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 رـة شكـكلم
 

ناسبانكن اقيببكلا ب الببكان اببقنابمناسبب اننابباذا بلنان امببوان مأقنمبشاريببكلامبب   ا  بوامبب

فب اننابا واقر باابا ببل  اقن بك ان  بلببلنان زببلننارا همزب اباقنامبااقكمامامبباافزامباامنب ا ببوا

ا.قن قيا ان ثناذ

 اوبب اا بوارسباألأ ان  بب نلان بللنا بلالب زببقنابابقنالاقأقالاباأال ن بب افا مب  امقوبقوا

ك أق ثابق نببقن امزل بب ان أبب ايبزببااق ببلنان ببان ببك أق ثاثابببااك ن ار بب لان سبباب  ارسببأالأ ان ممبب ف 

ا.ن ثناذاقن قيا ن م  اقاااامن ا وامز ا لنان اموافزانإلم نف

قرسبباألأ اباامابب ااأ اباامابب اق بب ننان أبب اأازمبباافلابباافاببلاروببقوان  ببانقن قن بب ا ببوارسبباأل

ااا.ألا اان أ اأازماافلااامباكئان أك لس

رقاا  فببا امببنامزمنبب  مبباار بباابا مبب  ارسبباألأ ارممبباذا انبب ان منايمبب اقن بب ا ببوا

اقن ازماذ.ا  نن اك سا  اق  وامنال موا قنذان ازل
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 ة:ــمقدم

لاأبب اناببالان مبمانانهاأمببام افب ان قيبباان بب ن نامبنار ببلان بنالانهاأماملبب ان  كلثب ان أبب اأاببا  ا
ذانأل طبا ان مك بكثاسبقن ا  وا لاأب ان مانلب انإلنسانن أ اأنالامنانأل طا ان أ ايكالأا ضا اااانآلثا 

قل بببب ا ارقانأل طبببا انه أما لببب ان  بببكقاا  طببب ان ااببب اقن مببب ضاقن بطا ببب  ان  بببكقاا ا قفببباثاقن مبببل ق  
 .1بإلااكابكلوامنان ك واف ا ا  انن طام ابسبباأ  قار امنان م اط اقنوطزحامز اأسملأ ابا مااش

 بك ابابضان ه ب ابموبطزحاا لوان  مال انابالان مبمانانهاأمبام ارقامباالطزبقامزلب الأق  اأاسلك
 لبباالأ هبوا ببلنان ناببالابمبمانان  مالبب انهاأماملبب ا زمب اابأاببقلضام أزببفا ان أأملنبااانهاأماملبب 

انأل طا ان أ الأا ضا اا.

أاا اف  ثان أأملنااانهاأمامل ا ناالايانقن امبنا ب واأ بكلمااا زءطباذان ن بك ا   طبا ان أب ايبكا
بمببماناان مببل ق  ارقاقفباثارقابطا ب ارقان مب ضارقان ااب ا  طبب  اأز بقابمب اا ب ام  بب امانب امابلن

 بكاركنب امبنان بك وارقامبماناك بواببكلواباهمأمباكامزب انهيأطامبااامبنان امباوارقار ببابان امبو.افاببقا
ق بببلنان قسببلز ارقانألكنثا أ  لببقا بببلنا الأببقف امزبب ان اببكفان م بببككان مأمثببوافبب ان  مالببب امببنا ببلوانأل طببا 

ا.2ك وان ااموارقا بان امواقن ماكثاأق لاااامنااكلكا أءطل ا لوانأل طا ن اكفاق  انهيأطامااامنا

مبكامازب ان أبأملنا لمبموان  افب ابمباافبلالان امباوان مسبأ زلنااابق اب لاانأ امناأامللا بلنان ابكفا
قبل  اروبحا انأااواقنمحان قاإ  واموطزحان ممانانهاأمام ام واموطزحان أأملنااانهاأمامل 

ا.3 امنار لاركقناان كق  ان  كلث اققسامزااا أ  لقان أنمل انهيأواكل اقنهاأمامل  لنان اكفالاأب

ل أ  ان ه  ان  كلاافب اأا لهب ا موبطزحان مبمانانهاأمبام ارقان أأملنبااانهاأماملب امزب ا كفب ا
ار ث امنا قن اناالايانقن .

اإلن نلابب كامثبوان اا بب اقن مانب انأليب با بقا نه أبب افا مبمانا ءب ا بقاموببك ان هابوان ث ثب ا مببمن 
ا.4 انايلملا قن مامنارقان مملناماناوان  هلواإلن انامثزلاارقايلمأ ا

                                                 
ا.5ا ارنام ان مااماااف ان أم لشان مو  اقن م ا ن–ا7891 اااما ان  ا  ث ا سا  اك أق نو انو  امباسا ممان-1
اموطه ان اماوا-2 امااان اامال كن ان مطبقا ان قسلطاف ان أأملنااانهاأمامل   ا.771ا ا7891 امو  انهس نك ل  
اموطه ان اماوا-3 ا.771ا ان م اشانهس  
ا سانان ا با-4 ا اناق مإلبنا  ا.751ا ا71ن مازك
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 افل باوارمبنامزب ا لاأب ار اراب  امزلاباان مبمان ارماان ممانابا مان انهوط   الان ان أأملن
ارمبببباانوببببط  اال وبببببكاببببب ان مببببمانا أبببببكن   ا ءبببب ا ببببقامبببببنان هاببببوارمببببنار انطمبببببمناق نوا قفبببب قن أببببأملنا
اق النالسأاموار ك ماام انانآل  افل اوان أأملنانهاأمام ابمان ان ممانانهاأمام .ا.(1)نأل طا 

فمببنالامببنالا فبب ابامأبببا وا ببكفاا ا  ببكانن سببلان ه بب ا ببقواث ثبب ار نذافبب اأابب لهالا زمببمانانهاأمببام 
 ا أ  لبقا بلوانأل بكنفاقمنالامنالا ف ابامأبا واناامبااببا نا ا زقسباموان ماأمبكث السا ان ماأمشا أ  ل  

قيبكار بلان مبمانانهاأمبام امهاقمب ان  ببكلااا.2ق نبا اف لبقالامبشاببلنان ابكفاقن نابالافب اأا لبفاقن بك
بهمواأ  ل ان زق كابله لكجا لاام فان ممانانهاأمام ابأن ان  ماذامزب ان  ااب ابمبمانا بكاركنب ا

ا3منان ك وا  واف كاف ا واقيااإلمباعا اااأ .

