروط الضرورية املتمثلة يفالعامل عل

نسي و املصري ، وكذلك كل من املشرع الفر ف التقاعديعر تيتطرق إىلمل12-83املتعلق بالتقاعد 

.التقاعديعرفواو السعودي مل 

حالةكونه تقاعد على  استخالص تعريفا موجزا للميكن انطالقا من التعاريف املشار إليها أعاله 

قانونية يتوقف العامل خالهلا عن نشاطه املهين بتوفره على الشروط الضرورية من شرط السن وشرط 

يقوم املعاش مقام األجر.عندها، وو دفع االشرتاكاتمدة العمل

إلحالة على تتمثل احلالة األوىل يف اميكن التمييز بني حالتني إل�اء عالقة العمل بسبب التقاعد 

الذهاب على التقاعد.أما احلالة الثانية تعرف حبالة التقاعد،

اإلحالة على التقاعد-أ

وذلك بتوفر العامل على عندما يستويف العامل أو العاملة الشروط القانونية اإلحالة نكون أمام هذه 

سنة بالنسبة للمرأة ومدة 55سنة من العمر بالنسبة للرجل و 60شروط التقاعد العادي وهي بلوغ 

فيقوم املستخدم بإرادته املنفردة بإحالة العامل بقوة القانون على ،3سنة على األقل من العمل15

، ص 1993، جانفي 34أمحد جديرة، تنظيم التقاعد و سبل تطويره، احملاماة، جملة دورية تصدرها مجعية هيئات احملامني باملغرب، عدد -1

139.
ديوان املطبوعات اجلامعية، ،قة العمل الفردية، اجلزء الثاينلعمل يف التشريع اجلزائري، عالأمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات ا-2

.340، ص 1998اجلزائر، 
املتعلق بالتقاعد، السالفة الذكر.   12-83من القانون رقم 6املادة -3
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، كما كرس املشرع اجلزائري هذا النوع من التقاعد يف الظروف االقتصادية الصعبة اليت عرفتها التقاعد

-94مبوجب املرسوم التشريعي املؤسسات االقتصادية العمومية باسم التقاعد املسبق املستحدث 

تعترب إذا اإلحالة على التقاعد حالة إل�اء عالقة العمل بإرادة املستخدم للعمال الذين يتوفر .101

.2فيهم السن القانوين

الذهاب على التقاعد-ب

هذا النوع مبوجب األمر م، وتكرس بإرادة العامل دون تدخل املستخديكون الذهاب على التقاعد 

، وهو ما تطرقت التقاعد دون شرط السن نظام التقاعد النسيب و الذي استحدث نظام 97-133

حيث املتعلق بالتقاعد اليت أضيفت مبوجب هذا األمر 12-83مكرر من القانون 6املادة إليه 

"..... يتم االستفادة من التقاعد يف احلاالت املنصوص عليها يف املقطعني األول نصت على أنه 

يعد قرار السن و التقاعد النسيب) بطلب من العامل األجري دون سواه،و الثاين (التقاعد دون شرط 

اإلحالة على التقاعد مبقتضى هذه املادة املتخذة بصفة منفردة من طرف املستخدم باطال و عدمي 

األثر ".

: تمييز التقاعد عن الحاالت المشابهة لهالفرع الثاني

حول موضوع التقاعد تتعلق بطابعه القانوين، فهل أبرز املشكالت اليت يطرحها رجال القانون إن

يعترب اختياري أم إجباري؟إذا كان الذهاب إىل التقاعد مسألة اختيارية يطلبها العامل عند بلوغه سنا 

معينة، فهل نعترب هذا التقاعد نوعا من االستقالة عن العمل؟ ويف املقابل إذا اعتربنا أن لصاحب 

عالقة العمل اليت تربطه بالعامل مببادرته اخلاصة، فهل نعترب ذلك على العمل اإلمكانية يف وضع حد ل

4أنه إحالة على التقاعد أم تسرحيا؟

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-94م مرسوم تشريعي رق-1
2- AUDIGUIER Pierre, la rupture du contrat de travail ( mode d’emploi), afnor ,

France , 2011, p 42.
، السابق الذكر.12-83مم للقانون رقم املعدل و املت13-97أمر رقم -3
.37جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -4



التطور�التار����لنظام�التقاعد�و�املقصود�منھ�فصل�تم�يدي

32

من خالل هذا الفرع حناول اإلجابة على هذه التساؤالت املطروحة، و ذلك بتمييز التقاعد عن هذه 

والتسريح التأدييب (ثانيا).احلاالت املذكورة إل�اء عالقة العمل واملتمثلة يف االستقالة (أوال) 

تمييز التقاعد عن االستقالة-أوال

نقوم بتمييز التقاعد عن االستقالة من خالل ثالث نقاط أساسية: من حيث األسباب الدافعة إليه، 

.اآلثارءات، و أخريا من حيث مث من حيث الشكل و اإلجرا

إليهز التقاعد عن االستقالة من حيث األسباب الدافعة يميت-أ 

االستقالة على أ�ا: "حق العامل يف قطع عالقة العمل قبل بلوغه السن القانونية دون تعليق فتعر 

68املادة هأكدتهو ماو،1قوق املعرتف �ا للعاملاحلقبوهلا على صاحب العمل"، فتعترب حق من 

.2املتعلق بعالقات العمل11-90من القانون 

متييز بني االستقالة و التقاعد، إذ تعترب االستقالة سبب من أن هناكيفهم من خالل هذا التعريف

أسباب إ�اء عالقة العمل غري العادية، إذ يتم بإرادة العامل احملضة و قبل بلوغ السن القانوين و دون

أما التقاعد فهو من األسباب العادية إل�اء ،ادة صاحب العمل)تدخل صاحب العمل (دون إر 

و يتم ذلك بتوفر العامل على الشروط الضرورية من شرط السن و شرط مدة العمل.عالقة العمل،

وجه الشبه بني االستقالة و الذهاب على التقاعد يف أن كل منهما يأيت بإرادة العامل و يكمن

هي انتهاء عالقة العمل بني العامل ا يهدفان إىل نتيجة واحدة و ألسباب شخصية تتعلق به، كما أ�م

تمثل يف أن الذهاب على التقاعد يستلزم توفر شروط حمددة ، غري أن االختالف بينهما يدمستخو امل

من هذه االستقالة فال تستلزم أي شرطبينما مل (شرط السن و شرط مدة العمل)،لدى العا

يف حالة ، أما انتهاء عالقة العمل التقاعد يتقاضى املتقاعد معاشا بعد إىلالذهاب ،ويف إطار الشروط

.3منحةأي تعويض أو العامل باملستخدم دون تنتهي عالقة االستقالة 

.84، ص 2009بومحيدة عطاء اهللا، التسريح لسبب اقتصادي( مفهومه، إجراءاته و آثاره)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -1
يف الصادرة17ت العمل، ج.ر. عدد املتعلق بعالقا1990أفريل سنة 21ؤرخ يف م11-90قانون رقم من  ال68/1تنص املادة -2

نه: " االستقالة حق معرتف به للعامل."على أ1990أفريل سنة 25
.38جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -3
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االستقالة من حيث الشكل و اإلجراءاتالتقاعد عن تمييز -ب 

على املتعلق بعالقات العمل111-90من القانون رقم يف فقرتيها الثانية و الثالثة68نصت املادة 

ستخدمة أن يقدم استقالته  على العامل الذي يبدي رغبته يف إ�اء عالقة العمل مع اهليئة امل"أنه:

تفاقية أو االتفاقيات ويغادر منصب عمله بعد فرتة إشعار مسبق وفقا للشروط اليت حتددها االكتابة.

االستقالة تتعلق براءاتشروط و إجوضع من خالل هذه املادة يتبني أن املشرع اجلزائري، اجلماعية"

تقدمي استقالته أن تكون مكتوبة، فيجب أن جتسد الكتابة بكل على العامل الذي يريد، فمن العمل

هذا يتبني وجه الشبه بني االستقالة و الذهاب على و من وضوح إرادة العامل ونيته يف إ�اء العقد،

 إيداعه لدى صندوق ، مثتقدمي طلب مكتوب و تكوين ملفهذا األخريطلبيتالتقاعد حيث 

من بينها تلك اليت تبني مدى ى احتوائه على الوثائق الالزمة و التقاعد، ليقوم بفحص امللف ومد

على العامل إشعار رب العمل مسبقا قبل مغادرته العامل لشروط السن وشروط مدة العمل.نفاذاست

، و هو ما يسمى مبهلة اإلخطار التفاقية أو االتفاقيات اجلماعيةملنصب عمله حسب ما نصت عليه ا

و هي تلك اليت تربط ما بني وقت تبليغ االستقالة إىل صاحب العمل و بني األجل الذي ينتهي 

.2مبوجبه عقد العمل فعال

رتمييز التقاعد عن االستقالة من حيث اآلثا-ج 

املستقيل أي تعويض ( يتميز التقاعد عن االستقالة من حيث اآلثار أن يف االستقالة ال يتقاضى 

شا أو منحة بعد قطع معاش أو منحة) بعد قطع عالقة العمل باملستخدم، بينما يتقاضى املتقاعد معا

عالقة العمل.

االستقالة، يف أن املشرع لتقاعد و يف األخري نستنتج من خالل إجراء هذه املقارنة بني الذهاب على ا

يف كل من التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن، أعطى احلرية للعامل يف الذهاب على التقاعد

، السابق الذكر.املتعلق بعالقات العمل11-90رقم قانون -1
.92-89بومحيدة عطاء اهللا، املرجع السابق، ص ص -2
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الة للعامل من منصب عمله، فحىت و إن كان يتفقان من حيث إال أن هذا ال يعترب استق

األسباب و اآلثار. أ�ما خيتلفان من حيث الشروط و اإلجراءات، إال

تمييز اإلحالة على التقاعد عن التسريح التأديبي-ثانيا

من حيث التسريح التأدييب إجراء مقارنة بني اإلحالة على التقاعد وصرل هذا العننقوم من خال

من حيث اآلثار.مثمن حيث الشكل و اإلجراءات،و األسباب و الشروط،

اإلحالة على التقاعد عن التسريح التأديبي من حيث األسباب و الشروطتمييز -أ

يعترب التسريح التأدييب من احلاالت اليت يكاد جيمع على شرعيتها كل من الفقه، القضاء والتشريع 

على حد سواء حيث يعرتف يف خمتلف هذه املصادر لصاحب العمل حبق إيقاف وفصل العامل 

خطأ جسيم أثناء قيامه مبهامه أو مبناسبة ذلك قصد محاية مصاحله من ارتكابالذي يثبت يف حقه 

.1وفعالية النظام يف املؤسسة املستخدمةاستقرارة، و ضمان جه

292-91املتعلق بعالقات العمل املعدلة بالقانون رقم 11-90من قانون 73ت املادة ـــــــنص

عالوة على األخطاء اجلسيمة، اليت "يتم التسريح التأدييب يف حالة ارتكاب العامل أخطاء جسمية.و

جلزائي واليت يرتكب أثناء العمل، تعترب على العمل، تعترب على اخلصوص يعاقب عليها التشريع ا

عنها التسريح بدون مهلة العطلة و بدون عالوات، األفعال اآلتية:ينجرأخطاء جسمية، حيتمل أن 

قد تلحقإذا رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات املرتبطة بالتزاماته املهنية أو اليت•

باملؤسسة، والصادرة عن السلطة السلمية اليت يعينها املستخدم أثناء املمارسة العادية لسلطاته،اأضرار 

إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية •

للهيئة املستخدمة، إال إذا أذنت السلطة السلمية �ا أو أجازها القانون، 

اجلاري �ا العمل يف التشريعيةك يف توقف مجاعي و تشاوري عن العمل خرقا األحكام إذا شار •

،هذا ا�ال

.12، ص 2010دار هومة، اجلزائر، ، الطبعة الثالثةبن صاري ياسني، التسريح التأدييب يف تشريع العمل اجلزائري، -1
ديسمرب21مؤرخ يف 29-91املتعلق بعالقات العمل، املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم 11-90من القانون رقم 73املادة -2

.1991ديسمرب 25الصادرة يف 68، ج. ر.عدد 1991
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،إذا قام بأعمال عنف•

إذا تسبب عمدا يف أضرار مادية تصيب البنايات واملنشآت واآلالت واألدوات واملواد األولية و •

،األشياء األخرى اليت هلا عالقة بالعمل

،خري الذي قد مت تبليغه وفقا ألحكام التشريع املعمول بهإذا رفض تنفيذ أمر التس•

."إذا تناول الكحول أو املخدرات داخل أماكن العمل•

بني املشرع من خالل هذه املادة احلاالت اليت تعترب من األخطاء اجلسمية و بالتايل تؤدي إىل 

ي و التقاعد املسبق) فتتم بتوفر أما فيما خيص اإلحالة على التقاعد (التقاعد العاد، التسريح التأدييب

قتصادي الشروط الضرورية (بلوغ السن القانوين و املدة القانونية) باإلضافة إىل شرط الظرف اال

بالنسبة للتقاعد املسبق.

تسريح التأديبي من حيث اإلجراءاتتمييز اإلحالة على التقاعد عن ال-ب

لداخلي، اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام اجيب على املستخدم يف التسريح التأدييب أن حيرتم

ضمن هذه اإلجراءات للتبليغ الكتايب للعامل لقرار التسريح و استماع و قد استلزم املشرع أن تت

.1املستخدم له

أما اإلحالة على التقاعد فتكون بتكوين امللف الضروري من طرف العامل و إيداعه لدى صندوق 

يب مع يأدتراجعة امللف ملدى توفره على الوثائق الالزمة و يتفق التسريح الالتقاعد، ليتم بعد ذلك م

التقاعد إجراء تخدم، و خيتلفان يف أن اإلحالة علىاإلحالة على التقاعد يف أن كليهما يتم بإرادة املس

عادي إل�اء عالقة العمل، بينما يعترب التسريح التأدييب كإجراء غري عادي.

التسريح التأديبي من حيث اآلثارالتقاعد عنتمييز اإلحالة على -ج

يف تقاضي املتقاعد لتعويض عن السنوات اليت عن التسريح التأدييب،تتميز اإلحالة على التقاعد

قضاها يف العمل، و يتمثل هذا التعويض يف املعاش الذي يصرف له و ينتقل هذا املعاش إىل ذوي 

املسرح يف هذه احلالة أي تعويض أو مقابل.ىفال يتقاضاحلقوق بعد وفاته، أما التسريح التأدييب

.29-91ل، املتممة مبوجب القانون املتعلق بعالقات العم11-90من القانون 2-73املادة -1
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ال يعترب تسرحيا تأديبيا، حىت و اإلحالة على التقاعدفإنه يتبني لنا أن من خالل إجراء هذه املقارنة 

، شروط كل منهماأسباب و، إال أ�ما خيتلفان يفإن كانا يتفقان يف أن كليهما يتم بإرادة املستخدم

آثارمها، و لكن جتدر اإلشارة إىل أن إحالة املوظف على التقاعد ميكن أن ترتتب آليا يف و من حيث 

حالة ارتكابه خطأ تأديبيا، و يف مثل هذه احلاالت فإن إبعاد املوظف قبل سن التقاعد يرتتب عن 

.1عقوبة تأديبية

: شروط اإلحالة على التقاعدالمطلب الثاني

اعتبار بعض الشروط كشروط لإلحالة على التقاعد، واملتمثلة يف شرط اتفقت مجيع التشريعات على 

وسوف نتطرق إىل شرط السن من عمل باإلضافة إىل دفع االشرتاكاتالسن، و شرط املدة القانونية لل

خالل الفرع األول ، مث إىل شرط املدة القانونية ودفع االشرتاكات يف الفرع الثاين

ونية: شرط السن القانالفرع األول

لصعوبة حتديد سن معني ميكن اعتباره السن الذي ال يستطيع الشخص العمل بسبب الشيخوخة، 

فإن مجيع التشريعات حتدد سنا معينة متنح ببلوغها معاشات الشيخوخة، و ذلك بغض النظر ما إذا

لة كان الفرد يستطيع العمل من عدمه يف هذا السن، ويسمى هذا السن بسن املعاش أو سن اإلحا

، أو سن اإلحالة على التقاعد.2للمعاش

ميكن تعريف سن التقاعد على أنه: السن اليت ينسحب فيها العامل �ائيا من اهليئة العاملة، و 

يتوقف جمهوده اإلنتاجي، و يرى آخرون أن سن التقاعد يرتبط بالناحية الوظيفية و تتحدد هذه 

تستطيع اإلنتاج حبيث تصبح طاقته اإلنتاجية يف األخرية بالسن اليت تصبح فيها قدرة العامل ال

.3االنتقاص املستمر و يصبح غري قادر على العمل كما جيب

، ديوان املطبوعات اجلامعية، وارد البشرية و أخالقيات املهنةمقدم سعيد ، الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور تسيري امل-1

.336، ص 2010اجلزائر، 
.186خالد السيد حممد عبد ا�يد موسى، املرجع السابق، ص-2
.42ملرجع السابق، صجعيجع حسني، ا-3
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1عرفه البعض على أنه " العمر الذي خيرج فيه العامل �ائيا من اخلدمة ويتوقف جمهوده اإلنتاجي."

 بلغها العامل وجبت إحالته اليت مىتعلى أنه " السن املقررة قانونا و جعيجع حسني األستاذعرفهكما 

على التقاعد بغض النظر عن صحته و مقدرته عن العمل."  

تشريعالالسن الذي حدده سن التقاعد هوعلى أنيتبني من خالل التعاريف السالفة الذكر

توجد عدة عوامل تدخل ، كما امل احلق يف اإلحالة على التقاعددولة، والذي خيول العالداخلي لكل

املستوى العام لألعمار يف الدولة، ففي بعض الدول حالة على التقاعد و املتمثلة يفحتديد سن اإليف 

، باإلضافة إىل اة تكون سن التقاعد مرتفعة نسبياارتفاع توقع احلي تتميز باخنفاض معدالت الوفاة و اليت

اإلحالة على ها سناملستوى االقتصادي للدولة ففي الكثري من الدول املتقدمة اقتصاديا يكون في

طبيعة الصناعة و النشاط، ففي بعض الصناعات أو األنشطة ، ضف إىل ذلكالتقاعد أكرب نسبيا

اخلطرة كالعمل يف املناجم قد يتم حتديد سن اإلحالة أقل من الصناعات األخرى.

ول ففي الكثري من الددور أساسي يف حتديد سن اإلحالة على التقاعداجلنسكما يلعب عامل

يكون سن اإلحالة على التقاعد بالنسبة للمرأة أقل من سن اإلحالة بالنسبة للرجل (و هذا هو حال 

املشرع اجلزائري).

على إتاحة فرصة من الوقت كي ينعم العامل بعد تعب طويل من كما حرصت التشريعات العمالية

، لكونه عند بلوغ السن 2هنيةالراحة املشمولة بالضمان، مقابل اجلهد الذي بذله خالل حياته امل

.3تصبح قدراته اجلسدية و العقلية حمدودة، فال ميكن استمراره يف العملاحملددة قانونا 

اهتمت منظمة العمل الدولية يف إدراج سن التقاعد يف االتفاقيات الصادرة عنها، منها االتفاقيتني رقم 

كما ذكرناها سابقا يف 128االتفاقية رقم و 102رقم ، االتفاقية43، التوصية رقم 36و 35

الفصل األول من هذا الباب. 

املركز العريب للتأمينات االجتماعية، أمهية املرونة يف ربط سن التقاعد الستحقاق معاش التقاعد لبعض الفئات املؤمن عليها، منظمة -1

.20، ص1991العمل العربية، صنعاء، 
.187، 186خالد السيد حممد عبد ا�يد موسى، املرجع السابق، ص -2
.231عامر سلمان عبد امللك، املرجع السابق، ص -3
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سنة 60ختتلف السن احملددة لإلحالة على التقاعد يف التشريعات الداخلية فهناك من حددها ب 

للرجال و سن اخلامسة و اخلمسني للنساء مثل املشرع اجلزائري واملشرع األردين، املشرع السعودي...، 

.1السن بشهادة امليالد الرمسية أو بأي وثيقة رمسية أخرى صادرة عن جهة خمتصةويتم إثبات

: شرط المدة القانونية و دفع االشتراكاتالفرع الثاني

يعترب كذلك من شروط اإلحالة على التقاعد استيفاء العامل مدة من العمل حدد�ا الدول يف 

ميكن تعريف ، رتاكات لصناديق الضمان االجتماعيتشريعا�ا الداخلية، وينتج عن هذه املدة دفع اش

هذه املدة بأ�ا فرتة اخلدمات الفعلية املنجزة ابتداء من التاريخ الذي اخنرط فيه العامل أو املوظف يف 

نظام التقاعد إىل غاية التاريخ الذي حيال فيه على التقاعد، أو بعبارة أخرى هي املدة اليت يقضيها 

يف هذا الصدد ميكننا تقدمي تعريف للمدة القانونية ، 2قبل إحالته على التقاعداملؤمن يف مزاولة عمله

للعمل على أ�ا املدة اليت زاول فيها العامل نشاطا خاضعا للتأمني كما حدده املشرع يف قانونه 

،ةمدة عمل دنيا، وقد تكون هذه املدالداخلي. تعلق غالبية األنظمة منح معاشات الشيخوخة على 

قد يعرب عن هذه الفرتة باألسابيع، األشهر، الفصول، السنوات، ورتاك أو عمل، أو إقامة.مدة اش

وهناك من التشريعات من يتم حسا�ا باليوم.

يف األنظمة اليت تشرتط اإلقامة، فإن احلق يف املعاش يفرتض على الغالب اإلقامة االعتيادية يف البلد 

أما يف األنظمة اليت تعتد مبدة ، مسنوات على العمو خالل فرتة حمددة ترتاوح بني سنة وعشر

االشرتاك، التأمني أو العمل، فإن أغلبية التشريعات تعلق احلق يف معاش التقاعد بفرتة عمل دنيا، قد 

سنة، إال أن يف بعض التشريعات قد تكون أطول لتصل إىل 15تكون قصرية أو طويلة، فال تتعدى 

.3سنة20

لسنة 19و قانون الضمان االجتماعي رقم 2002سيد حممود رمضان، الوسيط يف شرح قانون العمل وفقا آلخر التعديالت لسنة -1

، 2006، شرناللدبون دو التوزيع، النقض)، دار الثقافة للنشر( دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية حملكميت التمييز و2001

.545ص
.52املرجع السابق، ص،جعيجع حسني-2
.245عامر سلمان عبد امللك، املرجع السابق، ص-3
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العمل فإن معظم التشريعات تربط هذا الشرط بشرط دفع االشرتاكات أمام عند احلديث عن مدة

هيئات الضمان االجتماعي، ويقصد باالشرتاكات، االقتطاعات اليت تتم على األجر أو الربح بنسبة 

مئوية، اليت يلتزم املؤمن عليه بصفة دورية بدفعها شهريا أو فصليا أو سنويا، ويف معظم التشريعات يتم 

مدة دفع االشرتاكات أقل من مدة العمل، كاملشرع اجلزائري الذي اشرتط مدة عمل تساوي حتديد 

سنة على األقل، ودفع اشرتاكات الضمان االجتماعي تساوي نصف هذه املدة على األقل. 15

182يف ماد�ا 128رقم، و االتفاقية1منها29يف املادة 102كل من االتفاقية رقم وظفت  

ت االشرتاك أو االستخدام كلمة احلد األدىن من التدرج و ذلك للداللة على احلد األدىن لسنوا

اليت تؤخذ بعني االعتبار الكتساب احلق يف معاش التقاعد، فقد أشارت الفقرة ،أو اإلقامة(العمل)

ة دنيا من من االتفاقيتني بأنه يف حالة ما إذا نصت التشريعات على فرت 18و 29أ من املادتني 2

االشرتاك أو العمل، متنح معاشات خمفضة لكل شخص أمت حسب التشريع الداخلي فرتة تدرج ملدة 

سنة اشرتاك أو عمل، فرتكت االتفاقيتني احلرية للتشريع الداخلي لتحديد الشروط اليت تراها 15

.3ضرورية يف هذا ا�ال شرط أال تزيد مدته عن املدة احملددة يف االتفاقية

ظهور نظام التقاعد مر عرب مراحل عديدة من الزمن، أن خالل دراستنا هلذا الفصل نستنتجمن

فرغم وجود تأمني لألشخاص املسنني يف العصر القدمي عن طريق التكافل بينهم، إال أن ظهور 

ن منظومة قانونية له كانت يف أملانيا على يد بسمارك، فكان السباق لوضع نظام حيكم هذا النوع م

الضمان االجتماعي، وكان هلذا النظام تأثري يف نشأته و تطوره يف الدول األوروبية بدءا من فرنسا، 

نتقل إىل أمريكا و آسيا و إفريقيا. دول األوروبية، كما احىت انتشر يف مجيع ال

ن أما عن تطور نظام التقاعد يف اجلزائر، فكان موجودا يف عهد االستعمار الفرنسي، إال أنه كا

تد إىل البعض منهم فقط من يطبق بصورة عنصرية، فلم يكن يشمل مجيع اجلزائريني، بل كان مي

بعد أن أخذت اجلزائر استقالهلا، استمرت العمل بالقوانني الفرنسية إال ما يتعارض مع و خيدمهم

بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي، املرجع السابق.102من االتفاقية رقم 29املادة -1
الشيخوخة و الورثة، املرجع السابق.بشأن إعانات العجز و 128من االتفاقية رقم 18املادة -2
.243، صاملرجع السابقعامر سلمان عبد امللك، -3
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القوانني السيادة الوطنية، إىل أن شرعت عدة قوانني يف هذا ا�ال يف سنوات السبعينات، لكن تعدد

.1983من جهة، وصعوبة تطبيقها من جهة أخرى أدى باملشرع إىل وضع قانون موحد يف سنة 
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لتقاعد: النظام القانوني لالباب األول

، فكل عامل يكد وجيهد نفسه له عامل بلغ سن معينةوق املقررة لكليعترب التقاعد حقا من احلق

لعدم قدرته عن العمل، فيعترب حالة من احلاالت العادية إل�اء السنهذهاحلق يف الراحة ببلوغه

متت، ل له مورد خاص يسمى معاش التقاعدعالقة العمل، وللتعبري عن حقه يف هذه الراحة جع

عرب صراع طويل، فانتشر يف مجيع دول العامل، كما أدرج ذا احلق من طرف طبقة العمال�املطالبة

اإلقليمية كمنظمة العمل العربية،  ضمن انشغاالت املنظمات سواء الدولية كمنظمة العمل الدولية أو

كما بيناه من خالل الفصل التمهيدي.

ن ق القانو يف اجلزائر بعدة مراحل فوجد هذا احلق منذ وجود االحتالل الفرنسي، فطبمر التقاعد 

واستمر العمل به يف اجلزائر بعد االستقالل، إىل غاية صدور قانون الفرنسي على العمال اجلزائريني

.عرفت اجلزائر بعد ذلك عدة أنظمةمث1983خاص بالتقاعد سنة 

لتسيري نظام التقاعد كان البد من وضع صناديق خاصة بكل فئة كما فعل املشرع اجلزائري ( فئة 

كما جيب متويل هذه الصناديق وفق املعيار فئة غري األجراء و فئة اإلطارات العليا يف الدولة)،األجراء، 

سواء باالشرتاكات اليت يدفعها املنخرطني فيها أو باإلعانات اليت تقدمها الدولة.الذي اختذه املشرع

فة اهلياكل املكلائري و املوجودة يف التشريع اجلز بناء عليه يتناول هذا الباب بيان أنظمة التقاعد

أنظمة نتناول يف الفصل األولينقسم هذا الباب إىل فصلنيهوعلي، بتسيري نظام التقاعد ومتويلها

لهياكل املكلفة بتسيري نظام التقاعد لالفصل الثاين، و خنصص تقاعد بعد اإلصالحات االقتصاديةال

ومتويلها.
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اإلصالحات االقتصاديةبعد أنظمة التقاعد :الفصل األول

، ففي التشريع تتعدد أنظمة التقاعد يف كل دولة حسب حاجة ا�تمع االقتصادية و االجتماعية

، فوحد مجيع أنظمة التقاعد  1املتعلق بالتقاعد12-83اجلزائري صدر يف بادئ األمر القانون رقم 

كما تطرقنا له يف الفصل التمهيدي. 

زمة االقتصادية اليت عرفتها يف �اية الثمانينات، ومن أجل ختفيف األعباء بعد أن مرت اجلزائر باأل

، حيث عد، وجعلها وسيلة لتغيري يف منطهعلى املؤسسات االقتصادية، حاول املشرع إجياد صيغة للتقا

جعل منه من بني احللول اليت عن طريقها يتم امتصاص البطالة، وجعل منه كآلية لإلنعاش 

أن املؤسسات االقتصادية كانت يف صعوبات مالية، وأصبحت متنح للعمال االقتصادي، حيث 

إمكانية اإلحالة على التقاعد مسبقا قبل استيفاء السن القانونية لإلحالة على التقاعد، كما هو حمدد 

، وهو ما يسمى بنظام التقاعد املسبق، حيث كرس هذا النظام السالف الذكر12-83يف قانون 

-94، والذي جاء تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 102-94ملرسوم التشريعي رقم اجلديد للتقاعد ا

املتعلق باحلفاظ على الشغل و محاية األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية و ألسباب 093

اقتصادية. 

الذي أحدث 134-97رقم مبوجب األمر 12-83بعد سنوات قليلة قام املشرع بتعديل القانون 

لكن باإلضافة إىل هذه األنواع من التقاعد، وضع ، د النسيب و التقاعد دون شرط السنالتقاعنظام 

املشرع أنواعا أخرى تستفيد منها فئات خاصة حددها مبوجب نصوص قانونية.

التقاعد، قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، فخصصنا املبحث وقوفا عند هذه األنواع ألنظمة

التقاعد تطبق على أخرى من مث خصصنا املبحث الثاين ألنواع ،العامةأنظمة التقاعددراسة األول ل

فئات خاصة.

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83انون رقم ق-1
، السابق الذكر.، املتعلق بالتقاعد املسبق10-94مرسوم تشريعي رقم-2
باحلفاظ على الشغل و محاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم ، املتعلق 1994ماي 26مؤرخ يف 09-94مرسوم تشريعي رقم -3

.1994جوان 01الصادرة يف 34بصفة ال إرادية، ج.ر. عدد 
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83للقانون املعدل و املتمم13-97أمر رقم -4



أنظمة�التقاعد��عد��صالحات��قتصاديةالفصل��ول 

43

 المبحث األول: أنظمة التقاعد العامة

ختتلف هذه األنظمة حيث ، نقصد بأنظمة التقاعد العامة تلك املطبقة على األجراء و غري األجراء

شرتاكات، تتمثل هذه العمل، أو يف دفع االيف شروطها سواء يف شرط السن أو يف شرط مدة 

التقاعد دون املسبق، نظام التقاعد النسيب، ونظام الكلي، نظام التقاعدنظام التقاعداألنظمة يف

كل هذه لسن استثناءين عن التقاعد الكلي نوردأن التقاعد النسيب ودون شرط اشرط السن، وباعتبار

إىل هذين النظامني (النسيب ودون شرط ملطلب األول ونتطرقالتقاعد الكلي يف ااألنظمة حتت عنوان 

نظام التقاعد املسبق.ندرس السن) يف املضمون كاستثناءين، ويف املطلب الثاين 

: نظام التقاعد العادي (الكلي)المطلب األول

الفرع نتناول يف هذا املطلب نظام التقاعد الكلي أو(العادي)، فنقوم بشرح فكرة التقاعد عامة يف 

األول، مث نتطرق يف الفرع الثاين إىل شروط التقاعد الكلي، ويف نفس الوقت نقوم مبقارنة مع 

التشريعات األخرى يف بعض النقاط حينما يستدعي األمر ذلك.

العادي: شرح فكرة التقاعدالفرع األول

من بني احلقوق يعترب التقاعد أو كما تطلق عليه بعض التشريعات اسم التأمني على الشيخوخة 

وأمهها اليت اعرتفت �ا خمتلف التشريعات باختالف مذاهبها واجتاها�ا السياسية واالقتصادية للفئة 

.1العاملة من ا�تمع

على نوعني من املعاش، األول هو 12-83يشمل معاش التقاعد حسب ما نص عليه القانون 

الزوج املكفول، يسمى املعاش املباشر، الذي مينح للعامل على أساس نشاطه، ويضاف إليه زيادة

والثاين هو ذلك الذي حيول إىل من كان يتكفل �م املتقاعد املتوىف أثناء حياته وهم الزوج الباقي على 

سنة، 18، فيجب أن يكون أبناء العامل املكفولني أقل من 2قيد احلياة، أبناء العامل املتوىف وأصوله

عمل الفردية و اآلثار املرتتبة عنها)، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري (نشأة عالقة ال-1

.268، ص 2010اجلزائر، 
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83نون رقم من القا5املادة -2
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سنة الذين أبرم بشأ�م عقد متهني ويتقاضون 25بالغني أقل من ويعترب مكفولني كذلك األوالد ال

سنة أذا كانوا 21أجرا يقل عن نصف األجر الوطين املضمون، و أيضا األوالد البالغني أقل من 

مازالوا ميارسون دراستهم، األوالد مهما كان سنهم الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور 

ذلك البنات املكفوالت إذا كان ليس لديهن دخل مهما كان بسبب عاهة أو مرض مزمن، و ك

سنهم، ويعترب من األصول أصول املؤمن له، أو أصول زوجه، املكفولني عندما ال تتجاوز مواردهم 

املتعلق بالتقاعد املبلغ األدىن 12-83، وقد حدد القانون 1الشخصية املبلغ األدىن ملعاش التقاعد

.2من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمونباملائة75ملعاش التقاعد ب 

: شروط اإلحالة على التقاعد العاديالفرع الثاني

كي يكون للعامل احلق يف اإلحالة على التقاعد جيب أن يستويف الشروط الضرورية اليت متكنه من 

وسياسية ذلك، حيث ختضع هذه الشروط عامة يف حتديدها �موعة عوامل اقتصادية، اجتماعية

الواحدة من زمن آلخر حبسب املتغريات الدولية لدى كل دولة، وقد ختتلف هذه العوامل يف الدولة

املتعلق بالتقاعد املعدل 12-83حدد املشرع اجلزائري شروط التقاعد العادي يف القانون .3واإلقليمية

سن وشرط املدة القانونية للعمل. واملتمم يف شرط ال

يف الصادرة28عدد ات االجتماعية، ج.ر،، املتعلق بالتأمين1983جوان سنة 02املؤرخ يف 11-83من القانون رقم 67املادة -1

.1983جويلية  03
، السابق الذكر.03-99املعدلة مبوجب القانون رقم املتعلق بالتقاعد 12-83من القانون رقم 16املادة -2

مل يعرف املشرع اجلزائري األجر الوطين املضمون على خالف ذلك عرفه املشرع املغريب على أنه: " القيمة الدنيا املستحقة لألجري و الذي-

يضمن لألجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة ملسايرة تطور مستوى األسعار، و املسامهة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية و 

احلقوق، ير املقاولة." عن  بن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل بني اإلطار القانوين و الواقع العملي، رسالة دكتوراه، كلية تطو 

.107، ص 2008، 2007جامعة وهران، 

نوفمرب سنة 29رخ يف ، مؤ 407-11حدد املشرع مبلغ األجر الوطين األدىن املضمون مبوجب املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم 

دج للشهر.18.000ب 2011ديسمرب 4الصادرة يف 66، ج.ر. عدد 2011
يف امللتقى الوطين الثاين حول الظروف االقتصادية ، مداخلة مقدمةقويدر ميمونة،نظام التقاعد يف ظل اإلصالحات االقتصادية اجلزائرية-3

.197، ص 2010مارس 11و10للمؤسسة و أثرها على عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، ، جامعة جيجل، يومي 
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لقانونيةشرط السن ا-أوال

حدد املشرع اجلزائري سن اإلحالة على التقاعد العادي ووضع استثناءات عديدة واردة عن هذا 

السن وهو ما سوف نتطرق إليه من خالل العنصرين التاليني.

تحديد سن اإلحالة على التقاعد العادي-أ

حىتفإنهاملتعلق بالتقاعد12-83نص املادة السادسة يف فقر�ا األوىل من قانون بالرجوع إىل 

55ة للرجل و سنة من العمر على األقل بالنسب60يستفيد العامل من معاش التقاعد جيب أن يبلغ 

أما بالنسبة للعمال غري األجراء حدد املشرع السن اليت ختوهلم احلق يف معاش ، سنة بالنسبة للمرأة

.1لنساءسنة بالنسبة ل60سنة بالنسبة للرجال، و 65التقاعد ب 

االستثناءات عن تحديد سن اإلحالة على التقاعد -ب

قبل تعديله، مث 12-83وضع املشرع استثناءات عن حتديد سن اإلحالة على التقاعد يف القانون 

بعض وبذلك يكون املشرع قد خص .13-97وضع استثناءات أخرى بعد تعديله مبوجب األمر 

خاصة حددها مبوجب تلك الفئات امتياز التخفيض يف سن اإلحالة على التقاعد العتبارات 

النصوص .

12-83االستثناءات المذكورة في القانون -1

تستفيد املرأة من ختفيض يف السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد يف حدود ثالث سنوات إذا 

جتدر اإلشارة إىل أنه ال يطلب استيفاء األقل.ربني ولدا واحدا أو عدة أوالد طيلة تسع سنوات على 

شرط السن من العامل املصاب بعجز تام و�ائي عن العمل، والذي ليس بإمكانه االستفادة من

15عدد األقساط السنوية اليت تعتمد حلساب املعاش تقل عن معاش العجز بشرط أن ال تكون

.سنة

و الضرر يستفيدون من ختفيض يف السنكما أن العمال الذين يشتغلون يف مناصب على قدر من 

وا يف احلرب التحريرية ب سنة بالنسبة للمجاهدين الذين شارك60خيفض السن القانونية للتقاعد أي 

األجراء ، يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري 2015نوفمرب سنة 14املؤرخ يف 289-15من املرسوم التنفيذي رقم 9املادة -1

.2015نوفمرب 18الصادرة يف 61الذين   ميارسون نشاطا حلسا�م اخلاص، ج.ر. عدد 
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كذلك ختفض السن للذين أصيبوا بعجز من جراء حرب التحرير الوطين بسنة عن كل ،سنوات5

.1باملائة5كل نسبة عنأشهر6باملائة أو 10نسبة عجز تساوي 

االستثناءات التي وضعها المشرع بعد اإلصالحات االقتصادية-2

طاملا صاص و لو جزء من البطالة اليت لميكن عن طريقها امتفكر املشرع يف طريقة إلجياد حلول 

ظلت يف اجلزائر يف تزايد مستمر، فوضع أنظمة جديدة يف جمال التقاعد ختتلف عن سابقتها مبوجب 

املتعلق بالتقاعد، حيث تسمح هذه األنظمة بذهاب 12-83املعدل للقانون 13-97األمر 

لإلحالة إليه، وذلك ما يسمح خبلق فرص عمل جديدة العامل على التقاعد قبل السن القانونية

تسمح بتشغيل األشخاص العاطلني عن العمل، تتمثل هذه األنظمة يف نظام التقاعد النسيب و نظام 

التقاعد دون شرط السن.       

نظام التقاعد النسبي:2/1

الته على التقاعد قبل ميكن تعريف التقاعد النسيب على أنه، التقاعد الذي يطلب فيه العامل إح

أول سنة. 20أن ال تقل مدة عمله عن سنة، بشرط 60بلوغه السن القانونية، و اليت تتمثل يف 

حيث 119-95نص تشريعي أتى من خالله املشرع بنظام التقاعد النسيب هو املرسوم التنفيذي رقم 

لكن مبجيء األمر ، للدولةو هي فئة اإلطارات العلياطبق هذا املرسوم على فئة معينة من العمال 

أصبح هذا النظام يطبق على مجيع العمال سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، وسواء  97-13

.2كانوا يعملون يف املؤسسات االقتصادية أو اإلدارات العمومية

امرأة، كانت سنة إذا  45سنة إذا كان رجال و 50تتمثل شروط التقاعد النسيب يف بلوغ العامل 

سنة على األقل، وختفض 20مع دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي تعادل وتأدية مدة عمل فعلي

ال تتم االستفادة من هذا النوع من التقاعد، إال بطلب من العامل .3سنة بالنسبة للمرأة15إىل 

.أما عن معاش 4دةاألجري و ال تأخذ بعني االعتبار تلك اإلحالة املقررة من املستخدم بإرادته املنفر 

.الذكرالسابقاملتعلق بالتقاعد،12-83م من القانون رق21و 9، 8، 7املواد -1
.275بة عنها)، املرجع السابق، ص بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري(نشأة عالقة العمل الفردية و اآلثار املرتت-2
، السابق الذكر.13-97املعدلة مبوجب األمر رقم املتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم 2مكرر/6املادة -3
نفسه.من القانون 4مكرر/6املادة -4
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سنة، و تكون 20باملائة إذا أدى مدة عمل تساوي على األقل 50التقاعد فيمنح للعامل بنسبة 

.1سنة25باملائة إذا أدى العامل مدة عمل تساوي 62.5نسبة املعاش 

نظام التقاعد دون شرط السن:2/2

رط السن املعتمد يف التقاعد ميكن للعامل األجري االستفادة من معاش التقاعد دون استيفائه لش

ويدخل يف على األقل، سنة32العادي، إذا أمت مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشرتاكات تعادل 

األيام اليت تقاضى عنها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينات على املرض سنة32حساب 

أو فرتات االستفادة من العطل القانونية املدفوعة األجر و األمومة و حوادث العمل والبطالة، فرتات 

فرتات االستفادة من معاش التقاعد املسبق، سنوات املسامهة التعويض عن العطل املدفوعة األجر،

.2الفعلية يف الثورة التحريرية الوطنية

ب الشيخوخة ب أما يف التشريعات املقارنة فقد حدد املشرع األردين سن استحقاق املؤمن عليه رات

كذلك املشرع املغريب حدد سن اإلحالة على .3سنة بالنسبة للمرأة55سنة بالنسبة للرجل و 60

سنة بالنسبة للرجل واملرأة إال أنه استثىن حالة واحدة و هي حالة عمال املناجم، 60التقاعد ب 

ؤالء ب مخس سنة، أي خيفض السن عند ه55حيث حيق هلؤالء الذهاب على التقاعد ببلوغ سن 

أما املشرع التونسي فقد حدد سن سنوات، بشرط أن يربروا عملهم داخل املناجم ملدة مخس سنوات.

سنة بالنسبة للعمال غري 65سنة سواء يف القطاع العام أو يف القطاع اخلاص و 60التقاعد ب 

بالنسبة للعمال سنة 55سنة أي عند 60قبل السن الفالحي، و األجراء يف القطاع الفالحي أو غري 

.4املضرة بالصحةذين يشتغلون يف األعمال الشاقة و ال

.276اآلثار املرتتبة عنها)، املرجع السابق، ص بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري(نشأة عالقة العمل الفردية و -1
.13-97املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب األمر رقم 12-83من القانون رقم 1مكرر/6املادة -2
ث، سامل مساح، التشريعات االجتماعية ( منهاج األخصائي االجتماعي يف ميادين املمارسة املهنية )، الطبعة األوىل، عامل الكتب احلدي-3

.79، ص 2010األردن، 
4- MALLAT Hyam, la sécurité sociale et les assurances sociales dans les pays

arabes :(Afrique du nord, MOYEN-ORIENT), bruylant et delta, 1999, P 95 et

P113 .
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أما املشرع املصري فقد ميز فيما يتعلق بسن اإلحالة على التقاعد بني العقود غري احملددة املدة و 

العقود احملددة املدة، ففي حالة العقود غري احملددة املدة فإنه جيوز لصاحب العمل إ�اء عقد العمل 

و كانت مدة العقد متتد إىل ما بعد بلوغ ما يف حالة العقود احملددة املدةسنة، أ60ببلوغ العامل سن 

، و ميكن ختفيض السن املقررة للتقاعد أي 1ال ينتهي العقد إال بانقضاء مدتهفسنة، 60العامل سن 

ديد هذه األعمال بقرار سنة بالنسبة للعمال الذين يعملون يف األعمال الشاقة و اخلطرية، ويتم حت60

من رئيس اجلمهورية بناء على ما يقرتحه وزير التأمينات، و جيب على رئيس اجلمهورية أن حيدد يف 

.2قراره سن التقاعد هلذه الفئة من العمال و كذلك نسبة رفع االشرتاكات مبا يغطي ختفيض السن

ل سن التقاعد بعد استكمال املدة القانونية اإلشارة إىل أنه يف التشريع املصري إذا بلغ العامجتدر

الستحقاق املعاش فالعامل يف هذه احلالة مينح له معاش التقاعد، وإذا استمر يف العمل بعد ذلك فله 

مدة العمل اجلديد يف التأمني، فال يدفع عنها بني املعاش واألجر ولكن ال حتتسباحلق يف اجلمع 

.3ه املدة اشرتاكات و ال يتحصل على معاش عن هذ

بالنسبة للمؤمنني سنة60الفرنسي فالسن اليت ختول احلق يف التقاعد حمددة ب أما يف التشريع 

، أما األشخاص الذين ال 2010نوفمرب 9للقانون املؤرخ يف طبقا 1951املولودين قبل أول جويلية 

فيستطيع هؤالء التقاعد حىت و سنة، 67تتوفر فيهم املدة القانونية للعمل فقد حددها املشرع ب 

.4إن مل يستوفوا املدة القانونية للعمل

شرط المدة القانونية للعمل-ثانيا

إضافة إىل وجوب توفر شرط السن يف العامل للحصول على معاش التقاعد، جيب أن يتوفر شرط 

سنة على األقل من15آخر وهو شرط املدة القانونية للعمل، واليت حددها املشرع ب  العمل.                      

العمل اجلماعي، النقابات العمالية، املنازعات حممد حسني منصور، قانون العمل ( ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد -1

.389، ص 2007اجلماعية، التسوية و الوساطة والتحكيم، اإلضراب و اإلغالق )، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 
.230، ص 2010ان، مصطفى أمحد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمني االجتماعي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبن-2
.136، ص 1997، مصر، ون دار نشرجتماعي، دحممد حسني منصور، قانون التأمني اال-3

4-BAUVERT Paulette, SIRET Nicole, droit social, Francis lefebvre, paris, 2012, 2013,

p 160, 161.
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واملالحظ أن املشرع يف القانون املتعلق بالتقاعد استوجب أن يتوفر الشرطني مع بعضهما، أي شرط 

السن و شرط املدة القانونية للعمل، ويفهم ذلك من عبارته: " تتوقف وجوبا استفادة العامل من 

1معاش التقاعد على استيفاء الشرطني اآلتيني..."

سنة، تضاف مخس 15كما جيب اإلشارة إىل أنه يف حالة ما إذا ختلف شرط مدة العمل أي 

، فيفهم من هذه العبارة أنه إذا عمل العامل مدة 2سنوات إىل املدة املنصوص عليها يف الشرط األول

.3سنة65سنة، تضاف مخس سنوات إىل شرط السن لتصل إىل 15تقل عن 

289-15ذي رقم ـــــــراء فنص املشرع من خالل املرسوم التنفيـــــــال غري األجا بالنسبة للعمــــــــأم

املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون نشاطا حلسا�م اخلاص على أن 

الشخص غري األجري الذي بلغ سن التقاعد وال يستويف شرط مدة العمل واالشرتاكات، ميكنه 

.4سنوات5اعتماد سنوات التأمني يف حدود االستفادة من

تدخل يف حساب مدة العمل أي فرتات العمل، األيام اليت تقاضى عنها العامل تعويضات يومية 

وأيضا كل فرتة انقطاع عن ، 5بعنوان التأمينات على املرض و األمومة و حوادث العمل و البطالة

يف التعويض بشرط أن تعرتف هيئة الضمان العمل بسبب مرض حينما يستنفذ املؤمن له حقوقه 

الذكر.، السابق املتعلق بالتقاعد12-83ون رقم من القان6املادة -1
.240، ص 2010قد العمل بني النظرية و املمارسة، دار هومة، اجلزائر، قويدري مصطفى، ع-2
، السابق الذكر.13-97د املعدلة مبوجب األمر رقم املتعلق بالتقاع12-83من القانون رقم 10املادة -3
االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون نشاطا املتعلق بالضمان 289-15من املرسوم التنفيذي رقم 13تنص املادة -4

أعاله، 9على أنه: " الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص و بلغ سن التقاعد كما هي حمددة يف املادة حلسا�م اخلاص

نه االستفادة من اعتماد سنوات التأمني يف و ال يستويف شروط العمل و االشرتاك املطلوبة مبقتضى التشريع و التنظيم املعمول �ما، ميك

) سنوات مقابل دفع اشرتاكات تعويض حسب الكيفيات اآلتية:   5حدود مخس (

) سنة،65) سنوات على األكثر إذا كان الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص يبلغ مخسا و ستني (5مخس (-

) سنة،66الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص يبلغ ستا و ستني () سنوات على األكثر إذا كان 4أربع (-

) سنة، 67) سنوات على األكثر إذا كان الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص يبلغ سبعا و ستني (3ثالث (-

) سنة، 68اخلاص يبلغ مثان و ستني () على األكثر إذا كان الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه 2سنتان (-

) سنة. 69) على األكثر إذا كان الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص يبلغ تسعا و ستني (1سنة واحدة (-

تعادل نسبة اشرتاك التعويض قسط االشرتاك املخصص للتقاعد.

االشرتاك املصرح به يف السنة األخرية من النشاط."يتشكل األساس املعتمد كقاعدة حلساب اشرتاك التعويض من أساس 
، السابق الذكر.13-97املعدلة مبوجب األمر رقم ،املتعلق بالتقاعد12-83مكرر من القانون رقم 6املادة -5
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االجتماعي بعجزه البدين الذي يعيقه عن مواصلة العمل أو استئنافه، كل فرتة استفاد خالهلا املؤمن له 

من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته مخسون باملائة على األقل،وأيضا 

.1اخلدمة الوطنية، و كذا كل فرتة أديت خالهلا التعبئة العامةالفرتة اليت أدى فيها املؤمن له التزامات 

تعترب  كذلك فرتات عمل  العطل القانونية املدفوعة األجر مثل العطلة األسبوعية، واليت تقدر 

املتعلق بعالقات العمل بيوم كامل يف األسبوع، و تكون يف ظروف العمل 11-90حسب قانون 

) يوما، أي يومني و نصف يوم 30العطلة السنوية اليت تقدر ب ثالثني(كذلك ، و 2العادية يوم اجلمعة

، كما يستفيد عمال اجلنوب من عطلة إضافية، ال ميكن أن تقل عن عشرة أيام 3عن كل شهر عمل

املتعلق بعالقات العمل، 11-90من قانون 42) يف السنة، و هذا ما نصت عليه املادة 10(

األعياد الدينية كعيد الفطر وعيد األضحى، األعياد الوطنية كأول وكذلك تعترب يف حكم فرتات عمل 

اخلامس من شهر جويلية عيد استقالل اجلزائر...اخل.و نوفمرب يوم اندالع الثورة التحريرية

باإلضافة إىل هذه العطل اليت حتسب فرتات عمل، هناك فرتات أخرى اعتربها املشرع عطل مدفوعة 

املشرع يف القانون املنظم لعالقات العمل، و اليت تتمثل يف املدة اليت يقضيها األجر و اليت سنها 

العامل من أجل تأديته ملهام مرتبط بتمثيل نقايب أو متثيل املستخدمني، متابعة دورات التكوين املهين 

حالة أو النقايب يف حالة مساح املستخدم بذلك، وكذلك املشاركة يف امتحانات أكادميية أو مهنية، يف

حدوث حدث من األحداث العائلية كزواج العامل ووالدة مولود له أو زواج أحد فروعه، و أيضا يف 

حالة وفاة زوج العامل أو أحد األصول أو الفروع أو احلواشي املباشرة له أو لزوجه، وتقدر عطلة 

ية العامل ) أيام، كما نص املشرع كذلك على حالة تأد03العامل يف كل هذه احلاالت ب ثالث (

.4لفريضة احلج و تكون مرة واحدة خالل حياته املهنية

، السابق الذكر.12-83رقم من القانون11املادة -1
لسابق الذكر.، ااملتعلق بعالقات العمل11-90قم من القانون ر 33املادة -2
.نفسهالقانونمن41املادة -3
.نفسهمن القانون54املادة -4
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تعترب يف حكم فرتات عمل الفرتات اليت استفاد فيها العامل من معاش التقاعد املسبق و يفهم ذلك 

، سنوات املسامهة 1املتعلق بالتقاعد املسبق10-94من املرسوم التشريعي20من خالل قراءة املادة 

، وحتسب سنوات املشاركة الفعلية يف حرب التحرير الوطين بضعف 2رة التحريرية الوطنيةالفعلية يف الثو 

.3مد�ا، ويأخذ بعني االعتبار الفرتات اليت قضاها ا�اهدون يف صفوف اجليش الوطين الشعيب

املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب 12-83مكرر من القانون 6نالحظ من خالل استقراء املادتني 

من نفس القانون أن هناك إعادة لبعض الفقرات، ففي الفقرة األوىل من 11، واملادة 13-97مر األ

مكرر اعترب املشرع يف حكم فرتات عمل األيام اليت تقاضى عنها العامل تعويضات بعنوان 6املادة 

ة من املادة التأمني على املرض و األمومة وحوادث العمل و البطالة، وهي نفس الفقرة األوىل و السابع

مكرر نص عليها املشرع  6، فرتات العطل القانونية املدفوعة األجر املنصوص عليها يف املادة 11

، فرتات االستفادة من التقاعد املسبق منصوص عليها يف املادة 11كذلك يف الفقرة الرابعة من املادة 

.11امنة من املادة منصوص عليها يف الفقرة الثومكرر6

وغري منصوص عليها يف املادة 11خالل كل هذا أن احلاالت املنصوص عليها يف املادة نستنتج من

سنة، أي يف التقاعد دون شرط السن ومثال ذلك الفرتة اليت أدى32مكرر ال تدخل يف حساب 6

.4فيها العامل واجب اخلدمة الوطنية

االستفادة من معاش التقاعد من خالل هذه الدراسة نتوصل إىل أنه جيب على العامل الذي يريد

أن يستويف الشرطني السابقني من شرط السن و شرط املدة القانونية للعمل، لكن باإلضافة إىل هذين 

الشرطني جيب على العامل كذلك أن يكون قد دفع األقساط الالزمة من االشرتاكات الشهرية بصورة 

على ما يلي: " تعد فرتات دفع معاش ، السابق الذكر،، املتعلق بالتقاعد املسبق10-94من املرسوم التشريعي رقم 20/1تنص املادة -1

التقاعد املسبق فرتات عمل مأجور..."
، السابق الذكر.13-97املعدلة مبوجب األمر رقم املتعلق بالتقاعد12-83مكرر من القانون رقم 6املادة-2
، السابق الذكر.ق بالتقاعداملتعل12-83من القانون رقم 22املادة -3

4 Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Guide de procédures de

liquidation des retraites, caisse nationale des retraites(CNR), décembre, 2008, p10.



