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مقدمة :
تيدؼ دراسة مقياس قانكف التقاعد إلى تزكيد الدارس أك الباحث في مجاؿ الضماف
االجتماعي عامة ك التقاعد خاصة بمختمؼ النصكص القانكنية المنظمة لمتقاعد ك أىـ
المراحؿ التي مرت بيا تشريعات التقاعد  ،لفيـ اإلرادة التشريعية ك مدل مكاكبتيا لممستجدات
الدكلية في مجاؿ الحماية االجتماعية لمفئات العمالية عمى اختبلؼ أنكاعيا باعتبار العنصر
البشرم يمعب دكر كبير في تحقيؽ التنمية  ،ك نظ ار لممخاطر التي يمكف اف تعترض العامؿ
منيا الشيخكخة اك الحكادث التي قد تصيبو .
مع محاكلة تقديـ مختمؼ الشركحات ليذه النصكص مف خبلؿ تسميط الضكء عمى
األشخاص المستفيديف مف التقاعد  ،انكاع التقاعد ك كذا الشركط الكاجب تكفرىا في العامؿ
حتى يستفيد مفق ك كذا االمتيازات التي تمنح لو بمكجب تمؾ االستفادة  ،ك ذلؾ مف خبلؿ
المحاكر التالية :
المبحث االكؿ  :مفيكـ التقاعد
المبحث الثاني  :أنظمة التقاعد الخاصة ك اجراءات التقاعد
المبحث الثالث  :االمتيازات الممنكحة في إطار نظاـ التقاعد
المبحث الرابع  :الييئات المكمفة بالتقاعد ك تجارب إصبلحق
المبحث الخامس  :تمكيؿ نظاـ التقاعد
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المبحث االول  :مفهوم التقاعد
المطمب االول  :تعريف التقاعد
يعرؼ التقاعد عمى أنو حؽ مالي كشخصي يستفيد منو العامؿ مدل الحياة  ،يحتكم
معاش التقاعد حسب التنظيـ المعمكؿ بو حاليا عمى معاش مباشر يمنح لمعامؿ عمى أساس
نشاطو  ،يضاؼ إليو زيادة الزكج المكفكؿ ،ك معاش منقكؿ يتحكؿ إلى مف كاف يتكفؿ بيـ
المتقاعد المتكفى أثناء حياتو كىـ ثبلثة أصناؼ :الزكج الباقي عمى قيد الحياة  ،األكالد
اليتامى القصر البالغيف أقؿ مف  18سنة كأصكؿ المؤمف لو أك أصكؿ زكجو المكفكليف
عندما ال تتجاكز مكاردىـ الشخصية المبمغ األدنى لمعاش التقاعد  .كالتقاعد في التشريع
الجزائرم ثبلثة أ نكاع عادم ك نسبي كمسبؽ .
كما يعرؼ عمى انو انقطاع أك انعزاؿ عف الحياة النشيطة اك ىك حالة تكقؼ اإلنساف عف
ممارسة نشاطاتو المينية كىك انقطاع الشخص عف أداء كظيفتو كحرمانو مما كاف يتقاضاه
مف مرتب أك مكافأة مقابؿ قيامو بميامو الكظيفية  ،بعد انقضاء فترة زمنية يحددىا القانكف
ِ
المستخدمة  ،كاستفادة العامؿ مف حقو في التقاعد بعد
أك ىك انقطاع صمة العمؿ مع الجية
تكفر شركط يحددىا القانكف الخاص ليذه الحالة ،
لممكظؼ الحؽ في طمب اإلحالة عمى التقاعد متى أمضى مدة محددة مف الخدمة ،
لقد نصت المادة  33مف األمر03 - 06المتعمؽ بالكظيفة العمكمية  ،أف لممكظؼ الحؽ
في الحماية االجتماعية كالتقاعد ،ككذلؾ نص عميو القانكف رقـ 11/90
3

المتعمؽ بعبلقات

العمؿ الفردية  ،بأنو حؽ مف حقكؽ العامؿ  ،ككذا سبب مف أسباب انتياء عبلقة العمؿ في
إطار التشريع المعمكؿ بو فالتقاعد ىك إنياء العبلقة الكظيفية بالطريؽ العادم بيف المعني
كاإلدارة متى تكفرت الشركط القانكنية

الفرع الثالث :تمييز التقاعد عن االنظمة المشابهة
يمكف تمييز التقاعد عف االنظمة المشابية لو حيث تنتيي عبلقة العمؿ التي تربط العامؿ
بالمستخدـ بطرؽ قانكنية كثيرة  ،كالتقاعد ىك إحدل ىذه الطرؽ لكنو صكرة قائمة بذاتيا تختمؼ
عف كؿ الصكر األخرل المشابية لئلنياء  ،ككنو نظاما متمي از شكبل كمضمكنا ،فأما مف حيث
المضمكف فيتميز بمفيكمو االجتماعي كأىدافو االقتصادية كالسياسية كما يترتب عنو مف آثار
كأما مف حيث الشكؿ فإف شركط االنخراط في ىذا النظاـ الذم ىك إجبارم في أغمب دكؿ العالـ
كالحقكؽ التي يمنحيا لممنخرطيف فيو ىي أىـ ما يميزه.

أوال -تمييز التقاعد عن االستقالة
االستقالة ىي حؽ العامؿ في قطع عبلقة العمؿ قبؿ بمكغ سف القانكني المنصكص عميو في
القكانيف الخاصة ك العامة دكف تعميؽ قبميا مف صاحب العمؿ  ،ك ىي طريقة قانكنية ك شرعية
لفسخ عبلقة العمؿ حيث أجاز المشرع الجزائرم لمعامؿ حؿ ك فسخ ك التحرر مف عبلقة العمؿ
ك اشترط لجكء العامؿ لمكسائؿ الشرعية ك القانكنية  ،ك اعترؼ كذلؾ بحؽ العامؿ بإنياء عبلقة
العمؿ في القانكف المتعمؽ بعبلقات العمؿ ك يككف كجو التشابو بيف حالتي االستقالة ك اإلحالة
إلى التقاعد في أف كمتييما تأتي بصكرة إرادية مف العامؿ ك ألسباب شخصية  ،كما أف النتيجة
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المترتبة عنيا كاحدة ك ىي انقطاع عبلقة العمؿ ك انتياء الحياة المينية أك الكظيفية ك ىذه
النتيجة تأتي بعد إجراءات تتخذىا اإلدارة أك صاحب العمؿ كفقا لمشركط المحددة في كؿ حالة،
أما كجو االختبلؼ فيتجمى خاصة في الشركط المؤدية إلى كؿ حالة ك النتائج المترتبة عف
كؿ منيا ،إذ أف اإلحالة عمى التقاعد تشترط بمكغ سف معيف ك قضاء مدة عمؿ محددة بينما في
حالة االستقالة ال تشترط ذلؾ كما كرد في تعريفنا  ،كما أف المستقيؿ ال يستفيد مف أم منحة أك
معاش بعد استقالتو بؿ تنقطع كؿ صمة مع رب العمؿ عكس المحاؿ إلى التقاعد الذم يبقى
مرتبط ماديا بكاسطة المعاش التقاعدم الذم يستمر رغـ انقطاع عبلقة العمؿ.

ثانيا  -تمييز التقاعد عن التسريح التأديبي
التسريح التأديبي إجراء يتخذ بمعرفة اإلدارة في حاالت معينة ك ال يككف فيو إلرادة
المكظؼ دكر يذكر  ،ك ال يختمؼ التسريح التأديبي عف التقاعد إال في ككف ىذا األخير ال
يحدث إال بطمب مف المكظؼ ك بعد التكقيع عمى محضر التبميغ عف اإلحالة عمى التقاعد ،إذ
يحدث التسريح التأديبي نتيجة لعدـ الكفاءة المينية أك البدنية ك عدـ الكفاءة المينية ك إلغاء
الكظيفة مخالفة تأديبية ك بذلؾ يبدك الفرؽ بينيا في حاؿ المخالفة التأديبية.

المطمب الثاني  :الطبيعة القانونية لمتقاعد و انواعه
الفرع االول  :الطبيعة القانونية لمتقاعد
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التقاعد ىك حالة انتياء عبلقة العمؿ بسبب كصكؿ العامؿ إلى سف معيف يستفيد فييا
بالضمانات االجتماعية التي تخكؿ لو الحؽ في تقاضي منحة مقابؿ اشتراكات دفعيا طيمة
حياتو المينية  ،كلقد اعتبرت المادة  66مف القانكف 11 / 90المؤرخ في 1990/04/ 21
المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية المعدؿ كالمتمـ التقاعد كإحدل صكر انتياء عبلقة العمؿ،
سكاء كانت اإلحالة بطمب مف العامؿ أك بمبادرة مف رب العمؿ ،ألف العبرة في ذلؾ بتكفر
الشركط القانكنية ،كبيذا فإف التقاعد ىك نياية الخدمة أم انتياء المياـ كاألعماؿ التي يترتب
عمييا فقداف صفة المكظؼ كىك جزء ال يتج أز عف التأميف ،كيأخذ كحؽ شخصي كمالي ،

أوال  :التقاعد كحق شخصي
يعتبر التقاعد حسب المادة  3مف القانكف12 / 83كحؽ شخصي كمالي ،حيث تنص
عمى مايمي :يشكؿ معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي كشخصي يستفاد منو مدل الحياة،
بمجرد تكفر جميع الشركط كما يمكنو أف يؤكؿ إلى ذكم الحقكؽ إذا ىك جزء مف الحقكؽ
االجتماعية كالمينية كمف التأمينات المشمكلة بنظاـ الضماف االجتماعي  ،يغطي  8حاالت
مف بينيا حؽ التقاعد كالتي صادقت عمييا دكلة الجزائر كسف مف أجؿ ذلؾ قانكف12 / 83
كالمادتيف  5ك  6مف القانكف ،كالتي تنص عمى أف التقاعد يعتبر كحؽ أساس لمعامؿ
كالمعترؼ بو القانكف األساسي لمعامؿ كالذم كرسو كحؽ في مختمؼ محطات التعديؿ كىذا
ما ىك إال نتيجة لنضاالت عمالية إلى أف أصبح الحؽ في التقاعد معترؼ بو لجميع األجراء
عمى أف يككنكا في نشاطيـ الميني بصكرة قانكنية كرسمية  ،كبالتالي فإف فئات التي تتمتع
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بالحؽ في التقاعد نصت عمييـ المادة  3ك  4المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية  ،حيث تنص
المادة  03يستفيد مف أحكاـ ىذا القانكف كؿ العماؿ سكاء كانكا أجراء أك ممحقيف باألجراء أيا
كاف قطاع النشاط الذم ينتمكف إليو ،كالنظاـ الذم كاف يسرم عمييـ قبؿ تاريخ دخكؿ ىذا
القانكف حيز التنفيذ،
أما المادة  04فتنص عمى انو

يستفيد مف األداءات العينية ،األشخاص الطبيعيكف

غير األجراء الذيف يمارسكف بالفعؿ لحسابيـ الخاص نشاطا ح ار صناعيا أك تجاريا أك حرفيا
أك فبلحيا أك أم نشاط آخر مماثؿ كفقا لمشركط المحددة في التنظيـ المعمكؿ بو ،

ثانيا  :التقاعد كحق مالي
إف معاش أك منحة التقاعد ىك عبارة عف مبمغ مالي يصرؼ لمعماؿ عند انتياء خدمتو
بصكرة نظامية مف كؿ شير إبتداءا مف اليكـ  23ك  24كأقصى تقدير كىذا ما أكدتو المادة
 03مف القانكف12 / 83المتعمؽ بالتقاعد  ،ككؿ ىذا يتـ مقابؿ المبالغ التي تقتطع مف أجره
كمساىمات الدكلة حيث تكضع ىذه المساىمات إلى الصندكؽ الخاص باإلطارات السامية
في الدكلة الذم يتكلى دفعيا في الحسابات البريدية لممتقاعديف  ،كيعاد تقكيـ معاشات كمنح
التقاعد مع تاريخ سرياف مفعكليا في كؿ سنة عف طريؽ قرار صادر عف الكزير المكمؼ
بالضماف االجتماعي بناء عمى إقتراح مجمس اإلدارة لكؿ صندكؽ مكمؼ بتسيير التقاعد
ككغيره مف الحقكؽ بعد التقاعد مف حيث طبيعتو القانكنية ذا طابع شخصي كمالي يستفيد
منو المتقاعد مدل الحياة .
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الفرع الثاني  :أنواع التقاعد
فرضت التطكرات التي عرفتيا الجزائر مراجعة شاممة لنظاـ التقاعد ك استحداث أنماط
جديدة فبعدما كاف التقاعد إلى غاية  1994نظاـ كاحد كمكحد عمى مستكل كافة القطاعات
مف حيث الشركط كاالستحقاؽ ،أصبحت بعض الفئات تخضع ألنظمة خاصة كفئة
المجاىديف عمى سبيؿ المثاؿ ،كيشمؿ نظاـ التقاعد الجزائرم في الكقت الراىف عمى أربعة
أنماط كىي:

اوال -التقاعد العادي :
يستفيد مف معاش التقاعد كؿ العماؿ سكاء كانكا أجراء أـ ممحقيف باألجراء أك عماال
غير أجراء  ،ميما كاف قطاع النشاط الذم ينتمكف إليو كميما كاف شكؿ العبلقة التي تربطيـ
بأصحاب العمؿ كميما كاف األجر الذم يتقاضكه ،كيككف لمعامؿ كالذم يحاؿ بطريقة قانكنية
عمى التقاعد ،الحؽ في المعاش كذلؾ عف طريؽ إصدار ق ار ار إداريا سكاء بطمب مف العامؿ
المعني باألمر أك بمبادرة مف صاحب العمؿ كبالنسبة لمحالتيف يبقى ىذا اإلجراء إلزاميا مف
حيث الشكؿ ،كالسمطة المختصة بإصداره ىي سمطة التعييف كيحؽ لمعامؿ اإلستفادة مف
معاش التقاعد بتكافر شركط نص عمييا قانكف  12 / 83المعدؿ كالمتمـ كىي  03شركط:

أ -شروط االستفادة من التقاعد العادي
 - 1شرط السن:
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لقد حدد المشرع الجزائرم سف إحالة العامؿ عمى التقاعد إال أنو ال يكجد نص قانكني
يجبر العامؿ عمى ترؾ منصب عممو عند بمكغو سف التقاعد كبالتالي ال بد مف أخذ رأم
العامؿ كمكافقتو.
بالرجكع إلى نص المادة 1 / 6مف قانكف12 / 83المتعمؽ بالتقاعد فإنو حتى يستفيد
العامؿ مف معاش التقاعد يجب أف يبمغ  60سنة مف العمر عمى األقؿ بالنسبة لمرجؿ ك
55سنة بالنسبة لممرأة ،أما بالنسبة لمعماؿ غير األجراء حدد المشرع السف التي تخكليـ الحؽ
في معاش التقاعد ب  65سنة بالنسبة لمرجاؿ ،ك  60سنة بالنسبة لمنساء .
غير انو يرد استثناء عمى ىذا الشرط حيث تميز