ن ه  ان  كلاافا ف ابامالابأن امامقم ان قساموان أ ااإ  نانهاأمام ابمهاقم اقيكاننأ وان مما
ا.4أسأ كلامناراواممانانألمنانهيأواك األف نكان ماأمش

لاأببببب ان مببببمانانهاأمببببام اناببببالايببببانقن ايبببباملابلنأبببب األنبببب الوببببك اب ببببانقنال ببببككانألمبببب ااا مبببباا
لاب فان مببماناانإلطبا قفب ا بلنا5وان م باط .ق لهلب امقنااب ا ببل اقن م باط ان ممبمقنامنابا ان ممبمقنلن

نهاأمام ارلماابأن ا مامقم ان قساموان قيامل اقن ا ال ان م   ثا  مال انألف نكامنان م اط انهاأمامل ا
ا6قأ  لقانألمنانهيأواك ا ال 

 مباام فب ان  بامقسان سلاسب ابامأببا وا ببكفااقناامباايانقنلباابأنب م ناالاناأمبام القاطبابشانيأوبباك ا
 ببلاأببباك االانب ايلببالان كق بب ابأببقفل ا ببكاركنبب ا مالمبب اطقنمببفامببنان مببقنطنلناأأابب ضا لبباأالا زمببلاعامببا

قأمبموان  باهاان أب الطببقافلاباانابالا ان كق  ا مسامكأالامز ارساساأمب لااااأ هبوا ابلا بلوان مسبامكث
 ابباا امببنان  سببببافلمببنحان اامببوان ان مبب ضاقن بطا بب اقنإلوبباب اقن اابب اقن مببل ق   ان أببأملنانهاأمببام 

                                                 
منمبق ناان  زببب ا اك نسب اأ زلزلب امببامز األ  بالان ب  ناقن أببأملناقنهمألبا  ان أأملنبااان النلبب  ا سبلنامببكان زطلببفا مبكننا-1

ا.77اا ا7225 ا7طبا ا ان   قيل 
 امنمببق ناان  زببب ان   قيلبب  اك نسبب اأ زلزلب امببامز  ان مبمانانهاأمببام ار  امبب اقأطبل اأبب  ا سبلنامبببكان زطلببفا مببكننا-2

ا.12ا ا17227طبا ا ابل قا
ن م ابببشا اقا سببلنامبببكان زطلببفا مببكننا7ا ا7815 ان مببمانانهاأمببام اقأطبل بب افبب ان ابب نق اوبباكقاماببك ان سببالكا-3

ا.11ا ان سابق
 اقر مببببكا سببببنان ب مبببب ا11ا ان م اببببشانهسبببب  ان مببببمانانهاأمببببام ار  امبببب اقأطبل اأبببب  اسبببلنامبببببكان زطلببببفا مببببكنن ا-4

ا.18ا ابكقناسن  امو  اكن ان ه  ان ا ب  ان مباكئان اام ا زأأملنااانهاأمامل اقأطبل اأاااف ان  انقنان م ا ن
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-5 ا.13قا15ا ان م اشانهس  ان ممانانهاأمام ار  ام اقأطبل اأ  
ا سنان ب م -6 ار مك ا.51ا ان م اشان سابق 
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لوب فامبناوبنكققان أأملنبااانهاأماملب ان بل المبأ  افب اأمقلزب ا امااماالأناسبامشامك ق ب انألوبز 
ا1ن اامواقوا بان امواقن   قم ابنسبامأهاقأ . 

قن ناالان  انقن افب ا اقبالنانسأنأ ارنان ممانانهاأمام الامشابلنان اكفاف اماالسا ا أ  ل  
قال ب اببأنالأ ب  اب بانقنالوبك امبنان سبزط ان أمب لال اق بقا ا  لقا لنان ابكفماالسأ كم امناقساموا أ
ايانقنان ممانانهاأمام .

 لباالأبق  ايبانقنان مبمانانهاأمبام اأ كلبكار ببكنفان نابالاقنطباقاأطبل ب امبنا لباانألمبب ااا
أل كنفان أ اق قان ل الالنان قساموان   م ا أ  لقان ارقامنا لاانأل طا ان أ الءطلاا ان مسأهلكلناب 
ر اأالبببلناوبببناكلقان مببببمانانهاأمبببام اقأبلبببانا لهلبببب ا اق لهلبببب انسبببأ كنلا بببلوان قسببببامو ايبببالامبببنارازابببا

قن مأ مزبلنابابببذا اأ كلببكان مبقن كان أب الأ ببقنامناباان مببماناإ ب اإمبباف  امما سبأااا مااماباان منقطبب ابابا
ان أمقلو.

ابالارقان أببأملنانهاأمبام ان بل ال لبباواقبابلنالابكايبانقنان مببمانانهاأمبام ا  نباا امبباامبنا بلنان ن
قل بب اب زب اممب ز ا ملسببل افب ا لاأبب اقن أب اأأازب افبب ان  هبااامزب امسببأق اهمبقامببنا ان مب اان مبكمن

رقافب ا باوابزق ب اسبنا امزب ان  سبباقألف نكارس أ اف ا اواف كوان  بك ثان مكيأب ارقان مسبأكلم  ان مالم ا  
 قايانقن اثاباانمأ نفاامنان ماأمشابماايكلا  ا لنان اامواف ا لاثان  ن  ابمقابااإ   ل زكا ان مل ق  

قسبا لافب ابنامب اقأ كمب اقل ب اأطبل باا مببكران أمبامنانهاأمبام اببلنارفب نكا اسنقنااممز امنام قاقااك
ا.ا2ن ماأمشان قن ك

لب ا ل  انسأااب ا الوان ماالل ان كق لب اسبا ماان ا نمب ان ب اأبنب ا بلنان طب رابإوبكن امناقمب ايانقن
فسناايقننلنا زممانانهاأمبام اأ بككانألمب ااان مسبأهلكلنامبنا ا زممانانهاأمام ايامم اقمأاانس 

ق لناأ كلكان قساموان   م ا أ  لقانأل كنفان أب ايبالا ا مااأ ككانأل طا ان مءطاثا ك ا وافم  ار  اماا
قأ كلبببكاوبب  لااا بببوااق لهلببب انسببأ كنلا ببلوان قسببباموابإنمبباذاوبببناكلقان مببمانانهاأمببام  امببنارازاببا

قرلمااأ كلكاط قاأمقلوا لوان وناكلقامبنا ب واأبلبانان م زهبلنابب اقن مبقن كا اونكققاقناام ان كن ز 
ان ممق  ا  .