أنظمة�التقاعد��عد��صالحات��قتصاديةالفصل��ول 

52

ومل يدفع خالهلا االشرتاكات املطلوبة سواء فإذا عمل العامل ملدة معينة ،1منتظمة طوال مدة العمل

احلصة اليت يدفعها العامل أو تلك اليت يدفعها صاحب العمل، فهذه املدة ال تدخل الستيفاء معاش 

مل إال أنه يف حالة ما إذا كان العامل بلغ سن التقاعد، و، فر شروط احلق يف التقاعدالتقاعد لعدم تو 

اكات املطلوبة، ففي هذه احلالة ميكن للعامل أن يستفيد من شرط مدة العمل ودفع االشرت يستوف

اعتماد سنوات التأمني يف حدود مخس سنوات، ولكن بشرط أن يدفع املستخدم اشرتاك تعويضي 

) اشرتاكا شهريا عن كل سنة تكون 12ومسامهة جزافية، حيث يقدر االشرتاك التعويضي باثين عشر (

) مرات األجر الشهري اخلاضع 3املسامهة اجلزافية ثالث (حمل دفع االشرتاك التعويضي وتعادل 

لالشرتاك عن كل سنة تكون حمل دفع االشرتاك التعويضي، وجيب أن يكون العامل قد ينتمي إىل 

.2قائمة العمال منذ سنتني على األقل

ية لإلحالة أما يف التشريعات املقارنة فاملشرع البحريين اشرتط باإلضافة إىل توفر شرط السن القانون

شهرا 240شهرا على األقل، أو  180على التقاعد، جيب أن يقوم العامل بدفع اشرتاكات تعادل 

شهرا متتالية على األقل خالل 35سنة مع دفع 60شهرا بعد سن 120سنة، أو 60قبل سن 

ىل أنه استلزم املشرع املغريب باإلضافة إأما .3اخلمس السنوات األخرية التالية لإلحالة على التقاعد

سنة بالنسبة لعمال املناجم، 55توفر العامل على شرط السن القانونية اليت تقدر ب ستني سنة، و

يوم على األقل من التأمني.3240استلزم كذلك تربير العامل 

يف اململكة العربية السعودية لالستفادة من تأمني الشيخوخة جيب على املؤمن أن يكون حمققا أما 

شهرا 180ددة و تتمثل يف بلوغ العامل ستني سنة من العمر و تسديد اشرتاكات عن لشروط حم

شهرا خالل اخلمس سنوات اليت تسبق مباشرة تاريخ 36شهرا منهم 120على األقل أو تسديد 

.4شهرا متتالية تسبق مباشرة تاريخ التقاعد60التقاعد أو تسديد اشرتاكات عن 

.272نشأة عالقة العمل الفردية و اآلثار املرتتبة عنها)، املرجع السابق، ص (بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري-1
.الذكرالسابقاملتعلق بالتقاعد،12-83من القانون رقم8إىل 10/3املادة -2

3-MALLAT Hyam, op.cit, p 53.
، ص 1999منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ، جتماعية يف لبنان و الشرق األوسطمالط هيام، الضمان االجتماعي و التأمينات اال-4

124.
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ص املدة القانونية للعمل، فهل ميكن متديد هذه املدة للعامل عند تطرح إشكالية مهمة فيما خي

بلوغه سن التقاعد القانونية لضرورة املصلحة ؟و كذا تطرح إشكالية أخرى فيما خيص اإلحالة على 

فمن يقوم بإحالة العامل على التقاعد، هل للمستخدم احلق يف إحالة العامل على التقاعد التقاعد،

الضرورية يف التقاعد العادي ؟ وهل جيب استيفاء شروط معينة قبل إحالة العامل بتوفره على الشروط

على التقاعد؟

بالتقاعد أن املشرع مل يتطرق إىل مسألة إمكانية متديد نالحظ من خالل استقراء القانون املتعلق

التفاقيات اجلماعية املدة القانونية للعمل يف حالة بلوغ العامل سن التقاعد لضرورة املصلحة، إال أن ا

إىل ال يف الضمان االجتماعي والتقاعديف العديد من املؤسسات مل �مل عند التطرق حلق العم

إمكانية التمديد يف هذه احلالة، وفق ما تقضي به األنظمة الداخلية، و نذكر على سبيل املثال املادة 

.1من االتفاقية اجلماعية ملؤسسة سوناطراك315

يف مادته العاشرة نص 12-83املتعلق بالتقاعد رقم ، فالقانوناإلحالة على التقاعدأما فيما خيص

على أنه إذا استوىف العامل الشروط الضرورية، من شرط السن وشرط املدة القانونية للعمل، فله احلق 

.2يف اإلحالة على التقاعد

دة الوحيدة اليت نص فيها أن هذه املادة هي املا12-83نالحظ من خالل استقراء القانون 

املشرع عن اإلحالة على التقاعد، إال أن ما نالحظه أ�ا مل تبني أن رب العمل هو من يقوم بإحالة 

العامل على التقاعد، فال جند من خالل النص عبارة دالة على ذلك .

املتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين 09-94لكن بالعودة إىل املرسوم التشريعي رقم 

قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية يف مادته التاسعة والعشرين جند أن املشرع نص على قدرة 

، 2012، ديوان املطبوعات اجلامعية، املقارن ( القانون االتفاقي )و اجلزائريأمحية سليمان، قانون عالقات العمل اجلماعية يف التشريع -1

.375، 374اجلزائر، ص 
على أنه: " للعامل الذي يستويف الشروط املنصوص عليها يف السابق الذكر،املتعلق بالتقاعد،12-83من القانون 10تنص املادة -2

احلق يف اإلحالة على التقاعد..." من هذا القانون8و 7مكرر و 6و 6املواد 
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املادة ،وهي1املستخدم يف إحالة العامل على التقاعد يف حالة استيفائه للشروط القانونية الالزمة

.2الوحيدة اليت نصت على ذلك بنص صريح

جتدر اإلشارة إىل أن إحالة العامل على التقاعد ال تستدعي التسبيب و إمنا جيب على املستخدم 

، ففي حالة استيفاء العامل 3احرتام شرط السن القانونية ومدة العمل فقط، وإال اعترب اإلجراء تسرحيا

ال يعد للمستخدم إحالته على التقاعد، و وشرط العمل فإنه حيقللشروط القانونية من شرط السن

إ�اء عالقة العمل يف هذه احلالة تسرحيا تعسفيا، و تأكيدا لذلك، فقد جاء يف قرار للمحكمة العليا 

ه رفض مقرر أن: حيث يتبني من احلكم املطعون فيه أن املطعون ضد338036يف القضية رقم 

استجاب له قاضي الدرجة األوىل بإلغاء مقرر إ�اء عالقة العمل املتخذ الذي إحالته على التقاعد و 

من اهليئة املستخدمة و أمر من جديد بإعادة إدراجه يف منصب عمله األصلي وإلزام الصندوق الوطين 

للتقاعد بوقف سريان مفعول قرار اإلحالة على التقاعد املبلغ للمطعون ضده بتاريخ 

من 10ئة املستخدمة الطاعنة حاليا أخطأت تطبيق أحكام املادة بدعوى أن اهلي28/05/2001

من االتفاقية اجلماعية ملا أ�ت عالقة العمل اليت 166املتعلق بالتقاعد واملادة 12-83القانون 

يف حني تربطها مع املطعون ضده وإحالته على التقاعد دون تبليغه بقرار االستفادة من منحة التقاعد.

مي العامل احملال على املشار إليها أعاله حىت و إن كانت حت12-83ن القانون م10أن املادة 

ذلك بإقرارها على استالمه منحة التقاعد من طرف الصندوق الوطين للتقاعد قبل تبليغه قرار التقاعد و 

اإلحالة على التقاعد فإ�ا ال تعطيه أي حق يف البقاء يف منصب عمله و االستمرار فيه إذا قرر 

إذا توافرت شروط التقاعد يف 11-90من القانون 66ستخدم إ�اء عالقة العمل طبقا للمادة امل

العامل، أما يف حالة ما إذا كان رفض اإلحالة كانت من طرف العامل بالرغم من توفر الشروط 

املتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال 09-94املرسوم التشريعي رقم 29/1تنص املادة -1

قانونية   الالزمة على ما يلي: " يتعني على كل مستخدم أن حييل على التقاعد األجري الذي يستويف الشروط ال، السابق الذكر،إرادية

للمطالبة مبعاش التقاعد ".
2KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, droit du travail, tom1, office des publications

universitaires, Algérie, 2009, p280,281 .
.88بومحيدة عطاء اهللا، املرجع السابق ، ص -3
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القانونية إلحالته على التقاعد، فيتحمل يف هذه احلالة مسؤولية ذلك، وال ميكنه على اإلطالق 

من االتفاقية اجلماعية وال من 166وال املادة 12-83من القانون رقم 10ستفادة من املادة اال

ة احلق يف املطالبة باالستمرار يف عمله، وبذلك يكون قاضي الدرجة األوىل أخطأ ملا ألغى مقرر اهليأ

تسرحيا ، ذلك أن إ�اء عالقة العمل بسبب اإلحالة على التقاعد ال ميكن أن تكون املستخدمة

.1تعسفيا

جتدر اإلشارة إىل أن رب العمل ال يستطيع إحالة العامل على التقاعد قبل تبليغ قرار منح كما

من القانون املتعلق بالتقاعد، و كذلك إشعار الصندوق الوطين 10املعاش كما نصت عليه املادة 

جيب على صندوق التقاعد اختاذ قراره يف و ،ي يفرتض على اإلدارة القيام بهللتقاعد، وهو إجراء إلزام

ذلك إما بإجراء إيداع طلب اإلحالة على التقاعد و ) أشهر ابتدءا من تاريخ 3أجل ال يتعدى ثالثة (

تصفية معاش أو منحة التقاعد و إما بإشعار بالرفض مع تبيان طرق الطعن، و يبعث الصندوق 

ن اإلشعار بقراره قبل �اية أجل ثالثة أشهر الوطين للتقاعد بناء على طلب من املستخدم بصورة م

و جيب على املستخدم أن يبلغ العامل �ذا اإلشعار فور وصوله، فال بد على املستخدم أن يقوم 

هو شرط احلصة األوىل من معاش التقاعد و بكافة اإلجراءات الضرورية لكي يتحصل العامل على

اريخ الذي انتهت فيه خدمته و توقف أجره أساسي و الغرض منه هو جعل للعامل مورد بني الت

كمة العليا يف القضية رقم ، جاء يف هذا الصدد عن احمل2وتاريخ استالمه ألول مبلغ ملعاش التقاعد

، عن( م أ) ضد الشركة الوطنية للنقل الربي، حيث قامت الشركة بإحالة الطاعن على 100001

ن هذا اإلجراء يتطلب شروط وضعها املشرع على التقاعد، فتوصلت احملكمة العليا يف قرارها على أ

عاتق اجلهة املستخدمة، ويف هذه القضية فإن املدعى عليها مل تتخذ اإلجراءات القانونية من أجل 

إحالة العامل على التقاعد، وذلك بتصفية وضعيته اإلدارية واملالية وتقدمي امللف إىل الصندوق الوطين 

12-83من القانون 10مرتبه، وهذا خمالف لنص املادة للمعاشات، فشرعت فقط بإيقاف دفع

.2006، لسنة 01العدداجلزائر،احملكمة العليا،، جملة 07/06/2006، بتاريخ 338036قضية رقم -1
.93، 92، ص 2010بن رجدال آمال، محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري، منشورات برييت، اجلزائر، -2
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املتعلق بالتقاعد، فإذا كان من حقها أن حتيله على التقاعد فيجب عليها كذلك أن حترتم اإلجراءات 

.1القانونية يف هذه املادة

،للتقاعدما نالحظه يف الواقع العملي أنه بعد تبليغ قرار منح معاش التقاعد من الصندوق الوطين 

عد أو يف سواء إلعادة النظر يف مبلغ معاش التقا،فإنه يتلقى العديد من االحتجاجات والطعون

سنوات االشرتاك لدى الضمان االجتماعي، و كذلك طلب الزيادة يف حساب عدد سنوات العمل و 

ه سندرس، وهذا ما خيلق منازعات يف التقاعد، مما يستوجب تسويتها، وهذا ما2مبلغ معاش التقاعد

يف الباب الثاين من هذا البحث.

: نظام التقاعد المسبقالمطلب الثاني

حاول املشرع إجياد عدة صيغ للتقاعد و جعلها وسيلة للتغيري من منط 1990يف بداية سنة 

كذلك  التقاعد، حيث جعل منه من بني احللول اليت عن طريقها يتم امتصاص البطالة، وجعل منه  

هذا ما فرضته حتمية إتباع اجلزائر منهج اقتصاد السوق، حيث أن االقتصادي، و كآلية لإلنعاش 

املؤسسات االقتصادية كانت يف صعوبات مالية فأصبحت متنح للعمال إمكانية التقاعد قبل السن 

التقاعد من خالل هذا املطلبنتناولو ما يسمى بالتقاعد املسبق.القانونية للتقاعد العادي و ه

وطه، مث حناول تقييم هذا النظام.شر يث مفهومه و املسبق من ح

مجال تطبيقه: تعريف التقاعد المسبق و الفرع األول

، والذي جاء تطبيقا 103-94جاء هذا النظام اجلديد للتقاعد مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

.904-94للمرسوم التشريعي رقم 

.11/10/1993، ( م أ) ضد الشركة الوطنية للنقل الربي، بتاريخ 100001قضية رقم -1
.54، ص 2009الطيب، املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي على ضوء القانون اجلديد، دار اهلدى، اجلزائر، مسايت -2
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-94م تشريعي رقسوم مر -3
، و ألسباب اقتصاديةبصفة ال إراديةاملتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين يفقدون عملهم09-94تشريعي رقم سوم مر -4

السابق الذكر.
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تعريف التقاعد المسبق-أوال

نالحظ أن املشرع مل يعرف التقاعد املسبق، لكن 10-94من خالل استقراء املرسوم التشريعي 

وىل:" يهدف هذا الثانية منه حيث تنص املادة األو ميكن أن نستنتج ذلك من خالل نص املادة األوىل 

مسبقة املرسوم التشريعي إىل حتديد الشروط اليت يستفيد مبوجبها أجري، إحالة على التقاعد بصفة 

) سنوات قبل السن القانونية، لإلحالة على التقاعد كما هو حمدد 10خالل فرتة قد تصل إىل عشر (

و املذكور أعاله. "1983يوليو سنة 2املؤرخ يف 12-83من القانون رقم 7و 6و 5يف املواد 

يعي على مجيع أجراء " تطبق أحكام هذا املرسوم التشر تنص املادة الثانية من نفس املرسوم على أنه: 

القطاع االقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية لسبب اقتصادي يف إطار تقليص عدد من 

ميكن أن متدد أحكام هذا املرسوم التشريعي إىل أجراء العمال أو التوقف القانوين لعمل املستخدم.

املؤسسة و اإلدارات العمومية بنص خاص".

يقصد بالتقاعد املسبق توقف األجري عن العمل قبل بلوغه احلد الزمين املقرر للتقاعد القانوين، 

حنن نفضل أن نعرف التقاعد املسبق كما و ،1و يطبق على األجراء املقصودين بالصرف االقتصادي

10ل إىل يلي: إحالة العامل األجري يف القطاع االقتصادي على التقاعد، بصفة مسبقة بفرتة قد تص

سنوات قبل السن القانونية لإلحالة على التقاعد العادي، لتوفر شرط الظروف االقتصادية اليت متس 

املؤسسة املستخدمة، وميكن أن متدد هذه األحكام إىل أجراء املؤسسات و اإلدارات العمومية.

سنة 50دي إىل نستنتج من خالل املادتني، أن سن العامل األجري ختفض مقارنة بالتقاعد العا

سنة بالنسبة للمرأة، وال تطبق األحكام املتعلقة بالتقاعد املسبق إال على أجراء 45بالنسبة للرجل، و 

القطاع االقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية لسبب اقتصادي، ويف إطار إما تقليص 

عدد العمال، أو التوقف القانوين لعمل املستخدم.

، ص 2015، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، الطبعة األوىل حممد رياض دغمان، النظام العام يف عالقات العمل ( دراسة مقارنة)، -1

115 ،116.
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اب االقتصادية إىل أسباب اقتصادية ظرفية، وهي تلك األسباب اليت تنتج عن قوة تنقسم األسب

، وتتمثل هذه األخرية يف األزمات االقتصادية اليت حتدث على املستوى 1خارجة عن إرادة املستخدم

العاملي أو فقط على املستوى الوطين، ومثال عن األزمات العاملية غالء أسعار بعض املواد والسلع اليت

، فتلجأ 2باهظة أل�ا تفوق قدرة هذه املؤسساتبأسعار ا املؤسسات االقتصادية شراءهال تستطيع

باملقابل إىل تقليص عدد عماهلا أو التوقف عن نشاطها، و األزمات الوطنية مثل تلك اليت عرفتها 

مقارنة بالعمالت العاملية  اجلزائر، كاخنفاض سعر البرتول، واخنفاض قيمة العملة اجلزائرية وهي الدينار، 

كاألورو والدوالر.

النوع اآلخر لألسباب االقتصادية هي تلك اليت خترج عن النوع األول مما يعين أن هذه يتمثل 

األسباب مل تقع ألسباب خارجة عن إرادة املستخدم، و إمنا هي تلك الناجتة عن إعادة تنظيم العمل 

مؤسسات و جعلها يف مؤسسة واحدة، أو يف حالة تزويد يف املؤسسة و هيكلته، إما باختاذ عدة 

، مما جيعل املؤسسات االقتصادية مضطرة 3مؤسسة ما بآالت حديثة و متطورة ذات تكنولوجية عالية

إىل االستغناء عن عدد من العمال إما أل�ا مل تصبح حباجة إىل هذا العدد من العمال إما ألن عدة 

بالتايل حتتاج فقط إىل عدد من العمال اليت حتتاجها مؤسسات أصبحت يف مؤسسة واحدة و 

مؤسسة واحدة، أو ألن وسائل و آالت ذات تكنولوجية رفيعة تنتج بكمية كبرية مما يؤدي باملؤسسة 

فنتجت عن اإلصالحات االقتصادية اليت اختذ�ا الدولة اجلزائرية الستغناء عن العديد من عماهلا. إىل ا

املنظومة القانونية �دف كلها إىل مرونة أكرب يف سوق العمل، إصالحات يف 1990منذ سنة 

باإلضافة إىل اختاذها عدة إجراءات للتخفيف من اآلثار السلبية اليت أفرز�ا هذه اإلصالحات على 

العمل والدخل و البطالة.

حمددة �دف إعطاء احلرية أكثر ألرباب العمل يف جمال التوظيف و التسريح و اللجوء إىل العقود 

املتعلق بعالقات العمل، القانون العام للعامل، و�دف محاية العمال 11-90املدة ألغى القانون 

.368العمل الفردية )، املرجع السابق، ص أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري ( عالقة-1
.248قويدري مصطفى، املرجع السابق، ص -2
.368سابق، ص أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقـــــــات العمل يف التشريع اجلـــــــزائري ( عالقة العمــــــل الفرديـــــــة)، املرجع ال-3
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وكذلك نظام التقاعد املسبق، فأدى 1994األجراء مت إنشاء صندوق التأمني على البطالة يف سنة 

إىل1995مؤسسة اقتصادية من سنة 1500تطبيق كل هذه اإلجراءات إىل إعادة هيكلة 

منصب عمل ألسباب اقتصادية منذ تطبيق املرسوم 212960، فتم تقليص حوايل 19991

املتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة 09-94التشريعي رقم 

بلغ عدد الذين أحيلوا على التأمني على 1998ال إرادية، و إىل غاية السداسي األول من سنة 

عامال، و بلغ عدد العمال الذين أحيلوا على التقاعد املسبق حوايل 747421البطالة حوايل 

.2عامال3821

جتدر اإلشارة إىل أن القطاعات اليت مستها هذه اإلجراءات خاصة جند قطاع البناء واألشغال 

.3العمومية والسكن، قطاع اخلدمات، وكذلك القطاع الصناعي

يف الفقرة الثانية من املادة 1959لسنة 91نون العمل رقم قاأما عن املشرع املصري فقد نص يف

على أنه: "... حيظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا، إال إذا كان مضطرا 209

نالحظ أن املشرع املصري مل يبني أنواع األسباب اليت يضطر املستخدم .لذلك ألسباب جدية..."

ادية، تقنية، تنظيمية...بل اكتفى املشرع أن تكون وقف العمل من أجلها، هل ألسباب اقتص

، أين انتقلت مصر يف هذه املرحلة 1981لسنة 137األسباب جدية. مث صدر قانون العمل رقم 

من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق، وعرفت هذه املرحلة إعادة هيكلة الكثري من املنشاة، فنصت 

يصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل جلنة للبت يف طلبات من هذا القانون على أنه: "107املادة 

املنشات لوقف العمل كليا أو جزئيا، أو تغيري حجم املنشأة أو نشاطها، مبا قد ميس حجم 

انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل و البطالة يف اجلزائر، مداخلة مقدمة يف امللتقى عبد الرزاق نذير، بن يوسف نوة،-1

ري، الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسي

.12، 11ص دون تاريخ،جامعة املسيلة،
، 1998تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول لسنة -جلنة التقومي-ا�لس الوطين االقتصادي و االجتماعي-2

بن عزوز بن صابر، هل الذهاب اإلرادي ميس مببدأ احلفاظ على الشغل، مداخلة مقدمة يف امللتقى عن: 92إىل 90، ص 12الدورة 

.21، ص 2001، التشريعات االجتماعية: مسألة التشغيل، كلية احلقوق، جامعة وهران، الدويل يف القانون االجتماعي
.12عبد الرزاق نذير، بن يوسف نوة، املرجع السابق، ص -3
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نالحظ من خالل هذه املادة كذلك أن املشرع مل يبني نوع األسباب اليت ميكن للمنشآت العمالة..."

أن تستند إليها يف طلبا�ا لوقف العمل كليا أو جزئيا. 

الذي أتى بأحكام أكثر تفصيال يقوم على 20031لسنة 12مث جاء القانون املصري اجلديد رقم 

احلق يف اإلغالق الكلي أو اجلزئي للمنشأة، أو تقليص عدة أسس من بينها: اإلقرار لصاحب العمل ب

حجمها لضرورات اقتصادية، مبا قد ميس حجم العمالة �ا، بعد حصوله على موافقة مسبقة، بعد 

.2تقدميه لطلب إىل جلنة تشكل بقرار من رئيس جملس الوزراء

مجال تطبيق التقاعد المسبق-ثانيا

املتعلق بالتقاعد املسبق ميكن استخالص الفئات العمالية 10-94من خالل املرسوم التشريعي رقم 

منه على أنه:" تطبق 2املعنية بالتقاعد املسبق و اليت تتمثل يف:العمال األجراء حيث تنص املادة 

 يكتف املشرع اجلزائري بتطبيق التقاعد املسبق ملأحكام هذا املرسوم على مجيع أجراء القطاع...".

، ليطبق حىت على موظفي 1998سنة القطاع االقتصادي، بل وسعه أكثر من ذلكعلى األجراء يف 

.3املؤسسات واإلدارات العمومية، بنفس الشروط املطبقة على األجراء يف القطاع االقتصادي

من املرسوم املتعلق به، 4و 3استثىن املشرع من تطبيق أحكام نظام التقاعد املسبق مبوجب املادتني 

الفئات املتمثلة يف األجراء الذين هم يف حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة جمموعة من 

تقنية أو بسبب التقلبات املناخية أو يف حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو 

بسبب حادث أو كارثة طبيعية، وكذلك األجراء ذوي عقد عمل حمدد املدة، والعاملون حلسا�م 

لعمال املومسيني والعمال يف بيو�م أو العاملون لدى عدة مستخدمني أو الذين كانت اخلاص وا

.2003أفريل 7الصادرة يف 14املتضمن قانون العمل املصري اجلديد، ج.ر.عدد 2003لسنة 12قانون رقم -1
لعمل املعاصر بني �ج تدخل الدولة و مذهب اقتصاد السوق، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، مصر، لياس، أزمة قانون اإيوسف -2

.145، 143، ص ص 2006
و اإلدارات ، يتضمن توسيع التقاعد املسبق ملوظفي املؤسسات1998أكتوبر سنة 3مؤرخ يف 317-98مرسوم تنفيذي رقم -3

.1998أكتوبر 05الصادرة يف 74العمومية، ج.ر. عدد 
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.1بطالتهم نتيجة نزاع يف العمل أو تسريح تأدييب أو استقالة

 الفرع الثاني: شروط التقاعد المسبق

سوف سبق شروطا خاصة بالعامل األجري وضع املشرع اجلزائري لالستفادة من نظام التقاعد امل

الثاين.نتطرق إليها يف العنصر باملستخدمتطرق إليها يف العنصر األول مث شروطا خاصةن

الشروط الخاصة بالعامل األجير-أوال

ل مخسني باإلضافة إىل وجوب أن يكون العامل أجريا كما سبقنا ذكره، استلزم املشرع أن يبلغ العام

) سنة على األقل إذا كانت أنثى، و أن جيمع عددا 45مخسة و أربعني () إذا كان ذكرا و 50سنة (

) سنة على األقل، 20من سنوات العمل أو املماثلة هلا القابلة لالعتماد يف التقاعد تقدر بعشرين (

) سنوات 10و أن يكون العامل قد دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي مدة ال تقل عن عشر (

.2ت الثالث السابقة لنهاية عالقة العمل اليت تثبت احلق يف التقاعد املسبقبصفة كاملة خاصة السنوا

كما يشرتط املشرع إلحالة العامل على التقاعد املسبق أن يرد امسه يف قائمة العمال موضوع 

، 3قف املستخدم قانونيا عن العملالتسريح ألسباب اقتصادية سواء للتقليص من عدد العمال أو تو 

. وأن ال يكون 4جيب أن تكون مصادق عليها من طرف مفتشية العمل املؤهلة إقليمياهذه القائمةو 

.5العامل قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط مهين آخر

أما عن مدة التسبيق فإنه ختفض السن لإلحالة على التقاعد املسبق حبسب سنوات العمل أو 

من املرسوم 6ا حسب ما نصت عليه املادة املماثلة هلا القابلة لالعتماد يف جمال التقاعد و هذ

معاشو نبايل فطة، إزالة التنظيم يف قانون العمل و محاية العمال املسرحني ألسباب اقتصادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم -1

.363، ص 2008-2007القانونية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-94رسوم التشريعي رقممن امل2و 7/1املادة -2
.نفسهاملرسوممن7/3املادة -3

4- Ministère de Travail et de la Protection Sociale, caisse nationale des retraites (CNR),

retraite anticipée (ce que vous devez savoir), juillet, 1994 .
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-94م من املرسوم التشريعي رق7/4دة املا-5
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لألجراء الذين سنوات5يلي: لى النحو التايل عاملتعلق بالتقاعد املسبق وذلك 10-94التشريعي 

د يساوي لعدسنوات 6، سنة على األقل20يستوفون عددا من السنوات القابلة لالعتماد يساوي 

لعدد سنوات8، سنة24أو أكثر من لعدد من السنوات يساوي سنوات7، سنة22أو أكثر من 

28لعدد من السنوات يساوي أو أكثر منسنوات9، سنة26ي أو أكثر من من السنوات يساو 

سنة. 29سنوات لعدد من السنوات يساوي أو أكثر من10، سنة 

عشر سنوات قبل نالحظ من خالل هذه املادة أن مدة التسبيق ترتاوح ما بني مخس سنوات و

55سنة بالنسبة للرجال و 60السن احملددة يف التقاعد العادي كما درسناه سابقا و اليت تتمثل يف 

.1سنة بالنسبة للنساء

الشروط الخاصة بالمستخدم -ثانيا

على التقاعد املسبق بدفع املستخدم مسامهة جزافية مسبقا لتخويل النيختضع إحالة األجراء احمل

شهرا من أجر 13:على النحو التايلاحلقوق، حتسب على أساس عدد سنوات التسبيق و ذلك 

د شهرا من أجر املعين إذا كان عد16، سنوات5دد سنوات التسبيق يقل عن املعين إذا كان ع

سنوات.8شهرا إذا كان يساوي أو يفوق 19، سنوات5السنوات يساوي أو يفوق 

12يتكون أساس حساب هذه املسامهة من األجر اخلاضع لالشرتاك بالضمان االجتماعي خالل 

شهرا اليت تسبق اإلحالة على التقاعد، ويتم دفع هذه املسامهة اجلزافية إىل الصندوق الوطين 

املعين على سبيل التسبيق، ويف حالة ) من أجر العامل02للمعاشات حيث يدفع املستخدم شهرين(

الضرورة و بطلب من املستخدم فإنه ميكن إعداد رزنامة آلجال دفع البقية، و جيب أن ال تتعدى هذه 

شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على االتفاقية بني الصندوق الوطين للمعاشات و 24اآلجال 

الوطين للتقاعد يصدر قرار إحالة العامل األجري .بتوفر مجيع هذه الشروط فإن الصندوق 2املستخدمني

على التقاعد املسبق و مينح للعامل معاش التقاعد املسبق.

.274بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري ( نشأة عالقة العمل الفردية و اآلثار املرتتبة عتها)، املرجع السابق، ص -1
، السابق الذكر.ق بالتقاعد املسبقاملتعل10-94من املرسوم التشريعي رقم 9و 8املادتني -2
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من حيث طريقة حساب النسب واملعاش و دورية دفعها إىل نفس معاش التقاعد املسبق خيضع 

نتهاء فرتة باملائة عن كل سنة تسبيق، وعند ا1طريقة حساب التقاعد العادي على أن يتم إنقاص 

التسبيق، حيال املستفيد على التقاعد و حيسب معاشه حسب السنوات املعتمدة يف جمال التقاعد 

.1الذي تضاف إليه سنوات التسبيق

جيب اإلشارة إىل أنه قد يفضل بعض العمال طلب اإلحالة على التقاعد املسبق، وقد يلجأ إليها 

لى التقاعد املسبق دون موافقة العامل عبإحالة العامل إذا قام املستخدميف هذه احلالة ، 2املستخدم

و بالتايل ميكن له استئناف احلكم، حيث ، على ذلك فيحق هلذا األخري إتباع اإلجراءات العادية 

جاء يف قرار للمحكمة العليا يف هذا الشأن بأن املطعون ضده أقام دعوى ترمي إىل املطالبة بإلغاء 

على أساس املادةماليا تعويضمع و إفادته بالتقاعد العادي،، ملسبق قرار إحالته على التقاعد ا

اجلزائريني ، وليس على أساس أحكام قانون العمل ، وعليه فإن الدعوى اليت من القانون املدين 124

من القانون 73/4ال تدخل ضمن حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املادة أقامها العامل 

06يف ؤرخامل90/04من القانون 21ملادة أو ا21/12/1991الصادر يف 91/29

توصلت احملكمة العليا يف قرارها أن املتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية ، وعليه 1990فرباير

.3احلكم الفاصل يف هذه الدعوى هو حكم ابتدائي قابل للطعن باالستئناف...

: تقييم نظام التقاعد المسبقالفرع الثالث

نظام التقاعد املسبق بطريقة حتمية على عمال املؤسسات االقتصادية يف ظل الظروف اليت طبق

عرفتها اجلزائر كإجراء وقائي للتقليل من البطالة و التكفل بالعمال املسرحون ألسباب اقتصادية، لكن 

نبني مل مينع تطبيق هذا النظام من ظهور آثار سلبية و هذا ما نراه من خالل هذا الفرع، حيث 

اجيابياته مث سلبياته.

، املتعلق بالتقاعد املسبق، السابق الذكر.10-94املرسوم التشريعي رقم من 17و 15املادتني -1
.240قويدري مصطفى، املرجع السابق، ص -2
.2002، ا�لة القضائية العدد الثاين، لسنة 14/02/2001بتاريخ 242796قضية رقم -3
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التقاعد المسبقنظامايجابيات-أوال

أهم االجيابيات اليت نتجت عن تطبيق التقاعد املسبق هو محاية العامل من التسريح  دون إن من

توفريه  دخل يستطيع من خالله سد حاجاته ، ما دام حيرم من األجر الذي كان يتقاضاه خالل 

حياته املهنية، و ذلك النتهاء عالقة العمل بينه و بني املستخدم، حيث يستفيد املتقاعدون يف هذه 

باملائة من األجر الوطين املضمون، كما ال ميكن أن 75احلالة من منحة ال تقل يف كل األحوال عن 

كما أن من اجيابيات هذا النظام أنه عند انتهاء مدة ،  باملائة من الراتب الشهري80بة تفوق عن نس

جمال التقاعد التسبيق حيال العامل على التقاعد العادي و حيسب معاشه حسب السنوات املعتمدة يف 

الذي تضاف إليه سنوات التسبيق، حيث تعترب الفرتات اليت تلقى فيها العامل معاش التقاعد املسبق 

فرتات عمل، كما ميكن للعامل مباشرة عمل جديد لتضاف مدة العمل السابقة إىل مدة العمل 

لكامل، ولكن اجلديدة حىت يستويف شروط التقاعد اليت تسمح له االستفادة من معاش التقاعد ا

بشرط إعالن العمل اجلديد كي يوقف الصندوق الوطين للتقاعد معاش التقاعد املسبق.

احلق يف الزيادة الشهرية عن الزوج اعد املسبق بعدة حقوق تتمثل يفكما يتمتع احملالون على التق

تفادة من باملائة من األجر الوطين املضمون، كما يتم االس12.5املكفول حيدد مبلغها بنسبة 

.1للتأمني على املرض، األداءات العائلية، و كذلك رأمسال الوفاة و املعاش املنقولاألداءات العينية

نشري إىل أن أغلبية االتفاقيات اجلماعية، أمجعت على منح العمال احملالني على التقاعد منحة يطلق 

ة هلذه األخرية حبسب سنوات العمل عليها اسم منحة أو عالوة �اية اخلدمة، ختتلف القيمة املالي

املؤداة من طرف العامل، و يف التقاعد املسبق ما دام يشرتط من العامل تأدية مدة عمل ال تقل عن 

20أشهر للذين وصلت مدة عملهم 8عشرين سنة، فإن بعض االتفاقيات حددت هذه العالوة ب 

هناك بعض االتفاقيات من سنة و20أشهر للذين جتاوزت مدة عملهم 10سنة، و يف حدود 

شهر إذا 12اتفاقيات أخرى حدد�ا ب شهر يف هذه احلالة، و 15ب حددت هذه العالوة

.كذلك من اجيابيات نظام التقاعد املسبق هو املرونة يف شروط 2سنة30جتاوزت مدة عملهم 

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد املسبق10-49من املرسوم التشريعي 19، 18، 17د املوا-1
.300، ص 2011بن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري و املقارن، الطبعة األوىل، دار احلامد، عمان، -2



أنظمة�التقاعد��عد��صالحات��قتصاديةالفصل��ول 

65

سنة 45للرجل و سنة بالنسبة 50التقاعد حيث ميكن للعامل األجري الذهاب إىل التقاعد عند سن 

بالنسبة للمرأة، و هذا بالنسبة للعمال الذين يرغبون يف الذهاب إىل التقاعد.

سلبيات التقاعد المسبق-ثانيا

ا مل مينع من إفراز آثار جله نظام التقاعد املسبق، إال أن هذرغم اهلدف االجيايب الذي وجد من أ

على التقاعد، فالكثري من العمال ال يريد الذهاب مفاجأة العامل بإحالته تتمثل يف و اليت عنه سلبية 

إىل التقاعد حىت بتوفره على شروط اإلحالة على التقاعد العادي، ألنه غالبا ما ميلون يف حالة بقائهم 

التقاعد املسبق يؤدي إىل خسارة ، كما أن التقاعد املسبق ال يأيت بإرادتهدون عمل، و خاصة أن 

املؤسسة للعمال ذوي اخلربة يف العمل، فيعد خسارة لالقتصاد الوطين خبروجها من العمل مبكرا. 

إن قلة املعاش الذي يتقاضاه املتقاعد و عدم كفايته لتغطية تكاليف معيشته يف التقاعد املسبق مع 

حتما إىل حبثه عن عمل يكمل معاشه وال ميكنه ذلك متتعه بالقوة البدنية و الذهنية على العمل يؤدي

إال يف إطار العمل غري النظامي خارج نطاق نظم احلماية االجتماعية.  

فرصة الرفع من أجره الذي يدخل يف حساب معاش التقاعد باعتبار أن معاش للعاملتسلبكما

على التقاعد أو اخلمس التقاعد حيسب على أساس اخلمس السنوات األخرية قبل ذهاب العامل

السنوات اليت تقاضى فيها أعلى أجر، و هذا ما يؤدي إىل ضآلة املعاش. 

عجز الصندوق الوطين للتقاعد على احتواء مجيع املتقاعدين و التقاعد املسبقنظاممن سلبيات

أوحيي ذلك لسبب أن نفقات الصندوق أكرب من إيراداته، و هو ما أكده الوزير األول آنذاك أمحد

مع �اية أشغال الثالثية اليت مجعت احلكومة و أرباب العمل و االحتاد العام للعمال اجلزائريني ، حيث 

صرح بأنه سيتم إلغاء نظام التقاعد املسبق باعتبار أن سبب إنشائه قد زال، خاصة و أنه ذو تأثري 

ألف متقاعد 400000من سليب على الصحة املالية للصندوق الوطين للتقاعد الذي يتكفل بأكثر 

.1ماليري، األمر الذي يثقل كاهله07و يصرف سنويا ما يعادل 

 القانون اجلزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، كلية فتحي وردية، ضوابط إ�اء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف-1

.304، ص 2010احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
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منذ �اية الثمانينات عرفاالقتصاد اجلزائرينتوصل إىل أنمن خالل دراسة نظام التقاعد املسبق 

جاء ذلك يف إطارتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، و من القرن العشرين بداية االنتقال من االق

تطبيق توصيات املؤسسات املالية الدولية، اثر تبين برنامج التصحيح اهليكلي، حيث مشلت 

اإلصالحات جماالت خمتلفة اجتماعية واقتصادية، منها سوق العمل، فحاولت الدولة اجلزائرية 

التخلص من القطاع الطفيلي الذي يغطي املؤسسات االقتصادية العمومية الذي ورثته من احلقبة 

اكية يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة، مما أدى إىل تقليص عدد العمال يف هذه املؤسسات االشرت 

حتويل العمال الذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة عدة إجراءات تستطيع من بينها فاختذت بذلك

عند للتقاعد املسبق، فرغم النقائص و العيوب اليت نتجت من تطبيق النظام كما سبقنا اإلشارة إليه 

التطرق لسلبياته، إال أنه أثبت جناعته إىل حد ما، فيعترب نظام التقاعد املسبق من أهم اآلليات اليت 

استحدثها املشرع اجلزائري لتوفري نوع من احلماية االجتماعية للعمال املهددين بفقدان مناصبهم يف 

قتصادية.   سن يصعب فيها إدماجهم، و ملواجهة خطر البطالة النامجة عن األزمة اال

يربز نظام التقاعد املسبق دور الضمان االجتماعي كبديل للتشغيل فيما يوفره من دخل يكفل كرامة 

.1املضمون االجتماعي خاصة عندما يكون يف سن ال ختول له إعادة حياته املهنية

ي بعد هذه األنظمة اليت وضعت من طرف املشرع اجلزائر نستنتج أنمن خالل هذا املبحث 

تغريات تعرب حقا عن اإلصالحات اليت أراد من خالهلا املشرع مواكبة الاإلصالحات االقتصادية، 

املستوى االقتصادي واالجتماعي، فسمحت بامتصاص جزء من البطالة، االقتصادية، واليت أثرت يف

عكاسات سلبية عي أنه كان هلذه األنظمة انلكن حسب تقرير ا�لس الوطين االقتصادي واالجتما

، وهذا ما سنبينه يف الباب الثاين من هذا البحث.2على متويل نظام التقاعد

.305، 304، صالسابقاملرجع فتحي وردية،-1
يف امللتقى الوطين الثاين حول الظروف االقتصادية مداخلة، نظام التقاعد يف ظل اإلصالحات االقتصادية اجلزائريةقويدر ميمونة،-2

.201للمؤسسة و أثرها على عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص 
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الخاصة التقاعدأنظمة:المبحث الثاني

خّص املشرع اجلزائري بعض الفئات من ا�تمع بنظام تقاعد متيزه عن تقاعد األجراء وغري األجراء 

التقاعد كمدة العمل والسن القانونية، أو حىت من حيث سواء من حيث الشروط اليت ختوهلم احلق يف 

.ة اإلطارات السامية للدولةاحلد األقصى ملعاش التقاعد، تتمثل هذه الفئات يف فئة ا�اهدين، فئ

إىل تقاعد ا�اهدين يف املطلب األول ّمث تقاعد اإلطارات السامية نتطرق من خالل هذا املبحث

للدولة يف املطلب الثاين.

: نظام تقاعد المجاهدينمطلب األّولال

نظرا للكفاح الذي قدمه ا�اهدون خالل الثورة التحريرية، فإّن املشرع بصدور قانون التقاعد يف 

عزز حقوق هذه الفئة، وأحاطها مبنظومة قانونية خاصة تتماشى مع ا�هودات املقدمة من 1983

حناول من خالل هذا املطلب تبيان .تضحيتهاوامل اليت مّرت �ا خاللطرفها وكذا الظروف والع

وط الفئات املستفيدة من األحكام اخلاصة با�اهدين يف الفرع األول، ونتطرق يف الفرع الثاين إىل شر 

إحالة ا�اهدين على التقاعد.

: الفئات المستفيدة من األحكام الخاصة بالمجاهدينالفرع األول

تتمثل الفئة األوىل يف فئة ا�اهدين وسوف نتطرق فئتني�اهدين تستفيد من نظام التقاعد اخلاص با

وسوف خنصص هلم العنصر الثاين.أرامل الشهداء وأوالدهمإليهم يف العنصر األول، مث فئة 

المجاهدون-أوال

املتعلق با�اهد والشهيد على أنّه " يعّد 07-99قام املشرع بتعريف ا�اهد من خالل القانون 

كل شخص شارك يف ثورة التحرير الوطين مشاركة فعلية مستمرة وبدون انقطاع يف هياكل جماهدا

مارس 19و1954جبهة التحرير الوطين و لو حتت لواءها خالل الفرتة ما بني أّول نوفمرب سنة 

أعضاء جيش التحرير الوطين ، وأعضاء جبهة التحرير الوطين.يصنف ا�اهدون إىل.1"1962سنة 

أفريل 12الصادرة يف 25، يتعلق با�اهد و الشهيد ج.ر. عدد 1999أفريل سنة 05املؤرخ يف 07-99من القانون رقم 05املادة -1

1999.
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أعضاء جيش التحرير الوطني-أ

يتمثل أعضاء جيش التحرير الوطين يف املناضلون الذين محلوا السالح وفجروا ثورة أول نوفمرب سنة 

األشخاص الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطين فيما بني ، كما يندرج يف هذه الفئة 1954

ات األركان السياسية ف هيئومتت هيكلتهم يف خمتل1962مارس 19و1954أول نوفمرب سنة 

.قسمة)-ناحية-منطقة–والية والعسكرية (

أعضاء جبهة التحرير الوطني-ب

يعّد فدائيا املناضل املهيكل يف تشكيالت مسلحة والفدائييتمثل أعضاء جبهة التحرير الوطين يف

، كما يعترب سرية واملكلف بالقيام مبختلف املهام ضّد العدو ومؤسساته وجتهيزاته داخل الوطن وخارجه

وهو الشخص املصنف ضمن تشكيالت شبه عسكرية مكلفة بالقيام مبهام المسبلضمن هذه الفئة 

مسؤولوا أعضاء ا�الس الشعبية احلضرية والريفية ومساعدوهم.يعّد مسبلني، كما خمتلفة ضّد العدو

، كما يندرج ضمن أعضاء العاملون مبراكز التموين وأماكن متركز جيش التحرير الوطين.، املشايت

هو املناضل املهيكل الذي ثبت سجنه أو اعتقاله بسبب ثورة المسجون أو المعتقلجبهة التحرير 

، العضو الذي مارس نشاطه النضايل خارج الوطنواملراد به الدائمة إىل ، باإلضافالتحرير الوطين

ماي 8يستفيد أيضا من صفة الدائم املناضلون الوطنيون الذين سجنوا أو اعتقلوا بسبب أحداث 

شريطة أن يكونوا قد انظموا إىل صفوف جبهة التحرير 1962مارس سنة 19إىل 1945سنة 

ن التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطين أو انظموا إىل صفوف جبهة الوطين.يستفيد األجانب الذي

يستفيد ، ما جتدر اإلشارة إليه التحرير الوطين من نفس الصفة حسب األحكام التشريعية املعمول �ا

.1أعضاء جبهة التحرير الوطين من نفس احلقوق املمنوحة ألعضاء جيش التحرير الوطين

، السابق الذكر.يتعلق با�اهد و الشهيد07-99من القانون رقم 06املادة -1
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أرامل وأوالد الشهداء-ثانيا

فإنّه تطبق على أرامل الشهداء اللوايت ميارسن أو مارسن نشاطا 01-91ا نّص عليه القانون ملوفقا

واملقصود بأرامل الشهداء، أرامل أعضاء ،1مهنيا، األحكام اخلاصة با�اهدين، يف جمال التقاعد

وفاة الشهيد أو املثبت جيش التحرير الوطين واملنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين املتزوجني قبل 

زواجهم تطبيقا ألحكام قانون احلالة املدنية، وتعترب يف حكم أرملة الشهيد زوجة اجلندي الفدائي أو 

يتم تصفية املعاش املقدم ألرملة الشهيد على أساس معدل .2املسبل الذي يعترب يف حكم املفقودين

نصت عل أّن كل نسبة 21يف مادته املتعلق بالتقاعد 12-83رقمومبا أّن القانون3%100عجز 

من العجز يقابلها ختفيض يف السن ومدة اخلدمة املطلوبتني بالنسبة للعجزة من جراء حرب 10%

سنوات تضاف إىل مّدة 10أرملة الشهيد تستفيد من أننفهم من ذلك،4التحرير الوطين بسنة

سنة عمل.17سنوات لتصبح 10سنوات تضاف هلا 7عملها، وعلى سبيل املثال إذا عملت ملّدة 

فرتة املشاركة املمتدة بني تاريخ التحاق الشهيد جبيش التحرير الوطين االعتباركما تؤخذ يف 

22املادة لنص و طبقا.19625وطين و األول من جويلية سنة واملنظمة املدنية جلبهة التحرير ال

09الصادرة يف 2املتعلق بتقاعد أرامل الشهداء ج.ر.عدد1991جانفي 8املؤرخ يف 01-91من القانون رقم 1تنص املادة -1

طا مهنيا، األحكام اخلاصة با�اهدين، يف جمال التقاعد مارسن نشاعلى أنّه:" تطبق على أرامل الشهداء، اللوايت ميارسن أو1991جانفي 

املشار إليه أعاله " .1983جويلية سنة 02املؤرخ يف 12-83املنصوص عليها يف القانون رقم 
.102جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -2
يصف املعاش املقدم ألرملة الشهيد "على أنّه: الذكر،، السابق املتعلق بتقاعد أرامل الشهداء01-91من القانون رقم 2تنص املادة -3

املشار إليه 1983يوليو سنة 02املؤرخ يف 12-83من القانون رقم 21حبكم تطبيق أحكام املادة %100على أساس معدل عجز 

أعاله ".
فض السن املطلوبة لالستفادة من احلق يف خت"على أنّه: ، السابق الذكر،املتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم 21تنص املادة -4

معاش التقاعد خبمس سنوات".

من العجز، %10و ختفض السن و مدة اخلدمة املطلوبتني بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطين، بنسبة عن كل قسط، نسبة 

من العجز، حيسب مبثابة ستة أشهر.%5وكل قسط نسبة 

نصوص عليها يف الفقرة أعاله، لنشأة احلق يف معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء."و حتسب التخفيضات من العجز امل
على أنّه: " تؤخذ يف االعتبار فرتة املشاركة ، السابق الذكر، املتعلق بتقاعد أرامل الشهداء01-91من القانون رقم 3تنص املادة -5

، وذلك حبكم تطبيق 1962واملنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين وفاحتي يوليو سنة املمتدة بني تاريخ التحاق الشهيد جبيش التحرير الوطين 

املشار إليه أعاله". 1983يوليو سنة 2املؤرخ يف 12–83من القانون رقم22أحكام املادة 
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الشهيد جبيش التحق، وعلى سبيل املثال إذا 1فإّن هذه املّدة حتسب بضعفها12-83من القانون 

، فتعترب هذه املدة إىل غاية 1958التحرير الوطين أو املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين يف سنة 

سنوات تضاف إىل مّدة عمل أرملة 08سنوات، و حتسب هذه املدة بضعفها أي 04ب 1962

.2الشهيد

 فتحسب لفائد�م سنوات ثورة التحرير الوطين كفرتة عمل فعلية أّما بالنسبة ألوالد الشهداء العاملني

.3غري مضعفة

: شروط إحالة المجاهدين على التقاعدالفرع الثاني

بدءا خالل النصوص التشريعية املختلفة، يستفيد ا�اهدون من شروط خاصة، حددها املشرع من 

-76مث يف املراسيم والقوانني املتعاقبة، كاملرسوم رقم 124-78بالقانون األساسي العام للعامل رقم 

املتعلق بالتقاعد، تتمثل هذه 12-83رقموالقانون5املتعلق مبعاشات تقاعد قدماء الشهداء129

الشروط يف شرط السن وشرط مدة العمل. 

شرط السن-أوال

60ش التقاعد بلوغه معافإنّه يشرتط الستفادة العامل من 12-83من القانون 6طبقا للمادة 

سنة من العمر بالنسبة للمرأة، غري أّن املشرع منح 55على األقل بالنسبة للرجل، وسنة من العمر

على أنّه: " حتسب سنوات املشاركة الفعلية يف حرب التحرير د، السابق الذكر،املتعلق بالتقاع12-83قانون رقم من ال22تنص املادة -1

.الوطين، بضعف مد�ا وذلك لنشأة احلق يف معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء

وتؤخذ يف االعتبار مبقتضى هذه األحكام الفرتات اليت قضاها ا�اهدون يف صفوف اجليش الوطين الشعيب ومل تعتمد يف إطار النصوص اليت 

م املعاشات العسكرية كسنوات غري مضاعفة."حتك
فصل.15: ال تؤخذ هذه املّدة بعني االعتبار، إّال إذا كانت أرملة الشهيد مجعت مدة عمل تساوي على األقل مالحظة-2

اجلزائر  فصل من العمل سنوات العمل املقدمة يف اخلارج إذا كانت هذه الدولة قد أبرمت اتفاقية مع15كما تضاف الستفاء شرط -

Guideكفرنسا، بلجيكا:  de procédures de liquidation des retraites,opcit.p26.
على أنّه: " حتسب لفائدة أبناء الشهداء العاملني ، السابق الذكر، با�اهد والشهيداملتعلق 07-99من القانون رقم 42تنص املادة -3

لنشأة احلق يف معاش التقاعد وتصفية على حّد سواء.سنوات ثورة التحرير الوطين كفرتة عمل فعلية 

، السابق الذكر.من القانون األساسي العام للعامليتض1978أوت سنة 02مؤرخ يف 12-78قانون رقم -4

املتعلق 1975ديسمرب 15مؤرخ يف 84-75يتضمن تطبيق األمر رقم 1976جويلية 27مؤرخ يف 129-76مرسوم رقم -5

.1976لسنة 62الشهداء ج.ر. عدد مبعاشات قدماء



أنظمة�التقاعد��عد��صالحات��قتصاديةالفصل��ول 

71

سنة 55أي بلوغ ا�اهد ،1للمجاهدين بتخفيض سن اإلحالة على التقاعد خبمس سنواتامتيازات

كان ا�اهد غري أجري فيمكن إحالته سنة إذا كانوا عمال أجراء، أّما يف حالة ما إذا  50وا�اهدة 

إحالة العمال غري أجراء سنة بالنسبة للمرأة باعتبار أن55سنة بالنسبة للرجل و60على التقاعد يف 

سنة بالنسبة للمرأة.60سنة بالنسبة للرجل و65يكون يف سن 

ز من جراء حرب يستفيد ا�اهدون من ختفيض يف السن ومدة اخلدمة املطلوبتني إذا أصيبوا بعج

من العجز حيسب %5من العجز، ونسبة %10التحرير الوطين بنسبة عن كّل قسط لكل نسبة 

على اكما ميكن إحالة ا�اهدين على التقاعد دون أي شرط للسن إذا حصلو ،  2أشهر06مبثابة 

من األجر الشهري %100األقساط السنوية اليت تنشأ احلق يف معاش تقاعد يساوي عدد من

املدد اليت سبقنا ذكرها ا�اهد، ففي بعض احلاالت جيمع3اخلاضع الشرتاك الضمان االجتماعي

يمكن أن تصل فسنوات يف السن+ نسبة العجز+ السنوات املضاعفة+ سنوات املدنية 5تخفض ف

طلب اإلحالة دون أن يستويف ا�اهد شرط  السن، ففي هذه احلالة ميكن له %100النسبة إىل 

على التقاعد.

شرط مّدة العمل-ثانيا

باإلضافة إىل االمتيازات اليت منحها املشرع لفئة ا�اهدين فيما خيص شرط السن، منح كذلك هلذه 

مضاعفة سنوات املشاركة يف حرب يفاالمتيازاتفيما خيص شرط العمل، تتمثل هذه امتيازاتالفئة 

اإلحالة على التقاعد، وذلك لنشأة احلق يف معاش التقاعد التحرير الوطين عند حساب سنوات

املسرية اليت قضاها ا�اهدون يف صفوف ،ولتصفيته على حد سواء، كما حتسب هلم سنوات عمل

املتعلق بالتقاعد، السابق الذكر.12-83قانون رقم من ال21/1املادة -1

نفسه.من القانون21/2املادة -2

على أنّه: " ميكن للمجاهدين الذين ، السابق الذكر،18-96املعدلة مبوجب األمر رقم 12-83رقم من القانون24/2تنص املادة -3

من األجر الشهري اخلاضع الشرتاك الضمان %100لوا على عدد من األقساط السنوية اليت تنشأ احلق يف معاش تقاعد يساوي حص

االجتماعي أن حيالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم وذلك بغض النظر عن شروط السن."
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اجليش الوطين الشعيب، ومل تعتمد يف إطار النصوص اليت حتكم املعاشات العسكرية كسنوات غري 

.1مضاعفة

فرتة املشاركة يف حرب عنختفيضات عن العجز، ويفامتياز آخر يتمثلهلذه الفئة منح املشرع

عن كّل استحقاق سنوي %3,5كما أشرنا إليها سابقا بنسبة ،التحرير الوطين احملسوبة بضعفها

عن  %2,5قابل للتصفية، أما الفرتات العادية ( سنوات اخلدمة املدنية) فتقدر على أساس نسبة 

من خالل كل ما سلفنا ذكره نستنتج أن املشرع اجلزائري منح .2كل استحقاق سنوي قابل للتصفية

ا وذلك عرفانا للمجهودات اليت بذهلعدة امتيازات لفئة ا�اهدين وأرامل الشهداء وذوي حقوقهم،

ت املكتسبة هؤالء خالل الثورة التحريرية، وبذلك تتحمل الدولة دفع االشرتاكات املستحقة للسنوا

عند التخفيض بسبب العجز، كذلك فرتة املشاركة يف حرب التحرير الوطين اليت حتسب 

تتوقف استفادة ا�اهدين من املزايا اليت نص عليها املشرع واليت جتدر اإلشارة إىل أنه .3بضعفها

اهد ال ن ا�يف حالة ما إذا كا،ذكرناها بقضاء مدة من العمل الفعلي تساوي سبع سنوات ونصف

يستويف هذه الشروط

.4ميكن هلذا األخري أن يتحصل على منحة التقاعد إذا مجع نصف مّدة العمل

نظام تقاعد اإلطارات السامية:المطلب الثاني

باإلضافة إىل فئة ا�اهدين، خص املشرع اإلطارات السامية للدولة بتقاعد خاص، وذلك بإصدار 

رؤساء اجلمهورية اجلزائرية الذي يتعلق مبعاشات قدماء 615-83عّدة مراسيم، كاملرسوم رقم 

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم 22املادة -1
على أنه: " تقدر التخفيضات عن العجز املنصوص عليها ، السابق الذكر، املتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم 23تنص املادة -2

ليها يف الفقرة األوىل من املادة أعاله ، وكذا فرتة املشاركة يف حرب التحرير الوطين احملسوبة بضعفها كما نّص ع21يف الفقرة الثانية من املادة 

عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية.%3,5أعاله، بنسبة 22

عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية"%2,5تقدر اخلدمات غري اليت جاء ذكرها يف الفقرة السابقة على أساس نسبة 
على مايلي: " تكون ، السابق الذكر، 03-99قم املعدلة مبوجب القانون ر 12-83من القانون رقم 2و29/1تنص املادة -3

االشرتاكات املستحقة على أصحاب العمل واألجور من باب التخفيضات عن العجز وفرتة املشاركة يف حرب التحرير الوطين احملسوبة 

بضعفها على نفقة الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات العمومية املستخدمة.

لة، اشرتاكات التقاعد املستحقة على أصحاب العمل واألجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز وفرتة املشاركة تكون على عاتق الدو 

يف حرب التحرير الوطين للعمال الذين ميارسون نشاطهم يف القطاع اخلاص".  
سابق الذكر.، ال18-96مر رقم املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب األ12-83من القانون رقم 28املادة -4
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يتعلق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية 616-83وكذلك املرسوم رقم 1الدميقراطية الشعبية

املتعلق مبعاشات تقاعد اإلطارات 617-83رقم ، مث املرسوم2جلبهة التحرير الوطين واحلكومة

دد من خالل هذا املطلب املوظفون السامون يف الدولة يف (الفرع حن.3السامية يف احلزب والدولة

األول) مث نبني شروط إحالتهم على التقاعد يف (الفرع الثاين). 

الفرع األول: تحديد اإلطارات السامية في الدولة

تعلق امل615-83منصوص عليهم يف املرسو نبني من خالل هذا الفرع اإلطارات السامية امل

تعلق مبعاشات امل616-83تلك الواردة يف املرسومو مبعاشات قدماء رؤساء اجلمهورية اجلزائرية

تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومة مث نتطرق إىل اإلطارات السامية 

طارات السامية يف احلزب تعلق مبعاشات اإلامل617-83املنصوص عليهم من خالل املرسوم 

.والدولة

اء بمعاشات قدماء رؤسالمتعلق 615-83المرسوم في ظل اإلطارات الساميةتحديد -أوال

الجمهورية

يتعلق مبعاشات قدماء رؤساء اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 1983أكتوبر سنة 31مؤرخ يف 615-83مرسوم رقم -1

.1983نوفمرب 08الصادرة يف 46ج.ر.عدد 
بهة التحرير الوطين يتعلق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جل1983أكتوبر سنة 31مؤرخ يف 616-83مرسوم رقم -2

.1983نوفمرب 08الصادرة يف 46واحلكومة، ج.ر. عدد 

.1986أكتوبر01الصادرة يف 40، ج.ر.عدد 1986سبتمرب 30مؤرخ يف 246-86متمم باملرسوم رقم •

.2001جويلية 25الصادرة يف 40، ج.ر.عدد 2001جويلية 23مؤرخ يف 198-01معدل باملرسوم الرئاسي رقم •

.2001أوت 19الصادرة يف 46، ج.ر.عدد 2001أوت 15مؤرخ يف 234-01باملرسوم الرئاسي رقم معدل •
الصادرة 46يتعلق مبعاشات اإلطارات السامية يف احلزب والدولة، ج.ر.عدد 1983أكتوبر سنة 31مؤرخ يف 617-83مرسوم رقم -3

.1983نوفمرب 08يف 

جويلية 12الصادرة يف 37، ج.ر.عدد 1994جويلية سنة 05مؤرخ يف 133-94معدل  ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم •

1994.

