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 كلمة شكر

 

بداية نتوجه بالشكر الجزيل وحمدنا الكثير هلل سبحانه وتعالى على   
 لئن شكرتم الزيدنكم   لنا في انجاز هذا العمل مصداق ا لقوله تعالى  توفيقه  

 ف اهلل الحمد والشكر                                  

عكاش فضيلة    المشرفة الدكتورة أستاذتنا إلىلنتقدم بعد ذلك بالشكر الكبير  
لنا من  التي كانت سندا لنا في كل مرحلة من مراحل بحثنا هذا ، وبما قدمته  

 نور النجاح .  إلىتوجيهات قيمة ونصائح مفيدة كانت دعم لنا  

 لجنة المناقشة    أعضاءكل    إلىكما نتقدم بالشكر          

 بعيد في انجاز هذا البحث    أووالى كل من ساعدنا من قريب  

جميع معلمينا    إلىاية هذه الكلمة بالتوجه بالشكر والتقدير  لنخلص في نه
  األمانةمن سلمونا    إلىالحروف وصوال    أولىباوالئك الذين علمونا  بدءا    وأساتذتنا

 حتى نكون خير خلف لخير سلف .

 لكل هؤالء اسمي عبارات الشكر والتقدير               
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 اهدي ثمرة جهدي            

 امرأة وأدفئ أكرم إلىمن الحنان ،  من كانت وال تزال دائما نبعا فياضا    إلى

 من رافقتني دعواتهما في مشواري    إلىحضن ،  

قمة النجاح تاج راسي    إلىالذي دفعني لالجتهاد والمثابرة من اجل الوصول    إلي
  أبي

 .أعزائي وإخوتي سامية وعائشة وبالل وساعد    إلى

 محمد فخر الدين والكتكوتة تسنيم    أبنائييني  ة عالزوجة الكريمة وقر   إلي

       يعرفني من قريب أو من بعيد  كل منوالي  في الجامعة    أصدق ائيجميع  إلى  
 ولم   يكتبه ق لمي  

 

 ثلجون مولود 
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 هداءإ       

 إن لي في محبتكم شهود أربع

 وشهود كل قضية اثنان  

 خفق ان ق لبي واضطراب جوارحي وتحول جسمي وانعق اد لساني

 إلى من سهر وجاهد من أجل إرضائي وإتمام سعادتي  

 إلى من علمتني معنى الحياة وحملتني وهنا على وهن "أمي الغالية"

 دق ائي  وأص ق لبي حبا وعزا إخوتي إلى من ملؤ

 إلى جميع األصدق اء الذين ساهموا من بعيد أو من قريب في إنجاز هذا العمل  

        

                          

 

  بدران رشيد                                                                                      

                                                                                                                                             

 

 

 

 مقدمة :
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يزال اإلنسان يسعى  صاحبها من تقدم في العالم ال و ما إن التطور التاريخي للحياة البشرية

إلى الحفاظ على وجوده من خالل توفير مطالب حياته و حاجاته وهو يعلم بان السبيل إلى ذلك هو 

 العمل و ما يصاحبه من اجر يتقاضاه و الذي يضمن له ولعائلته الحياة الكريمة.

ليس من الجانب االقتصادي  أصبح العمل الركيزة األساسية و المحورية في حياة اإلنسان لقد

يوفر  و إنما حتى من الجانب البيولوجي لما يسمح بإظهار قدرات الفرد الجسمية و العقلية و ما فقط

 له من استقرار نفسي و حتى المكانة االجتماعية في وسط األسرة.

 إلى هنية يتلقى مخاطر في عمله تهدد مستقبله هذا إضافةالعامل في حياته الم غير أن

الطبيعة البشرية لإلنسان فطاقة اإلنسان محدودة سواء كانت نفسية أو عقلية فهيا دائما في تناقص 

مع الزمن و يصبح الفرد أكثر عرضة لألمراض المزمنة وبالتالي التوقف عن العمل وانقطاع األجر 

العامل من هذه  د من البحث عن آلية يتم بمقتضاها حماية, وفي ظل هذه الظروف كان الب

وتم إيجاد هذه الوسيلة من خالل منظومة الحماية  ،المخاطر التي تهدد أسرته و مستقبله 

االجتماعية و التي تظم نظام التقاعد الذي يعد احد وسائل التامين االجتماعي و الذي يقوم على 

 العامل يحتاج إلى راحة . مفادها إذا  كان العمل واجب فان فكرة

وفكرة التقاعد وليدة صراع طويل بين أرباب العمل و العمال فكان العامل إذا تعرض ألي 

فكان  ،عليه األجر ينقطع وبالتالي العمل قطع صلته بصاحبفتننشاطه  يسمح له بمزاولة خطر ال

وهنا جاء  ،العمل  يظهر بمجرد ظهور عجزه عن اإلنتاج و تحقيق الفائدة لصاحب العامل تسريح

 ،صاحب العمل  دور القانون من خالل إعادة الموازين إلى نصابها و حماية العامل من بطش

 فسن نظام التقاعد الذي يستفيد منه العامل سواًءا في حياته أو لعائلته بعد مماته .

في المورد البشري في أي مؤسسة وانتشر  و بذلك أصبح نظام التقاعد من األولويات لحماية

 حقوق العمال . العالم كآلية لتعزيز حماية

جميع فئات العمال و  النظام ليمسو الجزائر مثلها مثل دول العالم تسعى إلى ترقية هذا 

يقوم عليه نظام التقاعد الجزائري و هو توحيد المزايا المقدمة لجميع  أساسيوفقا لمبدأ الموظفين 
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ي الواقع استحدث التشريع الجزائري عددا من الفئات تمييز بينها  غير انه فالفئات العاملة دون 

تسيير  وأحياناعن مزايا النظام العام للتقاعد  مختلفةالخاصة من المتقاعدين التي تم منحها مزايا 

دراستنا بتلك القواعد الخاصة التي تمنح لبعض الفئات  إشكاليةخاص بها و على ضؤ هذا ترتبط 

يرتبط  ما إالد و شمولية التقاعد لكل العمال دون استثناء العاملة و مدى خرقها لقاعدة توحي

 إعادةاالجتماعية للنظام من خالل عملية توسيع القاعدة  آلياتمن  أنها أمبظروف العمل القاسية 

  : طرح اإلشكالية التالية هذا يمكن ءضو وعلى توزيع تخدم فئات معينة دون غيرها , 

و االلتزامات و  األنظمةتوحيد  لمبدأالخاصة في الجزائر خرقا  المزايا الممنوحة للفئات تعتبرهل    

 ؟.3891 إصالحنظام الضمان االجتماعي الجزائري منذ  اي يقوم عليهتالمزايا ال

 التالية:وتبعا لإلشكالية السابقة تندرج األسئلة الفرعية   

 ماهي المبادئ التي يقوم عليها نظام التقاعد في الجزائر؟  -

 ؟ تزامات المفروضة على الفئات الخاصة في مجال التقاعد في الجزائرماهي االل -

 ؟فيما تتمثل المزايا الممنوحة للفئات الخاصة في الجزار  -

 و يمكن طرح الفرضيات التالية : 

 * و جود فئات خاصة في مجال التقاعد يعكس عدم احترام مبدأ توحيد المزايا .

جيب لمنطق سياسي و ليس لمنطق اقتصادي المزايا المقدمة للفئات الخاصة تست* 

  اجتماعي .

 في النقاط التالية : الموضوع أهميةو تكمل 

 المساهمة في معرفة العمال لحقوقهم حول التقاعد . -

 إظهار مكانة نظام التقاعد خاصة الفئات الخاصة في التشريع الجزائري . -

 إعطاء نظرة شاملة حول التقاعد و إزالة الغموض عنه . -

 الصعوبات التي واجهتنا في الدراسة فتتمثل في : أما

 قلة المراجع . -
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عدم وجود دراسات شاملة للموضوع لهذا الموضوع في الجزائر وخاصة دراسات حول تقاعد  -

 الفئات الخاصة في الجزائر و التي تكاد تنعدم .

 : الدراسات السابقة    

توجد دراسات عامة وشاملة حول نظام تقاعد  نه الا بالرغم من أهمية الموضوع إال          

الفئات الخاصة باستثناء بعض الدراسات عن نظام التقاعد بصفة عامة في الجزائر و الذي 

مثل الدراسة التي قامت بها نوال اقسام حول تناولت بعض النقاط عن تقاعد هذه الفئات ,

قتصادية الحالية ,رسالة موضوع إصالح نظام التقاعد في الجزائر على ضؤ التغيرات اال

,كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير , جامعة الجزائر  هدكتورا

 .31/13/3133,بتاريخ:

 أسباب اختيار الموضوع :   

 لقد اخترنا هذا الموضوع ألسباب ذاتية و أخرى موضوعية .

 األسباب الذاتية :     

 .حاولة معرفة التقاعد الموجود في الجزائر بصفةعامةو هذا راجع إلى ميولنا و حبنا لم -

 و معرفة تقاعد الفئات الخاصة بصفة خاصة . -

 األسباب الموضوعية :

 معرفة شروط التقاعد للفئات الخاصة . -

 .الخاصةإظهار دور الدولة في حماية الفئات  -

 معرفة أنواع التقاعد الموجودة في الجزائر. -

 إثراء البحث العلمي . -

 البحث: منهجية            

 التالية: هجالقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المن
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الوصفي و التحليلي و ونجده مناسب لموضوعنا اذ تناولنا نظاف تقاعد  المنهج -3

بالتطرق الى مبائه و مراحل تطوره و الفئات الخاصة في الجزائر و صفا وتحليال 

  أنواعه.

بمجموعة من االحصائيات و االرقام  االستعانةالمنهج اإلحصائي و دلك من خالل  -3

وو ضعها في شكل جداول ثم القيام بشرحها وتفسيرها ومن ثمنة الوصول الى نتائج 

  معينة اكثر دقة .

 اما المقاربات فاعتمدنا على :

المقاربة القانونية و ذلك من خالل التطرق إلى اإلطار القانوني لنظام التقاعد في  -3

 .الجزائر للفئات الخاصة 

دور النظام في اكتساب هذه الفئة من خالل  إظهاراربة النظم و ذلك من خالل مق -3

 المخرجات التي تتضمن منح امتيازات لها للحصول على تأييد منها . 

 البحث: تقسيمات    

 يإلطار المفاهيمتناولنا من خاللها القد قسمنا دراستنا هذه إلى ثالث فصول 

مفهوم التقاعد  و معرفة  نظام التقاعد في العالمنشأة  عن طريق معرفة لنظام التقاعد 

أنظمة  أنواعو معرفة له  اإلبهام عن الحاالت المشابهة إزالة ثم حاولنا  و أهدافه

 التقاعد الموجودة في العالم .

التطور  التطرق الىعالجنا فيه نظام التقاعد في الجزائر من خالل  الثاني:أما الفصل 

 أنواع التقاعدفقمنا بدراسة  3891الى غاية الجزائر  التاريخي لنظام التقاعد في

حقوق المنخرطين في ه و كذا مصادر تمويلا و وشروط اكتسابه الموجودة في الجزائر

 نظام التقاعد الجزائري .
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في ظل أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة األحكام الخاصة بتقاعد الفئات الخاصة 

 كانت بمثابة حوصلة ألهم نقاط الموضوع .التريع الجزائري و في األخير خاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتقاعد . ي: اإلطار المفاهيم الفصل األول 
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من اجل التوضيح أكثر سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحث تمهيدي نحاول معرفة فيه نشأة 

تقاعد و نتناول في المبحث األول مفهوم التقاعد من خالل التعرف على ال نظام التقاعد في العالم

واألهداف المرجوة منه ثم مبحث ثاني ندرس فيه أنواع أنظمة التقاعد وهما نظام التقاعد بالتوزيع و 

المبحث الثالث فيشمل عرض نوضح فيه تميز التقاعد عن االستقالة و  انظام التقاعد بالرسملة أم  

 التسريح .

 

 العالم.نشأة نظام التقاعد في :تمهيديمبحث 

البابلية و الصين و الرومان كون  لتقاعد في شكله البسيط إلى الفترةتعود جذور نشأة ا  

المجتمعات في تلك الفترة يضفى عليها الطابع الديني بحيث تعتمد في جل معامالتها في مساعدة 

سنة  0011الفرعونية هذا قبل  و قد اتبعت الحضارة ياإلله وزين وكبار السن لتحقيق الرضاالمع

تسعى إلى دفع مبالغ مالية معينة في حالة وفاة احد أعضائها ,كما تم وقامت بإنشاء جمعيات 

 للعسكريين كتعويض مادي بعد نهاية خدمتهم . تخصيص قطع أرضية

أما في فترة الخالفة اإلسالمية فقد تم تخصيص مرتب دوري على المحاربين و عائالتهم 

استحداث معاش يتم أخذه من  الذين انهو الخدمة , وفي عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه تم

 .للتعاليم اإلسالمية وفقابيت مال المسلمين لكل عاجز ومحتاج 

 إلى ضرورة وضع نظاما وفي العصر الحديث و في القرن السادس عشر أول من دعى 

و أول من -فنين–المصلح االجتماعي االسباني  الدولة بدل الصدقات الفردية هو ي تمولهجتماعا

 3310موظفو الدولة وعلى رأسهم العسكر  ففي سنة  لتقاعد حسب القوانين هماستفاد من نظام ا

طبقا لنظام  الالتينية االسبانية رواتب تقاعدية للمحاربين الذين ساهموا في فتح أمريكا منحت الدولة
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تشريعات خاصة بالتأمينات ,  11شهدت  وفي ألمانيا في عهد بسمارك(1)التقاعد المعمول به آنذاك

خاص بالتامين ضد  3990خاص بالتامين ضد المرض , و الثاني عام  3991ام :األول ع

, و تم جمع كل هذه  الشيخوخةخاص بالتامين ضد  3998حوادث العمل و الثالث في عام 

 3838وتم إضافة لها التامين ضد الوفاة و في سنة 3833التشريعات في ظل قانون واحد عام 

وتم  3801ر نظام شامل خاص بالتأمينات االجتماعية, عامبعدها صد (13)التامين ضد البطالة 

هو الذي يحدد أجر  سنة للنساء,أما في فرنسا فكان الملك 51سنة للرجال و 50تحديد سن التقاعد 

, وتم  3115إرادته وتم إنشاء صناديق االدخار لفائدة عمال البحر في عام  التقاعد للعاملين حسب

 3901و لبعض موظفي الدولة عام  3913من العسكريين عام إنشاء نظام تقاعد خاص بالعجزة 

من خالل إنشاء الضمان االجتماعي, ويرى البعض أن  تم توحيد نظام التقاعد 3800و في سنة 

يشكل النواة الحقيقية في تأسيس نظام التقاعد الحقيقي في فرنسا  3831قانون التقاعد الصادر عام 

ة ) عمال  فالحين , عسكر , موظفين ( و صدرت في فرنسا و الذي كان يشمل كل الفئات العمالي

وهو نظام  3809يشمل الشيخوخة و كافة أفراد الشعب , و قانون  3805عدة قوانين أهمها قانون 

تم إنشاء صندوق التقاعد التكميلي لغير اإلطارات وصدر  3809تكميلي لتقاعد اإلطارات,وفي عام

 سنة للنساء 01سنةو 51لرجال و المتعلق بتخفيض السن ل 3893قانون 

 أما في بريطانيا فجذور أشكال نظام التقاعد تعود إلى القرن السادس عشر أين تم إنشاء ما

 القرن التاسع عشر غير انه كان مقتصر  يعرف بيوت الفقراء, وتم تأسيس نظام التقاعد في أواخر

 .(2)ثم تم تعميمه لكال الجنسين على الذكور دون اإلناث

 ام التقاعد في انجلترا بمراحل وهي :ومر نظ 

                                                             
و المالية ,جامعة الجزائر  اإلدارةشهادة الماجستير في  جوايدي ,النظام القانوني للتقاعد في الجزائر , بحث لنيل جعيع لحسيبن -1

 32,ص  2002.2002,كلية الحقوق ,بن عكنون ,

 .31, ص المرجع نفسه -2
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 األولى: المرحلة

 من مرتبات الموظفين 3.0و يتضمن اقتطاع ما قيمته  3910صدر قانون المعاش سنة  

جنيه و يتم وضعها في  311للذين تتجاوز أجورهم  0جنيه و  311تتجاوز أجورهم  التي ال

 الدولة. صندوق إيرادات

 المرحلة الثانية :      

 األخذ بمبدأ المعاش دون الخصم من الراتب إلى غاية سنة3908ع صدور قانون بدأت م

 (13)أين تم إنشاء صندوق اإلعانة ضد الشيخوخة  3819

 المرحلة الثالثة:    

 و ضمت المبادئ التالية:3838جاءت بعد صدور قانون 

من  3.9ب  يتقاضى الموظف راتب تقاعدي يقدر( سنة 50)عند بلوغ الموظف سن التقاعد وهو-

 راتبه

 في كل سنة قضاها في الخدمة. 