لاأب اناالان ممانانهاأمام ا هم ان اماوا ل انألا نذامناممنا لوانألنامب افب ان ا نمب ان بل ا
مناباضانأل طا انهاأمامل ان أ ا الابوه امسأ ز لأق  ا ا لاا مال انألم ااان للنال نق قنارنمطأا

                                                 
ر ببلنامببنمار مببكامطلببب ا ا11ا ان م اببشان سبببابق ان مبببمانانهاأمببام ار  امبب اقأطبل اأبب  ا سببلنامبببكان زطلببفا مببكننا-1
ا.ا751ا ا7839 ان طبا ان ثا ث  ان  امقسان سلاس  اهللا

ا-ن مببمانانهاأمبببام افبب اسبببق لااق بنببانا)اك نسببب ام ا نببب (–ا7222-7888 ااامابب ا بنبببان ا سببا  اك أبببق نو ا لببثلا قمببب -2
ا.1ا
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إ  ااإماف  اقن اا اقن قفاثا أكنذناان كل  ايكالأا مقنا اااق  ا ط ان م ضاقنألمقم ا أكنذنااملنل 
ر لا قاق قاأأملنان مل ق  ان أ ابم أما االأ ووان ااموا ل انألال امز امااشالو فا  اطبقنوا

اباكاقفاأ .لق ا  قي امنااإ  قلسأم ا ا لاأ 

  ببااناأماملبباال ببككامبببنااقباببلنالاابب ارناأببأملنان مببل ق  ارقامبباالطزببقامزلببب ابأببأملنان أ امببكالاببك
ط لببقان  ببقننلنان أبب اأ بب سان  مالبب انهاأماملبب .اق بببقامببنار ببلان   ببققانهاأماملبب ان أبب اأ وببوامزلاببباا

نذناان م كمبب اأ بباان امباوا لبب انألابب نذامببمنانابلان مببمانانهاأمببام افبب ان ا نمب ابببا نا ا  اببلانألك
رنا بلوان همب ان مانلب اق هأب ثاطقلزب ا بلاأسبأهلكاإهامبنا بلنان  بقار اماباشااإ ب قبا نا ا امنقنن امنااا 

اا.كقنان   ققانهاأمامل انأل   ان أ امك

 مبباا ببقان  باوابا نسببب ا زامبباوا اإناأ امبكان امبباوا لب انألابب نذاهالمبب واسبببااق ا بب اإلنابباذان امبو
ا.الاببامزب ان اامببوا لب انألالب اقيبفانمباط ا لبب ان مبأاق ا ز وبقوامزب ا بقان أ امببك اهألنب انألاب نذ
فابقاسبببامبنا اناالان أ امكابا نسب ا زاماوانألا نذالم وانااماايانقنلااف اإطبا ام يبااان امبو ماارنا
ن مأازبببقا ا11-09م يبب ان امبببوان منوببقاامزلببب افبب امكلبببكايببقننلنان امبببواهسببلماايبببانقنااإناببباذرسبببابا

ا  لال  اهاناكاممنا لوان  قننلنان مأاز  ابأم لشان امواأا لفا زأ امك. ايااان اموبا 

فأوببوا انابقكاإ ب اباببضانآل نذان ه الب ا أ كلبكامهاقمب افبب ايبقننلنان امبوا أ امبكنفب ا لباباأا لبفا
 زمبب اأ امبببكاأانبب ا ا ببب امببب وارقاسبب بان اامبببوامببناقمبببالأ ان ممبببءق  اسبباب اابأ  لببب وامببنام يببب اممزببب ا

اق قالان انمأ نوان م اا  مماواقنهبأااكامناما ان اا لاقن الشاف ا كقذ. ا1اب  ن س

 «la mise hors circuit مباالاأبب وامزمباذانهاأمباع
  بنا بلوان أا لهبااا أنابااأنطببقامزب ا ا 2

رمباان امبباوا ان امباوانألاب نذاألنا بقان أ امبكامنبك لالانب انهبأابباكامبنان امبوار اقيبفانمباطالان مبأاق 
 ل  انب اا اال انألا نذافالا ل امطا بلنابقيهالا زنماطا ل ان مأاق امنكا وق الامز ا قان أ امك 

ف امسأ  ان مبل ق  ابامأبا  باام  زب امم لب ال وبوا   اباار امب ااطبلاب المبا سار انمباطامانب ا
امز ا   اف ان  ن  اق وق  امز امااشابا م ابو.

رثناذاأ كلكامهاقلان أ امكاهسلمااقرن اهالم نانمأبا  ااالابار لابالنانهمأبا امسأ  ان مل ق  ا
بببوا ب امبببا ثامببناأ ا ب ابلق ببقا المببسا ببوا امب ضارقاففبب امثزمبباا بقان  بباوابا نسببب ا   طبا انأل بب  

 مناو ان  لاثا ك انإلنسانانألا اأأثل ام ق ان سنلنامز ااسلانإلنسان.

                                                 
1– Encyclopediauniversalis France, la retraite, éd la découverte, PARIS 1986 ,P 1. 
2Guillemart (A.M), la retraite une mort sociale, sociologie des conduites en situation de 

retraite - PARIS , LAHAYE , MOUTON , 1972 P 21. 
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أمبشامنبك اان مب قطا أبقفل اناالب ام ببلثا ز لباثاأاأب ان مل ق  امنان نا ل ان  انقنل ان سنان أب اأا
.قممقمباافبإنان مببل ق  ا1رمباامبنان نا لب ان سقسبلق قال افاب ان سبنان أب ال وبوامنبك اانهناب نو ان نمبط 

ا  ان سنان أ امنك االساوامكلان  ك ثان بكنل امز ان امو.

أببب  ام انبببب اهالسببببأطلشان مببب اان امببببواقلا مببباانمأبببب اان مببببل ق  ام نببب اقم  زبببب اوببباب ا   ابببا
فاب ام نب اببا نا اإ ب امبافايلمب انألكنذناان م كمبب افب ا بلنانإلطبا اقن أب اأمثزباافب ا ا بببا ا آل ب لن

ا.ا2ق النافا اأاأب ان مقمقعان مبالاف اإطا ان سلاس انهاأمامل  انأل لانان  كانألكن ا زمالم 

ن أ امببببكااق  اقهن مبببل انان ممببب عان ا نمببب  امبببنا ببب وايبببانقنان مبببمانانهاأمبببام ا بببلالاببب ف مببباار
نمببااأطبب قا مابباشان أ امبببكار امبب فامابباشان أ امببك ارلمببا ر اي نببب ابا نا لبب انهيأوبباكل ا  لبباثان هببب كا اقن 

فبامأب اماباشان أ امببكا ان  انقنلب امبنااب نذامما سب ا بلنان  بقانآلثبا اإ ب رقاببا نا ا ان م ببوامزب ان أ امبك
ا.3 قاما  اقم و السأهاكامن امك ان  لاث

فب ان أ امبكالاأبب امبنار بلان   بققانهاأماملب ان ماأب فاباباا زامباوامزب ان بأ فااقبابلنافبإنان  بق
ارونافاااقرنمطأاااف ام أزفان أم لااااقن نابلان  بانقنل امزب ان أبب فامبلن باااقرلبكلق قالاأااان سلاسبل 

زاباا اوب افب اهسلمااقرنان  مال انهاأمامل اأاكاركنثانسأ  ن امنا ب وان  بكمااان أب اأ ه اقنهيأواكل 
ا.4نألس ثاقن مل ق   امااوان و  