.2001جويلية 25الصادرة يف 40، ج.ر.عدد 2001جويلية سنة 23مؤرخ يف 199-01معدل باملرسوم الرئاسي رقم •

.2001أوت 19الصادرة يف 46، ج.ر.عدد 2001أوت سنة 15مؤرخ يف 235-01معدل باملرسوم الرئاسي رقم •
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ية قدماء رؤساء اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيفتتمثل اإلطارات السامية من خالل هذا املرسوم

يتوىل الصندوق اخلاص املشار إليه أعاله الفقرة األوىل من املرسوم 4املادة ، وبالرجوع إىل نص الشعبية

حمرم 25املؤرخ يف 616-83املرسوم رقم وجب حدث مبستبتقاعد اإلطارات السامية يف األمة امل

تسيري معاشات قدماء رؤساء اجلمهورية اجلزائرية 1983أكتوبر سنة 31املوافق 1404عام 

الدميقراطية الشعبية" 

المتعلق بمعاشات قيادات 616-83المرسوم رقم في ظل السامية إلطاراتاتحديد-ثانيا

جبهة التحرير الوطني والحكومة

أعضاء القيادة السياسية 6161-83املرسوم رقم أحكام يعد إطارات سامية للدولة من خالل 

حمددة عرب مراحل بناء الدولة اجلزائرية ابتداء منأصنافاوهم يشملون جلبهة التحرير الوطين واحلكومة 

ومة املؤقتة أعضاء احلك،أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذفرتة الكفاح املسلح وتشمل هذه الفرتة 

أعضاء جمالس ، أعضاء هيئة األركان العامة جليش التحرير الوطين، باإلضافة إىل للجمهورية اجلزائرية

الالعادية التابعة لفيدرالية أعضاء اللجان ، رؤساء املناطق أو األشخاص املماثلون هلم، الواليات

.فرنسا وتونس واملغرب

أعضاء اللجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين( املنبثقون عن أما مرحلة ما بعد االستقالل فهي تشمل 

، واملؤمتر الرابع جلبهة التحرير الوطين 1964أبريل 8املؤمتر الثالث جلبهة التحرير الوطين املنعقد 

، أعضاء جملس الثورة، باإلضافة إىل عن املؤمترات املقبلة جلبهة التحرير الوطين)وكذلك النامجون 

1962ة أعضاء احلكومات املتعاقبة منذ سن، رئيس ا�لس الشعيب الوطين، رئيس جملس الثورةو 

وأصحاب الوظائف املماثلة.

بمعاشات تقاعد المتعلق 617-83المرسوم رقم في ظليةساماإلطارات التحديد-ثالثا

اإلطارات السامية في الحزب والدولة

، علق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومةاملت616-83من املرسوم رقم 02املادة انظر نص -1

السابق الذكر.
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فإنّه السالفني الذكر 616-83و615-83من خالل املرسومني إىل اإلطارات املذكورةباإلضافة

املتعلق 617-83من املرسوم 02يعترب من اإلطارات السامية األشخاص املذكورة يف املادة 

اإلطارات السياسية أثناء الثورة والدولة ويتمثل هؤالء يفمبعاشات تقاعد اإلطارات السامية يف احلزب

اإلطارات باسم ، جبهة التحرير الوطين يف اخلارجممثلوالتحريرية كضباط جيش التحرير الوطين و

احلزب وقد قسمها املشرع إىل إطارات سامية باسم احلزب يف الفرتة السابقة للمؤمتر الرابع مثل احملافظ 

ما بعد املؤمتر الرابع مثل نائب رئيس جلنة دائمة يف ةفرت ب يف احلزب ..، يفوطين للحزب، مراق

اإلطارات باسم ، كما يعترب من اإلطارات السامية حسب هذا املرسوم للجنة املركزية، أمني احملافظ...ا

..، يف رئاسة جملس الوزراء أو رئاسة اجلمهورية مثل مدير الديوان، مدير عام.إطاراتالدولة وتتضمن 

تشغل وظائف أو ، و كذلك اإلطارات اليتزية مثل األمني العام املساعد...إطارات يف اإلدارات املرك

.1مسؤوليات أخرى مثل النائب العام لدى ا�لس األعلى، السفري، الوايل...

سابقا، فإّن يف حالة وفاة اإلطار السامي يف الدولة، وكأي نوع من أنواع التقاعد اليت قمنا بدراستها 

-83معاش التقاعد ينتقل إىل ذوي احلقوق، وهو ما يسمى باملعاش املنقول، وقد أحالنا املرسوم رقم 

املعاشيف حتديد ذوي احلقوق وكذلك يف نسباملتعلق بالتقاعد12-83إىل أحكام القانون 617

ق حسب هذين رب ذوي احلقو يعتف، 2ذات الطابع االجتماعياالمتيازاتو املوزعة على هؤالء

و األصول كما سبقنا أن بيناهم عند التطرق إىل ذوي احلقوق.القانونني، الزوج، األوالد

: شروط إحالة اإلطارات السامية للدولة على التقاعدالفرع الثاني

إلحالة اإلطارات السامية للدولة على التقاعد وضع املشرع شروط خاصة، تتميز عن شروط اإلحالة 

، رط السن أو من حيث شرط مدة العملمن حيث شسواءعلى التقاعد يف أنظمة التقاعد األخرى، 

هذا ما سنبينه من خالل هذا الفرع.

، السابق الذكر.يتعلق مبعاشات اإلطارات السامية يف احلزب والدولة617-83من املرسوم رقم 02نص املادة أنظر -1
على أنّه: " ختصص املعاشات واالمتيازات ذات الطابع االجتماعي لذوي احلقوق، وفقا ألحكام نفسهمن املرسوم13املادة تنص -2

واملتعلقني تباعا بالتأمينات االجتماعية وبالتقاعد، وذلك مع مراعاة 1983يوليو سنة 2املؤرخني يف 12-83و11-83القانونية رقم 

أعاله.12أحكام املادة 
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شرط السن-أوال

ذلك من خالل املادة عد و يتبني لنااإلطار السامي للتقا حيدد املشرع أي سن معني إلحالة مل

بهة التحرير الوطين جلتقاعد أعضاء القيادة السياسية املتعلق مبعاشات 616-83ملرسوم األوىل من ا

املتعلق مبعاشات تقاعد اإلطارات السامية يف 617-83رقماملادة األوىل من املرسومو واحلكومة 

ي للدولة على التقاعد من طرف ة اإلطار السامعدم حتديد سن معني إلحال. غري أنّ 1احلزب والدولة

املشرع ال يعترب قاعدة عامة تطبق على كافة اإلطارات، باعتبار أن املشرع يف بعض القوانني اخلاصة، 

الذي 267-05ذلك من خالل القانون العضوي رقم نستنتج لة على التقاعد،حدد سن اإلحا

الذي حيدد 96-11، وكذلك املرسوم التنفيذي رقم 2نظام تقاعد القضاةكيفيات شروط وحيدد 

.3كيفيات نظام تقاعد قضاة جملس احملاسبةشروط و

شرط مّدة العمل-ثانيا

املادة األوىل من ما نصت عليهاشرتط املشرع إلحالة اإلطار السامي يف احلزب والدولة حسب

10مهامه، منها انتهاءسنة خدمة فعلية بتاريخ 20أن تكون له أقدمية 617-83املرسوم رقم 

على أنّه: " ختصص ألعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومة ، السابق الذكر،616-83من القانون رقم 1تنص املادة -1

حق يف معاش األقدمية دون اشرتاط السن" 

لدولة حق يف معاش على أنّه: " خيصص لإلطارات السامية يف احلزب وا، السابق الذكر،617-83من القانون رقم 1املادة وتنص 

األقدمية دون اشرتاط السن."
، حيدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة 2005جويلية سنة 25مؤرخ يف 267-05من  املرسوم التنفيذي رقم 02تنص املادة -2

على أنّه: " يستفيد من نظام التقاعد املماثل لنظام تقاعد اإلطارات السامية للدولة، 2005جويلية 31الصادرة يف 53ج.ر. عدد 

سنة كاملة و هلم خربة مهنية مّد�ا مخس وعشرون سنة خدمة فعلية على األقل، كقضاة 60الصفة إىل غاية بلوغ القضاة الذين مارسوا �ذه 

يف النظام القضائي . 

غري ـأنّه ميكن للمرأة القاضية أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداءا من بلوغها مخس ومخسون سنة كاملة."

الذي يتضمن القانون 2004سبتمرب سنة 6مؤرخ يف 11-04من القانون العضوي رقم 88/1م الواردة يف املادة وهي نفس األحكا

.2004سبتمرب  سنة 8الصادرة يف 57األساسي للقضاة، ج.ر. عدد 
تقاعد قضاة الذي عدد شروط وكيفيات نظام2011فيفري سنة 24مؤرخ يف 96-11من املرسوم التنفيذي رقم 2تنص املادة -3

على أنه: " يستفيد من نظام التقاعد املطبق على اإلطارات السامية 2011سنة مارس 6الصادرة يف 14جملس احملاسبة، ج.ر.عدد 

لى للدولة، قضاة جملس احملاسبة الذين مارسوا إىل غاية بلوغ ستني سنة كاملة وهلم خربة مهنية مد�ا مخس وعشرون سنة من اخلدمة الفعلية ع

ألقل �ذه الصفة.ا

غري أنّه ميكن املرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب ابتداء من بلوغها مخس ومخسني سنة كاملة."-
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وقد اشرتط املشرع مّدة أعلى ار سامي يف هياكل احلزب والدولة، سنوات على األقل قضاها كإط

-05من املرسوم التنفيذي رقم 2هذا ما نصت عليه املادة لدولة كالقضاة للبعض اإلطارات السامية 

لقضاة سنة بالنسبة 25املشرع نفس املدة أي اشرتط، كما 1منه3السالفة الذكر واملادة 267

.2، واملادة الثالثة منه96-11املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم نصجملس احملاسبة حسب

2ميكن ألعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومة الذين نص عليهم املشرع يف املادة 

15ستوفوا مدة حصول على معاش التقاعد أن يلل،والذين أسلفنا ذكرهم616-83من املرسوم رقم

سنة 20أو ة جلبهة التحرير الوطين واحلكومةسنة خدمة فعلية كعضو من أعضاء القيادة السياسي

خدمة فعلية، وتدخل حلساب هذه املدة السنوات اليت قضاها عضو القيادة السياسية جلبهة التحرير 

ج من -ب- إحدى الوظائف واملسؤوليات اليت حددها املشرع يف الفقرات أالوطين واحلكومة يف

وال يدخل يف حساب مدة العمل، املدد اليت انقطع ، 6173–83من املرسوم رقم 2نص املادة 

إّال أن ، 4فيها اإلطار السامي عن العمل وكذا السنوات اليت عمل فيها خارج هياكل احلزب أو الدولة

الفقرة الثانية من املادة الرابعة على: " غري أن أوضاع العطل املنصوص عليها يف املشرع نص يف 

واملذكور 1990يوليو سنة 25املؤرخ يف 226–90من املرسوم التنفيذي رقم 32و30املادتني 

أعاله حتسب مدة عمل فعلي  بصفة اإلطار السامي يف حساب الفرتة املطلوبة يف املادة األوىل أعاله.

على أنّه: " دون ، السابق الذكر،الذي حيدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة267-05من املرسوم التنفيذي رقم 3تنص املادة -1

-04من القانون العضوي رقم 41أعاله، ميكن للقضاة الذين مت توظيفهم  وفقا ألحكام املادة 2اإلخالل بشرط السن املذكور يف املادة 

واملذكور أعاله، االستفادة من أحكام هذا املرسوم إذا ثبتوا أّ�م2004سبتمرب سنة 6املوافق 1425رجب عام 21املؤرخ يف 11

سنوات على األقل بصفة مستشار باحملكمة العليا أو جملس الدولة."10سنة خدمة فعلية يف هياكل الدولة منها 25مارسوا 
على ، السابق الذكر، كيفيات نظام تقاعد قضاة جملس احملاسبةالذي حيدد شروط و96-11من املرسوم التنفيذي رقم 3تنص املادة -2

من األمر 31أعاله ميكن قضاة جملس احملاسبة الذين مت توظيفهم وفقا ألحكام املادة 2لسن املذكور يف املادة أنّه: " دون اإلخالل بشرط ا

واملذكور أعاله، االستفادة من األحكام هذا املرسوم 1995غشت سنة 20املوافق 1416ربيع األول عام 29املؤرخ يف 23-95رقم 

سنوات بصفة قاض مبجلس احملاسبة واملعين يف إحدى 10اخلدمة الفعلية أي هياكل الدولة منهاسنة من 25مىت أثبتوا أّ�م مارسوا مدة 

يناير سنة 13املوافق 1416شعبان عام 22املؤرخ يف 30-96من املرسوم التنفيذي رقم 6ا�موعات املنصوص عليها يف املادة 

واملذكور أعاله."1996
، السابق الذكر.علق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومةاملت616-83من املرسوم رقم 3املادة -3
، السابق الذكر.تعلق مبعاشات اإلطارات السامية يف احلزب والدولةامل617-83من املرسوم رقم 4/1املادة -4
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نستنتج العطل اليت تعترب كمدة 2261-90من املرسوم التنفيذي رقم 32و30الرجوع إىل املادة ب

حالة إ�اء تتمثل يففعلية وتدخل حلساب مدة العمل املطلوبة إلحالة اإلطار السامي على التقاعد و 

تفظ بالراتب مهام العامل الذي ميارس وظيفة عليا بقرار من السلطة العليا، فإنّه يف هذه احلالة حي

ذه املدة يوضع يف حالة عطلة املرتبط بوظيفته اليت كان يشغلها ملّدة سنة واحدة، وإذا استكمل ه

يعمل فيه، أو إلغاء اهليكل الذيالعاملحالة إلغاء الوظيفة العليا اليت يشغلها، و كذلك خاصة

.عطلة خاصةملدة سنة واحدة، مث بعد ذلك يوضع يف حالةحيتفظ يف هذه احلالة مبرتبه

: مبلغ معاش تقاعد اإلطارات السامية وذوي حقوقهمالفرع الثالث

يتقاضى ل، يتم إحالته على التقاعد السامي لشرط السن وشرط مدة العملعندما يستويف اإلطار 

معاش من الصندوق اخلاص باإلطارات السامية للدولة، ويكون مبلغ املعاش يساوي املرتب الصايف 

lesالذي كان يتقاضاه خالل فرتة عمله، باإلضافة إىل املكافآت والتعويضات (األكثر فائدة

primes et les intérêts(.ميكن لإلطار ، إال التعويضات املدفوعة خارج الرتاب الوطين

السامي يف احلزب أو الدولة أن يتقاعد تقاعدا نسبيا إذا مل يتوفر فيه شرط مدة العمل املطلوبة 

التقاعد ويف هذه احلالة خيصص له معاشا نسبيا.لإلحالة على 

بعد يتقاضاهبعد تقاعد اإلطار ميكن أن يعني من جديد، ويف هذه احلالة حيتفظ باملعاش الذي كان 

، و مينحيف وظيفته اجلديدةيتقاضاهتقاعده، إذا كان هذا األخري يساوي أو يزيد عن املرتب الذي 

حيدد 617-83كان هذا التعويض قبل تعديل املرسوم فعويضا، لإلطار السامي يف هذه احلالة ت

لوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وكاتب لمبلغه بقرار مشرتك للشؤون بني وزير املالية وكاتب الدولة 

فلم حتدد نسبته، مث بعد تعديل هذه الفقرة مت حتديد نسبة هذا التعويض ، 2الدولة للشؤون االجتماعية

يؤخذ هذا التعويض إلعادة حساب من املرّتب الصايف للوظيفة اجلديدة وال%40الذي يقدر ب 

.3معاش التقاعد

ق العمال الذين  ميارسون وظائف عليا يف الدولة و، حيدد حقو 1990جويلية سنة 25مؤرخ يف 226-90مرسوم تنفيذي رقم -1

.1990جويلية سنة 28الصادرة يف 31واجبتهم ، ج.ر.عدد 
، السابق الذكر.تعلق مبعاشات اإلطارات السامية يف احلزب والدولةامل617-83من املرسوم رقم 9و 8، 7املواد -2
، السابق الذكر.199-01وجب املرسوم الرئاسي رقم املعدلة مب617-83من املرسوم رقم 9من املادة 3و2الفقرة -3
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قبل 617-83من املرسوم12بالنسبة لنسب معاش ذوي احلقوق (املعاش املنقول) فنصت املادة 

من املعاش املخصص %75التعديل على أنّه: " تستفيد أرملة صاحب املعاش معاشا يساوي 

من املرتب الذي كان %100وإذا وقعت الوفاة خالل العمل فإّن املعاش املذكور يساوي للمتويف، 

من نفس املرسوم فقد أحالتنا فيما خيص املعاشات 13أما املادة يتقاضاه صاحب املعاش."

املتعلق بالتأمينات 11-83واالمتيازات ذات الطابع االجتماعي لذوي احلقوق إىل أحكام القانونني 

ليعدل أحكام 1801-95مث جاء املرسوم التنفيذي رقم ، املتعلق بالتقاعد12-83ويةتماعاالج

لذوي احلقوق بالتفصيل كما على النسب املوزعة من املعاش12، فنصت املادة13و12املادتني 

يف حالة وفاة صاحب املعاش، يوزع املعاش املخصص للمتويف بني ذوي حقوقه وفقا للشروط يلي:

 يرتك املتويف ولدا و ال أصال، حيدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد احلياة إذا ملاآلتية:

إذا ترك املتويف، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ( من مبلغ املعاش املخصص للمتويف.%100بنسبة 

إذا ترك املتويف، لذي احلق اآلخر.%30،للزوج%70ولدا وأصال) حيدد مبلغ كل معاش حتويل 

دد مبلغ كل زيادة عن الزوج إثنني أو أكثر من ذوي احلقوق (األوالد أو األصول أو كلتا الفئتني)، حي

إذا مل يرتك ،باقيةال%40يقتسم ذوي احلقوق اآلخرون بالتساوي و للزوج%60معاش حتويل

عند االقتضاء، حصص وزع،الولد أو األوالد (ي%70دد مبلغ كل معاش حتويلاملتويف زوجا، حي

وإذا ترك املتويف ، زع، عند االقتضاء، حصصا متساوية)لألصل أو األصول (يو %30، متساوية)

وإذا ترك أصال واحدا أو أكثر فقط، ، %100إىل %70أوالدا فقط إثنني أو أكثر، ترفع نسبة 

سيما املعمول به الطبق أحكام التشريع .ويف كل احلاالت األخرى، ت%50إىل %30ترفع نسبة 

.2، املذكور أعاله1983يوليو سنة 2املؤرخ يف 12-83القانون رقم 

يعدل ويتمم األحكام املتعلقة مبعاشات تقاعد اإلطارات العليا يف ، 1995جويلية سنة 1مؤرخ يف 180-95مرسوم تنفيذي رقم -1

.1995جويلية 4، الصادرة يف 35الدولة، ج.ر.عدد 
، الذي يعدل ويتمم 1995جويلية سنة 1مؤرخ يف 179-95ىل من املرسوم التنفيذي رقم نفس األحكام نصت عليها املادة األو -2

، ونفس األحكام كذلك 1995جويلية 4الصادرة يف 35األحكام املتعلقة مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسة واحلكومة، ج.ر. عدد 

من 6، واملادة نظام تقاعد قضاة جملس احملاسبةكيفياتشروط والذي حيدد 96-11من املرسوم  التنفيذي رقم 6نصت عليها املادة 

كيفيات نظام تقاعد القضاة.الذي حدد شروط و267-05املرسوم التنفيذي رقم 
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نون نالحظ من خالل هذه املادة أن نسب املعاش املنقول ختتلف عن تلك املنصوص عليها يف القا

معاش الزوج الباقي على قيد احلياة يف حالة عدم مثال على ذلك فإن املتعلق بالتقاعد83-12

12-83من املعاش املباشر من خالل القانون %75د األوالد أو األصول فإنّه حيدد ب وجو 

من املعاش %100قدر ب يج اإلطارات العليا يف الدولة له معاش منقول املتعلق بالتقاعد، بينما زو 

90عاشات ذوي احلقوق أن تتعدى ال ميكن مل، كذلك فإنه الزوج املتويفيتقاضاهاملباشر الذي كان 

حقوق اإلطارات بالنسبة لذوي%100بينما تصل إىل 12-83انونقالوفقا ملا نص عليه%

من خالل دراسة معاش اإلطارات السامية يف احلزب والدولة أن املشرع ، كما نالحظ العليا يف الدولة

قارنة بالتقاعد يف لى التقاعد منخفضة مشروط اإلحالة عيف أنهلذه الفئة امتيازات عديدة تتمثلمنح 

اإلضافة إىل ، بيتقاضاهمبلغ املعاش يساوي املرتب الصايف األكثر فائدة الذي كان ، 12-83القانون 

ميكن لإلطار السامي أن يعني من جديد �ذه الصفة وحيتفظ مبعاشه ، كما أنه املكافآت والتعويضات

%40قدريلوظيفة اجلديدة ويضاف له تعويضا يف ااملتقاضىإذا كان يساوي أو يزيد عن املرتب 

، و من االمتيازات اليت منحها املشرع كذلك لإلطار السامي هو ن املرتب الصايف الوظيفة اجلديدةع

.12-83ن عاش املنقول من خالل القانو اش ذوي احلقوق مرتفعة مقارنة بنسب املـــــــــــب معـــــــــــنسأن 

مية يف الذي يتعلق مبعاشات تقاعد اإلطارات السا617-83املشرع من خالل املرسوم رقم لكن 

لإلطار الساميميكنال  أ�إلطار السامي من املعاش تتمثل يفالستفادة ااحلزب والدولة وضع قيودا 

اجلمع بني املعاش وأي نشاط أعمال يقوم به بصورة مباشرة أو غري مباشرة، خالل سنتني، وإّال سقط 

احلق يف املعاش، كما ال ميكن له امتالك عقارات أو جتارة أو أسهم أو مسامهة، مهما كانت طبيعتها 

اجلمع بني له ، كما ال ميكناملشرع من ذلك امتالك مسكن عائلييف مؤسسة تقدر أرباحا، واستثىن 

باإلضافة إىل ،ومعاشات يف أنظمة أخرى للتقاعد617-83املعاش املخصص مبقتضى املرسوم رقم 

حتت تصرف القيادة السياسية يبقىاملتقاعد يف نظام تقاعد اإلطارات السامية يف احلزب والدولةأن 

.1للقيام بأية مهمة أو استشارة قد توكل إليه.

، السابق الذكر.تعلق مبعاشات اإلطارات السامية يف احلزب والدولةامل617-83من املرسوم رقم 19إىل 71املادة من -1
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ألنظمة التقاعد يف التشريع اجلزائري، نشري أن أنظمة التقاعد يف التشريع من خالل دراستنا هذه 

ه ثالث أنظمة رئيسية، و كل نظام من هذاملشرع بنيميزفرنسي أكثر تعقيدا و تنوعا، حيث ال

األنظمة يقوم على تقاعد أساسي و آخر مكمل، تتمثل هذه األنظمة الثالثة يف: نظام األجراء يف 

ني يف الوظيفة العامة، نظام العمال غري األجراء الذي يتكون من رمسملوظفني غري املالقطاع اخلاص و ا

احلرفيني، التجار، الصناعيني، املهن احلرة و كذلك املستغلني الفالحيني، األنظمة اخلاصة اليت تتكون 

ستشفائية...)، عمالمن املوظفني ( موظفي الدولة، القضاة، العسكريني، موظفي املؤسسات اإل

.1و بعض املهن اخلاصة مثل البحارة، عمال املناجم...املؤسسات العامة 

أو 1983مما سبق ميكن أن نستنتج أنه ظهرت عدة أنظمة للتقاعد يف التشريع اجلزائري سواء يف 

أنه يتم توحيد نظام التقاعد سواء من حيث احلقوق 12-83بعد هذه الفرتة.نص املشرع يف القانون 

املمنوحة مبوجب هذا النظام وحىت من حيث التمويل، إال أن ما نستنتجه من خالل أو االمتيازات

كفئة اإلطارات العليا دراستنا أن املشرع يف هذه الفرتة وضع أنظمة أخرى تستفيد منها فئات خاصة

كما كسر املشرع قاعدة التوحيد بعد التحوالت االقتصادية من خالل خلق أنظمة جديدة ،يف الدولة

اليت تتمثل يف التقاعد املسبق، التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن.كما توصلنا من خالل و 

دراستنا ألنظمة التقاعد املطبقة على الفئات اخلاصة واملتمثلة يف ا�اهدين، أرامل الشهداء، اإلطارات 

قة أنظمة التقاعد املطبالعليا للدولة، أ�ا متنح امتيازات هلذه الفئات وذوي حقوقهم أكثر مما متنحه

.على الفئات األخرى من ا�تمع

1- Conseil d’orientation des retraites, Retraites : un état des lieux du système Français,

douzième rapport adopté le 22 janvier 2013,p 9, 10.
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و تنظيمه المالينظام التقاعدلاإلداريالتسييرالثاني:الفصل 

إن اختالف الفئات اليت ختضع لنظام التقاعد تؤدي حتما إىل اختالف اهليئات املكلفة بتسيري 

حقوق املتقاعد، فإذا كان املتقاعد أثناء حياته املهنية يزاول عمال مأجورا فإن اجلهاز املكلف بتسيري 

كان عامال غري أجريا فإن الصندوق حقوقه التقاعدية يتمثل يف الصندوق الوطين للتقاعد، أما إذا

املكلف بتسيري تقاعده هو الصندوق الوطين للعمال غري األجراء، وهناك الصندوق اخلاص باإلطارات 

عدين من اإلطارات السامية للدولة، كما و ضع املشرع صندوق السامية للدولة يسري حقوق املتقا

لتسيري حقوق املتقاعدين مهما  ، و يف حالة العجز لصناديق التقاعد آخر مهامه إعادة التوازن املايل

كانت صفتهم البد من متويل هذه الصناديق، و ذلك بتدبري املوارد املالية اليت تستطيع من خالهلا 

منح معاشات و منح التقاعد سواء للمؤمنني هلم أو لذوي حقوقهم يف حالة وفا�م، و كذلك 

التسيري اإلداري لنظام التقاعد.نتناول من خالل هذا الفصلاألموال اليت يتطلبها التسيري اإلداري هلا

يف املبحث األول و خنصص املبحث الثاين للتنظيم املايل لنظام التقاعد.

: التسيير اإلداري لنظام التقاعد المبحث األول

فهو "CNRللتقاعد"بعد توحيد نظام التقاعد، أوكلت مهمة تسيري التقاعد إىل الصندوق الوطين 

مت 1999سنة الذي يتكفل مبلفات التقاعد للعمال سواء األجراء أو غري األجراء، مث ابتداء من

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء بالتايل ظهرو الفصل بني النظامني، 

"CASNOS"يتكفل باملتقاعدين من العمال غري األجراء كالتجار وأصحاب املهن احلرة، وبقيل

دراسة هذين حناول من خالل هذا املبحث.العمال األجراءحيوي فقط الوطين للتقاعدالصندوق 

األجراء) يف مطلبني مستقلني، الصندوقني( الصندوق الوطين للتقاعد والصندوق الوطين للعمال غري

التقاعد لإلطارات السامية للدولة، الصندوق اخلاص مبعاشات لدراسة املطلب الثالث و خنصص

ندوق الوطين الحتياطات التقاعد.إىل الصرابعالطلب امليفنتطرق و 
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: الصندوق الوطني للتقاعدالمطلب األول

سريه اإلداري و تنظيمه هذا الصندوق من خالل التطرق إىل ثالثة عناصر أساسية، تأسيسه، ندرس 

، مث إبراز املهام اليت يقوم �ا.الداخلي

للتقاعد: تأسيس الصندوق الوطني الفرع األول

، 1بعد توحيد نظام التقاعد، أصبح الصندوق الوطين للتقاعد اهليئة الوحيدة املكلفة بتسيري التقاعد

تتمثل هذه ، 3سارية املفعولت، كان2) صناديق للتقاعد08فأنشئ هذا الصندوق نتيجة إدماج مثانية(

، معاشات النظام العاممكلف بتسيري الصندوق اجلزائري للتأمني على الشيخوخة، الصناديق يف:

لف صندوق التعاون الفالحي، مك، ري، مكلف بتسيري معاشات املوظفنيالصندوق العام اجلزائ

كلف بتسيري صندوق الضمان االجتماعي لقطاع املناجم، م، بتسيري معاشات النظام الفالحي

الذي أصبح الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء، و،معاشات عمال املناجم

، مهامه مؤسسة التغطية االجتماعية لعمال البحر، ستقل كما ذكرناه يف مقدمة املطلبصندوق م

شات عمال صندوق التأمني لعمال سونلغاز، مهامه تسيري معا، تسيري معاشات عمال البحر

.صندوق التأمني لعمال السكك احلديدية، مهامه تسيري معاشات عمال السكك احلديدية،سونلغاز

، 19854أوت 20املؤرخ يف 223-85مت تأسيس الصندوق الوطين للتقاعد مبوجب املرسوم رقم 

، و يعتــرب19925جــانفي 04املــؤرخ يف 07-92الــذي مت إلغــاؤه واســتبداله باملرســوم التنفيــذي رقــم 

الصندوق الوطين للتقاعد هيئة عمومية ذات تسيري خاص، فهو يتمتع بالشخصـية املعنويـة واالسـتقالل 

.268بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري ( نشأة عالقة العمل الفردية و اآلثار املرتتبة عتها)، املرجع السابق، ص -1
، يتعلق بالتنظيم اإلداري هليئات الضمان 1970أوت 01مؤرخ يف 116-70أسست هذه الصناديق مبوجب املرسوم رقم -2

.1970أوت 11الصادرة يف 68االجتماعي، ج.ر. عدد 
3- DJENNADI Malika, essai de détermination du régime de retraite a l’horizon 2025,

mémoire de fin d’études pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en

planification et statistique, p6.
ابق الذكر.، السايل هليئات الضمان االجتماعيو املاإلدارياملتضمن التنظيم 223-85مرسوم رقم -4
املتضمن الوضع القانوين و التنظيم املايل و اإلداري لصناديق الضمان 1992جانفي 04مؤرخ يف 07-92مرسوم تنفيذي رقم -5

.1992جانفي 08الصادرة يف 02االجتماعي، ج.ر. عدد 
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، وخيضـــع لـــوزارة العمـــل والضـــمان 1املـــايل، وكـــذلك يتمتـــع باخلاصـــية التجاريـــة أثنـــاء معاملتـــه مـــع الغـــري

االجتماعي، باعتبارها الوزارة الوصية املكلفة بالضمان االجتماعي حاليا.  

ميكــن أن نشــري إليــه يف هــذه النقطــة و بعــد زيارتنـا للصــندوق الــوطين للتقاعــد اجلهــوي لواليــة جبايــةمـا

و حبثنــا يف موضــوع توحيــد صــندوق التقاعــد، اســتنتجنا أنــه مل يــتم توحيــد هــذا الصــندوق مباشــرة بعــد 

فئــات ، بـل تواصــل ســريان بعــض الصـناديق بصــفة مســتقلة و بقيــت مكلفـة بتســيري معاشــات ال1983

املؤمنـــة فيهـــا، وجنـــد علـــى ســـبيل املثـــال صـــندوق التقاعـــد الفالحـــي املكلـــف بتســـيري معاشـــات النظـــام 

.1995الفالحي، و مل يدمج إىل صندوق التقاعد و التكفل مبصاريفه إال ابتداء من سنة 

للصندوق الوطني للتقاعدالتنظيم الداخليالسير اإلداري و :الفرع الثاني

07-92الســــري اإلداري للصــــندوق الــــوطين للتقاعــــد مبوجــــب املرســــوم التنفيــــذي رقــــم حــــدد املشــــرع

املتضـــــــمن الوضـــــــع القـــــــانوين لصـــــــناديق الضـــــــمان االجتمـــــــاعي و التنظـــــــيم اإلداري و املـــــــايل للضـــــــمان 

16مبوجـــب القــرار املـــؤرخ يف الـــداخلي و خمتلــف اهلياكــل املكونـــة لــه هتنظيمــاالجتمــاعي، كمــا حـــدد 

.2من التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعداملتض1997أفريل 

السير اإلداري للصندوق الوطني للتقاعد:-أوال

 ا�لس اإلداري و املدير من طرف عدة أشخاص، مكونني يفالوطين للتقاعديتم تسيري الصندوق

كذلك العون املكلف بالعمليات املالية و املتصرفني و مستخدمو الصناديق.     ، و العام

المجلس اإلداري-أ

املستخدمني ( و ممثلني عنعضوا مكونني من ممثلني عن العمال29يتكون ا�لس اإلداري من 

 للعمال و ذلك ممثال للعمال تابعا للصندوق تعينهم املنظمات األكثر متثيال على املستوى الوطين18

للمستخدمني تابعني للصندوق تعينهم املنظمات املهنية األكثر متثيال ممثلني 9حسب نسب متثيلهم، 

، السابق و اإلداري لصناديق الضمان االجتماعياملتضمن الوضع القانوين و التنظيم املايل 07-92تنفيذي رقم الرسوم املمن02املادة -1

الذكر.
.1997لسنة 71املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد، ج.ر.عدد 1997أفربل 16قرار مؤرخ يف -2
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يئة املكلفة بالوظيفة ) عن اهل2على املستوى الوطين حسب نسب متثيلهم و من بينهم ممثلني(

لتشريع و من مستخدمي الصندوق تعينهما جلنة املسامهة اليت ينص عليها ا)2(ممثلنيالعمومية، 

من املرسوم 23خالل املادةتتحدد صالحيات ا�لس اإلداري من .1التنظيم املعمول �ما )

يداول حول اجلداول التقديرية اخلاصة باإليرادات و النفقات كما يلي: 072-92التنفيذي رقم 

يصادق جملس اإلدارة على ميزانيات التسيري اإلداري ،ة لتسيري فروع الضمان االجتماعياملخصص

إذا اقتضى األمر للمؤسسات اليت يسريها الصندوق و و الوقاية،وللعمل الصحي و االجتماعي

يلحق بكل ميزانية جدول حيدد للسنة عدد الوظائف حسب الفئات حبيث ال يتعدى عدد أعوان كل 

فئة عدد الوظائف، و يصادق كذلك على ميزانيات التجهيز اخلاص بكل برنامج لالستثمار، و 

ه األخرية تبني املبلغ اإلمجايل لكل برنامج مرخص جيب أن اإلعانات أو املسامهات املالية و هذ

كما ،جيب أن يتم هذا الدفع خالهلاتنصب على خصم الدفوعات املطابقة يف ميزانيات السنوات اليت

يراقب جملس اإلدارة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية، و كذا تنفيذ مداوالته عن طريق املدير و 

التقرير السنويني وافق على احلصيلة و و يو يراقب حماسبة الصندوقيات املالية، العون املكلف بالعمل

يت ترمي إىل حتسني ، كما يتخذ كل اإلجراءات الكفيلة بضمان التزامات الصندوق و تلك الطهلنشا

�لس اإلدارة صالحية اإلدالء برأيه فيما خيص: تعيني املدير العام، اقرتاح، كذلك فإن سريه و تسيريه

اليت تعني مبوجب قرار من الوزير املكلف بالضمان املدير العام لوظائف املديريات األخرى للصندوق

كما يبدي رأيه حول أي مشروع نص تشريعي االجتماعي و يبت يف مشاريع الصفقات اليت يعدها،

.أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير املكلف بالضمان االجتماعي

وظيف األموال و العمليات العقارية و على مشاريع االقتناء و الكراء و يوافق جملس اإلدارة على ت

أو رهن نقل املباين ذات االستعمال اإلداري، و كذلك يرخص فك الرهن على تسجيالت االمتيازات

�لس اإلدارة ميكن.، كما له القرار يف قبول اهلبات أو الوصاياالعمارات املقررة لفائدة الصندوق

، السابق ضمان االجتماعياملتضمن الوضع القانوين و التنظيم املايل و اإلداري لصناديق ال07-92من املرسوم التنفيذي رقم 13املادة -1

الذكر.
.نفسهمن املرسوم23املادة -2
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و املستخدمني يتم كل وكالة جلنة اتصال يعني أعضاءها و تتكون من ممثلي العمالتشكيل لدى  

اختيارهم تناسبا مع عدد املقاعد املخصصة لكل فئة حني تشكيل جملس اإلدارة و اليت تتحدد 

ميكنه تعيني وير املكلف بالضمان االجتماعي، صالحياته مبداوالت جملس اإلدارة و يوافق عليها الوز 

املنصوص عليها يف على االتفاقياتجملس اإلدارةيوافقخله و تفويضها جزءا من صالحياته.جلان دا

طبية اخلدمات شبه الااملربمة مع األطباء و مؤدو و املتمثلة يف تلك 111-83من القانون60املادة 

اجلماعية ، كما يوافق على االتفاقية الصيدليات اخلاصة أو العموميةو املؤسسات الصحية اخلاصة و 

للمستخدمني.

المدير العام-ب

يسري الصندوق الوطين للتقاعد مدير عام يعني مبوجب مرسوم باقرتاح الوزير املكلف بالضمان 

رقم حدد املشرع صالحياته من خالل املرسوم التنفيذي، ف2االجتماعي بعد استشارة جملس اإلدارة

يتمتع بالسلطة على حتت مراقبة جملس اإلدارة و، حيث يتوىل املدير العام تسيري الصندوق 92-073

د تنظيم العمل يف املصاحل، و يتخذ وحده كل قرار يدحتتتمثل هذه الصالحيات يف:املستخدمني،

ذي طابع فردي خاص بتسيري املستخدمني، باستثناء أعوان املديرية و أعوان احملاسبة، و على وجه 

و يضبط الرتقيات و يضمن االنضباط يف ظل احرتام اخلصوص يعني يف الوظائف و يقرر التسريح 

املدير العام للصندوق الوطين للتقاعد أن ىعلكما،األحكام القانونية و التنظيمية املتعلقة بذلك

دارة خالل كل سنة امليزانيات اليت جيب على اهليئة أن تضعها تطبيقا للمرسوم إليعرض على جملس ا

، و ختص هذه التقديرات 4من كل سنةقبل أول أكتوبرو كذا البيانات التقديرية07-92التنفيذي

، كما يعرض على جملس اإلدارة تقرير رادات و النفقات املخصصة لتسيري تقاعد العمال األجراءياإل

االشرتاك الباقي حتصيلها و بيان أقساط ،مارس من كل سنة31عن التسيري اإلداري للصندوق قبل 

- املادة 60 من القانون رقم 83-11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية، السابق الذكر. 1

، السابق يإلداري لصناديق الضمان االجتماعاملتضمن الوضع القانوين و التنظيم املايل و ا07-92من املرسوم التنفيذي رقم 35املادة -2

الذكر.
.نفسهمن املرسوم 45إىل 40املادة -3
.52قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -4
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ذة كذا تقرير يربر التدابري املتخخري من الثالثة أشهر السابقة، و من العون املايل يف اليوم األاحملدد 

الضمانات أو تأمينات الضمانات املتخذة حلفظ الدين و يتضمن ألجل حتصيل أقساط االشرتاك، و 

.أشهرمجيع املعلومات عن مقدرة الدفع للمدينني و  كل هذا قبل �اية الشهر األول من كل ثالثة

و هي متثيل الصندوق أمام احملاكم يف مجيع دوق الوطين للتقاعد صالحيات أخرى صنلللمدير العام ل

و يف أعمال احلياة صندوق لتمثيله أمام احملاكم أعمال احلياة املدنية، و جيوز أن يوكل أعوانا من ال

أما يف، بالنفقات و يثبت الديوناملدنية، كما ميكنه أن يأمر بإيرادات و نفقات الصندوق و يلتزم 

أو غيابه أو حصل مانع له حيول دون ممارسة مهامه، ميارس املدير املدير العامحالة شغور منصب 

و املدير العام املساعد فإنه يقوم تغيب املدير العامالعام املساعد وظائف املدير العام، أما إذا تزامن

.ندوقبالصالحيات املخولة هلما عون مديرية الص

العون المكلف بالعمليات المالية-ج

ارس وظائفه حتت ميالسلطة اإلدارية للمدير العام،يوضع العون املكلف بالعمليات املالية حتت

الكيفيات اليت ميكن أن تعرض وحتدد صالحياتهو حتت مراقبة جملس اإلدارة،مسؤوليته اخلاصة، 

تتمثل هذه الصالحيات،الوزير املكلف بالضمان االجتماعيفيها مسؤوليته املالية مبوجب قرار من 

تنفيذ إيرادات و نفقات الصندوق ضمن الشروط احملددة مبوجب قرار من الوزير املكلف بالضمان يف:

االجتماعي، كما يؤهل وحده إلجراء أي تغيري يف األموال و القيم و يكون وحده املسؤول عن 

.1احلسابية، كما يعد احلواصل اليت تعرض على جملس اإلدارةحتويلها و صحة الكتابات 

ناديقمستخدمو الصالمتصرفين و -د

ير املكلف بالضمان االجتماعي مبوجب ندوق الوطين للتقاعد من طرف الوز يتم تعيني متصريف الص

املتصرفني أربع سنوات قرار بناء على اقرتاح من التنظيمات املهنية و النقابية الوطنية املعنية، تكون مدة 

جمموعة من األشخاص ال 07-92قابلة للتجديد، و قد حدد املشرع من خالل املرسوم التنفيذي 

يتمثلون يف األشخاص من جنسيات فني لدى الصندوق الوطين للتقاعدميكن أن يعينوا كمتصر 

اإلداري لصناديق الضمان املتضمن الوضع القانوين و التنظيم املايل و 07-92من املرسوم التنفيذي رقم 49إىل 46املادة -1

ي، السابق الذكر.االجتماع
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ما وجب عليهم اأجنبية، األشخاص الذين ال يتمتعون حبقوقهم الوطنية، األشخاص الذين مل يسددو 

االشرتاك للضمان االجتماعي أو الذين كانوا موضوعا حلكم صدر عليهم تطبيقا لألحكام من أقساط

املتعلقة بالضمان االجتماعي، أعوان إدارات الوصاية أو املراقبة، األشخاص السيما األطباء الذين هلم 

ن ميارسون وظائف متصرف أو مصلحة مباشرة يف تسيري مؤسسة عالجية تدر أرباحا، األشخاص الذي

مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة و يتمثل هؤالء يف الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية 

من طرف الضمان االجتماعي أو الذين يشاركون يف اجناز أشغال أو تقدمي خدمات لسد حاجات 

.1االجتماعيهيئات الضمان إحدى

منح مرتبا�م يف االتفاقيات اجلماعية فتحدد شروط العمل و دمو الصناديق أما يف ما خيص مستخ

.2للعمل

ثانيا: التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد

القرار حدد املشرع التنظيم الداخلي و خمتلف اهلياكل املكونة للصندوق الوطين للتقاعد مبوجب

، الوكاالت الوالئية،أو املقر الرئيسيصاحل املركزية : املتتمثل يفاليتو 19973أفريل 16املؤرخ يف 

.4مراكز بلدية و فروع مؤسسة أو فروع إدارة

، يتم تسيريها من 5يقع املركز واملقر الرئيسي للصندوق الوطين للتقاعد يف والية اجلزائر العاصمة

بالضمان الوزير املكلف طرف املدير العام الذي يعني مبوجب مرسوم تنفيذي بناء على اقرتاح من 

العام جمموعة من ، كما يساعد املدير كما سبقنا الذكربعد استشارة ا�لس اإلدارياالجتماعي

و مدراء يات املالية، املدراء املركزيني،املوظفني، املتمثلون يف املدير العام املساعد، العون املكلف بالعمل

املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان االجتماعي، 07-92تنفيذي رقم المن املرسوم15و 14املادة -1

السابق الذكر.
.نفسهمن املرسوم 74املادة -2
، السابق الذكرلوطين للتقاعداملتضمن التنظيم الداخلي للصندوق ا1997أفربل 16قرار مؤرخ يف -3
.نفسهمن القرار24املادة -4
املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان االجتماعي، السابق 07-92من املرسوم التنفيذي رقم 4املادة -5

الذكر.
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مان االجتماعي، باقرتاح من املدير الوكاالت عرب الواليات الذين يعينون من طرف وزير العمل و الض

العام بعد استشارة ا�لس اإلداري.

يتضمن املقر املركزي على عدة مديريات، تقوم كل منها مبهام خاص �ا كما يلي: 

: دورها األساسي مراقبة كيفية تسيري وتنظيم معاشات ومنح التقاعد، وضمان نشاط مديرية التقاعد

املسبق فيما خيص املنازعات املتعلقة بالتقاعد.اللجنة احمللية للطعن 

ملؤمنني مهامها مراقبة املعطيات اليت يقدمها امديرية تسير المسار المهني للمؤمنين االجتماعيين:

فيما خيص مسارهم املهين.

و احملاسبة. تنفيذ الدراساتاجناز املخطط اإلعالمي للصندوق و مهامها التنظيم:مديرية اإلعالم و 

مهامها تسيري كل ما يتعلق بأموال اخلزينة، و إعداد امليزانية السنوية رية العامة للمالية:المدي

ت إىل مديريات تتفرع هذه املديريا، 1ومراقبة املسامهات، و كل ما يتعلق بأعمال احملاسبةللصندوق

الذي يبني بالتفصيل التنظيم الداخلي 01هذه املديريات من خالل امللحق رقم عديدة أخرى، نبني

ملقر الصندوق الوطين للتقاعد.   

الة، تتوزع عرب كل واليات الوطن،وك46توجد عرب الرتاب الوطين الوكاالت الوالئية فيما خيص

ارس هذه الوكاالت ومتلوكالة ورقلة،ليزي التابعةوف التابعة لوكالة بشار، ووالية إباستثناء والييت تند

السهر على ، ار املهين للمؤمنني هلم اجتماعيااملشاركة يف احتساب املسعديدة تتمثل يف:مهام

حتصيل حصص االشرتاكات اخلاصة بفرعي التقاعد والتقاعد املسبق، وذلك باالتصال مع مصاحل 

بالعمليات املتعلقة بإعادة تشكيل املسار املهين القيام ، االجتماعيةالصندوق الوطين للتأمينات 

مسك ، ى معاش التقاعد و تصفية املعاشاتللمؤمنني هلم اجتماعيا و دراسة طلبات احلصول عل

.2تويل التسيري اجلاري للوسائل املادية و البشرية يف الوكالة، ة و ضمان تنفيذ العمليات املاليةاحملاسب

) أصناف، بالنظر إىل عدد 03صندوق الوطين للتقاعد إىل ثالث(تصنف الوكاالت الوالئية لل

.157، 156جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -1
، السابق الذكر.املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد1997أفريل 16القرار املؤرخ يف من12املادة -2
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60.000املتقاعدين اليت حتتويهم كل وكالة والئية، فالوكاالت خارج الصنف هي اليت تقوم بتسيري 

متقاعد على 20.000متقاعد على األقل، أما الوكاالت من الصنف األول فهي اليت تقوم بتسيري 

.1متقاعد20.000الصنف الثاين هي اليت تسري أقل من األقل، و أخريا الوكاالت من

الذي يبني بالتفصيل التنظيم 02تضم هذه الوكاالت عدة هياكل، نبني ذلك من خالل امللحق رقم 

أما عن الفرع اإلداري للموظفني وفروع املؤسسات، فالفرع اإلداري الداخلي للوكاالت الوالئية.

هام اليت تقوم �ا الوكاالت الوالئية، وهو يتكفل بشرحية خاصة من للموظفني يقوم بنفس امل

املتقاعدين، وهم موظفي الدولة وموظفي والية اجلزائر فقط، أما املوظفون الذين يعملون يف الواليات 

الء، و فيما يتعلق بفروع يات هي املختصة يف تصفية معاش هؤ األخرى، فالوكاالت التابعة هلذه الوال

فيوجد فرعان خاصني مبؤسستني اقتصاديتني و مها فرع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء املؤسسات 

والغاز، وكذلك فرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية، حيث يتبع هذان الفرعان وكالة اجلزائر، 

.2و يتكفالن بامللفات املتعلقة بتقاعد موظفي هاتني املؤسستني

الصندوق الوطني للتقاعد: مهام الفرع الثالث

عمال التقاعديئة املسؤولة عن معاشات و منح للصندوق الوطين للتقاعد مهام متعددة باعتباره اهل

سواء للمؤمنني عليهم أو لذوي حقوقهم، فحدد املشرع هذه املهام من خالل املرسوم األجراء

تسيري ، ح التقاعد للمؤمن لهمعاشات و من: تسيري، تتمثل هذه املهام يف 07-92رقمالتنفيذي

،  إىل غاية نفاذ حقوق املستفيدين1984املعاشات و املنح املمنوحة بني التشريع السابق لفاتح يناير 

تطبيق األحكام املتعلقة بالتقاعد املنصوص عليها يف املعاهدات لصندوق الوطين للتقاعد  اكما على 

و منحة التقاعد اإلعالم للمستفيدين من معاش أضمان ، فاقيات الدولية للضمان االجتماعيو االت

.، السابق الذكر. املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد1997أفريل 16املؤرخ يف من القرار13املادة -1
.71، 70بن عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق،  ص -2
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ت املوجهة ضمان التحصيل، الرقابة و املنازعات اخلاصة بتحصيل االشرتاكا، و كذا املستخدمني

املتعلق 11-83من القانون 92القيام بأعمال مثل اليت نصت عليها املادة ،لتمويل أداءات التقاعد

إقامة مرافق ذات النفع الصحي و االجتماعي إلفادة العمال و املتمثلة يفبالـتأمينات االجتماعية

من 52تسيري صندوق املساعدة و اإلغاثة تطبيقا للمادة ، و ذوي حقوقهم باألداءات اجلماعية

.1املتعلق بالتقاعد12-83القانون 

: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراءالمطلب الثاني

، و يتكفل بتقاعد هذه الفئة اعد، بتوفره على الشروط الضروريةاحلق يف التقللعامل غري األجري 

الصندوق البد علينا التطرق إىل هذا االجتماعي لغري األجراء، و لدراسةالصندوق الوطين للضمان

(ثانيا)، املهام اليت ن النقاط، تأسيس الصندوق( أوال)، سريه اإلداري و تنظيمه الداخليجمموعة م

اإلجابة على سؤال، من هم العمال وض يف هذه العناوين البد علينالكن قبل اخل(ثالثا).�ايقوم 

غري األجراء الذين ميكنهم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء؟ 

فئة العمال غري األجراء 2االجتماعيةاملتعلق بالتأمينات 11-83من القانون املادة الرابعةحددت 

فنصت:" ..األشخاص الطبيعيون غري األجراء الذين ميارسون بالفعل حلسا�م اخلاص نشاطا حرا 

، لكن حتديد املشرع يف هذه املادة فالحيا أو أي نشاط آخر مماثل..."صناعيا أو جتاريا أو حرفيا أو 

تجاري وفقا للقانون التجاري، بل العربة هلذه الفئة جاء بشكل عام، فال أمهية لدقة موضوع النشاط ال

يدر مدخول يكون أساسا لتحديد االشرتاكات، غري مأجوربقيام الشخص الطبيعي بنشاط مهين

على أن ميارس هذا النشاط بصفة مستقلة بامسه و حلسابه و بطريقة رمسية أي يثبت ذلك مبستخرج 

االجتماعيتعلق بالضمان امل35-85يؤكد ذلك املرسوم رقم كما ،3لتجاريمن السجل ا

املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان االجتماعي، السابق 07-92لتنفيذي رقم من املرسوم ا09املادة -1

الذكر.
، السابق الذكر.ات االجتماعيةاملتعلق بالتأمين11-83قانون رقم -2
.98ص املرجع السابقزائر،قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجل-3
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من خالل استقراء املادة الرابعة من كذلك.1لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا

اليت حددت تشكيلة أعضاء جملس اإلدارة 19932ماي 15املؤرخ يف 119-93املرسوم التنفيذي 

( نتطرق إليها الحقا)، ميكن استخالص فئة العمال غري األجراء املنتمني هلذا الصندوق، حيث حتتوي 

هذه التشكيلة ألعضاء املمثلني هلذه الفئات واملتمثلني يف: املمارسني للمهن التجارية، املمارسني 

ات، املمارسني لألعمال احلرة من أطباء وحمامني وخرباء، لألعمال الزراعية املشكلة يف املستثمر 

.3أصحاب املهن الصناعية،الصناعيني، احلرفيني

: تأسيس الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراءالفرع األول

و كان ذلك مت تأسيس الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء يف الفرتة االستعمارية،

، مث بصدور األمر 1970، وال يغطي يف هذه املرحلة إال خطر الشيخوخة حىت سنة 19584سنة يف 

أصبح يغطي أخطار أخرى و هي املرض، األمومة، 19845سبتمرب 17املؤرخ يف 87-74رقم 

، مت توحيد نظام التقاعد اخلاص 1983.بعد إصالح منظومة التقاعد يف 6العجز و كذلك الوفاة

ء ونظام تقاعد العمال غري األجراء، و تدرس و تصفى ملفات هاتني الفئتني يف بالعمال األجرا

كما سبق أن بينا يف مقدمة املبحث).لكن بصدور (صندوق موحد هو الصندوق الوطين للتقاعد

مت مبوجبه إنشاء الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري 077-92املرسوم التنفيذي رقم 

، 1985فيفري سنة 9مؤرخ يف املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا،35-85مرسوم رقم -1

.1985فيفري24الصادرة يف 9ج.ر.عدد 
للضمان االجتماعي لغري األجراء و ، حيدد اختصاصات الصندوق الوطين1993ماي 15مؤرخ يف 119-93مرسوم تنفيذي رقم -2

.1993ماي 11الصادرة يف 33تنظيمه و سريه اإلداري، ج.ر. عدد 

اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، املرجع السابق، دون ترقيم للصفحات.مسايت الطيب،-3
4Lamri Larbi, le système de sécurité sociale de l’Algérie, une approche économique, sans

édition, sans maison d’édition, 1989, p 29.

78املتضمن مد مشول الضمان االجتماعي على غري ذوي األجور، ج.ر. عدد 1974سبتمرب سنة 17مؤرخ يف 87-74أمر رقم -5

.1974سبتمرب 27الصادرة يف 
6-Rouabhi Mohamed Reda, op.cit, p 113.

املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان االجتماعي، السابق الذكر.07-92مرسوم تنفيذي رقم -7
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الصندوق بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية، و يتمتع باخلاصية التجارية أثناء يتمتع هذا.األجراء

.1معاملته مع الغري

حسب إطالعي على وثيقة حصلت عليها من الصندوق الوطين للتقاعد لوالية جباية، مل يتم عمليا 

حتويل ملفات العمال غري األجراء من الصندوق الوطين للتقاعد إىل الصندوق الوطين للعمال غري 

.1999األجراء إال يف سنة 

مان للصندوق الوطني للضو التنظيم الداخلياإلداريالسير :الفرع الثاني

.االجتماعي للعمال غير األجراء

حدد املشرع السري اإلداري للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء مبوجب 

كما حدد تنظيمه الداخلي مبوجب ،السالفني الذكر119-93و 07-92رسومني التنفيذيني امل

، 20153جانفي 15القرار املؤرخ يف الذي مت إلغاءه مبوجب 19972جانفي 18القرار املؤرخ يف 

من خالل هذا الفرع نتطرق إىل السري اإلداري للصندوق الوطين للعمال غري األجراء (أوال)، تنظيمه 

الداخلي (ثانيا) و أخريا نبني مهام هذا الصندوق (ثالثا).