شرط السف في التشريع الجزائرم

بمركنة تسمح لنظاـ التقاعد بالتماشي كالتطكرات اإلقتصادية كاالجتماعية إذ يقبؿ
اإلستثناءات عف األصؿ العاـ حسب الضركرة حيث:
 تستفيد المرأة مف تخفيض السف التي تحاؿ عمى إثرىا إلى التقاعد عمى أساس سنة كاحدةعف كؿ طفؿ ربتو أثناء  09سنكات عمى األقؿ كذلؾ في حدكد  03أطفاؿ،
 يستفيد المجاىدكف مف تخفيض في السف ب  05سنكات كبتخفيض إضافي بسنةكاحدة عف كؿ قسط بنسبة  10 %مف العجز بالنسبة لمعجزة مف جراء حرب التحرير
الكطني  ،كبتخفيض ستة أشير عف كؿ سنة عجز تقدر ب  5%كيمكف لممجاىد الذىاب
إلى التقاعد بإرادتو المطمقة دكف مراعاة شرط السف إذا كاف بإمكانو الحصكؿ عمى معاش
تقاعدم بنسبة. % 100
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 ال يقيد بشرط السف العامؿ المصاب بعجز تاـ كنيائي كالذم ال يمكنو اإلستفادة مفمعاش العجز بعنكاف التأمينات االجتماعية ،
 كؿ العماؿ يمكنيـ االستفادة مف معاش التقاعد المسبؽ سكاء كانكا في المؤسساتاالقتصادية أكالمؤسسات اإلدارية كىذا بإرادتيـ كفي أم سف يرغبكف كذلؾ بمكجب المرسكـ
التشريعي رقـ10 / 94المؤرخ في  26مام، 1994
 كما يمكف لمعماؿ األجراء الجزائرييف الذىاب إلى التقاعد بمحض إرادتيـ كبطمب منيـ بدكفشرط السف ما دامكا قد قضكا مدة  32سنة مف النشاط مدفكعة االشتراؾ  ،أك االستفادة مف
تقاعد نسبي إذا جمعكا بيف  20سنة مف النشاط ك  50سنة مف العمر مع تخفيضيما
بخمس سنكات بالنسبة لمنساء العامبلت كذلؾ طبقا لممرسكـ التشريعي رقـ 13 / 97المؤرخ
في .1997/05/ 31
 يستفيد عماؿ المناجـ كاألمف الكطني بتخفيض  05سنكات في سف التقاعد. يستفيد العامؿ الذم يشتغؿ في منصب عمؿ يتميز بظركؼ بالغة الضرر مفتخفيض في السف بشرط أف يدفع المستخدـ اشتراكات إضافية تحدد نسبتيا عف طريؽ
التنظيـ.

ب  -شرط قضاء مدة قانونية معينة و دفع االشتراكات
لكي يستفيد العامؿ مف معاش التقاعد يجب أف يككف قد عمؿ  15سنة عمى األقؿ،
كأف يككف قد قاـ بعمؿ فعمي لنصؼ ىذه المدة عمى األقؿ  ،كتعتبر مدة  15سنة ىي الحد
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األدنى لمدة العمؿ ،أما الحد األقصى فيك إتماـ  32سنة في العمؿ الفعمي ،كما أف ىناؾ
حاالت جعميا المشرع تدخؿ في حكـ فترات العمؿ باإلضافة إلى فترات العمؿ الفعمية مثؿ
الفترة التي يؤدم فييا العامؿ الخدمة الكطنية ،فترة العطمة القانكنية المدفكعة األجر ،كؿ فترة
أديت خبلليا التعبئة العامة… إلخ  ،كما ال بدا عمى العامؿ أف يككف طيمة ىذه المدة قد دفع
إشتراكات الضماف اإلجتماعي ،فإذا قاـ العامؿ بنشاط ما لمدة معينة كلـ يقـ بدفع أقساط
التقاعد المتمثمة في الحصة التي يدفعيا العامؿ ككذلؾ الحصة التي يدفعيا صاحب العمؿ،
فيذه المدة ال يمكف أف تؤخذ بعيف اإلعتبار إلستيفاء شركط الحؽ في التقاعد كبالتالي ال
ينتج عنيا أثر إلستحقاؽ المعاش.
ك عندما نشير إلى شرط سنكات الخدمة فإنو في الغالب يرتبط بشرط آخر ىك شرط
االشتراكات أك المساىمات ألف المؤمف عميو يدفع اإلشتراكات شيريا أك سنكيا عف كؿ سنة
يقضييا في الخدمة كما أف معظـ النظـ تمزـ المؤمف عميو بتسديد اشتراكات لمحصكؿ عمى
معاش الشيخكخة،
كتشترط بعض التشريعات عدد مف االشتراكات الشيرية أك الفصمية أك السنكية يجب أف
يدفعيا المؤمف عميو لصندكؽ التقاعد خبلؿ عدد مف السنكات األخيرة لخدمتو إضافة إلى
إشتراطيا عدد محدد مف سنكات الخدمة كالعمؿ  ،كييدؼ المشرع بيذا الشرط إلى إلزاـ معظـ
األفراد الذيف يشمميـ نظاـ التقاعد يدفع اشتراكاتيـ بانتظاـ معقكؿ حتى بمكغيـ السف
التقاعدم المحدد  ،لذلؾ ال يكفي أف يستكفي الشخص مدة مؤىمة لتقاعده تبمغ عدة سنكات ،
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بؿ البد أف يستمر اشتراكو إلى الحد األدنى عمى األقؿ كاال رفض طمبو لئلحالة عمى التقاعد
أك تخفض قيمة المعاش التقاعدم إذا حدث اضطراب في دفع االشتراكات ،
غير أنو ال يشترط اف تككف المدة المؤىمة لئلحالة عمى التقاعد مدفكعة اإلشتراؾ بالكامؿ
 ،إذ أف الكثير مف النظـ تدخؿ في حساب المدة المؤىمة فترات المرض كفترات العطؿ
القانكنية كفترات التأميف عمى البطالة كفترات التعطؿ التي يستحؽ المؤمف عميو عنيا
تعكيضا كما تقضي نظما أخرل بحساب فترات التعبئة العامة كفترات التجنيد ضمف المدة
المكجبة الستحقاؽ الراتب التقاعد .

ثانيا  -التقاعد المسبق :
لـ يعرؼ المشرع التقاعد المسبؽ لكف مف خبلؿ استقراء أحكاـ المرسكـ التشريعي
 10/94يمكف أف نستنتج ذلؾ مف خبلؿ نص المادة األكلى ك الثانية منو حيث تنص المادة
االكلى ":ييدؼ ىذا المرسكـ التشريعي إلى تحديد الشركط التي يستفيد بمكجبيا أجير ،إحالة
عمى التقاعد بصفة مسبقة خبلؿ فترة قد تصؿ إلى عشر سنكات قبؿ السف القانكنية،
لئلحالة عمى التقاعد كما ىك محدد في المكاد 5ك  6ك  7مف القانكف رقـ12 / 83المؤرخ
في  2يكليك سنة  1983ك المذككر أعبله"  ،ك تنص المادة الثانية مف نفس المرسكـ عمى
أنو" :تطبؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي عمى جميع أجراء القطاع االقتصادم الذيف يفقدكف
عمميـ بصفة ال إرادية لسبب اقتصادم في إطار تقميص عدد مف العماؿ أك التكقؼ القانكني
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لعمؿ المستخدـ يمكف أف تمدد أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي إلى أجراء المؤسسة ك اإلدارات
العمكمية بنص خاص.
مف خبلؿ ىاتو المادتيف يمكف تعريؼ التقاعد المسبؽ عمى أنو :إحالة العامؿ عمى
التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصؿ إلى  10سنكات قبؿ السف القانكني كما ىك محدد في
القانكف الخاص بالتقاعد .
يمكف أف يحاؿ المكظؼ عميو إذا فقد شغمو بصفة ال إرادية بسبب إعادة ضبط مستكيات
الشغؿ التي تقررىا الحككمة ،حسب نص المكاد  4 ،3 ، 2 ،1مف المرسكـ 317/98
المؤرخ في  1998 /10/ 03المتضمف تكسيع التقاعد المسبؽ لمكظفي المؤسسات كاإلدارات
العمكمية كىك إجراء قامت بو الحككمة يمس بعض المؤسسات اإلقتصادية،

أ -شروط االستفادة من التقاعد المسبق
ىناؾ شركط لمتقاعد المسبؽ يجب أف تتكافر في طالبو ىي:
أف يبمغ عمى األقؿ خمسيف  50سنة إذا كاف ذك ار أك خمسة كأربعيف سنة  45إذاكانت أنثى.
أف يجمع عددا مف سنكات العمؿ أك المماثمة ليا القابمة لبلعتماد في التقاعد يساكم20عشريف سنة عمى األقؿ.
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أف يككف قد دفع اشتراكات الضماف االجتماعي مدة عشر  10سنكات عمى األقؿبصفة كاممة  ،منيا السنكات الثبلث 03السابقة لنياية عبلقة العمؿ التي تثبت أك تخكؿ
الحؽ في التقاعد المسبؽ.
أف يككف مسجبل في القائمة االسمية لممكظفيف الذيف ىـ مكضكع اإلحالة عمى التقاعدالمسبؽ ،كتؤشر عمييا قانكنا السمطة التي ليا صبلحية التعييف  ،غير انو الغي بالقانكف
رقـ  15/16المؤرخ في  2016/12/31ك االبقاء عمى صيغة كحيدة لمتقاعد الكاردة في
القانكف الصادر في .1983

ثالثا  -التقاعد دون شرط السن التقاعد :
يمكف لمعامؿ األجير االستفادة مف معاش التقاعد دكف استيفائو لشرط السف المعتمد في
التقاعد العادم ،إذا أتـ مدة عمؿ فعمي نتج عنيا دفع اشتراكات تعادؿ  32سنة عمى األقؿ،
كيدخؿ في حساب  32سنة األياـ التي تقاضى عنيا العامؿ تعكيضات يكمية بعنكاف
التأمينات عمى المرض ك األمكمة ك حكادث العمؿ كالبطالة ،فترات العطؿ القانكنية المدفكعة
األجر أك فترات االستفادة مف التعكيض عف العطؿ المدفكعة األجر ،فترات االستفادة مف
معاش التقاعد المسبؽ ،سنكات المساىمة الفعمية في الثكرة التحريرية الكطني.

رابعا -التقاعد النسبي :
يستفيد العامؿ مف التقاعد النسبي بناء عمى طمبو الشخصي عند بمكغ  50سنة عمى
األقؿ ،مع اشتراط أف يكفر الحد األدنى العمؿ كدفع اشتراكات الضماف االجتماعي لمدة 20
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سنة عمى األقؿ ،كيمكف تخفيض سف استحقاؽ المعاش بالنسبة لمعماؿ ب  5سنكات كفترة
النشاط نبلحظ أف المشرع لـ مف خبلؿ استقراء أحكاـ المرسكـ التشريعي 94يعرؼ التقاعد
المسبؽ ،لكف يمكف أف نستنتج ذلؾ مف خبلؿ نص المادة األكلى ك الثانية منو حيث تنص
المادة االكلى ":ييدؼ ىذا المرسكـ التشريعي إلى تحديد الشركط التي يستفيد بمكجبيا أجير،
إحالة عمى التقاعد بصفة مسبقة خبلؿ فترة قد تصؿ إلى عشر )  ( 10سنكات قبؿ السف
القانكنية ،لئلحالة عمى التقاعد كما ىك محدد في المكاد  5ك  6ك  7مف القانكف رقـ83
12 /المؤرخ في  2يكليك سنة  1983المذككر أعبله "  ،ك تنص المادة الثانية مف نفس
المرسكـ عمى أنو " :تطبؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي عمى جميع أجراء القطاع
االقتصادم الذيف يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية لسبب اقتصادم في إطار تقميص عدد مف
العماؿ أك التكقؼ القانكني لعمؿ المستخدـ .يمكف أف تمدد أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي إلى
أجراء المؤسسة ك اإلدارات العمكمية بنص خاص".
مف خبلؿ ىاتو المادتيف يمكف تعريؼ التقاعد المسبؽ عمى أنو :إحالة العامؿ عمى
التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصؿ إلى  10سنكات قبؿ السف القانكني كما ىك محدد في
القانكف الخاص بالتقاعد  ،كما يمكف تعريؼ التقاعد المسبؽ عمى انو إحالة العامؿ األجير
في القطاع االقتصادم عمى التقاعد ،بصفة مسبقة بفترة قد تصؿ إلى  10سنكات قبؿ السف
القانكنية لئلحالة عمى التقاعد العادم ،لتكفر شرط الظركؼ االقتصادية التي تمس المؤسسة
المستخدمة نستنتج مف خبلؿ المادتيف ،أف سف العامؿ األجير تخفض مقارنة بالتقاعد العادم
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إلى  50سنة بالنسبة لمرجؿ ،ك  45سنة بالنسبة لممرأة ،كال تطبؽ األحكاـ المتعمقة بالتقاعد
المسبؽ إال عمى أجراء القطاع االقتصادم الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية لسبب
اقتصادم ،كفي إطار إما تقميص عدد العماؿ ،أك التكقؼ القانكني لعمؿ المستخدـ .

المبحث الثالث  :أنظمة التقاعد الخاصة و إجراءات التقاعد
المطمب األول  :أنظمة التقاعد الخاصة
خص المشرع الجزائرم بعض الفئات مف المجتمع بنظاـ تقاعد تميزه عف تقاعد األجراء
كغير األجراء سكاء مف حيث الشركط التي تخكليـ الحؽ في التقاعد كمدة العمؿ كالسف
القانكنية ،أك حتى مف حيث الحد األقصى لمعاش التقاعد ،تتمثؿ ىذه الفئات في فئة
المجاىديف ،فئة اإلطارات السامية لمدكلة.

اوال-المجاهدون
يصنؼ المجاىدكف إلى أعضاء جيش التحرير الكطني  ،كأعضاء جبية التحرير
الكطني.
ك فيما يخص شركط إحالة المجاىديف عمى التقاعد يستفيد المجاىدكف مف شركط
خاصة حددىا المشرع مف خبلؿ النصكص التشريعية المختمفة بدءا بالقانكف األساسي
العاـ لمعامؿ رقـ ، 12 / 78ثـ في المراسيـ كالقكانيف المتعاقبة ،كالمرسكـ رقـ / 76
129

المتعمؽ بمعاشات تقاعد قدماء الشيداء  ،كالقانكف رقـ12 / 83المتعمؽ

بالتقاعد تتمثؿ ىذه الشركط في شرط السف كشرط مدة العمؿ.
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طبقا لممادة  6مف القانكف 12 / 83فإنو يشترط الستفادة العامؿ مف معاش التقاعد
بمكغو  60سنة مف العمر عمى األقؿ بالنسبة لمرجؿ ،ك  55سنة مف العمر بالنسبة لممرأة،
أف المشرع منح امتيازات لممجاىديف بتخفيض سف اإلحالة عمى التقاعد بخمس سنكات
غير ّن
أم بمكغ المجاىد  55سنة ك المجاىدة  50سنة إذا كانكا عماؿ أجراء ،أما في حالة ما إذا
كاف ا لمجاىد غير أجير فيمكف إحالتو عمى التقاعد في  60سنة بالنسبة لمرجؿ ك  55سنة
بالنسبة لممرأة باعتبار أف إحالة العماؿ غير أجراء يككف في سف  65سنة بالنسبة لمرجؿ ك
60سنة بالنسبة لممرأة ،يستفيد المجاىدكف مف تخفيض في السف كمدة الخدمة المطمكبتيف
كؿ قسط لكؿ نسبة % 10
إذا أصيبكا بعجز مف جراء حرب التحرير الكطني بنسبة عف ّن
مف العجز ،كنسبة  % 5مف العجز يحسب بمثابة  06أشير ، ،كما يمكف إحالة المجاىديف
عمى التقاعد دكف أم شرط لمسف إذا حصمكا عمى عدد مف األقساط السنكية التي تنشأ الحؽ
في معاش تقاعد يساكم  % 100مف األجر الشيرم  ،ففي بعض الحاالت يجمع
المجاىد المدد التي سبقنا ذكرىا الخاضع الشتراؾ الضماف االجتماعي  ،فتخفض  5سنكات
في السف +نسبة العجز +السنكات المضاعفة +سنكات المدنية فيمكف أف تصؿ النسبة إلى
 % 100دكف أف يستكفي المجاىد شرط السف ،ففي ىذه الحالة يمكف لو طمب اإلحالة
عمى التقاعد .