 زاامببواال بقوان  بقافب ان أ امبكبا أ امبكافبإناا ن مأازبقا 77-91مبنايبانقناا1باسبأ  نذانباان مباكثا
ق بقامبامب اان  وقوامزب امبك قوامبا  السبأهلكامنب امبك ا لاأب  اماماا اناونه اقن نماطان ل ال قلاب 

قبابلنافإنبب السببا لافبب ا ابببا الشافب انسببأ  ن اكن ببوان ماأمببشافابقالسببمحا بب  ابمابباشان أ امببكان ممبب عامنب 
 بلنانابكان سبزطااان امقملب اأسبا اكنممباا أبقفل ا اأ  لبقان أ افبوانهاأمبام اقل هباان ماأمبشامبنان أمبأا
اقمماناكلمقمأاا.ارسا لباق زقوا أ  لقا لوان  مال اقاازااار ث ااكل 

قن ماأمبشافإنب السببا اكنممباا أقفل  باا بب اق مبنا ببلااأأ لبكنا مباا اببلوان  مالب امبنار ملبب افب ا لباثان هبب ك
 اأ باا ها أبب اقلبببلواااببكا أ سلنبابببااقاازاببااطببقنوا لاأبب ابببواأبببكرايبببوامببل كوامأمثزبب افبب امبب جان انببلن

ا.5قأسأم اإ  امااباكاقفاأ امأمثز اف امن  ان بايلنامز ايلكان  لاث

                                                 
1-Dupeyroux (J.J ) – droit de la sécurité sociale - ,12eme édition – DALLOZ –1993, P 147. 
2-Audinet (J) , sécurité sociale , édité par ministère de l’intérieur ALGERIE , 1974 p118. 

 ،المعدل والمتمم.7891،سنة 79،المتعلق بالتقاعد ،ج ر عدد27/21/7891،المؤرخ في  77-91من القانون  1المادة - 3
ن بببكق ثاا2000ن سكنسبب ان ثبببان  اأ  لببب ا بببقوان ابب فانهيأوببباك اقنهاأمبببام  ان مازببسان بببقطن انهيأوببباك اقنهاأمببام -4

ا.13اا ا2001ما ا17ن اام ا
5-B I T , Sécurité sociale ,Un guide d’éducation ouvrière , éd par BIT, GENEVE, 1984, P1. 
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فببب ان ا نمببب امبببنار بببلامقمبببقمااااأاأبببب اك نسببب امقمبببقعانابببالان أ امبببكا زامببباوا لببب انألاببب نذا بببل  
 لببااروبببب اا ببواكق بب اأابببألامببنا ببب واسلاسببأااانهاأماملببب ا ان سلاسبب انهاأماملبب افببب ان قيبباان ببب ن ن

بأ  لببقايببك امم ببنامبببنان  مالبب انهاأماملبب ا املبببشان همببااان مانلبب ايوبببكاأ  لببقانهسببأ  ن انهاأمبببام .ا
ل أس اار ارنان مقمقع ان ا ني ابلنان كقوقبل  اأأ  قانأل كنفان سامل ا  واكق  افأ أسبام   ايانقا

فمسأ  انألمناقن  مال انهاأمامل اأاأب امنار لاننمءاهاان كقوا ار مل ابا ء ا أ امز ان مسأق ان كق  
 ف ان او ان  ا  ا  قناااأاكان قناا ان أ ال اساباااأطق ان ماأمااا.

اأقفل ان  مال انهاأمامل ا الو ن هم ان مانل ابا لنااق  افم ان اماوااقألاأسزلطان مقذامز ام ق ث
 .ل أواك ل انألا نذا ماا ااامناكق ارساس اق نمكاف اأ  لقان أنمل انهي

إلارنافمبب ان امببباوا لبب انألاببب نذان أبب اأمبببموامببكثاروبببنافامانلبب اأمبببأ  افبب ارنابببااأامببوا وبببا  ااا
نهيأوبباكل ان أبب اهسبلماافبب ااببوان أوب ل ااا ان  بااا ابببااقأزابباكق امنببقطافبب انهيأوباكان ببقطن 

ر افبب ااببوانيأوبباكان سببققاقمببااروبببحالاطلبب امببنار ملبب ا زمببباك ثان  اوبب ار ا ز طببباعا ام فأابباان ا نمبب 
هسببلماافبب ااببوايببانقنان ما لبب ان أ ملزبب ا ان  ببااافبب اأ  لببقان أنملبب انهيأوبباكل اقنهاأماملبب ان مسببأكنم 

مببببالشانهسببببأثما اقأ هببببلضان ببببقطن اقكمببببلان مكسسببببااان قطنلببب ان  اوبببب ابأانإلنأبببباجبأمبببالشاا51-15
ا.2قرلمااأ هلضان  سقلا ا1ن م لب امز ار باران م  اا

أل ملأب انهاأماملب ارلمباافب ا لباثا بوافب كا اأناق اان ك نس اناالان أ امكا هم ان اماوا ل انألا نذ
 وقوااف ا اقل  ا ماالقف وا زااموا ل انألال امنا مال ارثناذابزق  اسنالواباماااامقنوز ان امو

 لبببابان ك نسببااانأل اكلملببب اقن مام بب افببب ان ا نمبب افببب امابباوان مبببمانانهاأمببام اببببا نا ا أطبببق نااااببو
ب  ببلان أطببق اقرلمبباا ا3رنامأب ان سبب لا اقن مأ بب  ثاقمببمق  األ  ببالاقيقنمببكاأ نلبب امأاببككثاقمأءلبب ثاباسببأم ن 

ا.نآل  انإلم لن اانبان أ نق قا اهسلماارنام ا

 لباالبقف ا ب امببك قوا امبكاأل ملأب افب ا لبباثان اامبوا لب انألالب أبلاأ وبلاان ك نسب ا نابالان أ ا
إ ب ااانبببارناأبأملنان أ امبكالاأبب ار بب امببذامبا  ال ببقنا امبا  ال بقناممبمقنا ب وا لاأب ان مأب لب 

مز اماأقاناالان ممانانهاأمام انا نا زأ ا لفان أ الءطلااام ا ن امشاأ ا لفان أأملنااانهاأمامل ا
ان قفاث. انألمقم  ا ط ان م ضارقان اا نأل   ان أ اأءط ا

                                                 
مبنايببانقنان مب نمبان مبامبب ثاقن  سبقلان مماثزبب اجاا752ن ماك بب األ  بالان مبباكثا27-75مببنايبانقنان ما لبب ان أ ملزب ا7ن مباكثا-1

 .3ا ا7275لق لقاا71ن مك   اف اا12 امككا

 ابان مبامب ثاقن  سبقلان مماثزبب مبنايبانقنان مب نما777ن ماك ب األ  بالان مباكثاا27-75ان ما لب ان أ ملزب امبنايبانقنا1ن مباكثاا-2
ان م اشان سابق.ا

،المتعلق بالضمان االجتماعي  71/77/7275،المؤرخ في 798-75مايدل على سرعة تغير أحكامه صدور المرسوم - 3
.)وذلك  5،ص79/77/7275،المؤرخة في  37لألشخاص غير األجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص،ج ر عدد 

 لة وتسليمها للتقييم (.بعد انهاء الرسا
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 ا وقوااف ااوان أ كلااان أ ام فاااناالان أ امكا أ  لقان أقن نان ما  اباكانأل م ان أ ام فاا
ق بقانألمب ان بل اا لااساواما ا بل اف اأ ولوانهمأ ن ااان أ اأمثواموك اأمقلوانه ااان أ امبك

الم واواقب امسز ا لنان ب ا.