السير اإلداري للصندوق الوطني للعمال غير األجراء-أوال

للعمال غري األجراء بنفس تسيري الصندوق الوطين االجتماعيالوطين للضمان يتم تسيري الصندوق

هذا األخرياليت يقوم �ا صالحياتللتقاعد و خيتلفان فقط يف تشكيلة ا�لس اإلداري و بعض ال

.و ال يقوم �ا الصندوق الوطين للتقاعد

املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان االجتماعي، 07-92مرسوم تنفيذي رقم من املرسوم02املادة -1

السابق الذكر.
، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء، ج.ر. عدد 1997جانفي 18قرار مؤرخ يف -2

.1997ماي سنة 27الصادرة يف 34
الصادرة 17، حيدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء، ج.ر.عدد 2015انفي ج15قرار مؤرخ يف -3

.2015أفريل 05يف 
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األجراءصندوق الوطني للعمال غير تشكيلة المجلس اإلداري لدى ال-أ

عضو، مشكلني من ممثلني 21على للصندوق الوطين للعمال غري األجراءحيتوي ا�لس اإلداري

عن العمال غري األجراء الذين حيتويهم الصندوق، سواء يف التجارة، الصناعة، الزراعة، احلرف، 

) ممثلني للمهن التجارية تعينهم املنظمات 06تتكون هذه التشكيلة من ستة (و كذلك املهن احلرة،

) ممثلني 04) ممثلني للمهن الزراعية، أربعة (04املهنية األكثر متثيال على املستوى الوطين، أربعة (

مي الصندوق تعينه جلنة ) ممثلني للمهن احلرفية، و ممثل واحد ملستخد04للمهن احلرة، أربعة (

.1ةاملسامه

صالحيات المجلس اإلداري لدى الصندوق الوطني للعمال غير األجراء-ب

اليت و 07-92من املرسوم التنفيذي 23باإلضافة إىل الصالحيات املنصوص عليها يف املادة

تطرقنا إليها سابقا عند دراسة صالحيات ا�لس اإلداري لدى الصندوق الوطين للتقاعد، منح املشرع 

جتماعي للعمال غري األجراء لصندوق الوطين للضمان االللمجلس اإلداري لدى اأخرىصالحيات 

التدابري الرامية إىل حتقيق التوازن املايل ، حيث يقرتح 119-93املرسوم التنفيذي رقم مبوجب

قصى، للصندوق خاصة ما يتعلق بنسب االشرتاكات املخصصة لتغطية أعباء الصندوق و حدها األ

احلد األقصى حبيث تغطي مبالغ االشرتاكات يف آن واحد نفقات سب هذه النسب و و جيب أن حت

كما يقوم ،  عجز املايل السابقة عند االقتضاءاخلدمات املقدمة خالل السنوات اجلارية و ضروب ال

توسيع جمال التغطية لتشمل أصنافا ا�لس اإلداري لدى الصندوق الوطين للعمال غري األجراء ب

.2يف هذه احلالةدمات املؤداة و احتساب موارد متويلها جديدة من اخل

حيدد اختصاصات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء و تنظيمه و سريه 119-93من املرسوم التنفيذي رقم 04املادة -1

، السابق الذكر.اإلداري
.نفسهرسوم من امل05املادة -2
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التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعمال غير األجراء-ثانيا

، 2015األجراء لتغيري جوهري يف سنة الوطين للعمال غري لصندوقلخضع التنظيم الداخلي 

إحقاقا إللغاء املركزية اجلهوية و ما حتمله من و ذلك بإحالل الوكاالت احمللية حمل الوكاالت اجلهوية 

2015جانفي 15و ذلك بصدور القرار املؤرخ يف ، 1مساوئ يف التسيري باستبداهلا بالالمركزية احمللية

حيث يبني هذا ،حتديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراءاملتضمن

مدير عام مساعد ومديرون مركزيونالقرار أن الصندوق مسري من قبل مدير عام يساعده

و مستشارون من بينهم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، كما يشمل الصندوق من حيث التنظيم 

.2هياكل مركزية و هياكل حملية

أصبح يتكون من املديرية العامة أن الصندوق الوطين للعمال غري األجراءما سبقنفهم من خالل

.3اجلوارية عند احلاجة كهيئات المركزيةو الشبابيكئية حمل الوكاالت اجلهوية كمركز و الوكاالت الوال

الهياكل المركزية (المديرية العامة)–أ 

 مديرية عدة مديريات تتمثل يفمنتتكون املديرية العامة للصندوق الوطين للعمال غري األجراء

حملاسبة، مديرية املوارد البشريةاألداءات، مديرية التحصيل و املراقبة و املنازعات، مديرية املالية و ا

راقبة الطبية و الدراسات و ، مديرية الدراسات و التنظيم و أنظمة اإلعالم، مديرية امللالوسائو 

، االتصالالتعاقد، مديرية تدقيق احلسابات و املراقبة، خلية الدراسات اإلكتوارية، خلية اإلعالم و 

، و لكل من هذه املديريات مهام تقوم �ا، و تتكون من و اإلصغاء و توجيه املواطناالستقبالخلية 

يبني بالتفصيل التنظيم الداخلي 03امللحق رقم مديريات أخرى فرعية، و للتفصيل أكثر فيها وضعنا 

للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء.للهياكل املركزية للصندوق الوطين

.58قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص-1
، السابق حيدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء2015جانفي15من القرار املؤرخ يف 2املادة -2

الذكر.
.58ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص قويدر -3
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الوكاالت المحلية–ب

فتتوىل هذه األخرية تلحق �ا فروع و شبابيك جوارية، الوكاالت الوالئية اليت،تضم اهلياكل احمللية

النشاطات املرتبطة باألداءات االجتماعية و حتصيل االشرتاكات و كذا املهام تنظيم و تنسيق و مراقبة 

.1، و يتم تسيريها من طرف مدير يعني بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعياإلدارية و املالية

و تتمثل هذه املعايري،يري إىل ثالث أصنافايتم تصنيف الوكاالت الوالئية حسب ثالث مع

يف: عدد املكلفني و املنتسبني 2015جانفي 15من القرار املؤرخ يف 17املادة بالرجوع إىل

للضمان االجتماعي، عدد املؤمن هلم اجتماعيا، اشرتاكات الضمان االجتماعي و نفقات األداءات،

ذه ، تضم ه04امللحق رقم أدرجناه يفكما و حيدد تصنيف الوكاالت الوالئية حسب هذه املعايري  

التنظيم الذي يبني 05خالل امللحق رقمالوكاالت عدة مديريات و مصاحل و خاليا نبينها من 

الداخلي للوكاالت الوالئية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء.

: مهام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراءالفرع الثالث

العينية ال غري األجراء من تسيري اخلدماتللضمان االجتماعي للعمتتعدد مهام الصندوق الوطين

وعند االقتضاء تسيري تسيري معاشا�م ومنحهمجتماعية هلذه الفئة من العمال، والنقدية للتأمينات اال

، مد اتفاقات دوليةوالضمان االجتماعياخلدمات املستحقة لألشخاص املستفيدين من اتفاقيات

ضمان حتصيل االشرتاكات، وتسجيلهمواملنخرطني يف الصندوق باملعلومات الالزمةاملستفيدين 

2لتحصيل...و منازعات ااملخصصة لتمويل اخلدمات و مراقبتها

حيدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري 2015جانفي 15من القرار املؤرخ يف 16، 15، 14املواد -1

، السابق الذكر.األجراء
حيدد اختصاصات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء و تنظيمه و سريه 119-93من املرسوم التنفيذي رقم 3املادة -2

، السابق الذكر.اإلداري
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: الصندوق الخاص بمعاشات التقاعد لإلطارات السامية للدولةالثالثالمطلب

السامية يف الدولة، فوضع نظام للتقاعد خاص �ذه الفئة، يسريه منح املشرع امتياز لإلطارات

صندوق معاشات التقاعد لإلطارات السامية للدولة، حناول من خالل هذا الفرع التطرف إىل كيفية 

نشأة هذا الصندوق، مث التطرق إىل املهام اليت يقوم �ا.  

السامية للدولة: نشأة الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد اإلطاراتالفرع األول

-83مبوجب املرسوم رقم اخلاص مبعاشات تقاعد اإلطارات السامية يف الدولةالصندوقمت إنشاء 

يتعلق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير 1983أكتوبر 31املؤرخ يف 616

الوطين و احلكومة، حيث يتوىل تسيري تقاعد كل من أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين و 

.1احلكومة و اإلطارات السامية يف احلزب و الدولة

طارات السامية للدولةمهام الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد اإلاني:الفرع الث

مرسوم رقم بالرجوع للاعد لإلطارات السامية يف الدولةاخلاص مبعاشات التقتتمثل مهام الصندوق

،   احلزب و الدولة أو لذوي حقوقهمدفع املعاشات لإلطارات السامية يفو تسيري يف83-616

ى معاشات التقاعد من هذا الصندوقالطلبات من أجل احلصول علدراسة امللفات و كذلك 

، كما يقوم هذا الصندوقاحلرص على مدى توفر الشروط احملددة قانونا لالستفادة من أداءاتو 

إعداد كل الوثائق احملاسبية املقررة يف الصندوق اخلاص مبعاشات تقاعد اإلطارات السامية يف الدولة ب

، السابق علق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومةاملت616-83من املرسوم رقم 20ملادة تنص ا-1

املالية صندوق خاص مبعاشات تقاعد اإلطارات العليا لألمة،على أنه: " حيدث لدى وزارة الذكر، 

يتوىل الصندوق اخلاص تسيري معاشات تقاعد من يأيت بيا�م: 

أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير و احلكومة.   -

اإلطارات العليا يف احلزب و الدولة."-

على أنه: تلحق اإلطارات ، السابق الذكر، اإلطارات السامية يف احلزب والدولةتعلق مبعاشات امل617-83من املرسوم رقم 5وتنص املادة 

أعاله، بالصندوق اخلاص لتقاعد اإلطارات السامية لألمة، احملدث لدى الصندوق العام 2السامية يف احلزب و الدولة، املذكورة يف املادة 

املذكور أعاله."1983أكتوبر سنة 31املؤرخ يف 616-83للتقاعد مبوجب املرسوم رقم 
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ه حتت مراقبة العون احملاسب للصندوق و اليت تدون فيها مجيع موارد الصندوق التنظيم اجلاري العمل ب

.1و مصارفه

: الصندوق الوطني الحتياطات التقاعدالمطلب الرابع

كما سنبينه الحقا عند التطرق لتقاعد عرب سنوات عدةالصندوق الوطين له نظرا للعجز الذي عرف

ة أدى بالدولة إىل التفكري يف تغطية هذا العجز بإعادة التوازن يف حال، ماللحالة املالية هلذا الصندوق

وضع صندوق يقوم �ذا املهام، فتم إنشاء الصندوق الوطين بفقامتاستدعى األمر ذلك، 

، 2الذي يتضمن قانون املالية التكميلي04-06مبوجب األمر 2006الحتياطات التقاعد يف سنة 

.يمه اإلداري، مث إىل مهامهىل تأسيس الصندوق، تنظفمن خالل هذا املطلب نتطرق إ

: تأسيس الصندوق الوطني الحتياطات التقاعدالفرع األول

فنصت 04-06من األمر 30جب املادة مت تأسيس الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد مبو 

تسيري املوارد أوكل هلذا الصندوق مهمة ، حيث أ صندوق وطين الحتياطات التقاعدينشعلى أنه

حصة من الفائض يف خزينة من ناتج اجلباية البرتولية،%2و املتمثلة يفاملالية اليت يتحصل عليها

حصة من عائدات تأجري و بيع األمالك العقارية و املنقولة للصناديق صناديق الضمان االجتماعي،

كل املوارد األخرى أوالوصايا،اهلبات و عائدات توظيف األموال،املكلفة بضمان أداءات التقاعد،

ذلك من أجل تكوين احتياطات موجهة للمسامهة يف استمرار .املسامهات أو اإلعانات احملتملة

.3املنظومة الوطنية للتقاعد و دميومتها

، علق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومةاملت616-83من املرسوم رقم 25، 24، 23ملواد ا-1

السابق الذكر.
.2006جويلية19الصادرة يف 47يتضمن قانون املالية التكميلي، ج.ر.عدد 2006جويلية 15مؤرخ يف 04-06أمر رقم -2
.نفسهمن األمر3و 2املادة -3
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لصندوق الوطني الحتياطات التقاعداإلداري لسير: الالفرع الثاني

58-07اإلداري للصندوق الوطين الحتياطات التقاعد املرسوم التنفيذي رقم نص على السري

، حيث يتم تسيري الصندوق من طرف 1املتضمن تنظيم الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد و سريه

هذا ما سنبينه من خالل هذا الفرع.2مدير و تساعده أمانة دائمة

المدير-أوال

7وقد حددت املادة ، 3باقرتاح من الوزير املكلف بالضمان االجتماعييعني املدير مبرسوم رئاسي 

بصرف نفقات تسيري الصندوقأمريفيباشرها مدير الصندوقاملهام اليت58-07من املرسوم 

،ا للقرار الصادر يف جملس الوزراءبالنفقات املوجهة إلعادة التوازن املايل لصندوق التقاعد تطبيقو 

.توظيفهاد املخصصة للصندوق و م بتحصيل املوار يقو كما 

اجلداول و التنظيم الداخلي للصندوقيقوم مدير الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد بإعداد

الوزير التقديرية لنفقات تسيري الصندوق، و تقرير النشاط و احلصائل السنوية له و يعرضها على 

ميارس السلطة ، كما و توزيع املهام ضمن الصندوق، حيدد تنظيم العمل املكلف بالضمان االجتماعي

السلمية على مستخدمي الصندوق.

األمانة الدائمة-ثانيا  

، مكلف بالدراسات، مسؤول مايل و حماسيب، مكلف بالدراساتمناألمانة الدائمةتتكون

مسؤول إداري، يعينان بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي باقرتاح من مدير الصندوق4.

يتضمن تنظيم الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد وسريه، ،2007جانفي سنة 31مؤرخ يف 58-70مرسوم تنفيذي رقم -1

.2007فيفري سنة 7الصادرة يف 10ج.ر.عدد 
.نفسهرسوم املمن 4املادة -2
من املرسوم  نفسه.5املادة -3
، السابق الذكر.يتضمن قانون املالية التكميلي04-06من األمر رقم 10و 9املادتني -4
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: مهام الصندوق الوطني الحتياطات التقاعدالفرع الثالث

يف املادة الثالثة منه، مهام الصندوق الوطين الحتياطات 58-07حدد املرسوم التنفيذي رقم 

تسيري املوارد املالية املخصصة له، �دف تكوين احتياطات موجهة للمسامهة يف ضمان يفالتقاعد

ضمان حتصيل املوارد املخصصة له مبوجب األحكام و استمرار املنظومة الوطنية للتقاعد ودميومتها

دفع و املايل للمبالغ احملصلة بصفة حصرية يف سندات الدولةلتوظيفبايقوم ، كما والتنظيميةالتشريعية 

املبالغ املوجهة إلعادة توازن حسابات صندوق التقاعد املعين طبقا للقرار املتخذ يف جملس الوزراء. 

يتدخل الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد يف حاالت وقوع اختالل مايل خطري لدى صناديق 

عجز خالهلا عن دفع معاشات التقاعد، فاشرتط املشرع قبل استعمال موارد الصندوق، التقاعد، ت

إرسال املدير العام للصندوق الذي يعاين من العجز، تقريرا مفصال عن الوضعية املالية للصندوق، إىل 

الوزير املكلف بالضمان االجتماعي، الذي يكلف خبريا أو هيئة متخصصة مستقلة، للقيام بعملية 

يضع حيز التنفيذ التدابري اليت لتحديد أسباب االختالل املايل، و قيق مايل معمق للصندوق املعين، تد

يف حالة ما إذا تبني أن التدابري املتخذة مل تعد .1ميكن من خالهلا إعادة التوازن املايل للصندوق

رئيس احلكومة يطلب فيه للصندوق توازنه املايل، يرسل الوزير املكلف بالضمان االجتماعي تقريرا إىل 

.2استعمال موارد الصندوق، ليتقرر تدخل الصندوق و استعمال موارده يف جملس الوزراء

واليات الوطن صندوق يف كل وضعاملشرعديق املختلفة للتقاعد نستنتج أنمن خالل دراسة الصنا

لوكاالت اجلهوية، مما خاص بالعمال األجراء وصندوق للعمال غري األجراء وهو ما يسمى باللتقاعد 

يسهل تصفية معاشات املتقاعدين يف أقرب اآلجال واحلصول على معاشا�م بدون عناء التنقل. 

1983املشرع اجلزائري كسر القواعد اليت جاء �ا يف سنة هذا املبحث أننستنتج من خالل 

اسي واالقتصادي واملتمثلة يف توحيد صندوق التقاعد، الذي مل يعد يتالءم مع احمليط السي

واالجتماعي اجلديد، حيث يهدف التعديل إىل خلق االنسجام بني الطابع االجتماعي خلدمات 

، السابق الذكر.2006لسنة يتضمن قانون املالية التكميلي04-06ن األمر رقم م2و16/1املادة و 15املادة -1
، السابق الذكر.ات التقاعد وسريهالوطين الحتياطيتضمن تنظيم الصندوق58-07من املرسوم رقم 17و املادة 16/3املادة -2
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الصناديق وقواعد اقتصاد السوق، وذلك بإنشاء صناديق جديدة للمعاشات واملنح، ومس هذا 

والضمان كذلك عالقة الصناديق بوزارة العمل ركيبة جملس إدارة الصناديق، و التعديل كذلك ت

االجتماعي فهي من تتوىل رئاسة جملس اإلدارة، كما تتوىل الوصاية عليها، مما جعل املركزية النقابية 

ويهمش دورها داخل غري راضية على ذلك، فرتى أن هذه الصناديق أصبحت مصاحل يف يد الوزارة

.1ليةهياكل احلماية االجتماعية، و هلذه اهليمنة خماطر، حبيث جتعله يف عدم استقال

التنظيم المالي لنظام التقاعد:المبحث الثاني

حلصول املتقاعد أو ذوي حقوقه على معاش أو منحة التقاعد، البد على الصناديق املكلفة بصرف 

وهو ما يسمى ألغراض أخرى متعلقة بالتسيري،  األموال الالزمة هلذا الغرض، و أداءات التقاعد تدبري

هذا النظام من دولة إىل أخرى حسب الظروف اليت متر �ا، سواء فيختلف، بتمويل نظام التقاعد

من خالل هذا االقتصادية أو االجتماعية، و بالتايل خيتلف املعيار املعتمد لتحصيل اشرتاكا�ا.

املطلب نبني املعيارين املعتمدين عامليا لتمويل نظام التقاعد يف املطلب األول، مث نتطرق إىل مصادر 

املعتمدة من طرف تتبني لنا الطرق تقاعد يف املطلب الثاين، ومن خالل هذه الدراسةمتويل نظام ال

هذا ما سنتناوله من خالل املطلب الثالث.املشرع اجلزائري

: معايير تمويل نظام التقاعدالمطلب األول

و معيار الرمسلةالذي نتطرق له يف الفرع األوليعتمد دوليا على معيارين، يتمثالن يف معيار التوزيع

الذي خنصص له الفرع الثاين.

: معيار التوزيعالفرع األول

، فيعمل هذا النظام 2تأيت موارد هذا النظام من االشرتاكات، تدفع للمتقاعدين خالل فرتة انتهاجه

على مبدأ التضامن بني األجيال، حيث يتحمل اجليل احلايل النشيط دفع اشرتاكات لتحول إىل 

، دار اخللدونية، اجلزائر، لقانون االجتماعي يف اجلزائر)عجة اجلياليل، الوجيز يف قانون العمل و احلماية االجتماعية( النظرية العامة ل-1

.314، 313،  ص 2005
، 1993، جانفي 34مجعية هيئات احملامني باملغرب، العدد جديرة أمحد، تنظيم التقاعد و سبل تطويره، احملاماة، جملة دورية تصدرها -2

.141ص 
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، فتتبادل بذلك 1تقاعد تدفع ألجيال سابقة حمالة على التقاعد، أو حىت بني نفس اجليلأداءات 

األجيال حقوقا دون وجود أدوات تقاعدية خاصة تنظم هذا التبادل، لذلك تتدخل الدولة لتحديد 

.2التزامات كل طرف

واملتقاعدة، هذا  النشيطةباعتبار أن النظام القائم على التوزيع هدفه إعادة توزيع املداخل بني الفئتني

بني املعاشات واملنح التقاعدية مايل بني االشرتاكات املدفوعة، و ما يستدعي وجوب إجياد توازن 

املقدمة، لذا البد من ارتفاع نسبة الفئة العاملة على عدد املتقاعدين، إلمكانية تغطية نفقات أداءات 

.3اقتصادية أو دميوغرافية، تتأثر تبعا أداءات التقاعدالتقاعد، فإذا تأثرت نسبة االشرتاكات لعوامل 

من خالل كل هذا ميكننا تعريف نظام التقاعد القائم على التوزيع على أنه، مجع األموال اليت تأيت 

من االشرتاكات اليت يدفعها العامل و رب العمل و أحيانا تدخل الدولة، إلعادة توزيعها على شكل 

تقاعد أو ذوي حقوقه على شكل معاشات أو منح للتقاعد.أداءات، يستفيد منها امل

نظام التقاعد القائم على التوزيعايجابيات -أوال

من خالل التعريف الذي أوردناه ميكن استخالص اآلثار االجيابية اليت ميكن أن يفرزها تطبيق هذا

املتقاعدين)، أداءات ا�تمع(تتلقى شرحية من فمع،تضامن بني أفراد ا�تحيث يعرب عن الالنظام

هذا النظام ميكن للدولة التدخلعتماد، كما أن باة أخرى ( العمال و أرباب العمل)تدفعها شرحي

انتهاج الدولة . من اجيابيات دة التوازن املايل يف حالة العجزيف حالة اعتماده من طرفها إلعاهلضبط

يؤثر اجيابا على يف ا�تمع على دفع اشرتاكا�م، مماالفئة العاملةإجبارالقائم على التوزيعلنظامل

1-Talfi Mohamed, organisation des systèmes de retraites et modélisation des fonds de

pension, thèse pour l’obtention du Doctorat, université Claude Bernard, spécialité

sciences actuarielle et financière, Lion1, 2007, p 13.
أقاسم نوال، إصالح نظام التقاعد يف اجلزائر على ضوء التغريات االقتصادية احلالية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم -2

.29، ص 2011، 2010االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
3 -http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_par_répartition le 28/07/2015 à 10:50.
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كلما زاد عدد العمال يف ا�تمع ترتفع قيمة معاشات و منح التقاعد، و تنخفض فأداءات التقاعد

نسبة االشرتاكات.

سلبيات نظام التقاعد القائم على التوزيع-ثانيا

، حيث ذكره، إال أنه ال خيلو من السلبياترغم االجيابيات اليت يتمتع �ا هذا النظام كما سلفنا 

عدد األشخاص النشيطني، ل التوازن بني عدد املتقاعدين و يفشل يف حالة اختالميكن هلذا النظام أن 

ال يؤدي تطبيق هذا النظام إىل تشجيع ، كذلك الشيخوخة و ارتفاع نسبة البطالةوذلك بزيادة عامل

ساهم يف حتول مباشرة إىل أداءات للتقاعد، و بالتايل ال تاالستثمار، نظرا أن االشرتاكات املدفوعة

ال حيقق تطبيق هذا النظام عدالة اجتماعية، يف حالة قلة عدد ، كما التطور االقتصادي للدولة

األشخاص الذين يدفعون اشرتاكا�م مقارنة بعدد املتقاعدين، مما يؤدي إىل ارتفاع يف نسبة 

.1االشرتاكات

بني نسبة دولة العمل على اجياد التوازن أن لنجاح هذا النظام، جيب على اليف األخري نقول 

اليت تتمثل يف و من العوامل تستطيع إحداث التوازنو أداءات التقاعد، ويوجد جمموعة االشرتاكات 

بتشجيع التشغيل الرفع من عدد األشخاص الدافعني لالشرتاكات، و يتحقق هذا العامل حسب رأينا 

الرفع من مدة دفع ، بالرفع من نسبة االشرتاكاتطالة، كما ميكن أن يتحقق واحلد من الب

، اخلفض من األجر املرجعي، انوين الذي خيول احلق يف التقاعدالرفع من السن الق، االشرتاكات

وضع قيود صارمة يف شروط الذهاب ،أخرى لتمويل صناديق التقاعدمداخلمساعدة الدولة بتوفري 

.2اخلفض من قيمة أداءات التقاعدملنقول، شروط احلصول على معاش التقاعد اإىل التقاعد، و يف

: معيار الرسملةالفرع الثاني

، فيعتمد هذا النظام على دفع اشرتاكات 3يعترب معيار الرمسلة حديث النشأة حيث ظهر يف فرنسا

من طرف العامل و رب العمل تقدر بنسبة معينة يتم حتديدها سلفا، وأحيانا من العامل وحده أو 

.42بن عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق، ص -1
2http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_par_répartition le 28/07/2015 à 10:50.

.50أقاسم نوال، املرجع السابق، ص -3
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رب العمل، كما تعمل به بعض الدول، و يستثمر الرأمسال ا�مع من خالل هذه االشرتاكات ليدفع 

، وله حق االختيار بني 1فوائد الناجتة عنهالاللعامل عند تقاعده على شكل معاش، باإلضافة إىل 

و الفوائد على شكل دخل دوري حىت وفاته، طريقتني، وذلك إما أن يتقاضى قيمة هذه االشرتاكات

على الرمسلة يعرف على أساس ، لذا فإن نظام التقاعد القائم 2أو على شكل رأمسال دفعة واحدة

من خالل هذه املفاهيم .3ار، احلصول على منحةجتميع ثالث عمليات ، دفع االشرتاكات، االستثم

ميكن تقدمي تعريف بسيط لنظام التقاعد املمول بالرمسلة على أنه: جتميع لالشرتاكات خالل احلياة 

املهنية، لتكوين رأمسال الذي يتم استثماره، ليتقاضى املؤمن له معاشا على شكل دخل أو رأمسال عند 

انتهاء عالقة العمل عن طريق التقاعد.   

نظام التقاعد الممول بالرسملةتايجابيا-أوال

ال يعتمد هذا النظام ، فثار االجيابيةوعة من اآلمجمالتقاعد املمول بالرمسلةينتج عن تطبيق نظام

لسريه على مبدأ التضامن بني األجيال، بل له خاصية شخصية، لذلك فهو ال يتأثر بالتغريات 

يعمل بنظام الرمسلة ال حيتاج إىل الفئة النشيطة لدفع ، و معىن هذا أن نظام التقاعد الذي 4الدميوغرافية

مضمون، فيكون املعاش يف هذا النظام ،5االشرتاكات، كون أن هذه األخرية تدفع من طرف أصحا�ا

تنمية و إنعاش االستثمارات عل ، كما يعمل على الوفاء بالتزاماته يف كل الظروفقادر على وفه

.6األموالاملستوى االقتصادي، بتوظيف رؤوس 

.127، 126بن عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق، ص -1
2 -http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_par_capitalisation le 28/07/2015 à 10:49.
3-Talfi Mohamed, op.cit, p 13.
4- George Kopits , vers un régime de sécurité sociale plus rentable, revue internationale

de sécurité sociale, Genève, 1996, p 5.
5- Jean- Pierre Laffargue, la réforme du système des retraites : à qui les sacrifices ?,

éditions Rue d’Ulm, paris, 2007, p 18.
.140، املرجع السابق، ص جديرة أمحد-6
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يضمن للمؤمن له محاية قانونية على رأمساله يف حالة وجود نزاع كما أن النظام القائم على الرمسلة 

.1قضائي

ت نظام التقاعد الممول بالرسملة سلبيا-ثانيا

اليت من احتوائه على بعض العيوب،رغم املزايا اليت يتصف �ا نظام الرمسلة، إال أن هذا مل مينع

ال يتقاضى املتقاعد يف هذا النظام إال ما كان قد دفعه من اشرتاكات خالل حياته تتمثل يف أنه 

املهنية، باإلضافة إىل الفوائد الناجتة عن استثمار رأمساله، لذا فهو حيتاج إىل فرتة طويلة جلمع قيمة 

ته، وهذا عكس نظام مالية معتربة متكنه من االستفادة من معاش تقاعد مرتفع يكفيه لسد حاجا

التقاعد القائم على التوزيع الذي يعتمد على مبدأ التضامن بني األجيال، فتدفع أداءات التقاعد من

ال يراعى يف هذا النظام خالل دفع أداءات ، ينتج عن ذلك  أنه خالل اشرتاكات العمال النشيطني

والل االشرتاكات املقدمةالتقاعد احتياجات املتقاعدين، كون أن هذه األداءات تتكون من خ

اعتماد هذا النظام يقتضي وجود استقرار اقتصادي وحتكم يف ، باإلضافة إىل أنالفوائد املكتسبة

.2معدالت التضخم، و هذا من الصعب حتقيقه باعتبار عدم استقرار االقتصاد العاملي

المعيار المعتمد من طرف المشرع الجزائري-ثالثا

على أنه " يتم متويل نفقات التقاعد ومصاريف تسيري فرع 123-83القانون من 48تنص املادة 

التقاعد بقسط اشرتاك إجباري، حمدد مبوجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق املستخدم واملستفيد 

من هذا القانون."4املذكورين يف املادة 

التقاعد على معيار التوزيع، ظامنالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري اعتمد يف متويل ن

يتم متويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيري التقاعد بقسط اشرتاك إجباري "عبارة:يفهم ذلك من 

وحسنا ما فعل املشرع ألن هذا املعيار هو األكثر مالءمة على عاتق املستخدم و املستفيد..."يكون 

:يفحسب رأينا يف التشريع اجلزائري لعدة اعتبارات تتمثل

.130بن عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق، ص -1
.129، 128ص ، نفسهبن عبد الرمحان إلياس، املرجع-2
.، السابق الذكر18-96املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب األمر 12-83من القانون48املادة -3
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هذا املعيار يقوم على أساس التضامن بني األجيال، و باعتبار أن أغلب ا�تمع اجلزائري من أن -

احملدودة.   طريق دفع االشرتاكات اإلجبارية و طبقة متوسطة فال يستطيع تأمني تقاعده إال عن 

حمدودية التطور االقتصادي للدولة، و بالتايل ال تستطيع استثمار األموال يف املشاريع الكربى. -

معظم ا�تمع اجلزائري ال يرض التعامل بفوائد، كما هو احلال يف النظام الرأمسايل ألن الشرع مينع -

ذلك.

املعيارين معا، فهو يرتكز أساسا على أما املشرع الفرنسي فقد اعتمد يف متويل نظام تقاعده على 

كما يوجد كذلك أنظمة اختيارية للتقاعد اليت تعتمد ملعيار الرمسلة مجاعية أو ،  املبدأ القائم على التوزيع

.1فردية

: مصادر تمويل نظام التقاعدالمطلب الثاني

تتم عملية متويل نظام التقاعد يف القانون اجلزائري عن طريق االشرتاكات اليت يدفعها كل من العمال 

األجراء وأصحاب العمل إىل الصندوق الوطين للتقاعد، وعن طريق االشرتاكات اليت يدفعها العمال 

لفرع األول ما سنبينه من خالل اهذا األجراء، و غري األجراء لدى الصندوق الوطين للعمال غري 

حاالت نص عليها القانون تمويل هذا النظام مىت اقتضت الضرورة ذلك، ويفأحيانا تتدخل الدولة لو 

هذا ما سنبينه من خالل الفرع الثاين.و 

: تمويل نظام التقاعد عن طريق االشتراكاتالفرع األول

الصناديق اخلاصة بالتقاعدفع إىلمن خالل هذا العنوان حناول التطرق إىل نسبة االشرتاكات اليت تد

ها عرب املراحل الزمنية املختلفة، مث عرض الطرق اليت وضعها املشرع للتحصيل اجلربي دراسة تطور و 

لالشرتاكات.

الصندوق الوطني للتقاعددفع اشتراكات-أوال

االجتماعي لضمان املتضمن الوضع القانوين لصناديق ا07-92املرسوم التنفيذي رقم بالرجوع إىل

حتصيل االشرتاكات اختصاصات الصندوق الوطين للتقاعدمن بني جند أنواملايلوتنظيمه اإلداري

1- Anne Lavigne, Le système de retraite en France : enjeux et réformes possibles, Idées

économiques et sociales, n° 177, 2004/3 p 23- 31, p 23, 24.
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.لكن ما نراه يف الواقع العملي أن هذا 1املوجهة لتمويله و مراقبة التحصيل واملنازعات املتعلقة به

االجتماعي، فيقوم هذا األخري الصندوق ال يقوم �ذا املهام، بل أوكل إىل الصندوق الوطين للضمان 

دوق وطين لتحصيل ويف هذا اإلطار مت إنشاء صنل لصاحل الصندوق الوطين للتقاعد،بالتحصي

أكتوبر 19املؤرخ يف 370-06املرسوم التنفيذي رقم مبوجب 2االجتماعيالضماناشرتاكات

العمال األجراء .فيقوم هذا الصندوق بتحصيل االشرتاكات، وحتدد النسبة اليت يدفعها20063

باالعتماد على عاملني، يتمثالن يف وعاء االشرتاك وهو الراتب أو األجر الشهري،والنسبة املئوية 

.4احملددة مبوجب نصوص قانونية املقتطعة من هذا الوعاء

236-15حدد املشرع نسبة االشرتاكات يف الضمان االجتماعي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

يتحمل باملائة منها، و 25حمل املستخدم باملائة، يت34،5ب20155تمرب سب03املؤرخ يف 

باملائة 18،25يتم حتويل ، 6باملائة حصة صندوق اخلدمات االجتماعية0،5باملائة، و 9العامل 

باملائة منها، و العامل 11منها إىل نظام التقاعد، فيتحمل صاحب العمل نسبة اشرتاك تقدر ب 

، و ذلك بعدما يف حصة صندوق اخلدمات االجتماعيةباملائة تتمثل 0،50باملائة، و 6،75نسبة 

، نسبة 20067مرب سبت25املؤرخ يف 339-06حدد املشرع مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

باملائة منها، و يتحمل 25باملائة، يتحمل املستخدم 34،5االشرتاكات يف الضمان االجتماعي ب 

املتضمن الوضع القانوين و التنظيم اإلداري و املايل لصناديق الضمان 07-92من املرسوم التنفيذي رقم 11/1تنص املادة -1

"ميكن للصناديق املشار إليها يف املادة األوىل من هذا املرسوم، االتفاق �دف حتديد شروط املصاحل :لى أنهاالجتماعي، السابق الذكر، ع

سة املراقبة و النزاعات."املشرتكة لتحصيل االشرتاكات و ممار 
.171أقاسم نوال، املرجع السابق، ص -2
املتضمن إنشاء الصندوق الوطين لتحصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي 2006أكتوبر 19مؤرخ يف 370-06مرسوم تنفيذي رقم -3

.2006أكتوبر 28الصادرة يف 67و تنظيمه و سريه، ج.ر.عدد 
.144،145، ص جعيجع حسني، املرجع السابق-4
49،يتضمن حتديد نسبة االشرتاكات يف الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد 2015سبتمرب 3املؤرخ يف 236-15مرسوم تنفيذي رقم -5

.2015سبتمرب 16الصادرة يف 
نفسه.من املرسوم2املادة -6
، املعدل للمرسوم 2006سبتمرب 27الصادرة يف 60، ج.ر.عدد 2006سبتمرب 25املؤرخ يف 339-06مرسوم تنفيذي رقم -7

.1994لسنة 44حيدد توزيع نسب اشرتاك الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد ، 1994جويلية 06املؤرخ يف 187-94التنفيذي رقم 
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باملائة 17،25يتم حتويلباملائة حصة صندوق اخلدمات االجتماعية،0،5باملائة، و 9العامل 

ئة منها و العامل نسبة باملا10منها إىل نظام التقاعد، يتحمل صاحب العمل نسبة اشرتاك تقدر ب 

.1تتمثل يف حصة صندوق اخلدمات االجتماعية0،50باملائة، 6،75

نالحظ من خالل هذا املرسوم أن املشرع رفع من نسبة االشرتاك يف نظام التقاعد إىل 

17،25السابق الذكر ب 339-06باملائة، بعدما حددها يف املرسوم التنفيذي رقم 18،25

باملائة.

بة االشرتاك ارتفاعا مستمرا عرب السنوات املتتالية حيث حددها املشرع بصدور املرسوم رقم عرفت نس

، 2باملائة3،5باملائة، يتحمل العامل و كذا املستخدم نفس النسبة واليت تتمثل يف 7ب 85-30

11ب 1994جويلية 06املؤرخ يف 187-94وبعدما حددها املشرع يف املرسوم التنفيذي رقم 

باملائة 14،وحددها ب 3باملائة يتحملها العامل)03،5باملائة يتحملها املستخدم، 7،5ائة ( بامل

8،5( حصة املستخدم 1999جوان 22املؤرخ يف 121-99مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

04املؤرخ يف 50-2000، ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 4باملائة)5،5باملائة، حصة العامل 

.5باملائة)9،5باملائة، حصة املستخدم 6،5باملائة (حصة العامل 16حددها ب 2000مارس 

ما ميكن مالحظته من خالل هذه النقطة أن املشرع حينما قام برفع نسبة االشرتاك يف السنوات 

املتتالية، فهو حتما أراد إثراء صندوق التقاعد و إحداث التوازن بني إيرادات الصندوق ونفقاته، لكن 

، السابق الذكر.339-06تنفيذي رقم الرسوم املمن2و 1املادة 1
24الصادرة يف 9نسب اشرتاك الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد ، حيدد توزيع1985فيفري سنة 9مؤرخ يف 30-85مرسوم رقم -2

.1985فيفري سنة 
.السابق الذكرحيدد توزيع نسب اشرتاك الضمان االجتماعي،187-94مرسوم تنفيذي رقم -3
رتاك الذي حيدد نسبة االش187-94، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 1999جوان سنة 22مؤرخ يف 121-99مرسوم تنفيذي رقم -4

.1999جوان سنة 27الصادرة يف 41يف الضمان االجتماعي ، ج.ر. عدد 
املعدل و املتمم، الذي حيدد 187-94، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 2000مارس سنة 4مؤرخ 50-2000مرسوم تنفيذي رقم -5

.2000مارس سنة 5الصادرة يف 10توزيع نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي، ج.ر. عدد 
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اك يؤدي حتما املشكل املطروح هل فكر املشرع يف وضعية العامل املادية ألن الرفع من نسبة االشرت 

إىل اإلنقاص من قيمة األجر، أو باألحرى هل الرفع من نسبة االشرتاك يقابله الرفع من قيمة األجر؟

دفع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء-ثانيا

ع للضريبة باملائة من الدخل السنوي اخلاض12حدد املشرع نسبة االشرتاك للعمال غري األجراء ب 

، مث عدل 1باملائة منها بعنوان التقاعد6، 1985فيفري 9املؤرخ يف 35-85مبوجب املرسوم رقم 

باملائة منها 7،5باملائة من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة، 15املشرع من هذه النسبة برفعها إىل 

.352-85مرسوم و املتمم للاملعدل434-96بعنوان التقاعد مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

الذي يتعلق بالضمان االجتماعي 289-15أصدر املشرع املرسوم التنفيذي رقم2015يف سنة 

، فأبقى املشرع على نفس النسبة 3لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون نشاطا حلسا�م اخلاص

باملائة منها إىل فرع 7،5باملائة، يتم حتويل 15و املتمثلة يف 434-96املنصوص عليها يف املرسوم 

التقاعد، لكن اجلديد الذي أتى به املشرع من خالل هذا املرسوم تتمثل يف أن هذه النسبة ال يتم 

اقتطاعها على أساس الدخل السنوي اخلاضع للضريبة كما هو حمدد يف املرسومني السابقني، و إمنا 

ن السنة املعنية، و ال ميكن جانفي م31أجل أقصاه على أساس سنوي مصرح به من قبل املكلف يف

أن يقل أساس االشرتاك عن املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون كما ال ميكن أن يتجاوز 

ح بأساس االشرتاك من قبل ) مرة املبلغ السنوي هلذا األجر، و يف حالة عدم التصري20عشرين(

دد بصفة مؤقتة، مبلغ االشرتاك يف اآلجال ميكن هليئة الضمان االجتماعي املختصة أن حتاملكلف 

املستحق على أساس االشرتاك للسنة السابقة، إال أنه ميكن هليئة الضمان االجتماعي املختصة إعادة 

تقييم أساس االشرتاك بعنوان السنة املالية اجلارية على أساس أي عنصر تصرحيي للشخص غري األجري 

، السابق الذكر.يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا35-85مرسوم رقم -1
املتعلق بالضمان 35-85، املعدل و املتمم للمرسوم رقم 1996نوفمرب سنة 30املؤرخ يف 434-96مرسوم تنفيذي رقم -2

.1996ديسمرب 1رة يف الصاد74االجتماعي لغري األجراء، ج.ر. عدد 
، املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون 2015نوفمرب سنة 14املؤرخ يف 289-15مرسوم تنفيذي رقم -3

.2015نوفمرب سنة 18الصادرة يف 61نشاطا حلسا�م اخلاص، ج.ر.عدد 
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ا من قبل املكلفني من نفس املهنة، أما بالنسبة أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس االشرتاك املصرح �

للسنة األوىل لالنتساب فإن األساس السنوي لالشرتاك حيدد باملبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن 

.1املضمون

لالشتراكاتالتحصيل الجبري -لثاثا

حتصيل مصلحة املراقبة أهم مصلحتني لدى صناديق التقاعد تعمالن علىو تعد مصلحة االشرتاك

بتلقي االشرتاكات من املؤمنني اجتماعيا يف أوقات استحقاقها احملددة األوىلتهتماالشرتاكات، ف

لكن قد ها، و تسهر الثانية على تغطية أكرب عدد من املكلفني �ذا النظام قصد توسيع مواردقانونا،

باعتبارها صلحة املنازعاتهنا يظهر دور ممن، عن دفع اشرتاكا�مأو يتهربون يتأخر املؤمنني هلم

تغطي التقصري احلاصل يف مصلحة االشرتاك أو املراقبة، حيث تشرف على عملية التحصيل اجلربي 

من القانون 44الضمان االجتماعي مبفهوم املادة الشرتاكاتل اجلربي يقصد بالتحصي.2لالشرتاك

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، اإلجراءات اخلاصة املطبقة من قبل 08-08

.3هيئات الضمان االجتماعي ضد املكلفني املدينني لتحصيل املبالغ املستحقة

القانون من64إىل 47املواد تطرق املشرع إىل طرق التحصيل اجلربي لالشرتاكات من خالل

جلارية و اليت تتمثل يف التحصيل عن طريق اجلدول، املالحقة، املعارضة على احلسابات ا08-08

لكن يتعني على هيئة الضمان االجتماعي قبل اختاذ هذه ،4قتطاع من القروضالبنكية، االالربيدية و 

، يوما30لإعذار املدين ودعوته إىل تسوية وضعيته خالأو أي دعوى أخرى أو متابعة،اإلجراءات

ضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون نشاطا حلسا�م املتعلق بال289-15تنفيذي رقم المن املرسوم 14املادة -1

، السابق الذكر.اخلاص

قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 241. -2

2الصادرة يف 11يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد 2008فيفري سنة 23مؤرخ يف08-08قانون رقم -3

.2008مارس 

نفسه.من القانون45املادة-4

جتدر اإلشارة إىل أنه: يتحمل املدين املصاريف اليت تنفقها هيئات الضمان االجتماعي لتحصيل املبالغ املستحقة يف مجيع هذه اإلجراءات -

من القانون نفسه.66اجلربي طبقا للمادة يف جمال التحصيل 



ال�سي����داري�لنظام�التقاعد�و�تنظيمھ�املا���الفصل�الثا�ي

111

و إما بواسطة حمضر قضائي أو عون يبلغ اإلعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل باالستالمو

لة جيب أن يتضمن اإلعذار، حتت طائمراقبة معتمد لدى الضمان االجتماعي مبحضر استالم، و 

املبالغ املستحقة ،ل يف: اللقب أو االسم التجاري للمديناليت تتمثالبطالن جمموعة من البيانات و 

األحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالتحصيل اجلربي ،حسب طبيعتها و حسب فرتة االستحقاق

ع، و إذا مل يقم املدين بتسوية وضعيته خالل هذه املدة و العقوبات املرتتبة عنها يف حالة عدم الدف

بتطبيق طرق التحصيل اجلربي.تقوم مصلحة املنازعات

التحصيل عن طريق الجدول-أ

، حيث يتم 08-08من قانون 50إىل 47املواد من خاللنص املشرع على هذا اإلجراء

هذا اجلدول من حتصيل املبالغ املستحقة من قبل مصاحل الضرائب مبقتضى جدول حمدد الدين، يعد 

( سواء الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء أو طرف هيئة الضمان االجتماعي

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي باعتباره من يقوم بتحصيل اشرتاكات التقاعد للعمال األجراء 

هيئة وفق منوذج حمدد عن طريق التنظيم، يتم توقيعه من مدير وكالةلفائدة الصندوق الوطين للتقاعد) 

أيام من تاريخ توقيعه و يصبح نافذا.8عنية و يؤشر من طرف الوايل يف أجل الضمان االجتماعي امل

ميكن للجدول أن يكون حمل طعن أمام اجلهات القضائية املختصة يف أجل ثالثني يوما ابتداء من 

تاريخ استالم التبليغ، و يكون اجلدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن. 

المالحقة-ب

فيتم إعداد املالحقة من طرف مصاحل 56إىل 51املواد من خاللعلى هذا اإلجراءنص املشرع

وفق استمارة حيدد منوذجها عن طريق التنظيم، لتحصيل ديو�ا املعنية هيئة الضمان االجتماعي

و زيادات و غرامات التأخري و يشرتط أن يكون هذا التحصيل للدين ثابتا املستحقة من مبالغ رئيسية 

.1و حال األداء، و كذلك قبل إجراء املالحقة جيب أن يكون املدين قد أعذر من طرف اهليئةنقدا

.245قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -1
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على املالحقة مث باإلمضاء مدير وكالة هيئة الضمان االجتماعي املعنية حتت مسؤوليته الشخصية يوقع

) أيام10(يؤشر عليها رئيس احملكمة اليت يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة املدين يف أجل عشرة

مراقبة معتمد لدى الضمان لتصبح نافذة.بعد تأشري رئيس احملكمة تبلغ املالحقة للمدين بواسطة عون 

ستالم تبليغ املالحقة من طرف املدين، ، و باحضر استالم أو بواسطة حمضر قضائياالجتماعي مب

)30يف أجل ثالثني (ميكن هلذا األخري أن يقدم طعن فيها أمام اجلهة القضائية اليت أشرت عليها

يوما من استالم التبليغ، و تكون املالحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن.  

الجارية البريدية و البنكيةاباتسالمعارضة على الح-ج

منح املشرع امتياز هليئات الضمان االجتماعي للقيام باملعارضة على احلسابات اجلارية الربيدية و 

، علما 08-08من القانون 61إىل 57ملدينيها يف حدود املبالغ املستحقة من خالل املواد البنكية 

.1أن املبدأ العام ال ميكن القيام باملعارضة إال بإذن من القضاء

و املؤسسات املالية و بريد اجلزائر ممثال باملركز الوطين للصكوك الربيدية يتم تبليغ املعارضة للبنوك

تلتزم هذه األخرية عند تسليمها للمعارضة حبفظ املبالغ لسالة موصى عليها مع وصل استالم، بر 

غ من بعد حفظ املبالاملستحقة حتت مسؤوليتها املدنية و اجلزائية ابتداء من تاريخ استالم هذا التبليغ.

ا الستيفاء بتقدمي السند التنفيذي هلاملعنيةالضمان االجتماعيطرف هذه املؤسسات تلتزم هيئة

جيب ) يوما، و يف حالة عدم توفر السند التنفيذي15املبالغ حمل املعارضة يف أجل مخسة عشر (

على هيئة الضمان االجتماعي مباشرة إجراء تثبيت املعارضة أمام اجلهة القضائية املختصة يف أجل 

) يوما ابتداء من تاريخ املعارضة. 15مخسة عشر (

االجتماعي الدائنة تقدمي معارضة على األموال كن ملدير هيئة الضمان باإلضافة إىل ما سبق مي

و البنوك و بريد غري املؤسسات املالية،املنقولة أو النقدية اليت ميلكها املدين لدى الغري احلائز هلا

لتحصيل املبالغ املستحقة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية.،اجلزائر

.247، ص السابققويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع-1
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من القروضاالقتطاع-د

، حيث يتعني على 08-08من القانون 64إىل 62تناول املشرع هذا اإلجراء من خالل املواد 

الذين يقدمون على طلب قروض منها تقدمي البنوك و املؤسسات املالية أن تشرتط على املكلفني

ن عند شهادة استيفاء اشرتاكا�م مسلمة من طرف هيئات الضمان االجتماعي املختصة، لتتمك

يف حالة ما إذا مل يئة الضمان االجتماعي الدائنة.االقتضاء باقتطاع املبالغ املستحقة و دفعها هل

تشرتط البنوك و املؤسسات املالية على املكلفني املقدمون لطلب قروض  تقدمي شهادة استيفاء 

قة و دفعا هلا تكون اشرتاكا�م من هيئات الضمان االجتماعي أو يف حالة عدم اقتطاع املبالغ املستح

مسؤولة مدنيا.

بدراسة هذه اإلجراءات اليت وضعها املشرع يف جمال التحصيل اجلربي لالشرتاكات نقول أنه حسنا 

فنالحظ أن ، ألن االشرتاكات هي املصدر األساسي لتمويل صناديق التقاعد،ما فعل املشرع

ازعات يف جمال املتعلق باملن08-08القانون بعد وضع أرصدة اجيابيةحققتصناديق التقاعد

مليار دج يف سنة 18، فوصل رصيد الصندوق الوطين للتقاعد إىل أكثر من الضمان االجتماعي

، كما حقق الصندوق الوطين للعمال غري 2008مليار دج سنة 6,14-بعدما كانت 2009

رصيد سليب يقدر ب مليار دج بعدما كان ب1ب أكثر من 2009األجراء رصيد اجيايب يف سنة 

، و لعل ذلك يعود لتطبيق هذه اإلجراءات.20081يف سنة 0160,

املتعلقة بالتحصيل اجلربي، أحالنا املشرع فيما خيص حتصيل باإلضافة إىل هذه اإلجراءات

، و  �ذا 2السالف الذكر08-08من القانون 66االشرتاكات إىل القانون العام من خالل املادة 

كما .3اعتماد إجراءين مها األمر باألداء أو التأسيس كطرف مدين ( عن طريق احملضر القضائي)ميكن 

1- L’ALGERIE en quelques chiffres, Office National des Statistiques, résultats 2013-

2015, édition 2016, n° 46, p20, 21.
على أنه: " ال متنع إجراءات ، السابق الذكر،يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08لقانون رقم من ا66تنص املادة -2

االجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع الدعاوى أمام التحصيل املنصوص عليها يف هذا القانون، هيئات الضمان

اجلهات القضائية املختصة و التدابري االحتياطية و طرق التنفيذ الواردة يف القانون العام." 
.252-248أنظر: قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص ص -3
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هذا ما نستنتجه من ، و التصريح بالعمال و دفع اشرتاكا�موضع املشرع عقوبات صارمة عند عدم

يعاقب كل ، حيث تنص على أنه:"20151املالية التكميلي لسنة نمن قانو 59خالل املادة 

مستخدم مل يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إىل الضمان االجتماعي يف اآلجال 

دج) 100.000(املنصوص عليها مبوجب التشريع املعمول به، بغرامة ترتاوح بني مائة ألف دينار

بعقوبة احلبس من شهرين دج) عن كل عامل غري منتسب و 200.000إىل مائيت ألف دينار(

) أشهر أو بإحدى هاتني العقوبتني.6) إىل ستة(2ىل(إ

مخسمائة دج) و 200.000 مائيت ألف دينار(يف حالة العود، يعاقب املستخدم بغرامة ترتاوح بني

) إىل أربعة و 2دج) عن كل عامل غري منتسب و بعقوبة احلبس من شهرين(500.000ألف دينار(

) شهرا."24عشرين(

التقاعد عن طريق إعانات الدولة: تمويل نظامالفرع الثاني

باإلضافة إىل متويل نظام التقاعد عن طريق االشرتاكات اليت يدفعها العمال سواء األجراء أو غري 

كذلك نح و معاشات للتقاعد، فإن الدولةاألجراء إىل صناديق التقاعد لتتحول هذه األخرية إىل م

دفع الفارق التكميلي( الفرق بني املبلغ السنوي ملعاش و املتمثلة يفاإلعاناتبعضدفعتتحمل

12-83من القانون 16التقاعد و احلد األدىن احملدد من طرف املشرع حسب ما نصت عليه املادة 

كما ،من نفس القانون )1مكرر/25و املادة 03-99املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب القانون 

باملائة والنسبة املمنوحة 80ملعاش التقاعد اليت حددها املشرع بالفرق بني النسبة القصوى تتحمل 

كذلك تكون على عاتق الدولة .22مكرر/25باملائة طبقا للمادة 100لفئة ا�اهدين احملددة ب 

23الصادرة يف 40، ج.ر. عدد 2015، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015جويلية سنة 23مؤرخ يف 01-15أمر رقم -1

.2015جويلية 
على أنه " إن الفرق بني ، السابق الذكر، 03-99املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب القانون 12-83من القانون 16/2تنص املادة -2

زات الناجتة عن السنوات املعتمدة بعنوان التقاعد و املبلغ األدىن يكون على عاتق الدولة."االمتيا

على أنه:" تعترب نفقات للتضامن الوطين:من القانون نفسه، مكرر25تنص املادة 

أعاله.25املادة الفرق التكميلي املدفوع بني املبلغ الناتج عن السنوات املعتمدة بعنوان التقاعد و املبلغ احملدد يف 

أعاله. 24املذكورة أعاله و النسبة احملددة يف املادة 17الفرق بني النسبة القصوى املنصوص عليها يف املادة 
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دفع االشرتاكات املستحقة على أصحاب العمل والعمال من باب التخفيضات عن السن وفرتة 

ستحقة على أصحاب  احملسوبة بضعفها، واشرتاكات التقاعد املاملشاركة يف حرب التحرير الوطين

عمال من باب التخفيضات عن حالة العجز وفرتة املشاركة يف حرب التحرير الوطين للالعمل واألجراء

12-83من القانون 29طبقا للمادة الذين ميارسون نشاطهم اخلاص املتعلق بالتقاعد.                                  

تتحمل ميزانية الدولة عمليات إعادة التثمني االستثنائي ملعاشات ومنح التقاعد، وكذلك الفارق بني 

الذي 03-12املبلغ الشهري األدىن ملعاش التقاعد كما نصت عليه املادة اخلامسة من األمر رقم 

.20121يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة.
08، ج.ر. عدد 1220املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2012فيفري 13املؤرخ يف 03-12من األمر رقم 5تنص املادة -1

على أنه: " تتم إعادة تثمني معاشات و منح التقاعد لنظام األجراء و غري األجراء املصفاة قبل أول يناير 2012فيفري 15الصادرة يف 

سة باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض أقل من مخ30بصفة استثنائية كما يأيت: ب 2012سنة 

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يفوق مخسة 28ب دج) أو يساويه،15.000عشر ألف دينار(

دج)،20.000دج) و يقل عن عشرين ألف دينار(15.000عشر ألف( 

دج) و 20.000ساوي أو يفوق عشرين ألف دينار(باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض ي26ب 

دج)،25.000أقل من مخسة و عشرين ألف دينار(

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق مخسة و عشرين ألف دينار 24ب 

دج)،30.000دج) و يقل عن ثالثني ألف دينار(25.000(

دج) و يقل 30.000النسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق ثالثني ألف دينار(باملائة ب22ب 

دج)،35.000عن مخسة و ثالثني ألف دينار(

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق مخسة و ثالثني ألف 20ب 

دج)،40.000دج) و يقل عن أربعني ألف دينار(35.000ار(دين

دج).40.000باملائة بالنسبة ملعاشات ومنح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق أربعني ألف دينار(15ب 

و معاش التقاعد األساسي لأليلولة إىل األرملة دون املساس باألحكام التشريعية املعمول �ا، يرفع املبلغ الشهري األدىن ملعاش التقاعد املباشر

دج). 15.000ذات احلق الوحيدة، يف نظام األجراء وغري األجراء، إىل مخسة عشر ألف دينار(

.2012كما يطبق املبلغ األدىن ملعاشات التقاعد املذكور يف الفقرة أعاله على املعاشات املماثلة املصفاة ابتداء من أول يناير سنة 

ي ميزانية الدولة عمليات إعادة التثمني االستثنائي ملعاشات ومنح التقاعد املذكورة يف الفقرة األوىل أعاله و الفارق بني املبلغ الشهر تتحمل

األدىن ملعاش التقاعد كما هو منصوص عليه يف هذه املادة و املبلغ األدىن ملعاش التقاعد احملددة يف إطار التشريع املعمول به املتعلق

."لتقاعدبا
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مليار دج سنة 41يف متويل الصندوق الوطين للتقاعد يقدر ب بذلك فإن مسامهة ميزانية الدولة

باملائة من نفقاته، باعتبار أن  نفقات الصندوق الوطين 50، أي يساهم يف أكثر من 2000

مليار دج سنة 147مليار دج، و ارتفعت هذه امليزانية إىل 80تقدر ب 2000للتقاعد يف سنة 

245مقارنة بنفقات الصندوق اليت تقدر يف هذه السنة ب باملائة60، فارتفعت النسبة إىل 2013

.1مليار دج

باإلضافة إىل االشرتاكات اليت يدفعها العمال و كذلك أرباب العمل، تعترب كذلك فوائد التأخري من 

بني مصادر متويل صناديق التقاعد، لكن باإلضافة إىل هذه األخرية ميكن خلق مصدر آخر حسب 

استثمار األموال الزائدة اليت تتحصل عليها صناديق التقاعد يف حالة حتقيق رصيد يفرأينا يتمثل

يف تغطية عجز الصندوق، اجيايب مما خيلق أموال إضافية و يعد من بني األسباب اليت ميكن أن تساهم 

جوبا أمواله االحتياطية و بإيداعو هذا ما فعله املشرع املغريب حيث ألزم هذا األخري صندوق التقاعد 

.2و التدبري ليقوم باستثمارها مقابل فوائد معينةاإليداعلدى صندوق 

ة المالية للصندوق الوطني للتقاعد: الحالالفرع الثالث

الفرق حناول من خالل هذا الفرع تبيان احلالة املالية للصندوق الوطين للتقاعد بعرض جدول يبني 

إىل2001، مث من سنة 20003إىل1988سنةإيراداته و نفقاته خالل فرتة زمنية منبني 

، مبليار دج.20154

2000 1999 1998 1996 1994 1992 1990 1988 السنة

+3,720 -8,370 -4,350 -8,650 +2,590 -2,960 -0,300 -1,900 الرصيد

1 SALHI Tarik. Op.cit. p 140.
على أنه: " ...فإن األموال املتوفرة لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري 1972جويلية 27من ظهري 30ينص الفصل -2

األموال الالزمة لتسيريه تودع وجوبا لدى الصندوق الوطين لإليداع و التدبري." 
.178السابق، ص أقاسم نوال، املرجع -3

4- L’ALGERIE en quelques chiffres ,op.cit , p20, 21.
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2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

284,400 244,910 204,150 190,110 183,460 148,710 141,300 135,140 اإليرادات

278,260 250,720 212,870 186,930 172,300 145,440 143,070 127,920 النفقات

+6,140 -5,810 -8,720 +3,180 +11,160 +3,270 -1,770 +7,220 الرصيد

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

668,580 671,639 599,899 683,060 445,663 360,471 317,550 اإليرادات

927,540 795,575 685,661 572,520 406,601 350,067 298,750 النفقات

-

258,960

-

123,936
-85,762 +110,540 +39,062 +10,404 +18,800 الرصيد

، و كما نالحظه من خالل هذه اجلداولمن العجزعدة سنواتن الصندوق الوطين للتقاعد يفعا

و يرجع ندوق، مقابل ارتفاع عدد النفقات،اليت يتحصل عليها الصاإليراداتيرجع ذلك إىل اخنفاض 

حناول من خالل هذه الدراسة تفسري األسباب اليت جعلت الصندوق الوطين ذلك إىل عدة اعتبارات.