ثانيا -أبناء الشهداء.
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يعتبر الشييد كالمجاىد فاز بشرؼ الشيادة ،ك المجاىد الذم تكفي أثناء الثكرة التحريرية
الكطنية بسبب الجركح أك األمراض أ ك تكفي في مكاف السجف أك االعتقاؿ أ ك خارجيا ،كما
يعد الشييد الذم تكفي في األحداث بيف

 05جكيمية ك  01سبتمبر  1962مف ضحايا

الكاجب الكطني ،كيستفيد ذكم حقكقيـ مف نفس الحقكؽ الممنكحة لذكم حقكقيـ المجاىديف
المذككريف في المادة  13مف ىذا المرسكـ التنفيذم رقـ  ، 01/ 91كىـ األصكؿ ك األرممة
ك األبناء أك البنات كقد أعط ىذا القانكف حقكؽ عدة ألبناء الشيداء

ك خاصة في مجاؿ

التقاعد إذ نجد المادة  42في الفصؿ االكؿ مف الباب الرابع تنص عمى
الشيداء مف تخفيض في السف يساكم مدة

استفادة أبناء

 07سنكات كنصؼ كتحسب كمدة عمؿ فعمية

لنشأة الحؽ في التقاعد أك تصفيتو عمى حد سكاء

ك تتكفؿ الدكلة بدفع األعباء المالية

المترتبة عف ىذا اإلجراء ،ك ىذا يعني اف الدكلة تتكفؿ بدفع االشتراكات التي يقتطعيا
الصندكؽ الكطني لمتقاعد مف العماؿ لمدة سبع سنكات ك نصؼ لحساب ابناء كبنات الشيداء
.

ثالثا -أرامل الشهداء.
تنص المادة االكلى مف المرسكـ  01/ 91عمى أنيا تسمح بتطبيؽ نفس األحكاـ الخاصة
بالمجاىديف في نظاـ التقاعد ك المنصكص عمييا في المرسكـ 12/ 83عمى أرامؿ الشيداء
البلئي مارسف أ ك يمارسف نشاطا مينيا ك كذا نجد اف المعاش المقدـ ألرممة الشييد يصؼ
عؿ اساس معدؿ العجز  ، 100 %ك ىذا بحكـ تطبيؽ المادة  21مف القانكف 12 / 83
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كما تاخذ بعيف االعتبار فترة المشاركة الممتدة بيف تاريخ التحاؽ الشييد بصفكؼ جبية
التحرير الكطني الى غاية الفاتح مف جكيمية لعاـ  1962ك ذلؾ بحكـ تطبيؽ المادة 22
مف قانكف  12 / 83ك التي تنص عمى اف فترة المشاركة الفعمية في حرب التحرير تحسب
بضعؼ مدتيا ،ك ذلؾ لنشأة الحؽ في التقاعد ك تصفيتو عمى حد سكاء كما تراجع المعاشات
التي تمت تصفيتيا كفقا ألحكاـ القانكف الجديد .

رابعا  -عمال المناصب الخطرة أو ذات نسبة عالية من الضرر
يخفض السف القانكني لئلحالة عمى التقاعد لفئة العماؿ الذيف يعممكف في مناصب تتميز
بقدر خاص مف الضرر  ،كىذا حسب ما نص عميو التشريع  ،كىذا ما نصت عميو المادة
07مف قانكف 12 / 83حيث نصت عمى أف يستفيد العماؿ الذيف يعممكف في مناصب
تتميز بظركؼ عمى قدر خاص مف الضرر مف المعاش قبؿ بمكغيـ السف المنصكص
عمييا في المادة أعبله كتحدد قائمة المناصب المشار إلييا أعبله  ،ككذا األعمار المناسبة
كالمدة الدنيا الكاجب قضاؤىا في ىذه المناصب  ،بمكجب مرسكـ .

خامسا  -نظام التقاعد الخاص بالقضاء و المماثل لتقاعد اإلطارات السامية
في الدولة :
حدد المشرع النظاـ الخاص بتقاعد القضاة عمى اساس اعتبارىـ مف اصحاب
المناصب السامية ،إذا أنو كفقا لمراكزىـ االجتماعية يجب اف ال يقؿ معاشيـ عف مرتبيـ
االصمي طالما انيـ لـ يمارسكا مينة حرة اك عمبل اخر يضمف ليـ الحياة
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الكريمة بعد

التقاعد ك صدر قانكف رقـ/ 04

11المتضمف قانكف األساسي لمقضاء المؤرخ في

 2004/09/06حامبل الكثير مف الجديد في مكاده المتعمقة بالتقاعد ك الذم نص عمى أف
يحدد سف التقاعد لمقضاء بستيف سنة كاممة غير أنو يمكف لممرأة القاضية أف تحاؿ إلى
التقاعد بطمب منيا ابتداء مف بمكغيا سف الخامسة ك الخمسيف كاممة مع امكانية تمديد مدة
الخدمة الى سبعيف سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العميا

ك مجمس الدكلة ك الى  65سنة

بالنسبة الى باقي القضاة ك يككف ذلؾ بناء عمى قرار مف المجمس األعمى لمقضاء بناءا عمى
اقتراح مف كزير العدؿ ك بعد مكافقة القاضي أك بطمب منو كجاء الجديد في المادة  89منو
حيث نص عمى أف يستفيد القضاة مف نظاـ التقاعد المماثؿ لتقاعد اإلطارات السامية في
الدكلة عمما أف ىذا القانكف لـ يكف يسرم إال عمى رئيس األكؿ لممجمس األعمى ك النائب
العاـ لدل نفس المجمس ك قد نصت نفس المادة عمى اف تحدد شركط ك كيفيات ىذه المادة
عف طريؽ التنظيـ 267 / 05المؤرخ في 2005 / 07 / 25ليحدد شركط ك كيفيات تقاعد
القضاة أما عف الشركط فإنو يستفيد مف ىذا النظاـ القضاة الذيف مارسكا بيذه الصفة لغاية
بمكغيـ  60سنة كاممة ك ليـ خبرة مينية مدتيا

 25سنة عمى األقؿ كقضاة في النظاـ

القضائي كاستثناءا يمكف لممرأة القاضية أف تستفيد بنفس الشركط مف ىذا التقاعد بطمب منيا
ابتداء مف بمكغيا  55سنة كاممة طبقا لممادة  10مف المرسكـ 617 / 83المؤرخ في
 1983 /01/31كما يستفيد مف ىذا النظاـ كذلؾ القضاة المعنييف طبقا لممادة  41مف
القانكف  11 / 04بأنيـ مارسكا 25سنة خدمة فعمية في ىياكؿ الدكلة منيا  10سنكات
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عمى األقؿ بصفة مستشار لدل المحكمة اك مجمس الدكلة اما القضاة الذيف ال تتكفر فييـ
ىذه الشركط ال يخضعكف لنظاـ التقاعد المماثؿ لنظاـ تقاعد اإلطارات السامية في الدكلة ك
إنما يخضعكف لنظاـ التقاعد المنصكص عميو في القانكف رقـ 12 / 83غير انو بالرجكع الى
المادة  04مف المرسكـ  267 / 05نجدىا تنص عمى انو ينتسب القضاة لمصندكؽ الخاص
بتقاعد اإلطارات السامية لمدكلة ك شممت كؿ القضاة دكف أف تحصر االنتساب في الفئة
القضاة ك يمنح ليـ معاش التقاعد يككف مبمغو مساكم لممرتب الصافي األكثر فائدة كالذم
كاف يتقاضاه القاضي خبلؿ فترة عممو بما في ذلؾ المنح ك التعكيضات باستثناء المصاريؼ
المدفكعة اثناء ممارسة المياـ ك يدفع الصندكؽ الخاص بتقاعد

اإلطارات السامية لمدكلة

معاش التقاعد عند حمكؿ أجمو في آخر كؿ شير ك أحسف ما جاء بو ىذا المرسكـ ىك أف
مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى أحكامو تتطكر تبعا لنفس الشركط التي تتطكر فييا
المرتبات التي يتقاضاىا القضاة أصحاب الكظائؼ المماثمة الذيف ىـ في حالة الخدمة  ،ك
عميو يمكف القكؿ أف رزمانة القكانيف ك المراسيـ التنظيمية التي صدرت ربما تككف قد كفت
القاضي عناء التفكير في كضعو المادم ليجعمو يتفرغ مستقبل لخدمة القضاء .

المطمب الثاني  -إجراءات التقاعد
أوال  -إجراءات التقاعد العادي:
بمجرد تكافر الشركط القانكنية المذككرة أعبله ،تتـ إحالة المكظؼ المعني عمى التقاعد
كفقا لئلجراءات التالية:
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أ -إصدار قرار اإلحالة عمى التقاعد:
طبقا ألحكاـ الفقرة األخيرة مف المادة  216مف األمر 03 / 06التي نصت عمى أنو:
"يتقرر اإلنياء التاـ لمخدمة بنفس األشكاؿ التي يتـ فييا التعييف "  ،ك كفقا لممبدأ القائؿ مف
يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة التأديب ك قياسا عميو فإف قرار إحالة المكظؼ عمى التقاعد
يتـ صدكره مف السمطة المخكلة ليا صبلحيات التعييف،

ب -إحالة ممف الموظف المعني عمى صندوق التقاعد:
بمجرد صدكر قرار اإلحالة عمى التقاعد مف السمطة المختصة يحاؿ ممؼ المكظؼ
المعني باألمر عمى صندكؽ التقاعد ك ذلؾ بغرض ضبط مبمغ المعاش المحدد ك كيفية دفعو

ثانيا  -إجراءات اإلحالة عمى التقاعد المسبق:
أكؿ إجراء نصت عمييا المادة 05مف المرسكـ التنفيذم رقـ317 / 98المتضمف
تكسيع التقاعد المسبؽ لمكظفي المؤسسات ك اإلدارات العمكمية كتتمثؿ في:
أ  -إعداد القائمة االسمية لممكظفيف المراد إحالتيـ عمى التقاعد المسبؽ مف قبؿ المؤسسة
أك اإلدارة العمكمية المعنية شريطة أخذ رأم المجنة أك المجاف المتساكية األعضاء
المختصة،
ب -أكدت المادة 06مف نفس المرسكـ عمى كجكبية خضكع التدابير المتخذة إلى مكافقة
المجنة المختصة المكضكعة تحت كصاية السمطة المكمفة بالتكظيؼ ك التي تضـ ممثمي
المؤسسة أك اإلدارة المعنية ك الك ازرتيف المكمفتيف عمى التكالي بالعمؿ ك المالية.
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أما اإلجراءات األخرل فقد نصت عمييا المادة 23مف المرسكـ التشريعي رقـ 10 / 94
ك عميو يمكف القكؿ أف اإلجراءات التي حددتيا المادة يمكف تكضيحيا كالتالي :
قياـ المستخدـ بعد تسديده لممساىمة الجزافية أك الييئة المكمفة بالتأميف عف البطالة بإيداعطمب المكظؼ المراد إحالتو عمى التقاعد المسبؽ لدل الصندكؽ الكطني لمتقاعد،
 يجب عمى ىيئة الصندكؽ الكطني لمتقاعد أف تبت في الطمب في أجؿ شير إبتداءا مفتاريخ إيداعو

المبحث الرابع  -االمتيازات الممنوحة في إطار نظام التقاعد
يضمف نظاـ التقاعد في الجزائر االمتيازات التالية:

المطمب االول  :منحة التقاعد
يمكف لمصندكؽ الكطني لمتقاعد أف يقدـ منحة التقاعد لمعماؿ الذيف لـ يستكفكا شركط
العمؿ المطمكبة أك عند بمكغ المعني  60سنة كلـ يستكفكا شرط  15سنة مف العمؿ كلتجسيد
ذلؾ ،يكفي لمعامؿ أف يثبت خمس سنكات أك كاالشتراؾ كفقا لمقكانيف المعمكؿ 20مرة ثبلثة
أشير مف العمؿ كدفع االشتراكات لمضماف االجتماعي .كتبقى ىذه المنحة نسبية حسب عدد
السنكات ،كما يمكف لمبمغ المنحة أف يرتفع بإضافة منحة الزكج المتكفؿ بو .
كنشير ىنا إلى أف العماؿ غير األجراء ال يمكنيـ اإلستفادة مف منحة تقاعد ما لـ يثبتكا
مزاكلتيـ لمنشاط لمدة دنيا تقدر بسبعة سنكات ك نصؼ عمى األقؿ إذا تحصؿ األجير عمى
منحة التقاعد كاستمر في ممارسة نشاط ميني كاستكفى الشركط المطمكبة لبلستفادة مف راتب
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التقاعد يمكنو الحصكؿ عمى ىذا األخير بدؿ منحة التقاعد  ،عمى أف يرجع المبالغ التي
قبضيا باسـ منحة التقاعد حسب اتفاؽ معيف مع الصندكؽ الكطني لمتقاعد.