من راتبه في  3.1ويستقيل الموظف أو يترك عمله يأخذ مكافئة بمقدار :   (60)عند بلوغ سنة -

 كل سنة قضاها في الخدمة .

 سنة يأخذ الورثة مكافئة قدرها مرتب سنة كاملة .05في حالة الوفاة بعد سن  -

 األعمال . ال يشترك في تمويلها العمال وأصحابكما تم إنشاء صناديق خاصة بالعم

 وتم دمج قانون التقاعد الخاص بموظفي الدولة بقانون التقاعد في القطاع الخاص .

 3833وعرف بالشمولية في  3985وفي الو م أ بدا تنفيذ مبدأ التقاعد في والية نيوجرسي سنة

األعمال و  لعمال وأصحابصدر نظام التقاعد االجتماعي الذي يشمل كل ا 3810وفي عام 

 المهن.
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يشمل المسنين فقط وبعدها ظهرت  3833أما في االتحاد السوفيتي سابقا كان التقاعد في عام 

لتشمل جميع الفئات في  10و عام  55وعام  50و عام  05مجموعة من القواعد في عام 

 .المجتمع 

عد ترجع إلى التغيير الذي طرا و على العموم فان األمر الذي ساهم بفعالية لبلورة فكرة التقا

م و انتقال اإلنسان من  38على المجتمعات, خاصة أثناء ظهور الثورة الصناعية في القرن 

المجتمع الرعوي الزراعي إلى المجتمع الصناعي الذي تميز بالتنمية السريعة و المنافسة 

في مختلف القطاعات و  االقتصادية الواسعة , األمر الذي تطلب تشغيل الكثير من اليد العاملة

نتج عنها من كثرة لحوادث العمل  و ازدياد المنافسة وتحسين المستوى التعليمي و المعيشي ام

و مع تعرض العالم إلى الحربين العالميتين  ،لإلنسان الذي أدى إلى كثرة السكان و ازدياد طلباتهم 

وحاجة الدول المصنعة إلى رأس  وما خلفتهما من دمار و خراب و كلفة بشرية و اقتصادية كبيرة ,

هذه الدول رغبة في حياة أفضل من خالل دفع الكثير من الناس للهجرة إلى ،  مال بشري مؤهل

الكريمة للمغترب  و بذلك ارتفعت  الحصول على منصب عمل دائم يساعد على ضمان الحياة

كل البطالة الناتجة عن طلبات العمل و ازدادت العمالة األجنبية و دفعت الكثير من الدول في مش

ومن جهة أخرى تفاقم مشكل الشيخوخة وما يصاحبها من تناقص في القدرة  ،تناقص فرص عمل 

ناهيك عن الحاجة الصحية التي ال  ،عن العمل و عجز العامل عن تقديم مردود إنتاجي أفضل 

تباينة في العالم تسمح بمواصلة العمل ,مما دفع إلى ظهور أنظمة الحماية االجتماعية في أشكال م

أكتوبر  10تم تأسيس أول نظام للحماية االجتماعية في في فرنسا  و بعد الحرب العالمية الثانية  ،

ضد مخاطر  تضمن بموجبها حقوق العمال و عائالتهم 00-330في التعليمة رقم :  3800سنة 
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ول العربية فقد تأثرت ا في الدأم  ،(1)حوادث العمل و التكفل بعطل األمومة و احتياجات العائالت 

 .أنظمة تقاعدها بالتشريعات األوربية كنتيجة حتمية لتبعية االستعمارية

 

 مفهوم لتقاعد و أهدافه. :لالمبحث األو

يعتبر التقاعد من بين المواضيع الشائكة التي سعت في دراستها مختلف العلوم كالعلوم 

اعية , لهذا يوجد للتقاعد تعاريف متنوعة و القانونية و االقتصادية والسياسية و المالية و االجتم

إلى التطرق لذا سنحاول في هذا المبحث  من خاللها مختلفة تكون حسب الزاوية التي تمت دراستها

 المتعلقة بهذا المصطلح .أهم المفاهيم 

 

 التقاعد:تعريف  األول:المطلب 

 و جاء في المعجم الوسيط (2)التقاعد لغة من الفعل قعد و الفعل معناه كان وقفا فجلس       

Retraite و التي تعني اخراجه من وظيفته و  تقاعد الموظف عن العمل, أي أحيل على المعاش

وهي في  retraitreالفرنسي , و المصطلح إعطائه شهريا مبلغ معين من المال يكفيه لمعاشه 

                                          لعملية .,وهي عملية االنسحاب من الحياة ا  و يعني فعل االنسحاب retraiteاألصل 

أما اصطالحا ك فهو المرحلة التي ينتقل إليها العامل األجير و الغير أجير عندما يتوقف عن 

العمل بعد قضاء مدة زمنية محددة متفق عليها في نظام التقاعد أو وصل إلى مرحلة ال تسمح له 

 .(3)بمزاولة نشاطه 

                                                             
بالعربي ، الشيخوخة و التقاعد لدى عمال التربية .الزمن المعاش حسب الجذر دراسة االنتربولوجية بمنطقة عمي عبد القادر  -1

وهران ، كلية العلوم االجتماعية، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في  موسى و الية غليزان ، جامعة
 . 98، ص.2032/2032األنتربولوجية،

 . 29ص. , 3، ط 3829المنجد األبجدي ، بيروت،دار المشرق ،  -2

ماعي و المؤسسة ,جامعة القانون االجت يزيان,أنظمة التقاعد في ظل التحوالت االقتصادية ,أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فمريم  -3
 .28, ص2039 /2032عبد الحميد بن باديس مستغانم وكلية الحقوق و العلوم السياسية , سنة 
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يتان المتقاعد بأنه كل فرد يعمل في عمل حكومي و يخضع لنظام و يعرف محمد بن ص

معينة أثناء الخدمة على أن يحق له بعد سنوات من  حيث يقتطع من راتبه الشهري بنسبة التقاعد

العمل باالختيار أو  الخدمة راتبا تقاعديا و فق نسب محددة لهذا الغرض سواء كان التوقف عن

 عمل كعجز كلي أو جزئي .بالجبر أو ظرف ما يمنعه من ال

 لقد ركز بن صيتان في تعريفه هذا على الموظف الحكومي و أهمل بهذا القطاعات األخرى 

 بأنه قرار إداري يتخذ بطلب من الموظف تحت إشراف حميدة بو عطا هلل و عرفه األستاذ

ا من ابتداءً  وتنتهي عالقته باإلدارة محددة اإلدارة لكل من وصل سن معينة مع إتمام سنوات خدمة

 . (1)تاريخ توقيعه على محضر تبليغه قرار أحالته على التقاعد

رمضان جمال كامل بان التقاعد هو انتهاء عالقة عمل المؤمن عليه إلزاميا متى  يعتبرو 

لقد أهمل رمضان في تعريفه هذا الجانب االختياري في عملية عمله.بلغ السن التي يقررها نظام 

 . (2)فالتقاعد لبعض الوظائ

للعامل بالنهاية الطبيعية لعالقة العمل و  المهنية نهاية المدة القانونية للحياة فالتقاعد هو

 بالتالي يعتبر السبب و الحالة القانونية الشرعية النتهاء عالقة العمل.

 االجتماعية للعامل وعائلته بعد انتهاء مدة و بالتالي يعتبر التقاعد نوع من أنواع الحماية

بضمان مورد مالي يسمح لهم بمواجهة مرحلة الشيخوخة , و التقاعد هو المركز القانوني خدمته 

للشخص الطبيعي المتوقف عن مزاولة نشاطه المهني و المتمتع بمعاش و ذلك بتوفر مجموعة من 

 الشروط القانونية .

 
                                                             

 . 99بلعربي, مرجع سابق الذكر, ص.عبد القادر  -1

 . 323ص., 3لتوزيع الكتب القانونية , ط األلفياالجتماعية ,مصر , دار  التأميناترمضان جمال كمال , موسوعة  -2
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 الثاني:أهداف التقاعد:  المطلب

 األساسية تتمثل في:  هدافيوجد للتقاعد أهداف أساسية و أهداف ثانوية فاأل

 . العدالة: ومعناها يساهم التقاعد في تحقيق العدالة واألمن االجتماعي -

يتحصل عليه المتقاعد من مقابل مادي يسمى )معاش( بعدما كان قد ساهم  بعد ماوذلك  

 بجزء من راتبه في حساب هذا المعاش ودفع حق االشتراك في هذا الصدد.

يضمن لألجيال المتعاقبة مردود مماثل وذلك بإعادة  لتوزيع في نظام التقاعداإلنصاف: ان مبدأ ا -

توزيع الدخل بين الفئات العاملة و الفئات المتقاعدة بمعنى أن مبادئ التسيير المعتمدة في النظام 

 .االجتماعي  وفقا لمنطق التكافلآخر  يجب أن ال تفصل جيال عن جيل

ه على رؤية واضحة كحماية ظلح التقاعد يدوم ويتوفر في أياالستمرارية: ومعنى ذلك أن نظام -

العامل و تأمينه ضد كافة المخاطر وتحريره من شبح الخوف على مصيره ومصير أسرته و عياله 

 نتيجة شعوره بالحماية ضد المخاطر التي قد يتعرض لها حاضره ومستقبله .

 األهداف الثانوية فتتمثل في : أما

االقتصادية و االجتماعية عن طريق االستثمار لالحتياطي من االشتراكات  المساهمة في التنمية-

 المفروضة في أنظمة التقاعد في المشاريع التنموية ذات النفع العام .

تخفيف األعباء المالية للدولة عن طريق تحمل صناديق التقاعد بنفقات الحماية االجتماعية -

 الفئات.ناء المعنوي و الطبيعي بهذه المخصصة للفئات المسنة في المجتمع و االعت

حماية المنخرط في نظام التقاعد من مزالق االنحراف االجتماعي و بالتالي الحفاظ على المجتمع -

 من تفشي االنحراف و الفساد .

 .(1)محاربة تهميش العامل المحال على التقاعد  -
                                                             

زموري, عيس نورة , دور ومساهمة التقاعد في منظومة الضمان االجتماعي في الجزائر دراسة حالة وكالة بومرداس , مذكرة المية  -1
, نهاية دراسة , قدمت ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر , شعبة العلوم االقتصادية , جامعة محمد بوقرة , بومرداس, الجزائر

  .22.23ص.
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 : أنواع نظام التقاعد في العالم. المبحث الثاني

م نوعين من أنظمة التقاعد و هما النظام التوزيعي و نظام الرسملة  فبعض يوجد في العال

الدول تستخدم نظام واحد فقط في حين دول أخرى تستخدم كال النظامين لذا سنحاول في هذا 

 التعرف عال كال النظامين .   المبحث

 

 : نظام التقاعد التوزيعي.المطلب األول

 ين األجيال و نقصد بالتضامن هنا توزيع الدخل بينيقوم هذا النظام على مبدأ التضامن ب

و بمعنى أخر  ،األجيال العاملة و المتقاعدة , حيث يتحمل العمال الناشطون نفقات الفئة المتقاعدة 

يبقى دين على عاتق األوالد ,حيث يتم الربط بين الفئة العاملة و الفئة  اآلباءالمعاش الذي يتقاضاه 

 المتقاعدة .

توازن في هذا النظام يجب ان يكون دائما عدد الفئة العمالية اكبر من عدد و لكي يكون 

 الفئة المتقاعدة , فهذا األمر هو الذي يساهم في تحقيق التوازن المالي  لهذا النظام ويضمن السير

 . (1)األفضل لصناديق التقاعد 

 

 : نظام تقاعد الرسملة . المطلب الثاني

أس المال و التي تعني كل ما يخص األموال و مصطلح الرسملة منشق من كلمة ر 

 الممتلكات 
                                                             

عماش, أحكام التقاعد في التشريع الجزائري ,مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون العام ,تخصص مالك  عموش,محمد عادل  -1 
 12,ص  2031/2032إدارة و مالية :جامعة أكلي محند اولحاج , البويرة ,كلية الحقوق و العلوم السياسية ,قسم القانون العام ,

.12.  
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 و الرسملة يقصد بها تحويل رؤوس األموال وتعني الزيادة في األرباح هذا بصفة عامة .

 ،و في نظام التقاعد يقصد بنظام الرسملة بالنظام الذي يعتمد على مبدأ التوفير و االدخار 

بحيث يتم تنمية االشتراكات التي يدفعها العامل  ،تامين ويعتمد على االشتراكات الفردية لصناديق ال

إلى  بحيث تحول إلى مدخرات توظف في تغطية نفقات المعاش التقاعدي الحقا حين يتم إحالته

 التقاعد .

وضع فيه اشتراكات كل من العامل و صاحب العمل و توظف تلك  حساب يتم أن يتم فتح فبعد

و عند بلوغ العامل المؤمن سن التقاعد يصبح له الحق في  ،األموال في استثمارات تحقق أرباح 

 وذلك من االشتراكات التي كان يدفعها مع صاحب العمل تضاف إليها الفوائد تقاضي معاشه

وكلما ازداد  ،ومن ايجابيات هذا النظام هو انه يحقق تراكم لرؤوس األموال  ،المترتبة عن األرباح 

شتراكات زادت نسبة األرباح حسب رأس المال المستثمر  و بذلك عدد المنخرطين و ازدادت مدة اال

 .  (1)تزيد نسبة الفائدة لكل منخرط

 كما يوجد نظام توفيقي يجمع بين النظامين السابقين .       

 

 المشابهة تميز التقاعد عن الحاالت  :الثالثالمبحث 

شابهة له كاالستقالة و سنحاول في هذا المبحث إبراز تميز التقاعد عن بعض الحاالت الم

 بينهم.الغير تأديبي لما لهما من صفات تضع البس لكثير من الباحثين في التمييز   التسريح

 

 تميز التقاعد عن االستقالة  :األولالمطلب 

تعتبر االستقالة حق العامل في قطع عالقات العمل قبل بلوغ السن القانونية دون تعليق 

حيث يحق للعامل أن يطالب بفسخ عقد  العمل و التحرر من قبولها من طرف صاحب العمل , ب

                                                             

 2.111, ص نفس المرجع -1 
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و يبدو التشابه بين حالتي االستقالة و  (1)االلتزامات الملقاة على عاتقه من جزاء االرتباط بذلك العقد

كما أن  ،شخصية  اإلحالة على التقاعد في أن كلتيهما تأتي بصورة إرادية من العامل وألسباب

واحدة وهي انقطاع عالقة العمل وانتهاء الحياة المهنية أو الوظيفية وهذه  النتيجة المترتبة عليها

 ،النتيجة تأتي بعد إجراءات تتخذها اإلدارة أو صاحب العمل و فق الشروط المحددة في كل حالة 

إذ أن  ،أما االختالف فيظهر في الشروط المؤدية إلى كل حالة والنتائج المترتبة عن كل منها 

تشترط  وكذا مدة عمل معينة  بينما االستقالة ال لتقاعد من شروطها بلوغ سن معينةاإلحالة على ا

أو أي معاش بعد االستقالة و  إلى كون المستقيل اليستفيد من أي منحة هذه الشروط , هذا إضافة

الذي كان يمارسه ,عكس التقاعد الذي يبقى مرتبط ماديا بواسطة  له بالنشاط تنقطع كل صلة

 اعدي ,الذي يستمر في تقاضيه بعد انقطاعه عن العمل طولالمعاش التق

 .(2)وفاته حياته و انتقاله إلى ورثته بعد 

 

 : تمييز اإلحالة على التقاعد عن التسريح غير تأديبي.المطلب الثاني

اإلدارة في بعض الحاالت المعينة بحيث ال يكون فيه  إجراء تتخذه التسريح الغير التأديبي إن

إذا مثله مثل اإلحالة التلقائية على لتقاعد كونه يتخذ من بمعرفة اإلدارة ، ف دور يذكر إلرادة الموظ

 قدمية في العمل .توفرت شروط معينة كالسن و األ

و يختلف التسريح عن اإلحالة على التقاعد إال في كون هذا األخير ال يحدث إال بطلب من 

 الموظف.