حسب رأينا: املتتاليةللتقاعد يعاين من العجز املستمر خالل السنوات 

كما هو مبني يف اجلدول، باخنفاض نسبة االشرتاكات 1992إىل 1988نفسر سبب العجز من -

يع نسب اشرتاك الضمان املتضمن حتديد توز 30-85باملائة كما حددها املرسوم رقم 7املقدرة ب 

ج، و يرجع ذلك مليار د 2،59إىل فائض يقدر ب 1994ارتفعت النسبة يف سنة مثاالجتماعي

الذي 187-94باملائة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 11إىل رفع املشرع من نسبة االشرتاك إىل 

حيدد توزيع نسب اشرتاك الضمان االجتماعي.

عجزا مستمرا و يرجع ذلك إىل:1999إىل 1996سجل الصندوق الوطين للتقاعد من سنة 

مبوجب املرسوم 1994التقاعد املسبق يف سنة تشريع نوع جديد من التقاعد و املتمثل يف-

و الذي ساهم يف ارتفاع عدد املتقاعدين، حيث بلغ عدد املتقاعدين تقاعدا 10-94التشريعي 

كما،1998متقاعدا يف سنة 22368متقاعدا)، و ارتفع عددهم إىل 3973(1995مسبقا يف 
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منصب خالل اإلصالحات ألف36ر من ، و باملقابل فقدان أكثيتبني ذلك من خالل اجلدول أدناه

.1اليت تعترب فرتة التعديل اهليكلي1998_1994

.19952حتويل املتقاعدين يف القطاع الفالحي إىل الصندوق الوطين للتقاعد يف سنة -

مرة من مبلغ األجر الوطين 2،5مرة إىل 1،5الرفع من احلد األدىن ملعاش تقاعد ا�اهدين من -

املضمون، و الذي يتحمله الصندوق الوطين للتقاعد.األدىن 

لعدد املتقاعدين، املستمراالرتفاعمما سبب يف،مت تشريع أنواع جديدة للتقاعد1997يف سنة -

، 19993يف سنة 1165000إىل 1998متقاعد يف سنة 1163000حيث انتقل عددهم من 

بلغ عدد املتقاعدين 2001سنة متقاعد)، مث يف 1253000(2000مث بلغ عددهم يف سنة 

يتبني اع عدد املتقاعدين من سنة ألخرىارتف،متقاعد88000، أي ارتفع العدد ب 1341000

2000تطور عدد املتقاعدين من سنة 06ق املرفقة، حيث يبني امللحق رقم ذلك من خالل املالح

الذي حيتوي على منحىن بياين لتطور معاشات 07، مرفقا بامللحق رقم2016ديسمرب 31إىل غاية 

املعاشات املباشرة، املعاشات املنقولة( معاشات ذوي احلقوق)، منح التقاعد املباشرة، ومنح التقاعد:

منح التقاعد املنقولة( منح ذوي احلقوق).

السن، السبب يف ذلك يعود لالرتفاع املستمر لعدد للمتقاعدين تقاعدا نسبيا والتقاعد دون شرط

إىل وتضاعف عددهم،1998يف سنة 21194تقاعدا نسبيا حيث بلغ عدد املتقاعدين 

ووصل عددهم إىل ،2000متقاعد سنة 63947إىل و1999متقاعد يف سنة 42898

، أما يف التقاعد دون شرط السن فقد بلغ عدد املتقاعدين يف هذا 2016متقاعد يف 651192

، مث بلغ عددهم 1999متقاعدا يف سنة 36503، مث 1998متقاعدا يف سنة 26292النظام 

، اجلزائر، عن1998،" رأي حول مشروع املخطط الوطين ملكافحة البطالة"، جويلية (CNES)ا�لس االقتصادي و االجتماعي-1

، -دراسة حالة اجلزائر-حاكمي بوحفص، سوق العمل و انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على اجلانب االجتماعي

.17، ص 2001مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل يف القانون االجتماعي، كلية احلقوق، جامعة وهران، 
، 2010املاجستري يف القانون االجتماعي، جامعة وهران، ميموين أمحد، التوازن املايل للضمان االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة-2

.26، ص 2011
3 DJENNADI Malika, op.cit, p 40.
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ل اجلدول، فمن خال2016متقاعد يف 282030، ووصل عددهم إىل 2000يف سنة 50425

يف كل من التقاعد املسبق، 2003إىل سنة 1994تطور عدد املتقاعدين من سنة نبني01رقم 

نبني عدد املتقاعدين يف هذه 02رقم التقاعد النسيب والتقاعد دون شرط السن، ومن خالل اجلدول

.2016سنةاألنواع الثالثة من التقاعد يف

حيث تطور يف اجلزائر، مل احلياةو كذلك من عوامل ارتفاع عدد املتقاعدين يعود إىل ارتفاع أ

يف سنة بالنسبة للنساء8،75بالنسبة للرجال و سنة9،73إىل1970سنة يف 6،52فانتقل من 

حسب 210سنة بالنسبة للنساء يف سنة 1،77سنة بالنسبة للرجال و 5،75إىل 2005

سنة بالنسبة 8،77للرجال و سنة بالنسبة 4،76، و ارتفع إىل 1تقديرات املنظمة العاملية للصحة

20152للنساء يف سنة 

-1994: التطور السنوي لعدد املستفيدين حسب نوع التقاعد خالل الفرتة (01جدول رقم -

2003

(3.

لتقاعد بدون شرط السن التقاعد النسبي التقاعد المسبق نوع التقاعد السنة

0 0 0 1994

0 0 3973 1995

0 0 9947 1996

9 796 3 461 19 234 1997

26 292 21 194 22 368 1998

36 503 42 898 19 835 1999

50 425 63 947 16 815 2000

; p 80; 2007Rapport national sur le développement humain, Algérie, Cness et pnud-1

et Pierre François,’ quand le mariage va….’ Revue Jeune Afrique, Aout 2008, p عن: .65

.162أقاسم نوال، املرجع السابق، ص 
2- L’ALGERIE en quelques chiffres ,op.cit ,p06.

2000، ومن سنة 105على عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق، ص 1999إىل سنة 1994اعتمدنا يف وضع هذه األرقام من سنة -3

.89املرجع السابق، ص على حمديد مليكة، 2003إىل سنة 
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62 633 85 864 14 893 2001

73 892 108 645 13 317 2002

83 990 130 194 10 411 2003

31/12/2016إىل 01/01/2016: توزيع عدد املستفيدين من معاش و منح التقاعد من 02اجلدول رقم 

.1حسب نوع املزايا

2016/12/31 نوع المزايا

2 714 363 معاش التقاعد

1 733 972 معاش التقاعد املباشر

800 305 التقاعد العادي

445 التقاعد املسبق

651 192 التقاعد النسيب

282 030 التقاعد دون شرط السن

980 391 معاش التقاعد املنقول

645 073 التقاعد املنقول الرئيسيمعاش 

257 051 منحة التقاعد

178 645 منحة التقاعد املباشر

78406 منحة التقاعد املنقول

18 منح أخرى

209 التقاعد التكميلي

6 916 اخلدمات املدفوعة يف اخلارج (*)

2 978 557 ا�موع العام

6916النحو التايل: على 2016يتوزع عدد املنح املدفوعة يف اخلارج لسنة 

6514فرنسا: 

217تونس: 

168بلجيكا: 

1- www.cnr-dz.com.
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17أخرى: دول 

للتوضيح أكثر عن عدد املستفيدين من معاشات و منح التقاعد سواء املباشرة أو املنقولة، قمنا 

) الذي يبني توزيع املستفيدين من معاش و منح التقاعد املباشرة حسب السن 08بإرفاق امللحق رقم(

) الذي يبني توزيع املستفيدين من املعاش املنقول حسب السن و اجلنس، 09امللحق رقم (و اجلنس، 

) الذي يبني توزيع املستفيدين من منح التقاعد املنقولة حسب السن و اجلنس.10مث امللحق رقم (

7،22مليار دج، مث إىل 3،72ارتفع فائض الصندوق الوطين للتقاعد إىل 2000ابتداءا من سنة 

فصل الصندوق الوطين للعمال غري األجراء ، و هذا راجع حسب رأينا إىل2001ر دج يف سنةمليا

يتكفل فقط بتقاعد العمال عن الصندوق الوطين للتقاعد، وبالتايل أصبح الصندوق الوطين للتقاعد 

سنة ةباملائ16إىل باملائة مث 14إىل 1999الرفع من نسبة االشرتاك يف سنة، باإلضافة إىل األجراء

بة االشرتاك يف الضمان الذي حيدد نس50-2000املرسوم التنفيذي رقم مبوجب2000

، بعد ما  1999ابتداء من سنة أصبحت تتحمل التعويض التكميلي، كذلك فإن الدولة االجتماعي

كان الصندوق الوطين للتقاعد من يتحمله.

لعل ذلك ،2007، 2006، 2002سنة استمر صندوق التقاعد يف حتقيق أرصدة سلبية يف

راجع كما ذكرنا سابقا إىل االرتفاع اهلائل لعدد املتقاعدين و باملقابل ارتفاع بطيء للمؤمنني الدافعني 

، حيث بلغ عدد املشرتكني يف سنة 2002لالشرتاكات إن مل نقل اخنفاضها كما هو احلال يف سنة 

مما يعين ،1مشرتك3473458عددهم فبلغ 2002مشرتك) أما يف سنة 3726436(2001

مشرتك، مما يؤثر سلبا حتما على صندوق التقاعد 252978أن عدد املشرتكني اخنفض ب 

باختالل العالقة بني هاتني الفئتني ( فئة املتقاعدين و فئة الدافعني لالشرتاكات)  نظرا أن اجلزائر 

تعمل وفقا ملعيار التوزيع.

1- L’ALGERIE en quelques chiffres, ,op.cit , p 22.
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و السبب حسب رأينا 2012إىل 2008أرصدة اجيابية يف سنة تقاعدحقق الصندوق الوطين لل

املطبقة من قبل 08-08نصوص عليها يف القانون يعود لوضع املشرع إلجراءات التحصيل اجلربي امل

هيئات الضمان االجتماعي ضد املكلفني املدينني لتحصيل املبالغ املستحقة.

عدة يف عدة سنوات تعود إىلللتقاعدب عجز الصندوق الوطيناسبمن أجتدر اإلشارة أن

2015باملائة يف سبتمرب 11,2بلغت اجلزائر حيثارتفاع نسبة البطالة يف تتمثل يفاعتبارات

انتشار ، 20141باملائة يف سبتمرب 10,6مث بلغت 2013باملائة يف سبتمرب 9,8بعدما كانت 

، و هذا ما يؤدي إىل �رب العمال و كذلك أرباب العمل من دفع 2العمل غري الرمسي يف اجلزائر

االشرتاكات اليت تعد العنصر األساسي يف متويل نظام التقاعد يف اجلزائر كونه يعمل وفقا ملعيار 

التوزيع. 

الفرع الرابع: الحالة المالية للصندوق الوطني للعمال غير األجراء

مليار  للعمال غري األجراء من خالل هذا اجلدول، الوحدة: نبني احلالة املالية للصندوق الوطين

.3دج

1- L’ALGERIE en quelques chiffres, op.cit, p 15.

جتدر اإلشارة إىل أن البطالة يف اجلزائر تعود لعدة أسباب تتمثل يف:

تراجع النمو االقتصادي.-

قلة االستثمارات الداخلية و اخلارجية.-

.1986تراجع مناصب الشغل منذ سنة -

( فرتة التعديل اهليكلي).1998-1994منصب خالل ا إصالحات 360000فقدان أكثر من -

ألف تلميذ سنويا. 600زيادة ظاهرة التسربات املدرسية اليت تقدر ب -

تراجع منو القطاع الصناعي. -

.1997االختالالت الرئيسية يف نظام األسعار و ارتفاع سعر الصرف الغري احلقيقي حىت سنة -

اختالالت سوق العمل من خالل ضعف جوانبه التنظيمية و اهليكلية مع وجود أنظمة عمل أدت إىل ختفيض عدد العمال يف -

القطاع احلكومي.

،" رأي حول مشروع (CNES)ا�لس االقتصادي و االجتماعي، اخلاصعدم كفاية فرص العمل املقدمة من طرف القطاع -

.17عن: حاكمي بوحفص، املرجع السابق، ص ،، اجلزائر1998املخطط الوطين ملكافحة البطالة"، جويلية 
.157أقاسم نوال، املرجع السابق، ص -2

3 - L’ALGERIE en quelques chiffres , op.cit , p20 , 21.
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2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

17,146 14,545 11,634 10,588 10,092 9,543 10,121 9,065 اإليرادات

17,162 15,385 13,497 12,993 11,700 10,306 9,464 8,819 النفقات

-0,016 -0,840 -1,863 -2,405 -1,608 -0,763 +0,657 +0,246 الرصيد

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

43,709 38,572 35,448 30,789 25,394 23,668 19,095 اإليرادات

41,256 38,196 33,010 26,609 23,558 20,236 17,739 النفقات

+2,453 +0,376 +2,438 +4,180 +1,836 +3,432 +1,356 الرصيد

دول أن الصندوق الوطين للعمال غري األجراء سجل أرصدة سلبية من نالحظ من خالل هذا اجل

عدد املتقاعدين من سنة لستمر املرتفاعاالو هذا راجع حسب رأينا إىل2008إىل2003سنة 

، 2002سنة 145468مث 2001متقاعد سنة 134908ألخرى حيث بلغ عددهم 

...مقابل تذبذب 2005سنة 177891، 2004سنة 169284، 2003سنة 156070

مث 2001مشرتك يف سنة 303676حيث بلغ هؤالء يف عدد األشخاص الدافعني لالشرتاكات

واخنفض 2003سنة 305604بلغ عددهم ،و 2002يف سنة 298069ض عددهم إىل اخنف

و السبب ،...2005مشرتك سنة 291776و بلغ عددهم 2004سنة 286718عددهم إىل 

يف ذلك هو �رب العمال غري األجراء من دفع اشرتاكا�م.

ندوق الوطين للعمال غري األجراء نبني تطور عدد املتقاعدين لدى الصالل اجلدول التايل من خ

.20151إىل2001تطور عدد املشرتكني من سنة مقابل

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

365 858 329 003
303

164

291

776

286

718

305

604

298

069

303

676 عدد المشتركين

198 991 194 730
185

791

177

891

169

284

156

070

145

468

134

908 عدد المتقاعدين

1-L’ALGERIE en quelques chiffres , op.cit, p22, 23.
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

643 997
582

223

533

679

472

787

437

132

424

162

393

176 عدد المشتركين

243 241
239

403

231

466

223

121

215

517

211

539

209

796 عدد المتقاعدين

بسبب 2007يف االخنفاض ابتداء من سنة بدأ عجز الصندوق الوطين للعمال غري األجراء 

سنة 365858، 2007مشرتك سنة 329003د املشرتكني حيث بلغ دعلاالرتفاع املتزايد 

و السبب يف ذلك2015إىل 2009سجل أرصدة اجيابية من سنة ، بذلك فإن الصندوق 2008

08-08إلجراءات التحصيل اجلربي من خالل القانون وضع املشرع يعود لعدة اعتبارات تتمثل يف 

دينني و تتمثل يف اإلجراءات اخلاصة املطبقة من قبل هيئات الضمان االجتماعي ضد املكلفني امل

، و نظرا لتخوف العمال غري األجراء من أن تطبق عليهم هذه اإلجراءات الغ املستحقةلتحصيل املب

قت احملدد و عدم التهرب ما أدى �م لدفع اشرتاكا�م يف الو ،من قبل الصندوق املكلف بتقاعدهم

لتسهيالت كما أن وضع املشرع،بوضعه هلذه اإلجراءاتمن دفعها، و حسنا ما فعل املشرع اجلزائري

و عقوبات التأخري بالنسبة للعمال غري دفع االشرتاكات عن طريق جدول مع اإلعفاء من الزيادات

شرتكني، مما أدى بالصندوق إىل ارتفاع عدد امل،أدى2015من خالل قانون املالية لسنة األجراء

.20151الوطين للعمال غري األجراء يف حتقيق أرصدة اجيابية ابتداء من 

وحد 223-85ومبوجب املرسوم 1985من خالل دراسة هذا الفصل نستنتج أن املشرع يف سنة 

مجيع الصناديق املوجودة قبل هذا التاريخ بتأسيسه لصندوق وحيد واملتمثل يف الصندوق الوطين 

للتقاعد، لكن هذا التوحيد مل يتم إال بعد عدة سنوات، والدليل على ذلك بقاء بعض الصناديق 

صفة مستقلة كصندوق التعاون الفالحي املكلف بتسيري معاشات النظام الفالحي، فلم يتم تعمل ب

.1995دجمه إىل صندوق التقاعد إال يف سنة 

لى أنه: " ميكن للمستخدمني ، السابق الذكر، ع2015يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 01-15من األمر رقم 57تنص املادة -1

تسديد هذه االشرتاكات مع و األشخاص املمارسني نشاطا غري مأجور املدينني باشرتاكات الضمان االجتماعي أن يستفيدوا من جدول

قسط مستحق." آخراإلعفاء من الزيادات و عقوبات التأخري عند دفع 
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كما نالحظ من خالل هذه الدراسة أن املشرع وضع صناديق أخرى تعمل بصفة مستقلة كصندوق 

صدر املرسوم 1992يف سنة .1983لة و الذي مت إنشاؤه يف سنة اإلطارات العليا يف الدو 

�دف تأسيس صندوق وطين للعمال غري األجراء و فصله عن الصندوق الوطين 07-92التنفيذي 

جراء عن نظام تقاعد ، فتم فصل نظام تقاعد األ1999للتقاعد، لكن عمليا مل يتم ذلك إال يف سنة 

 تغطية عجز صناديق مهامه يتمثل يف2006كما مت إنشاء صندوق آخر يف سنة ،  غري األجراء

التقاعد، يسمى بالصندوق الوطين الحتياطات التقاعد. 

ما ميكن استنتاجه كذلك من خالل دراسة هذا الفصل أن املشرع اجلزائري يعتمد على مبدأ التوزيع 

كما الحظنا ،  مل على مبدأ التضامن بني األجياليف متويل نظام التقاعد، ونرى أنه األصلح كونه يع

رأينا أ�ا يف ارتفاع متويل صندوق التقاعد عن طريق نسبة االشرتاكات اليت يدفعها العامل واليتأنه يتم

، كما تساهم الدولة يف متويلها عن طريق إعانا�ا.  مستمر

أن الصندوق الوطين للتقاعد يعاين اختالال يف توازنه بني كذلكتبني لنا من خالل هذا الفصل

الصندوق و نفقاته، مما تسبب يف عجزه يف عدة سنوات، و هذا لعدة اعتبارات كما بيناها، إيرادات

و بالتايل اختالل العالقة بني و كذلك ارتفاع نسبة البطالةو يعترب ارتفاع عدد املتقاعدين املستمر

السبب الرئيسي حسب رأينا. عدد املتقاعدين و نسبة االشرتاكات 
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اآلثار المترتبة عن اكتساب حق التقاعدالباب الثاني: 

اليت أسلفنامن مدة العمل و شرط السن و دفع االشرتاكاتبتوفر املتقاعد على الشروط الالزمة

أو دون شرط التقاعد العادي أو النسيب يكتسب حق التقاعد، سواء ذكرها من خالل الباب األول،

لعامل املتقاعد السن أو التقاعد املسبق، وباكتساب هذا احلق ينتج آثار، املتمثلة يف احلقوق املقررة ل

كتساب حق التقاعدبعد وفاته، كما أن من آثار ا أو تلك املقررة لذوي حقوقهأثناء حياته حبد ذاته

سواء يف حساب املعاش أو يف مدة ث نزاع بني املتقاعد أو ذوي حقوقه وهيئة التقاعدو حدإمكانية

الداخلية، وإذا مل يتوصل الطرفان إىل ، مما يستدعي تسويته، ويتم ذلك عن طريق التسوية العمل...

حل، يتم رفع النزاع أمام القضاء لتسويته قضائيا.

بناء عليه يتناول هذا الباب بيان اآلثار املرتتبة عن اكتساب حق التقاعد واملتمثلة يف احلقوق املقررة 

يتمثل يف حوصلة للمتقاعد وذوي حقوقه، مث آليات تسوية منازعات التقاعد، مث أدرجنا عنوان أخري 

، ك ينقسم هذا الباب إىل ثالث فصولوعلى ذل، تقاعد يف ظل التحوالت االقتصاديةلتقييم نظام ال

مث نتطرق إىل آليات تسوية احلقوق املقررة للمتقاعد و ذوي حقوقهلالفصل األو حيث نتناول يف 

تحوالت االقتصادية يف منازعات التقاعد يف الفصل الثاين و أخريا تقييم نظام التقاعد يف ظل ال

الفصل الثالث. 
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الحقوق المقررة للمتقاعد و ذوي حقوقهالفصل األول: 

تتمثل يف احلصول على معاش التقاعد و كذلك االستفادة من بعض حقوقا للمتقاعد منح املشرع 

عند آخرينإىل أشخاص احلقوقهذه على املرض و الوالدة، كما تنتقلالتأمينات األخرى كالتأمني

، فيستفيدون من يف األطفال، الزوج و كذلك األصول، يتمثل هؤالء يف ذوي حقوقه و املتمثلني وفاته

ض و احلصول على رأس مال املعاش املنقول بنسب حمددة يف القانون و كذلك من التأمني على املر 

الوفاة.

من خالل هذا الفصل نربز هذه احلقوق املرتتبة على اكتساب حق التقاعد من خالل مبحثني، 

الثاين احلقوق نتطرق يف املبحث األول إىل احلقوق املقررة للمتقاعد يف حد ذاته، مث ندرج يف املبحث

املقررة لذوي حقوق املتقاعد.

لمتقاعدل: الحقوق المقررة المبحث األول

يستفيد املنخرطون يف نظام التقاعد مىت توافرت فيهم الشروط القانونية من معاش أو منحة التقاعد

إىل ذوي احلقوق الذين كانوا يف كفالة العامل أو املعاش، و يؤولهذا ما نتناوله يف املطلب األول

ءات العينية املتقاعد املتوىف أثناء حياته، كما له احلق يف احلصول على حقوق أخرى املتمثلة يف األدا

هذا ما سنبينه يف الطلب الثاين.و األداءات العائلية

: الحصول على معاش أو منحة التقاعدالمطلب األول

احلصول يتم إحالته على التقاعد و متنح له حقوقه املتمثلة يف استيفاء العامل للشروط الضروريةبعد

الفرع مث يفالفرع األول إىل تعريف معاش و منحة التقاعد يفنتطرق، على معاش أو منحة التقاعد

اعدفنبني كيف يتم حساب معاش التقالثاين ألساس حساب معاش التقاعد، أما الفرع الثالث

و خنصص الفرع الرابع لتعديل مبلغ معاش التقاعد. 
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: تعريف معاش و منحة التقاعدالفرع األول

.يف العنصر الثاينمث منحة التقاعديف العنصر األولنتطرق إىل تعريف معاش التقاعد

تعريف معاش التقاعد-أوال

كان جيب على الدولة التفكري يف إن تقدم العامل يف السن يضعف قدرته عن العمل والكسب، لذا  

هذه املرحلة من عمر اإلنسان، لضمان مستوى مقبول من معيشته بعد توقفه عن العمل و سلبه 

ه ببلوغه سن معينة ااألجر الذي كان يتقاضاه خالل حياته املهنية، فوضع له املشرع معاشا يتقاض

.1و بتوفره على الشروط الضرورية

انتهاء خدمته بإحالته على التقاعد من معاش يتم حسابه على أساس األجر يستفيد العامل عند 

الذي يتقاضاه العامل ومدة اخلدمة، واألجر له أمهية بالغة يف قانون التقاعد ألن أقساط االشرتاكات 

عليها العامل املتقاعد حتدد على ضوء تتحدد بنسبة من األجر، كما أن احلقوق التقاعدية اليت حيصل

احلاصل من ضرب عدد ب املعاش بضرب املعدل اإلمجايل (الذي يقتطع منه االشرتاك، وحيساألجر 

يقصد مبعاش السنوات املعتمدة يف نسبة االعتماد) يف الراتب الشهري املتوسط واألجر املرجعي.

التقاعد مبلغا من املال يتقاضاه املوظف أو العامل األجري أو غري األجري إثر انتهاء خدمته بصورة 

املايل الذي كان يقتطع من أجره ومن اشرتاكات نظامية أو بعد إصابته بعجز، وذلك مقابل املبلغ 

اعد على أنه املعاش الذي ، كما يعرف معاش التق2مسامهات الدولة أو اجلماعات احملليةاملستخدم و 

خيول للمنخرط الذي توقف عن أداء وظيفته أو شغله بسبب بلوغه حد السن شريطة توفره على 

.3الشروط احملددة يف النظام املنخرط فيه

السيد عيد نايل، الوسيط يف شرح نظامي العمل و التأمينات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية، مطابع جامعة امللك سعود، -1

.456، ص 1992اململكة العربية السعودية، 
115حسني، املرجع السابق، ص جعيجع -2
-، جويلية16حممد حمسن، إشكالية التنسيق بني أنظمة التقاعد يف القطاعني العام و اخلاص، ا�لة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، عدد -3

.47، ص 1996سبتمرب 
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تعريف منحة التقاعد-ثانيا

قاعدة احلد تعترب منحة التقاعد مبلغ مايل يطبق عليه نفس القواعد املتعلقة مبعاش التقاعد باستثناء 

) سنة60، فقد وضع املشرع منحة التقاعد للعامل البالغ ستني سنة (1األدىن فيما خيص مدة العمل

على األقل، والذي ال يستويف ببلوغه هذا السن شرط مدة العمل، وبإمكانه يف هذه احلالة إثبات 

، كما نص 2اعيـــــجتمان االـــــ) ثالثيا دفع خالهلا اشرتاكات الضم20) سنوات أو عشرين (5مخس (

، 03-99املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب القانون 12-83انون ــــمن الق47عليه املشرع يف املادة 

و يف حالة ما إذا مل يستويف العامل هذه املدة فبإمكانه استكماهلا عن طريق دفع اشرتاك تعويضي 

املعدلة 12-83من القانون 10ة مسامهة جزافية يتكفل �ما املستخدم كما نصت عليه املادو 

.13-97مبوجب األمر 

بالنسبة للعمال غري األجراء فال ميكنهم االستفادة من منحة التقاعد ما مل يثبتوا مزاولتهم للنشاط 

سنوات و نصف على األقل، و إذا حتصل األجري على منحة التقاعد و استمر 7ملدة دنيا تقدر ب 

ىف الشروط املطلوبة لالستفادة من معاش التقاعد، ميكنه احلصول على يف ممارسة نشاط مهين و استو 

هذا األخري بدل منحة التقاعد، على أن يرجع املبالغ اليت قبضها باسم منحة التقاعد باتفاق يربمه مع 

.3الصندوق الوطين للتقاعد

: أساس حساب معاش التقاعدالفرع الثاني

يف األجر املرجعي، مدة يصفى معاش التقاعد على أساس ثالث عناصر أساسية و اليت تتمثل 

، هذا ما سنبينه من خالل هذا الفرع.باملائة2,5ت التأمني املقدرة ب نسبة االعتماد لسنواالتأمني و 

رة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق (فرع عقود بن رجال آمال، محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري، مذك-1

.141، ص 2008، 2007و مسؤولية)، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، 
، أن املدعية أقامت 271/08ن حمكمة جباية يف القضية رقم ع2009جانفي 18احلكم الصادر يف جاء  يف هذا األساس عن-2

هلا طلب منحة تقاعد لزوجها املتويف، فأرفقت طلبها بشهادات عمله...، فحكمت دعوى ضد الصندوق الوطين للتقاعد تلتمس من خال

12-83احملكمة برفض الدعوى  لعدم اإلثبات، حبيث أن املدعية مل تثبت قيام زوجها بدفع اشرتاكات الضمان االجتماعي طبقا للقانون 

سنوات.    05اكات على األقل ملدة الذي يشرتط دفع االشرت 03-99املتعلق بالتقاعد املعدل بالقانون رقم 
.142بن رجال آمال، املرجع السابق، ص -3
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األجر المرجعي-أوال

املهنية والذي تتم خالله يتمثل األجر املرجعي يف األجر الذي يتقاضاه العامل خالل حياته

ويتم حساب األجر ، التقاعداالقتطاعات اخلاصة بالضمان االجتماعي، منها نسبة االقتطاع اخلاصة ب

املعدلة 12-83من القانون 13اخلاضع لالشرتاك يف الضمان االجتماعي كما هو وارد يف املادة 

سط و املتقاضى خالل اخلمس أجر املنصب الشهري املتو إما على أساس03-99وجب القانون مب

أو أجر املنصب الشهري املتوسط املقدر على أساس ة السابقة لإلحالة على التقاعدالسنوات األخري 

السنوات اخلمسة اليت تقاضى فيها العامل األجري أقصى أجر إذا كان هذا األجر أكثر نفعا له.

املعتمد كأساس حلساب املعاش كان األجر 12-83جتدر اإلشارة إىل أن قبل تعديل القانون 

يساوي، إما أجر املنصب الشهري املتوسط املتقاضى يف السنة األخرية السابقة لإلحالة على التقاعد، 

أو أجر املنصب الشهري املتوسط املقدر على أساس السنوات الثالثة األخرية اليت تقاضى فيها العامل 

فأصبح مث عدل املشرع هذه املادة، ، 1نفعا لهأقصى أجر خالل حياته املهنية، إذا كان ذلك أكثر

األجر املعتمد كأساس حلساب معاش التقاعد يساوي إما األجر الشهري املتوسط للسنوات الثالث 

األخرية السابقة لإلحالة على التقاعد، وإما األجر الشهري املتوسط احملدد على أساس السنوات 

األجر األقصى خالل حياته املهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا الثالث اليت تقاضى فيها املعين باألمر 

اهلدف الذي يسعى إليه املشرع من وراء هذه التغيريات برفع املدة اليت حيسب على أساسها ، و 2له

األجر الذي يعتمد حلساب املعاش هو حتديد نطاق أوسع حلساب املعاش متاشيا مع التوصيات 

يل و البنك العاملي، حيث يعترب هذا اإلجراء من بني احللول املقرتحة من قبل صندوق النقد الدو 

وسيلة لتخفيض املدة يعترب آلية و هذه، إذ أن توسيعاملقرتحة إلعادة التوازن املايل لنظام التقاعد

النسب املتوسطة هلذه املنح على املدى املتوسط، دون أن يكون هلا تأثري سليب مباشر على فئة 

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من13املادة -1
.18-96املعدلة مبوجب األمر نفسهالقانونمن13املادة -2
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للعمال غري األجراء فيتكون األساس الذي يعتمد حلساب معاش التقاعد من بالنسبة.1املتقاعدين

.2) سنوات10املعدل احملسوب ألسس اشرتاكات ألفضل عشر(

جتدر اإلشارة إىل أنه يدخل يف عنصر األجر املرجعي كل ما يدخل يف حساب األجر ما عدى 

العاملة واألوالد، والتعويضات املتعلقة التعويضات العائلية اليت يتقاضاها العامل عن الزوجة غري 

بالعمل كمصاريف النقل والوجبة الغذائية، وكذلك التعويضات يف احلاالت االستثنائية كحالة تسريح 

، حيث يتكون األجر اخلاضع الشرتاك الضمان االجتماعي من جمموع عناصر املرتب أو 3العمال

األجر األساسي، تعويض األقدمية املهنية، تعويض الدخل املتناسب و نتائج العمل و اليت تتمثل يف: 

أو الساعات اإلضافية باستثناء األداءات ذات الطابع الضرر و التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة 

العائلي و التعويضات املمثلة للمصاريف و املنح و التعويضات ذات الطابع اخلاص و التعويضات 

-95وقد أكدت على ذلك املادة األوىل من األمر رقم ، 4العزلةاملرتبطة بالظروف اخلاصة باإلقامة و

، حيث تنص:" يتكون أساس 5الذي حيدد أساس اشرتاكات وأداءات الضمان االجتماعي01

اشرتاكات الضمان االجتماعي من جمموع عناصر املرتب أو الدخل املتناسب ونتائج العمل، باستثناء 

ضات املمثلة للمصاريف واملنح والتعويضات ذات الطابع اخلاص األداءات ذات الطابع العائلي والتعوي

والتعويضات املرتبطة بالظروف اخلاصة باإلقامة و العزلة.

حتدد عناصر الدخل املستثناة من أساس اشرتاكات الضمان االجتماعي مبوجب مرسوم تنفيذي." 

.199املرجع السابق، ص قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر،-1
اطا حلسا�م املتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون نش289-15من املرسوم التنفيذي رقم 10املادة -2

يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري 35-85من املرسوم رقم 10املادة و هذا ما نصت عليه كذلكالسابق الذكر،،اخلاص

، السابق الذكر.راء الذين ميارسون عمال مهنياألجا
.117جعيجع حسني، املرجع السابق، ص -3
.198قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -4
5االجتماعي، ج ر عدد الذي حيدد أساس اشرتاكات و أداءات الضمان 1995جانفي سنة 21مؤرخ يف 01-95أمر رقم -5

.1995فيفري سنة 1الصادرة يف 
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حيث حدد املشرع من خالله عناصر 208-96تطبيقا هلذه املادة صدر املرسوم التنفيذي رقم 

يقصد �او األداءات ذات الطابع العائلي،يف هاد حدد،و ق1الدخل املستثناة من أساس االشرتاكات 

السيماالعالوات املمنوحة مبناسبة حدث ذي طابع عائلي، املمنوحة بسبب احلالة العائلية و األداءات

التعويض لألجر ، ة بعنوان تشريع الضمان االجتماعياألداءات العائلية وعالوة الدراسة املدفوع

التعويضات عالوات الوالدة والزواج و كل العالوات األخرى املدفوعة مبناسبة حدث عائلي.، الوحيد

مصاريف العتاد السيما عالوات وتعويضات السلة والسيارة وبعض و يقصد �ااملمثلة للمصاريف،

األداءات العينية وأو اللباس عندما تشرتط ألداء اخلدمة ومصاريف التنقل والنقل ومصاريف املهمة

و املنح والتعويضات ذات الطابع اخلاص،.132-83، 12-83، 11-83املدفوعة طبقا للقوانني 

املكافآت ذات الطابع العالوات والتعويضات أو، غ املعوضة لضرر كتعويضات التسريحاملباليقصد �ا

و يقصد التعويضات املرتبطة بالظروف اخلاصة باإلقامة والعزلة،اخلاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد.

مسكن يف السيما العالوات املدفوعة للعمال اخلاضعني الثنني على األقل من الضغوط اآلتية:�ا

عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة نظام ، ة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياةقمرية متحركة أو خيم

أي مكان عمل بعيد عن أو ة ال تدفع خالهلا العالوة للعامللعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفرتة راح

.3مركز حضري و يصعب الوصول إليه

فترة التأمين-ثانيا

مدة االشرتاك يف التأمني أي فرتات اخلدمة الفعلية، باإلضافة إىل الفرتات اليت تتمثل فرتة التأمني يف

نص عليها املشرع و اليت تعترب يف حكم فرتات عمل مثل الفرتات اليت متنح له عليها تعويض مثل 

، الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكام املادة األوىل 1996جوان سنة 5مؤرخ يف 208-96تنص املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم -1

35ان االجتماعي، ج ر عدد الذي حيدد أساس اشرتاكات و أداءات الضم1995جانفي سنة 21املؤرخ يف 01-95من األمر  رقم 

على أنه: " حيدد هذا املرسوم عناصر الدخل املستثناة من أساس اشرتاكات الضمان االجتماعي تطبيقا للمادة 1996جوان 9الصادرة يف 

و املذكور أعاله."1995يناير سنة 21املوافق 1415شعبان عام 19املؤرخ يف 01-95األوىل من األمر رقم 
قانون رقم السابق الذكر،املتعلق بالتقاعد،12-83قانون رقم ، السابق الذكر، املتعلق بالتأمينات االجتماعية11-83رقم قانون-2

.1983جويلية سنة 5الصادرة يف 28يتعلق حبوادث العمل و األمراض املهنية، ج.ر. عدد 1983جويلية سنة 2مؤرخ يف 83-13
.01-95الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكام املادة األوىل من األمر  رقم 208-96ي رقم نفيذمن املرسوم الت2املادة -3
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تأمني املرض، عطلة األمومة، حوادث العمل، البطالة، فرتة املشاركة يف حرب التحرير الوطين....و قد 

تطرقنا إىل هذه احلاالت سابقا. 

نسبة االعتماد لسنوات النشاط-ثالثا

املعدلة 12-83من القانون 12املادة االعتماد لسنوات النشاط من خالل نسبةحدد املشرع 

باملائة من 2,5، حيث حيدد مبلغ املعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 18-96مبوجب األمر 

اك الضمان االجتماعي، والذي يتم حسابه كما بيناه سابقا أثناء األجر الشهري اخلاضع الشرت 

دراستنا لألجر املرجعي.

ختتلف النسبة يف حالة املشاركة يف حرب التحرير الوطين اليت حتتسب بضعفها فتقدر النسبة ب 

باملائة من العجز 10باملائة عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية، كما أن كل قسط نسبته 3,5

باملائة، أما يف غري هاتني 3,5ؤدي إىل اعتماد سنة واحدة، فتقدر النسبة يف هذه احلالة كذلك ب ي

.1باملائة عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية2,5احلالتني فتقدر النسبة ب 

: حساب مبلغ معاش التقاعدالفرع الثالث

قاعد األجراء و حساب معاش التجيب يف هذه احلالة التمييز بني حساب معاش التقاعد للعمال 

حيث يتم حساب معاش التقاعد للعمال األجراء بضرب مدة العمل أي ، بالنسبة للعمال غري األجراء

2.5السنوات اليت قضاها العامل يف العمل واليت نتج عنها دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي يف 

2,5رب عدد سنوات العمل يف نقوم بض، سنة من العمل30عامل قضى .مثال عن ذلك:2باملائة

باملائة من األجر الذي حيسب 75أي أن العامل يتقاضى معاش يقدر ب 75=2،5×30أي 

على أساسه معاش التقاعد(أجر اخلمس السنوات األخرية أو اخلمس السنوات اليت تقاضى فيها 

ا كان أجر العامل مثال أي إذ، ر نفعا له كما سبقنا ذكره أعاله)العامل أعلى أجر إذا كان ذلك أكث

، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-38من القانون رقم 23املادة -1
2 -DJENNADI Malika, op.cit , p 34 .
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فيقدر معاش التقاعد يف هذه 75×40.000باملائة أي75دج نضربه يف 40.000

100.دج30.000باحلالة

يف كيفية حساب مبلغ معاش تقاعد العمال غري األجراء البد من األخذ بعني االعتبار ثالث معايري 

باملائة، و كذلك 2,5العمل، نسبة االعتماد لسنوات النشاط اليت تقدر ب أساسية تتمثل يف مدة 

وعاء احتساب املعاش و يتمثل يف معدل السنوات العشر اليت تلقى فيها العامل أفضل مداخيل 

.1اخلاضعة لالشرتاك

حيث الحد أدىناإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري حصر مبلغ معاش التقاعد بني حد أقصى و جتدر 

باملائة من األجر اخلاضع الشرتاك يف الضمان االجتماعي، 80جيوز أن يتعدى مبلغ معاش التقاعد 

أما بالنسبة ، 2مرة األجر الوطين األدىن املضمون15وال جيوز أن يتعدى املبلغ األقصى للمعاش 

الضمان باملائة من األجر اخلاضع لالشرتاك يف100للمجاهدين فقد تصل نسبة معاش التقاعد إىل 

االجتماعي مع التمتع الفوري بتقاعدهم، وذلك يف حالة بلوغ مدة العمل القانونية إلنشاء احلق يف 

عن املبلغ السنوي ملعاش التقاعد خبصوص احلد األدىن ملعاش التقاعد فال جيوز أن يقل، و 3التقاعد

اعد ا�اهدين فال ميكن أن باملائة من األجر الوطين األدىن املضمون، أما احلد األدىن ملعاش تق75

.4يقل عن مرتني ونصف من األجر الوطين األدىن املضمون

ما جتدر اإلشارة إليه يف صدد احلديث عن مبلغ معاش التقاعد أنه ميكن هلذا األخري أن يقل عن 

األجر و قيمة األجر الوطين األدىن املضمون، ففي هذه احلالة تتكفل الدولة بالفرق بني مبلغ املعاش

كما جتدر اإلشارة أنه بإمكان صاحب معاش التقاعد االستفادة من عالوة .5الوطين األدىن املضمون

، وحيدد مبلغ الزيادة يف 6الزوج املكفول، ويف حالة تعدد الزوجات ال يستفيد إال من عالوة زوج واحد

االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون املتعلق بالضمان 1985فيفري 09مؤرخ يف 35-85من املرسوم رقم 13املادة -1

.1996نوفمرب 30مؤرخ يف 434-96م املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رق، السابق الذكر،عمال مهنيا
، السابق الذكر.03-99املتعلق بالتقاعد املعدلة بالقانون 12-83مكرر من القانون 17و 17ملادة .ا-2
.56س، املرجع السابق، ص بن عبد الرمحان إليا-3
، السابق الذكر.18-96املعدلة باألمر رقم 25دة و املا03-99املتعلق بالتقاعد املعدلة بالقانون 12-83من القانون 16املادة -4
.144بن رجال آمال، املرجع السابق، ص -5
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من15املادة -6
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لك يف املادة األوىل منه ، و ذ20111ماي سنة 3معاش التقاعد على الزوج املكفول القرار املؤرخ يف 

حيث تنص:" حيدد مبلغ الزيادة يف معاش التقاعد على الزوج املكفول بألف وسبعمائة وواحد و 

دج مبوجب القرار 2500دج) شهريا."، مث رفع املشرع من هذا املبلغ إىل 1731ثالثني دينار(

مبلغ الزيادة يف معاش ، حيث تنص املادة األوىل منه:" حيدد 20122نوفمرب سنة 11املؤرخ يف 

دج) شهريا."2500التقاعد على الزوج املكفول بألفني و مخسمائة دينار(

للعامل احلق يف االنتفاع مبعاش التقاعد من اليوم األول من الشهر الذي يبلغ فيه سن التقاعد، مع 

ب األمر توفره على الشروط األخرى، من مدة العمل و دفع االشرتاكات، كما أضاف املشرع مبوج

، أما العمال غري األجراء فيحدد تاريخ 3شرط آخر يتمثل يف التوقف الفعلي عن العمل96-18

من املرسوم التنفيذي 12بداية االنتفاع مبعاش التقاعد أو منحة التقاعد حسب ما نصت عليه املادة 

لب بشرط السالف الذكر يف اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ استالم الط289-15رقم 

وال جيوز دفع معاشات أو منح التقاعد خارج ، و مدة العمل و دفع االشرتاكاتاستيفائه لشرط السن 

الرتاب الوطين(اجلزائر)، إال إذا كان هناك اتفاق التعامل باملثل أبرم مع اجلزائر، أو ورد ذلك يف 

.4معاهدات دولية صادقت عليها

حسب ما نراه يف الواقع العملي أن هناك من بصدد احلديث عن حساب معاش التقاعد و 

األشخاص من ميارس عمل مأجور و آخر غري مأجور، فهنا البد من طرح تساؤل أال و هو كيف 

يتم حساب معاش التقاعد يف هذه احلالة؟

أفريل 23الصادرة يف 21، حيدد مبلغ الزيادة يف معاش التقاعد على الزوج املكفول، ج.ر. عدد 2012نوفمرب سنة 11مؤرخ يف قرار-1

.2013سنة 
ماي سنة 18الصادرة يف 28، حيدد مبلغ الزيادة يف معاش التقاعد على الزوج املكفول، ج.ر. عدد 2011ماي سنة 3قرار مؤرخ يف -2

2011.
، السابق الذكر.18-96تقاعد املعدلة مبوجب األمر املتعلق بال12-83من القانون 19املادة -3
.نفسه83من القانون 53املادة -4
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مل يغفل املشرع اجلزائري يف وضع تشريع حيدد طريقة حساب معاش التقاعد إذا كان العامل ميارس 

املؤرخ يف 28أو تبعا أو تناوبا عمل مأجور و عمل غري مأجور و املتمثل يف القرار رقم يف آن واحد

، و من خالله ميكن التمييز بني ثالث حاالت:19971ماي 11

و تتمثل يف حالة أين يستويف العامل يف من القرار 03و هي اليت نصت عليها املادة الحالة األولى:

املطلوبة يف نظام األجراء و يستويف مدة العمل كذلك يف نظام غري آن واحد شرط مدة العمل 

األجراء، ففي هذه احلالة فإن كل من الصندوقني صندوق التقاعد و صندوق العمال غري األجراء 

يصفي معاش العامل دون اجلمع بني فرتات العمل و حتدد مبلغ املعاش كل واحدة حبسب مدة 

سنة كأجري، 15سنة، عمل ملدة 60شخص يبلغ من العمر الة:مثال عن هذه الح.التأمني لديها

سنة كعامل غري أجري، ففي هذه احلالة حيسب الصندوق الوطين للتقاعد معاشه 17و عمل ملدة 

سنة يصفى معاشه 65سنة، و عند بلوغ العامل 15على أساس مدة العمل يف نظام األجراء و هي 

سنة، دون احلاجة إىل مجع فرتات العمل.17راء و هي على أساس مدة العمل يف نظام غري األج

حالة استيفاء العامل لشرط مدة تتمثل يفمن نفس القرار، و 04طبقا للمادة جاءت الحالة الثانية:

بتصفية النظام الذي يستويف العامل فيه ملدة العمليقوم نظام دون آخر، ففي هذه احلالةالعمل يف

أما صندوق النظام اآلخر الذي ال يستويف فيه العامل لشرط مدة العمل يقوم ، املعاش طبقا هلذا النظام

مجع فرتات العمل يف نظام األجراء و نظام غري األجراء ليخول احلق يف بتصفية املعاش باللجوء إىل: 

احلصول على معاش التقاعد. أما بالنسبة لتحديد مبلغ معاش التقاعد فكل صندوق حيسب مبلغ 

مثال عن هذه على أساس مدة العمل اليت قضاها العامل يف كل نظام على حدى. معاش التقاعد 

سنوات كعامل غري أجري، فبما أن العامل يستويف 7سنة كأجري و15شخص عمل ملدة الحالة:

مدة العمل يف نظام األجراء، فصندوق التقاعد يصفي معاشه على أساس هذه املدة، أما صندوق 

مدة العمل يف هذا النظام يقوم جبمع فرتات العمل اليت ا أن العامل ال يستويف العمال غري األجراء و مب

، الذي حيدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان االجتماعي للعمال األجراء و غري األجراء 1997ماي 11مؤرخ يف 28قرار رقم -1

.1997صادرة يف سنة ال71و كيفياته، ج. ر. عدد 
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قضاها كأجري و غري أجري كي يكون للعامل احلق يف معاش التقاعد لديه، و بعد ذلك فكل صندوق 

حيسب مبلغ املعاش على أساس مدة العمل اليت قضاها العامل يف نظامه. 

من نفس القرار، و هي حالة أين ال يستويف العامل شرط مدة 05نصت عليها املادة الحالة الثالثة:

مجع فرتات العمل لتخويل احلق يف و بذلك تقوم صناديق التقاعد مبا يلي:العمل يف كال النظامني،

.أما حلساب قيمة معاش التقاعد فكل صندوق حيسبه على أساس مدة احلصول على معاش التقاعد

7سنوات كأجري و 8شخص عمل ملدة مثال عن هذه الحالة: .العمل مبوجب النظام الذي يطبقه

سنوات كغري أجري، ففي كال النظامني ال يستويف مدة العمل الالزمة للحصول على معاش التقاعد، 

سنة، مث كل صندوق 15=7+8فيتم مجع هذه الفرتات لتخويل احلق يف معاش التقاعد أي 

يف النظام الذي يطبقه.يصفي املعاش لديه على أساس مدة العمل 

للعمل املنصوص عليها يف املادة لكن جتدر اإلشارة أنه بإمكان العامل أال جيمع املدة القانونية الدنيا

، ففي هذه احلالة ميكن أن تعتمد جمانا فرتات العمل املنصوص عليها يف 12-83من القانون 6

و املتمثلة يف فرتات العمل اليت أداها العامل قبل دخول قوانني 12-83من القانون 60املادة 

دة جمانا باإلضافة إىل عدد سنوات العمل التقاعد حيز التطبيق، بشرط أال تتعدى هذه السنوات املعتم

يف النظامني عدد السنوات األدىن لتخويل احلق يف معاش التقاعد، أما حلساب معاش التقاعد فيقوم  

.1كل صندوق حبسابه على أساس املدة املعتمدة يف نظامه

األجراء يتبني لنا غريتقاعداألجراء و نظامتقاعدالتنسيق بني نظاملكيفيةمن خالل دراستنا هذه

أنه يف حالة ممارسة العامل لعمل مأجور و آخر غري مأجور، فإن شرط مدة العمل يأخذ معنيني،  

يعتمد على جتميع مدة العمل يف كال النظامني،و كشرط لفتح احلق يف احلصول على معاش التقاعد

من ى اجلمع، فكل صندوقو كشرط لتقدير أو حلساب أو لتصفية املعاش و هنا ال جيوز االعتماد عل

.2صناديق التقاعد يعتمد على مسامهات املؤمن لديها حلساب مبلغ معاش التقاعد

الذي حيدد تنسيق أنظمة الضمان االجتماعي للعمال األجراء و غري األجراء  و  1997ماي 11املؤرخ يف 28من القرار رقم 6املادة -1

كيفياته، السابق الذكر.
.171قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -2
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: تعديل مبلغ معاش التقاعدالفرع الرابع

يتم تعديل معاشات التقاعد وفقا إلحدى طريقتني، الطريقة األوىل هو التعديل بالنظر إىل األسعار 

قيمة املعاشات واملنح بالنظر إىل الرفع من مستوى األسعار، أما املتداولة يف السوق وبالتايل رفع 

الطريقة الثانية وهي األكثر استعماال من طرف العديد من الدول وهي التعديل بالنظر إىل مستوى 

األجور، فيتم رفع املعاشات إىل نفس املعدالت اليت ترتفع �ا األجور، وذلك باعتبار أ�ا تعكس إىل 

.اهلدف من تعديل معاشات ومنح التقاعد هو رفع القدرة 1غيري يف مستوى املعيشةحد كبري مدى الت

ة احلاصلة على املستوى الشرائية ومستوى معيشة أصحاب املعاشات ملواكبة التغريات االقتصادي

فمن أجل محاية القدرة الشرائية ألصحاب معاشات ومنح التقاعد وضع املشرع ما ، االقتصادي

معاشات التقاعد و يتم ذلك يف أول شهر ماي من كل سنة بقرار صادر من الوزير يسمى بتعديل 

املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقرتاح من جملس إدارة الصندوق الوطين للتقاعد، وحيدد هذا 

القرار املعامل املطبق على األجور املعتمدة كأساس حلساب املعاشات اجلديدة وكذلك رفع القيمة 

.2على املعاشات واملنح املصفاةاملطبقة 

من خالل هذه الدراسة نبني بعض النسب اليت طبقها املشرع لرفع قيمة معاشات التقاعد يف 

سنوات متتالية:

ماي 3، حيث نص املشرع يف املادة األوىل من القرار املؤرخ يف 2011باملائة يف سنة 10-

ان االجتماعي ومنحه بعنوان العمل املأجور على أنه: " ترفع قيمة معاشات تقاعد الضم20113

2املوافق 1403رمضان عام 21املؤرخ يف 12-83وغري املأجور املنصوص عليها يف القانون رقم 

باملائة." 10و املذكور أعاله، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 1983يوليو سنة 

.38، ص املرجع السابقملركز العريب للتأمينات االجتماعية، ا-1
، السابق الذكر.03-99املعدلة مبوجب القانون املتعلق بالتقاعد 12-83من القانون 43املادة -2
ماي 18الصادرة يف 28، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و منحه و ريوعه، ج.ر.عدد 2011ماي 3قرار مؤرخ يف -3

2011.
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العمال قاعد للعمال األجراء و و منح التنص املشرع أنه يتم إعادة تثمني معاشات2012يف سنة -

يلي:، وذلك كما2012ية التكميلي لسنة غري األجراء بصفة استثنائية مبوجب قانون املال

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض أقل من مخسة 30ب -

دج) أو يساويه.15000عشر ألف دينار(

عاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يفوق مخسة باملائة بالنسبة مل28ب -

دج).20000دج) و يقل عن عشرين ألف دينار(15000عشر ألف دينار (

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو 26ب -

دج).25000شرين ألف دينار(دج) و أقل من مخسة و ع20000يفوق عشرين ألف دينار (

باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو 24ب -

دج).30000دج) و يقل عن ثالثني ألف دينار (25000يفوق مخسة و عشرين ألف دينار (

املقبوض يساوي أو باملائة بالنسبة ملعاشات و منح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف 22ب -

دج).35000دج) و يقل عن مخسة و ثالثني ألف دينار (30000يفوق ثالثني ألف دينار (

باملائة بالنسبة ملعاشات ومنح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق 20ب -

دج). 40000دج) ويقل عن أربعني ألف دينار (35000مخسة وثالثني ألف دينار (

باملائة بالنسبة ملعاشات ومنح التقاعد اليت يكون مبلغها الصايف املقبوض يساوي أو يفوق 15ب-

.1دج)40000أربعني ألف دينار(

ماي سنة 18، حيث نصت املادة األوىل من القرار املؤرخ يف 2013باملائة يف سنة 11-

املنصوص عليها يف على أنه: " ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان االجتماعي ومنحه20132

املذكور و 1983جوان سنة 2املوافق ل 1403رمضان عام 21املؤرخ يف 12-83القانون رقم 

باملائة."  11أعاله بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 

، السابق الذكر.2012، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 03-12من األمر رقم 5املادة -1
الصادرة يف 33، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و منحه وريوعه، ج.ر. عدد 2013ماي سنة 18قرار مؤرخ يف -2

.2013جوان سنة 26
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أفريل سنة 29، حيث نصت املادة األوىل من القرار املؤرخ يف 2014باملائة سنة 12-

تقاعد الضمان االجتماعي ومنحه، املنصوص عليها يف على أنه: " ترفع قيمة معاشات 20141

املعدل 1983يوليو سنة 2وافق امل1403رمضان عام 21املؤرخ يف 12-83القانون رقم 

باملائة."12املتمم، واملذكور أعاله بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب و 

20152ريل سنة أف28، حيث نصت املادة األوىل من القرار املؤرخ يف 2015باملائة سنة 5-

على أنه: " ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان االجتماعي و منحه، املنصوص عليها يف القانون رقم 

املعدل و املتمم، و 1983جوان سنة 2املوافق ل 1403رمضان عام 21املؤرخ يف 83-12

باملائة."5املذكور أعاله بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 

على 20163جوان سنة 12فنصت املادة األوىل من القرار املؤرخ يف ، 2016باملائة سنة 2،5-

-83أنه:" ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان االجتماعي و منحه، املنصوص عليها يف القانون رقم 

و املذكور أعاله، بتطبيق نسبة 1983يوليو سنة 2املوافق 1403رمضان عام 21املؤرخ يف 12

."باملائة2.5وحيدة تقدر ب 

: الحق في الحصول على األداءاتالمطلب الثاني

باإلضافة إىل احلصول على معاش أو منحة التقاعد فإن للمتقاعد احلق يف احلصول على األداءات 

نتطرق هلا و أداءات عائليةو هذا ما سنتناوله من خالل الفرع األولواليت تنقسم إىل أداءات عينية

.يف الفرع الثاين

الصادرة يف 25، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و منحه و ريوعه، ج.ر. عدد 2014سنة أفريل 29قرار مؤرخ يف -1

2014ماي   سنة 4
الصادرة يف 24، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و منحه و ريوعه، ج.ر، عدد 2015أفريل سنة 28قرار مؤرخ يف -2

.2015ماي سنة 13
الصادرة يف 37، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و منحه و ريوعه، ج.ر. عدد 2016جوان سنة 12قرار مؤرخ يف -3

.2016جوان سنة 22
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: األداءات العينيةاألولالفرع 

و تلك املتعلقة بالتأمني على املرضاليت ميكن للمتقاعد أن يستفيد منها نقصد باألداءات العينية

الوالدة.