المطمب الثاني  :معاش التقاعد
يمثؿ معاش التقاعد الحؽ الذم يتحصؿ عميو المتقاعد عند بمكغو السف القانكني
الستحقاؽ المعاش نظير اشتراكاتو في الضماف االجتماعي ،ك ىك حؽ مالي كشخصي
يستفيد منو المكظؼ مدل الحياة  ،كما يقصد بمعاش التقاعد ىك المبمغ الذم يصرؼ شيريا
لممتقاعد أك المستحقيف لممعاش مف تاريخ انتياء الخدمة أك تاريخ الكفاة  ،كيستحؽ كيتميز
ىذا الحؽ بككنو ذك طابع مالي كشخصي يستفاد منو مدل الحياة كيشمؿ معاش التقاعد
المعاش المباشر الذم يمنح لممكظؼ عمى أساس نشاطو الميني كيضاؼ لو المعاش المنقكؿ
كالذم يتضمف معاش الزكج عمى قيد الحياة كمعاش اليتامى كاألصكؿ.
يتـ حساب معاش التقاعد عمى أساس األجر الذم يتقاضاه العامؿ كمدة الخدمة كاألجر
لو أىمية بالغة في قانكف التقاعد ألف أقساط االشتراكات تتحدد بنسبة مف األجر ،كما أف
الحقكؽ التقاعدية التي يحصؿ عمييا العامؿ المتقاعد تحدد عمى ضكء األجر الذم يقتطع
منو االشتراؾ ،كيحسب المعاش بضرب المعدؿ اإلجمالي الحاصؿ مف ضرب عدد السنكات
المعتمدة في نسبة االعتماد في الراتب الشيرم المتكسط كاألجر المرجعي

اوال  -الجمع بين المعاش المباشر و راتب أخر:
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أحيانا قد يستمر المستخدـ الذم أحيؿ عمى التقاعد في القياـ بمياـ ك خدمات مؤدا
عنيا سكاء لدل نفس الييئة المشغمة أك لدل جية أخرل ،كاألجير الذم يكاصؿ إشتغالو إما
لصاؿ مشغمو القديـ أك مشغؿ جديد ،أك المكظؼ المحاؿ عمى التقاعد ك المستمر في القياـ
بمياـ داخؿ اإلدارة العمكمية إما في نفس اإلطار أك في إطار أخر أك عف طريؽ عممية
التعاقد ،كينتج عف ذلؾ إستحقاقو لمعاشو مضافا إليو راتب العمؿ كىك ما يطرح إشكالية مدل
جكاز ىذا الجمع؟ استنادا عمى أف الطبيعة القانكنية لممعاش التقاعدم الذم ال يمكف أف
يعتبر بأم حاؿ مف األحكاؿ إمتدادا لمراتب الذم يتقاضاه المكظؼ أك العكف مدة قيامو بعممو
في منصبو ،بؿ يككف مقاببل عما تـ إقتطاعو مف راتبو طيمة الفترة المذككرة لذا ال يمكف
حرمانو مف ىذا المعاش غير أنو يجب أف ال يككف المنصب الجديد مصنؼ ضمف السمؾ
الذم ينتمي إليو المتقاعد أك ضمف أم سمؾ آخر مف أسبلؾ الدكلة إال عف طريؽ التعاقد أك
عقكد محددة المدة.

ثانيا  -كيفية احتساب مبمغ المعاش المباشر
نصت المادة  12مف القانكف رقـ  12/83المعدلة باألمر رقـ 18 / 96المؤرخ في
06جكيمية  ، 1996يحدد مبمغ المعاش بالنسبة لكؿ سنة مثبتة بنسبة  2,5 %مف األجر
الشيرم الخاضع الشتراؾ الضماف االجتماعي ك المحسكب كفقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا
في المادة  13أدناه مف تطبيؽ ىذا األمر.
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أما المادة  13مكرر معدلة بالقانكف رقـ03 / 99المؤرخ في  22مارس  1999فقد
نصت عمى انو يساكم األجر المعتمد أساسا لحساب المعاش:
إما األجر الشيرم المتكسط ك المتقاضى في السنكات الخمس ) ( 5األخيرة السابقة لئلحالة
عمى التقاعد.
ك إما األجر الشيرم المتكسط المقدر عمى أساس السنكات الخمس ) ( 5التي تقاضى فييا
المعني باالمر األجر األقصى خبلؿ حياتو المينية إذا كاف ذلؾ أكثر نفعا لو.
تطبؽ األحكاـ المذككرة أعبله ابتداء مف أكؿ يناير سنة 2000يحسب األجر الشيرم
المتكسط عمى أساس أربع ) ( 4سنكات خبلؿ فترة انتقالية ابتداء مف نشر ىذا القانكف في
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،كفقا لنفس الشركط المذككرة أعبله
يتـ تحسيف ىذه األجكر سنكيا طبؽ ألحكاـ المادة  43أدناه"
إذا بحصر عناصر تصفية المعاش تتككف القاعدة التي يحسب عمى أساسيا مبمغ
المعاش التقاعد كلشرحيا كتبسيطيا نتبع الخطكات التالية:
أكال  :يقكـ الصندكؽ بحساب عدد السنكات المعتمدة لممعني حسب مساره الميني.ثانيا  :يضرب عدد السنكات المحصؿ عمييا في نسبة االعتماد كىي  2,5لمحصكؿ عمىنسبة معينة.
-ثالثا  :يحسب مبمغ األجر المرجعي.
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رابعا :تضرب النسبة المحصؿ عمييا في مبمغ األجر المرجعي كالحاصؿ ىك مبمغالمعاش التقاعدم لممعني الذم تضاؼ لو عبلكة عمى الزكج المكفكؿ .
ك يمكف التفصيؿ في كيفية احتساب

مبمغ معاش التقاعد عمى أساس ثبلث عناصر

كىي:
-1األجر المرجعي:ىك األجر الخاضع الشتراؾ الضماف االجتماعي كيعادؿ األجر الذم يتـ عمى
أساسو احتساب المعاش فقد يككف إما األجر الشيرم المتكسط لمخمسة سنكات األخيرة التي تسبؽ
اإلحالة عمى التقاعد ،أك إذا كاف أكثر نفعا األجر الشيرم المتكسط المحدد عمى أساس الخمسة
سنكات التي تمقى خبلليا العامؿ المعني أعمى أجر خبلؿ مسيرتو المينية

.

 فترة التأمين  :كيقصد بيا سنكات العمؿ المعتمدة كتضـ فترات الخدمة الفعمية مضافةإلى الفترات التي نصت عمييا أحكاـ المادتيف  11ك  20مف قانكف التقاعد رقـ12 / 83
مع األخذ بعيف االعتبار أحكاـ المادة  14مف نفس القانكف ك أيضا المادة  09المعدلة
باألمر . 18/96
 نسبة االعتماد لسنوات التأمين :حيث تحتسب كؿ سنة مف مدد الخدمة القابمة لمتصفيةبنسبة  2.5 %مف عناصر األجر الشيرم المككف لقاعدة تصفية المعاش  ،بدؿ النسبة
السابقة التي كانت تقدر ب  1.33 %كالذم كاف يتقاضاىا العامؿ في تاريخ إحالتو عمى
التقاعد.
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بالنسبة لممتقاعديف غير األجراء ،فإف مبمغ معاشيـ يحسب عمى أساس العناصر السابقة
الذكر بالنسبة لممتقاعديف األجراء إال أف ىذا المعاش يحسب عمى أساس المداخيؿ ألحسف عشر
سنكات ،كالتي دفعت فييا االشتراكات.

ثالثا  -معاش التقاعد المنقول
في حالة كفاة صاحب المعاش أك العامؿ يستفيد ذكم الحقكؽ مف معاش منقكؿ كىـ
األشخاص الذيف كاف يعيميـ العامؿ أك المتقاعد المتكفي كذلؾ مف أجؿ حماية أسرة العامؿ
أك المتقاعد المتكفي مف المخاطر اإلقتصادية كالمستفيدكف مف المعاش المنقكؿ ىـ كما يمي:

أ  -المستفيدون من المعاش المنقول:
- 1

معاش األرممة أو األرامل:

مف حؽ أرممة المتكفي اإلستفادة مف معاش زكجيا المتكفي كال تخضع ىذه اإلستفادة
مف المعاش المنقكؿ لشرط السف  ،كلكف يجب أف يككف الزكاج شرعيا مف اليالؾ لئلستفادة
مف المعاش كفي حالة تزكج األرممة فإف نصيبيا يؤكؿ إلى األكالد الذيف تتكفر فييـ الشركط
ك يقسـ بالتساكم عمييـ  ،أما في حالة تعدد األرامؿ ،فإف المعاش يقسـ بينيف بالتساكم في
حدكد أربعة أرامؿ

- 2معاش األرمل:
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يمكف لؤلرمؿ أف يستفيد مف معاش منقكؿ عند كفاة زكجتو ،كيستحؽ ىذا المعاش مف الشير
الذم يمي الكفاة بعد أف يثبت زكاجو الشرعي منيا ،كال يسقط حقو في المعاش بإعادتو
الزكاج.

- 3معاش األوالد المكفولين واألصول:
يستفيد األكالد المكفكليف مف العامؿ المتكفي كفؽ نسب محددة قانكنا مف معاش
منقكؿ كما ذكر المشرع الجزائرم األصكؿ ضمف ذكم الحقكؽ ،بشرط أف يككنكا تحت كفالة
العامؿ في حياتو ك أف تككف المكارد السنكية لكؿ أصؿ عمى حدل أقؿ مف  75 %مف
األجر الكطني األدنى المضمكف كال تخضع إستفادة الكالديف مف معاش إبنيما المتكفي لشرط
السف أك بعدـ كجكد آخريف مف ذكم الحقكؽ ،كما يمكف لؤلصكؿ الجمع بيف عدة معاشات
منقكلة دكف أف يتجاكز مبمغ المعاش المجمكع حد أقصى يحدده التنظيـ  ،كيككف ألصكؿ
زكج المؤمف لو المتكفى نفس الحؽ الذم ألصكلو في معاشو بعد كفاتو إذا كاف يعكليـ أثناء
حياتو كاذا كاف مكرد كؿ كاحد منيما يقؿ عف الحد األدنى لمعاش التقاعد أم يقؿ عف %
75مف األجر الكطني األدنى المضمكف .

ب -قاعدة الجمع بين معاش المنقول و معاش أخر
يمكف جمع المعاش المنقكؿ لمزكج الباقي عمى قيد الحياة مع المعاش المباشر
لممستفيد برسـ نشاطو الخاص ،غير أنو ال يمكف جمع المعاش المنقكؿ مع معاش الخدمة
الممنكحة لذكم الحقكؽ ضحايا االرىاب  ،كما ال يمكف جمع المعاش المنقكؿ مع ريع
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حادث العمؿ متبكع بالكفاة إذ يمنح االمتياز لؤلكثر نفعا  ،غير أنو يمكف

جمع بيف عدة

معاشات لؤلصكؿ في حدكد ضعؼ المبمغ األدنى لمعاش التقاعد ،كما يمكف لذكم الحقكؽ
مف األكالد االستفادة مف معاش منقكؿ برسـ نشاط الكالديف  ،ك خبلصة القكؿ فإنو يمكف
لمشخص أف يجمع بيف معاش المباشر لمتقاعد ك معاش منقكؿ عف الزكج المتكفي لككنيما
مف اصميف مختمفيف بحيث يمكف لو اف يستحؽ المعاش المباشر لككف ناتج عف النشاط
الميني الشخصي بينما معاش المنقكؿ فيعكد إليو بصفتو زكج الباقي عمى قيد الحياة حسب
المادة  44مف القانكف12 / 83المتعمؽ بالتقاعد أما في حالة ما إذا كانت الزكجة تستفيد
مف المعاش المنقكؿ بصفتيا زكج الباقي عمى قيد الحياة ثـ بعد مدة أقدمت ىذه الزكجة عمى
الزكاج لممرة الثانية فاف ذلؾ يؤثر عمى حقيا في المعاش المنقكؿ الف استحقاقيا ليذا المعاش
ىك بصفتيا زكج الباقي عمى قيد الحياة ك بزكاجيا لممرة الثانية ستفقد ىذه الصفة ك بالتالي
سيمغى المعاش ك يقسـ عمى األطفاؿ المستفيديف مف المعاش المنقكؿ حسب المادة  40مف
القانكف السالؼ الذكر ،ك في حالة تعدد زكجات صاحب المعاش االصمي فاف المعاش
المنقكؿ يقسـ بالتساكم بينيـ كذلؾ االمر بالنسبة الى االبناء المكلكديف مف الزكج المتكفي
مف زكجات مختمفات ك المتمتعيف بصفة ابناء مكفكليف أف يقتسمكا الحصة التي تعكد لبلبناء
المكفكليف مع جميع األبناء بحصص متساكية مع العمـ أنو حتى في حالة انحبلؿ الزكاج
الذم كاف يربط بيف كالدييـ فيسقط حقيـ في ىذا المعاش أم أنو إذا كاف الزكج قد طمؽ
زكجتو الثانية قبؿ كفاتو فبل معاش ليا لكف يثبت حؽ أبناء الزكجة الثانية منو في الحصكؿ
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في المعاش المنقكؿ  ،أما في حالة كفاة العامؿ قبؿ أف يستكفي الشركط البلزمة لبلستفادة
مف التقاعد فانو يتـ حساب معاشات ذكم الحقكؽ عمى اساس المعاش الذم كاف بامكاف
مكرثيـ اف يستفيد منو

.

المبحث الخامس  :الهيئات المكمفة بالتقاعد و تجارب إصالحه
المطمب االول  :الهيئات المكمفة بإدارة التقاعد
في الجزائر اسندت ميمة تسيير التقاعد لمصندكؽ الكطني لمتقاعد الذم أنشئ
بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ 223 - 85المؤرخ في  ، 1985الممغى بالمرسكـ التنفيذم رقـ
 07 –92كىك ىيئة عمكمية تتمتع بالشخصية القانكنية ك االستقبلؿ المالي ،يخضع لمك ازرة
المكمفة بالضماف االجتماعي.
أسس النظاـ الحالي لمتقاعد بمكجب القانكف رقـ 12 / 83الذم خكؿ لمصندكؽ
الكطني لمتقاعد تسيير معاشات التقاعد كذلؾ بعد تنظيـ دكره كتحديد قانكنو األساسي بمكجب
المرسكـ .223 / 85
كالى جانب اعتبار التقاعد أحد مظاىر الحماية االجتماعية ،فيك حؽ شخصي ذك
طابع نقدم يقكـ عمى ثبلثة مبادئ أساسية:
مبدأ ربط سف التقاعد حسب ظركؼ كؿ قطاع.مبدأ عدـ مجانية ىذا الحؽ بمعنى أنو بمقابؿ.مبدأ التناسبية بتحديد معاشات التقاعد عمى أساس أجر العامؿ كعدد سنكات االشتراؾ .31

الفرع االول  :مهام الصندوق الوطني لمتقاعد
يتكلى الصندكؽ الكطني لمتقاعد في إطار القكانيف كالتنظيمات السارية المياـ التالية:
-1تسيير معاشات كمنح التقاعد ككذا معاشات كمنح ذكم الحقكؽ ككذا تسيير المعاشات
كالمنح الممنكحة بمكجب القكانيف السارية قبؿ جانفي  1984تاريخ بدء سرياف القانكف رقـ
 12 -83المتعمؽ بالتقاعد لغاية نفاذ حقكؽ ىؤالء المستفيديف ،
 -2ضماف عممية تحصيؿ كمراقبة كنزاعات تحصيؿ االشتراكات المتخصصة لتمكيؿ نفقات
تأميف التقاعد.
 - 3ضماف تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالتقاعد المنصكص عمييا في المعاىدات كاالتفاقيات
الدكلية كالمتمـ في مجاؿ الضماف االجتماعي استنادا إلى نص المادة  53مف القانكف رقـ
 12 - 83المتعمؽ بالتقاعد المعدؿ ك المتمـ .
 - 4يقكـ بأعماؿ ذات شكؿ صحي اجتماعي كفقا لنص المادة  92مف القانكف رقـ
11/83كذلؾ قصد استفادة المؤمنيف ليـ كذكم حقكقيـ مف أداءات جماعية كيتـ تمكيؿ ىذه
األعماؿ مف قبؿ صندكؽ العمؿ االجتماعي كالصحي الذم يتـ تمكيمو ىك اآلخر باقتطاع
جزء مف االشتراكات المخصكمة مف حصة االشتراكات المخصصة لتمكيؿ خدمات التأمينات
االجتماعية ككذا حكادث العمؿ كاألمراض المينية كخدمات التأمينات االجتماعية المتعمقة
بالتقاعد.