لعدم الكفاءة المهنية و البدنية و بالتالي إلغاء كما أن التسريح الغير تأديبي يحدث نتيجة 

 الوظيفة

                                                             
و المتعلق بعالقات  23/02/3880المؤرخ في : 80/33القانون رقم من  22المادة ائرية الديمقراطية الشعبية ،الجمهورية الجز   -1

 23/02/3880الصادرة في  32الرسمية عدد الجريدة العمل ,
 المية زموري ,عيسى نورة , مرجع سابق الذكر, ص. -2 
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و اإلحالة على التقاعد تحدث في نفس الحاالت تقريبا كالعجز البدني و عدم الكفاءة المهنية و 

بحيث يعتبر التشريع اإلحالة التلقائية على التقاعد  المخالفة التأديبية و الفرق يبدو في هاته األخيرة

ي لفي حين الحاالت األخرى هي نفس حاالت الفصل غير تأديبي و بالتا ضمن حاالت التأديب

 فاإلحالة على التقاعد هي جزاء تأديبي و ليست فصل بغير تأديب.

 وبهذا نستخلص بان اإلحالة على التقاعد تتميز عن التسريح الغير التأديبي بالمميزات التالية:

ب من الموظف و هي النهاية الطبيعية للوظيفة اإلحالة على التقاعد في اغلب األحيان تكون بطل -

 اإلدارة بسبب اقتصادي آو شخصي . تتخذه بينما الفصل الغير تأديبي

 و يصبح، المعتمد على أساس سنوات الخدمة معاش يحسبالمحال على التقاعد يستفيد من  -

ى راتب ويمكنه الحصول عل الفصل،صول يقبض تعويضا محددا من لديه اجر شهري في حين المف

 جديدة.أخر من وظيفة 

إنما يمكن توظيفه كمتعاقد أو مؤقت بتعيين  ،ادة المتقاعد إلى عمله كأصل عام ال يمكن إع -

 . (1)أما المفصول فيمكن إعادته إلى عمله كلما كانت الحاجة إليه ،جديد 

 

 خالصة الفصل :

في العالم مر بمراحل عديدة  نستخلص من خالل دراستنا لهذا الفصل أن نظام التقاعد            

رغم من وجود اهتمام بالفئات المسنة و العاجزة في العصور القديمة عن طريق مبدأ التكافل , وب, 

إال أن ظهور منظومة قانونية للتقاعد كان على يد المفكر األلماني بسمارك , فتطور في أوربا 

العمل ليصبح الركيزة األساسية وأصبح حق بفضل الصراع الذي كان ينتج بين العمال و أرباب 

للحياة المهنية للعامل , ونتيجة لتطور المجتمعات و ما صاحبها من تطور لألنشطة أدت إلى 

 ظهور نظامين اثنين للتقاعد كما اشرنا سابقا .

                                                             

 29-22عوايدي, مرجع سابق الذكر, ص. حسين جعيع -1 



21                                                                     الصفحة 
 

 نظام التقاعد في الجزائر  :الفصل الثاني 

ها المشرع الجزائري للعامل يعد نظام التقاعد في الجزائر من أهم الحقوق القانونية التي كفل

األجير وغير األجير ضمانا لتحقيق الحماية االجتماعية عند انتهاء حياته الوظيفية باإلحالة على 

 التقاعد.

سنحاول في هذا الفصل دراسة نظام التقاعد في ضل التشريع الجزائري من خالل التطرق في 

لجزائر قبل وبعد االستقالل  إلي غاية توحيد المبحث األول إلى التطور التاريخي لنظام التقاعد في ا

، كما نتعرض بالدراسة ألنواع  وشروط االستفادة من أنظمة  3891نظام التقاعد بصدور قانون 

، وفي المبحث الثالث نتناول بالشرح والتفصيل حقوق  33-91التقاعد التي صدرت بعد قانون 

األخير ندرس مصادر تمويل نظام التقاعد  المنخرطين في معاش التقاعد وذوو الحقوق أما المبحث

 في الجزائر .

 

 : التطور التاريخي لنظام التقاعد في الجزائرالمبحث األول

تبنت اإلدارة الفرنسية إبان فترة االستعمار بخصوص التقاعد نظام متعددا في الفترة      

عد بمرحلتين مرحلة ما أما في الجزائر بعد االستقالل فقد مر نظام التقا 3853-3800مابين سنة 

 .   3891ومرحلة توحيد نظام التقاعد سنة  3891قبل سنة 

                                                                                                                          

 : مرحلة تعدد األنظمة قبل االستقالل: المطلب األول
ظم قوانين الضمان االجتماعي في الجزائر أثناء المرحلة االستعمارية ومن لقد كانت مع 

بينها القوانين المتعلقة بالتقاعد باعتباره احد أهم مكوناته إرثا من النظام الفرنسي وامتدادا له في 
 .(1)اغلبها

                                                             

 . 29, ص2002,الجزائر,دار الهدى ,سماتي ,التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي الطيب  -1 
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ن االجتماعي وتاريخيا فقد اتجهت فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلي إصالح نظام التامي 

االجتماعية تم  بما يتماشي وظروف هذه المرحلة وتحت ضغط االحتجاجات العمالية والحركات

تتميز بوجود اختالفات كبيرة فيما بينها سواء فيما يتعلق بااللتزامات أو  إحداث ثمانية أنظمة كانت

 االمتيازات التي تخص كل نظام وهذه األنظمة هي:

                         CAAVييره الصندوق الجزائري للتامين على الشيخوخة العام: يقوم بتس النظام -أ

 .3800انشأ سنة 

 .3808أنشأ سنة   CRGAنظام الموظفين : يقوم بتسييره الصندوق العام لمقاعدي اإلدارة -ب

أنشأ سنة   CNMAالنظام ألفالحي : يقوم بتسييره الصندوق الوطني للتعاون ألفالحي  -ج

3801 . 

 . 3801انشأ سنة    CSSMنظام المناجم : يقوم بتسييره صندوق التقاعد لعمال المناجم   -د

انشأ   CAVNOSنضام عمال غير األجراء: يقوم بتسييره صندوق الشيخوخة لغير األجراء  -ه

 . 3801سنة 

 نظام عمال قطاع الكهرباء: يقوم بتسييره صندوق لعمال السكك الحديدية  -و

 EPSEM (35)1لبحر: يقوم بتسييره صندوق التقاعد لعمال البحرنظام عمال ا -ز

عرفت مرحلة ما قبل االستقالل استفادة عدد قليل من الجزائريين من منحة التقاعد وهي الفئة  

التي كانت تنخرط في صناديق التقاعد متواجدة في فرنسا وعرفت تمييزا واضحا بين الجزائريين 

، وبالنضر إلى وضعية الجزائر خالل هذه 2اعات أخريوالمعمرين وقطاعات على حساب قط

                                                             

مليكة محديد , واقع وأفاق الشركة الوطنية للتأمينات و تكاملها مع اآلليات الجديدة للتقاعد في ظل التحوالت االقتصادية  -1 
 . 12 ص,2032يير ,جامعة الجزائر,,الراهنة,رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية و علوم التس

نوال أقسام , إصالح نظام التقاعد في الجزائر على ضؤ التغيرات االقتصادية الحالية ,رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ,كلية  -2 
 . 322, ص2002العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ,جامعة الجزائر,
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المرحلة يمكن القول انه وان ظهر نضام تامين اجتماعي فان تطبيقه على ارض الواقع كان جزئيا 

 وانتقائيا فنضام التامين على المرض مثال كان حكرا على األوروبيين دون الجزائريين .

 

 3892غاية : مرحلة ما بعد االستقالل إلي المطلب الثاني

ظهر قانون ف, بعد االستقالل في الجزائر امتداد للفترة الفرنسية لفترة محدودة  مرحلة ما تعد       

 يتعارض مع السيادة الوطنية  المتضمن تحديد التشريع الفرنسي في الجزائر اال ما 53/301

تحت لهيئة ، وتقع هذه ا 3851لعمال البحر في سنة هيئة للحماية االجتماعية  إنشاء وتم

صندوقين متخصصين من  إنشاء، كما تم  نالجزائرييوصاية وزارة الدولة المكلفة بنقل سلك البحارة 

 .الحديدية منح التقاعد في قطاع الغاز والكهرباء والنقل والسكك  إدارةما مهامه

سواءا  تعقيدها إلى أدىمما  بسبب تنوع األنشطة أنظمةعدة  ظهرتوخالل هذه المرحلة  

السابقة و توحيدها بصدور  األنظمةتم التخلي عن هذه  أن إلىذلك  التسييرفي  أولتنظيم في ا

 : (1)و ويستند على المبادئ اآلتية المتعلق بالتقاعد 91/33القانون 

 .مبدأ تعميم الضمان االجتماعي على الجميع -    

 .مبدأ توحيد األنظمة واالمتيازات والتمويل   -    

 . ة ممثلي العمال في تسيير هيئات الضمان االجتماعيمبدأ مشارك -    

كان الهدف من إصدار هذه القوانين هو تعميم الضمان االجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين 

ليشمل جميع العمال والموظفين باإلضافة إلي المعوقين والمسنين والبطالين وتجسيدا لهذه األهداف 

 وهي : 3891ة جويلي13قوانين بتاريخ :  10تم إصدار 

                                                             33-91قانون التأمينات االجتماعية / قانون رقم  -

"                                                                             33-91قانون التقاعد " القانون رقم  -

                                                             

 . 28جع السابق ,جامعة الجزائر,صالطيب سماتي ,المر  -1 
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"                                            31-91مراض المهنية "  القانون رقم قانون حوادث العمل واأل -

                                       -91قانون التزامات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي " قانون رقم  -

 " . 30-91قانون المنازعات في مجال الضمان االجتماعي " القانون رقم  -

 (1)ا لهذه المنظومة يعد نظام التقاعد جزء ال يتجزأ من نظام الضمان االجتماعيووفق 

 

                 أنواع التقاعد )وشروط اكتسابه(                                                                                                 :الثانيالمبحث 

المتعلق بالتقاعد  91/33السابقة و توحيدها بصدور القانون  تم التخلي عن هذه األنظمة

 :( 2)يستند على المبادئ اآلتية الذيو 

 .مبدأ تعميم الضمان االجتماعي على الجميع -    

 .مبدأ توحيد األنظمة واالمتيازات والتمويل   -    

 . مبدأ مشاركة ممثلي العمال في تسيير هيئات الضمان االجتماعي -    

الهدف من إصدار هذه القوانين هو تعميم الضمان االجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين كان 

ليشمل جميع العمال والموظفين باإلضافة إلي المعوقين والمسنين والبطالين وتجسيدا لهذه األهداف 

 وهي : 3891جويلية 13قوانين بتاريخ :  10تم إصدار 

                                                             33-91 قانون التأمينات االجتماعية / قانون رقم -

"                                                                             33-91قانون التقاعد " القانون رقم  -

                          "                  31-91قانون حوادث العمل واألمراض المهنية "  القانون رقم  -

                                     30 -91قانون التزامات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي " قانون رقم  -

 " . 30-91قانون المنازعات في مجال الضمان االجتماعي " القانون رقم  -
                                                             

عبد الباقي مدني  , نظام التقاعد في الجزائريين ضرورات اإلصالح و ضغوطات الوضعية االجتماعية و االقتصادية,مذكرة لنيل  -1 
 . 9, ص2032.2032شهادة الماستر,كلية الحقوق,قسم العلوم السياسية ,جامعة الجلفة,,

  . 28ص ، كرالذ سابقمرجع  الطيب سماتي , -2 
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 (1)م الضمان االجتماعيووفقا لهذه المنظومة يعد نظام التقاعد جزء ال يتجزأ من نظا 

عرفت المنظومة القانونية للتقاعد عدة تعديالت متتالية بموجب عدة نصوص تشريعية كما 

لمواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية ، من خالل استحداث عدة  أنظمة  للتقاعد والتي قسمها 

 3891يوليو   13مؤرخ في ال 33 -91الذي جاء بها القانون  العاديالمشرع الجزائري إلي التقاعد 

المعدل والمتمم  3881يوليو 13المؤرخ في  31-81والتقاعد النسبي الذي جاء بها األمر رقم 

 35المؤرخ في  31-80والتقاعد المسبق الذي كرسه المرسوم التشريعي رقم  33-91للقانون رقم 

 . 3880مايو 

 

                                   العادي                         :التقاعد المطلب األول 

والذي يهدف من خالله إلى توحيد أنظمة التقاعد  33-91القانون رقم  هذا النوع من التقاعد كرس 

ولالستفادة من هذا النوع من التقاعد وجب توفر الشروط ( 2)وذلك بتوحيد تقدير االمتيازات والتمويل 

 اآلتية :

  شرط السن : أوال   

، أما ( 3)سنة من العمل  30على األقل  واستفائهللرجال سنة  51يتمثل في بلوغ سن و           

 .المرأة العاملة فيمكنها بناء على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند بلوغ سن خمسة وخمسين سنة 

                                                             

 . 30, صالذكر سابقمرجع عبد الباقي مدني  ,  -1 

محمد ريقط, نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية,مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص,تخصص قانون  -2 
 . 9, ص2031.2032إداري,جامعة محمد خيضر, ,بسكرة,,

,الجريدة 3892جويلية  32المتعلق بالتقاعد,المؤرخ في  92/23من القانون 2شعبية ,المادةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال -3 
 . 01/02/3892,صادر بتاريخ:29عدد الرسمية ال
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نها فقد أورد القانون المتعلق بالتقاعد عدة حاالت يمكن للعامل االستفادة م أما استثناءا :         

من  11بحيث يتم فيها تخفيض السن القانونية لإلحالة على التقاعد فقد نصت المادة 

يعملون في مناصب تتميز  بظروف  المتعلق بالتقاعد على انه يمكن للعمال الذين(1) 91/33القانون

على قدر خاص من الضرر أن يستفيدوا من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها ، كما 

من نفس القانون علي انه يمكن للمرأة العاملة التي أنجبت طفل أو عدة أطفال  19المادة  أوردت

سنوات االستفادة من تخفيض بما يعادل سنة واحدة عن كل طفل دون أن  18في مدة ال تقل عن 

 .(2)سنوات 11تتجاوز المدة اإلجمالية 

لذي ال يمكنه االستفادة من معاش كما ال يلتزم بشرط السن للعامل المصاب بعجز تام وا        

 العجز بعنوان التأمينات االجتماعية.

كما يمكن لسن التقاعد أن تتأثر بطبيعة العمل وبالظروف المحيطة به وكذا القوة البدنية         

التي يبذلها العامل ، إضافة إلى ذلك نسبة المخاطر الموجودة فيه ويمكن أن تختلف من قطاع إلى 

كذلك بسياسة التشغيل المتبعة خاصة عند ارتفاع نسبة البطالة ، فيتم خاللها خفض ألخر وتتأثر 

 .(3)سن التقاعد من اجل فتح مناصب شغل جديدة وامتصاص نسبة معينة من البطالة

سنوات في سن  10إضافة إلى ذلك يمكن لعمال المناجم واألمن الوطني االستفادة من تخفيض 

حاالت   المشرع الجزائري قام بتخفيض سن التقاعد في عدة التقاعد . و مما سبق نالحظ إن

 . المذكورة سابقا 

 

                                                             

 .نفس المرجعالمتعلق بالتقاعد, 92/23القانونمن  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة -1 

 . نفس المرجعالمتعلق بالتقاعد, 92/32من االمر 9الشعبية,المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -2 

 . 82,ص3882,الجزائر,شركة دار األمة,3سعيد مقدم, أخالقيات الوظيفة العمومية,ط -3 
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 : شرط مدة الخدمة واالشتراكات  ثانيا

سنة على األقل مع  30يشترط على العامل لكي يستفيد من معاش التقاعد أن يكون قد عمل 

 13لمدة العمل و سنة الحد األدنى 30دفع مبالغ المساهمة في الضمان االجتماعي، وتعتبر مدة 

 سنة كحد أقصي من العمل الفعلي.