 ابا نا ا أ نلكانألم ااان للنالما سقنان نماطااان مسبأ ز اببا أ فارنبقنعا بلوا مااأاا انأل مل
قل  اباكلانهن  نطا اقن أا بان مساوا ك ا لوان م ل  امنان اماوامنامكلان أأملن انألنمط اقمااهأاا

 افبب اقن  لبالاب افب انه أ نمباااقلاببقكاسبببال ب ا بك ان وبنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلب انألابب نذ
 لباارنامبكلاقمب ا ببلوان همب امبنان امباوابمب ق ثان أبأملنانهاأمبام ارك اإ بب ا انألسباساإ ب ايزب ان بقم 

ق ببلنا زب الابقكاإ بب ا اابا  ثان أاب بانهاأمبام .اقبا أببا  اننأمبا اابا  ثان امبوا لبب ان  سبم ابمب وا بلب 
ا اممقما.مكلان قم ابمك ار مل امنو ان أمامنان ل ال قلامزل اناالان ممانانهاأمام

قأ ولاامماناناأمام ا ا وا لنارك ابا كق  اإ  اقاقباأناللانماطااا لوان هم امنان اماو
ن مأازببببقابا مبببمانانهاأمببببام ا  مبببب ااا لبببب انألابببب نذان ببببللناا95/15 بببااابابببباافابببباذان م سببببقلا يببببلا

قن  بببانقناا77-91 اب  بببانقنان أأملنبببااانهاأماملبببا  ببنااأطبل ببب ا1لما سببقناممببب امانلببباان مابببكواقن مبببأمل
ا.مز افم ان اماوا ل انألا نذان مأازقاب انقنان أ امك ا91-77

فمسببأ  انهسببأ  ن اقنألمبببنانهاأمببام اأ اببب ابا أمببالان ببكقوامبببنا بب واسلاسبببأااانهاأماملبب افنابببكا
رقاروببب ابا ان ببكقواأامببوااا ببكثامزبب امقناابب انأل طببا ان أببب الأابب ضا ابباان هبب كاقببباأل اافمبب ان امبباو

ممباارك اإ ب اأ نلبكان طزببامزب ان  مالب انهاأماملب ا مبااقنقمباا اقنان  رسبماوان بقطن نألمماوان للنالم ز
نابكانإلمب ناا بل   اق لنالاقكاإ  ان ا قفان أ اأبنالارساسباامبنان أءلب ناان مأاز ب ابا اانببانهيأوباك 

ان اا م ا   ققانإلنساناق لنامنام ان اموان كق ل اااذنال  سانا لوان  مال .

مزبب ارنببب اا7819كلسبببمب اا72مبببنانإلمبب نان ابببا م ا   ببققانإلنسببانان وببباك افبب ا25نوبباان مبباكثا
   بوامب اان  بقافب امسبأق امبنان مالمب ا بافا زم افاب امزب ان وب  اقن  فا لب ا ب اقألسب أ اقلأمبمنا

ق ب ان  بقافب اأبأملنا ال ب ان أءللب اقن مزببساقن مسب ناقن انالب ان طبلب اق بل  ان  بكمااانهاأماملب ان   مب 
 ا ب ان بطا بب اقن ااب اقن أ مبواقن مبل ق  اق لبب ال ب امبناف بكنناقسبباموان ابلشانألاب ا ابب قفامالمب افب ا

ا ا ا امناإ نكأ ا .

ن ببكقوامزبب اقمببشاقنأ ببالاإابب نذناامببنارابببواا1919 مبباا ثبباامنامبب ان امببوان كق لبب ان منمببأثاسبببن 
 لبااأبلاإوببكن ا اأبقفل ا مالب ا ز لبباثاقن وب  ا زامباواهسببلماابقمبشارنامب ا  مالبب ان ااب ثاق ببا ان سببن

ن أب اأك بكامزب اقابقباأبقفل ان  بكانألكنب اا1952 سبن اا102مكثانأهايلاااف ا لنان مااوامنااانهأهايل ا
مببنان  مالبب ابأبنببب اباببضان مببمانااامبببناط لببقاياممبب اأ بببككانأل طببا ان أبب الابببباأءطلأابباامببناط لبببقا

                                                 
ان  سمل ا يلاا-1 ا ن ماكواقن مأملا.7895 سن اا8ن ا لكث
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أسبن ا  بواكق ب ارناأطب ابااب لاالألاي نذثابنقكا لوانهأهايلااابم وامقسشا أ ال ان ممانانهاأمام 
.اق لناماالبلنان أباطان  مال انهاأمامل ابا سلاس انهيأواكل اقنهاأمامل ا1 سبايك نأااان ما ل اقن بم ل 

ا  واكق  .

 مبباانابببكامزبب امسبببأق ان بببكقوان ا بلبب امنامببب ان امبببوان ا بلبب ابببباك ااقرق ببباان أمببالا بلببب ابا  مالببب ا
قاازااامنا الااناان ملثاقان ا ب ا زامواقكسأق ان منام امزلاا  انهاأمامل اقن أأملناااب واف قماا

 ز بكانألكنب اا90 ووباانأهايلب ان امبوا يبلاانإلطبا قفب ا بلنا انأل كنفانألساسل ان أ اياماامنارازابا
 بقان اامبوان ا بب افبب ان أأملنبااانهاأماملب ا بلناأن زبب اابمببأنا11قنهأهايلب ا يبلا ا زأأملنبااانهاأماملب 

اا.2قل  ايوكاأ  لقان أ اموانهيأواك ان منمقك اا نذان قطنان ا ب ان  بل  زاموابلنار

إنان مناقم ان م زه ابا أ امكان أ اأممنا الوان هم ان مانل ان  مال انهاأمامل ان  امم امز ارساسا
افأوبحاأاان امن ان أمامنابلنانألالاواأ اا لمن اأقسشانه ألاااااأأأث امنا لاان هاا ل اقن أءطل 

 لباان  بك ثامزبب ان أءطلب اق بقامبباالسبأكم اأبك وان سلاسبب انهاأماملب اإللاباكارسببا لبايانقنلب اقأنالملبب ا
ق ببقامبباالببلنار ملبب ان ك نسب ا ناببالان أ امببكا ا أبقفل ا ببلوان  مالب األاببوان  هببااامزب ان أماسبب انهاأمبام 

 ببك ان سببزطاااافأوببحالمبب وافبب ان قيباان  ببا  ام ببق ان باش ا اوب ا مببااروبببحالط  ب امببناننمببءاها
ق ابلنافثب اان ألبا انابالان أ امببكا ان امقملب اهسبلمااقرناأ يلأب اقأطبقل والببلنامبك اأ مبب اقأطبق ان كق ب 

ا زاماوا ل انألا نذاف ان ا نم .