32

18كيحدد ىذا الجزء مف االشتراكات بقرار مف مجمس اإلدارة ىيئة الضماف االجتماعي
المعنية بذلؾ كالتي تقترح في كؿ سنة كفي إطار ميزانياتيا برنامج صندكؽ العمؿ االجتماعي
كالصحي كالذم يخضع لمتصديؽ عميو مف قبؿ كزير العمؿ كالضماف االجتماعي.

الفرع الثاني :إصالحات نظام التقاعد التي تبناها المشرع الجزائري
بالنسبة لمتقاعد ترشيدا كحرصا عمى الحفاظ عمى نظاـ التقاعد كضماف االستم اررية
بالنسبة لؤلجياؿ المستقبمية كتطبيقا لبرنامجو الذم صادؽ عميو البرلماف في سنة

، 2014

كضعت الحككمة مشركع إصبلح بعد التشاكر مع الشركاء االجتماعييف (االتحاد العاـ لمعماؿ
الجزائرييف ك أرباب العمؿ) خبلؿ الثبلثية الػ  19التي جرت في  5جكاف  ، 2016كييدؼ
ىذا اإلصبلح إلى العكدة إلى السف القانكنية لئلحالة عمى التقاعد المحددة في القانكف ،
كالغاء األمر رقـ  13-97المتعمؽ بالتقاعد دكف شرط السف كالتقاعد النسبي ك في ىذا
الصدد تـ إعداد مشركع قانكف يعدؿ كيتمـ بعض أحكاـ القانكف
جكيمية  1983المتعمؽ بالتقاعد الذم يتضمف

 12-83المؤرخ في 02

 5إجراءات أساسية ،كينص في ىذا

الخصكص عمى الحفاظ عمى السف األدنى لمتقاعد في

 60سنة كالمحافظة عمى إمكانية

اإلحالة عمى التقاعد لممرأة العاممة بطمب منيا عند سف الػ  55كما سيسمح مشركع القانكف
لمعماؿ بمكاصمة نشاطيـ طكاعية بعد السف األدنى لػ 60سنة في حدكد  5سنكات كيسمح ىذا
اإلجراء كذلؾ لمعماؿ المعنييف بضماف سنكات عمؿ إضافية لحساب تقاعدىـ كالرفع مف مبمغ
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المنحة،كما يمكف لمعماؿ الذيف يمارسكف مينا شاقة االستفادة مف التقاعد قبؿ سف الػ

60

كسيحدد مرسكـ تنفيذم مختمؼ الميف المعنية .
مع العمـ أف عددا ىاما مف المحاليف عمى التقاعد يعممكف بعد ذلؾ سكاء بطريقة غير
قانكنية أك بطريقة قانكنية مقنعة بصفة جديدة كمقدمي خدمات ليكاصمكا العمؿ  ،ك شاغميف
لمناصب عمؿ ال تساىـ في تمكيؿ التقاعد بدال مف تركيا لمكظفيف نظامييف منخرطيف في
نظاـ الضماف االجتماعي أك بقاءىـ أنفسيـ مساىميف في ىذا النظاـ بعد ذلؾ السف .
– إنشاء صندكؽ كطني الحتياطات التقاعد في سنة

 2006بمكجب قرار لفخامة رئيس

الجميكرية يسمح ىذا الصندكؽ الذم يمكؿ أساسا مف خبلؿ تحكيؿ سنكم لحصة مف الجباية
البتركلية حددت في البداية بػ  % 2ثـ تـ رفعيا إلى  ،%3بضماف استم اررية كديمكمة النظاـ
الكطني لمتقاعد كالحفاظ عمى الحؽ في التقاعد لؤلجياؿ القادمة.
– مراجعة تكزيع النسبة اإلجمالية الشتراكات الضماف االجتماعي التي تـ تجسيدىا ابتداء مف
 1أكتكبر  2006مف خبلؿ تحكيؿ  %1.25مف االشتراكات لفائدة فرع التقاعد لمنظاـ العاـ
بما فييا  %1صادر عف فرع التقاعد المسبؽ (فائض) ك  %0.25مف التأميف عف البطالة.
-

ك ذلؾ بعد أف تـ اعتماد تدابير إصبلح في فترة سابقة تمثمت في إعادة التثميف

السنكم لممعاشات كمنح التقاعد كالتي سمحت برفع قيمة متكسط معاشات التقاعد العامة إلى
حكالي  %65خبلؿ الفترة ، 2011 -2000
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تأسيس عبلكة تكميمية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد كالعجز ( )ICPRIالتي يقؿ مبمغياعف  10.000د.ج ،
-منح عبلكة تكميمية لفائدة أصحاب منح التقاعد التي يقؿ مبمغيا عف

 7000د.ج ،

– إعادة تثميف مبمغ الزيادة عمى الزكج المكفكؿ في معاشات التقاعد،
إعفاء معاشات التقاعد التي يقؿ مبمغيا عف  20.000د.ج مف الضريبة عمى الدخؿاإلجمالي،
– تخفيض الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي بنسبة  % 10إلى  % 80لمعاشات التقاعد التي
يتراكح مبمغيا بيف  20.000ك 40.000د.ج،
 تطبيؽ في سنة  2012إجراءات استثنائية لفائدة المتقاعديف تتضمف إعادة تثميفبنسبة  15إلى  30لكؿ معاشات كمنح التقاعد ككذا رفع المبمغ األدنى لمعاش التقاعد إلى
 15.000دج،
– التنصيب الفعمي لمصندكؽ الكطني لتحصيؿ اشتراكات الضماف االجتماعي،
 مكاصمة تطكير الدراسات االكتكارية كالمتعمقة بالنظاـ الكطني لمتقاعد، تعزيز السياسة الكطنية لتعكيض الدكاء، التطبيؽ الفعمي لمتعاقد بيف ىيئات الضماف االجتماعي كالمؤسسات العمكمية لمصحة، مكاصمة إصبلح تمكيؿ الضماف االجتماعي، -إصبلح التعاضدية االجتماعية .
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مف خبلؿ تحميؿ ىذه االصبلحات يمكف القكؿ أف اإلصبلحات التي تبناىا المشرع في
منظكمة التقاعد ىي اصبلحات مستمرة محاكلة لمكاكبة المستجدات ك المتغيرات في سكؽ
الشغؿ مف جية ك في التركيبة البشرية لممجتمع .

أوال  :اصالحات ما قبل صدور قانون 15/16
 - 1االصالحات الواردة في المرسوم التشريعي:110 / 94
بحيث كضع نظاـ جديد لمتقاعد بشركط جديدة في ىذا المرسكـ بعد األزمة االقتصادية
التي عرفتيا الجزائر ،كبسبب تسريح العديد مف العماؿ يتـ تحكيؿ الذيف تتكفر فييـ الشركط
الضركرية عمى ىذا النكع مف التقاعد ،فتتـ اإلحالة عمى التقاعد بصفة مسبقة خبلؿ فترة قد
تصؿ إلى  10سنكات قبؿ السف القانكني لئلحالة عمى التقاعد العادم.

 - 2االصالحات المعتمدة بموجب األمر رقم:213 / 97
تتمثؿ في التقاعد دكف شرط السف ك تطبؽ إذا كاف العامؿ األجير قد أقاـ مدة عمؿ
فعمي نتج عنيا دفع اشتراكات تعادؿ 32سنة عمى األقؿ ،كما كضع مف خبلليا المدد التي
تدخؿ في حساب ىذه المدة ك التي تتمثؿ في:
األياـ التي تقاضى عنيا العامؿ تعكيضات يكمية بعنكاف التأمينات عمى المرض كاألمكمةكحكادث العمؿ ك البطالة ،فترات العطؿ القانكنية المدفكعة األجر أك فترات االستفادة مف
التعكيض عف العطؿ المدفكعة األجر ،فترات االستفادة مف معاش التقاعد المسبؽ فترات
المساىمة الفعمية في الثكرة التحريرية .
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خمؽ المشرع نظاـ آخر لمتقاعد مف خبلؿ ىذا األمر كىك نظاـ التقاعد النسبي ،حيث
قمص المشرع مف سف اإلحالة عمى التقاعد إلى  50سنة بالنسبة لمرجؿ ك  45سنة بالنسبة
لممرأة ،ك دفع اشتراكات الضماف االجتماعي لمدة ال تقؿ عف  20سنة.

 - 3االصالحات المعتمدة بموجب األمر رقم 18 / 96و القانون 03 / 99
استفادة العماؿ الذيف يعممكف في مناصب عمؿ تتميز بظركؼ بالغة الضرر مف تقميص في
السف بشرط دفع اشتراكات إضافية عمى عاتؽ المستخدـ ،كما قمص المشرع مف خبلؿ ىذا
األمر مف األقساط السنكية التي تعتمد لحساب المعاش مف  20إلى  15بالنسبة لمعامؿ
المصاب بعجز تاـ ك نوائي إذا كاف ال يستكفي الشركط لبلستفادة مف معاش العجز.
أصبح األجر المعتمد كأساس لحساب المعاش التقاعد يساكم إما األجر الشيرم
المتكسط ك المتقاضى خبلؿ السنكات الخمسة األخيرة السابقة لئلحالة عمى التقاعد أك األجر
الشيرم المتكسط المقدر عمى أساس السنكات الخمس التي تقاضى فييا العامؿ األجر
األقصى خبلؿ حياتو المينية إذا كاف ذلؾ أكثر نفعا لو بمكجب القانكف رقـ ،03 / 99بعد
ما كاف يحسب عمى أساس أجر المنصب الشيرم -المتكسط المتقاضى في السنة األخيرة
السابقة لئلحالة عمى التقاعد أك اجر المنصب الشيرم المتكسط المقدر عمى أساس السنكات
الثبلثة التي تقاضى فييا العامؿ األجر األعمى خبلؿ حياتو بمكجب القانكف  12 / 83قبؿ
التعديؿ ثـ أصبح بمكجب األمر 18 / 96يعتمد عمى أساس األجر الشيرم المتكسط
لمسنكات الثبلث األخيرة السابقة لئلحالة عمى التقاعد ،أك األجر الشيرم المتكسط المحدد
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عمى أساس السنكات الثبلثة التي تقاضى فييا العامؿ األجر األقصى إذا كاف ذلؾ أكثر نفعا
لو .
تحديد المبمغ األدنى لمعاش التقاعد ب  % 75مف المبمغ السنكم األجر الكطني األدنى
المضمكف ،كالمبمغ األقصى ب

80

%

مف األجر الخاضع الشتراؾ الضماف

االجتماعي كال يجب أف يتعدل  15مرة قيمة األجر الكطني األدنى المضمكف بمكجب
القانكف ،03 / 99كما تتحمؿ الدكلة إلحاؽ منح التقاعد بالحد األدنى ( المادة  16المعدلة
بمكجب القانكف )03 / 99قاـ المشرع بالرفع عف المبمغ السنكم لمعاشات التقاعد الممنكحة
لممجاىديف مف مرة كنصؼ مف مبمغ األجر الكطني األدنى المضمكف إلى مرتيف ك نصؼ
مف ىذا األخير بمكجب المادة  25مف األمر 18/ 96ك إذا كاف أقؿ مف ذلؾ تتحمؿ الدكلة
ىذا الفارؽ طبقا لممادة  25مكرر المعدلة بمكجب القانكف/ 99

 03كما تتحمؿ الدكلة

الفرؽ بيف النسبة القصكل المنصكص عمييا في التقاعد العادم  % 80ك النسبة المحددة
لممجاىديف  % 100أم  % 20تتحمميا الدكلة كضع المشرع منحة العامؿ المجاىد في
حالة عدـ استيفائو لشرط مدة العمؿ بمكجب األمر.18 / 96
أضيفت الفقرة لممادة  29بمكجب القانكف 03 / 99حيث تتحمؿ الدكلة اشتراكات التقاعد
المستحقة عمى أصحاب العمؿ كاألجر مف باب التخفيضات عف حالة العجز ك فترة
المشاركة في حرب التحرير الكطني بالنسبة لمقطاع الخاص.
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في معاشات ذكم الحقكؽ كاف معاش األرممة في حالة زكاجيا مرة أخرل يسمب حصة
معاشيا ك تنتقؿ إلى األكالد الذيف كانكا تحت حضانة الغير ،ثـ عدؿ المشرع ىذه الفكرة
بمكجب األمر 18 / 96فأصبحت ىذه الحصة تنتقؿ إلى األكالد الذيف بإمكانوـ االستفادة
مف المعاش المنقكؿ ميما  ،كانت صفتيـ كما خفض المشرع مف مدة العمؿ البلزمة لمتمتع
بالمعاش المنقكؿ في حالة كفاة العامؿ كىك غير متحصؿ بعد عمى المعاش مف  20إلى 15
سنة بمكجب ىذا األمر ك قمص المشرع مف تاريخ بداية التمتع بالمعاش المنقكؿ ،فكاف يحدد
ىذا التاريخ في اليكـ األكؿ مف الشير الذم يمي تاريخ الكفاة أم إذا تكفى العامؿ مثبل في
10أفريؿ  ، 2015فإف التمتع بالمعاش المنقكؿ يككف ابتداءا مف  01مام ، 2015
فأصبح التمتع بالمعاش المنقكؿ بمكجب األمر 18 / 96في اليكـ المكالي لمكفاة أم
إذا تكفى في  10أفريؿ فإف التمتع بالمعاش المنقكؿ يككف ابتداءا مف  11أفريؿ
2015مراجعة قيمة معاشات التقاعد بمكجب األمر 18 / 96بقرار مف الكزير المكمؼ
بالضماف االجتماعي بناء عمى اقتراح مف مجمس إدارة الصندكؽ الكطني لمتقاعد بعدما كانت
بمكجب القانكف 12 / 83تراجع حسب تطكر النقطة االستداللية المعتمدة لحساب األجر
األساسي لمعماؿ.
قمص المشرع مف السف التي تخكؿ الحؽ في الحصكؿ عمى منحة التقاعد مف  65إلى
60سنة بمكجب القانكف - 03 / 99كما أضاؼ المشرع بمكجب األمر 18 / 96 -
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شرط االنياء الفعمي لمعمؿ طبقا لنص المادة  19لمتمتع بمعاش التقاعد باإلضافة إلى شرط
السف ك شرط المدة .