كما أضاف المشرع عدة حاالت جعلها تدخل في حكم فترات العمل مثل فترة تأدية الخدمة الوطنية 

 أو العطل القانونية مدفوعة األجر، وكذا فترة انقطاع العامل عن العمل بسبب مرض.....الخ

 30قانون التقاعد على انه يمكن أن تخفض مدة من  08كما نص المشرع الجزائري في المادة  -

سنوات بالنسبة للعمال التابعين للنظام العام  31من نفس القانون إلى  15سنة المذكورة في المادة 

سنوات ابتدءا من تاريخ دخول هذا  10أو النظام ألفالحي ، وجعل هذا التخفيض لفترة انتقالية لمدة 

 .(1)القانون حيز التطبيق

ما سبق ذكره في شرط مدة الخدمة فانه البد على العامل أن يكون طيلة هذه  إلى كلإضافة  -

المدة قد دفع اشتراكات الضمان االجتماعي ،فإذا كان العامل قد قام بنشاطات عدة ولم يدفع أقساط 

التقاعد المتمثلة في الحصة التي يدفعها العامل ، باإلضافة إلى الحصة التي يدفعها صاحب العمل 

هذه المدة ال يمكن أخذها بعين االعتبار لعدم اكتمال شروط اإلحالة على التقاعد ، وبالتالي ال  في

 ينتج عنها الحق في استحقاق المعاش .

إضافة إلى كل ما سبق ذكره في شرط مدة الخدمة فانه البد على العامل أن يكون طيلة هذه  -

العامل قد قام بنشاطات عدة ولم يدفع أقساط  المدة قد دفع اشتراكات الضمان االجتماعي ،فإذا كان

التقاعد المتمثلة في الحصة التي يدفعها العامل ، باإلضافة إلى الحصة التي يدفعها صاحب العمل 

                                                             

 . مرجع سابق الذكرلق بالتقاعد,المتع 92/32من االمر 18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة -1 
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في هذه المدة ال يمكن أخذها بعين االعتبار لعدم اكتمال شروط اإلحالة على التقاعد ، وبالتالي ال 

 .ينتج عنها الحق في استحقاق المعاش 

في فقرتها األولى من قانون التقاعد صريحة في هذا الصدد  إال انه ما  31ولقد جاءت المادة  -

يمكن قوله في هذا هو إن إجراءات هذه المادة يمكن لها آن تضر ببعض العمال الذين كانوا 

 (1)المعاشسنة على األقل ليتاح لهم الحق في  30سنة ليكملوا فترة  50ينشطون حتى سن 

لمساهمة و االشتراك التعويضي شرط أساسي لالستفادة العامل من حقه في التقاعد، بالطريقة فهذه ا

 التي سبق شرحها.

 

  النسبيالتقاعد  الثاني:المطلب     

غير إن  338-80يعتبر أول قانون كرس نظام التقاعد النسبي في الجزائر هو المرسوم رقم 

السامية في الدولة وكان بمثابة امتياز لهذه الفئة هذا المرسوم حصر مجال تطبيقه على اإلطارات 

 سنوات.في حدود ثالث  31-81قبل صدور األمر رقم 

ويمنح التقاعد النسبي بناءا علي طلب الموظف إذا استوفى شرطين يتمثالن في بلوغ سن 
سنة من العمل وما يقابلها من اشتراك في الضمان  31خمسين سنة واستيفائه على األقل 

سنة وتخفيض في  00بالنسبة للمرأة العاملة فتستفيد من تخفيض في السن إلى  عي ، أمااالجتما
ويجب اإلشارة إلى إن المعاشات الممنوحة في إطار التقاعد النسبي ال تكون  (2)سنة 30مدة العمل 

 (.3)قابلة للمراجعة في حالة عودة العامل للنشاط بعد إحالته عل التقاعد

                                                             

 . السابقالمرجع نفس المتعلق بالتقاعد,  92/32القانونمن  30المادة,لجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية ا -1 

,الجريدة الرسمية العدد 3882ماي23المتعلق بالتقاعد ,المؤرخ في :, 82/32الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, االمر -2 
 ,صادر 22

 . 02/02/3882بتاريخ:      

 . 32, مرجع سابق الذكر, ص حمد عادل ,عماش مالك عموش م -3 
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الحسبان الفترات التي تدخل في حكم فترات العمل المعنية  لملف يأخذ فيونشير انه عند تصفية ا

 علي النحو التالي :

األيام التي تقاضي خاللها العامل تعويض عن التامين ، المرض ، األمومة ، حوادث العمل ،  -

 البطالة 

لمدفوعة فترات العطل القانونية المدفوعة األجر وفترات االستفادة من التعويض عن العطل ا -

 األجر. 

 الفترات التي استفاد منها العامل من معاش التقاعد المسبق  -

 .فترات المشاركة الفعلية في ثورة التحرير الوطنية بضعف مدتها  -

وقد تم إلغاء العمل بإحكام هذا النوع من التقاعد رغبة في الحفاظ النظام الوطني للتقاعد           

السياسية و االمنية و لية والقادمة فهذا النظام جاء في ضل الظروف وضمان ديمومته لألجيال الحا

االقتصادية و التي نتج عنها لجؤ الجزائر إلى االقتراض من  صندوق النقد الدولي  و النتائج التي 

والذي تم تجاوزه منذ عدة سنوات, ان هذا الجهاز كان ذا طابع انتقالي  ترتبت عن هذه المديونية

ألف  835ره بصفة معتبرة ومستمرة علي نظامنا التقاعدي بحيث تم إحصاء أكثر من والذي الزال أث

 .من العدد اإلجمالي للمتقاعدين  % 03متقاعد مبكر أي ما يعادل

نقاذه من خطر اإلفالس وذلك في إطار اإلنصاف              ولحماية النظام الوطني للتقاعد وا 

 53لمحتملة للحياة عند الوالدة في بالدنا التي انتقلت من والعدالة االجتماعية نتيجة تطور المدة ا

المؤرخ في  35/30تم إصدار القانون  3130سنة  11و 3111سنة في  13إلي   3891سنة في 

   33-91من القانون رقم 15لتعدل وتتمم أحكام المادة 13والذي جاءت المادة  3135ديسمبر  13

 لتقاعد دون شرط السن:ا الثالث :المطلب 

حيث يستفيد العامل بناء على طلبه من معاش تقاعد كامل في  81/31تم استحداثه بموجب األمر 

سنة على األقل من العمل وما يقابلها من اشتراك في الضمان االجتماعي دون  13 هحالة استيفائ

 األخذ بعين االعتبار لسنه .
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مال استهلوا حياتهم المهنية وهم وقد شرعت هذه القاعدة مراعاة للوضعية القانونية لشريحة من الع

 في سن مبكرة بحيث انه نادرا ما يجمع العامل هذه المدة من العمل قبل وصوله للسن القانونية.

 

  المسبق:التقاعد  : الرابعالمطلب 
هو نظام جديد فرضه التسريح الحتمي للعمال ألسباب اقتصادية نتيجة إعادة هيكلة 

ويتمثل في  إحالة العامل األجير على التقاعد العادي وقد احدث ، (1)المؤسسات أو عجزها أو حلها

المشرع الجزائري هذا النوع من التقاعد لحماية العمال األجراء الذين قد يتعرضون إلى خطر فقدان 

مناصبهم نتيجة إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية أو عجزها أو حلها حيث يتم اللجوء إلى التقاعد 

 لعمال .المسبق  للتكفل با

تم استحداث التقاعد المسبق ألول مرة في الجزائر بهذا المرسوم والذي  31-80وبموجب المرسوم 

حدد الشروط التي يستفيد بموجبها األجير بإحالته على التقاعد بصفة مسبقة خالل فترة تصل إلي 

لقطاع الذين ، لتطبق أحكامه علي جميع أجزاء ا(2)عشر سنوات قبل السن القانونية على التقاعد 

يفقدون عملهم بصفة ال إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص العمال أو التوقف القانوني لعمل 

المستخدم ، مع إمكانية إن تمدد إحكامه إلجراء المؤسسات واإلدارات العمومية بنص خاص ،ولم 

تضمن التقاعد  الذي 31-89يري النور هذا األخير إال بعد أربع سنوات بموجب المرسوم التنفيذي 

المسبق لموظفي المؤسسات واإلدارات العمومية ولالستفادة من اإلحالة على التقاعد المسبق البد 

 من توفر الشروط اآلتية:

 سنة . 00سنة واإلناث  01أن يبلغ الموظفون الذكور على األقل  -3

                                                             

, التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري ,عالقات العمل الفردية, ديوان المطبوعات أحميةسليمان  -1 
  221,ص3882الجامعية,الجزائر,

 3882ماي22متعلق بالتقاعد المسبق, المؤرخ في , ال82/30الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسوم التشريعي رقم: -2 
 . 23/01/3882,صادر بتاريخ:22,الجريدة الرسمية العدد 
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لتقاعد المسبق الذي أن يجمعوا عددا من سنوات الخدمة أو المماثلة أو القابلة لالعتماد في ا -3

 سنة على األقل.31يساوي 

سنوات على األقل بصفة كاملة منها ثالثة 31أن تتم دفع اشتراكات الضمان االجتماعي لمدة  -1

 .(1)سابقة لنهاية العالقة الوظيفية التي تثبت وتحول الحق في التقاعد المسبق

جماعي لعدد العمال في المؤسسة أن يرد اسمه في قائمة العمال المسرحين في إطار التقليص  ال

والتي تحمل أسماء العمال موضوع التقليص  عليها قانوناتقليصه بالقائمة المصادق  وان يتأكد

وال يمكن أن يستفيد من  (2) 80/31من المرسوم التشريعي رقم 11الجماعي في العدد حسب المادة 

 :(3)لحاالت التاليةالتقاعد المسبق العمال األجراء كاستثناء الذين يكونون في ا

 من الدخل ناتج عن نشاط مهني أخر  المستفيدونالعمال  -

العمال األجراء الذين هم في حالة انقطاع عن العمل بسبب بطالة او بطالة ناجمة عن التقلبات  -

 المناخية 

العمال األجراء ذو عقد عمل محدد المدة وكذا العاملون لدى عدة مستخدمين او التي انتهت  -

 قة عملهم كالتسريح التأديبي أو االستقالة .عال

المساهمة الجزافية بحيث يستفيد العمال األجراء التي تتوفر فيهم الشروط المذكورة من تقاعد  -0

مسبق عن تقاعدهم العادي بعدد من السنوات يتناسب مع سنوات العمل التي أدوها وتحسب على 

 . (4) خدم تسبيقها إلى صندوق التقاعدأساسها المساهمة الجزافية التي يجب على المست

 

 

                                                             
 .مرجع سابق الذكر, 98/23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, االمر  -1
 .مرجع سابق الذكر, 82/32الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, االمر -2 
 .230,ص2002دار القصبة للنشر,، الجزائر،قانون العمل الجزائري و التحوالت االقتصادية،ديب عبد السالم -3 

مريم بن طيب,مريم بن يشو ,واقع نظام التقاعد في الجزائر و عالقته بالضمان االجتماعي ,مذكرة نيل شهادة الماستر,معهد العلوم  -4 
 .31,ص2032/2032ة واقتصاد المؤسسة, جامعة عين تموشنت ,االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ,تخصص ادار 
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 وتكون على النحو التالي   

 جدول رقم : سنوات التسبيق التي يستفيد منها العامل المحال على التقاعد المسبق 

 المساهمة الجزافية عدد سنوات التسبيق عدد سنوات الخدمة

  سنوات 01حتى  سنة على األقل 20

 من اجر شهر 32خدم تسنوات يدفع المس1اقل منة -

 . مساهمة جزافية كالعامل  

 32سنوات يدفع المستخدم  1يساوي او اكثر من -

 . من اجر العامل كمساهمة جزافية  شهر

 سنة على األقل 22

 سنة على األقل 22

 سنوات 02حتى 

 سنوات 02حتى 

 سنة على األقل 22

 سنة على األقل 29

 سنة على األقل 28

 سنوات 09حتى 

 تسنوا 08حتى 

 سنوات 30حتى 

 38سنوات يدفع المستخدم   9من  أكثر أويساوي -

 . من اجر العامل كمساهمة جزافية  شه

 

يستفيد من  أنسنة من النشاط المهني يمكنه  31وحسب هذا الجدول فان العامل الذي استوفى 

من سين انه يستفيد من التقاعد المسبق وهو في سن الخامسة والخم أيخمس سنوات ، تسبيق قدره 

العمر بالنسبة للذكور والخمسين سنة من العمر بالنسبة للعامالت وهكذا على نفس المنوال بالنسبة 

 المبينة في الجدول أعاله .لبقية سنوات التسبيق 

 

 امتيازات التقاعد المسبق :

من األجر   %10يستفيد العمال في هذه الحالة من منحة ال تقل في كل األحوال عن 

من الراتب الشهري وتحسب هذه المنحة   %91ى المضمون كما ال يمكن أن تفوق الوطني األدن
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عين االعتبار عدد سنوات  بنفس الكيفية التي يحسب بها معاش التقاعد العادي مع األخذ ب

 1%مقدرة بنسبة طار هذه اإلجراءات لإلنقاص لمدة ، وتخضع المعاشات المصفاة في إ(1)التسبيق

ا من تاريخ سريان مفعول شهر ابتداءً 33ع منحة التقاعد المسبق كل وتراج كل سنة تسبيق عن

من معاشه وذلك إلى غاية بلوغ السن   %3التقاعد المسبق بكيفية تسمح باسترجاع العامل نسبة 

القانونية للتقاعد العادي التي يكون قد استرجع عندها مجموع التي اقتطعت منه عند إحالته على 

 التقاعد.

 من األجور الخاضعة للضمان% 3.0لتقاعد المسبق  من خالل اشتراكات بنسبة يمول نضام ا -

 .االجتماعية لكل من المستخدم واألجير وصندوق الخدمات  %1.0وتكون بنسب (،2)االجتماعي  

 شهر ، ابتداء من تاريخ التوقيع على  30ويمكن تمديد اجل الدفع لهذه المساهمات إلى غاية  -

وق الوطني للمعاشات والمستخدمين على أن يتم دفع قيمة شهرين مسبقا من االتفاقية بين الصند

 المهني.اجر العامل 

نتيجة التطورات االقتصادية والسياسية للبالد بحيث كما تم التخلي والعمل بهذا النوع من التقاعد 
سنة مستفيد  313 إليمنح ومعاش التقاعد للتقاعد المسبق من  المستفيدينتراجع عدد 

 13/13/3139من من معاش ومنح التقاعد  المستنفدينوالجدول المرفق يبين توزيع عدد 3139
 (3)كما يلي  13/33/3139غايةإلي

 عدد المتقاعدين نوع التقاعد

 922222 التقاعد العادي

 202 التقاعد المسبق

 218220 التقاعد النسبي

 222229 التقاعد دون شرط السن

                                                             
 مرجع سابق الذكر .المتعلق بالتقاعد المسبق ،  01-49المرسوم التشريعي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،   -1

يعدل  08/2002/ 21خ في , ,المؤر 02/228من المرسوم التنفيذي رقم: 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة -2 
 الذي يحدد توزيع نسبة االشتراك في الضمان االجتماعي . 02/02/3882المؤرخ في :392-82المرسوم التنفيذي رقم :

 

  www.cnr.dz - 3 

 



34                                                                     الصفحة 
 

الذي يمثل إحصائيات عامة لبعض أنواع التقاعد المطبق في  نالحظ من خالل الجدول       

الجزائر أن اكبر نسبة هي نسبة التقاعد العادي تليها التقاعد النسبي ثم التقاعد دون شرط السن اما 

 التقاعد المسبق استفادة عدد قليل نتيجة إلغاء العمل بهذا النوع من التقاعد 

دد المستفيدين من التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط كما نمالحظ في الجدول السابق ارتفاع ع

الذي يلغي العمل بالتقاعد النسبي , األمر الذي أدى  35/30السن و ذلك راجع إلى تفعيل القانون 

سنة من تجاوز فترة 51سنة خدمة و لم يصل إلى  13إلى تخوف الموظفين و العمال الذين اتمو 

 هو كذلك بالنسبة للذين توفرت فيهم شرط التقاعد النسبي .سنة و  51طويلة في الخدمة إلى غاية 

 

 : مصادر تمويل نضام التقاعد المبحث الثالث

المورد و الخواص  نأرباب العمل العمومييتعتبر اشتراكات الضمان االجتماعي التي يدفعها 

لتقاعد الرئيسي لتمويل صناديق التقاعد إلى ذلك يمكن للدولة التدخل من اجل تمويل صناديق ا

 ونضام التأمينات االجتماعية ككل وذلك عند وقوع هذه األخيرة في عجز مالي.