إناناببالان أ امبببكافببب ان ا نمببب ابمببباافلبب انابببالان أ امبببكا زامببباوا لببب انألابب نذامببب ابابببكثام ن بببوانبأبببكنذا
 زب ان ثمانلنباااقوبقهاإ ب انألنامب ان اكلبكثان أب اأطزبأابااننا اسباااقفثبا ابا م  ز انهسأاما ل امب ق نابم ا

ان أ ناشانهيأواك ان أ اأمثزااف اننا اساااأس لحان اماواقن مافان مطزقاف اإنماذامناوباممو.

ن ممب عان ه نسبب ارقوبب ا زا نمبب ابناببالامببماناناأمببام اا مبب اقم سببلالأ ببقنامببنامببككا بلبب امببنا
رنامب اإابا لب اإ ب ااانباباارنامب ا ا(ارنامب امانلب ام أوب 9 اأن سلامز اأسا ا) لما70 قن   ان الماا

اأ ملزل اف امااوان أ امكانسأهاكامنااافنلن ا او انألق قبللن.

ألاأأسبلسانابالان أأملنبااانهاأماملب ابم أمب ايب ن ان أامبشان ا نمب  ا لباا انبااا1949يبواسن 
ممبباوا اممبباوان  ا ببباذ اممبباوان منبباال امثببوان مببقاهلنمببنحان أ امببكام ق بب اف ببطا ببباضان همببااان مانلبب ا

ا(.(TRAMWAYSن ءا اقمماواأ مقن 

                                                 
 اقر مبكا سبنان ب مب ا777قا777ا ان م ابشانهسب  ان مبمانانهاأمبام ار  امب اقأطبل اأب  ا سلنامبكان زطلبفا مبكنن-1

ا.718ا ان م اشان سابق
 ا7277مببببببباطاا77اإ ببببب ا72 ابلببببب قا انهاأمببببببام ان مببببببكأم انألقوا زامالببببب ان ا بلببببب ا زمبببببمان امنامببببب ان امبببببوان ا بلببببب -2

ا.1ق3ا



 مقدمــة

- 9 - 

قن مأمثزب افب ا انان المب ان  ا لب ان م زهب ابأسبلل ورماافلماالأازقابناالان أ امبكا زامباوا لب انألاب نذافبإ
ف كاأأسساا ن ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذايكام ااباكثام ن واقأطق ناامب ان  من

ألقوامب ثافبب ان اابكانهسببأاما  اأ بباانسبلاناببالان امباوا لبب انألابب نذافب ان  طبباعا لب ان ه  بب ابمقابببا
27/27/7859ن ل اك وا ل ان أنهللاف اا13/7787ن م سقلا

ا.(1)

ر اروببببحا بببلنان وبببنكققامسبببل امبببنايبببببوا ارمببباابابببكانهسبببأ  وا مبببشا بببلنان نابببالا أ سبببللااابببق 
ونكققا ا"CAVIC "كققاأأملنان مل ق  ا زونامللناقن أاا اب سنطلن وناكلقاااقل اأمثزااف اون

قوبببنكققاأبببأملنان مبببل ق  ا زوبببنامللنا ا"CAVICA"أببأملنان مبببل ق  ا زوبببنامللناقن أابببا اببببا ا نم 
ا.ا"CRPL" إ  ااانباونكققان أ امكا زمانان   ث ا'"CAVICO"قن أاا ابق  ننا

قمقمببببباابا وببببنكققان ا نمببببب  ا أبببببأملناا7831باببببكال ببببب اأببببلاإ ءببببباذا ببببلوان وبببببناكلقانأل باببببب اسببببن ا
ن مببببببببك  افبببببببب اا12/775إ ببببببب ا البببببببب اوببببببببكق ان م سبببببببقلا"CAVICIA"ن مبببببببل ق  ا زأاببببببببا اقن وببببببببنامللنا

ن مأازقابأأسلساقأناللاونكققاأأملنان مل ق  ا ءل انألا نذافألاإ  باقان مابنان   فلب اا75/77/7812
قان ببببقطن ا أبببأملنان مببببل ق  ا ءلبببب اإمببباف ا زماببببنان  ببب ثافبببب اإطببببا ا بببلنان ناببببالاقروبببببحالسبببم ان وببببنكقا

"CAVNOS"نألا نذ
ا.ا(2)

ن مأازبببقابببببا أناللاا72/29/7895ن مبببك  افببب اا95/771  بببنا بببلوان المببب ان أهببباابوببببكق ان م سبببقلا
"CNR"نإلكن  ا زمبمانانهاأمبام ان ببل ارنمبأان وببنكققان بقطن ا زأ امبك

.افأق ببكاان المبااان م زهبب ا(3)
بهمبب ان امبباوانألابب نذارقان امببباوا لبب انألابب نذا لوبببحان وبببنكققاابأسببلل اناببالان أ امببكاسببقنذاأازبببقانألمبب 

ان قطن ا زأ امكالأ هواق كوابأسلل ا لنان ناالا ك ان همألنابم أم ا لنان م سقل.

افلماال ااناالانإلمانااافإنان ا نم ام فاانااملنمرماا

امنان مكسببسان نابالانألقوامببق قاامبنان ناببالانهسببأاما  ان مأمثبوافبب ان وببنكققان بقطن ا زأمبب-
ن بل ا ببانال بباافمب انألمبب ااان مسببنلنان مابق لنان ببللناهالأببقف قناا1956اببقنناا30بم أمب ان  ببانقنا

ف انا ا1963اقلزل 03 لااُم وا لنان ناالاف ان ا نم ابم أم ام سقلا امز ار امق كارقام طا زامو
إ ءباذا لنان ناالابم أم االمنحا اكهذانألم اااإمان ا او ابالاأ قناممق  ابمقن كام لبل اإ  ارناأل

ا.1964يانقنان ما ل ا سن ا

                                                 
1 ا- INT, casnos, le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, étendue de la 

couverture sociale, janvier 2004, p2. 
2INT, casnos, le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, étendue de la 

couverture sociale- op-cit p: 1- 3. 

3 ا- IBID, p3. 