ثانيا  :اإلصالحات التي جاء بها قانون :15/16
كىي جميع اإلصبلحات التي مست نظاـ التقاعد الكطني بمكجب القانكف رقـ 15/16
المؤرخ في  31ديسمبر  2016كالمتعمؽ بالتقاعد كالذم يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 12/83
الصادر في العدد األخير مف الجريدة الرسمية لسنة 2016

أ  -دوافع صدور قانون : 15/16
- 1

عجز ميزانية صندوق التقاعد :

مف اىـ االسباب التي دفعت السمطات

العمكمية الى تعديؿ قانكف التقاعد ىي الصعكبات المالية التي تـ التنبئ بيا منذ فترة ك
التي تعترض تمكيؿ نظاـ الحماية االجتماعية في الجزائر خاصة التقاعد حيث اف التنبات
تشير الى اف الصندكؽ الكطني لمتقاعد سيعرؼ عج از يقدر ب  217مميار دج ك الناجـ
اساسا عف تزايد بطيئ لبليرادات مف  470مميار دج في  2015الى  492مميار دج في
 2016أم تطكر ايجابي يقدر ب

 6،4بالمائة بينما سيعرؼ االنفاؽ عمى الخدمات

ارتفاع سريع مف  625مميار دج سنة  2015الى  6،753مميار دج في  2016أم نمك
بنسبة  58،20بالمائة كذلؾ تزايد النفقات ب  5،4مرات اكثر مف االيرادات ىذا العجز
المبلحظ ناجـ عف تطبيؽ العممية المرتبطة باعادة تقييـ معاشات التقاعد لسنة
حيث حدد ب  12بالمائة ،
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2014

 - 2تراجع حصيمة الجباية البترولية :
بما اف االقتصاد الكطني ال يزاؿ رىينة التبعية البتركلية حيث اف  75بالمائة مف ايرادات الدكلة
متاتية مف قطاع المحركقات ما بيف سنتي  2005ك  2008ك عدـ كجكد قطاع بديؿ يحؿ محؿ
ىذا االخير بعد االزمة الراىنة الناجمة عف تراجع اسعار المحركقات ك في بداية  2016شيدت
اسعار النفط تراجعا كبي ار حيث انخفض سعر برميؿ النفط الى نصؼ سعره الحقيقي مف

110

دكالر لمبرميؿ في جكاف  2014ليصؿ الى حكالي  50دكالر فقط لمبرميؿ سنة ، 2016

 - 3تزايد معاشات التقاعد المسبق :
حسب ك ازرة العمؿ ك التشغيؿ ك الضماف االجتماعي فانو خبلؿ الفترة الممتدة مف

1997

الى  2016ك نتيجة لتطبيؽ أحكاـ األمر  13/97المحدث لمتقاعد المسبؽ ك النسبي استفاد
حكالي  000،890متقاعد قبؿ بمكغ سف التقاعد العادم المحدد ب  60سنة أم بنسبة 52
بالمائة مف العدد الكمي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنكحة مف قبؿ النظاـ الكطني لمتقاعد
بتكمفة مالية سنكية تفكؽ  405مميار دج  ،ك نظ ار لمنزيؼ المالي الذم سببو التقاعد المسبؽ
لمصندكؽ الكطني لمتقاعد ك المقدر ب  360مميار دج قررت الدكلة إلغاء التقاعد المسبؽ
نيائيا

.

تكتسي عممية إصبلح أنظمة التقاعد طابعا عالميا  ،فكثير مف الدكؿ ،عمدت في
مطمع القرف الحالي إلى إدخاؿ ،عدة إصبلحات عمى أنظمة معاشات التقاعد ،عمما انو ال
يكجد نمكذج عالمي مكحد يطبؽ عمى جميع الدكؿ ،بؿ لكؿ منيا خصكصياتيا ،كيبقى الدافع
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المشترؾ لئلصبلحات ىك معالجة المشاكؿ المالية التي تعاني منيا أنظمة التقاعد ،كتركزت
أىـ دكافع مراجعة نظاـ التقاعد في الجزائر عمى :
التحكؿ االجتماعي كاالقتصادم مف خبلؿ االنتقاؿ مف اقتصاد مكجو إلى اقتصاد السكؽالمنافسة الدكلية كالدخكؿ التدريجي لبلقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي) االنخراط فيمسار االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة  ، OMCالدخكؿ في اتفاقية الشراكة مع االتحاد
األكربي ،كغير ذلؾ مف الترتيبات اإلقميمية كالدكلية( ،كىنا تبرز أىمية مسايرة نظاـ التقاعد
لمظركؼ الدكلية.
تراجع دكر دكلة الرعاية فالخزينة العمكمية لـ تعد المصدر األساسي لتمكيؿ الضمافاالجتماعي.
يمكف تمخيص المحاكر الرئيسية التي جاء بيا القانكف الجديد فيما يمي:
 ينص ىذا القانكف في مادتو الثانية التي تعدؿ كتتـ أحكاـ المادة  2مف القانكفرقـ 12/83عمى أنو" تتكقؼ كجكبا استفادة العامؿ) ة (مف معاش التقاعد عمى استيفاء
الشرطيف التالييف  ،بمكغ سف ستيف  60سنة عمى األقؿ غير أنو يمكف إحالة المرأة العاممة
عمى التقاعد بطمب منيا ابتداء مف سف الخامسة كالخمسيف 55سنة كاممة ،قضاء مدة خمس
عشرة )  (15سنة عمى األقؿ في العمؿ "
كنصت نفس المادة أنو" يتعيف عمى العامؿ)ة(لبلستفادة مف معاش التقاعد أف يككف قد قاـبعمؿ فعمي تساكم مدتو عمى األقؿ سبع سنكات كنصؼ سنة  5،7مع دفع اشتراكات
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الضماف االجتماعي" ،اما يمكف لمعامؿ حسب نفس المصدر "أف يختار إراديا مكاصمة
نشاطو بعد السف المذككرة أعبله في حد كد خمس  5سنكات ال يمكف لمييئة المستخدمة
خبلليا إحالتو عمى التقاعد".
كتنص المادة  3مف ىذا القانكف التي تعدؿ كتتـ أحكاـ المادة  7مف القانكف السابؽ أنو "يمكف أف يستفيد مف معاش التقاعد قبؿ بمكغ السف المنصكص عمييا في المادة  6أعبله،
العامؿ)ة(الذم يشغؿ منصب عمؿ يتميز بظركؼ جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في ىذا
المنصب كتحدد قائمة مناصب العمؿ كاألعمار المناسبة ليا ككذا الفترة الدنيا الكاجب
قضاؤىا في المناصب المذككرة في الفقرة األكلى أعبله عف طريؽ التنظيـ "
كما تنص المادة  4مف نفس القانكف التي تتمـ كتعدؿ أحكاـ المادة  7مكرر في القانكف
السابؽ انو"يمكف تمديد سف التقاعد المذككرة في المادة  6أعبله بطمب مف العامؿ) ة (المعني
)ة (بالنسبة لمكظائؼ ذات التأىيؿ العالي كالميف ذات التأىيؿ النادر"ك "تحدد قائمة الكظائؼ
ذات التأىيؿ العالي كالميف ذات التأىيؿ النادر ككذا شركط ك كيفيات تحكيؿ الحؽ في تمديد
سف التقاعد كالقكاعد الخاصة بتصفية المعاش المتعمقة بيا عف طريؽ التنظيـ ، ".أما المادة
 5مف نص القانكف كالتي تعد ،كتتمـ أحكاـ المادة  10مف قانكف  1983تنص عمى أنو
"لمعامؿ) ة (الذم استكفى الشركط المنصكص عمييا في المكاد في المكاد  6ك  7ك  7مكرر
ك  8مف ىذا القانكف الحؽ في اإلحالة عمى التقاعد إال أنو ال يمكف إقرار اإلحالة عمى
التقاعد قبؿ تبميغ قرار منح المعاش "
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كجاء في المادة  7التي تتمـ أحكاـ المادة  61مكرر في القانكف رقـ  12/83أنو " دكف
المساس بأحكاـ ىذا القانكف كخبلؿ فترة انتقالية مدتيا سنتيف يمكف منح معاش التقاعد مع
االنتفاع الفكرم إذا كاف العامؿ األجير قد أتـ مدة عمؿ فعمي نتج عنيا دفع اشتراكات تعادؿ
اثنتيف كثبلثيف  32سنة عمى األقؿ كبمغ أك تجاكز السف الدنيا المذككرة أدناه ثماف كخمسكف
 58سنة في سنة  2017كتسع كخمسكف  59سنة في سنة  ، 2018كذكر القانكف في
نفس المادة أنو" تتـ االستفادة مف معاش التقاعد في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة
أعبله بطمب مف العامؿ األجير دكف سكاه "مضيفا أف تطبيؽ السف المنصكص عمييا في
المادة  6مف القانكف رقـ  12/83كعمى العماؿ المذككريف في ىذه المادة ابتداء مف أكؿ
جانفي سنة  ، 2019إلغاء التقاعد النسبي كدكف شرط السف المؤسسيف بمكجب المادة 2
مف األمر رقـ  13/97المؤرخ في  31مايك  ، 1997ك أكد نص ىذا القانكف في مادتو
التاسعة  9أف" مفعكلو يسرم ابتداء مف أكؿ جانفي . 2017

المبحث السادس – تمويل نظام التقاعد
المطمب األول  :معايير تمويل نظام التقاعد
يعتمد دكليا عمى معياريف يتمثبلف في معيار التكزيع ك معيار الرسممة.

الفرع األول  :معيار التوزيعات
تأتي مكارد ىذا النظاـ مف االشتراكات ،تدفع لممتقاعديف خبلؿ فترة انتياجو  ،فيعمؿ
ىذا النظاـ عمى مبدأ التضامف بيف األجياؿ ،حيث يتحمؿ الجيؿ الحالي النشيط دفع
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اشتراكات لتحكؿ إلى أداءات تقاعد تدفع ألجياؿ سابقة محالة عمى التقاعد ،أك حتى بيف
نفس الجيؿ  ،فتتبادؿ بذلؾ األجياؿ حقكقا دكف كجكد أدكات تقاعدية خاصة تنظـ ىذا
التبادؿ ،لذلؾ تتدخؿ الدكلة لتحديد التزامات كؿ طرؼ ،باعتبار أف النظاـ القائـ عمى
التكزيع ىدفو إعادة تكزيع المداخؿ بيف الفئتيف النشيطة كالمتقاعدة ،ىذا ما يستدعي كجكب
إيجاد تكازف مالي بيف االشتراكات المدفكعة ،كبيف المعاشات كالمنح التقاعدية المقدمة ،لذا
البد مف ارتفاع نسبة الفئة العاممة عمى عدد المتقاعديف ،إلمكانية تغطية نفقات أداءات
التقاعد ،فإذا تأثرت نسبة االشتراكات لعكامؿ اقتصادية أك ديمكغرافية ،تتأثر تبعا أداءات
التقاعد  ،مف خبلؿ كؿ ىذا يمكننا تعريؼ نظاـ التقاعد القائـ عمى التكزيع عمى أنو ،جمع
األمكاؿ التي تأتي مف االشتراكات التي يدفعيا العامؿ ك رب العمؿ ك أحيانا تدخؿ الدكلة،
إلعادة تكزيعيا عمى شكؿ أداءات ،يستفيد منيا المتقاعد أك ذكم حقكقو عمى شكؿ معاشات
أك منح لمتقاعد .
أم أف االشتراكات في ىذا النظاـ ال تككف معاشات مستقبمية كانما تستخدـ في نفس
الفترة بغرض تمكيؿ المتقاعديف الحالييف ،أك ما يعرؼ بمبدأ التضامف بيف األجياؿ  ،أك مبدأ
الدفع عند االستحقاؽ ،كسمي بتمؾ التسمية ألف الجيؿ النشط الحالي يمكؿ الجيؿ النشط
السابؽ مع الحفاظ لو عمى نفس مستكل المعيشة ،ألف األجياؿ العاممة تدعـ الجيؿ المتقاعد
مباشرة" سنة بسنة" ،حيث تقتطع نسبة مف أجكرىـ تكفي لتمكيؿ مجمكع معاشات التقاعد لتمؾ
السنة.
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كتتحدد قيمة االشتراكات السنكية في ىذا النظاـ مف خبلؿ تحقيؽ التكازف لممعادلة التالية:
مجمكع االشتراكات السنكية لمنشطيف = مجمكع معاشات المتقاعديف لنفس السنة
في ظؿ ىذا النظاـ يتـ مراجعة نسبة االشتراكات كتعديميا استنادا لتغير نسبة عدد المتقاعديف
إلى عدد المشتركيف كذلؾ بيدؼ تحقيؽ التكازف المالي لمنظاـ .

الفرع الثاني – معيار الرسممة :
يقكـ ىذا النظاـ عمى تمكيؿ كؿ جيؿ لنفسو مستقببل ،حيث أف االشتراكات المقتطعة مف
أجكر النشطيف تستثمر في شكؿ تكظيفات تستخدـ عكائدىا في تمكيؿ التقاعد مستقببل ،ككأف
المدخرات حسب  charpentierتسافر عبر الزمف  ،كبل النظاميف أثبتا العديد مف العيكب
كالقيكد في بعض األحياف خاصة في فترات الطفرات في المكاليد؛ أيف تصبح االقتطاعات
المجمعة مف النشطيف أقؿ بكثير مف تكمفة المعاشات كذلؾ بصكرة مفاجئة ،ألف نسبة
الزيادة في عدد النشطيف تككف أقؿ مف نسبة الزيادة في عدد المتقاعديف ذلؾ أف نظاـ
التكزيعات ال يتكلى تعظيـ المكارد كذلؾ بمجرد دفع المعاشات ،كىك ما فرض عمى العديد
مف الدكؿ االنتقاؿ مف نظاـ التكزيعات إلى نظاـ الرسممة ،كما أف ذلؾ االنتقاؿ قد فرض
بدكره قيد عدـ االستقرار في عكائد االقتطاعات المستثمرة بالنسبة لمنظاـ المبني عمى أساس
الرسممة ،أك خطر االنخفاض الزمني لقيمة النقكد ،فتصبح العكائد غير قادرة عمى الحفاظ
عمى نفس المستكل المعيشي لمفرد أثناء التقاعد بالمقارنة مع المستكل المعيشي لو أثناء فترة
العمؿ ،فأدل بالعديد مف الدكؿ إلى االنتقاؿ التدريجي نحك نظاـ الرسممة أك الجمع بيف
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النظاميف ،أك االنتقاؿ مف االجبارية إلى االختيارية في االشتراؾ كمف القطاع العاـ إلى
القطاع الخاص أك الجمع بينيما .
ففي نظاـ الرسممة أك النظاـ اإلستثمارم يعامؿ فيو المنخرط بكيفية إنفرادية في إستقبلؿ
عف جماعة المنخرطيف حيث يفتح لو حساب فردم تكدع فيو كاجبات اإلنخراط في نظاـ
التقاعد ،كلو كامؿ الحرية في إختيار المبمغ الذم يستطيع المساىمة بو كالذم تضاؼ إليو
فكائد إستثماره ،كبذلؾ فالمعاش الذم يتقاضاه المنخرط كفؽ ىذا النظاـ يساكم حجـ مدخراتو
باإلضافة إلى الفكائد الناتجة عف إستثمار ىذه المدخرات ،كيتـ حساب المعاش الشيرم تبعا
لمجمكعة مف المعطيات التقنية ،كما يمكف أف تتـ عممية اإلستثمار بطريقة جماعية أكما
يصطمح عميو بالرسممة الجماعية ،كذلؾ عندما يتكفر عدد ميـ مف المنخرطيف الذيف ليـ
نفس المساىمة ،حيث تقتسـ األرباح بكيفية متساكية مع اإلحتفاظ بالحساب الفردم لكؿ
منخرط كىذا ما يميز تقنية الرسممة .