 

 .االشتراكات وتطورها  :   المطلب األول
ونقصد بها تلك االشتراكات أو األقساط التي يدفعها العامل وصاحب العمل والتي تعد 

 .(1)المصدر المعتمد قانونا لتمويل صناديق الضمان االجتماعي ككل 

رفت نسبة االشتراك ارتفاع مستمر عبر السنوات المتتالية حيث حددها المشرع بصدور ع

يتحمل العامل و المستخدم نفس النسبة ,وبعدها حددها المشرع في  %1ب  90/11المرسوم رقم 

يتحمل فيها المستخدم   %33ب  3880جويلية 15المؤرخ في  80/391المرسوم التنفيذي رقم 

 88/333بموجب المرسوم التنفيذي رقم   %30و حدده ب   العامل يتحملها%1.0و  % 1.0

وبموجب المرسوم  %  0.0أما العامل يدفع   %9.0يدفع المستخدم  3888جوان 33المؤرخ في :
                                                             

 .22ص ،مرجع سابق الذكر  ،ني دعبد الباقي ما -1 
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حصة العامل منها  %35و حددها بنسبة  3111مارس 10المؤرخ في : 3111/01التنفيذي رقم 

و حدد نسبة  3115/  30/18المؤرخ في : 15/118و بموجب المرسوم التنفيذي رقم   5.0%:

يتحملها المستخدم و يتحمل العامل منها  %30منها     %10.0االشتراك في الضمان االجتماعي 

منها إلى نظام التقاعد ,  %31.30صندوق الخدمات االجتماعية ويتم تحويل   %1.0و   8%

حدد نسبة االشتراكات في  3130سبتمبر 1المؤرخ في  30/315وبموجب المرسوم التنفيذي رقم

صندوق  %1.0و  %8و العامل  %30يتحمل المستخدم منها  %10.0الضمان االجتماعي ب 

  %33إلى نظام التقاعد يتحمل المستخدم منها   %39.30الخدمات االجتماعية يتم تحويل منها 

 يتحملها صندوق الخدمات االجتماعية    %1.0و  %5.10و العامل نسبة 

في   % 39.30بق نالحظ أن المشرع رفع نسبة االشتراك في نظام التقاعد إلى و مما س   

اي  %31.30السابق الذكر ب  15/118بعدما حددها في المرسوم التنفيذي رقم  3130سنة 

، وهذا راجع لالزمة االقتصادية الراهنة والخلل المسجل في ميزانية صندوق  %13زيادة بنسبة 

االشتراكات وهذا بسبب لجوء الدولة إلي سياسة التقشف وتجميد التوظيف الوطني للتقاعد نتيجة قلة 

 واستفادة عدد كبير من التقاعد.     

 

 المطلب الثاني: تدخل ميزانية الدولة 

تضطلع العديد من الدول إلي تمويل جزء من نضام ضمنها االجتماعي من خالل اإلعانات 
لنضام التقاعد في الجزائر فان ميزانية الدولة تتدخل من والتحويالت الحكومية ، أما بالنسبة لتمويل  

خالل صرف المنح العائلية وكذا النفقات الموجهة لخدمات التضامن الوطني بالنسبة للمتقاعدين 
   تم إنشاء  15/111رقم الذين يتقاضون منح تقاعدية منخفضة ، ومن خالل المرسوم التنفيذي 

وتنظيم سيره ، بما في ذلك أموال الصندوق الوطني  الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات   
 (1)للتقاعد 

                                                             

يتضمن إنشاء 30/2002/ 38, ,المؤرخ في 20/220الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, المرسوم التنفيذي رقم: -1 
 29/30/2002,الصادرة بتاريخ :22الصندوق الوطني لتحصيل االشتراكات الضمان االجتماعي و تنظيم تسييره,الجريدة الرسمية عدد 

. 
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وكذا عوائد صناديق من الفوائد الصافية لمستوردي الدواء  %10إضافة إلى ذلك اقتطاعات نسبة 
 االستثمار والمساهمات لفئة البطالين والتقاعد المبكر .

ن خالل تمويل صناديق م ر تعتبر من بين الدول التي تتدخلائان الجز وعليه يمكن القول 

 ، بين ارادات ونفقات الصناديق وعدم الوقوع في عجز ماليالتقاعد وذلك لتحقيق التوازن المالي 

 بقيمة  عجز حقق من خاللها مليار 3311نفقات تفوق لصندوق الوطني التقاعد اسجل  بحيث 

 اتخاذ إلي فع هذا ما د 3138مليار خالل سنة 511 إلىليرتفع  3139 نهاية سنة  مليار 051

والذي يرخص الصندوق الوطني لالستثمار بمنح  3138تضمنه قانون المالية  اإلجراءاتبعض 

تلبية الحتياجات لل الطوي المدىالصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة علي قروض لصالح 

 لتغطيةمليار 011تفوق  3139كما قامت الدولة بتخصيص ميزانية للصندوق عام الصندوق 

 .العجز الذي تعرض له الصندوق الوطني للتقاعد 

 المبحث الثالث: حقوق المنخرطين في نظام التقاعد الجزائري

يستفيد العامل المحال على التقاعد من منحة مباشرة يضاف إليها عالوة عن الزوج المكفول  

 وبعد الوفاة تتحول هذه المنحة إلي منحة التقاعد المنقول لذوي الحقوق .

 

 : معاش التقاعدطلب األولالم-

يتم تصفيته وفق ثالث  (1)يعتبر معاش التقاعد حق شخصي يستفيد منه العامل مدي الحياة،

 عناصر أساسية هي : 

األجر المرجعي ) متوسط األجر ( هو األجر الخاضع لالشتراك  في الضمان االجتماعي ،  -

الشهري المتوسط المتقاضي  والذي على أساسه يحسب المعاش ، ويتم ذلك على أساس األجر
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(،أو على أساس األجر الشهري شهر 51خالل خمس سنوات األخيرة السابقة لإلحالة على التقاعد )

المتوسط المتقاضي خالل الخمس سنوات التي تقاضى فيها العامل األجر األقصى خالل حياته 

 .(1)المهنية 

لفترات التي تكون في حكم فترات العمل، فترة التامين: وهي سنوات العمل المعتمدة بما فيها ا - 

 بالتقاعد.المتعلق  33-91من القانون  33كما حددتها المادة 

 . %3.0نسبة االعتماد لسنوات التامين: تحتسب كل سنة نشاط بنسبة  -

 حساب مبلغ المعاش :اوال : 

د يحتسب عن طريق ضرب عدد السنوات المحصل عليها ) فترة التامين (في نسبة االعتما

للحصول على نسبة المعاش ، وللحصول علي معاش التقاعد تضرب نسبة المعاش في مبلغ األجر 

 المرجعي .

 األجر المرجعي xمبلغ معاش التقاعد = نسبة المعاش  

 

 مالحظة:  

بالنسبة للمتقاعدين غير األجراء ، فان مبلغ معاشهم يحسب على أساس المداخيل ألحسن عشر 

 االشتراكات . سنوات والتي دفعت فيها

 وفي عملية حساب معاش التقاعد يجب مراعاة ما يلي : 

من األجر الوطني األدنى  %10الحد األدنى لمعاش التقاعد: بحيث ال يمكن أن يقل عن  *

 حماية للقدرة الشرائية للمتقاعد. (2)المضمون 

                                                             

  نفس المرجع . 32-92,من القانون 32ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة الجمه -1 

 . نفس المرجع 32-92,من القانون 32المادة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2 
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ن األجر م%91ال يمكن أن يزيد مبلغ معاش التقاعد عن  التقاعد:* الحد األقصى لمعاش 

 .الخاضع لالشتراك في الضمان االجتماعي 

 إعادة تقويم معاشات التقاعد:  -

تتم مراجعة معاش ومنحة التقاعد سنويا ابتداء من أول شهر مايو بموجب مقرر من الوزير 

، وهو إجراء  (1)المكلف بالضمان االجتماعي وباقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد 

على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بالنضر إلى معدالت التضخم وكذا تطور أسعار  يسمح بالحفاظ

 المواد الغذائية ذات االستهالك الواسع .

 : منحة التقاعد: ثانيا

تطبق عليها نفس القواعد المتعلقة بمعاش التقاعد ماعدا فيما يتعلق بالحد األدنى ، فالعامل 

ي مدة العمل الواجبة لالستفادة من معاش التقاعد عليه أن األجير أو غير األجير الذي لم يستوف

أما بالنسبة (2)يثبت مزاولته للنشاط الفعلي لمدة خمس سنوات من العمل الفعلي المدفوعة االشتراك 

للعمال غير األجراء، فال يمكنهم االستفادة من هذه المنحة إال إذا اثبتوا مزاولتهم للنشاط لمدة دنيا 

 .ونصف على األقل  سنوات 11تقدر ب 

 

 

 

 
                                                             

 .نفس المرجع 32-92,من القانون 22المادة-1 
 نفس المرجع. 32-92,من القانون 22المادة-2 
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 المطلب الثاني: معاش ذوي الحقوق 

بوفاة صاحب المعاش يستفيد ذوو الحقوق من منحة ومعاش التقاعد المنقول من اجل توفير 

أقصى حد من الحماية االجتماعية واالقتصادية، ونقصد باألشخاص الذين لهم الحق من االستفادة 

 :(1)من معاش التقاعد

(: وال تخضع االستفادة لشرط السن شريطة أن يكون الزوج قد عقد زواجا شرعيا الزوج ) الزوجة  -

وفي حالة تزوجت األرملة ينقل المعاش إلي األوالد ويقسم معهم بالتساوي، كما يقسم مع المتوفى 

المعاش في حالة تعدد األرامل في حدود األربعة ويقسم معهم بالتساوي غير إن األرمل ال يسقط 

 اش الذي استفاد منه عند وفاة زوجته بإعادة زواجه.حقه في المع

يوليو  13المؤرخ في  33-91من القانون رقم  51األوالد المكفولين : طبقا ألحكام المادة  -

 هم : (2)والمتعلق بالتأمينات االجتماعية المعدل والمتمم ، فان األوالد المكفولين  3891

 سنة  39األوالد المكفولين التي تقل أعمارهم عن  -

 سنة الذين يواصلون دراستهم. 33األوالد البالغون اقل من  -

سنة والذين ابرم بشأنهم عقد تهمين يمنحهم أجرا يقل عن نصف األجر  30البالغون اقل من  -

 الوطني األدنى المضمون. 

 البنات والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين من اإلناث بدون دخل مهما كان سنهم   -

 والد المصابون بعاهة حسية أو عقلية مستديمة تمنعهم من ممارسة أي نشاط مهني. األ -

ونجد المشرع الجزائري قد أورد أصول المتوفى ضمن ذوي الحقوق بشرط أن يكونوا تحت كفالته في 

 حياته

من  10التقاعد ) اقل من  األدنى لمعاشإذا كان الدخل الشخصي لكل واحد منهما ال يتعدى الحد 

  .(1) جر الوطني األدنى المضمون (األ

                                                             

 . 329ال ,المرجع السابق ,صامال بن رج -1 
  يوليو المتعلق بالتأمينات.2المؤرخ في 33-92,من القانون 22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة  -2 
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 كيفية توزيع المعاش المنقول على ذوي الحقوق:  -

نسب معاش التقاعد  3891يوليو  13المؤرخ في  33 -91من القانون رقم  10تحدد المادة 

المنقول لكل واحد من ذوي الحقوق المذكورين أنفا، حسب درجة قرابتهم من صاحب المعاش 

 لي: التاالمتوفى على النحو 

 من مبلغ المعاش المنقول: في حالة وجود الزوج وحيدا)غياب ذوي حقوق آخرين (.% 10 -

لذي حق وحيد: في حالة وجود الزوج مع ذوي الحقوق وحيد ) ولد أو احد  %11للزوج و 01% -

 األصول (.

 .%91ويحدد مبلغ المعاش المنقول في هذه الحالة بنسبة 

ذوي الحقوق إلى جانب الزوج : يحدد مبلغ المعاش المدفوع  في حالة وجود اثنان أو أكثر من -

 منه . %01من مبلغ المعاش المباشر ، ويقتسم ذوو الحقوق اآلخرون  %01للزوج بنسبة 

 %81وال يجب أن يتعدى المبلغ اإلجمالي لمعاشات ذوي الحقوق 

من مبلغ  %81في حالة ما إذا لم يكن للمتقاعد المتوفى زوجا ، يقتسم ذوو الحقوق اآلخرون  -

 معاش التقاعد وهذا ضمن حد أقصى يبلغ : 

 من المعاش المباشر بالنسبة لألبناء . 00% -    

 من المعاش المباشر بالنسبة لألصول . 11% -    

 سحسب السن والجنمن منح التقاعد المنقول  ينالمستفيدعدد وحسب الجدول المرفق نوضح توزيع 
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 : (1)التاليعلي النحو  3139خالل سنة  

 األعمار
 األصول األطفال المكفولين معاش الزوج

 المجموع
 إالم األب إناث ذكور إناث ذكور

0-23   22 222   213 

23-21   29 2222   2222 

21-20  31 22 2892   2029 

20-21  22 22 2092   2202 

21-20 08 222 29 2122   2982 

20-21 38 122 301 1288   2392 

21-10 22 3222 322 1082   2129 

10-11 22 2120 382 2921  2 2220 

11-20 29 2231 323 2992  8 2938 

20-21 28 2922 330 3228 2 32 9299 

21-20 98 2230 29 202 3 22 9229 

20-21 99 2122 22 212 1 22 2820 

21-90 92 2218  302 2 22 2222 

90-91 22 1218  12 2 21 1209 

91-80 22 2122  38 3 22 2222 

80-81 32 3280  30 3 38 3222 

 282 02    292 9 أكثر أو 81

 322 32 22321 3003 22983 122 المجموع
92292 

 382 22322 29229 المجموع العام

 

توزيع عدد المستفيدين من منح التقاعد المنقول ذي يمثل ال أعالهالجدول  خالل  نالحظ من

 األطفالتليها  09039بعدد  األزواجاكبر عدد مستفيد من منح التقاعد المنقول هم  إن 3139لسنة 

 ئهم على قيد الحياة .نتيجة عدم بقاأما بالنسبة لألصول فعددهم قليل  10355المكفولين ب 

                                                             

www.cnr.dz -1  
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الرجال  أما 93313بعدد تقاعد المنقول هم فئة النساء فئة مستفيدة من منح الاكبر  إنكما 

ومعظم اكبر عدد مستفيد من معاش التقاعد هم فئة الرجال  أنوهذا راجع إلي  3000فعددهم قليل 

 ارتفاع نسبة الوفيات لدي الرجال .ذلك  إليالموظفين والعاملين هم من الرجال ضف 

 لحقوق نأخذ المثال التالي :ولتوضيح كيفية توزيع المعاش المنقول على ذوي ا

 دج شهريا . 01.111توفي متقاعد كان يتقاضى خالل حياته معاشا تقاعديا مباشرا قدره 

 يتم حساب المعاش المنقول على أساس هذا المبلغ ، ويقسم حسب الحاالت اآلتية : 

 في حالة وجود الزوج وحيدا : -    

 دج  11.111للزوج، أي 10% -    

 %91وجود الزوج مع ذي حق أخر ، تقدر نسبة المعاش المنقول ب في حالة  -    

 تقسم كما يلي : 

 دج  31.111للزوج، أي 01% -    

 دج  33.111لذي الحق األخر ، أي  11% -    

في حالة وجود اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق إلي جانب الزوج، تقدر نسبة المعاش المنقول  -    

 ، تقسم كما يلي: %81ب 

 دج  31.111للزوج، أي 01% -    

 دج . 35.111لذوي الحقوق اآلخرين، أي 01% -    
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 خالصة الفصل :

بناءا علي ما تم تقديمه في هذا الفصل نستخلص أن نظام التقاعد هو نظام اجتماعي 

خصص للعاملين بالقطاع الخاص والعام ، بحيث يوفر لهم وأسرهم حياة كريمة وتقوم فلسفته على 

أ التكافل  وترسيخ العدالة االجتماعية وذلك بتوحيد األحكام المتعلقة بتقديم الحقوق واالمتيازات  مبد

وشروط االستفادة منها ،غير فقد عالجنا في هذا الفصل النظام الوطني للتقاعد في إطاره النظري 

تقائية قبل والتشريعي، حيث نشا وتطور في المرحلة االستعمارية وكان تطبيقه بصورة جزئية وان

 استقالل الجزائر.