األداءات العينية للتأمين على المرض-أوال

العالجية التكفل مبصاريف العناية الطبية و الوقائية و باألداءات العينية للتأمني على املرض يقصد

املتعلق بالتأمينات 11-83من القانون 67لصاحل املؤمن له أو ذوي حقوقه املذكورين يف املادة 

االجتماعية، كمصاريف اجلراحة واألدوية والفحوص...و كذا التكفل مبصاريف تنقل املؤمن له أو 

فإن للمتقاعد املتعلق بالتأمينات االجتماعية11-83من القانون 69.فطبقا للمادة 1ذوي حقوقه

من نفس القانون املعدلة 8احلق يف األداءات العينية للتأمني على املرض، واليت نصت عليها املادة 

كما يلي: " تشمل األداءات العينية للتأمني على املرض تغطية املصاريف 172-96مبوجب األمر 

ا�وافيةالفحوص البيولوجية الكهروديوغرافية و باملستشفى،اإلقامةدوية،األاجلراحة،العالج،اآلتية: 

العالجات باملياه املعدنية الطبية،النظاراتالصطناعي،ااستخالفهاالنظريية، عالج األسنان وو

األجهزة واألعضاء االصطناعية،األمراض اليت يصاب �ا املريض،واملتخصصة املرتبطة باألعراض و

النقل بسيارة ة التدريب الوظيفي لألعضاء، عادة التأهيل املهين،الوجهية، إعاداجلبارة الفكية و

األداءات املرتبطة بالتخطيط اإلسعاف أو غريها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة املريض ذلك،

وميكن إمتام قائمة املصاريف الواردة يف هذه املادة مبوجب مرسوم."كما أضافت املادة التاسعة العائلي.

انون على أنه يتم التكفل مبصاريف تنقل املؤمن له أو ذوي حقوقه أو عند االقتضاء من نفس الق

مرافق له، و ذلك يف حالة استدعائه من أجل مراقبة طبية أو خربة من قبل هيئة الضمان االجتماعي 

أو جلنة العجز أو عندما يستحيل العالج يف بلدية إقامته. 

ص ، 2015، دار احلامد، عمان، الطبعة األوىلاالجتماعي اجلزائري و املقارن، عباسة مجال، تسوية املنازعات الطبية يف قانون الضمان-1

57 ،58.
، 1996جويلية 06املؤرخ يف 17-96املعدلة مبوجب األمر رقم ، املتعلق بالتأمينات االجتماعية11-83من القانون رقم 8دة املا-2

.1996الصادرة يف سنة 42ج. ر.عدد 
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ملشرع نوع من األداءات العينية للمرض، اليت يستفيد منها نالحظ من خالل هاتني املادتني، أن ا

اجتماعيا، و من بني هؤالء جند فئة املتقاعدين وذوي حقوقهم كما ذكرهم املشرع يف نص هلماملؤمنني

نستنتج ذلك من خالل الفقرة الثانية من املادة حيث ، بل و سع أكثر يف هذه األداءات69املادة 

.الثامنة السالفة الذكر

اإلجراءات،أداءات املرض عليه القيام مبجموعة مناملؤمن له على حقه يف يتحصل حىت لكن 

بالنسبة للعمال االجتماعيالصندوق الوطين للضمان ؛فالبد عليه أن يتوجه إىل الصندوق املعين

الطبية و للعمال غري األجراء بالنسبة للعمال غري األجراء حبوزته الوصفةاألجراء و الصندوق الوطين

املنخرط و مجيع املعلومات املتعلقة به من اسم، متلئ نسختني من العالج الطيب على رقم تسجيل 

لقب، تاريخ امليالد، نوع النشاط، مث توضيح وضعية املريض إذا كان التعويض خاص باملؤمن له أو 

حساب بريدي خاص بشخص من ذوي حقوقه، مع ذكر الطريقة اليت يتم الدفع �ا " حوالة شباك، 

-83املعدل و املتمم للقانون 01-08جاري، حساب بنكي"، أما حاليا و بعد صدور القانون 

ة املؤمن تثبت عن ف، أصبحت ص1مكرر منه6املتعلق بالتأمينات االجتماعية و تطبيقا للمادة 11

الذي يقر استعمال ء، فيعترب هذا القانون الوعاء التشريعي ، تسمى بطاقة الشفا2طريق بطاقة إلكرتونية

بطاقة الشفاء، حيث �دف هذه األخرية إىل االنتقال من النظام القدمي إىل نظام جديد و عصري، 

حديثة تعتمد يف األساس على املعاجلة اآللية للمعلومات املتوفرة لدى الضمان يرتكز على تقنيات

و لقبه و رقم التأمني، و االجتماعي، فهي حتتوي على سائر املعلومات الشخصية للمؤمن له كامسه

من خالل ذلك يتم التعرف على صفة املؤمن اجتماعيا و كيفية استعمال البطاقة اإللكرتونية من 

.3طرف ممتهين الصحة

04د املتعلق بالتأمينات االجتماعية، ج.ر. عد11-83املعدل و املتمم للقانون 2008فيفري 23مؤرخ يف 01-08قانون رقم -1

.2008جانفي 27الصادرة يف 
.181ص املرجع السابق،قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر،-2
بن دمهة هوارية، احلماية االجتماعية يف اجلزائر، دراسة حتليلية لصندوق الضمان االجتماعي( دراسة حالة صندوق الضمان االجتماعي -3

، -تلمسان -كرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد )، مذ -تلمسان-

.128، ص 2015، 2014
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كي يستفيد املؤمن له من األداءات العينية للمرض جيب عليه إرسال أو تقدمي امللف الطيب هليئة 

ر التالية للعمل الطيب األول ما مل يتعلق األمر بعالج طيب أشه3الضمان االجتماعي يف مدة ثالثة 

أشهر التالية إل�اء العالج، و إال فإن 3مستمر، و يف هذه احلالة جيب تقدمي امللف خالل ثالثة 

املؤمن يسقط حقه يف هذه األداءات  بالنسبة للفرتة اليت استحال فعال خالهلا على هيئة الضمان 

.ويتم التكفل 1ها، باستثناء حالة القوة القاهرة املثبتة من طرف املستفيداالجتماعي ممارسة رقابت

مبصاريف العناية الطبية و الوقائية و العالجية لفائدة املؤمن له و كذا ذوي حقوقه من طرف هيئة 

، 2باملائة من التعويضات احملددة، ويكون التكفل أحيانا بصورة كاملة80الضمان االجتماعي، بنسبة 

يف حالة األمراض املزمنة.و ذلك 

األداءات العينية للتأمين على الوالدة-ثانيا

عينية فقط دون األداءات لتأمني على الوالدة يف شكل أداءاتتستفيد املرأة املؤمن هلا من أداءات ا

النقدية اليت تعين دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة اليت تضطر بسبب الوالدة إىل االنقطاع عن العمل، 

تشمل األداءات العينية ، و 3ألن هذه األخرية ال تستفيد منها إال املرأة العاملة املؤمن هلا اجتماعيا

و الوضع و تبعاته، فتستفيد بذلك املرأة املؤمن تبة عن احلمل فالة املصاريف املرت للتأمني على الوالدة ك

باملائة من املصاريف الطبية و الصيدلية، و كذا تعويض مصاريف 100هلا من األداءات العينية بنسبة 

و للحصول على، 4) أيام8إقامة األم و املولود يف املستشفى على نفس األساس ملدة أقصاها مثانية (

دفعها االشرتاكات هليئة الضمان ة للتأمني على الوالدة جيب على املؤمن هلا أن تثبت األداءات العيني

، السابق الذكر.17-96مبوجب األمر املتعلق بالتأمينات االجتماعية، املعدلة11-83من القانون 13املادة -1
.149لسابق، ص هديف بشري، املرجع ا-2

عباسة مجال، املرجع السابق، ص 68. -3

4- املادة 26 من القانون 83-11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية، السابق الذكر.
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االجتماعي، كما جيب عليها أن تقدم شهادة تثبت فيها الوضع تكون منجزة من قبل الطبيب 

.1املختص أو القابلة اليت أشرفت على الوضع خالل مدة ال تتجاوز مثانية أسابيع من الوضع

األداءات العائلية:الفرع الثاني

ذوي حقوقه. اسة اليت يستفيد منها املتقاعد و نقصد هنا باألداءات العائلية، املنح العائلية و منح الدر 

المنح العائلية-أوال

إن مهمة تسيري املنح العائلية ومنح الدراسة تعود يف األصل إىل الصندوق الوطين للتأمينات 

هذه املنح من طرف الصندوق الوطين للتقاعد بالنسبة للمتقاعدين االجتماعية، وبصفة استثنائية تسري

صدرت الئحة وزارية تستثين عمال البلدية من تسيري منحهم من 1997يف سنة يف القطاع العام.

تستحق طرف الصندوق الوطين للتقاعد، فأحيل تسيريها إىل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية.

سنة من العمر، و ميكن متديد هذا السن 17م الذي يولد فيه الطفل حىت بلوغه املنح العائلية من اليو 

يزاولون دراستهم بصفة منتظمة سواء يف الثانوي، األطفالاستثنائية إذا كان سنة يف حاالت 21إىل 

ة، مدرسمزاولة تكوين يف املراكز الثقافية، دور الشباب أو أي يف حالةكذلك،هيناملالعايل، التقين أو 

عاجزين عن الكسب بسبب عاهة أو األطفال، أخريا إذا كان أو مركز معتمد لدى الدولة

مرض.يقدر مبلغ املنح العائلية على أساس مبلغ معاش أو منحة التقاعد، فإذا كان مبلغ املعاش أو 

دج، أما إذا كان مبلغ املعاش أو 300دج، فإن مبلغ املنحة يقدر ب 15000املنحة أكرب من 

دج، و ذلك يف حدود مخسة أطفال، 600دج، فإن مبلغ املنحة يقدر ب 15000حة أقل من املن

.2دج ابتداء من الطفل السادس300وختفض املنحة إىل 

منح الدراسة-ثانيا

أما عن منح الدراسة فهي تتماشى مع املنح العائلية، فال ميكن أن يتقاضاها املتقاعد عن أطفاله 

يقدر سنة.17بلوغ الطفل السنة السادسة إىل غاية بلوغه باملتمدرسني بصفة مستقلة، وتستحق 

.184ص املرجع السابق،قويدر ميمونة، نظام التقاعد لفئة العمال غري األجراء يف اجلزائر،-1
2Guide de procédure de liquidation des retraite ,op.cit, pp102-105
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دج، يف 15000دج إذا كان مبلغ معاش أو منحة التقاعد أقل من 800مبلغ منحة الدراسة ب 

دج ابتداء من الطفل السادس، أما إذا كان مبلغ 400دود مخسة أطفال، و ختفض املنحة إىل ح

400دج، ففي هذه احلالة تقدر منحة الدراسة ب 15000معاش أو منحة التقاعد أكرب من 

.1دج

لحقوق المقررة لذوي حقوق المتقاعد: االمبحث الثاني

إىل ذوي حقوقه، و هم األشخاص الذين كانوا حتت  بعد وفاة املتقاعد فإن معاش التقاعد ينتقل

كفالته أثناء حياته، لذا مسي باملعاش املنقول، لكن هذا احلق ال ينتقل إال بعد توفر شروط و ال يتم 

توزيعه إال بطريقة حددها القانون.

مث لذين ينتقل إليهم املعاش املنقولسنقوم من خالل هذا املبحث بتحديد ذوي حقوق املتقاعد ا

يف املطلب ، مث كيفية توزيعه بينهميف املطلب األولنبني بعد ذلك شروط االستفادة من هذا املعاش

.الثاين

: تحديد ذوي حقوق المستفيد من معاش التقاعد و شروط االستفادة المطلب األول

من المعاش المنقول

املتعلق بالتقاعد ذوي حقوق املتقاعد الذين ميكنهم االستفادة من املعاش 12-83حدد القانون 

املنقول، كما حدد شروط االستفادة منه، و هذا ما سنتطرق له يف الفرع األول والثاين من هذا 

املطلب. 

: تحديد ذوي حقوق المستفيد من معاش التقاعدالفرع األول

، اقي على قيد احلياة مهما كان سنهالزوج البيف فيد من املعاش املنقول ق املستيتمثل ذوي حقو 

األصول الذين كانوا يف كفالة املؤمن ، باإلضافة إىل سنة18كفولني الذين يقل سنهم عن األطفال امل

.له املتوىف

1 Guide de procédure de liquidation des retraite,op.cit, p106.
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25األوالد البالغني أقل من سنة،18يقصد باألطفال املكفولني باملفهوم العام األطفال أقل من 

الذين أبرم بشأ�م عقد متهني و يتقاضون أجرا أقل من نصف األجر الوطين املضمون، األوالد سنة

سنة إذا كانوا يف صدد مزاولة دراستهم، وكذلك األوالد الذين يتعذر عليهم 21البالغني أقل من 

بنات املكفوالت إذا كان ليس لديهن أخريا الط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن و ممارسة أي نشا

.1دخل مهما كان سنهن

روط االستفادة من المعاش المنقول: شالفرع الثاني

نتطرق من خالل هذا الفرع إىل ختتلف شروط االستفادة من املعاش املنقول بني ذوي احلقوق، 

بالنسبة (ثانيا) و أخريابالنسبة لألطفالمث،)أوال(شروط االستفادة من املعاش املنقول بالنسبة للزوج

.(ثالثا)صوللأل

بالنسبة للزوج-أوال

خيوله احلق يف احلصول على معاش التقاعد املنقول، و اشرتط  يشرتط بلوغ الزوج أي سن معنيمل

أنه جيب أن يتم الزواج أمام ضابط احلالة ،  أي2املشرع فقط، أن يكون زواجه شرعيا مع الزوج املتويف

، ومعىن هذا أن حترير عقد الزواج من شخص غري املوثق وغري ضابط احلالة املدنية 3املدنية أو املوثق

وغريمها من املؤهلني قانونا يعترب حتريرا غري قانوين، وال حيتج �ذا العقد أمام اجلهات اإلدارية أو 

.4القضائية اجلزائرية

كان احلديث عن معاش الزوج نشري أنه ميكن للزوج احلصول على معاش التقاعد حىت وإنبصدد

ميارس نشاطا يتقاضى من خالله مدخوال أو كان يتحصل على معاش خاص به، وكذلك عكس 

، السابق الذكر.املتعلق بالتأمينات االجتماعية11-83من القانون 67املادة -1
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من32املادة -2
فيفري 27املؤرخ يف 02-05املعدل و املتمم باألمر رقم 1984جوان 09املؤرخ يف 11-84من القانون رقم 18تنص املادة -3

: " يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل 2005فيفري 27الصادرة يف 15، املتضمن قانون األسرة، ج. ر. عدد 2005

قانونا..."
.70، ص2009، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثانيةجلديد، سعد عبد العزيز، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه ا-4
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الزوجة فإن الزوج الباقي على قيد احلياة ميكن له احلصول على معاش التقاعد املنقول حىت وإن تزوج 

.1يستطيع اجلمع بني عدة معاشات منقولةمرة أخرى، و

بالنسبة لألطفال-انياث

باإلضافة إىل الشروط اليت بيناها عند التطرق لتحديد ذوي حقوق املستفيد من معاش التقاعد، فإن 

املشرع اشرتط يف األطفال الذين يؤول إليهم املعاش املنقول أن يكونوا قد ولدوا قبل وفاة املؤمن له أو 

.2يوما بعد تاريخ الوفاة305األكثر خالل على 

بالنسبة لألصول-ثالثا

كي يستفيد األصول من املعاش املنقول أوجب املشرع توفر شرطني يتمثالن، يف أن يكون هؤالء يف 

نالحظ من خالل القانون .3كفالة املؤمن له، وأن تكون مواردهم أقل من املبلغ األدىن ملعاش التقاعد

املتعلق بالتقاعد، أن املشرع مل حيدد من هم األصول فهل يقصد �م الوالدين( األب و 83-12

األم) فقط، أم أصول الزوج و الزوجة معا، ومل حيدد كذلك درجة األصول، فهل اجلد و اجلدة كذلك 

الوالدين( األب و األم)،  يعتربون من األصول؟، وذلك عكس املشرع املصري الذي حدد األصول يف

كما مل يضع أي شروط الستحقامها للمعاش املنقول كما فعل املشرع اجلزائري، فلم يشرتط أن يكونا 

حتت كفالته، فتستحق األم املعاش املنقول من ابنها املتوىف حىت و إن كانت متزوجة من غري أبيه، 

.4خرآوحىت و إن كان هلا حق النفقة على رجل 

احلالة تتمثل احلالة األوىل يف املنقول جيب التفرقة بني حالتني:ذوي احلقوق من املعاشالستفادة

أين يكون املؤمن له متوىف و هو متحصل على معاش، فعلى ذوي احلقوق أن يقدموا طلبهم للوكالة 

انيةاحلالة الثأما امللف الضروري للحصول على املعاشالوالئية للصندوق الوطين للتقاعد و تكوين 

1Guide de procédures de liquidation des retraites ,op.cit, pp 77, 78.
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من33املادة -2
حددت املبلغ األدىن ملعاش 03-99املعدلة مبوجب القانون املتعلق بالتقاعد 12-83من القانون 16كما سبقنا الذكر فإن املادة -3

باملائة من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون.75التقاعد ب 
.328، ص 1982،شرنلد البون دأمحد حسن الربعي، الوجيز يف التأمينات االجتماعية، الطبعة األوىل، دار العريب،-4
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هي حالة وفاة املؤمن له أثناء العمل قبل أن حيصل على معاش، فينبغي على ذوي احلقوق أن ف

يتوجهوا للوكالة الوالئية للصندوق الوطين للتقاعد ملكان املستخدم لتكوين ملف املعاش املنقول، 

تحصل وحتسب معاشات ذوي احلقوق يف هذه احلالة على أساس املعاش الذي كان من املفروض أن ي

عليه عند تاريخ الوفاة، حىت وإن كان ال يتمتع بشرط السن ومدة العمل، ولكن املشرع وضع شرط 

.1سنة15واحد وهو أال تقل مدة العمل اليت تدخل يف حساب معاش التقاعد عن 

فقد حصر املشرع املغريب املستحقون للمعاش املنقول يف: الزوج أو الزوجات التشريعات املقارنة يف

حالة تعددهن إذا كانوا يف حالة عجز، أو إذا كانوا يف حالة وفاة املؤمن له يبلغون مخسون سنة من يف

سنة إذا أبرموا عقود 18سنة، أو أقل من 12العمر، أما األوالد فهم املكفولني البالغني أقل من 

.2مزاولة دراستهمالة مازالوا بصددسنة يف ح21للتكوين املهين، و أيضا األوالد البالغني أقل من 

التقاعد يف القطاع ي بني التقاعد يف القطاع العام و أما يف القانون التونسي، فقد ميز املشرع التونس

اخلاص، لكن املشرع مل مييز بني املستحقني للمعاش املنقول يف القطاعني، حيث يتمثل هؤالء يف: 

مبين على عقد شرعي. وكذلك األوالد وهم الزوج الباقي على قيد احلياة، وجيب أن يكون الزواج 

األبناء الشرعيني للمؤمن له، األوالد الذين حتت وصايته الرمسية، األوالد املتبنون و األوالد الذين كانوا 

سنة للذين يزاولون 25و21سنة، وحىت 16حتت حضانته، يستحق هؤالء املعاش حىت بلوغ سن 

على: " إذا كان املتويف غري ، السابق الذكر، 18-96املتعلق بالتقاعد املعدلة مبوجب األمر 12-38من القانون 41تنص املادة -1

متمتع مبعاش، حتسب معاشات ذوي احلقوق على أساس املعاش الذي كان من املفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان يف 

)15ون أن يقل عدد السنني املثبتة يف حساب املعاش أقل من مخس عشرة (ذلك التاريخ يستويف شرطي السن و مدة العمل، و ذلك د

سنة."

سنوات ونصف أن 07و جتدر اإلشارة أنه:  بإمكان ذوي حقوق العامل األجري املتوىف أثناء العمل دون أن يستويف املدة الدنيا (سبعة

اخلاص، و ال مينح هذا االعتماد إال لذوي احلقوق الذين ال ميلكون يعوضوا الفرتات اليت تنقصهم و هذا عن طريق دفع اشرتاك على عاتقهم 

www.cnr-dz.comعن:  أية مورد أو دخل

2- MALLAT Hyam, op.cit, p 96.
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، إال أن املشرع التونسي ميز بني 1د العاجزين عن العملدراستهم، و ال حيدد السن بالنسبة لألوال

قيمة املعاش املستحق يف كل من القطاع العام و القطاع اخلاص.

: توزيع المعاش المنقول على ذوي الحقوقالمطلب الثاني

ندرس من خالل هذا املطلب طريقة توزيع املعاش املنقول على ذوي احلقوق مث نتطرق إىل حاالت 

يف فروع مستقلة.،اليت ميكن اجلمع بني عدة معاشاتو احلاالتإيقافه 

: كيفية توزيع المعاش المنقول على ذوي الحقوقالفرع األول

وضع املشرع اجلزائري طريقة خاصة ونسب حمددة لتوزيع املعاش املنقول على ذوي احلقوق و ذلك 

أنه بالتقاعد اليت تنص علىاملتعلق 12-83من القانون 34ما نستشفه من خالل نص املادة 

حيدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوي احلقوق على النحو التايل: عندما ال يوجد ال ولد و ال أحد 

باملائة من مبلغ 75من األصول، حيدد مبلغ املعاش املنقول للزوج الذي بقي على قيد احلياة نسبة 

أحد من األصول) حيدد مبلغ املعاش عندما يوجد إىل جانب الزوج ذو حق( ولد أومعاش اهلالك.

30باملائة من املعاش املباشر، واملعاش املنقول لذوي احلق اآلخر بنسبة 50املنقول للزوج بنسبة 

وعندما يوجد إىل جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوي احلقوق ( أوالد أو أصول أو الكل معا) باملائة

باملائة من مبلغ املعاش املباشر، ويقتسم بالتساوي ذوو 50حيدد مبلغ املعاش املدفوع للزوج بنسبة 

عندما ال يوجد زوج يتقاسم ذوو باملائة الباقية من مبلغ هذا املعاش املباشر.40احلقوق اآلخرون 

باملائة من مبلغ معاش اهلالك و هذا ضمن حد أقصى يبلغ 90احلقوق اآلخرون معاشا يساوي 

باملائة من 30ملائة من املعاش إذا كان ذوو احلق من أبنائه.با45بالنسبة لكل ذوي حق ما يلي: 

90ال جيوز أن يتعدى املبلغ اإلمجايل ملعاشات ذوي احلقوق املعاش إذا كان ذو احلق من أصوله.

باملائة من مبلغ معاش اهلالك، و إذا جتاوز جمموع املعاشات هذه النسبة جيرى ختفيض مناسب على 

املعاشات." 

1MALLAT Hyam, op.cit, p 115, 116.
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نسبة كل ذوي حق من املعاش املنقول يف نص هذه املادة، و من خالهلا ميكن وضع وضع املشرع

اجلدول التايل:

ا�موع النسبة ذوي احلقوق

باملائة75 باملائة75 الزوج

باملائة80
باملائة للزوج.50

.اآلخرباملائة لذوي احلق 30
الزوج مع ذوي حق واحد

باملائة90

باملائة للزوج.50

باملائة لذوي احلقوق 40

اآلخرين يقسمونه بالتساوي.

الزوج مع عدة ذوي حقوق 

اخرين

باملائة90

باملائة إذا كان ذوي 45

احلقوق من األبناء.

باملائة إذا كان ذوي 30

احلقوق من األصل( يف حدود 

باملائة).90

غياب الزوج

يف:من خالل هذا اجلدول ميكن وضع جمموعة من املالحظات تتمثل 

باملائة.90ال جيب أن تتعدى نسبة املعاش املنقول يف كل احلاالت عن نسبة -

كلما ارتفع عدد ذوي احلقوق ترتفع نسبة املعاش.-

منح املشرع للزوج يف كل احلاالت النسبة األكرب من املعاش املنقول.-
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عدة الفرع الثاني: حاالت إيقاف دفع المعاش المنقول و حاالت الجمع بين 

معاشات

املتعلق بالتقاعد نستنتج جمموعة من احلاالت اليت ميكن خالهلا 12-83من خالل استقراء القانون 

حاالت أخرى ال يسقط فيها املعاش، بل أكثر ول ليتم مراجعة النسب من جديد، و وقف املعاش املنق

من ذلك حيث ميكن اجلمع بني معاش آخر أو دخل.

عاش المنقولحاالت إيقاف دفع الم-والأ

زواج األرملة من جديد يوقف معاشها و يفتتمثل االتحعدةف دفع املعاش املنقول يفيتم إيقا

كذلك يوقف ،  1يقسم على األطفال الذين يستفيدون من املعاش املنقول، و يكون التقسيم بالتساوي

البنت قبل الزواج جتب نفقتها املعاش املنقول بالرجوع إىل شروط استحقاقه بزواج البنت، باعتبار أن 

طرف �اية الدراسة و احلصول على دخل منو 2على األب، و بعد الزواج ينتقل هذا االلتزام إىل الزوج

يف حالة حدوث أي تغيري أخريا حالة وفاة أحد ذوي احلقوق يتم وقف معاشه.، كما أن يف األوالد

.3يف عدد ذوي احلقوق تتم مراجعة النسب احملددة

بين عدة معاشاتحاالت الجمع-ثانيا

هناك حاالت ميكن من خالهلا اجلمع بني عدة معاشات أو بني معاش و دخل آخر مهما كانت 

اجلمع بني املعاش املنقول للزوج ، فيمكنني هذه األخريةصفته، و هناك حاالت ال ميكن اجلمع ب

ميكن اجلمع بني عدة ، كما 4عمله اخلاصيتقاضاه من الباقي على قيد احلياة مع املعاش املباشر الذي

ميكن لألوالد بصفتهم ذوي، و ضعف املبلغ األدىن ملعاش التقاعدمعاشات لألصول يف حدود 

، السابق الذكر.18-96تقاعد املعدلة مبوجب األمر املتعلق بال12-83من القانون 40املادة -1
.188، ص املرجع السابقالنظم املكملة)، (النظام األساسي و حممد حسن قاسم، شرح التأمينات االجتماعية-2
، السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد12-83القانون من35املادة -3
.نفسهمن القانون44املادة -4
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بني عدة ال ميكن فيها اجلمعأما احلاالت اليت  نقول من كال الوالدين.حقوق االستفادة من املعاش امل

املمنوح لذوي حقوق ضحية املنقول مع معاش اخلدمةال ميكن مجع املعاش فتتمثل يف أنه معاشات

ال ميكن مجع املعاش املنقول مع ريع حادث عمل، و يف حالة حصول حادث وكذلك،اإلرهاب

.1عمل نتج عنه وفاة مينح االمتياز أكثر نفعا

-83باإلضافة إىل املعاش املنقول، منح املشرع لذوي حقوق املتقاعد حقوقا أخرى مبوجب القانون 

احلصول على األداءات العينية للتأمني على املرض كما و هيينات االجتماعيةاملتعلق بالتأم11

من نفس 9السالفة الذكر و كذلك املادة 17-96منه املعدلة مبوجب األمر 8حدد�ا املادة 

ف القانون.كما يستفيد ذوي حقوق املتقاعد مبوجب هذا القانون من التأمني على الوفاة حيث يهد

) مرة قيمة املبلغ الشهري 12هذا التأمني إىل إفاد�م من منحة الوفاة اليت تساوي قيمته اثين عشر(

األكثر نفعا املتقاضى خالل السنة السابقة لوفاة املؤمن له و املعتمد كأساس حلساب االشرتاكات، 

جر الوطين األدىن ) مرة قيمة املبلغ الشهري لأل12وال ميكن أن يقل يف كل األحوال عن اثين عشر(

املضمون، و يدفع رأمسال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة املتقاعد، ويف حالة تعدد ذوي احلقوق يوزع 

.2رأمسال الوفاة بينهم بأقساط متساوية

اعد حق للعامل عند إحالته على التقمنحاملشرعأنا من خالل دراسة هذا الفصليتضح لن

 بشرط نياالستفادة من منحة التقاعد يف حالة بلوغ سن الستاالستفادة من معاش، كما له حق 

ة و املتمثلة يصفى معاش التقاعد على أساس ثالث عناصر أساسيو ،إثبات مخس سنوات من العمل

باملائة.2،5يف األجر املرجعي، مدة التأمني و نسبة االعتماد لسنوات التأمني املقدرة ب 

اته املهنية والذي تمثل يف األجر الذي يتقاضاه العامل خالل حيرفع املشرع من األجر املرجعي و امل

لى أساس أجر تتم خالله اقتطاعات الضمان االجتماعي، ويتم حسابه حسب ما نص عليه املشرع ع

على التقاعد، املتقاضى خالل اخلمس سنوات األخرية السابقة لإلحالةاملنصب الشهري املتوسط و

يها العامل أقصى ط املقدر على أساس السنوات اخلمسة اليت تقاضى فأو أجر املنصب الشهري املتوس

dz.com.-www.cnr-1

، السابق الذكر.17-96عية املعدلتني مبوجب األمر نات االجتمااملتعلق بالتأمي11-83من القانون 50و 48املادة -2
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فعلية، باإلضافة إىل أجر إذا كان هذا األجر أكثر نفعا له.أما فرتة التأمني فتتمثل يف فرتات اخلدمة ال

ل يف نسبة االعتماد الفرتات اليت اعتربها املشرع يف حكم فرتات عمل.أما عن العنصر الثالث املتمث

قدر النسبة ب باملائة إال يف حالة املشاركة يف حرب التحرير الوطين فت2،5التأمني فيقدر ب لسنوات 

باملائة عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية.3،5  

بلغ املعاش عن حصر املشرع مبلغ معاش التقاعد بني حد أقصى و حد أدىن، فال جيوز أن يتعدى م

مرة األجر 15الضمان االجتماعي، فال جيوز أن يتعدى باملائة من األجر اخلاضع لالشرتاك يف80

باملائة.أما احلد األدىن ملعاش 100الوطين األدىن املضمون، إال فئة ا�اهدين فقد تصل النسبة إىل 

اهدين باملائة من األجر الوطين األدىن املضمون، أما بالنسبة للمج75التقاعد فال جيوز أن يقل عن 

ل املعاش عن رتني ونصف األجر الوطين األدىن املضمون، و يف حالة ما إذا قفال ميكن أن يقل عن م

ملضمون.احلد األدىن تتكفل الدولة بالفرق بني مبلغ املعاش و قيمة األجر الوطين األدىن ا

من أجل محاية القدرة ، و الستفادة من عالوة الزوج املكفولمنح املشرع لصاحب املعاش حق ا

معاشات و منح التقاعد و ضع املشرع ما يسمى بتعديل معاشات التقاعد و يتم الشرائية ألصحاب 

ذلك يف أول شهر ماي من كل سنة بقرار صادر من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على 

اقرتاح من جملس إدارة الصندوق الوطين للتقاعد.

باإلضافة إىل معاش التقاعد فإن املشرع منح للمتقاعد حق احلصول على األداءات العينية املتمثلة 

كذلك حق التمتع االجتماعية، و ملتعلق بالتأمينات يف التأمني على املرض كما ورد يف القانون ا

بعد وفاة املتقاعد ينتقل معاش التقاعد إىل ذوي حقوقه، و هم األشخاص الذين  باألداءات العائلية.

كانوا حتت كفالته أثناء حياته و هم الزوج و األطفال و األصول بشروط حددها املشرع يف القانون 

كذلك التأمني على الوفاة.رض، و املتعلق بالتقاعد، كما هلم احلق يف التأمني على امل
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الفصل الثاني: آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالتقاعد

تندرج منازعات التقاعد ضمن املنازعات العامة يف الضمان االجتماعي، و يقصد �ا الطعن أمام 

اجلهات املختصة لعدم رضى املستفيد من معاش أو منحة التقاعد من املبلغ الذي تقدمه هيئات

التقاعد املتمثلة يف الصندوق الوطين للتقاعد أو الصندوق الوطين للعمال غري األجراء، و بالتايل طلب 

إعادة النظر فيه و يف السنوات املعتمدة حلسابه، وذلك يف حالة رفض هذه اهليئات طلب الزيادة يف 

اكات املستحقة هليئات املعاش أو املنحة، كما ترتتب منازعات التقاعد عند حتصيل الديون أو االشرت 

املستفيد و هيئات الضمان االجتماعي رضي الطرفني (وبغية الوصول إىل حل يالضمان االجتماعي.

)، وضع املشرع جمموعة من اإلجراءات الواجب إتباعها و اليت نص عليها القانون املتعلق بالضمان 

االجتماعي. 

ذلك بتبيان اإلجراءات عات املتعلقة بالتقاعد، و املناز من خالل هذا الفصل نتطرق إىل آليات تسوية

إذا مل و النزاع داخلياالواجب إتباعها، حيث استوجب املشرع رفع الطعن أمام اهليئة املختصة لتسوية 

خالصة القول ملدخل هذا و يتوصل الطرفان إىل حل ودي يرفع الطعن أمام اجلهة القضائية املختصة.

ة يف جمال تسوية منازعات الضمان االجتماعي تسبق التسوية الفصل يتبني أن التسوية اإلداري

يف املبحث بالتسوية الداخلية لدراسة جلنيت الطعن املسبقو من خالل ذلك نبدأ دراستنا القضائية،

يف املبحث الثاين.قضائية هلذا النوع من املنازعات، لنخلص ملعاجلة التسوية الاألول

لمنازعات التقاعد: التسوية الداخلية المبحث األول

رفع الطعن الوجويب املسبق، الذي يتصف بطبيعة إدارية يتكفل به جلان أنشئت استوجب املشرع 

مبوجب نصوص قانونية، وتكون التسوية الداخلية على درجتني أمام اللجنة احمللية للطعن املسبق، ويف 

ىل دراسة الطعون املسبقة اليت يرفعها تتو لام اللجنة الوطنية للطعن املسبق،حالة فشلها يرفع النزاع أم

األشخاص الذين أصبحوا يف منازعة مع هيئة الضمان االجتماعي، ونظرا ألمهية هذه اللجان من 

ية للطعن املسبق، واختصاصا�ا، سنخصص املطلب األول لدراسة اللجنة احمللوحيث تشكيلتها

.ية للطعن املسبق اللجنة الوطناملطلب الثاين لدراسة 
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اللجنة المحلية للطعن المسبقالتسوية عن طريق:المطلب األول

على أنه ترفع مجيع 1املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي08-08نص املشرع مبوجب القانون 

االعرتاضات ضد قرارات هيئات الضمان االجتماعي منها هيئات التقاعد فيما يتعلق باملنازعات 

بلجنة الطعن األوىل فنصت 152-83وقد مسيت يف القانون القدمي .العامة إىل جلنة الطعن املسبق

ن األوىل تتوىل البت يف املادة التاسعة منه:" تنشأ لدى كل هيئة الضمان االجتماعي جلنة الطع

اخلالفات النامجة عن قرارات هيئات الضمان االجتماعي."، مث عدلت هذه املادة مبوجب القانون 

املؤرخ يف 15-83املعدل واملتمم للقانون 1999نوفمرب 11املؤرخ يف 99-10

: "تنشأ منهةاملادة الثالثت، فنص3املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي1983جويلية02

يف كل والية جلنة الطعن املسبق ختتص بالنظر يف الطعون املقدمة من طرف املؤمن هلم واملستخدمني 

ضد القرارات اليت تصدرها هيئات الضمان االجتماعي".     

أول جلنة يتم الطعن املسبق أمامها هي اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق، حيث تقضي املادة 

اللجوء للقضاء إىل جلنة وقبلمن هذا القانون على أنه، ترفع االعرتاضات أيا كانت طبيعتهاالرابعة

يت تنشأ ، ال5،و يرفع الطعن املسبق ابتدائيا أمام اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق4الطعن املسبق

املطلب ندرس هذه .من خالل هذا 6اجلهوية هليئات الضمان االجتماعيضمن الوكاالت الوالئية و

جنة من خالل ثالث نقاط أساسية، تتمثل يف تشكيلتها (الفرع األول)،اختصاصا�ا (الفرع لال

الثاين)، و أخريا آجال رفع الطعن أمامها(الفرع الثالث). 

، السابق الذكر.ازعات يف جمال الضمان االجتماعي، يتعلق باملن08-08قانون رقم -1
5الصادرة يف 28يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد 1983جويلية سنة 2مؤرخ يف 15-83قانون رقم -2

( ملغى).1983نة جويلية س
نوفمرب 14الصادرة يف 80،ج.ر. عدد 15-83، يعدل و يتمم القانون رقم 1999نوفمرب سنة 11مؤرخ يف 10-99قانون رقم -3

1999.
طعن أمام على أنه:" ترفع اخلالفات املتعلقة باملنازعات العامة إجباريا أمام جلان الطعن املسبق، قبل أي نفسهمن القانون 4تنص املادة -4

اجلهات القضائية".
.نفسهمن القانون5املادة -5
" تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو اجلهوية هليئات الضمان االجتماعي جلان حملية مؤهلة من القانون نفسه على أنه:6تنص املادة -6

للطعن املسبق.." 



يات��سو�ة�املنازعات�املتعلقة�بالتقاعدآلالفصل�الثا�ي

156

: تشكيلة اللجنة المحلية للطعن المسبقالفرع األول

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان 08-08تتشكل اللجنة احمللية للطعن املسبق وفقا للقانون 

عن هيئة الضمان االجتماعي و االجتماعي من ممثل عن العمال األجراء، ممثل عن املستخدمني، ممثل 

.طبيب

عن املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، كانت جلنة الط15-83القدميقانوناليف أما 

) عن 02ممثلني() عن العمال املؤمن هلم،02تتشكل من ممثلني(اليت تسمى بلجنة الطعن الوالئية، و 

بعد تعديل هذا القانون مث نة أحد أعوان الضمان االجتماعي،يتوىل أمانة اللجأصحاب العمل، و 

، أصبحت جلنة الطعن الوالئية اليت تتوىل البت يف الطعون اليت يرفعها 10-99مبوجب القانون رقم 

ممثل ،) ممثلني عن أصحاب العمل03ثالث(، ) مثلني عن العمال03(ثالثةاملؤمن هلم تتكون من: 

عن اإلدارة، و يتوىل أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان االجتماعي.

مت تغيري اسم اللجنة من جلنة 15-83و بعد إلغاء القانون رقم 08-08بصدور القانون رقم 

من 06غيري يف تشكيلة هذه األخرية حيث تنص املادة الطعن الوالئية إىل جلنة الطعن احمللية، كما مت ت

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي: " تنشأ ضمن الوكاالت الوالئية أو 08-08القانون 

ة مؤهلة للطعن املسبق تتشكل من: ممثل عن العمال اجلهوية هليئة الضمان االجتماعي جلان حملي

الفقرة بالرجوع إىل نص فطبيب.و مثل عن هيئة الضمان االجتماعي، ستخدمنيممثل عن امل، األجراء

ن وتنظيمها وسريها إىل الثانية من نفس املادة متت اإلحالة فيما خيص عدد أعضاء هذه اللجا

، حيث حدد مبوجبه تشكيلة و عضوية أعضاء 4151-08املتمثل يف املرسوم التنفيذي رقم التنظيم، 

يف جمال الضمان االجتماعي بعنوان كل صندوق من صناديق الضمان جلان الطعن املسبق املؤهلة 

االجتماعي.

أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق املؤهلة يف جمال الضمان ، حيدد 2008ديسمرب 24مؤرخ يف 415-08مرسوم تنفيذي رقم -1

.2009لسنة 1االجتماعي و تنظيمها و سريها،ج.ر. عدد 
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نتطرق إىل تشكيلة اللجنة احمللية للطعن املسبق على مستوى الصندوق الوطين للتقاعد، مث إىل  

تشكيلة اللجنة احمللية للطعن املسبق على مستوى الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري 

ء.األجرا

تشكيلة اللجنة المحلية للطعن المسبق على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد-أوال

ممثالن عن العمال تتكون اللجنة احمللية للطعن املسبق على مستوى الصندوق الوطين للتقاعد من:

مستوى ألكثر متثيال على األجراء، أحدمها ممثل دائم واآلخر إضايف، يقرتحهما املنظمات النقابية ا

األكثر ممثالن عن املستخدمني أحدمها ممثل دائم و اآلخر إضايف يقرتحهما املنظمات النقابية ، الوالية

ئية املعنية، أحدمها ممثالن عن الصندوق الوطين للتقاعد تابعني للوكالة الوال،متثيال على مستوى الوالية

طبيب ميارس على ، لوطين للتقاعدير العام للصندوق ااآلخر إضايف، يقرتحهما املدممثل دائم  و 

.1مستوى الوالية املعنية، يقرتحه مدير الصحة للوالية، بعد أخذ رأي ا�لس اجلهوي ألدبيات الطب

تشكيلة اللجنة المحلية للطعن المسبق على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات -ثانيا

االجتماعية للعمال غير األجراء

ممثالنالجتماعية للعمال غري األجراء منالصندوق الوطين للتأمينات اتتكون اللجنة على مستوى 

األكثر متثيال عن العمال غري األجراء، أحدمها ممثل دائم واآلخر إضايف، يقرتحهما املنظمات النقابية 

ممثالن عن مستخدمي القطاع اخلاص، أحدمها ممثل دائم و اآلخر إضايف ، على مستوى الوالية

ممثالن عن الصندوق ، األكثر متثيال على مستوى الواليةمات النقابية للمستخدمني يقرتحهما املنظ

الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري األجراء، أحدمها ممثل دائم واآلخر إضايف، يقرتحهما املدير 

ية طبيب تابع للمراقبة الطبو ت االجتماعية للعمال غري األجراءالعام للصندوق الوطين للتأمينا

حيدد أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي و ،415-08من املرسوم التنفيذي رقم 2/3املادة -1

.، السابق الذكرتنظيمها و سريها
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للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري األجراء للوكالة اجلهوية املعنية، يقرتحه املدير العام 

.1للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري األجراء

اعد و آجال التقاختصاص اللجنة المحلية للطعن المسبق في مجالالفرع الثاني: 

ارفع الطعن أمامه

لة فإن اختصاصات اللجنة احمللية املؤه،415-08التنفيذي رقم باستقراء املادة السابعة من املرسوم 

املتمثلة فيما يلي: " تبت اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق يف للطعن املسبق حمددة يف نصها و 

مصاحل هيئات الضمان االطعون اليت يرفعها املؤمن هلم اجتماعيا واملكلفون ضد القرارات اليت تتخذه

الغرامات على التأخري عندما يقل االعرتاضات املتعلقة بالزيادات و تبت اللجنة أيضا يف االجتماعي.

50دج). ختفض الزيادات والغرامات على التأخري بنسبة 1.000.000مبلغها عن مليون دينار(

زيادات والغرامات على التأخري لتفرض الباملائة من مبلغها، بالنظر إىل ملف صاحب العريضة املربر.

املثبتة قانونا من قبل اللجنة."يف حالة القوة القاهرة

يفهم من خالل هذه املادة أن اللجنة احمللية للطعن املسبق تفصل يف املنازعات اليت تقوم بني 

ني املستفيدين، سواء املؤمنني أو ذوي حقوقهم مع هيئات الضمان االجتماعي، أو تلك اليت تقوم ب

وبذلك تنقسم القواعد القانونية للمنازعات العامة إىل ستخدمني وهيئات الضمان االجتماعي، امل

قسمني، األول ينصب حول اخلالفات املتعلقة حبقوق املؤمن هلم أو ذوي حقوقهم، أما القسم الثاين 

ودفع جوب التصريح، فإنه يتعلق باالعرتاضات النامجة عن عدم تنفيذ التزامات املستخدم كو 

.2مستحقات الضمان االجتماعياالشرتاكات و 

أما عن آجال رفع الطعن أمام هذه اللجنة فإ�ا ختطر حتت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها 

مع إشعار باالستالم، أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع يف أجل مخسة 

القرار املعرتض عليه، وال جيب خرق هذه املدة، حيث جاء يف ) يوما ابتداءا من تاريخ تبليغ 15عشر(

حيدد أعضاء اللجان احمللية للطعن املسبق املؤهلة يف جمال الضمان االجتماعي و تنظيمها ،415-08املرسوم التنفيذي رقم 2/2املادة -1

، السابق الذكر.و سريها
.136، ص 8200التوزيع، اجلزائر، ، دار العلوم للنشر وازعات العمل و الضمان االجتماعيخليفي عبد الرمحان، الوجيز يف من-2
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أن املدعي أقام دعوى ضد الصندوق الوطين للتقاعد يلتمس فيها احلكم 1900/10القضية رقم 

بتعديل تاريخ االنتفاع من منحة التقاعد النسيب، فقدم املدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها أن املدعي 

يوم ابتداء من تاريخ استالم القرار 15احمللية املؤهلة للطعن املسبق يف أجل مل حيرك طعن أمام اللجنة 

، إذ أنه مت تبليغه بقرار االستفادة من التقاعد 08/08من القانون رقم 08املعرتض عليه وفقا للمادة 

، وهلذا 2009ماي 16، يف حني مل يقدم طعن ضده إال بتاريخ 2009جانفي 22النسيب بتاريخ 

.1ضت احملكمة برفض الدعوى شكالالسبب ق

زم اللجنة تتلو 2جيب أن يكون الطعن مكتوبا و أن يشري إىل أسباب االعرتاض على القراركما 

) يوما من تاريخ استالم الطعن أو العريضة، وتبلغ اللجنة احمللية 30اختاذ قرارها يف أجل ثالثون(ب

إشعار باالستالم أو بواسطة عون معتمد عليها معاملؤهلة للطعن املسبق هذه القرارات برسالة موصى 

.3) أيام من تاريخ صدور القرار10للضمان االجتماعي مبحضر استالم يف أجل عشرة (

اللجنة الوطنية للطعن المسبقالتسوية عن طريق :المطلب الثاني

يعتمد امللغى 15-83كان نظام التسوية الداخلية ملنازعات الضمان االجتماعي يف ظل القانون 

على جلنة الطعن املسبق الوالئية، اليت كانت تفصل يف مجيع املنازعات العامة للضمان االجتماعي، إال 

، مت إنشاء جلنة طعن كدرجة ثانية 154-86مبوجب القانون 1986أن بتعديل هذا القانون يف سنة 

النظر يف مجيع الطعون للتسوية الداخلية، تسمى باللجنة الوطنية للطعن املسبق، و خول هلا 

.5باالستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية للطعن املسبق

، عن حمكمة جباية.29/04/2010بتاريخ 1900/10قضية رقم -1
، السابق الذكر.ل الضمان االجتماعياملتعلق باملنازعات يف جما08-08من القانون 08املادة -2
من القانون نفسه. 09و املادة 07/5املادة -3
15-83، املعدل للقانون 1986ديسمرب 30لصادرة يف ا55، ج.ر.عدد 1986ديسمرب 29مؤرخ يف 15-86قانون رقم -4

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي. 
مكرر على أنه:" تنشأ لدى كل هيئة للضمان االجتماعي جلنة وطنية للطعن 9احملدثة للمادة نفسهمن القانون121تنص املادة -5

املادة األوىل، تبت يف االستئناف حول الطعون غري تلك املتعلقة بالغرامات و الزيادات عن التأخري املشار إليها يف الفقرة ما قبل األخرية من

ضمن أجل ثالثون يوما."9
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أبقى املشرع على هذه اللجنة، و احتفظ بتسميتها باللجنة الوطنية، تنظر 08-08بصدور القانون 

الضمان فكل هيئة من هيئات عن اللجنة احمللية للطعن املسبق،يف الطعون ضد القرارات الصادرة 

، ختتص مبراجعة القرارات اليت تصدرها اللجنة احمللية 1االجتماعي تتضمن جلنة على املستوى الوطين

، و جتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن رفع الطعن أمام اللجنة الوطنية قبل رفعه أمام 2املؤهلة للطعن املسبق

أقام املدعي دعوى ضد الصندوق أين  415/12اللجنة احمللية، وهذا ما جاء من خالل القضية رقم 

احلكم بإلزام هذا األخري بإضافة شهادة ابن شهيد إىل ملفه اخلاص الوطين للتقاعد يلتمس فيها

بالتقاعد و منه إدراج سنوات الثورة التحريرية كفرتة عمل فعلية إىل معاش تقاعده، ويتبني من وقائع 

قد رفع الطعن أمام اللجنة الوطنية مباشرة دون القضية أن املدعي قبل رفع دعواه أمام احملكمة، كان

املرور على اللجنة احمللية للطعن املسبق، فقضت احملكمة بعدم قبول الدعوى شكال لفساد إجراءا�ا، 

حيث أنه كان من املقرر قانونا أن اخلالفات املتعلقة باملنازعات العامة اليت تكون هيئات الضمان 

باريا أمام جلان الطعن املسبق، قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية، االجتماعي طرفا فيها، ترفع إج

باإلضافة إىل ذلك فإنه ال ميكن للمدعي أن جيري طعن أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قبل 

.3اللجوء إىل اللجنة احمللية للطعن املسبق

املسبق يف الفرع األول، مث إىل من خالل هذا املطلب نتطرق إىل تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن

اختصاص اللجنة الوطنية للطعن املسبق يف جمال التقاعد و آجال رفع الطعن أمامها يف الفرع الثاين.

على أنه:" تنشأ ضمن كل ، السابق الذكر،املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08من القانون 01/1تنص املادة -1

هيئة للضمان االجتماعي جلنة وطنية مؤهلة للطعن املسبق."
.22،ص 2009، دار هومة، اجلزائر، االجتماعي يف التشريع اجلزائريبن صاري ياسني، منازعات الضمان-2
، عن حمكمة جباية.2012جانفي 30بتاريخ 415/12ية رقم قض-3



يات��سو�ة�املنازعات�املتعلقة�بالتقاعدآلالفصل�الثا�ي

161

: تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن المسبقالفرع األول

القانون املعدل مبوجب 15-83قانون المبوجبة اللجنة الوطنية للطعن املسبقحدد املشرع تشكيل

ارة اهليئة املعنية، و تتشكل منتتكون من ممثلني يعينون من بني أعضاء جملس إدحيث ،99-10

) عن اإلدارة1ممثل واحد() ممثلني عن أصحاب العمل،3ثالث() ممثلني عن العمال،3ثالث(

.1د أعوان هيئة الضمان االجتماعييتوىل أمانة كل جلنة أحو 

15-83أن تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن املسبق يف ظل القانون املالحظ من خالل هذه املادة

.2املعدل و املتمم هي نفسها تشكيلة اللجنة الوالئية للطعن املسبق

دد تشكيلة هذه اجلنة فقد نصت الفقرة الثانية من املادة العاشرة على أنه " حت08-08يف القانون 

احملدد تشكيلة اللجنة 416-08املرسوم التنفيذي رقم جاء مث سريها عن طريق التنظيم."وتنظيمها و 

املكلف بالضمان ) عن الوزير1الوطنية املؤهلة للطعن املسبق واليت تتشكل من:ممثل واحد (

عنية يقرتحهم رئيس ) ممثلني عن جملس إدارة هيئة الضمان االجتماعي امل3ثالثة (، االجتماعي رئيسا

.3الضمان االجتماعي املعنية يقرتحهما املدير العام للهيئة املذكورة) عن هيئة 2ممثالن (، جملس اإلدارة

املشرع مل يضع تشكيلة على مستوى كل صندوق من من خالل هذا املرسوم التنفيذي أنما نالحظ 

قلص املشرع يف القانون اجلديد ، كما لة اللجنة احملليةصناديق الضمان االجتماعي كما فعل يف تشكي

الوطنية.من تشكيلة اللجنة

) سنوات قابلة للتجديد 3يزاول أعضاء اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق مهامهم ملدة ثالث(

مبوجب قرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي، ويف حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء هذه 

.4اللجان يتم استخالفه حسب األشكال نفسها للمدة املتبقية من العهدة

، السابق الذكر.10-99املعدل مبوجب القانون 15-38مكرر من القانون 9املعدلة للمادة 04/2املادة -1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثةالجتماعي يف القانون اجلزائري، أمحية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان ا-2

.187، ص 2005اجلزائر، 
، حتدد تشكيلة اللجان الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يف 2008ديسمرب 24مؤرخ يف 416-08من املرسوم التنفيذي رقم 2املادة -3

.2009لسنة 1جمال الضمان االجتماعي و تنظيمها و سريها، ٍج.ر. عدد 
.نفسهمن املرسوم3املادة -4
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) يوما يف دورة عادية 15اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق مرة يف كل مخسة عشر(جتتمع 

3/2من رئيسها أو ثلثيباستدعاء من رئيسها، كما ميكن أن جتتمع يف دورة غري عادية بطلب

تصدر قرارا�ا باألغلبية البسيطة، و يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس على أعضائها و 

اجتماعات اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق إال حبضور أغلبية أعضائها، و يف حالة أن ال تصح 

.1يوم15عدم اكتمال النصاب جتتمع اهليئة بعد استدعاء ثاين يف أجل ال تتعدى 

: اختصاص اللجنة الوطنية للطعن المسبق و آجال رفع الطعن أمامهاالثانيالفرع 

املتعلق 08-08الوطنية للطعن املسبق حسب ما نص عليه القانون رقم تتمثل اختصاصات اللجنة 

باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي السالف الذكر يف:

.2البت يف الطعون املرفوعة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة احمللية املؤهلة للطعن املسبق-

الغرامات على ة أمامها و املتعلقة بالزيادات و ر الفصل ابتدائيا و �ائيا يف االعرتاضات اليت ترفع مباش-

.3دج)1.000.000التأخري عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار(

يوما 15أما عن آجال رفع الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق فعلى املعين إخطارها يف أجل 

)60املسبق املعرتض عليه، أو يف أجل ستني(ابتداء من تاريخ استالم تبليغ قرار اللجنة احمللية للطعن 

يوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة احمللية للطعن املسبق إذا مل يتلق املعين أي رد، و يتم ذلك برسالة 

بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع، و موصى عليها مع إشعار باالستالم أو

.تلتزم اللجنة الوطنية باختاذ 4ألسباب االعرتاض على القرارجيب أن يكون الطعن مكتوبا وحمددا

حتدد تشكيلة اللجان الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يف جمال الضمان االجتماعي و 416-08رسوم التنفيذي رقم من امل6و 5املادتني -1

، السابق الذكر.تنظيمها و سريها
على أنه: " تبت اللجنة الذكر،، السابق املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08من القانون رقم 11تنص املادة -2

الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يف الطعون املرفوعة ضد قرارات اللجان احمللية املؤهلة للطعن املسبق." 
من القانون نفسه، على أنه: " ترفع االعرتاضات املتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخري املنصوص عليها يف جمال 12تنص املادة -3

وق مات املكلفني مباشرة أمام اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق، اليت تفصل فيها بصفة ابتدائية و �ائية، عندما يساوي مبلغها أو يفالتزا

)دج.1.000.000مليون دينار(
ة ضد قرارات اللجان احمللية ، على أنه: " تبت اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق يف الطعون املرفوعنفسهالقانون من 13تنص املادة -4

املؤهلة للطعن املسبق."
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10يوما من تاريخ استالم العريضة، وتقوم بتبليغ القرار إىل املعين يف أجل عشرة 30قرارها يف أجل 

أيام من تاريخ صدور القرار برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم، أو بواسطة عون مراقبة معتمد 

.1يللضمان االجتماع

من خالل دراسة طرق حل املنازعة العامة يف جمال التقاعد و ذلك من خالل رفع الطعن أمام 

اللجنة احمللية مث أمام اللجنة الوطنية يف حالة عدم التسوية أمام اللجنة احمللية، ميكن عرض جمموعة من 

الصندوق الوطين إذا كانت تشكيلة اللجنة املؤهلة على مستوى وكالةأنه املالحظات تتمثل يف

، فإن كيفيات البت يف منازعات التقاعد بقيت 415-08للتقاعد تضمنها املرسوم التنفيذي 

اللجنة الوطنية ، كما أن 2املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي08-08خاضعة لنص القانون 

تدوينها يف حمضر، ليتم إرساله إىل بتسبيب قرارا�ا و امللغى15-83للطعن املسبق طبقا للقانون 

التشريع الوزارة الوصية للمصادقة عليه و اليت متارس بدورها الرقابة القانونية للتأكد من سالمة تطبيق 

فلم ينص 08-08يف حالة املخالفة يتم إلغاء القرار، أما يف القانون اجلديد و التنظيم املعمول به، و 

.3إلغاءهاملشرع على هذا اإلجراء مما يعين

مل يوضح املشرع فيما إذا كان إجراء االستئناف أمام اللجنة الوطنية أمرا 15-83يف ظل القانون 

إجباريا أم ال قبل اللجوء إىل اهليئة القضائية وفيما إذا كان من النظام العام؟ فمن خالل االجتهادات 

اللجنة الوطنية إجراء اختياري، وغري القضائية جند قضاة احملكمة العليا قد اعتربوا االستئناف أمام 

موقف لسري الدعوى القضائية أي أنّه ال يعترب شرط جوهري جيب استكماله لقبول الدعوى القضائية 

على أنه:" تتخذ اللجنة ، السابق الذكر،املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08من القانون رقم 11/2تنص املادة -1

من القانون نفسه على أنه:" تبلغ قرارات اللجنة 14) يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة."، و تنص املادة 30قرارها يف أجل ثالثني(

عي مبحضر استالم الوطنية املؤهلة للطعن املسبق برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان االجتما

) أيام من تاريخ صدور قرارها."10يف أجل عشرة(
.134خليفي عبد الرمحان، املرجع السابق، ص -2
جامعة قالية فريوز، احلماية القانونية للعامل من األخطار املهنية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية،-3

.134، ص 2012زو، مولود معمري، تيزي و 
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فقد أوجب قبل اللجوء إىل القضاء عرض 08-08.أّما يف ظل القانون 1من قبل احملكمة املختصة

بنص صريح ويظهر ذلك 2طائلة بطالن اإلجراءات على اللجان املختصة احمللية والوطنية حتت املنازعة

أن املدعي أقام دعوى ضد 1075/11، حيث جاء يف القضية رقم 3من خالل املادة الرابعة منه

الصندوق الوطين للتقاعد، يلتمس فيها احلكم بإلزام الصندوق الوطين للتقاعد بإعادة تصنيف وضعيته 

ني من وقائع القضية أن املدعي أحيل على التقاعد املسبق من التقاعد النسيب إىل التقاعد املسبق، يتب

من طرف املؤسسة املستخدمة، إال أنه بعد إحالة ملفه على الصندوق الوطين للتقاعد أين قام هذا 

األخري بتكوين ملف له بتكييف آخر وهو التقاعد النسيب، فقضت احملكمة بعدم قبول الدعوى 

أن هذه الدعوى تدخل ضمن املنازعات العامة و اخلالفات شكال لفساد اجراءا�ا، حيث ثبت هلا

املتعلقة �ذه األخرية ترفع إجباريا أمام جلان الطعن املسبق ( اللجنة احمللية للطعن املسبق و اللجنة 

من 05و 04الوطنية للطعن املسبق)، قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية، وذلك طبقا للمادتني 

دعوى ضد الصندوق الوطين أن املدعي أقام 09/3557يف القضية رقم .كما جاء08/08القانون 

يطلب استعادة امتيازات كان يستفيد منها لدى هذا األخري، فقضت احملكمة بعدم قبول للتقاعد،

.4لطعن املسبقاالدعوى شكال لعدم الطعن أمام جلنة 

تسوية املنازعة داخليا من خالل هذا املبحث نستخلص أّن املشرع أوجب يف منازعات التقاعد

ال هذالكن، قة ودية لتجنب اللجوء إىل القضاءللتسريع إىل إجياد احلل الذي يرضي الطرفني بطري

مينع من أن ترفع املنازعة أمام القضاء يف حالة عدم تسويتها داخليا.