أوال -ايجابيات نظام التقاعد القائم عمى التوزيع
مف خبلؿ التعريؼ الذم أكردناه يمكف استخبلص اآلثار االيجابية التي يمكف أف
يفرزىا تطبيؽ ىذا النظاـ حيث يعبر عف التضامف بيف أفراد المجتمع المتقاعديف  ،فتتمقى
شريحة مف المجتمع أداءات تدفعيا شريحة أخرل ك ىـ العماؿ ك أرباب العمؿ  ،كما أف
باعتماد ىذا النظاـ يمكف لمدكلة التدخؿ لضبطو في حالة اعتماده مف طرفيا إلعادة التكازف
المالي في حالة العجز ،ك مف ايجابيات انتياج الدكلة لمنظاـ القائـ عمى التكزيع إجبار الفئة
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العاممة في المجتمع  ،عمى دفع اشتراكاتيـ مما يؤثر ايجابا عمى أداءات التقاعد فكمما زاد
عدد العماؿ في المجتمع ترتفع قيمة معاشات ك منح التقاعد ،ك تنخفض نسبة االشتراكات .
حيث يرتكز االعتماد عمى نظاـ التكزيعات عمى مبررات اقتصادية ك مبررات اجتماعية
ك ىي :
عدـ كفاية إدخار األفراد لتمبية إستيبلؾ مرحمة التقاعد كبسبب ظاىرة الخداع فإف األفراديميمكف إلى عدـ اإلدخار بشكؿ كافي فيصمكف إلى سف التقاعد بكسائؿ عيش غير كافية،
تسمح بتصحيح إختبلؿ تكازف السكؽ المرتبطة بعدـ تماثؿ المعمكمات حيث تعمؿالحككمات عمى مساعدة كؿ شخص عمى تشكيؿ إدخار بغرض التقاعد كذلؾ بعرض مستكل
مف التعكيضات الذم يساكم عمى األقؿ المستكل األدنى الذم يرغب فيو كؿ األفراد دكف أف
يتطمب ىذا األمر ضركرة تحصيؿ معمكمات حكؿ طبيعة تفضيبلت كؿ فرد،
يمكف لشركات الضماف اإلجتماعي الخاصة أف تكاجو حاالت عدـ القدرة عمى تغطيةخطر التضخـ مما يجعميا عرضة لبلفبلس،
يسمح التقاعد العمكمي بتصيح إختبلالت السكؽ مف خبلؿ أف األفراد ال يسعكف لتشكيؿإدخار إذا ما عممكا أف الدكلة تضمف ليـ عدـ الكقكع في الفقر ،كفي نفس الكقت تفرض
عمييـ دفع إشتراكات لممساىمة في نظاـ اإلنقاذ ىذا فنظاـ الحماية اإلجتماعية يكفر ميزة
إجتماعية ال تتكفر في القطاع الخاص مف حيث أنو يعمؿ عمى إعادة تكزيع الدخؿ،تقميص
الفقر كدعـ التضامف اإلجتماعي ك اإلستقرار،

48

 مف جية أخرل أصحاب الدخؿ المنخفض يككف تكاليؼ التقاعد مرتفعة بالنسبة ليـ ، نظاـ الحماية االجتماعية بالتكزيعات يشكؿ صيغة مف صيغ تقاسـ االخطار ، نظاـ التكزيع يعتبر طريقة عممية إلعادة تكزيع الدخؿ كدعـ األشخاص العاجزيف طكاؿحياتيـ .
ثالثا -المعيار المعتمد من طرف المشرع الجزائري
تنص المادة  48مف القانكف 12-83عمى أنو "يتـ تمكيؿ نفقات التقاعد كمصاريؼ
تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراؾ إجبارم ،محدد بمكجب مرسكـ تنفيذم ،يككف عمى عاتؽ
المستخدـ كالمستفيد المذككريف في المادة  4مف ىذا القانكف".
نبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع الجزائرم اعتمد في تمكيؿ نظاـ التقاعد عمى معيار
التكزيع ،يفيـ ذلؾ مف عبارة" :يتـ تمكيؿ نفقات التقاعد ك مصاريؼ تسيير التقاعد بقسط
اشتراؾ إجبارم يككف عمى عاتؽ المستخدـ ك المستفيد" ...ك ىناؾ مف يرل أف

المشرع

احسف في ذلؾ ألف ىذا المعيار ىك األكثر مبلءمة لعدة اعتبارات تتمثؿ في:
أف ىذا المعيار يقكـ عمى أساس التضامف بيف األجياؿ ،ك باعتبار أف أغمب ا لمجتمعالجزائرم مف طبقة متكسطة فبل يستطيع تأميف تقاعده إال عف طريؽ دفع االشتراكات
اإلجبارية كالمحدكدة.
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محدكدية التطكر االقتصادم لمدكلة ك بالتالي ال تستطيع استثمار األمكاؿ في المشاريعالكبرل كما أف المجتمع

الجزائرم ال يرض التعامؿ بفكائد ،كما ىك الحاؿ في النظاـ

الرأسمالي.
أما المشرع الفرنسي فقد اعتمد في تمكيؿ نظاـ تقاعده عمى المعياريف معا ،فيك يرتكز
أساسا عمى المبدأ القائـ عمى التكزيع ،كما يكجد كذلؾ أنظمة اختيارية لمتقاعد التي تعتمد
لمعيار الرسممة جماعية أك فردية .

المطمب الثاني  -مصادر تمويل نظام التقاعد
يعد التنظيـ المالي لكؿ نظـ الحماية االجتماعية أساس استم ارريتيا ككفائيا بالتزاماتيا ،لذا
نجد أف النظاـ المالي لمصناديؽ الضماف االجتماعي لو تأثير مباشر عمى جكدة الحماية
االجتماعية التي تعتبر أسمى أىداؼ ىذه الصناديؽ ،
يقصد بالتمكيؿ تكفير المكارد المالية البلزمة إلنشاء المشركعات االستثمارية أك تككيف
رؤكس األمكاؿ الجديدة ك استخداميا لبناء الطاقات اإلنتاجية  ،قصد إنتاج السمع ك الخدمات
أك عبارة عف البحث عف الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى األمكاؿ ك اختيار ك تقييـ تمؾ
الطرائؽ ك الحصكؿ عمى المزيج األفضؿ بينيما بشكؿ يناسب كمية ك نكعية احتياجات ك
التزامات المنشأة المالية ،
تتـ عممية تمكيؿ نظاـ التقاعد في القانكف الجزائرم عف طريؽ االشتراكات التي يدفعيا
كؿ مف العماؿ األجراء كأصحاب العمؿ  ،كعف طريؽ االشتراكات التي يدفعيا العماؿ غير
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األجراء لدل الصندكؽ الكطني لمعماؿ غير األجراء ،كأحيانا تتدخؿ الدكلة لتمكيؿ ىذا النظاـ
متى اقتضت الضركرة ذلؾ ،كفي حاالت نص عمييا القانكف.

الفرع األول  -تمويل نظام التقاعد عن طريق االشتراكات
يكاجو تمكيؿ الضماف االجتماعي تحدم يشمؿ مجمكعة مف المفاىيـ ك التساؤالت التي
ال تزاؿ بحاجة إلى إجابة ك يمكف عرض عناصر ك مفاىيـ ىذا التحدم كما يمي :
 تكمفة الضماف االجتماعي عمى المساىميف ك درجة التأثير عمى حياتيـ الحالية التيتعتمد عمى حجـ ك نسبة المساىمة ،
 تكمفة الجية الضامنة أك التي تتكفؿ بمخاطر الضماف االجتماعي في حالة حدكثىزات أك فشؿ في التغطية ،
 تكمفة رفع مستكيات اإلنفاؽ عمى الجكانب االجتماعية ك تكفير الحيز المالي البلزـ كما ىك حجـ المكارد المالية المخصصة لمضماف االجتماعي ،
ك السؤاؿ الجكىرم ىك كـ تنفؽ البمداف عمى الضماف االجتماعي ك كيؼ يمكؿ ؟
تشير اإلحصائيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدكلية لعاـ  2011أف الدكؿ المتقدمة تنفؽ
ما نسبتو  % 30مف الناتج المحمي عمى اإلعانات ك الخدمات االجتماعية بينما في الدكؿ
النامية تتراكح ىذه النسبة ما بيف  % 4إلى  % 10فقط  ،ك مرد ىذا االختبلؼ بيف الدكؿ
ىك أف التحديات المالية لمدكؿ المنخفضة الدخؿ تؤثر بشكؿ مباشر في نسبة التغطية ك
اإلنفاؽ عمى الخدمات االجتماعية  ،حيث أف اإلنفاؽ عمى الصحة ك خدمات التقاعد
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يشكبلف الحيز األكبر مف إنفاؽ الدكؿ النامية عمى الخدمات االجتماعية فيذه التحديات تتأثر
بشكؿ مباشر بطريقة إدارتيا ك التعامؿ معيا ،
تنص المادة  72مف القانكف رقـ  11-38المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية المعدؿ ك
المتمـ عمى انو  " :يتـ تمكيؿ نفقات التأمينات االجتماعية اعتمادا عمى قسط إجبارم عمى
نفقة أصحاب العمؿ ك كذا المستفيديف المشار إلييـ في الباب األكؿ مف ىذا القانكف " ،كما
نصت المادة  17مف القانكف رقـ  14-83عمى انو يقع دفع االشتراكات لمضماف االجتماعي
عمى ذمة صاحب العمؿ  ،كما نصت المادة  18منو عمى انو يتعيف عمى صاحب العمؿ أف
يقتطع عند دفع كؿ اجر أيا كاف ش-كمو أك طبيعتو القسط المستحؽ عمى العامؿ ك ال يجكز
لمعامؿ أف يعترض ىذا االقتطاع ،
كما تنص المادة  01مف المرسكـ التنفيذم رقـ  339 _ 06عمى انو  " :تكزع نسبة
االشتراؾ في الضماف االجتماعي المنصكص عمييا في المادة األكلى مف المرسكـ التشريعي
رقـ  12-94المؤرخ في  12مام  1994ك المذككر أعبله ابتداء مف أكؿ أكتكبر 2006
كما يأتي :
  % 25مف أساس االشتراؾ في الضماف االجتماعي يتكفؿ بيا المستخدـ ، % 9مف أساس االشتراؾ في الضماف االجتماعي يتكفؿ بيا العامؿ ، % 0.5-مف أساس االشتراؾ بعنكاف حصة صندكؽ الخدمات االجتماعية " .
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استنادا لما سبؽ يمكؿ نظاـ الضماف االجتماعي في الجزائر اعتماد بصكرة أساسية
عمى االشتراكات ك االشتراؾ ىك مبمغ مالي يتـ دفعو مف طرؼ العامؿ ك صاحب العمؿ كؿ
حسب نسبتو المحددة في القانكف  ،ك يدفع لييئة الضماف االجتماعي مقابؿ خدمات يقدميا
ليـ  ،ك لقد تعددت التبريرات الفقيية لمساىمة العامؿ ك رب العمؿ في تمكيؿ نظاـ الضماف
االجتماعي عف طريؽ االشتراكات ك التي يمكف إجماليا فيما يمي :
 ككف األجراء يستفيدكف مف نظاـ الضماف االجتماعي فحرم بيـ أف يساىمكا في تمكيميـ كماأف أرباب العمؿ مسؤكلكف عف المخاطر التي تكاجو أجراءىـ  ،فاألجدر بيـ تحمؿ جزء مف
ىذه المخاطر ،
 بما أف العماؿ أك األجراء ليـ الحؽ في إدارة الضماف االجتماعي فيجب أف يقابؿ حقيـ ىذاالتزاميـ بالمشاركة في تمكيمو ،ك إف كاف بعض الدكؿ كفرنسا تعطي حؽ اإلدارة لمعماؿ فيما
يخص التعكيضات العائمية دكف المساىمة في تمكيمو،
-

إف مساىمات أرباب العمؿ أمر ضركرم في نظاـ الضماف االجتماعي حيث يساىـ

ذلؾ في ديمكمة ىذا النظاـ لقدرة ىذه الفئة في االستمرار في تمكيمو مف جية  ،ك في إعادة
تكزيع الدخؿ بيف الفئات االجتماعية الميسكرة ك الفئات االجتماعية المعسرة مف جية أخرل
،
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ك تكزع نسبة االشتراؾ في الضماف االجتماعي بالنسبة لمعماؿ األجراء المحددة ب
 % 34،5تحسب مف اجر المنصب المصرح بو بالنسبة لمتاميف االجتماعي بكجو عاـ ك
ذلؾ كما يمي :
 -التأمينات االجتماعية  :الحصة التي يتكفؿ بيا المستخدـ

 %12.50أما الحصة التي

يتكفؿ بيا األجير فيي  % 1.50ليككف المجمكع ،% 14
 -حكادث العمؿ ك األمراض المينية  :الحصة يتحمميا المستخدـ فقط ك تتحدد ب

1.25

،%
 التقاعد  :الحصة التي يتكفؿ بيا المستخدـ  ، % 10أما الحصة التي يتكفؿ بيا األجيرفيي  ، % 6.75ك حصة صندكؽ الخدمات االجتماعية فيي  % 0.50ليككف المجمكع
% 17.25
 التأميف عمى البطالة  :الحصة يتحمميا المستخدـ  ، % 1أما الحصة التي يتكفؿ بيااألجير فيي  % 0.50ليككف المجمكع ، % 1.50
 ، % 0.25أما الحصة التي يتكفؿ بيا

 -التقاعد المسبؽ  :الحصة يتحمميا المستخدـ

األجير فيي  % 0.25ليككف المجمكع .% 0.50
أما بالنسبة لمعماؿ غير األجراء الذيف يمارسكف عمبل خاصا غير مأجكر فاف معدؿ
االقتطاع اإلجمالي أم نسبة االشتراؾ فتحدد ب  % 15مف الدخؿ الخاضع لمضريبة ك في
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حدكد السقؼ السنكم الذم قدره  08مرات المبمغ السنكم لآلجر الكطني المضمكف مكزعة
كما يمي :
 % 7.5بعنكاف التأمينات االجتماعية ، % 7.5بعنكاف التقاعد ،ك في حالة تعذر تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة  ،فاف تحديده عمى أساس رقـ
األعماؿ أك عمى أساس المبمغ السنكم لؤلجر الكطني األدنى المضمكف  ،ففيما يخص تحديد
الدخؿ الخاضع لمضريبة ك الذم عمى أساسو يتـ تقدير نسبة االشتراؾ فانو تطبؽ النسب
المئكية التالية عمى رقـ األعماؿ الجبائي ك ىي

 % 15فيما يتعمؽ بالخاضعيف لمضريبة

الذيف تتمثؿ تجارتيـ في بيع البضائع ( التجار)  % 30 ،فيما يتعمؽ بالخاضعيف لمضريبة
الذيف يقدمكف خدمات مثؿ األطباء ك المحاميف  ،ك إذا لـ يتبيف تحديد الدخؿ الخاضع
لمضريبة ك ال رقـ العمؿ الجبائي فاف أساس االشتراكات يحدد مؤقتا بالمبمغ السنكم لؤلجر
الكطني األدنى المضمكف .
مع مبلحظة انو ال يمكف أف يككف األجر الخاضع القتطاع اشتراكات الضماف
االجتماعي اقؿ مف األجر الكطني األدنى المضمكف  ،ك إال فاف مصمحة االشتراكات تحيؿ
الممؼ إلى مصمحة مراقبة أصحاب العمؿ لمراقبة األجكر المصرح بيا مف طرؼ رب العمؿ
 ،مف خبلؿ االطبلع عمى كثائؽ المحاسبة لرب العمؿ ك مف خبلؿ قياـ المراقب بزيارة مكاف
العمؿ ك قيامو باستجكاب العماؿ ك التحقؽ مف األجر الذم يتقاضكنو .
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ك يضاؼ لنسبة االشتراؾ المقدرة ب

 % 34،5بالنسبة لقطاع البناء ك األشغاؿ
 46 -97تدفع إلى الصندكؽ

العمكمية ك الرم نسب نص عمييا المرسكـ التنفيذم رقـ

الكطني لتعكيض العطؿ المدفكعة األجر ك البطالة الناجمة عف سكء األحكاؿ الجكية في
قطاعات البناء ك األشغاؿ العمكمية ك الرم  ،بمقدار

 % 12،21ك تحسب عمى أساس

كعاء اشتراكات الضماف االجتماعي ك يتحمؿ صاحب العمؿ كحده ىذا االشتراؾ كىذا كفقا
لما نصت عميو المادة  2مف المرسكـ التنفيذم رقـ  46-97ك نصت المادة  03مف نفس
المرسكـ عمى انو تحدد نسبة االشتراؾ في البطالة الناجمة عف سكء األحكاؿ الجكية بمقدار
 % 0،75عمى أساس كعاء اشتراكات الضماف االجتماعي

.