متميز بتنوع األنظمة حسب قطاعات النشاط كما تم التخلي 3891تطور بعد االستقالل إلي غاية 

المتعلق بالتقاعد ومن خالل هذا الفصل تطرقنا إلى  33-91نهائيا عن هذه األنظمة بصدور قانون 

تفادة كل نوع منها ، وتطرقنا بنوع األسس التي تقوم عليها نظام التقاعد وكذا أنواعه وشروط االس

من اإلسهاب إلى شروط وكيفية حساب منحة ومعاش التقاعد " عناصر التصفية ، حساب مبلغ 

وبناءا على ما تم تقديمه في هذا  التقاعد ، المعاش المنقول وكيفية توزيعه على ذوي الحقوق (

ظمة السخية نضرا لالمتيازات التي الفصل يمكننا القول إن نضام التقاعد في الجزائر يعد من األن

يقدمها كتوسيع مجال التغطية لألفراد ، ضعف معدل االشتراك ، الحد األقصى للمعاش بنسبة 

، انتقال المعاش لذوي الحقوق وحمايتهم ، إعادة تقيم المعاشات والمنح سنويا ، كما إن  سن  91%

سنة بالنسبة للنساء بينما سن  51جال و سنة بالنسبة للر  50التقاعد يصل في العديد من الدول إلي 

بالنسبة للنساء ، مع إمكانية اإلحالة على  00سنة بالنسبة للرجال و 51التقاعد في الجزائر هو 

بالنسبة للرجال والنساء على التوالي ، ويستفيد كل أجير بناء  00و 01التقاعد المسبق في سن 

سنة على األقل من العمل وما يقابلها من  13هعلى طلبه من معاش التقاعد  كامل في حالة استفائ

اشتراك في الضمان االجتماعي دون األخذ بعين االعتبار لسنه ، بينما نجد هذه المادة تصل إلى 

 سنة أو أكثر في بلدان أخرى .  01
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تفاوت في  81/31ومما يأخذ عليه ، خاصة بعد إحداث التقاعد المسبق والنسبي بموجب األمر 

لمزايا من نوع تقاعد ألخر ، كما أن شرط المدة وسن اإلحالة على التقاعد المحدد ب االمتيازات وا

سنة لالستفادة من التقاعد أصبحا غير متالزمين بعد التعديالت التي أدخلت على قانون  51

يستفيد من  انسنة في العمل الفعلي  13التقاعد ، حيث أصبح بإمكان العامل الذي قضى مدة 

 عاة شرط السن  .التقاعد دون مرا
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  : األحكام الخاصة بتقاعد الفئات الخاصة  الفصل الثاني

لقد أورد المشرع الجزائري  بعض االستثناءات واألحكام  لبعض الفئات االجتماعية الخاصة 

في ما يخص الحفاظ على بعض الحقوق والمزايا وهذا ما سنحاول التعرض إليه في هذا الفصل من 

د  فئة المجاهدين وذوو الحقوق من أبناء وأرامل الشهداء واإلطارات السامية خالل دراسة أحكام تقاع

 في الدولة وفئة العمال الغير األجراء .

 

 : األحكام الخاصة بتقاعد المجاهدين  المبحث األول

بعد االستقالل منح القانون العديد من الحقوق للمجاهدين وذوي حقوقه سواء تعلق بأولوية العمل و 

والقانون رقم 91/33المهني أو ضرورة ضمان حياة كريمة لهم وبصدور قانون التقاعد رقم التكوين 

والمراسيم التطبيقية أدى إلى الحافظ على هذه الحقوق  13/13/3890الصادر في   90/11

) المجاهدون وذوي الحقوق وأرامل الشهداء  –والمزايا  وتقويتها فهو يدعو فيما يتعلق بالفئة الثورية 

اء الشهداء ( إلي مراجعة الملفات التي تمت تصفيتها على األسس القديمة السابقة ، حتى يتم وأبن

 .(1)تعميم الفائدة على كل من شارك في ثورة التحرير الوطني دون استثناء 

ولذا سنحاول في هذا المبحث تحديد الفئة التي تستفيد من األحكام الخاصة بتقاعد المجاهدين 

 ش ذوو الحقوق.ااش ومعوكيفية تصفية المع

 

 

 
                                                             

المتضمن األحكام الخاصة المتعلقة  02/3891/ 02, ,المؤرخ في 02-91ائرية الديمقراطية الشعبية,القانون الجمهورية الجز  -1 
الذين تتوفر صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ,الجريدة الرسمية العدد  بالعمال

 02/02/3891الصادرة في تاريخ :02
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 : المستفيدون من اإلحكام الخاصة بالمجاهدينالمطلب األول 

  

لقد وضع المشرع الجزائري بعض الشروط الواجب توفرها لالستفادة من اإلحكام الخاصة 

، 33/15/3811المؤرخ في  11/18بالفئة الثورية في مجال التقاعد، فالمجاهد وفقا للمرسوم رقم 

 ن إبان الثورة التحريرية عضوا من الفئتين التاليتين:هو كل شخص كا

 األعضاء في جيش التحرير الوطني  -3

األعضاء في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا معتقلين أو سجناء لمدة سنة  -3

واحدة علي األقل أو فدائيين أو مسبلين أو األعضاء الدائمون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير 

 لوطني وكان انخراطهم فيها ال يقل عن مدة سنة.ا

الثورية، فقد  فيما يخص بعض الفئات 91/33أما االستثناءات التي وردت في قانون التقاعد  -

تجلت بوضوح في شروط االستفادة من المعاش التقاعدي وكذا في شرط اعتماد سنوات العمل لنشأة 

 الحق في معاش التقاعد أو لتصفيته .

إلى شرط السن، يتمثل االستثناء في استفادة المجاهدين من تخفيض في السن القانونية فبالنسبة 

 % 31سنوات إضافة إلى استفادته من تخفيض إضافي لمدة سنة واحدة عن كل نسبة  10ب 

 (1)عجز إبان الثورة التحريرية.

الوطني كفترات  وبالنسبة للسنوات المعتمدة في الخدمة تعتبر سنوات المشاركة في ثورة التحرير

كما تعتبر سنوات نشاط مهني وتحسب مضاعفة عند تصفية وحساب المعاش التقاعدي وحسابه 

 .(2)بمثابة فترة نشاط مهني كذلك  العجز جراء الحرب التحريرية  

سنوات غير مضاعفة ( تلك الفترات التي  كما تحسب لهم كسنوات عمل مدفوعة األجر )

التحرير الوطني ولم تعتمد في إطار النصوص التي تحكم  قضاها المجاهدون في صفوف جيش

                                                             

  .مرجع سابق الذكر 32-92,من القانون 23المادة,  ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهور  -1 
 .نفس المرجع  32-92,من القانون 22المادة,  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2 
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المعاشات العسكرية وتقدر التخفيضات عن العجز وكذا سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنية 

عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفية وتقدر سنوات  % 1.0والمحسوبة بضعف مدتها بنسبة 

  (1)% 3.0الخدمة المدنية بنسبة 

 

 اني : تصفية المعاش التقاعدي المطلب الث

 

عند حساب مبلغ المعاش التقاعدي الذي يحق للمجاهد أو لذوي حقوقه يؤخذ بعين االعتبار كل 

الفترات المعتمدة السابق ذكرها استنادا إلى األحكام الخاصة بالفئة الثورية والتي تشكل األساس في 

 تصفية معاشهم ونوضح ذلك في األمثلة التالية: 

سنة وهو عاجز بنسبة  35سنوات في الثورة التحريرية وعمل مدة  10سبة لمجاهد شارك مدة بالن -

 من جراء حرب التحرير فان راتبه التقاعدي يحسب على أساس :  11%

10% =1.0%x31 = 3سنواتx0  ثم في الثورة التحريرية تحسب مضاعفة : سنوات مشاركة

 دين .تضرب في نسبة اعتماد التامين الخاصة بالمجاه

30.0% =%1.0x1 = في السن  اإلضافي= سنوات التخفيض : نسبة العجز %11سنوات

 تضرب في نسبة اعتماد التامين القانونية نتيجة العجز 

01% =3.0 ..16x% تضرب في نسبة اعتماد التامين : سنوات العمل المدنية. 

 . تصفية المعاش التقاعدي الخاص بالمجاهدين% 10+  30.0%+ 01%=  88.0%

أو يتجاوزه في حساب المعاش هنا يصبح  %311وعند بعض الحاالت فقد يبلغ معدل نسبة  -

 شرط السن غير ضروري لتوقف المجاهد عن النشاط واستفادته من حقوقه 

عام إذا كان قد شارك  01التقاعدية ، فمثال يمكن لمجاهد أن يذهب أو يحال على التقاعد في سن 

 سنة . 31واشتغل مدة  %51رير ولديه عجز من جرائها بنسبة مدة خمس سنوات في حرب التح
                                                             

 . السابق نفس المرجع 32-92,من القانون 22المادة  ,الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1 
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 يصفي معاشه كما يلي :  91/33من قانون التقاعد رقم 31،  33، 33ألنه بموجب أحكام المواد 

10%=1.0%x31 =3x0  من سنوات المشاركة 

33% =1.0%x5 = نسبة العجز  %51سنوات : 

01%  =3.0%x31 =31 :سنوات العمل الميداني سنة% 

 : المجموع  10%+  33%+ 01%= 315%

من أجره الصافي الذي كان  %311ويتحصل هذا المجاهد على معاش تقاعدي بنسبة 

، ولوال هذه األحكام لما تمكن هذا  01، وهو في سن ( 1)يتقاضاه من النشاط الذي كان يمارسه 

سنوات كقاعدة  10باعتبار ) تخفيض  08المجاهد من االستفادة من حقوقه التقاعدية قبل سن 

وطبقا ألحكام القانون  سنوات على أساس العجز في ثورة التحرير ( 15عامة باإلضافة تخفيض 

والقوانين المعدلة والمتممة له أصبح للمجاهد الحق في التقاعد والتمتع الفوري بالمعاش  91/33

ال يكون المبلغ  سنة إذا لم يتوفر فيه شرط تحديد مدة العمل الفعلية على أن 51التقاعدي قبل 

 األدنى لمعاش التقاعد للمجاهد اقل من مرة ونصف من األجر الوطني المضمون .

تغير المبلغ األدنى لمعاش التقاعد إلى مرتين ونصف من األجر  85/39األمر رقم  وبموجب

سنة في  30وتتوقف استفادة المجاهدين من هذه األحكام على قضاء مدة  (2)األدنى المضمون 

سنوات ونصف على األقل يكون العمل قد تم فيها بصفة فعلية وتكون االشتراكات  11منها (3)العمل

المتعلقة بها قد دفعت بالكامل ما عدا إذا حصلت الوفاة قبل استفاء الشرط ، وفي هذه الحالة يخول 

بعد  القانون لذوي حقوق المجاهد المتوفى أن يطمحوا فعال إلى االستفادة من األحكام الخاصة وهذا

 سنوات ( ودفع االشتراكات عليها من قبل ذوي الحقوق . 1.0اعتماد الفترة الدنيا )

                                                             

 مرجع السابق .نفس ال 32-92,من القانون 22المادة ,  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1 
 92/32، يعدل ويتمم القانون رقم  02/02/3882المؤرخ في  82/39األمر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية, الجمهورية -2 

 .02/02/3882اريخ ،  صادر بت 32المتعلق بالتقاعد ، جريدة رقم رسمية عدد
 . الذكر المرجع السابق 32-92,من القانون 02المادة  , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3 
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أما أقساط االشتراكات المستحقة عن سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن 

السنوات المعتمدة لتعويض معدل العجز ، فتتكفل بها الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات 

ذا كان المستخدم من الخواص أو المستفيد من العمال  والهيئات العمومية المستخدمة للمستفيدين ، وا 

غير األجراء فان في الحرب والتخفيضات عند العجز تعتمد مجانا حسب الفقرة الثانية من المادة 

وفي حالة ما إذا عمل المجاهد بعد االستقالل  عند عدة  أرباب العمل  91/33من القانون رقم 38

المتعددين حسب عدد سنوات العمل التي قضاها  تراكات توزع تناسبيا بين أصحاب العملفان االش

 لدى كل واحد منهم ، وتدفع إقساط االشتراكات المطلوبة في هذه األحوال إلى صناديق التقاعد .

 في:ولتكوين ملف التقاعد يشترط تقديم عدة وثائق إلى المصالح المختصة تتمثل 

 بنفسه.قانونية يتسلمها يتحصل علي استمارة  -

شهادة الميالد ، شهادة عائلية للحالة المدنية  ،شهادة العضوية والموقع عليها من طرف وزارة  -

المجاهدين وشهادة العجز ، وفضال عن شهادة العمل المقدمة من طرف المستخدم إلثبات فترات 

  تاريخ تقديم الطلب .النشاط وكشف األجور المتحصل عليها خالل الخمس سنوات السابقة عن 

وتنتهي الحالة المهنية للعامل بتصفية معاشه التقاعدي وتسلمه ألول دفعة منه عند أول يوم من 

الشهر الموالي لتقديم الطلب ، ويحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش باليوم األول من الشهر الذي يبلغ 

يمنح المعاش قبل اإلنهاء الفعلي  فيه المعنى سن التقاعد ، وال يمكن بأي حال من األحوال أن

للعمل وعلى المستخدم أن يمنح العامل شهادة العمل التي تحمل كافة المعلومات الخاصة بحياته 

 .المهنية في المؤسسة 
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 : تقاعد أرامل  وأوالد الشهداء  لمطلب الثالثا 

 

 أوال: تقاعد أرامل الشهداء

هدين والتي تعرضنا إليها بالتفصيل سابقا تجدر اإلشارة أن األحكام الخاصة بتقاعد المجا

أصبحت تطبق على أرامل الشهداء اللواتي مارسنا أو يمارسن نشاط مهني بموجب القانون رقم 

 .(1) 3883/ 19/13المؤرخ في  83-13

ويقصد بأرامل الشهداء، أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 

بل وفاة الشهيد أو المثبت زواجهم طبقا إلحكام قانون الحالة المدنية رقم الوطني المتزوجين ق

، وتعتبر في حكم أرملة الشهيد زوجة الجندي أو الفدائي أو  38/13/3811المؤرخ في  11/31

 المسبل الذي يعتبر في حكم المفقودين .

 13/11/3853اريخ حيث تحسب فترة المشاركة المعتمدة من تاريخ التحاق الشهيد بالثورة إلى ت

 .(2)%311بضعف مدتها وذلك لتنشئة الحق في التقاعد وتصفيته على أساس معدل بنسبة 

 ثانيا :أما بالنسبة ألوالد الشهداء 

 فعند تصفية معاشاتهم التقاعدية ، أو نشأة حقهم  في المعاش تحسب لفائدتهم : 

 (3)سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية غير مضاعفة -

تحسب هذه المدة في الرتبة أو المنصب أو الوظيفة التي يشغلها حال قيامه بطلب اإلحالة على  -

   التقاعد وعلى أساس اعلي الرتبة أو وظيفة تقلدها ابن الشهداء في حياته المهنية .

 من األجرة الشهرية وطبقا للقوانين  %311نصفي معاشهم التقاعدي على أساس نسبة  -

 لمعمول بها.والتنظيمات ا

 * أما فيما يتعلق بإعداد ملف المعاش المنقول فينبغي تقديم الوثائق التالية:    
                                                             

 المتعلق بأرامل الشهداء . 09/03/3883المؤرخ في  03-83الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,القانون رقم  -1 
 نفس المرجع .  03 -83,من القانون 02-02الشعبية,المادةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -2 
,يتعلق بالمجاهد و  01/02/388المؤرخ في 02-88,من القانون 22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة -3

  . .32/02/3888الصادرة في  21الرسمية رقم  الشهيد,الجريدة
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 طلب معاش التقاعد ) مال االستمارة الخاصة بذلك ( -

شهادة عائلية للزوجة مدون عليها كل المعلومات، وان تعددت الزوجات فشهادة عائلية لكل  -

 واحدة منهن.

 لذي له الحق في معاش التقاعد شهادة الوفاة للكافل ا -

 سنة  33و  39الشهادات المدرسية وشهادة التعليم المهني لألطفال التي تتراوح سنهم ما بين  -

 سنة. 33إثبات العجز بالنسبة لألطفال الذين تجاوز سنهم  -

 المرأة.بالعزوبية وعدم ممارسة عمل من  اتصريح -

 تصريح بتكفل األصول. -

  

 تقاعد اإلطارات السامية في الدولة : المبحث الثاني

طرق في هذا المبحث إلي تحديد الشروط األساسية الواجب توفرها لكي يستفيد العامل من تسن

أحكام تقاعد اإلطارات السامية في الدولة كما نتناول الهيئة المكلفة بتسيير معاشات تقاعد هذه الفئة 

 وذوي الحقوق.