.188، 187املرجع السابق، ص ،الجتماعي يف القانون اجلزائريآليات تسوية منازعات العمل و الضمان اأمحية سليمان،-1
.134خليفي عبد الرمحان، املرجع السابق، ص -2
: " ترفع اخلالفات على أنّهسابق الذكر،، الاملتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08من القانون رقم 04املادة تنص -3

املتعلقة باملنازعات العامة إجباريا أمام جلان الطعن املسبق قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية."
، عن حمكمة جباية.22/11/2009بتاريخ 09/3557قضية رقم -4
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: التسوية القضائية لمنازعات التقاعدالمبحث الثاني

املنازعات العامة مبا فيها منازعات التقاعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية أمام ألزم املشرع يف تسوية 

اللجنتني احمللية والوطنية، لكن ميكن أال يتوصل الطرفان إىل حل يرضيهما، يف هذه احلالة يبقى 

للمتضرر طريق آخر ميكن اللجوء إليه، وهو رفع الطعن أمام اجلهة القضائية املختصة لتسوية نزاعه، 

.لى القاضي املعروض عليه النزاع أن حيدد نوع املنازعة وطبيعتها للفصل فيهاوع

ال الضمان املتعلق باملنازعات يف جم08-08القانون بالرجوع إىل ما نص عليه املشرع من خالل 

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة الطعن املسبق قابلة للطعن فيها فإنه االجتماعي

أّن املشرع مل حيدد احملكمة املختصة اليت يرفع إليها الطعن ضمن فنالحظ ،ام احملكمة املختصةأم

من قانون اإلجراءات 500القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق إال أن املادة 

تنص على أنّه" يؤول االختصاص للقسم االجتماعي." ممّا يدل أّن القسم 1املدنية و اإلدارية

االجتماعي هو املختص، ممّا يقودنا إىل التفكري يف أنّه ال تتحدد احملكمة املختصة إالّ بتحديد موضوع 

املنازعة، وبالتايل ميكن أن يؤول االختصاص إىل القسم االجتماعي وذلك يف أغلب األحيان، ويف 

والقضاء اجلزائي، وكل هذا نتطرق 08-08ستثنائية إىل القضاء اإلداري كما حدده قانون حاالت ا

اختصاص املطلب األول إىل يفمطلبني، نتطرق قمنا بتقسيمه إىلاملبحث حيثإليه من خالل هذا 

اختصاص القضاء اإلداري و يف املطلب الثاين إىل احملاكم الفاصلة يف املسائل االجتماعية كأصل، 

القضاء اجلزائي كاستثناء.و 

لاختصاص القضاء االجتماعي في منازعات التقاعد كأص:المطلب األول

على أنّه: " ترفع االعرتاضات على القرارات الصادرة عن 15-83من القانون 14نصت املادة

جلنة الطعن املسبق، يف مرحلة ابتدائية إىل احملكمة الفاصلة يف القضايا االجتماعية يف ظرف شهر بعد 

.2008لسنة 21واإلدارية، ج.ر. عدد ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية2008فيفري 28مؤرخ يف 09-08رقم قانون -1
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اللجنة أشهر ابتداءا من تاريخ استالم العريضة إذا مل تصدر3تبليغ قرار اللجنة، أو يف غضون 

قرارها."

م الفاصلة يف من خالل هذه املادة أّن اجلهة القضائية املختصة للفصل يف الطعون هي احملاكنفهم 

األصل يف الفصل يف املنازعات العامة اليت تدخل منازعات التقاعد ضمنها هي ، فاملسائل االجتماعية

نح االختصاص للمحاكم االجتماعية احملاكم الفاصلة يف املسائل االجتماعية، فاملنطق يقود إىل م

باعتبار هدفها هو محاية األفراد من املخاطر اليت ميكن أن تلحق �م كأفراد أو على مصدر رزقهم من 

دخل مهما كانت صفته سواءا كان أجرا أو معاشا أو منحة .... فسبب وجود هذه احملاكم هو 

سالفة الذكر إىل أحكام قانون ال08-08من قانون 15لقد أحالتنا املادة .1غرض اجتماعي

خيتص القسم االجتماعي منه تنص: " 500/6حيث جند املادة 2اإلجراءات املدنية واإلدارية 

منازعات الضمان االجتماعي والتقاعد.":يف املواد اآلتيةنعااختصاصا ما

لوالية جباية خالل اطالعنا على بعض القضايا اليت حتصلنا عليها من الصندوق الوطين للتقاعدمن 

وجدنا أّ�ا تتمحور خاصة حول طلب إعادة النظر يف مبلغ املعاش من طرف املؤمن له سواءا ذلك 

(الصندوق الوطين للتقاعد أو بالنظر سنوات االشرتاك أو ملدة العمل ورفض هيئات التقاعد ذلك

قني، أّما يف الطعون الصندوق الوطين للعمال غري األجراء)، أو احتساب سنوات االشرتاك بني الصندو 

املرفوعة من طرف هيئات التقاعد فتتعلق بتحصيل االشرتاكات لتسديد املستحقات والغرامات 

، أين أقام املدعي 3عن حمكمة جباية0077/07لقضية رقم وزيادات التأخري، ومثال على ذلك، ا

اء فيها أنه عمل يف دعوى اجتماعية ضد املدعى عليه املتمثل يف الصندوق الوطين للتقاعد، حيث ج

إىل 1964سنوات بالبلدية منذ 07و أنه عمل ملدة 1982عدة قطاعات وأنه متقاعد منذ سنة 

، غري أن هذه السنوات مل تدمج يف حساب التقاعد ومت إغفاهلا حبجة عدم وجود أي أثر 1971

.135قالية فريوز، املرجع السابق، ص -1
، السابق الذكر.نون اإلجراءات املدنية واإلدارية، يتضمن قا09-08قانون رقم -2
.2007جوان 25عن حمكمة جباية، صدر حكمها يف 0077/07القضية رقم -3
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احتسبها ضمن لالشرتاكات خالل هذه الفرتة، ودفع املدعى عليه( الصندوق الوطين للتقاعد) أنه

.معاش التقاعد

لمختصة للفصل في منازعات التقاعدالمحكمة ا:الفرع األول

، لكن قانون 1حدد قانون اإلجراءات املدنية السابق حمكمة مقر ا�لس للفصل يف منازعات التقاعد

وبالتايل نفهم من اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد مل حيدد احملكمة الفاصلة يف منازعات التقاعد، 

ذلك أننا البّد من العودة إىل القواعد العامة لالختصاص املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك من 

على أنّه: " يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة 37منه حيث تنص املادة 38و 37خالل املادتني 

له موطن معروف، فيعود القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعي عليه، وإن مل يكن

االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن له، ويف حالة اختيار املوطن يؤول االختصاص 

مل ينص القانون على خالف ذلك". اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع فيها املوطن املختار، ما

عليهم حيث تنص:" يف حالة تعدد فقد حددت اجلهة القضائية يف حالة تعدد املدعى38أّما املادة 

املدعى عليهم يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن 

أحدهم."

نفهم من خالل هاتني املادتني أنّه إذا كان املدعى عليه واحدا فيؤول االختصاص للجهة القضائية 

له موطن معروف فيكون االختصاص آلخر موطن اليت يوجد فيها موطن هذا األخري، وإذا مل يكن 

أّما يف حالة ص للجهة القضائية للموطن املختارتواجد فيه، ويف حالة اختيار موطن فيؤول االختصا

موطن أحدهم ليؤول االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها.اختيارتعدد املدعى عليهم فيتم 

الصادرة 47، املتضمن  قانون اإلجراءات املدنية القدمي، ج، ر، عدد 1966جوان 8يف املؤرخ 154-66من األمر رقم 8املادة -1

.1966جوان 9يف 
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كم الفاصلة في األمور االجتماعيةآجال رفع الدعوى أمام المحا :الفرع الثاني

ترفع الدعوى أمام احملاكم الفاصلة يف املواد االجتماعية يف أجل ثالثني يوما يبدأ حسا�ا من تاريخ 

يوما من تبليغ اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق 60تسليم تبليغ القرار املعرتض عليه، أو خالل 

.1أي ردإذا مل يتلقى املعينللعريضة

نالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع ألزم املدعى بالطعن يف القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية 

يف أجل حمدد، مما يدل على أن املشرع أراد من خالل ذلك التسريع يف الفصل يف هذه املنازعات، 

االجراءات املدنية واإلدارية اليت تنص على أنّه " من قانون 505ويؤكد ذلك أيضا من خالل املادة 

جيب على القاضي أن حتدد أول جلسة يف أجل أقصاه مخسة عشر يوم من تاريخ رفع الدعوى.

يفصل فيها يف أقرب اآلجال".

مة الفاصلة في المواد االجتماعيةتشكيلة المحك:الفرع الثالث

إن تشكيلة احملكمة الفاصلة يف املواد االجتماعية ملنازعات الضمان االجتماعي منها منازعات 

التقاعد هي نفس التشكيلة املقررة قانونا ملنازعات العمل حيث تنعقد احملكمة الفاصلة يف املواد 

االجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من املستخدمني، ولكن جيوز

للمحكمة أن تنعقد حبضور مساعد من العمال ومساعد من املستخدمني على األقل، ويف حالة 

، وإذا تعذر ذلك يتم تعويضهم بقاض أو بقاضني االحتياطينيغيا�م يتم تعويضهم باملساعدين 

.2يعينهما رئيس احملكمة

اختصاص الجهات القضائية األخرى كاستثناءلثاني:المطلب ا

املدين واجلزائي يف الفصل يف منازعات الضمان االجتماعي منها ، القضاء اإلداريخيتص كل من 

حيث نتناولطلبيه من خالل هذا املمنازعات التقاعد يف حاالت حددها القانون، هذا ما نتطرق إل

، السابق الذكر.تعلق مبنازعات الضمان االجتماعيامل08-08من القانون رقم 15املادة -1
الصادرة يف 6النزاعات الفردية يف العمل ج.ر.عدديتعلق بتسوية 1990فيفري سنة 6مؤرخ يف 04-90قانون رقم المن 08املادة -2

.1990فيفري سنة 07
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اختصاص القضاء املدين ، يف الفرع األولاختصاص القضاء اإلداري يف الفصل يف منازعات التقاعد

اختصاص القضاء اجلزائي يف الفصل يف منازعات مثيف الفرع الثاينل يف منازعات التقاعديف الفص

.يف الفرع الثالثالتقاعد

اختصاص القضاء اإلداري في الفصل في منازعات التقاعد:الفرع األول

فقد وضع املشرع استثناءا أن يؤول االختصاص للقضاء اإلداري وذلك 15-83مبوجب القانون 

حالة ما إذا كانت اإلدارات العمومية وا�موعات احمللية بصفتها هيئات مستخدمة طرفا يف املنازعة يف 

املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان 08-08، أما القانون 1مع هيئات الضمان االجتماعي

اليت : " ختتص اجلهات القضائية اإلدارية يف البت يف اخلالفات منه16نص يف املادة االجتماعي

تنشأ بني املؤسسات واإلدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبني هيئات الضمان 

االجتماعي."

يفهم من هذه املادة أنّه يف حالة ما إذا كانت املؤسسات واإلدارات العمومية طرفا يف النزاع مع 

،مال غري األجراءمنها الصندوق الوطين للتقاعد والصندوق الوطين للع،هيئات الضمان االجتماعي

فإّن القضاء اإلداري (احملاكم اإلدارية) هو املختص يف الفصل يف النزاع، وكذلك ما أكدته املادة 

.2من قانون االجراءات املدنية واإلدارية800

اختصاص القضاء المدني في الفصل في منازعات التقاعد::الفرع الثاني

84نستخلص اختصاص القضاء املدين يف الفصل يف منازعات التقاعد من خالل استقراء املادة 

السالف الذكر (امللغى) اليت تنص: " ميكن للمؤمن له أو لذوي حقوقه 15-83من القانون رقم 

على أنّه : " تدخل اخلالفات اليت ( امللغى) املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي15-83من القانون رقم 16ملادة اتنص-1

مستخدمة وبني هيئات الضمان االجتماعي، يف نطاق اختصاص القضاء قد تطرأ بني اإلدارات العمومية وا�موعات احمللية بصفتها هيئات 

اإلداري" .
على أنه: "احملاكم اإلدارية هي ، السابق الذكر،اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتضمن قانون 09-08قانون رقم المن800املادة تنص -2

.ة العامة يف املنازعات اإلداريةجهات الوالي

ل درجة حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ختتص بالفصل يف أو 

فيها." ذات الصبغة اإلدارية طرفا 
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طلب التعويضات عن األضرار الناجتة عن التأخري يف تصفية معاشات التقاعد أو ريع حادث عمل أو 

جز أو يف دفع األداءات املستحقة قانونا يف إطار القانون العام.الع

ملطالبة يفهم من خالل هذه املادة أنّه ميكن للمؤمن له أو لذوي حقوقه اللجوء للقضاء املدين 

التعويض عن األضرار الناجتة عن التأخري يف تصفية معاشات التقاعد، هيئات الضمان االجتماعي 

نستنتج إمكانية اللجوء 08-08أّما يف القانون اجلديد ، ملستحقة قانونااألداءات اوكذلك دفع

، حيث مسح املشرع هليئات الضمان االجتماعي برفع الدعوى 66للقضاء املدين من خالل املادة 

لصندوق الوطين للتقاعد ،ميكن ل، فنستخلص أنّه1أمام احملاكم املدنية لتحصيل املبالغ املستحقة

أمام احملاكم املدنية لتحصيل االشرتاكات.طين للعمال غري األجراء رفع الدعاوىندوق الو وكذلك الص

اختصاص القضاء الجزائي في الفصل في منازعات التقاعد:الفرع الثالث

أن املشرع ديف جمال الضمان االجتماعي جناملتعلق باملنازعات08-08من خالل استقراء القانون 

عمال غري أقر محاية قانونية هليئات الضمان االجتماعي من بينها صندوق التقاعد والصندوق الوطين لل

رض حالة عرض خدمات أو قبوهلا أو تقدميها بغيفاحلالة األوىلتتمثل األجراء وذلك يف حالتني

08-08من القانون 82نستنتج هذه احلالة من خالل املادة ، احلصول على أداءات غري مستحقة

اليت تنص:" دون اإلخالل باألحكام التشريعية املعمول �ا، يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني 

دج، كل شخص عرض 100.00دج إىل مائة ألف دينار 50.000وبغرامة من مخسني ألف دينار 

، أما ئدة الغري."خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض احلصول على أداءات غري مستحقة لفائدته أو لفا

اإلدالء بتصرحيات كاذبة قصد احلصول على أداءات غري مستحقة من هيئة فهي حالة احلالة الثانية

كما يلي: " دون اإلخالل 08-08قانون المن 83عليها املادة نصتالضمان االجتماعي

ة من ثالثني ألف باألحكام التشريعية املعمول �ا، يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرام

راءات على أنّه: " ال متنع إج، السابق الذكر،املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي08-08من القانون 66تنص املادة -1

التحصيل املنصوص عليها يف هذا القانون، هيئات الضمان االجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل اجلربي، اللجوء إىل رفع الدعاوى أمام 

اجلهات القضائية املختصة و التدابري االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة يف القانون العام."
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دج، كل شخص أدىل بتصرحيات كاذبة قصد 100.00دج إىل مائة ألف دينار 30.000دينار 

حصوله أو حصول الغري على أداءات أو تعويضات غري مستحقة من هيئة الضمان االجتماعي."

داخليا أوجب املشرع يف منازعات التقاعد تسوية املنازعةأنه خالل دراستنا هلذا الفصل نستنتجمن

فيتم عرض املنازعة أمام اللجنة احمللية للطعن ، يقة وديةللتسريع إىل إجياد حل يرضي الطرفني بطر 

املسبق يف أجل مخسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار املعرتض عليه، فتلتزم اللجنة باختاذ قرارها 

لية هذه القرارات يف أجل عشرة أيام يف أجل ثالثون يوما من تاريخ استالم الطعن و تبليغ اللجنة احمل

إذا مل يتوصل الطرفان إىل حل من خالل هذه اللجنة يرفع الطعن أمام اللجنة .صدور القرارمن تاريخ 

الوطنية للطعن املسبق إجباريا من طرف املعين قبل اللجوء إىل القضاء يف أجل مخسة عشر يوما من 

ملعرتض عليه، أو يف أجل ستني يوما من تاريخ إخطار اللجنة تاريخ استالم تبليغ قرار اجلنة احمللية ا

احمللية للطعن املسبق إذا مل يتلق املعين أي رد، وتلتزم اللجنة الوطنية باختاذ قرارها يف أجل ثالثني يوما 

من تاريخ استالم العريضة، و تقوم بتبليغ القرار إىل املعين يف أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

ن القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قابلة للطعن فيها أمام القضاء، تكو 

فتتحدد احملكمة املختصة بتحديد موضوع املنازعة، فيؤول االختصاص للقسم االجتماعي يف أغلب 

األحيان، ويف حاالت استثنائية للقضاء اإلداري أو املدين أو اجلزائي.  
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الفصل الثالث: تقييم نظام التقاعد في ظل التحوالت االقتصادية

يف اجلزائر يف عهد املتعلق بالتقاعد، وبعد أن كانت أنظمة التقاعد 12-83بعد صدور القانون 

االستعمار الفرنسي متعددة، واختلفت الصناديق املسرية هلا(كما رأيناها عند تطرقنا إىل تطور التقاعد 

يف اجلزائر)، أراد املشرع توحيده األنظمة وكذا توحيد الصناديق املسرية هلا، وكان املشرع صرحيا من 

يهدف هذا القانون إىل تأسيس نظام وحيد خالل هذا القانون حيث نصت املادة األوىل على أنه: "

توحيد للتقاعد"، كما نصت املادة الثانية منه: "يقوم النظام الوحيد للتقاعد على املبادئ التالية:

توحيد التمويل.، بتقدير االمتيازاتتوحيد القواعد املتعلقة ، القواعد املتعلقة بتقدير احلقوق

اليت عرفتها اجلزائر، أصدر عدة نصوص تشريعية، كما املشرع بعد اإلصالحات االقتصادية لكن

املتعلق بالتقاعد عدة تعديالت.12-83أدخل على القانون 

، حناول من خالل هذا الفصل القيام حبوصلة جلميع التعديالت اليت طرأت على منظومة التقاعد 

املشرع يف ظل املبحث األول: أهم اإلصالحات اليت تبناهافقسمنا هذا الفصل إىل مبحثني:

املبحث الثاين: اقرتاحات حول إصالح نظام التقاعد يف اجلزائر.التحوالت االقتصادية.

: أهم اإلصالحات التي تبناها المشرع في ظل التحوالت االقتصاديةالمبحث األول

من خالل استقراء قانون التقاعد مبختلف تعديالته، جند أن اإلصالحات اليت تبناها املشرع يف 

بالشروط اليت يقوم عليها نظام التقاعد، و كذلك متويل هذا النظام، هلذا منظومة التقاعد تتعلق أساسا

يت ختول قسمنا مبحثنا إىل مطلبني، خصصنا املطلب األول لدراسة اإلصالحات املتعلقة بالشروط ال

يل نظام التقاعد. خصصنا املطلب الثاين لدراسة اإلصالحات املتعلقة بتمو احلق يف معاش التقاعد، و 

معاش التقاعد: اإلصالحات المتعلقة بالشروط التي تخول الحق فيالمطلب األول

اختذنا هذه التسمية (اإلصالحات املتعلقة بشروط التقاعد)، باعتبار أن املشرع أدخل عدة  

و تتمثل يف: 12-83تعديالت على شروط التقاعد املنصوص عليها يف قانون 
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حبيث وضع نظام جديد للتقاعد بشروط جديدة يف هذا :101-94التشريعي صدور المرسوم 

املرسوم بعد األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، وبسبب تسريح العديد من العمال يتم حتويل الذين 

تتوفر فيهم الشروط الضرورية على هذا النوع من التقاعد، فتتم اإلحالة على التقاعد بصفة مسبقة 

سنوات قبل السن القانوين لإلحالة على التقاعد العادي.10قد تصل إىل خالل فرتة

تتمثل يف التقاعد دون :132-97خلق أنظمة تقاعد جديدة بشروط جديدة بصدور األمر رقم 

شرط السن و تطبق إذا كان العامل األجري قد أقام مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشرتاكات تعادل 

ع من خالهلا املدد اليت تدخل يف حساب هذه املدة و اليت تتمثل يف:سنة على األقل، كما وض32

حوادث ية بعنوان التأمينات على املرض واألمومة و عنها العامل تعويضات يومىاأليام اليت تقاض-

التعويض عن العطل فرتات العطل القانونية املدفوعة األجر أو فرتات االستفادة من ، العمل و البطالة

فرتات املسامهة الفعلية يف الثورة التحريرية.فرتات االستفادة من معاش التقاعد املسبق، األجراملدفوعة 

هو نظام التقاعد النسيب، حيث قلص املشرع آخر للتقاعد من خالل هذا األمر و خلق املشرع نظام 

ع سنة بالنسبة للمرأة، و دف45سنة بالنسبة للرجل و 50من سن اإلحالة على التقاعد إىل 

سنة.20اشرتاكات الضمان االجتماعي ملدة ال تقل عن 

العمال استفادة:034-99و القانون 183-96رقماألمرالتغيير من شروط التقاعد بموجب 

دفع من تقليص يف السن بشرطتميز بظروف بالغة الضررتالذين يعملون يف مناصب عمل 

من األقساط السنوية ذا األمرهلمن خالقلص املشرع، كما ت إضافية على عاتق املستخدماشرتاكا

بالنسبة للعامل املصاب بعجز تام و �ائي إذا كان ال 15إىل 20ساب املعاش من حلتمداليت تع

يستويف الشروط لالستفادة من معاش العجز.

، السابق الذكر.املسبقاملتعلق بالتقاعد10-94مرسوم تشريعي رقم -1
السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد،12-83املعدل و املتمم للقانون رقم  1997ماي سنة 31مؤرخ يف 13-97أمر رقم -2

أمر رقم 96-18 املعدل و املتمم للقانون رقم  83- 12 املتعلق بالتقاعد، السابق الذكر. - 3

السابق الذكر.املتعلق بالتقاعد،12-83لقانون رقم  املعدل و املتمم ل03-99قانون رقم -4
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أصبح األجر املعتمد كأساس حلساب املعاش التقاعد يساوي إما األجر الشهري املتوسط و املتقاضى 

خالل السنوات اخلمسة األخرية السابقة لإلحالة على التقاعد أو األجر الشهري املتوسط املقدر على 

كان ذلك أساس السنوات اخلمس اليت تقاضى فيها العامل األجر األقصى خالل حياته املهنية إذا

، بعد ما كان حيسب على أساس أجر املنصب الشهري 03-99أكثر نفعا له مبوجب القانون رقم 

املتوسط املتقاضى يف السنة األخرية السابقة لإلحالة على التقاعد أو اجر املنصب الشهري املتوسط 

اته مبوجب األعلى خالل حياملقدر على أساس السنوات الثالثة اليت تقاضى فيها العامل األجر 

يعتمد على أساس األجر الشهري 18-96مث أصبح مبوجب األمر قبل التعديل12-83القانون

املتوسط للسنوات الثالث األخرية السابقة لإلحالة على التقاعد، أو األجر الشهري املتوسط احملدد 

ثر نفعا له.على أساس السنوات الثالثة اليت تقاضى فيها العامل األجر األقصى إذا كان ذلك أك

من املبلغ السنوي األجر الوطين األدىن املضمون، واملبلغ %75حتديد املبلغ األدىن ملعاش التقاعد ب 

مرة 15من األجر اخلاضع الشرتاك الضمان االجتماعي وال جيب أن يتعدى %80األقصى ب 

منح التقاعد اقتتحمل الدولة إحل، كما 03-99القانونقيمة األجر الوطين األدىن املضمون مبوجب 

.)03-99القانون وجب املعدلة مب16ادةاملباحلد األدىن (

نصف من مبلغ اعد املمنوحة للمجاهدين من مرة و قام املشرع بالرفع عن املبلغ السنوي ملعاشات التق

( املادة 18-96األمر األجر الوطين األدىن املضمون إىل مرتني و نصف من هذا األخري. مبوجب 

)، و إذا كان أقل من ذلك تتحمل الدولة هذا الفارق طبقا 18-96مبوجب األمر املعدلة 25

كما تتحمل الدولة الفرق بني النسبة القصوى ،  )03-99مكرر املعدلة مبوجب القانون 25للمادة 

%20أي %100و النسبة احملددة للمجاهدين %80املنصوص عليها يف التقاعد العادي 

مبوجبلة عدم استيفائه لشرط مدة العملمنحة العامل ا�اهد يف حاتتحملها الدولة.وضع املشرع 

.18-96األمر 
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حيث تتحمل الدولة اشرتاكات التقاعد 03-99مبوجب القانون 29أضيفت الفقرة للمادة 

املستحقة على أصحاب العمل واألجر من باب التخفيضات عن حالة العجز و فرتة املشاركة يف 

نسبة للقطاع اخلاص.حرب التحرير الوطين بال

يف معاشات ذوي احلقوق كان معاش األرملة يف حالة زواجها مرة أخرى يسلب حصة معاشها 

-96و تنتقل إىل األوالد الذين كانوا حتت حضانة الغري، مث عدل املشرع هذه الفكرة مبوجب األمر 

عاش املنقول مهما  ، فأصبحت هذه احلصة تنتقل إىل األوالد الذين بإمكا�م االستفادة من امل18

وفاة اش املنقول يف حالةخفض املشرع من مدة العمل الالزمة للتمتع باملع.كما كانت صفتهم 

قلص املشرع هذا األمر و سنة مبوجب 15إىل 20العامل وهو غري متحصل بعد على املعاش من 

من الشهر الذي يلي ألول دد هذا  التاريخ يف اليوم امن تاريخ بداية التمتع باملعاش املنقول، فكان حي

ابتداءا ، فإن التمتع باملعاش املنقول يكون 2015أفريل 10تاريخ الوفاة أي إذا توىف العامل مثال يف 

يف اليوم املوايل للوفاة 18-96التمتع باملعاش املنقول مبوجب األمر ، فأصبح2015ماي 01من 

.2015أفريل 11ابتداءا من أفريل فإن التمتع باملعاش املنقول يكون10أي إذا توىف يف 

بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي 18-96مراجعة قيمة معاشات التقاعد مبوجب األمر 

12-83لس إدارة الصندوق الوطين للتقاعد بعدما كانت مبوجب القانون بناء على اقرتاح من جم

تراجع حسب تطور النقطة االستداللية املعتمدة حلساب األجر األساسي للعمال.

سنة مبوجب 60إىل 65قلص املشرع من السن اليت ختول احلق يف احلصول على منحة التقاعد من 

)19شرط اإل�اء الفعلي للعمل (م 18-96مر أضاف املشرع مبوجب األكما 03-99القانون 

للتمتع مبعاش التقاعد باإلضافة إىل شرط السن و شرط املدة.
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:151-16صدور القانون رقم 

لقد كان ملشروع قانون التقاعد اجلديد أثرا كبريا على املستوى السياسي و النقايب و االجتماعي، 

التجمعات النقابية و احلركات االجتماعية، بغية من حيث خلق صراع دام لعدة أشهر بني احلكومة و

سنة، و إلغاء كل من التقاعد النسيب و التقاعد دون 60الدولة يف اإلبقاء على التقاعد العادي ببلوغ 

شرط السن. لكن رغم كل هذه النداءات و املطالب و اإلضرابات فإ�ا مل تنجح يف وضع حد هلذا 

 قرار إصداره، حيث متت املصادقة على هذا القانون يف العدد األخري القانون، فلم ترتاجع الدولة يف

.2017، و دخل حيز التنفيذ ابتداءا من أول جانفي 2016من اجلريدة الرمسية لسنة 

أسباب صدور القانون:

املتعلق بالتقاعد، و قد نص يف عرض 12-83معدال للقانون 16-15جاء القانون اجلديد 

مت وضع اجلهاز اخلاص بالتقاعد النسيب و دون شرط السن يف سياق برنامج أسباب تعديله بأنه

التعديل اهليكلي، من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال اليت تلت غلق عدة مؤسسات وطنية، 

و بالرغم من جتاوز هذه الفرتة، استمر النظام الوطين للتقاعد يف تسجيل عدد معترب لطلبات 

، ما أدى 1997سنة، على أساس اجلهاز الصادر يف سنة 60التقاعد قبل االستفادة اإلرادية من

وكذلك من أسباب تعديل القانون املتعلق ،املالية للصندوق الوطين للتقاعدإىل اإلضرار بالتوازنات

باملائة من 52بالتقاعد هو ارتفاع عدد املتقاعدين تقاعدا نسبيا و دون شرط السن، حيث أن نسبة 

اعد املباشرة تتمثل يف معاشات التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن يف �اية معاشات التق

مستفيد من معاش التقاعد النسيب أي ما 551980، فسجل الصندوق الوطين للتقاعد 2015

باملائة، 15،6باملائة من املعاشات املباشرة، و تقدر نسبة معاش التقاعد دون شرط السن 35يعادل 

وأمام ارتفاع عدد ، ائة من عدد املتقاعدين اإلمجايلبامل0،036ل التقاعد املسبق إال بينما ال ميث

املستفيدين من التقاعد النسيب و دون شرط السن ما أدى إىل ارتفاع مبلغ املعاشات املمنوحة يف إطار 

باملائة من 46مليار دج، أي ما يعادل 405هذا النوعني من التقاعد، حيث يقدر املبلغ ب 

، و يعود سبب هذا االرتفاع حسب ما صرح به املدير العام 2015ملعاشات املقدمة يف سنة ا

78، املتعلق بالتقاعد، ج، ر، عدد 12-83، يعدل و يتمم القانون رقم 2016ديسمرب سنة 31مؤرخ يف 15-16قانون رقم -1

.2016ديسمرب 31الصادرة يف 
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وبسبب الرفع من األجور، ما أدى بالعديد من 2012للصندوق الوطين للتقاعد هو أنه يف سنة 

طريق أحد هذا النوعني من التقاعد، باعتبار أن مبلغ معاشهم مال اختيار الذهاب إىل التقاعد عن الع

سيكون معترب، حيث تبني إحصائيات الصندوق الوطين للتقاعد أن قبل هذه السنة فإن ارتفاع عدد 

املتقاعدين يف هذا النظامني ( التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن) و كذلك التقاعد املسبق  

ابتداءا من سنة باملائة7باملائة يف السنة الواحدة، مث ارتفعت هذه النسبة إىل أكثر من 4كان بنسبة 

20121.

مليار دج يف 428حسب تقديرات الصندوق الوطين للتقاعد فإنه سيصل عجز الصندوق إىل 

يف حني مل يتم إلغاء نظامي التقاعد النسيب والتقاعد دون شرط السن، وسريتفع العجز إىل 2017

سنة 15ملائة خالل با50، فالفرق بني اإليرادات والنفقات سيصل إىل 2021مليار دج يف 600

مليار دج. وأمام هذا العجز مت التكفل به عن طريق 200القادمة، حيث يقدر يف الوقت احلايل ب 

من أجل دفع املعاشات يف CNASالتضامن بني الصناديق السيما صندوق الضمان االجتماعي

.2الوقت احملدد

خنفاض احلاد يف أسعار البرتول، كما أن من بني أسباب تعديل القانون املتعلق بالتقاعد هو اال

باعتبار أن حصة من املوارد املالية اليت ميول �ا الصندوق الوطين الحتياطات التقاعد هو من اجلباية 

البرتولية. 

التعديالت التي جاء بها القانون:

حناول تلخيص أهم ما جاء به القانون اجلديد فيما يلي:

) على األقل للرجال، إال أنه ميكن للمرأة 60احتفاظ املشرع بشروط التقاعد العادي ببلوغ ستني سنة(

سنة كاملة، و الشرط اآلخر هو قضاء مدة مخس 55االستفادة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 

1- Explications de Slimane Mellouka, directeur général de la CNR, EL WatanWeek

end, 28 Octobre 2016, p 03.
2-Explications de Slimane Mellouka, ibid, p 03.
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مع سنة على األقل 7،5) سنة على األقل يف العمل، و إثبات عمل فعلي تساوي مدته 15عشرة(

دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي.

60السن األدىن للتقاعد (أعطى املشرع من خالل هذا القانون حرية للعامل يف مواصلة نشاطه بعد 

.ل هذه الفرتة إحالته على التقاعدسنوات، ال ميكن للهيأة املستخدمة خال5ذلك يف حدود سنة)، و 

استفادة العمال الذين يشغلون مناصب ( جد شاقة) كما عرب عنها املشرع، من التقاعد قبل سن 

) سنة بعد قضاء فرتة دنيا يف هذا املنصب، و حتدد قائمة مناصب العمل واألعمار 60الستني(

املناسبة هلا وكذا الفرتة الدنيا الواجب قضاؤها يف هذه املناصب عن طريق التنظيم. 

تفادة العمال الذين ميارسون وظائف ذات التأهيل العايل واملهن ذات التأهيل النادر، إمكانية اس

بطلب منهم من متديد سن التقاعد، وحتدد قائمة هذه الوظائف واملهن، وكذا شروط وكيفيات ختويل 

احلق يف متديد سن التقاعد، والقواعد اخلاصة بتصفية املعاش املتعلقة �ا عن طريق التنظيم.

مصادر إضافية لرفع متويل نفقات التقاعد.وضع 

حتديد فرتة انتقالية مد�ا سنتان، ميكن منح معاش التقاعد مع االنتفاع الفوري، إذا كان العامل األجري 

) سنة على األقل و بلغ 32قد أمت مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشرتاكات تعادل اثنتني و ثالثني(

.2018) سنة يف 59. تسع ومخسون (2017) سنة يف58ان ومخسون (مثعلى األقل:

إلغاء كل من التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن.

هذا القانون اجلديد ميكن وضع بعض املالحظات:باستقراء

كما عرب عنها "شاقةاليت تتميز بظروف جد لألعمال"استغرق املشرع مدة زمنية لوضع قائمة -

لصعوبة ملناصب من ختفيض يف السن، و السبب يعود رمبا و اليت يستفيد عمال هذه ااملشرع،

.هذه املناصبتصنيف 
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بالرجوع إىل التشريعات املقارنة جند املشرع السعودي عرب عن هذه األعمال ب"األعمال الشاقة أو 

أعمال شاقة ، فحدد قائمة هذه األعمال حبيث حيق للمشرتكني الذين يعملون يف1الضارة بالصحة" 

أو ضارة بالصحة يف حالة عدم خضوعهم ألحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم املستحق إذا 

تتوىل الالئحة حتديد ماهية هذه األعمال و اجلهات اليت و 2بلغت مدة اشرتاكهم مائة و عشرون شهرا

الالئحة التنفيذية يف املادة و لقد حددت ، 3يعملون فيها و السن اليت يسمح هلم فيها بالتقاعد املبكر

) من 38/د) من املادة (1هذه األعمال حيث نصت على أنه:" يف تطبيق أحكام الفقرة(4/3

النظام، حيق للمشرتكني الذين يعملون باألعمال الشاقة أو الضارة بالصحة اآليت بيا�م، طلب 

رت لدى املشرتك منهم مدة احلصول على معاش التقاعد يف سن اخلامسة و اخلمسني فأكثر، مىت تواف

-بعمال املناجم الذين يعملون داخل املنجم.-أ) مائة و عشرين شهرا:120اشرتاك ال تقل عن (

العمال الذين -جعمال احملاجر الذين يعملون يف تكسري و تفجري و تعبئة األحجار و املواد اخلام.

-دالعمل أمام األفران العالية احلرارة.يعملون يف جمال صهر املعادن كاحلديد و الصلب الذين يباشرون 

و يشرتط إلفادة املشرتك من أحكام الغواصون الذين يتطلب عملهم املعتاد الغوص يف أعماق البحار.

هذه الفقرة أن يكون قد استمر يف مزاولة األعمال املشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات اخلمس 

ب تقرير التفتيش املعتمد من مدير املكتب."األخرية من مدة اشرتاكه، و يثبت ذلك مبوج

، الذي غري جذريا من خالله 404-2014القانون رقم رأما عن املشرع الفرنسي فقد أصد

اعتماد ،، فيتم من خالل ما نص عليه1أحكام األعمال الشاقة وفق مناذج حمددة عن طريق مرسوم

كان على املشرع حسب رأينا أن يقتدي باملشرع السعودي يف تسمية هذه األعمال ب"األعمال الشاقة أو الضارة بالصحة" بدال من" -1

هذه األعمال، والسبب يف ذلك أن هناك العديد من األعمال تعترب جد شاقة و األعمال اليت تتميز بظروف جد شاقة"، حلصر أكثر قائمة

ال تضر بصحة العامل، و بالتايل تسهيل أكثر يف وضع هذه القائمة.
هجري.3/9/1421بتاريخ 33من نظام التأمينات االجتماعي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/1-/38املادة -2
هجري، اخلاصة بنظام التأمينات 25/10/1421بتاريخ 128الصادرة بقرار وزير العمل و الشؤون االجتماعية رقم الالئحة التنفيذية-3

االجتماعي السعودي.
4- Loi n° 2014- 40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de

retraite.
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1- Art .D. 4161- 2 du décret n° 2014- 1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des

travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de

pénibilité et à sa traçabilité, modifié par décret n° 2015- 1888 du 30 décembre 2015

relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la

modification de certains facteurs et seuils de pénibilité : " Les facteurs de risques

professionnels et les seuils d’exposition mentionnés à l’article L.4161-1 sont ainsi fixés :

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES

PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation Intensité

minimale

Durée
minimale

al Manutentions manuelles de charges définies
à l'article R. 4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de

15 kilogrammes
600 heures

par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de

250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la
charge ou prise de la charge au sol
ou à une hauteur située au-dessus
des épaules

Charge unitaire de
10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées
par jour

120 jours par
an

bjPostures pénibles définies comme positions
forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus
des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou
positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du
torse fléchi à 45 degrés

900 heures
par an

c) Vibrations mécaniques mentionnées à I

article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et

aux bras

Valeur d'exposition
rapportée à une
période de
référence de 8
heures de 2,5 m/s2

450 heures
par an

Vibrations transmises à l'ensemble

du corps

Valeur d'exposition
rapportée à une
période de
référence de 8
heures de 0,5 mis7

« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :

FACTEUR DE RISQUES

PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
a) Agents chimiques dangereux
mentionnés aux articles R. 4412-3
et R, 4412-60, y compris les
poussières et les fumées

Exposition à un agent
chimique dangereux
relevant d'une ou plu-
sieurs classes ou catégories
de danger définies à
l'annexe I du règlement
(CE) n° 1272/2008 et
figurant dans un arrêté du
ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents
chimiques dangereux, par application d'une grille
d'évaluation prenant en compte le type de
pénétration, la classe d'émission ou de contact de
l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation
ou de fabrication, les mesures de protection
collective ou individuelle mises en oeuvre et la
durée d'exposition, qui est définie par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de la
santé

b) Activités exercées en milieu
hyperbare définies à l'article R.
4461-1

Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions
ou travaux par an

cl Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au
moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R.

4431

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de
référence de huit heures d'au moins 81 décibejs (A) / 600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête

au moins égal à 135 décibels (C)

. 120 fois par an

« 3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES

PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation Intensité

minimale

Durée minimale
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اليت متنح بعض احلقوق املتعلقة و حساب شخصي وقائي للعمال الذين يشتغلون يف األعمال الشاقة 

بالتقاعد إذا كان هؤالء العمال معرضني ألحد أو لعدة عوامل من األخطار املهنية املنصوص عليها 

عرض: ، الت، الوضعيات الشاقةالثقيلةنقل احلموالتمن خالل هذا املرسوم و على سبيل املثال:

لألصوات، االهتزازات،  لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، ملواد كيميائية،و كذلك العمل الليلي، 

" حسب درجة التعرض points، يعمل هذا احلساب على أساس نقاط"املتكرر، ساعات متقطعة

هلذه األخطار، 

ات األخرية النتهاء يف السنو و تستعمل هذه النقاط إما للتحويل املهين للعامل إىل أعمال أقل خطر

.1حياته املهنية أو بإضافة مدة معينة إىل فرتة تأمينه أو اإلحالة إىل التقاعد املسبق

مل يبني املشرع ما هي املصادر اإلضافية اليت ميكن من خالهلا رفع متويل نفقات التقاعد.-

للتقاعد، فراع بذلك وضع املشرع هذا التعديل اجلديد بغية منه يف إعادة توازن الصندوق الوطين -

املصلحة االقتصادية.

ن إن إلغاء املشرع لنظام التقاعد النسيب و كذلك نظام التقاعد دون شرط السن قد يعيد تواز -

يفقد منظومة حسب رأينا هذا اإلجراء يف املدى املتوسط أو البعيد، لكنالصندوق الوطين للتقاعد

.مرونتها إىل حد ماالتقاعد اجلزائرية

: اإلصالحات المتعلقة بتمويل نظام التقاعدالثانيالمطلب 

a) Travail de nuit dans les
conditions fixées aux articles L.
3122-29 à L. 3122-31

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

b) Travail en équipes successives

alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5
heures

50 nuits par an

cl Travail répétitif caractérisé par
la réalisation de travaux
impliquant l’exécution de
mouvements répétés, sollicitant
tout ou partie du membre
supérieur, à une fréquence
élevée et sous cadence
contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes :15

actions techniques ou plus

1 900 heu

900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle
variable ou absence de temps de cycle : 30 actions
techniques ou plus par minute

1-ANNE Lavigne, op.cit , p 28.
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واجه نظام التقاعد من حيث متويله عدة مشاكل تتعلق بعدم توازنه املايل و ذلك لعدة اعتبارات 

تتمثل أساسا يف: 

إحالة جزء منهم دى إىل تسريح العديد من العمال و األزمة االقتصادية اليت مست املؤسسات مما أ•

يعين زيادة عدد املتقاعدين مقارنة بعدد املشاركني يف هذا النظامإىل التقاعد، مما

حتميل الصندوق الوطين للتقاعد ألعباء تتعلق بالتضامن الوطين، حيث قامت الدولة بتحميله •

ألعباء بعض اإلجراءات اليت اختذ�ا واليت تدخل يف ايطار التضامن الوطين و تتمثل هذه األخرية يف :

بدفع منحة للمتقاعدين الذين 1994جويلية 1الوطين للتقاعد ابتداءا من حتميل الصندوق -

دج تدفع شهريا لكل متقاعد يقل معاشه من 120دج/شهريا تقدر ب 7000يقل معاشهم عن 

من 22دج إذا كان له زوج يتكفل به، (جاء هذا اإلجراء مبوجب املادة 240دج شهريا و 7000

كان دفعها يتم من 1992)، و جتدر اإلشارة إىل أنه قبل سنة 1994قانون املالية التكميلي لسنة 

طرف الدولة.

بالنسبة للمتقاعدين اجلدد، و قد كلف الصندوق 1997ماي 01مت إلغاء هذه املنحة ابتداءا من 

مبلغا يقدر ب 1998إىل 1994الوطين للتقاعد لتسديد هذه املنحة خالل الفرتة 

.1جلدول التايل دج، كما يبينه ا5948189464

املنحة التكميلية للمعاشات و الريعالسنة

1994215285860

19955644012011

19968680814341

19975492942801

19982681261711

.101، 100بن عبد الرمحان إلياس، املرجع السابق، ص -1
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4641899485ا�موع

جدول يبني النفقات اليت حتملها الصندوق الوطين للتقاعد بعنوان املنحة التكميلية للمعاشات 

(ICPR).و الريع 

منه على أن املبلغ السنوي للمعاش ال 16يف املادة 12-83نص املشرع من خالل القانون -

نفهم عن مرة قيمة معدل الساعات يف األجر الوطين األدىن املضمون ف2300ميكن أن يقل عن 

مرة قيمة معدل 2300ذلك أن هذا املبلغ للمعاش إذا كان يقل عن هذه القيمة فيتم رفعها إىل 

الساعات يف األجر الوطين األدىن املضمون و هو املبلغ األدىن و بالتايل يتحمل الصندوق الوطين 

للتقاعد هذا الفرق.

أي 17نصوص عليها يف املادة يتحمل الصندوق الوطين للتقاعد الفرق بني النسبة القصوى امل-

من أجر املنصب %20أي يتحمل الصندوق %100و النسبة احملددة لفئة ا�اهدين 80%

).12-83من قا 24الشهري ( م 

عن السنوات املعتمدة يتحمل الصندوق الوطين للتقاعد الفرق التكميلي املدفوع بني املبلغ الناتج-

.12-83من القانون 25املادة بعنوان التقاعد و املبلغ احملدد يف

وضع أنظمة تقاعد جديدة من طرف املشرع، نتج عن ذلك اختالل التوازن بني العمال املالزمني -

بدفع االشرتاكات و املتقاعدين، أي أن نسبة املتقاعدين ارتفعت نظرا أن معظمهم

اعد دون شرط السن ملن اختار الذهاب إىل التقاعد باختاذ أنظمة جديدة كالتقاعد النسيب أو التق

تتوفر فيهم الشروط الضرورية.

ل إصالح نظام التقاعد في الجزائر: اقتراحات حو المبحث الثاني

إلصالح نظام التقاعد ال بد من األخذ بعني االعتبار املوازنة بني املصلحة االقتصادية من جهة 
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االقتصادية فقط سِيؤدي حتما إىل واملصلحة االجتماعية من جهة أخرى، ألن مراعاة املصلحة 

على منظومة التقاعد، وبالتايل التأثري على املستفيدين سواء كان املتقاعدون يف حد ذا�م أو التشديد

ذوي حقوقهم، وتكون مراعاة املصلحة االقتصادية باختاذ اإلجراءات اآلتية:

الرفع من نسبة االشرتاك.-

مدة العمل الالزمة.الرفع من سن اإلحالة على التقاعد و من -

إلغاء أنظمة التقاعد اجلديدة كليا.-

الرفع من السنوات املعتمدة حلساب األجر.-

اخلفض من نسبة التثبيت.-

اخلفض من نسبة املعاش املنقول.-

ال يكون كذلك إصالح نظام التقاعد مبراعاة املصلحة االجتماعية فقط ألن ذلك سِيؤدي إىل 

نفقاته، وبالتايل عدم التوازن بني نفقاته وإيراداته.استنزاف صندوق التقاعد بارتفاع

واملصلحة املوازنة بني املصلحة االقتصاديةلذلك فإن إصالح نظام التقاعد يف اجلزائر يكون ب

االجتماعية، وهلذا السبب قدم ا�لس الوطين واالجتماعي وكذا البنك العاملي جمموعة من التوصيات، 

املطلب األول إىل توصيات ا�لس ذا املبحث يف مطلبني، نتطرق يف وهذا ما سنتناوله من خالل ه

نتطرق يف املطلب الثاين إىل اإلجراءات املتخذة ي و كذا توصيات البنك العاملي، و الوطين و االجتماع

من طرف املشرع اجلزائري.

البنك العالميصيات المجلس الوطني واالجتماعي و المطلب األول: تو 

كذا البنك العاملي عدة يف اجلزائر قدم ا�لس الوطين واالجتماعي و التقاعدإلصالح منظومة 

توصيات اليت من املمكن أن تعمل �ا الدولة، �دف إعادة التوازن للصندوق الوطين للتقاعد و اليت 

نتطرق هلا من خالل هذا املطلب يف فرعني، الفرع األول توصيات ا�لس الوطين و االجتماعي، الفرع 

اين توصيات البنك العاملي.الث
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االجتماعيع األول: توصيات المجلس الوطني و الفر 

بسبب تأثري املتغريات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر يف امليدان االجتماعي، وبسبب تواصل العجز 

يف نظام التقاعد، أوصى ا�لس الوطين واالجتماعي باستمرار السلطات العمومية باستعمال سياستها 

الجتماعية تزامنا مع التطورات االقتصادية اليت عرفتها الدولة باالنتقال إىل اقتصاد السوق، حيث أن ا

اخنفاض عدد املشرتكني الناتج عن البطالة ديني بسبب اتساع نطاق التقاعد، و ارتفاع عدد التقاع

يستلزم البحث عن و انتشار العمل غري الرمسي، أدى ذلك إىل تأزم وضعية التقاعد يف اجلزائر، مما 

حلول ميكن من خالهلا إعادة التوازن املايل لنظام التقاعد فشكل ذلك أهم انشغاالت احلكومة 

حيث تتكون 1996والشركاء االجتماعيني، وبذلك مت تأسيس ثالثية من طرف احلكومة يف سنة 

تقاعدين، فقدمت هذه األخرية من ممثلني عن احلكومة، املستخدمني، الفدرالية الوطنية للعمال امل

جمموعة من االقرتاحات إلجياد توازن مايل لصندوق التقاعد تتمثل يف ضرورة: 

إلغاء التزام نظام التقاعد بتسديد نفقات التضامن الوطين (منح ا�اهدين) و جعلها على عاتق -

سنة 40خزينة الدولة، و متديد مدة االشرتاك للحصول على تقاعد كامل و اقرتحت حتديدها ب 

.2005عمل ابتداء من سنة 

مع رفع سنوات اخلدمة املأخوذة بعني االعتبار %16رفع نسبة االشرتاك املخصصة للتقاعد إىل-

لتحديد األجر املرجعي حلساب املنحة.