ك يككف التصريح باألجكر كفؽ طريقتيف :
 طريقة التصريح باألجكر الشيرية ك الفصمية ( الثبلثية )  :يجب عمى رب العمؿالتصريح الشيرم بالعماؿ إذا كاف يشغؿ عماال أكثر مف عشرة  ،ك يتـ التصريح الشيرم
خبلؿ ثبلثيف يكما التي تمي الشير كما يقكـ صاحب العمؿ المكمؼ بالتصريح الفصمي
إذا كاف يشغؿ اقؿ مف عشرة عماؿ  ،أم مف عامؿ كاحد إلى تسعة عماؿ ك يتـ
التصريح الفصمي خبلؿ ثبلثيف يكما التي تمي الفصؿ ،
 طريقة التصريح باألجكر السنكية  :يستمزـ عمى صاحب العمؿ أف يقدـ لييئة الضمافاالجتماعي خبلؿ الثبلثيف يكما التي تمي نياية كؿ سنة مدنية كشفا اسميا باألجكر ك األجراء
 ،ك يطمؽ عمى ىذه الكثيقة ب

 la dasبحيث يبيف فييا األجكر المتقاضاة مف أكؿ عمؿ
56

إلى أخر يكـ عمؿ مف السنة لكؿ عامؿ ك مبمغ االشتراكات المستحقة عمى كؿ عامؿ ك
يذكر رب العمؿ في ىذه الكثيقة أيضا اسـ كؿ عامؿ ك رقمو لمضماف االجتماعي ك تاريخ
دخكلو ك خركجو مف العمؿ ك عدد أياـ العمؿ ك مبمغ كعاء االشتراؾ  ،ك في حالة تأخر
صاحب العمؿ في إيداع ممفو فانو ينجـ عف ذلؾ تسديده لغرامة التأخير قدرىا

 % 15مف

االشتراكات المستحقة لمسنة الماضية ك زيادة نسبتيا  % 5مف المبمغ السابؽ عف كؿ شير
متأخر أم تحسب ىذه النسبة بعدما يتـ تطبيؽ غرامة التأخير .
ك يحصؿ صندكؽ الضماف االجتماعي االشتراكات إما بطرؽ كدية ك إما بطرؽ
جبرية ،أما بالنسبة لمطرؽ الكدية ك قصد تفادم طرؽ التحصيؿ الجبرم ك حفاظا عمى
العبلقة بينو ك بيف المؤمف فانو يمجا لمطرؽ الكدية ك ىي اإلعذار ك اإلنذار ،فبالنسبة
لبلعذار يتعيف عمى الصندكؽ أف يعذر المديف بتسكية كضعيتو في ظرؼ

 30يكما منذ

استبلمو االعذار إما بكاسطة رسالة مكصى عمييا مع كصؿ االستبلـ  ،أك بكاسطة محضر
قضائي أك عكف مراقبة معتمد لدل الضماف االجتماعي ،ك لممؤمف إما التسديد أك
االعتراض عمى المبالغ  ،أما اإلنذار لـ تنص القكانيف عمى ىذا اإلجراء فيك إجراء إدارم
تتخذه صناديؽ الضماف االجتماعي ككسيمة أخيرة غير ممزمة  ،ك ىك يتضمف جميع
السنكات المستحقة مف اشتراكات ك عقكبات التأخير ك لممؤمف اجؿ

 10أياـ مف تاريخ

استبلمو لتسكية كضعيتو ك اال احيؿ الممؼ إلى مصالح المنازعات مف اجؿ مباشرة
إجراءات المتابعة القضائية .
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أما الطرؽ الجبرية ك ىك ما أكدتو المادة

 66مف القانكف رقـ  08-08المتعمؽ

بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي فنظ ار لككف التصريح باالشتراؾ ال يعد سند
تنفيذم بحد ذاتو ك تتمثؿ الطرؽ الخاصة بالصندكؽ  ،في تحصيؿ االشتراكات عف
طريؽ الجدكؿ مصمحة الضرائب  ،كما تتمثؿ الطرؽ الجبرية في المتابعة القضائية ،
كما يمكف المعارضة عمى الحسابات الجارية ك البنكية في حدكد المبالغ المستحقة  ،ك
التحصيؿ عف طريؽ االقتطاع مف القركض  ،ك كذلؾ االمتيازات ك التأمينات العينية
التي منحيا القانكف لمصندكؽ عمى منقكالت ك عقارات المديف ك غيرىا مف اإلجراءات
الجبرية مثؿ الحجز التحفظي ك أكامر األداء ك التأسيس كطرؼ مدني .
ك تجدر اإلشارة إلى أف فرض نسب عالية مف االشتراكات قد يككف ذا اثر سمبي عمى
التشغيؿ ك قد يككف سببا في ارتفاع معدالت البطالة نتيجة إحجاـ رب العمؿ عمى التكظيؼ
لتخفيؼ الزيادة في النفقات الناجمة عف دفع االشتراكات .
إف تمكيؿ الضماف االجتماعي عمكما كصندكؽ التقاعد خصكصا يأتي عف طريؽ
االشتراكات التي يدفعيا العماؿ كأرباب العمؿ  ،كلذا فحجـ المكارد المالية مرتبط مباشرة
بحجـ التشغيؿ في المؤسسات كالييئات اإلدارية التي تدفع مستحقاتيا لصندكؽ التقاعد ،
إضافة إلى مداخيؿ أمكاؿ األرصدة المدخرة كاحتياطات لمصندكؽ الكطني لمتقاعد  ،فضبل
عف مساىمة مف ميزانية الدكلة كمما دعت الضركرة لتكممة الفارؽ كتغطية العجز الذم
يسجمو الصندكؽ في تغطية االداءات لمجمكع المتقاعديف .
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الفرع الثاني  -تدخل ميزانية الدولة في تمويل التقاعد
تضطمع العديد مف الدكؿ بتمكيؿ جزء مف نظاـ تأميناتيا االجتماعية مف خبلؿ
اإلعانات ك التحكيبلت الحككمية ك ىي تمثؿ اقتطاعات مدفكعة ألنيا تدفع باسـ أفراد
المجتمع الذيف ال تتكفر فييـ الشركط المجبرة الدفع مثؿ  :األطفاؿ  ،ربات البيكت  ،البطاليف
 ،...ك في بعض الدكؿ تدفع ىذه اإلعانات باسـ الخدمات الصحية مثؿ التمقيح ك المعالجة
الطبية  ...ك في بعض الدكؿ تصؿ نسبة التمكيؿ الحككمي لمضماف االجتماعي إلى حدكد
 % 60ك ىك ما يمثؿ إشكالية كبيرة بالنسبة لميزانية الدكلة  ،ك في الجزائر تتدخؿ ميزانية
الدكلة مف خبلؿ صرؼ اإلعانات ك المنح العائمية إضافة إلى النفقات المكجية لخدمة
التضامف الكطني بالنسبة لممتقاعديف الذيف يتقاضكف منح تقاعد منخفضة ك في سنة 2006
تـ إنشاء الصندكؽ الكطني ألمكاؿ التقاعد ك الذم يمكؿ أساسا مف خبلؿ تكجيو  % 2مف
الجباية البتركلية .
باإلضافة إلى االقتطاعات ك المساعدات الحككمية تكجد مصادر أخرل لتمكيؿ نظاـ
الضماف االجتماعي منيا عكائد صناديؽ الستثمار المساىمات  ،ك الحقكؽ المقدمة مف
طرؼ العماؿ المكجية لخدمة التاميف عمى البطالة ك التقاعد المبكر الزيادات ك القيـ المالية
لمخمفات التأخيرات ك بعض العقكبات األخرل .
قد تمجا الدكلة لتغطية تكاليؼ التقاعد عبر الضرائب المباشرة ك غير المباشرة في حاؿ
شمكؿ التأمينات االجتماعية جميع المكاطنيف  ،بحيث يخصص لمضماف االجتماعي حصة
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مف المكازنة العامة ك في ىذه الحالة تعتبر الدكلة مسؤكلة عف تقديـ مساعدات عامة
لممستحقيف مف ميزانيتيا  ،غير أف ليذه الطريقة مشكبلتيا ك بخاصة في الدكؿ الفقيرة بحكـ
ارتفاع نسبة الفقراء ك نسبة العمالة في القطاع غير الرسمي الذم ال يدفع الضرائب ك لذلؾ
تمجأ بعض الدكؿ إلى المساىمة في تمكيؿ بعض أنكاع التأمينات االجتماعية كالتاميف
الصحي .
في  2010اقر قانكف المالية الجزائرم إنشاء صندكؽ كطني لمضماف االجتماعي يمكؿ
جزء منو مف خبلؿ رسـ عمى التبغ ك رسـ عمى السفف ك البكاخر المكجية لمسياحة ك المتعة
 ،باإلضافة إلى اقتطاع نسبة % 5مف الفكائد الصافية لمستكردم الدكاء  ،غير انو يمكف
القكؿ أف تدخؿ ميزانية الدكلة في قطاع التقاعد محدكد جدا بحيث ال تكفر سكل جزء قميؿ
مف احتياجاتو التمكيمية الكمية لكؿ مؤسساتو كما مصادر التمكيؿ األخرل كاالستثمارات ك
غيرىا ،قميؿ جدا عمى اعتبار أف االقتصاد الجزائرم ىك اقتصاد ذك بنية ىيكمية ك إنتاجية
ضعيفة جدا ك منغمؽ عمى نفسو مما يجعؿ حجـ الفرص االستثمارية المربحة صغير جدا ،
كما أف مف ضمف اإلجراءات كالق اررات التي اتخذت لتمكيؿ الصندكؽ ما تضمنو قانكف
المالية لسنة  2018بتخصيص نسبة  % 1مف المكاد المستكردة في

 2018لصندكؽ

التقاعد.
ك عمكما يمكف القكؿ أف تدخؿ الدكلة في تمكيؿ التقاعد تأتي كمما دعت الضركرة لتكممة
الفرؽ ك تغطية العجز الذم يسجمو الصندكؽ في تغطية االداءات .
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األمر  03/ 06المؤرخ في
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لمكظيفة
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 القانكف رقـ  11/83المؤرخ في  2جكيمية المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية المعدؿ ك المتمـبمكجب القانكف رقـ  05-15المؤرخ في  1فيفرم  2015جريدة رسمية عدد  07الصادرة
في  12فيفرم .2015
 قانكف  12/83مؤرخ في  2جكيمية  1983المتعمؽ بالتقاعد ،ج.ر.عدد  28الصادرة في5جكيمية  1983معدؿ كمتمـ  ،باألمر رقـ 18 / 96مؤرخ في  6جكيمية  ، 1996ج.ر
عدد  42الصادرة في  7جكيمية ، 1996األمر رقـ 13 / 97مؤرخ في  31مام ، 1997
ج.ر عدد  38الصادرة في  4جكاف ، 1997بالقانكف رقـ 03 / 99مؤرخ في  22مارس
،1999ج.ر عدد  20الصادرة في  24مارس.1999
 القانكف رقـ  14 -83المؤرخ في  02جكيمية  1983يتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿالضماف االجتماعي جريدة رسمية صادرة في  5جكيمية . 1983
 القانكف رقـ  07 / 99المؤرخ في  05أفريؿ سنة  ،1999يتعمؽ بالمجاىد ك الشييد ج.رعدد  25الصادرة في  12أفريؿ.1999
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 قانكف رقـ 15 / 16مؤرخ في  31ديسمبر سنة  ، 2016يعدؿ ك يتمـ القانكف رقـ / 8312المتعمؽ بالتقاعد ،ج .ر عدد 78 ،الصادرة في  31ديسمبر. 2016
 المرسكـ التشريعي رقـ  10 / 94المتعمؽ ب التقاعد المسبؽ مؤرخ في  26مايك1994ج.ر العدد  34صادرة بتاريخ  01يكنيك. 1994
-

مرسكـ رقـ 129/ 76مؤرخ في  27جكيمية  1976يتضمف تطبيؽ األمر رقـ 84 / 75

مؤرخ في  1975/12/15المتعمؽ بمعاشات قدماء الشيداء ج.ر.عدد  62لسنة . 1976
 -مرسكـ رقـ617 / 83

المؤرخ في  31أكتكبر  ، 1983يتعمؽ بمعاشات تقاعد

اإلطارات السامية في الحزب ك الدكلة ،ج.ر .عدد  46الصادرة في  08نكفمبر 1983
-

المرسكـ التنفيذم رقـ  01/ 91المؤرخ في  1991 / 01 / 08يتعمؽ بتقاعد أرامؿ

الشيداء ج.ر عدد 2

الصادرة في  09جانفي. 1991

 مرسكـ تنفيذم رقـ 179 / 95مؤرخ في  1جكيمية سنة  ، 1995الذم يعدؿ كيتمـاألحكاـ المتعمقة بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسة كالحككمة ،ج.ر .عدد  35الصادرة
في  4جكيمية . 1995
-

المرسكـ التنفيذم رقـ  434 -96مؤرخ في  30نكفمبر سنة  ، 1996المعدؿ كالمتمـ

لممرسكـ رقـ  35 / 85المتعمؽ بالضماف االجتماعي لغير األجراء ج.ر عدد  74الصادرة
في  1ديسمبر. 1996
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 المرسكـ التنفيذم رقـ 317 / 98يتعمؽ بتمديد حؽ التقاعد المسبؽ لمكظفي المؤسساتكاإلدارات العمكمية مؤرخ في  03أكتكبر  1998ج.ر العدد  74صادرة بتاريخ  05أكتكبر
.1998
 المرسكـ التنفيذم رقـ  339 _ 06المؤرخ في  25سبتمبر  2006الذم يعدؿ ك يتمـالمرسكـ التنفيذم رقـ  187 -94المؤرخ في  06يكليك  1994الذم يحدد تكزيع نسبة
االشتراؾ في الضماف االجتماعي الجريدة الرسمية عدد  60الصادرة في 27سبتمبر 2006
 قرار مؤرخ في  16أفربؿ  1997المتضمف التنظيـ الداخمي لمصندكؽ الكطني لمتقاعد،ج.ر.عدد  71لسنة1997

مواقع الكترونية :
تاريخ االطبلع http://cnr.dz2018/06/17
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