 مقدمــة

- 10 - 

رماان ناالان ثبان ا بانام وباا هامبكثان امباوانألاب نذاقرلمباان امباوان مسبأ زلنان بللناهالأبقف قناا-
  بنان مبب قطان مطزقبب افبب ا ببلنان نابالانمأببب ااما هب اقمبببا  افبب ا امزب امبب قطانسبأ  اقامن بب ان أ امببك

سببن امبببناا65قا50سببن افبب ام  زبب امببباابببلناا15سببن اقن امببوا مبببكثاا65افأأطزبببابزببقشان مببب ا اوبب نمأاا
كجاسبنقلااا658كجاسنقلاافلأ ووا لنملامز اإمان اأ ك ابببا1940قرناهالأقف امز امق كالهققا ا لاأ 

ا.1كجاسنقلااإلنا انامنافم ان اماوان مسأ زلن300إلنا اناماموارالب اقن مانب اأ ك اببا

أابككا بلوانألنامب اقأا لبكاأمب لااأااا بلاأ بنا أالببامبناننمببءاوا لباامباالم بنارنال  باا بقارنا
 اوبب اقرنبب ا أبب ابقمببشاأمب لحامهوببوا م أزببفا ببلوانألنامبب ا اأبأملناناالبب ا كمبب ابببكقناممببا واماكلب 
ف بانامبككا افإن اهالم ننااإمطاذااكقوا امواق باف امبنان قمبال  اسقنذا زاماوانألا نذارقا ل انألا نذ

رقا ا الابكقناوباقب ا بلب ثافب اأوبهل امزهباأالاسبقنذا ءلبابانأل مبلهاااقمببلاماا بلب امبنان همبااان مانلب
اف ان  بطابلناأز انألنام ان مأاككث.

ا12/78نسبأك  اان أمبب لاااا بلنانألمبب ا وقوباابوببكق ان  ببانقنا اقنبأبكنذامببنام  زب ان سبببالناا
1978رقااا05ن مك  اف 

لق كان ناالان  انقن ا  وان ل اااذا ان مأممنان  انقنانألساس ان االا زااموا2
ا ا مااناامنا  واماكأ ان ثانل امز ام ق ثاأق لكارنام ان ممانانهاأمام  ان همااان مانل 

فببألان ن بباشا اممقمببااإنا بوا ببلوان ماطلببااا انباان ببكنفشانألساسبب اإلمبباكثان ناب افبب اناببالان أ امبك
  مالبب انهاأماملبب امنابباامزبب اقابب اقبا هاببواأببلاوببكق ايببقننلنانا بقواممبب قعارنامبب ان  مالبب انهاأماملبب 

1983اقلزل 02ن مك  اف اا12/83ن  وقاايانقن
ن ل اااذالاكفاإ  اأق لكاناالا ان مأازقابا أ امكا3

ن أ امكاقن  ماذامزب ا بوان نوبقاان مق قثب امبنانهسبأاما .اف بالابأق لبكان  قنمبكان مأاز ب ابهبأحان   بققا
 أوبببحا ببوان مبب قطان ما ببكثاقن وبباب اسبباز ا اقن أسببلل اقرلمبباابأق لببكان أمقلببواقن المبباا اق سبابان مببنح

قبابببلنان  ببانقناأبببلاإمطبباذان ه وببب ا  مبب ااان مسبببنلنا ان أطبلببقامببب ثاقن ببكثابإ ءببباذاأزبب انألنامببب ان ما ببكث
اباإل ا  امز ا ن  امسأ   اقناال ا كم ابط ل  اقنم  اقمهاقم .

نألمب ابهمب ان امباوانألاب نذارقان امباواسقنذاأازقا ا مااأق كاان المااان م زه ابأسلل اناالان أ امك
ن مببل ق ثاا(CAVNOS لب انألاب نذاقمزلب اأبلان أهباذان المب ان م زهبب ابأسبلل انابالان أ امبكا ءلب انألاب نذا)

                                                 
1 - Audinet (J) , op-cit , p 120 à121. 

 .7819 سن اا17جا امككا ان مأمثواف ان  انقنانألساس ان االا زاامو ا25/29/7819ن مك  اف اا19/77ن  انقناا-2

ا1983/07/02ن مك  اف  ا12/83ن  انقناا-3 ااج ان مأازقابا أ امك  ا.7891 سن اا28 مكك
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(الأ هواق كوابأسلل ا لنان ناالا ك ان همألنامااابم أم اCNR لوبحان ونكققان قطن ا زأ امكا) اسزها
ا.1ن مأازقابا أناللانإلكن  ا زممانانهاأمام ا72/29/7895ن مك  اف ا95/771ن م سقلا

ا87/21إ  ارناوك ان م سقلاألان أهاذان ونكققان م زفابأسل ا قان أ امكا زاماوا ل انألا نذا
21/27/7887ن مببك  افبب ا

ن مأمبببمنان قمببشان  بببانقن ا وببناكلقان مبببمانانهاأمببام اقن أنابببللانإلكن  اا2
 وبببببببببببببنكققان ببببببببببببقطن ا زمبببببببببببببمانانهاأمببببببببببببام ا ءلببببببببببببب انمببببببببببببأانرن بببببببببببببل ا اقن مببببببببببببا  ا زمبببببببببببببمانانهاأمببببببببببببام 

قبببل  ال ببقنا بببلنا انألاببب نذان ببل اروبببحالأ هبببوابناببالان أ امببكا همببب ان امبباوا لبب  ا(CASNOSنألابب نذ)
ن م سبقلايبكاسبا لاب بقافب اأبزبق انابالان مبمانانهاأمبام ا زامباوا لب انألاب نذابمباافلب انابامالا زأ امببكا

ا ناالايانقن اياملابلنأ .

مبنا بب وانمأبببا واناامبباايانقنلببااارقهاناببالان أ امببكا زامباوا لبب انألابب نذافبب ان ا نمبب  اأأ بككاك نسببأنا
ر اونكققالمطزشابا مابالا ا لم ايامماار امنا  واأ كلكان قساموان أ ال  قابااا  م .افاقالاأب 

كلكاقل ككامااواأطبل  امنا لاانألم ااابأ  ان أ ارنلطااب اقل ككاو  لاأ ان م   ل اقان  م   ل 
إهارنابااأمبأ  افب ا قنابااأمبا سا بلنان نمباطاباسبأ   ل ا ان همااان مانل امزب ان بأ فاروبنافاااقأابكك ا

نأل طبا ان ممبمقن ابب اقل ب ابأ كلبكامبنا ب وانمأببا وا بكفااااثانل مااأأم ق ان ك نس ا اق  سابااان  اا
ا.ن   م ا ل  ان ما ل اط قاأءطلأااامناط لقاأ كلكان م زهلناباااقن مقن كاقأ كلك