 معاش تقاعد اإلطارات السامية : شروط االستفادة من المطلب األول

يشمل مصطلح  اإلطارات السامية في الدولة زيادة على أصحاب الوظائف والمسؤوليات كل من 

رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الحكومة أو الجمهورية وكل من له رتبة مدير في اإلدارات المركزية 

دة األولى من المرسوم التنفيذي رقم : برتبة مدير مركزي ونوابه وكل رتبة في مستواها " وجاءت الما

المتعلق بمعاشات تقاعد  91/531من المرسوم رقم :  13معدلة ومتممة إلحكام المادة   80/311

 .اإلطارات السامية في الدولة 
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يخصص لإلطارات السامية في الدولة الحق في المعاش دون شرط السن متى اجتمعت لهم عند  -

سنوات على األقل قضاها الموظف في هذا  31ة خدمة فعلية منها سن31انتهاء مهامهم باقدمية 

السنوات المنقضية خارج هياكل الدولة في حساب والعشر  كإطار سامي المنصب في هياكل الدولة 

المدة المحددة أعاله ، أما بالنسبة للسنوات التي قضاها الموظف قبل دخول هذا المرسوم حيز 

تلحق بمدة الخدمة الفعلية التي يتطلبها القانون ، وفي هذه الحالة تتكفل ، فانه يعتبر بها و  (1)التنفيذ

 من القانون السالف الذكر . 15الدولة بتغطية العجز المالي طبقا للمادة 

أما في حالة لم يستوفي شرط المدة فان االشتراكات التي كان يدفعها ترد إلى الصندوق الوطني  -

المحددة قانونا ، فانه يتحصل على مبلغ المعاش التقاعدي يساوي  للتقاعد ، أما إذا استوفي الشروط

المرتب الصافي واألكثر فائدة الذي كان يتقاضاه المعني خالل فترة عمله بما في ذلك المكافئات 

والتعويضات باستثناء التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني ، كما يستفيد من  معاش نسبي 

ظيفة تقل عن المدة المطلوبة في المادة األولى من المرسوم المذكور أعاله إذا كانت مدة ممارسة الو 

، وفي حالة إذا ما تقاعد إطار سامي في الدولة ثم عين من جديد في نفس المنصب ، فان المدة 

ذا كان يتقاضى معاشا  التي يقضيها من جديد تدخل في المعاش التقاعدي الذي يعاد تقديره ، وا 

بالمعاش المخصص له متى كان يساوي أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة ، كامال فانه يحتفظ 

 . (2)وفي مطلق الحاالت فانه ف انه ال يمكن جمع مرتبين في آن واحد 

أما الشرط الثالث فيتمثل في تقديم طلب التقاعد من طرف الموظف العالي، حيث يبدي رغبته  -

 .به رغبته في اإلحالة على التقاعد في التقاعد ويكون الطلب كتابيا يبين فيه صاح

 

 
                                                             

,يتعلق  01/02/3882المؤرخ في  322-82,من المرسوم التنفيذي  03ية,المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب -1 
 بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية في الدولة,

,يتعلق  23/30/3892المؤرخ في  322-82,من المرسوم التنفيذي  03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة  -2 
 لدولة,بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية في ا
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 : نشأة الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية في الدولة المطلب الثاني

 نشا هذا الصندوق بموجب مجموعة من المراسيم التنظيمية التالية :

المتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية  13/31/3891المؤرخ في  91/530 رقم:المرسوم  -

 الديمقراطية.جزائرية ال

المتعلق بمعاشات تقاعد الخاصة بأعضاء  13/31/3891المؤرخ في  91/535المرسوم رقم  -

 الحكومة

المتعلق بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية  13/31/3891المؤرخ في  91/531المرسوم رقم:  -

 المتضمن إنشاء هذا الصندوق  305/ 95وكذلك مرسوم رقم  الدولة،في 

 91/531المعدل والمتمم للمرسوم رقم  10/15/3880المؤرخ في  80/311رسوم رقم الم -

 المتعلق بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية في الدولة.

وعليه فجميع هذه المراسيم تنظم  هذا النظام الخاص بفئة معينة من اإلطارات السلمية 

حرصهم وسهرهم في  في الدولة والذي يعتبر في حد ذاته كامتياز ومكافئة لهم على

السير الحسن لهياكل الدولة حيث إن هذا النظام الخاص يسيره صندوق خاص 

باإلطارات السامية في الدولة المتواجد مقره بالجزائر العاصمة ، ويخضع لوصاية وزارة 

المالية عكس ماهو موجود بالنسبة لصناديق الضمان االجتماعي الخاضعة لوزارة 

االجتماعي ، وتجدر اإلشارة إلى انه يعتبر كمصلحة    العمل والتشغيل والضمان

إدارية تابعة لوزارة المالية ، وحتى بالنسبة للشروط العامة لالستفادة من التقاعد فانه 

نما يخضع لمدة العمل أو الخدمة الفعلية في المنصب المؤهل  غير  مرتبط بالسن وا 
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شأ هذا الصندوق بموجب ، وقد ان (1)والمصنف ضمن المناصب السامية في الدولة

 . 95/303المرسوم رقم : 

التقاعد لهذه  وتمويل معاشاتويتمتع هذا الصندوق باالستقاللية المالية، ويتولى تسيير 

 التالية:الفئة عن طريق االشتراكات 

 االشتراكات الشخصية المدفوعة للتقاعد التي يتكفل بها المنتسبون إليه. -

 .اشات المستفيدين مساهمة الدولة في تكوين مع -

 .مساعدة الدولة إن اقتضى األمر  -

وتحدد نسب االشتراكات والمساهمات المقررة أعاله بنفس النسب المطبقة بشان التأمينات 

 ر.االجتماعية حسب المرسوم السالف الذك

 

 : المعاش المنقول المطلب الثالث

الستفادة من المعاش يحق لذوي الحقوق االستفادة من معاش منقول وتختلف فيه نسب ا

 حسب اختالف الشخص المستفيد منه: 

 من المعاش المخصص للمتوفى.  %10تستفيد أرملة صاحب المعاش من معاش يساوي  -

من المرتب الذي يتقاضاه صاحب  %311تستفيد أرملة صاحب المعاش من معاش يساوي  -

ذوي الحقوق وهذا بحكم القانون  المعاش، وعليه فان الوفاة تخول الحق في معاش منقول يستفيد منه

 المرسوم.متى توفرت الشروط المنصوص عليها في 

يلتزم الصندوق الخاص بتقاعد اإلطارات السامية في الدولة اتجاه المستفيد بحكم القانون في  - 

أخر كل شهر بتحويل المبلغ المقدر للمعاش التقاعدي إلى المعني ، كما يقوم الصندوق بتطوير 

                                                             

,يتعلق بمعاشات تقاعد  23/30/3892المؤرخ في  92/232الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 .02/33/3892الصادرة في  22 الرسمية عدد اإلطارات السامية في الدولة,الجريدة
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ش المخصص بمقتضي األحكام تبعا لنفس الظروف التي تتطور فيها المرتبات التي مبلغ المعا

 يتقاضاها أصحاب الوظائف العليا في الدولة .

يلتزم أيضا المستفيد اتجاه الصندوق الخاص بتقاعد اإلطارات السامية في الدولة بعدم ممارسة  -

لة سقوط الحق في المعاش كما أي نشاط أو عمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك تحت طائ

يلتزم المستفيد أيضا بعدم امتالك أمالك عقارية أو تجارية ا واسهم أو مساهمات مهما كانت 

  طبيعتها والتي تعود باإلرباح باستثناء المسكن العائلي . 
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 المبحث الثالث :  األحكام الخاصة بتقاعد العمال الغير أجراء. 

الذين يمارسون فعليا لحسابهم  نئات العمال الغير أجراء كل األشخاص الطبيعيييقصد بف       
الخاص نشاط حر صناعي , تجاري ,حرفي ,فالحي أو أي نشاط أخر مماثل يكون مصرح به 

 .(1)قانونيا 

 

 فئة العمال الغير أجراءالمطلب األول : 

 

, وتظم هذه الفئة مجموعة كبيرة  باستقاللية أعمالهمتتمثل هذه الفئة في كل من يمارسون     

 وهم : األشخاصو غير متجانسة من 

بان التاجر هو كل من يباشر عمل  10/08فئة التجار: تنص المادة األولى من القانون -3  

بأنه كل شخص طبيعي او معنوي  80/31تجاري ويتخذ مهنة معتادة كما تم تعريفه في المادة 

 (1)لم يقضي القانون عكس ذلك . دة مايباشر عمل تجاري و يتخذه مهنة معتا

في ما يخص الصناعة التقليدية و  85/13من االمر 10فئة الحرفين : تنص المادة -3     

الحرفية بأنها كل نشاط أو إيداع او تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى 

  (3)دائمة . عليها العمل اليدوي كما يجب أن يمارس الحرفي نشاطه بصفة

من تامين حق التقاعد  اأصحاب المهن الحرة : إن أصحاب المهن الحرة في الجزائر استفادو  -1

منذ االستقالل كنظام موروث عن النظام   CRPLعن طريق صندوق التقاعد للمهن الحرة 

                                                             

 الجريدة المتضمن القانون التجاري , 62/14/0457لمؤرخ فيا 57/74الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , األمر رقم  -0
. 06/0457/ 04الصادرة في  , 303الرسمية عدد  

المتضمن  57/74, المعدل و المتمم للمر 14/06/0442المؤرخ في 42/65الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,األمر رقم  -6

  . 00/06/0442درة في الصا 55,الرسمية عدد الجريدة القانون التجاري ,
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 11/330الفرنسي و عقب االستقالل تم إدماجهم مع العمال الغير أجراء عن طريق المرسوم 

 (1) 30/13/3811في  المؤرخ

المحامون : المحامي هو رجل قانون تتمثل مهامه في التمثيل أمام المحاكم و تقديم -0        

و المتضمن تنظيم  19/13/3883المؤرخ في 83/10االستشارات و الدفاع . و يخضعون للقانون 

جاء في الماد  و. 38/31/3131المؤرخ في :  31/11مهنة المحاماة المعدل و المتمم بالقانون 

من هذا القانون :المحامات مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و  13

 (2)تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدا سيادة القانون 

الموثق : هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية مهمته هي تحديد العقود -0       

و المتضمن تنظيم مهنو الموثق  3115يناير 31المؤرخ في 13-15م الرسمية و يخضع لقانون رق

 (3).  19/303, وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم : 

الخبير : يتم االستعانة بالخبير في بعض المسائل الفنية و الدقيقة و التي تكزن خارج -5       
و قد حدد المرسوم  اختصاص القاضي, فيلجا إليه هذا األخير بهدف الحصول على استشارة

شروط التسجيل في قوائم الخبراء  31/3880/ 31المؤرخ في  80/131التنفيذي رقم : 
 (4)القضائيين.

المحضر القضائي:  وهو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى -1         
 31/13/3115المؤرخ في 11-15تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص , ويخضع للقانون رقم 

 (5).المحضر القضائيالمحدد لمهنة 

 

                                                             
07/16/0451المؤرخ  51/607المرسوم رقم . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1  
 , المتضمن تنظيم مهنة المحامات ,64/01/6101المؤرخ في  01/15لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,القانون رقم -ا6

العدد .. 11/01/6101,الرسمية الجريدة  

, المتضمن تنظيم 61/16/6112المؤرخ في  12/16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,القانون رقم -1  

العدد  81/11/6112,الصادرة في  90عدد ,الرسمية الجريدة , الموثقمهنة   

تحديد الشروط لمتضمن , ا01/01/0447المؤرخ في  47/101الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوم التنفيذي رقم -9

  07/01/0447 , الصادرة في :20الرسمية عدد الجريدة , التسجيل في في قوائم الخبراء القضائيون

 ,المحضر القضائيلمهنة  لمحددا, 16/61/1126المؤرخ في  21/11رقم  لقانوناالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , -7

  31/02/2002 , الصادرة في :23الرسمية عدد الجريدة
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 محافظ البيع : يعتبر محافظ البيع الوكيل على الشخص الذي يريد بيع الشئ او القيام -9         

 (1). و هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتبه الخاص تحت مسؤليته  ببيعه عن طريق المزاد

تابية و او الشفهية من لغة الى لغة المترجم : وهو ضابط عمومي يقوم بالترجمة الك-9       

 (2)المتضمن تنظيم مهنة المترجم  33/11/3880المؤرخ في:  80/31يخضع لألمر:  أخرى و

 هذا إضافة إلى وجود فئة الفالحين الذين يزاولون نشاط الفالحة .    

 

 المطلب الثاني :تأسيس الصندوق الوطني لغير األجراء و مهامه.

و بقيت مهامه مقتصرة  3809دوق الضمان االجتماعي لغير األجراء سنة تأسس صن             

بحيث امتدت ليشمل األمومة و المرض و العجز و  3810في إجراءات التقاعد فقط حتى سنة 

الوفاة و كل التأمينات األخرى التي تخص هذه الفئة من العمال و تم توزيع مهامه إلى صناديق 

 الجتماعية و حوادث العملالوطني للتأمينات ا ق,كالصندو 

 و األمراض المهنية و لصندوق الوطني للتقاعد . 

تعديالت من خالل المراسيم التنظيمية إلى أن أعيدت له  الصندوق الوطني لغير االجراء و       

الطبيعة القانونية كمؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية و استقالل مالي و تسيير خاص , وذلك 

و المراسيم التنفيذية و  10/13/3883الصادر في : 83/11تنفيذي رقم :بموجب المرسوم ال

 (3). 89و  85المعدلة الصادرة في :

                                                             
, المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيبع 11/16/6102المؤرخ في  02/15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,القانون رقم  -1

  . 11/16/6102, 22العددالرسمية  الجريدة بالمزايدة ,

 الجريدة , المتضمن تنظيم مهنة المترجم 00/11/4470المؤرخ  47/01االمر رقم . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2
61/06/0447, , الصادرة في  28الرسمية عدد   

زيان مريم انظمة التقاعد في ظل التحوالت االقتصادية ,جامعة عبد الحميد بن باديس ,مستغانم ,كلية الحقوق و العلوم  -1

3 لنيل السياسية,اطروحة    21,ص 6108-6105المؤسسة ,لسنة شهادة الدكتوراه في القانوةن االجتماعي و  
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 أما مهام الصندوق الوطني لغير األجراء فتتمثل في :        

 تسيير الخدمات المقدمة لتأمينات االجتماعية المقدمة لغير األجراء . -             

 لغير األجراء . ةدمات النقدية للتأمينات االجتماعية المقدمتسيير الخ -            

 تسيير معاشات ومنح المتقاعدين من فئة العمال الغير اجراء .-             

 تحصيل االشتراكات . -             

 الشروع في تسجيل المؤمنين اجتماعين . -             

 راء  من :و يتكون الصندوق الوطني للعمال الغير أج     

 عضو و يتشكل على الشكل التالي : 33: و يتكون من االدراي للصندوقالمجلس       

ممثلين للمهن التجارية , يتم تعيينهم من المنظمات االكثر تمثيال على  15-            
 المستوى الوطني 

 ممثلين للمهن الزراعية .-       
 ممثلين للمهن الحرة . -      
 ين للمهن الحديثة .ممثل -      
ممثل واحد لمستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في  -      

 التشريع .
المدير العام  يترأس المديرية العامة ويتم تعينه بمرسوم بناءا على االقتراح من  -      

ريات مديرين مركزين و يشرفون على سبع مدي 11وزير العمل , و يساعد المدير العام 
, ومن المهام الموكلة اليه  شباك 51فرع والئي و 10وكاالت جهوية , و  11وعلى 

,  (1)تحقيق التوازن المالي للصندوق خاصة تسب االشتراك  إلىاقتراح التدابير الرامية 
و حوالي  المهن أصحابمن المجلس يتكون من ممثلي  %51والمالحظ انه حوالي 

 . في سير عمل المجلس  تأثيرلديه الذي  األمريمثل ادارين ,  01%
 
 