.ضموناملعدم إحلاق املنح الدنيا و كذا زيادة الزوج املكفول بالنظر إىل األجر الوطين األدىن -

ملنح التقاعد مع القيام بإنشاء جهاز يشرف على حتصيل االشرتاكات تأسيس حد أقصى-

.1املمولة للصندوق الوطين للتقاعد

قويدر ميمونة، نظام التقاعد و السياسة االجتماعية يف اجلزائر، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق (ختصص القانون -1

.162، ص 2005، 2004االجتماعي)، جامعة وهران، 
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إلصالح أنظمة التقاعد، يعترب البنك العاملي يف جمال املعاشات األكثر مسامهة يف تقدمي منوذج 

، حيث مت تشخيص الوضع العام ألنظمة 1994يف سنة وذلك من خالل التقرير الذي مت نشره 

التقاعد من خالل هذا التقرير، بالتايل اتضح أنه من شأن ارتفاع أمل احلياة، اخنفاض عدد املواليد و 

االرتفاع السريع لنسبة املسنني، أن يتحمل شباب األجيال القادمة تكلفة اقتصادية معتربة، فال تضمن 

سواء كان تمراريتها على املدى الطويل حسب وجهة نظر البنك العاملي، أنظمة التقاعد احلالية اس

ذلك بالنسبة للدول النامية و اليت تعرف ظاهرة التحضر، تنقل السكان، ا�اعة، احلروب، حيث 

يساهم ذلك يف تالشي مفهوم العائلة و الطرق التقليدية للتضامن و لدعم املسنني، أو بالنسبة للدول 

تعرف ارتفاعا مستمرا يف قيمة منح التقاعد مما يؤثر على املالية العامة للدولة و على املتقدمة اليت 

.1النمو االقتصادي بشكل عام

يرى البنك العاملي أن تطبيق أنظمة التقاعد القائمة على معيار التوزيع يعترب خطأ مكلفا، لذا يقرتح 

بإمكانه أن يضمن يف نفس الوقت األمن الذي دمة و الدول النامية، منوذجا لنظام التقاعد للدول املتق

متويل جزء منه على نظام يف و النمو االقتصادي للبلد، يعتمد هذا النموذج االقتصادي للمسنني، 

حيث خيتلف عن النظام القائم على التوزيع، كونه عند تسيريه بشكل جيد، يعمل على الرمسلة،

وطنية،ادخارو األسواق املالية، بإمكانه أن ميثل أداة أساسية إلتباع سياسة االرتقاء مبستوى االدخار

و العمل على السري اجليد للموارد املالية العامة من طرف السلطات العمومية، و اختاذ اإلجراءات اليت 

.2حتد من االقرتاض من أجل االستهالك أو اخنفاض مستوى األصول املرتاكمة

العاملي جمموعة من التوصيات اليت ميكن من خالهلا إجراء تعديالت على نظام التقاعد قدم البنك 

واليت تسمح بإعادة التوازن املايل له، فريى بضرورة بناء نظام ضمان اجتماعي يقوم على األعمدة 

نية إطار احلماية الدنيا املضمونة فإنه يقرتح بأن تكون ممولة من ضرائب الدولة (امليزايفالتالية:

.117، 116أقاسم نوال، املرجع السابق، ص -1
.117، ص نفسهأقاسم نوال، املرجع -2

: توصيات البنك العالميالفرع الثاني
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إنشاء ، ل مشارك حبسب موارده اليت يدفعهاإنشاء نظام تقاعد اختياري ممول من طرف ك، لعمومية)ا

نظام تقاعد مبين على الرمسلة املطلقة و ذلك بإنشاء أنظمة للتقاعد منظمة عن طريق هيئات 

.1عمومية

اهليئات الدولية، إال أنه أثار صدور تقرير البنك الدويل حول املعاشات جدال كبريا بني العديد من 

،مبرور الوقت تقبلت و دعمت هذه اهليئات منوذجا قريبا من النموذج املقرتح من طرف البنك الدويل

للتقاعد، حيث يشمل املستوى األول يعتمد هذا النموذج على نظام خمتلط و متعدد املستويات

دد معاش التقاعد حسب االشرتاكات حي(وظيفة إعادة التوزيع، و املستوى الثاين املبدأ اإلكتواري

.2ميول من خالل الرمسلةاختياريكنظاماملدفوعة)، و السعي إىل تطوير املستوى الثالث

: اإلجراءات المتخذة من طرف المشرع الجزائريالمطلب الثاني

نظرا للمشاكل اليت عان منها صندوق التقاعد عرب عدة سنوات، قرر املشرع اختاذ بعض اإلجراءات 

اليت ميكن من خالهلا إعادة التوازن ( إذا أمكن األمر ذلك)، و من بينها إدخال تعديالت على 

منظومة التقاعد تتمثل يف: 

تتمثل في :12-83إدخال تعديالت على قانون 

من القانون 4اعد باحلد األدىن القانوين يكون على عاتق الدولة طبقا لنص املادة إحلاق منح التق

.املتعلق بالتقاعد12-83من القانون 16املعدلة للمادة 99-03

تتحمل ميزانية الدولة سنوات املشاركة يف حرب التحرير الوطين املعتربة كسنوات اشرتاك، و اليت مسيت 

.03-99مكرر من القانون 25لنص املادة بنفقات التضامن الوطين طبقا 

أساسه منحة جر الشهري املتوسط اليت حتسب علىتوسيع املدة املتخذة بعني االعتبار حلساب األ

سنوات األحسن طبقا 5التقاعد بدل من ثالث سنوات أصبحت تقدر خبمس سنوات األخرية أو 

.03-99من القانون 2لنص املادة 

.164نظام التقاعد و السياسة االجتماعية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص قويدر ميمونة،-1
119.2أقاسم نوال، املرجع السابق، ص -2
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تتم بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقرتاح من مراجعة قيمة منح التقاعد

جملس هيئة التقاعد بعدما كانت تتم بناء على تطور النفقة االستداللية املعتمدة حلساب األجر 

املتعلق بالتقاعد.03-99من القانون 9األساسي حسب نص املادة 

مبوجب قرار من الوزير املكلف بالضمان زيادة الزوج املكفول أصبحت حتدد بطريقة جزافية 

.03-99من القانون 3االجتماعي بناء على اقرتاح من جملس إدارة هيئة طبقا لنص املادة 

من األجر اخلاضع الشرتاك الضمان %80حتديد حد أقصى ملعاش التقاعد يتمثل يف أن ال يتجاوز

.03-99من القانون 5االجتماعي وفقا لنص املادة 

من شركات التأمني على %2حيث مت اقتطاع %16مت رفع نسبة االشرتاك املخصصة للتقاعد إىل 

إضايف لصندوق كمدخول مليار دج 7 قدرت حبوايل البطالة و جعلها خمصصة للتقاعد و اليت

.19991التقاعد سنة

، 2منه30املادة يف2006وجب قانون املالية التكميلي إنشاء صندوق وطين الحتياطات التقاعد مب

مهمته تسيري املوارد املالية املسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمسامهة يف استمرار 

(نسبة من اجلباية البرتولية املنظومة الوطنية للتقاعد و دميومتها، تتكون املوارد املالية هلذا الصندوق من:

اديق الضمان االجتماعي، حصة من باملائة، حصة من الفائض يف خزينة صن2اليت تقدر ب 

عائدات املنقولة للصناديق املكلفة بضمان أداءات التقاعد،تأجري و بيع األمالك العقارية و عائدات

الوصايا، املوارد األخرى أو املسامهات أو اإلعانات احملتملة).توظيف األموال، اهلبات و 

.1999األجراء يف سنة فصل صندوق التقاعد للعمال غري األجراء عن نظام تقاعد 

15-16إلغاء نظام التقاعد النسيب و نظام التقاعد دون شرط السن مبوجب القانون اجلديد رقم 

.12-83املعدل للقانون رقم 

من خالل دراستنا هذه يتبني لنا أن املشرع اجلزائري أدخل عدة تعديالت على قانون التقاعد، و 

ه بني اليت عرفتها الدولة، و كذلك بغية منه يف خلق نظام يوازي فيذلك ملواكبة التطورات االقتصادية 

.165-164نظام التقاعد و السياسة االجتماعية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص قويدر ميمونة،-1
، السابق الذكر.2006ي لسنة لتكميل، يتضمن قانون املالية ا04-06من األمر رقم 30ة املاد-2
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و املصلحة االجتماعية من جهة ثانية، و تنصب هذه أساسا على املصلحة االقتصادية من جهة

نظرا أن الصندوق الوطين ،الشروط اليت ختول احلق يف التقاعد، و أخرى على متويل نظام التقاعد

قام �ذه سابقا يعاين من عجز مستمر خاصة يف السنوات األخرية، وللتقاعد كما تطرقنا إليه 

لكن ما نستنتجه من خالل التعديل األخري الذي هذا العجز.بغية منه يف إنقاذالتعديالت كذلك

املصلحة االقتصادية أكثر.ىراع16-15قام به املشرع من خالل القانون 
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عاش اجلزائريون يف عهد االستعمار حياة عمل بدون ضمان لفرتة شيخوختهم، فكان نظام التقاعد 

لكن سرعان ما أخذت اجلزائر استقالهلا، استمر العمل نهم فقط دون سواهم.ميتد إىل البعض م

بالقوانني الفرنسية بصورة مؤقتة إال ما ميس منها بالسيادة الوطنية، إىل أن وضعت اجلزائر قوانينها 

لكن لتعدد القوانني و األنظمة يف هذه الفرتة و صعوبة تطبيقها، كان البد من اخلاصة يف السبعينات.

.وحد املشرع من خالل هذا القانون نظام 1983تشريع قانون موحد، وهذا ما قام به املشرع يف سنة 

التقاعد من حيث احلقوق املقررة للعامل املتقاعد على حد سواء، واالمتيازات املمنوحة هلم مبوجب 

وحيد هذا النظام، ووحده من حيث التمويل، حيث وحد مجيع الصناديق املوجودة بتأسيس صندوق 

املتمثل يف الصندوق الوطين للتقاعد.

مل يدم الوضع على حاله بعد التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، فكان البد من مسايرة هذه 

التحوالت بوضع شروط و مبادئ جديدة للتقاعد تتماشى مع الوضعية االجتماعية للفئة املتقاعدة.

د املسبق، التقاعد النسيب، والتقاعد دون شرط السن، كما وضع املشرع أنظمة تقاعد جديدة كالتقاع

أنشأ صناديق جديدة كالصندوق الوطين للعمال غري األجراء.

أن املشرع اجلزائري يعتمد على نظام التوزيع يف متويل نظام هذه الدراسةمن خاللكذلكتوصلنا

دفعها العامل، ليتقاضاها املتقاعد التقاعد، فيتم متويل صندوق التقاعد عن طريق االشرتاكات اليت ي

على شكل معاش أو منحة الذي يتم حسابه على أساس األجر املرجعي، مدة التأمني ونسبة 

االعتماد لسنوات التأمني، كما تتحمل الدولة الفروقات كما نص عليها قانون التقاعد.  

ات العامة واليت يتم كما توصلنا من خالل دراستنا أن منازعات التقاعد تدخل ضمن املنازع

تسويتها داخليا عن طريق اللجنة احمللية للطعن املسبق، وإذا مل يتوصل الطرفان إىل حل يرفع الطعن 

أمام اللجنة الوطنية للطعن املسبق، و يف حالة فشل التسوية الداخلية يرفع النزاع أمام القضاء.
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أثر فعال باإلصالحات االقتصادية اليت من خالل كل هذا نستنتج أن نظام التقاعد املطبق حاليا ت

اجيابيات نظام التقاعد بعد اإلصالحات فمن عرفتها اجلزائر فأفرز نتائج اجيابية وأخرى سلبية.

االقتصادية:

منح نظام التقاعد بعد اإلصالحات االقتصادية امتيازات أكثر للمتقاعد وذوي حقوقه واملتمثلة يف: 

سبق حلماية العمال املهددين بالتسريح ألسباب اقتصادية.وضع املشرع نظام التقاعد امل-

يف التقاعد النسيب و التقاعد دون شرط السن فوسع وضع املشرع أنظمة تقاعد جديدة املتمثلة-

املشرع من قاعدة املستفيدين من امتيازات التقاعد.

العامل يف حياته باملائة من األجر الذي كان يتقاضاه 80ميكن ملعاش التقاعد أن يصل إىل -

املهنية.

باملائة من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون.75حتديد املبلغ األدىن ملعاش التقاعد ب -

الرفع من األجر املعتمد كأساس حلساب معاش التقاعد إىل األجر الشهري املتوسط املتقاضى -

اعد أو األجر الشهري املتوسط املقدر على خالل السنوات اخلمسة األخرية السابقة لإلحالة على التق

أساس السنوات اخلمسة اليت تقاضى فيها العامل األجر األقصى خالل حياته املهنية إذا كان ذلك 

أكثر نفعا له.

وضع املشرع منحة للعامل الذي بلغ السن القانونية لإلحالة على التقاعد ومل يستويف مدة العمل.-

الرفع من عالوة الزوج املتكفل به.         -

يتكفل بتقاعد العمال غري األجراء.خاصوضع صندوق-

وضع صندوق التقاعد االحتياطي لتكوين احتياطات تغطي عجز الصندوق الوطين للتقاعد. -

مان إعادة تثمني معاشات ومنح التقاعد يف شهر ماي من كل سنة بقرار من الوزير املكلف بالض-

االجتماعي بناء على اقرتاح جملس إدارة هيئة التقاعد. 

أضاف املشرع للسنوات املعتمدة كفرتة من فرتات العمل، الفرتة اليت استفاد خالهلا املؤمن له من -

معاش التقاعد املسبق والفرتة اليت استفاد خالهلا تعويضا بعنوان التأمني على البطالة.
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شات ذوي احلقوق من اليوم املوايل لتاريخ الوفاة بعد أن كان يف اليوم أصبح تاريخ التمتع مبعا-

األول من الشهر الذي يلي الوفاة.

مرة من مبلغ األجر الوطين 2،5مرة إىل 1،5الرفع من مبلغ معاشات تقاعد ا�اهدين من -

األدىن املضمون.

تصادية، إال أن هذا مل مينع من  إفراز لكن رغم هذه املزايا اليت أتى �ا املشرع بعد اإلصالحات االق

آثار سلبية واملتمثلة يف: 

ارتفاع عدد املتقاعدين مقارنة بعدد املشرتكني الدافعني الشرتاكات التقاعد، مما أدى إىل عجز -

الصندوق الوطين للتقاعد عن تسديد معاشات ومنح التقاعد.      

وإعادة توازن الصندوق، من خالل القيام بعدة هلذا السبب حياول املشرع إصالح هذا العجز و 

حماوالت لتعديل التشريع املتعلق بالتقاعد وهذا عن طريق:

باملائة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 18,25الرفع املستمر من نسبة االشرتاكات، حىت بلغت -

الذي حيدد توزيع نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي.15-236

الذي يعدل و يتمم القانون رقم 15-16تعديالت مبوجب القانون اجلديد رقم القيام بعدة-

املتعلق بالتقاعد واملتمثلة:83-12

الرفع من سن اإلحالة على التقاعد بصورة اختيارية من طرف العامل ملدة مخس سنوات بعد السن -

القانونية، وال يستطيع خالهلا املستخدم إحالة العامل على التقاعد.

مكرر من القانون.48فع متويل نفقات التقاعد مبصادر إضافية كما نصت عليها املادة ر -

، مما يفهم إلغاء التقاعد 13-97مكرر اليت أتى �ا املشرع مبوجب األمر رقم 6إلغاء املادة -

النسيب و التقاعد دون شرط السن.

ائر ال تكمن يف تطبيق القانون وإمنا مما تقدم ميكن أن نتوصل أن العيب يف منظومة التقاعد يف اجلز 

ثارآلظر إىل املدى القريب والبعيد يف تشريعه أساسا، ألنه كان على املشرع قبل وضع أي امتياز أن ين
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هذا االمتياز والعواقب اليت ميكن أن تنتج عن هذا التشريع، و ليس فقط استخدام السياسة 

االجتماعية حينما يستدعي األمر ذلك. 

نا ال يكمن احلل يف تغيري التشريع املتعلق بالتقاعد كما فعل املشرع اجلزائري، ألن ذلك حسب رأي

يؤدي إىل إحداث اضطرابات لدى الفئة العاملة إللغاء امتيازات كانوا يطمحون هلا، وإمنا احلل يكمن 

وق الوطين يف البحث عن حلول بديلة اليت من املمكن هلا إنعاش منظومة التقاعد وإعادة توازن الصند

:من خاللفإن إصالح منظومة التقاعد يكون حسب رأينافللتقاعد.

التفتح أكثر على االقتصاد العاملي بإجناز مشاريع كربى واستقطاب استثمارات أجنبية، وبالتايل -

تشجيع التشغيل وتوظيف عدد كبري من العمال يشاركون يف إثراء أنظمة التقاعد بدفع اشرتاكات 

إجبارية.

لى التقاعد بعمال جدد يسامهون يفاإلبقاء على أنظمة التقاعد اجلديدة بشرط إحالل احملالني ع-

دفع االشرتاكات، مبا أن اجلزائر تعمل على معيار التوزيع لتساهم الفئة النشيطة يف تكوين أداءات يتم 

التقاعد.دفعها يف شكل معاشات ومنح للمتقاعدين، وذلك تفادي ألي اختالل يف توازن صندوق 

بوضع عقوبات صارمة.القضاء على العمل غري الرمسي-

كما فعل تقاعد خاصة تعمل بنظام الرمسلة و يكون االخنراط فيها اختياريملا ال وضع صناديق و -

.املشرع الفرنسي

استثمار االشرتاكات اليت يدفعها العمال مث إعادة توزيعها على شكل منح و معاشات -

لمتقاعدين، أو على األقل استثمار الرصيد اإلجيايب اليت تتحصل عليها صناديق التقاعد عند حتقق ل

العجز يف املستقبل.ذلك كما فعل املشرع املغريب لتكوين أموال تساهم يف تغطية 



مالحــــــــــق



مالحق

194

التنظيم الداخلي لمقر الصندوق الوطني للتقاعد:01ملحق رقم 

املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد.1997أفريل 16القرار املؤرخ يف المصدر: 

المدیریة الفرعیة لتحویل
العملیات

ازات المدیریة الفرعیة لإلنج
و التجھیزات

مدیریة التقاعد

المدیریة الفرعیة للتنظیم و
المنازعات في مجال األداءات

ع المدیریة الفرعیة للتنسیق م
أنظمة التقاعد األجنبیة

صفیة لمتابعة تالمدیریة الفرعیة 
و تحریر حواالت المعاشات و 

منح التقاعد

المدیریة الفرعیة لإلعالم و 
الوثائق

ي مدیریة تسییر المسار المھن
للمؤمنین

ة المدیریة الفرعیة لمعالج
اإلعالم اآللي

المدیریة الفرعیة لحفظ 
الوثائق

مدیریة المالیة أو العون

یةالمكلف بالعملیات المال

المدیریة الفرعیة 
للمیزانیة

ات المدیریة الفرعیة للعملی
ةالمالیة و تسییر الخزین

المدیریة الفرعیة 
للمحاسبة

ابعة المدیریة الفرعیة لمت
تحصیل االشتراكات

مدیریة اإلعالم و التنظیم

تالمدیریة الفرعیة للدراسا

اللالمدیریة الفرعیة لالستغ

یمالمدیریة الفرعیة للتنظ

طیط المدیریة الفرعیة للتخ
و اإلحصاءات

مدیریة اإلدارة العامة

المدیریة الفرعیة 
نللمستخدمین و التكوی

یر المدیریة الفرعیة لتسی
للممتلكات العقاریة و 

المنازعات

ائل المدیریة الفرعیة للوس
العامة

لوطني للتقاعدامقر الصندوق
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لصندوق الوطني للتقاعدللوكاالت الوالئية لالتنظيم الداخلي :02ملحق رقم 

املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد.1997أفريل 16املؤرخ القرار�المصدر:

ر خارج الصنف: الوكاالت التي تسی

متقاعد على األقل60.000

المعاشات

إعادة تسییر الحسابات الفرعیة و

ضبط مسارات الحیاة المهنیة

العملیات المالیة و تحصیل 

االشتراكات

اإلدارة العامة

یر التي تسالصنف األول:  الوكاالت 

متقاعد على األقل20.000

المعاشات و إعادة ضبط 

مسارات الحیاة المهنیة

العملیات المالیة و تحصیل 

االشتراكات

اإلدارة العامة

سیر الصنف الثاني: الوكاالت التي ت

متقاعد20.000أقل من 

المعاشات و إعادة ضبط مسارات

الحیاة المهنیة

المالیة و تحصیل العملیات 

االشتراكات و اإلدارة العامة

قاعدالوكاالت الوالئیة للصندوق الوطني للت
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تصنيف الوكاالت الوالئية:04رقم ملحق

الو�االت�الوالئية�صناف

الصنف��ول 

ا��زائر�شرق 

ا��زائر�غرب

سطيف

ت��ي�وزو

تلمسان

و�ران

بجاية

البليدة

قسنطينة

باتنة

الصنف�الثا�ي

املسيلة

برج�بوعر�ر�ج

بومرداس

عنابة

الشلف

مستغانم

�سكرة

سيدي�بلعباس

ميلة

جيجل

الوادي

ت�بازة

ورقلة

تيارت
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تا�ع�الصنف�الثا�ي

البو�رة

معسكر

سكيكدة

املدية

قاملة

غل��ان

ع�ن�تموش�ت

أم�البوا��

غرداية

ا��لفة

ع�ن�الدف��

ت�سة

الصنف�الثالث

سوق��راس

خ�شلة

الطارف

�غواط

سعيدة

�شار

البيض

ت�سمسيلت

أدرار

النعامة

تم��است

إل��ي 

تندوف

، حيدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين 2015جانفي سنة 15ؤرخ يفاملقرار ال:المصدر

للضمان االجتماعي لغري األجراء. 
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:60ملحق رقم 

31/12/2016تطور منح و معاشات التقاعد الى غاية 

املجموع منح�أخرى 
التقاعد�

التكمي��

املعاشات�

املدفوعة����

ا��ارج

منحة�التقاعد�

املنقول 

منحة�التقاعد�

املباشر

معاش�التقاعد�

املنقول 

معاش�التقاعد�

املباشر

1 253
942

67 737 6 402 25 928 48 603 515 774 656 431 2000

1 341
161

62 649 6 402 28 206 54 130 549 634 702 078 2001

1 422
645

53 604 6 482 30 752 58 596 583 931 742 227 2002

1 512
681

55 531 6 365 33 768 64 182 624 121 783 659 2003

1 605
527

61 487 6 412 37 603 72 688 666 076 822 200 2004

1 688
055

44 433 6 491 40 731 77 723 692 905 869 728 2005

1 771
596

36 398 6 310 44 365 82 162 726 838 911 487 2006

1 858
902

34 364 6 340 48 392 88 723 763 159 951 890 2007

1 948
138

29 347 6 504 52 396 96 789 797 379 994 694 2008

2 075
444

34 606 6 202 55 301 102 151 875 448 1 035 702 2009

2 169
892

28 575 6 576 57 807 109 369 897 352 1 098 185 2010

2 189
702

26 268 6 553 60 768 117 770 853 732 1 150 585 2011

2 319
531

25 235 6 733 64 312 127 911 877 789 1 242 526 2012

2 482
454

18 214 6 783 67 482 139 693 910 352 1 357 912 2013

2 630
362

18 209 6 815 70 890 154 211 930 341 1 467 878 2014

2 773
615

18 209 6 865 74 085 167 290 952 157 1 572 991 2015

2
978 557

18 209 6 916 78 406 178 645 980 391 1 733 972 2016

cnr-dz.comاملصدر: 
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:07ملحق رقم 

منحنى يبين تطور معاشات و منح التقاعد

cnr-dz.comاملصدر: 

10/10/2017اطلع عليه يوم 
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:08ملحق رقم

من معاشات و منح التقاعد المباشرة حسب السن و الجنس حتى توزيع المستفيدين

31/12/2016.

المجموع

التقاعد دون شرط 
السن التقاعد النسبي التقاعد المسبق منحة التقاعد التقاعد العادي األعمار

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

30 780 30 780 ]45 ; 40]

43 395 12 82 18 187 25 114 ]50 ; 45]

171 057 3 987 15 526 34 367 111 203 27 85 5 862 ]55 ; 50]

275 285 5 368 109ة79 16 428 144 072 333 27 023 2 952 ]60 ; 55]

499 507 3 445 90 195 11 129 141 645 6 494 50 116 35 326 161 157 ]65 ; 60]

341 651 2 446 46 945 4 518 82 762 5 682 42 913 23 573 132 812 ]70 ; 65]

219 926 489 27 134 237 27 223 3 634 27 806 16 954 116 449 ]75 ; 70]

155 651 7 292 3 527 2 694 16 833 12 443 112 862 ]80 ; 75]

109 159 2 216 11 139 9 546 86 258 ]85 ; 80]

45 305 1 309 4 986 4 135 34 875 ]90 ; 85]

16 316 503 1 663 1 534 12 616 ]95 ; 90]

4 585 181 476 570 3 358 أو أكثر95

617 912 1
15 747

266
283

84 866 566 326 27 418 22 713 155 932 136 966 663 339 المجموع

282 030 651 192 445 178 645 800 305
المجموع 

العام

cnr-dz.comاملصدر: 
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:09حق رقممل

31/12/2016توزيع المستفيدين من معاش التقاعد المنقول حسب السن والجنس حتى 

المجموع
األصول المكفولیناألطفال  معاش الزوج

األعمار
األم األب إناث ذكور إناث ذكور

14 658 13 611 1 047 ]21 ; 0]

28 231 27 517 631 83 ]25 ; 21]

39 564 38 305 742 517 ]30 ; 25]

44 220 41 247 1 127 1 825 21 ]35 ; 30]

57 422 51 165 1 569 4 592 96 ]40 ; 35]

76 837 9 63 256 2 463 10 842 267 ]45 ; 40]

85 307 42 59 381 3 395 21 902 587 ]50 ; 45]

93 310 233 10 49 214 3 759 39 035 1 059 ]55 ; 50]

89 752 445 43 32 516 2 675 52 896 1 177 ]60 ; 55]

99 912 1 017 126 20 112 1 646 75 614 1 397 ]65 ; 60]

83 111 1 118 151 7 448 627 72 752 975 ]70 ; 65]

79 042 1 489 224 2 972 251 73 337 769 ]75 ; 70]

73 590 1 619 294 1 449 152 69 455 621 ]80 ; 75]

66 654 1 838 373 817 81 63 063 482 ]85 ; 80]

32 539 1 139 229 237 37 30 618 279 ]90 ; 85]

12 206 587 115 113 8 11 267 116 ]95 ; 90]

036 4 278 52 113 6 3 561 26 أو أكثر95

980 391
9 814 1 617 409 513 20 216 531 359 7 827 المجموع

11 431 429 729 539 231 المجموع العام

cnr-dz.comاملصدر: 
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:10لحق رقم م

31/12/2016توزيع المستفيدين من منح التقاعد المنقولة حسب السن و الجنس حتى 

المجموع
األصول األطفال المكفولین معاش الزوج

األعمار
األم األب إناث ذكور إناث ذكور

1 037 981 56 ]21 ; 0]

2 086 2 049 37 ]25 ; 21]

3 227 3 172 37 18 ]30 ; 25]

4 094 3 938 57 99 ]35 ; 30]

5 296 4 958 60 270 8 ]40 ; 35]

6 061 5 214 96 737 14 ]45 ; 40]

5 729 4 113 135 1 463 18 ]50 ; 45]

6 302 2 3 234 144 2 900 22 ]55 ; 50]

6 811 6 2 344 131 4 311 19 ]60 ; 55]

8 747 17 1 613 90 6 972 55 ]65 ; 60]

6 545 14 1 515 38 5 920 57 ]70 ; 65]

6 623 22 4 214 31 6 292 60 ]75 ; 70]

5 994 22 3 113 5 790 66 ]80 ; 75]

5 673 29 2 43 5 554 45 ]85 ; 80]

2 692 27 2 19 2 608 36 ]90 ; 85]

1 110 9 8 1 078 15 ]95 ; 90]

379 371 8 أو أكثر95

78 406
148 12 32 528 912 44 383 423 المجموع

160 33 440 44 806 المجموع العام

.cnr-dzاملصدر: 
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عقائمة المراج

I-المراجع باللغة العربية

:المؤلفات -أوال

.1982األوىل، دار العريب، أمحد حسن الربعي، الوجيز يف التأمينات االجتماعية، الطبعة-1

الطبعة آليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي يف القانون اجلزائري، سليمان،أمحية-2

.2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الثالثة

زء أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري ( عالقة العمل الفردية )، اجل-3

.1998اجلزائر، املطبوعات اجلامعية، الثاين، ديوان

)، ديوان التفاقياالقانون ة يف التشريع اجلزائري املقارن (أمحية سليمان، قانون عالقات العمل اجلماعي-4

.2012اجلزائر،املطبوعات اجلامعية،

رييت، اجلزائر، منشورات ببن رجدال آمال، محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري،-5

2010.

، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثالثةتأدييب يف تشريع العمل اجلزائري،بن صاري ياسني، التسريح ال--6

2010.

املقارن، الطبعة األوىل، دار بن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري و-7

.2011احلامد، عمان، 

املرتتبة اآلثارو صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري ( نشأة عالقة العمل الفردية بن عزوز بن -8

.2010الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، ها)،نع

بومحيدة عطاء اهللا، التسريح لسبب اقتصادي( مفهومه، إجراءاته و آثاره )، ديوان املطبوعات اجلامعية، -9

.2009اجلزائر، 

اجلديد والئحته خالد السيد حممد عبد ا�يد موسى، شرح نظام التأمينات االجتماعية السعودي -10

.2014األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، اململكة العربية السعودية، التنفيذية،الطبعة



قائمة�املراجع

206

خليفي عبد الرمحان، الوجيز يف منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع،-11

.2008اجلزائر، 

سامل مساح، التشريعات االجتماعية ( منهاج األخصائي االجتماعي يف ميادين املمارسة املهنية )، -12

.2010ب احلديث، األردن، االطبعة األوىل، عامل الكت

.2009، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثانيةسعد عبد العزيز، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، -13

دار اهلدى، الطيب، التأمينات االجتماعية يف جمال الضمان االجتماعي وفق القانون اجلديد،مسايت -14

.2014اجلزائر،  

مسايت الطيب، املنازعات العامة يف جمال الضمان االجتماعي على ضوء القانون اجلديد، دار اهلدى، -15

.2009اجلزائر، 

يف اململكة العربية ات االجتماعيةالسيد عيد نايل، الوسيط يف شرح نظامي العمل و التأمين-16

.1992، مطابع جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، السعودية

عامر سلمان عبد امللك، الضمان االجتماعي( يف ضوء املعايري الدولية و التطبيقات العملية)، ا�لد -17

.1998األول، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 

، الطبعة األوىلعباسة مجال، تسوية املنازعات الطبية يف قانون الضمان االجتماعي اجلزائري واملقارن، -18

.2015دار احلامد، عمان، 

، دار السالم للطباعة ىلو الطبعة األ، التكافل االجتماعي يف اإلسالم،عبد اهللا ناصح علوان-19

.دون تاريخ النشرو النشر، سوريا،

لقانون االجتماعي يف الوجيز يف قانون العمل و احلماية االجتماعية( النظرية العامة لعجة اجلياليل، -20

.2005دار اخللدونية، اجلزائر اجلزائر)، 

.2010دار هومة، اجلزائر، ، قويدري مصطفى، عقد العمل بني النظرية و املمارسة-21

ملكملة)، دار املطبوعات حممد حسن قاسم، شرح التأمينات االجتماعية (النظام األساسي والنظم ا-22

.2010اجلامعية، مصر، 
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.1997، مصر، شرنار دون د، نصور، قانون التأمني االجتماعيحممد حسني م-23

حممد حسني منصور، قانون العمل ( ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل -24

تحكيم، اإلضراب و اإلغالق اجلماعي، النقابات العمالية، املنازعات اجلماعية، التسوية والوساطة وال

.2007)، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 

، املؤسسة الطبعة األوىلحممد رياض دغمان، النظام العام يف عالقات العمل ( دراسة مقارنة)، -25

.2015احلديثة للكتاب، لبنان، 

منشورات احلليب مصطفى أمحد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمني االجتماعي، الطبعة األوىل،-26

.2010احلقوقية، لبنان، 

و أخالقيات مقدم سعيد ، الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور تسيري املوارد البشرية -27

.2010املهنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

منشورات احلليب ،  لبنان والشرق األوسطيفمالط هيام، الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية-28

.1999احلقوقية، لبنان، 

هديف بشري الوجيز يف شرح قانون العمل ( عالقات العمل الفردية واجلماعية )، الطبعة الثانية، -29

.2009جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، 

هشام مصطفى اجلمل، دور املوارد البشرية يف متويل التنمية ( بني النظام املايل اإلسالمي و النظام -30

.2006املايل الوضعي ( دراسة مقارنة))، دار الفكر اجلامعي، مصر 

لياس، أزمة قانون العمل املعاصر بني �ج تدخل الدولة و مذهب اقتصاد السوق، الطبعة يوسف إ-31

.2006األوىل، دار وائل للنشر، مصر، 

الرسائل والمذكرات:-ثانيا

رسائل الدكتوراه:-1

يف اجلزائر على ضوء التغريات االقتصادية احلالية، أطروحة مقدمة أقاسم نوال، إصالح نظام التقاعد .1

.2010،2011لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
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بن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل بني اإلطار القانوين و الواقع العملي، رسالة دكتوراه،  .2

.2008، 2007كلية احلقوق، جامعة وهران، 

فتحي وردية، ضوابط إ�اء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري، رسالة لنيل شهادة.3

،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية احلقوق و العلوم السياسية،الدكتوراه يف العلوم القانونية

2010.

و تكاملها مع اآلليات اجلديدة للتقاعد يف ظل آفاق الشركة الوطنية للتأميناتحمديد مليكة، واقع و -.4

، 3التحوالت االقتصادية الراهنة، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

2012.

ة نبايل فطة، إزالة التنظيم يف قانون العمل و محاية العمال املسرحني ألسباب اقتصادية، أطروحمعاشو–.5

.2008-2007لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مذكرات الماجستير:-2

بن دمهة هوارية، احلماية االجتماعية يف اجلزائر دراسة حتليلية لصندوق الضمان االجتماعي( دراسة .1

املاجستري، كلية العلوم حالة صندوق الضمان االجتماعي تلمسان)، مذكرة خترج لنيل شهادة 

.2015، 2014، -تلمسان -اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد 

بن رجال آمال، محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة .2

.2008، 2007املاجستري يف احلقوق (فرع عقود و مسؤولية)، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، 

للتقاعد)، بن عبد الرمحان إلياس، إشكالية نظام التقاعد يف اجلزائر( دراسة حالة الصندوق الوطين .3

ون سنة.ة علوم مالية، جامعة اجلزائر. درسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادي

جعيجع حسني، النظام القانوين للتقاعد يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اإلدارة و املالية، .4

.2003-2002(اجلزائر)، السنة اجلامعية جامعة بن عكنون 

فريوز، احلماية القانونية للعامل من األخطار املهنية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قالية .5

.2012قانون املسؤولية املهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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كشيدة باديس، املخاطر املضمونة و آليات فض املنازعة يف جمال الضمان االجتماعي، رسالة مقدمة -.6

ملاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، لنيل شهادة ا

2010.

قويدر ميمونة، نظام التقاعد و السياسة االجتماعية يف اجلزائر، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف .7

.2005، 2004احلقوق (ختصص القانون االجتماعي)، جامعة وهران، 

املايل للضمان االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون االجتماعي، ميموين أمحد، التوازن .8

.2011، 2010جامعة وهران، 

المقاالت العلمية:-ثالثا  

سبل تطويره، احملاماة، جملة دورية تصدرها مجعية هيئات احملامني باملغرب، أمحد جديرة، تنظيم التقاعد و .1

.1993، جانفي 34عدد 

ز حممد الطاهر، التسيري الذايت للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية، جملة دفاتر بوحنية قوي و عزي.2

2012السياسة و القانون، جامعة قصدي مرباح ورقلة، العدد السابع، جوان 

بسكرة، العدد -قريف عبد احلميد، نظام التقاعد يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر.3

.2008الثالث عشر، مارس

حممد حمسن، إشكالية التنسيق بني أنظمة التقاعد يف القطاعني العام و اخلاص، ا�لة املغربية لإلدارة .4

.1996سبتمرب -، جويلية16احمللية و التنمية، عدد 

المداخالت:-رابعا

امللتقى الدويل بن عزوز بن صابر، هل الذهاب اإلرادي ميس مببدأ احلفاظ على الشغل، مداخلة مقدمة يف -1

.2001يف القانون االجتماعي، التشريعات االجتماعية: مسألة التشغيل، كلية احلقوق، جامعة وهران، 

دراسة -حاكمي بوحفص، سوق العمل و انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على اجلانب االجتماعي-2

.2001، كلية احلقوق، جامعة وهران، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل يف القانون االجتماعي-حالة اجلزائر

زيدان حممد، يعقويب حممد، فعالية املوارد التمويلية املتاحة ملؤسسات التأمني االجتماعي اجلزائري يف حتقيق -3

امللتقى الدويل السابع حول " الصناعة التأمينية، مقدمة يف مداخلة ، السالمة املالية لنظام الضمان االجتماعي
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بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية "، جامعة حسيبة بن-جتارب الدول–و آفاق التطوير الواقع العملي

.2012ديسمرب 04-03، العلوم التجارية و علوم التسيري، املنعقد يومي 

مداخلة مقدمة مسايت الطيب، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكله العملية،-4

ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم يف

، دون تاريخ.عة فرحات عباساالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جام

زائر،االقتصادية على التشغيل والبطالة يف اجلاإلصالحاتعبد الرزاق نذير، بن يوسف نوة، انعكاسات -5

احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،  إسرتاتيجيةمقدمة يف امللتقى الدويل حول مداخلة

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة املسيلة.

امللتقى الوطين يفمقدمة، مداخلةنظام التقاعد يف ظل اإلصالحات االقتصادية اجلزائريةقويدر ميمونة،-6

الثاين حول الظروف االقتصادية للمؤسسة و أثرها على عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، جامعة جيجل، 

.2010مارس 11و10يومي 

التقارير-خامسا

املركز العريب للتأمينات االجتماعية، أمهية املرونة يف ربط سن التقاعد الستحقاق معاش التقاعد لبعض -1

1991ؤمن عليها، منظمة العمل العربية، صنعاء، الفئات امل

مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدويل، متويل املعاشات التقاعدية، ، مكتب العمل الدويل، -2

اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي، جنيف.
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:تشريعيةالنصوص ال-سادسا

النصوص الدولية: -1

بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف املشاريع الصناعية و التجارية 35االتفاقية رقم .1

و املهن احلرة و العاملني يف منازهلم و خدم املنازل، املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل 

1937ية جويل18،  بدأ نفاذها يف 1933جوان 8الدولية يف دورته السابعة عشر جبنيف يف 

..

بشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي للمستخدمني يف املشاريع الزراعية املنعقدة 36االتفاقية رقم .2

، 1933جوان 8مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته السابعة عشر جبنيف يف 

.1937جويلية 18بدأ نفاذها يف 

للضمان االجتماعي املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة بشأن املعايري الدنيا 102االتفاقية رقم .3

، بدأ نفاذ االتفاقية يف 1952جوان 4العمل الدولية يف دورته اخلامسة و الثالثني جبنيف يف 

.1955أفريل 27

بشأن إعانات العجز و الشيخوخة و الورثة املنعقدة مبوجب املؤمتر العام 128االتفاقية رقم .4

1، بدأ نفاذها يف 1967جوان 7ولية يف دورته احلادية و اخلمسني جبنيف يف ملنظمة العمل الد

.1969نوفمرب 

.1968فيفري 27االتفاقية اجلزائرية البلجيكية يف جمال الضمان االجتماعي املوقعة بتاريخ .5

2004سبتمرب 29االتفاقية اجلزائرية التونسية يف جمال الضمان االجتماعي املوقعة يف .6

بشأن املستوى األدىن للتأمينات االجتماعية، املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة 3ة رقم االتفاقي.7

.1971مارس 27العمل العربية بالقاهرة يف 

االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة .8

.1973سمرب سنة دي30اجلمهورية التونسية، املؤرخة يف 

اتفاقية التعاون املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اململكة املغربية يف جمال .9

، حيث متت املصادقة على 1991جانفي سنة 7الشؤون االجتماعية املوقعة يف الرباط بتاريخ 
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، 1991جويلية سنة 14املؤرخ يف214-91هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34ج.ر. عدد 

االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و .10

، حيث متت املصادقة على 1991فيفري سنة 23حكومة اململكة املغربية، املوقعة باجلزائر يف 

، 1991جويلية سنة 14املؤرخ يف 215-91مبوجب املرسوم الرئاسي رقم هذه االتفاقية 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34ج.ر. عدد 

بني 1973ديسمرب سنة 30ملحق االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املربمة بتاريخ .11

4املوقعة بتونس يف حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اجلمهورية التونسية،

14املؤرخ يف 217-91، حيث متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1991مارس 

.1991جويلية سنة 17الصادرة يف 34، ج.ر. عدد 1991جويلية سنة 

8الصادرة عن منظمة العمل الدولية، حيث عقدت دور�ا السابعة عشر يف 43التوصية رقم .12

واليت تسمى توصية التأمني 1933جوان سنة 29ماد هذه االتفاقية يف ، مت اعت1933جوان 

ضد العجز و الشيخوخة و الوفاة.

بشأن  إعانات العجز و الشيخوخة و الورثة املنعقدة مبوجب املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية  يف دورته احلادية 131التوصية رقم .13

.1967جوان 7اخلمسني جبنيف يف و

شريعات المقارنة:الت-2

.1972جويلية 27ظهري .1

هجري.3/9/1421بتاريخ 33التأمينات االجتماعي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/نظام.2

بتاريخ 128الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل و الشؤون االجتماعية رقم .3

.السعوديهجري، اخلاصة بنظام التأمينات االجتماعي 25/10/1421

أفريل 7مؤرخة يف 14املتضمن قانون العمل املصري اجلديد، ج.ر.عدد 2003لسنة 12قانون رقم .4

2003.
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، يتعلق بضمان مستقبل و عدالة يف 2014جانفي 20مؤرخ يف 40-2014قانون فرنسي رقم .5

نظام التقاعد.

عض العوامل العمال لبيتعلق بتعرض 2014أكتوبر 9مؤرخ يف 1159-2014مرسوم فرنسي رقم .6

املؤرخ 1888-2015املعدل مبوجب املرسوم رقم حدود الشقاء و التتبعملا بعدمن األخطار املهنية

يتعلق بتبسيط احلساب الشخصي لالحتياط لألعمال الشاقة و تعديل بعض 2015ديسمرب 30يف 

و حدود الشقاء.عوامل

النصوص التشريعية و التنظيمية الوطنية:-3

:نصوص التشريعيةال3-1

القوانين:3-1-1

القوانين العضوية:3-1-1-1

، األساسي للقضاةالذي يتضمن القانون2004سبتمرب سنة 6املؤرخ يف 11-04عضوي رقم قانون .1

.2004سبتمرب  سنة 8الصادرة يف 57ج.ر. عدد 

القوانين العادية:3-1-1-2

املتضمن متديد التشريع الفرنسي يف اجلزائر إال ما يتعارض مع السيادة الوطنية 62/157رقمقانون.1

.1962ديسمرب 31مؤرخ يف 

، األساسي العام للعامل، ج.ريتضمن القانون 1978أوت سنة 02مؤرخ يف 12-78قانون رقم .2

.1978لسنة 32عدد 

عدد .التأمينات االجتماعية، ج.رتعلق ب، امل1983جوان سنة 02مؤرخ يف 11-83قانون رقم .3

.1983جويلية  03يف الصادرة28

5يف الصادرة28تعلق بالتقاعد، ج.ر.عدد امل1983جويلية 2مؤرخ يف 12-83قانون رقم .4

معدل ومتمم1983جويلية 

.1996جويلية 7يف الصادرة42، ج.ر.عدد 1996جويلية 6مؤرخ يف18-96باألمر رقم 
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.1997جوان 4يف الصادرة38، ج.ر.عدد 1997ماي 31يف مؤرخ 13-97األمر رقم 

مارس  24يف الصادرة20،ج.ر.عدد 1999مارس 22مؤرخ يف03-99بالقانون رقم 

1999.

يتعلق حبوادث العمل و األمراض املهنية، ج.ر. 1983جويلية سنة 2مؤرخ يف 13-83قانون رقم .5

.1983جويلية سنة 5الصادرة يف 28عدد 

يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي،1983جويلية سنة 2مؤرخ يف 15-83قانون رقم .6

.1983جويلية سنة 5الصادرة يف 28ج.ر.عدد 

27املؤرخ يف 02-05املعدل و املتمم باألمر رقم 1984جوان 09ؤرخ يف م11-84قانون رقم .7

.2005فيفري 27الصادرة يف 15األسرة، ج. ر. عدد ، املتضمن قانون 2005فيفري 

ديسمرب 30الصادرة يف 55، ج.ر.عدد 1986ديسمرب 29مؤرخ يف 15-86قانون رقم .8

.املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي15-83، املعدل للقانون 1986

فردية يف العمل يتعلق بتسوية النزاعات ال1990فيفري سنة 6ؤرخ يف م04-90قانون رقم .9

.1990فيفري سنة 07الصادرة يف 6ج.ر.عدد 

املتعلق بعالقات العمل، ج.ر. عدد 1990أفريل سنة 21ؤرخ يف م11-90قانون رقم .10

.1990أفريل سنة 25يف الصادرة 17

2لق بتقاعد أرامل الشهداء ج.ر.عدديتع1991جانفي 8املؤرخ يف 01-91قانون رقم .11

1991في جان09الصادرة يف 

ديسمرب 25الصادرة يف 68، ج. ر.عدد 1991ديسمرب21مؤرخ يف 29-91قانون رقم .12

.املتعلق بعالقات العمل11-90يعدل القانون .1991

، يتعلق با�اهد و الشهيد ج.ر. عدد 1999أفريل سنة 05ؤرخ يف م07-99قانون رقم .13

.1999أفريل 12الصادرة يف 25

-83، يعدل و يتمم القانون رقم 1999نوفمرب سنة 11مؤرخ يف10-99قانون رقم .14

.1999نوفمرب 14الصادرة يف 80،ج.ر.عدد 15
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املتعلق 11-83املعدل و املتمم للقانون 2008فيفري 23مؤرخ يف 01-08قانون رقم .15

.2008جانفي 27الصادرة يف 04بالتأمينات االجتماعية، ج.ر. عدد 

، يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان 2008فيفري سنة 23مؤرخ يف08-08قانون رقم .16

.2008مارس2الصادرة يف 11االجتماعي، ج.ر.عدد 

، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 2008فيفري 28مؤرخ يف 09-08رقم قانون .17

.2008لسنة 21ج.ر. عدد 

-83رقم القانون، يعدل و يتمم 2016ديسمرب سنة 31مؤرخ يف 15-16قانون رقم .18

.2016ديسمرب 31الصادرة يف 78عدد .ر.، املتعلق بالتقاعد، ج12

األوامر:3-1-2

.اءات املدنية السابق، ج، املتضمن  قانون اإلجر 1966جوان 8ؤرخ يف م154-66أمر رقم .1

.1966جوان 9الصادرة يف 47عدد .ر

مد مشول الضمان االجتماعي على غري املتضمن 1974سبتمرب سنة 17مؤرخ يف 87-74أمر رقم .2

.1974سبتمرب 27الصادرة يف 78ذوي األجور، ج.ر. عدد 

ات و أداءات الضمان الذي حيدد أساس اشرتاك1995جانفي سنة 21مؤرخ يف 01-95أمر رقم .3

.1995فيفري 1الصادرة يف 5عدد .ر.االجتماعي، ج

املتعلق بالتأمينات 11-83انون قيعدل ال1996جويلية 06ؤرخ يف م17-96أمر رقم .4

.1996الصادرة يف سنة 42االجتماعية، ج. ر.عدد 

47يتضمن قانون املالية التكميلي، ج.ر.عدد 2006جويلية 15ؤرخ يف م04-06أمر رقم .5

.2006جويلية 19الصادرة يف 

، ج.ر. 2012املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2012فيفري 13مؤرخ يف 03-12أمر رقم .6

.2012فيفري 15الصادرة يف 08عدد 

، 2015، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015جويلية سنة 23مؤرخ يف 01-15أمر رقم .7

.2015جويلية 23الصادرة يف 40ج.ر. عدد 
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النصوص التنظيمية:3-2

المراسيم 3-2-1

التأمني على الشيخوخة للعمال غري املتعلق بإنشاء والتنظيم اإلداري لصندوق 215-70مرسوم رقم .1

.1970ديسمرب 15األجراء يف القطاع غري الفالحي، مؤرخ  يف 

.1973أفريل 03تكميلي لعمال املناجم، مؤرخ يف يتعلق بإنشاء نظام تقاعد60-73مرسوم رقم .2

مؤرخ يف 84-75يتضمن تطبيق األمر رقم 1976جويلية 27مؤرخ يف 129-76مرسوم رقم .3

.1976لسنة 62املتعلق مبعاشات قدماء الشهداء ج.ر.عدد 1975ديسمرب 15

يتضمن املصادقة على االتفاقية العامة بني 1981نوفمرب سنة 28مؤرخ يف 315-81مرسوم رقم .4

حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية الفرنسية بشأن الضمان االجتماعي، 

ول العام والربوتوكول امللحق وعلى امللحق بالربوتوكول، املوقعة بباريس يف أول أكتوبر سنة وعلى الربوتوك

.1981ديسمرب 01الصادرة يف 48، ج.ر. عدد 1980

يتعلق مبعاشات قدماء رؤساء اجلمهورية 1983أكتوبر سنة 31مؤرخ يف 615-83مرسوم رقم .5

.1983نوفمرب 08ادرة يف الص46اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ج.ر.عدد 

يتعلق مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة 1983أكتوبر سنة 31مؤرخ يف 616-83مرسوم رقم .6

معدل و 1983نوفمرب 08الصادرة يف 46السياسية جلبهة التحرير الوطين و احلكومة، ج.ر. عدد 

متمم باملراسيم التالية: 

01الصادرة يف 40، ج.ر. عدد 1986سبتمرب 30مؤرخ يف 246-86متمم باملرسوم رقم 

.1986أكتوبر 

الصادرة يف 40، ج.ر. عدد 2001جويلية 23مؤرخ يف 198-01معدل باملرسوم الرئاسي رقم 

.2001جويلية 25

19مؤرخة يف 46، ج.ر. عدد 2001أوت 15مؤرخ يف 234-01معدل باملرسوم الرئاسي رقم 

.2001أوت 
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، يتعلق مبعاشات تقاعد اإلطارات السامية يف 1983أكتوبر 31املؤرخ يف 617-83مرسوم رقم .7

1983نوفمرب 08الصادرة يف 46احلزب و الدولة، ج.ر. عدد 

، حيدد توزيع نسب اشرتاك الضمان االجتماعي، 1985فيفري سنة 9املؤرخ يف 30-85مرسوم رقم .8

.1985فيفري سنة 24الصادرة يف 9ج.ر.عدد 

يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري 1985فيفري سنة 9يف مؤرخ 35-85مرسوم رقم -.9

.1985فيفري 24الصادرة يف 9األجراء الذين ميارسون عمال مهنيا،ج.ر.عدد 

املتضمن التنظيم اإلداري و املايل هليئات 1985أوت 20املؤرخ يف 223-85مرسوم رقم .10

.1985أوت 21الصادرة يف 35ج.ر.عدد،الضمان االجتماعي

المراسيم التنفيذية:3-2-2

، حيدد حقوق العمال الذين  1990جويلية سنة 25مؤرخ يف 226-90مرسوم تنفيذي رقم .1

.1990جويلية سنة 28الصادرة يف 31ميارسون وظائف عليا يف الدولة وواجبتهم ، ج.ر.عدد 

التنظيم املايل و املتضمن الوضع القانوين و 1992جانفي 04مؤرخ يف 07-92تنفيذي رقم مرسوم .2

1992جانفي 08الصادرة يف 01اإلداري لصناديق الضمان االجتماعي، ج.ر. عدد 

، حيدد اختصاصات الصندوق الوطين 1993ماي 15مؤرخ يف 119-93تنفيذي رقم مرسوم .3

ماي 11الصادرة يف 33للضمان االجتماعي لغري األجراء و تنظيمه و سريه اإلداري، ج.ر. عدد 

1993

حيدد توزيع نسب اشرتاك الضمان 1994جويلية 6مؤرخ يف 187-94م تنفيذي رقم مرسو .4

.1994لسنة 44االجتماعي، ج.ر.عدد 

، الذي يعدل ويتمم األحكام املتعلقة 1995جويلية سنة 1مؤرخ يف 179-95مرسوم تنفيذي رقم .5

1995جويلية 4الصادرة يف35مبعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسة واحلكومة، ج.ر. عدد 

، يعدل ويتمم األحكام املتعلقة 1995جويلية سنة 1مؤرخ يف 180-95مرسوم تنفيذي رقم .6

.1995جويلية 4، الصادرة يف 35مبعاشات تقاعد اإلطارات العليا يف الدولة، ج.ر.عدد 



قائمة�املراجع

218

، الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكام 1996جوان سنة 5ؤرخ يف م208-96تنفيذي رقم مرسوم .7

الذي حيدد أساس اشرتاكات 1995جانفي سنة 21املؤرخ يف 01-95املادة األوىل من األمر  رقم 

.1996جوان 9الصادرة يف 35و أداءات الضمان االجتماعي،ج، ر، عدد 

-85، املعدل واملتمم للمرسوم رقم 1996نوفمرب سنة 30ؤرخ يف م434-96مرسوم تنفيذي رقم .8

.1996ديسمرب 1الصادرة يف 74اعي لغري األجراء، ج.ر. عدد املتعلق بالضمان االجتم35

، يتضمن توسيع التقاعد املسبق 1998أكتوبر سنة 3مؤرخ يف 317-98مرسوم تنفيذي رقم .9

1998أكتوبر 05يف الصادرة 74ملوظفي املؤسسات و اإلدارات العمومية، ج.ر. عدد 

، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 1999جوان سنة 22مؤرخ يف 121-99مرسوم تنفيذي رقم .10

27الصادرة يف 41الذي حيدد نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي ، ج.ر. عدد 94-187

.1999جوان سنة 

، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 2000مارس سنة 4مؤرخ 50-2000مرسوم تنفيذي رقم -.11

ضمان االجتماعي، ج.ر. عدد املعدل و املتمم، الذي حيدد توزيع نسبة االشرتاك يف ال94-187

.2000مارس سنة 5الصادرة يف 10

، حيدد شروط وكيفيات 2005جويلية سنة 25مؤرخ يف 267-05مرسوم تنفيذي رقم .12

.2005جويلية31الصادرة يف عدد53نظام تقاعد القضاة ج.ر.

الصادرة يف 60، ج.ر.عدد 2006سبتمرب 25مؤرخ يف 339-06مرسوم تنفيذي رقم .13

1994جويلية 06املؤرخ يف 187-94، املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2006سبتمرب 27

يتضمن حتديد نسبة االشرتاكات يف الضمان االجتماعي.

املتضمن إنشاء الصندوق الوطين 2006أكتوبر 19مؤرخ يف 370-06مرسوم تنفيذي رقم .14

أكتوبر 28الصادرة يف 67لتحصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي وتنظيمه وسريه، ج.ر.عدد 

2006.

، يتضمن تنظيم الصندوق 2007جانفي سنة 31مؤرخ يف 58-07مرسوم تنفيذي رقم .15

.2007فيفري سنة 7الصادرة يف 10الوطين الحتياطات التقاعد و سريه، ج.ر.عدد 
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، حيدد أعضاء اللجان احمللية 2008ديسمرب 24ؤرخ يف م415-08مرسوم تنفيذي رقم .16

2009لسنة 1سريها،ج.ر.عدد ال الضمان االجتماعي وتنظيمها و ق املؤهلة يف جمللطعن املسب

، حتدد تشكيلة اللجان الوطنية 2008ديسمرب 24مؤرخ يف 416-08مرسوم تنفيذي رقم .17

2009لسنة 1املؤهلة للطعن املسبق يف جمال الضمان االجتماعي وتنظيمها وسريها، ٍج.ر. عدد 

، يتضمن حتديد نسبة االشرتاكات 2015سبتمرب 3ؤرخ يف م236-15رقم مرسوم تنفيذي .18

2015سبتمرب 16الصادرة يف 49يف الضمان االجتماعي، ج.ر.عدد 

، املتعلق بالضمان 2015نوفمرب سنة 14مؤرخ يف 289-15مرسوم تنفيذي رقم .19

درة يف الصا61.عدد اخلاص، ج.رميارسون نشاطا حلسا�ماالجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين

.2015نوفمرب سنة 18

:القرارات3-2-3

ديسمرب 31املتعلق بنظام التقاعد العام للعمال يف القطاع غري الفالحي مؤرخ يف 363-64قرار رقم .1

1964.

، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي 1997جانفي 18قرار مؤرخ يف .2

للعمال غري األجراء.

71املتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للتقاعد، ج.ر.عدد 1997أفربل 16قرار مؤرخ يف.3

.1997لسنة 

، الذي حيدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان االجتماعي للعمال 1997ماي 11ؤرخ يف م28قرار رقم .4

.1997الصادرة يف سنة 71عدد راء و غري األجراء و كيفياته، ج.ر.األج

املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه 2011ماي 3قرار مؤرخ يف .5

.2011ماي 18مؤرخة يف 28و ريوعه، ج.ر.عدد 

، حيدد مبلغ الزيادة يف معاش التقاعد على الزوج املكفول، 2012نوفمرب سنة 11قرار مؤرخ يف .6

.2013أفريل سنة 23الصادرة يف 21ج.ر. عدد 

من رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي منحه و ريوعه، ، املتض2013ماي سنة 18قرار مؤرخ يف .7

.2013جوان سنة 26الصادرة يف 33ج.ر. عدد 
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، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي 2014أفريل سنة 29قرار مؤرخ يف -.8

.2014ماي   سنة 4الصادرة يف 25و منحه و ريوعه، ج.ر. عدد 

حيدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري ، 2015جانفي 15قرار مؤرخ يف .9

.2015أفريل 05الصادرة يف 17األجراء، ج.ر.عدد 

، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و 2015أفريل سنة 28قرار مؤرخ يف .10

.2015ماي سنة 13الصادرة يف 24منحه و ريوعه، ج.ر، عدد 

، املتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي و 2016ة جوان سن12قرار مؤرخ يف .11

.2016جوان سنة 22الصادرة يف 37منحه و ريوعه، ج.ر. عدد 
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Résumé

La retraite en Algérie est apparue pendant l’ère coloniale et a continué à être ainsi appliquée après
l’indépendance. Durant les années 1970, plusieurs régimes ont été introduits qui se sont multiplié ainsi que leurs
caisses chargées de les appliquer, alors le législateur Algérien a décidé d’instituer un seul régime différent de
ceux existant auparavant, en promulguant la loi 83-12qui permet l’unicité et l’uniformisation des règles relatives
aux droits, aux avantages et au financement de la retraite. De ce fait, la Caisse Nationale de Retraite (CNR) est
devenue la seule instance chargée de gérer la retraite.

Suite à la crise économique qu’a connue le pays à la fin des années 1980, le législateur a créé un autre
régime de retraite celui de la retraite anticipée. Par la suite, en 1997, il a modifié et complété la loi 83-12 en
mettant en place deux nouveaux régimes de retraite, à savoir, la retraite proportionnelle et la retraite sans
condition d’âge ; Ce qui a engendré la hausse du nombre des retraités et l’insolvabilité de la caisse de retraite ;
De ce fait, le législateur a été contraint de prendre des décisions pour rééquilibrer les comptes de cette dernière,
en créant une caisse spéciale pour les non-salariés, ainsi que le Fonds National de Réserve des Retraites, et en
procédant à l’annulation de la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d’âge par la loi 15-16.

Abstract

Retirement appeared in Algeria during the French colonization, and it lasted even after independence.
Many regimes appeared during the 1970s,this is what created a multiplicity of regimes and the funds charged
with it, this pushed the legislature insert a different system during 1980 to the law 83-12. The purpose of this
reform is to establish a unified retirement system which, in its self, unified the rules related to the rights,
advantages and financing. Thus, the National Retirement Fund became the only organization charged with
managing retirement.

Due to the economic crisis in Algeria, and in order to cope with this transformation, the legislature
developed another system called pre-retirement in 1994, then it modified the law 83-12 in 1997, and created
new retirement systems which consist in proportional retirement and retirement without age condition, this is
what led to the increase of the number of retired people and resulted the insolvency of the retirement fund. The
legislature took measures to gain back balance, such as establishing a special Fund for Non-wage Workers and
Reserve Retirement Fund. It also canceled proportional retirement and retirement without age condition as well,
according to the law 15-16.