                                                             
  1   49زيان مريم انظمة التقاعد في ظل التحوالت االقتصادية ,مرجع سابف الذكر,ص -  



60                                                                     الصفحة 
 

  و معاش ذوي الحقوق المطلب الثالث :تمويل التقاعد لغير األجراء

 يتم التمويل بواسطة اشتراك يتحمله المستفيد كليا وبمفرده ويقتطع من وعاء االشتراكات     

 

 اوال:االشتراكات :     

نسبة االشتراك للعمال الغير  18/13/3890المؤرخ في : 11-90حدد المرسوم رقم :        
 (1)منها الى التقاعد  %15من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بحيث يتم تحويل  %33اجراء ب 

يتم اقتطاع مننها  %30تم تحديد نسبة االشتراك ب 010-85و في المرسوم التنفيذي رقم       
ابقى المشرع الجزائري على  فقد 398-30,  اما في المرسوم التنفيذي رقم (2)الى التقاعد 1.0%

غير انه اتى بالجديد فيما يخص الوعاء العقاري  310-85نفس النسبة التي اقرها في المرسوم رقم 
الدخل  أساسعلى  إنماو ذلك من خالل عدم االقتطاع من الدخل السنوي الخاضع للضريبة و 

   (3)به من قبل المكلف السنوي المصرح 

 

 : معاش ذوي الحقوق :ثانيا

 :يستفيد منه فئة معينة وهي في حالة وفاة المتقاعد فان معاش التقاعد                 
 األوالد المكفولين  -
 الزوج الباقي على قيد الحياة . -
 سنة . 39األوالد البالغين اقل من  -
من  لسنة و الذين ابرم من شانهم عقد تمهين يمنحهم اجر اق 30األوالد البالغين اقل من  -

 ألجر الوطني األدنى للمضمون .النصف من ا
 األوالد الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور . -
 األصول المكفولين . -

                                                             
, المتضمن تحديد توزيع نسب اشتراك 14/14/0487المؤرخ في  87/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوم رقم 1

  . 69/16/0487,, الصادرة في   02ية عددالرسم الجريدة االجتماعي , الضمان

, المتعلق بالضمان 09/00/6107المؤرخ في  07/684رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوم التنفيذي -

  2االجتماعي

. 08/00/6107,, الصادرة في   23عدد الرسمية  الجريدة االجراء ,لغير  

, المتعلق بالضمان االجتماعي 11/00/0442المؤرخ في  42/919ة الشعبية,المرسوم التنفيذيرقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطي-1

. 10/06/0442,, الصادرة في   22عدد الرسمية  الجريدة لغير االجراء ,  
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 ويتم توزيع المعاش المنقول كمايلي :             

من معاش الزوج  % 10في حالة وجود الزوج و عدم وجود األوالد و األصول يأخذ الزوج  -
 المتوفى .

 % 01من معاش الزوج منها  % 81أخر يتم تقسيم  في حالة وجود الزوج و شخص -
 لألخر. 01 %للزوج و 

من معاش الزوج كحد  %81وفي حالة عدم وجود الزوج ووجود اآلخرين فقط يتم تقسيم  -
لألصول, وفي حالة وجود أكثر من زوجة يتم التقسيم  %11للولد و  % 00اقصى 
 ..(2)بالتساوي

 

 خالصة الفصل :

المشرع الجزائري استحدث نستخلص أن  السابق  في الفصل قدمناها علي ما بناء                

فئة خاصة في مجال التقاعد للذين تتوفر فيهم بعض الشروط ما يجعلهم يمتازون عن الفئات 

العادية  و اغلب هذه الشروط راجع للتضحيات التي تم تقديمها إبان الثورة وتم منح هذه الفئة 

المهنية كما شهدنا في المبحث األول , أو لفئة ثانية نتيجة لألعباء و  خاصية امتياز في حياتهم

هذا  ،التي تترب على عاتقهم وهم اإلطارات السامية نتيجة للخدمات المرجوة من أدائهم  تالمسؤوليا

من الجانب الشكلي اما من الجانب الضمني فهو مجرد إجراء يسعى النظام من ورائه اكتساب الوالء 

فتمثلت في فئة  ةأما الفئة الثالثالفئة و شراء الذمم و استغالل الشرعية الثورية ,  من طرف هذه

العمال الغير األجراء و هي فئة لم يقرها المشرع بصراحة بأنها فئة خاصة و  إنما المالحظ 

 لألحكام التي تتحكم فيها يجعلها تتميز عن احكام تقاعد الفئات العادية .

 

 

                                                             
  2 601قويدر ميمونة , مرجع سابق الذكر,ص  
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 خاتمة :ال

الدراسة التي أجريناها حول موضوع نظام تقاعد الفئات الخاصة في ضل التشريع  من خالل    

الجزائري توصلنا إلي استخالص مجموعة من النقاط وبناء فكرة موضوعية حول الموضوع، ولهذا 

فقد تم تنظيم قطاع تقاعد الفئات الخاصة في الجزائر بموجب مجموعة من النصوص القانونية وهذا 

عطائه مكانة دستورية حيث تم النص علي حق ما يوضح األهمي ة الموالة له من طرف الدولة وا 

العامل في الضمان االجتماعي وهو ما يعني تكريس حقه في معاش التقاعد لقاء سنوات العمل 

 واالشتراك لدي هيئات الضمان االجتماعي .

بهذا المجال من اجل كما سعى المشرع الجزائري إلي تعديل النصوص القانونية المتعلقة        

، إضافة إلى ذلك تم وضع  3891مسايرة التطورات االقتصادية واالجتماعية خاصة بعد سنة 

 نضام هيكلي شامل يتولي التسيير الحسن لهذا المرفق العمومي .

الجزائر  السامية في  واإلطاراتفئة المجاهدين أما فيما يخص جانب التمويل يعتمد نظام تقاعد  -

اشتراكات العمال ذلك  إلىف ضلتقاعد اتدخل ميزانية الدولة في تمويل صناديق  ىباألساس عل

والموظفين الذين يدفعون نسب معينة لصالح هيئات الضمان االجتماعي والتي بدورها تقوم بتوزيعها 

 على المتقاعدين، 

اصة ومن جانب أخر تتدخل الدولة وعلى حساب ميزانيها من اجل دفع االشتراكات في حاالت خ

وتتدخل أيضا من اجل تغطية أي عجز محتمل في مالية مؤسسات الضمان االجتماعي باعتبارها 

تتعلق باالستقرار االجتماعي والسياسي ، والكن تزامنها مع األزمة المالية واالقتصادية ، وفي ضل 

 تراجع إيرادات الدولة فان األمر أصبح أكثر تعقيد .

جود ثغرات كثيرة أثرت على حسن سير ملف التقاعد في الجزائر ومن خالل هذه الدراسة تبين لنا و 

 منها:نجد 
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السامية للدولة عن الصندوق الوطني للتقاعد واستفادتهم من صندوق خاص  فصل اإلطاراتإن  -

بهم ، وتمتعهم بامتيازات كبيرة جدا منها االستفادة من التقاعد دون شرط السن ومنحة تقاعد بنسبة 

ل االمتيازات حتى وهو في التقاعد كله يولد الشعور بالتميز والطبقية وعدم وتمتعهم بك  311%

 المساواة بين المتقاعدين في الحقوق والواجبات .

تهميش بعض الفئات الخاصة من المجتمع وعدم سن قوانين خاصة بهذه الفئة منها فئة  -

 المعوقين.

مثل 91/33المواد في قانون  تأخر صدور بعض المراسيم التنظيمية المتممة لتطبيق بعض -

المادة السابعة والتي يقرر فيها تخفيض السن القانونية للعمال الذين يشتغلون في األعمال الشاقة 

 والخطرة وعدم تحديد قائمة األعمال المعنية بذلك .

حل المشكلة المتعلقة بسن التقاعد وتحديد هذا السن حسب معادلة تأخذ بعين االعتبار نسب  -

دين المستقبلية، وكذا نسبة الشباب، باإلضافة إلى المؤشرات التنموية المتعلقة بالنمو المتقاع

 االقتصادي المتوقع، وعدد فرص العمل الجديدة في الدولة.

جاء من اجل توحيد أنظمة التقاعد من حيث االمتيازات واالداءات  91/33إن قانون التقاعد  -

ل صدور العديد من النصوص القانونية تنظم  تقاعد غير هذا القانون عرف عدة تعديالت  من خال

 فئات خاصة وهذا ما أدى بالخروج على هذا المبدأ .

ذلك و  األجراءالخاصة بفئة العمال غير غياب التحصيل لالشتراكات التي تمول منح التقاعد  -

 .بتهرب المنخرطين بأداء التزاماتهم اتجاه الضمان االجتماعي

نري لتمكين المنظومة التقاعدية من االستمرار في القيام بالمهام الموكلة وفي هذا اإلطار       

إليها والتي أنشئت من اجلها والحفاظ على المكتسبات التي حققها العمال والدفاع عنها ، وبالتالي 

 انعكست على المستويات المعيشية للمواطنين 
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لقانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري,عالقات العمل أحمية سليمان, التنظيم ا -( 3

 . 3883الفردية,ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,

جمال كمال رمضان, موسوعة التأمينات االجتماعية ,مصر , دار األلفي لتوزيع الكتب -( 13

 .3القانونية , ط

تصادية,الجزائر,دار القصبة ديب عبد السالم,قانون العمل الجزائري و التحوالت االق -( 1

 .  3111للنشر,

الجزائر,دار الهدى ،االجتماعيالطيب, التأمينات االجتماعية في مجال الضمان سماتي  -( 0

,3110. 

حلمي مراد حلمي,التأمينات االجتماعية في البالد العربية , القاهرة:المطبعة العالمية بالقاهرة  -( 0

,3893.3893. 

 .3881,الجزائر,شركة دار األمة,3يات الوظيفة العمومية,طمقدم سعيد, أخالق -(5

 . 3119مولود ,مدونة المعاشات و التقاعد ,الجزائر ,دار بلقيس ,ريدان  - (1

 .   3, ط 3859، المشرقبيروت, دار  األبجدي,المنجد  - (9
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 ثانيا: المذكرات والرسائل

 ا: رسائل الدكتورة 

التقاعد في الجزائر على ضوء  التغيرات االقتصادية الحالية نوال , إصالح نظام أقسام  -( 3

,رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ,كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير 

 . 3113,جامعة الجزائر,

الشيخوخة و التقاعد لدى عمال التربية .الزمن المعاش حسب الجذر  ، القادربالعربي عبد  -(3

دراسة االنتربولوجية بمنطقة عمي موسى والية غليزان ,جامعة وهران , كلية العلوم االجتماعية, 

 . 3135/3131أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في األنتربولوجية ,

 يزيان مريم,أنظمة التقاعد في ظل التحوالت االقتصادية ,أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف -(1
المؤسسة ,جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم وكلية الحقوق و العلوم القانون االجتماعي و 

  .3139 /3131السياسية , سنة 

مليكة , واقع وأفاق الشركة الوطنية للتأمينات و تكاملها مع اآلليات الجديدة للتقاعد  محديد – (0
علوم التسيير ,جامعة و  في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة,رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية

  3133، الجزائر

 

 ب/ المذكرات الجامعية

 : رسائل الماجستير3

لحسيبن,النظام القانوني للتقاعد في الجزائر , بحث لنيل شهادة الماجستير في  جوايدي جعيع-(3  

 . 3111.3113و المالية ,جامعة الجزائر ,كلية الحقوق ,بن عكنون , اإلدارة
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 : مذكرات الماستر2

مريم,واقع نظام التقاعد في الجزائر و عالقته بالضمان االجتماعي بن يشو  مريم,بن طيب  -3

,مذكرة نيل شهادة الماستر,معهد العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ,تخصص ادارة 

 .3135/3131واقتصاد المؤسسة, جامعة عين تموشنت  ,

التقاعد في منظومة الضمان االجتماعي في  زموري المية , عيس نورة , دور ومساهمة - 3

الجزائر دراسة حالة وكالة بومرداس , مذكرة نهاية دراسة , قدمت ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر 

 , شعبة العلوم االقتصادية , جامعة محمد بوقرة , بومرداس, الجزائر .

ي ,مذكرة لنيل شهادة عموش محمد عادل ,عموش مالك , أحكام التقاعد في التشريع الجزائر  - 1

ماستر في القانون العام ,تخصص إدارة و مالية :جامعة أكلي محند اولحاج , البويرة ,كلية الحقوق 

 . 3130/3135و العلوم السياسية ,قسم القانون العام ,

مدني عبد الباقي  , نظام التقاعد في الجزائريين ضرورات اإلصالح و ضغوطات الوضعية  - 0

قسم العلوم السياسية ,جامعة ، الحقوق كلية، القتصادية,مذكرة لنيل شهادة الماستراالجتماعية و ا

  3131.3135الجلفة,,

محمد, نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية,مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ريقط -0

 .3130.3130,جامعة محمد خيضر, ,بسكرة,,إداريالحقوق تخصص,تخصص قانون 

الوضعية  ضغوطاتو  اإلصالح ضرورات الجزائرييننظام التقاعد في  ،مدني   الباقي عبد - 5

قسم العلوم السياسية ,جامعة ، الحقوق االجتماعية و االقتصادية,مذكرة لنيل شهادة الماستر,كلية

 3131.3135الجلفة,,
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 رابعا: النصوص القانونية

 األوامر والقوانين -أ

 

يوليو المتعلق 3المؤرخ في  33-91القانون  ،راطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمق -3

 -بالتأمينات

  , ,المؤرخ في15/118الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, المرسوم التنفيذي رقم:  -3

 15/11/3880المؤرخ في :391-80المرسوم التنفيذي رقم :-0يعدل  18/3115/ 30

 .ن االجتماعيالذي يحدد توزيع نسبة االشتراك في الضما

المؤرخ في : 81/33القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،   -2
الصادرة في  31الرسمية عدد الجريدة و المتعلق بعالقات العمل , 33/10/3881
33/10/3880 

المتعلق بالتقاعد,المؤرخ في  91/33الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,االمر -0

 . 10/11/3891,صادر بتاريخ:39,الجريدة الرسمية العدد  3891جويلية33

 13/3890/ 13:, ,المؤرخ في 11-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,القانون  -0

المتضمن األحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر صفة العضوية في جيش التحرير 

الصادرة في 15ي ,الجريدة الرسمية العدد الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطن

 11/13/3890تاريخ :

 19/13/3883المؤرخ في  13-83الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,القانون رقم   -5

 المتعلق بأرامل الشهداء .

في  المتعلق بالتقاعد,المؤرخ 81/31الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , االمر  -1

 10/15/3881تاريخ: ,صادر10يدة الرسمية العدد ,الجر 3881ماي13
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 10/10/3888المؤرخ في  11-88القانون ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5

 . .33/10/3888الصادرة في  30رقم  الجريدة الرسمية,يتعلق بالمجاهد و الشهيد,

 المراسيم  – ب

  المراسيم التشريعية – 3 

, المتعلق بالتقاعد 80/31الديمقراطية الشعبية,المرسوم التشريعي رقم: الجمهورية الجزائرية (3

 . 13/10/3880,صادر بتاريخ:10,الجريدة الرسمية العدد  3880ماي 35المسبق,المؤرخ في 

 

 المراسيم التنفيذية -2

المؤرخ في  91/531التنفيذي رقم  , المرسومالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

 05,يتعلق بمعاشات تقاعد اإلطارات السامية في الدولة,الجريدة الرسمية عدد  13/31/3895

  .13/33/3891الصادرة في 

المؤرخ  311-80,من المرسوم التنفيذي  13المادة ، الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية - 3

  . السامية في الدولة اإلطارات,يتعلق بمعاشات تقاعد  13/31/3891في 

              المؤرخ في، 15/111المرسوم التنفيذي رقم:، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل االشتراكات الضمان االجتماعي و  31/3115/ 38

 . 39/31/3115,الصادرة بتاريخ :51تنظيم تسييره,الجريدة الرسمية عدد 

المؤرخ ، 85/010من المرسوم التنفيذي رقم: 11المادة، الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية-0

 18/13/3890المؤرخ في :10-90من المرسوم رقم : 31يعدل ويتم المادة  33/3885/ 11في 

 األجراء . غيرص متعلق بالضمان االجتماعي لألشخاو ال

 .13/33/3885تاريخ :,صادرة ب10جريدة رسمية عدد، األجراء الذين يمارسون عمل مهني 

 : المواقع االلكترونيةخامسا
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