 ابلنان وببنكققان م زببفابأ  لببقاانإلكن  ك نسبب ا ببلنان مقمببقعامبنا بب واك نسبب ان ناببالار اأأم بق ا
بأ كلببكاطبلاأبب ان  انقنلب اق واموبب اقوبب  لاأ ا سببزط ا ا بلنان مببمانا زمسببأهلكلنامنبب اقن م باطبلناببب 

 بببقواأ كلببكانطببباقاا مببااأأم ببق  ام   لبب اقوبب  لاااراا أببب اسببقنذامزبب ان مسبببأق ان م  بب  ارقان م زببب 
أطبل بب امبببنا لبباانألمببب ااان م بباطبلنابببب ابابب ضامهوبببوا اببلاببببا   لامببنامبببكلاأ كلببك لامزببب اسببببلوا

أبلببانان   بببققامببنااابب اثانلببب ا مبباانأنبباقوابا ك نسببب ا ارق ببب ان  وبب افبب ان أمببب لشان ا نمبب  ا ببلنامبببنااابب 
طان مطزقبببب اقف بباا ابببلنان أبب اأأطزبببباأببقف وامزببب ان مبب قا ان م ق بب ا زمأ امببكارقا بببلق ا  قيبب امبببناباببكاقفاأببب 

قمببناثببلاأبلببانان مببقن كان ما لبب ان أببب الاأمببك اان ناببالار ان وببنكققا أءطلبب ا ببلوان   ببققاببببا أط قا ان ناببال
ق لهلب اأ  لبقان أبقن نان مببا  ا زوبنكققان بل ال بقنا ب ان بكق ان هاباوافبب ااألسبساقطب قاقموباك ان أمقلبو
ا.قبا أا  امماناكلمقمأ ار  نضان ناالان ل اقاكاألازاا

                                                 

1 ا- INT, CASNOS, op-cit, p3. 

ن مأمبمنان قمبشان  بانقن ا وبناكلقان مبمانانهاأمبام اقن أناببللا ا21/27/7887ن مبك  افب اا87/21ن م سبقلان أنهلبل ا-2
ا انإلكن  اقن ما  ا زممانانهاأمام  ا.7887 سن اا27جا امكك
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ك نسببأناا ابببلنان مقمبببقعاأمببباامبببنا ببب وان نوبببقاان  انقنلببب ان ا نم لببب افببب ا ثلببب امبببنانأل لبببانااإن
ن مابكواقن مبأملا51-38باهمأماكامز ايقننلنان ممانانهاأمام اف ان ا نم اف ام كمأااايبانقنان أ امبكا

 ان  بببااان مأازبببقابا مبببمانانهاأمبببام ان مابببكواقن مببأملا81ا-31قن م سبببقلا ابامأبببا وان بببناان م ااببب 
ن مأازببقابا أأملنبباااا91/77ن  ببانقناايبقننلنان مببمانانهاأمببام ان مأمثزبب افب اإ بب اإمبباف  ا1بءلب انألابب نذ
 زمببماناقن مبا  ا زوبنكققان بقطن اانإلكن  ن بل ال بككان نابالاا87/21قكقناإ هباوان م سبقلا انهاأماملب 

81/778ن أنهلبببل ا يبببلاقن م سببقلا انهاأمببام ا ءلببب انألاببب نذ
ه أواوبببااان وبببنكققان بببقطن اان م ببكك(ا2)

ن مأازببببببقاا91/71ق بببببلنان  بببببانقنا ا زمبببببمانانهاأمبببببام ان  بببببااابءلببببب انألابببببب نذاقأنالمببببب اقسبببببل وانإلكن  
 ان مأازببقابا أ امببكا21-88قن  بانقنا ان ماببكواقن مببأمل(3)با أ نمبااان م زهببلنافب امابباوان مببمانانهاأمبام 

ق بببلنان م نسبببللاا ا27-75يانقنان ما لبب ان أ ملزببب اقا ن ماك ببب اقن مأممببب ا29-29قن  بببانقنا ا71-21قن  ببانقنا
 قأبسلطامك ق اا. ان أنهللل ا اااق أ ان أازلمااان أ اأسامكاف اأ زلوان نوقاان  انقنل اقفاماا

باببضان  ببقننلنامببنا لبب ان نوببقاان  اوبب ابا مببمانانهاأمببام امبببث ااقأببلانهمأمبباكارلمبباامزبب 
ا  اقيانقناأنابللامانب ان م بام اقن م مب اقن مقثبقاقن مأب الا  انقنان امواقن  انقنان مكن اقن  انقنان أا

ق بقانألمب ان بل الببلنامبك اوباقب امسبز ا انسبأطلشا وب  اا زاباافب ا بلنان م بالاممبااه اقن ه راق ل  ا
ان ب اا أماب اف ااملشان أ ووااان  انقنل .

ن ه نس ا لسابء ضا ماانمأمكناامز اباضان نوقاان  انقنل ان م ا ن اهسلماان أم لشان مو  اقا
ن م ا نب اف سببباق  بنامببناراببواأبكيلقاباببضان أهاوببلوان اامب ارقان مبامبب افبب ان أمب لشان ا نمبب  اقفامابباا

ماأمببكلنامزبب ان مببنا ا ارقانهسببأهاكثامببنار  امابباا  زببقوا زمناقمبب ان ا نم لبب اأببا ثار بب   اقأبسبلطاااأببا ث
 امبكان  بااابهمب ان امبباوا لب انألاب نذامببشان أ زلزب اقن م با نافب اباببضان  باهااهسبلماام ا نب اناببالان أ

 ما فب ام انب ا ان ناالان االا زأ امكا او اف اماالأازقابا م قطارقان   ققاق لنايقنمكاأ كلكانهمأ ن اا
ا12/83ناالان أ امكان  ااابا امباوا لب انألاب نذامبنان نابالان ابالا زأ امبكافب ان ا نمب ان مكسبسابا  بانقن

ابوافب ام ن بوامالنب امبكمااامبمنان نابالان ابالا ل زلبااقما لبااا اوب اقرنب  ا ا ب قن  قننلنان ماك  اقن مأمم

                                                 
 االجتمياعي بالضيمان تعليقالم ، 7275 سينة نيوفمرر 71،المؤرخ فيي  798-75من المرسوم التنفيذي 71 المادةوفقا لنص - 1

 أحكيام اءلغيم إتي، 79/77/7275،المؤرخة في  37،ج ر عدد الخاص لحسابهم نشاطا يمارسون الذين األجراء غير لألشخاص

وق فإنهيا ليم تتغيير ،بي  ،لكن رغم ذلك قإن األحكام المتعلقة بالتقاعد سواء تعلق األمر بالشروط أو الحق 15 ـ 95 رقم المرسوم
 تم تغيير مدة وتاريخ استحقاق االشتراك.

 
ل بككان أواوبااان وبنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمبام ا ءلب اا7881مبالقاسبن اا75ن مك  افب اا81/778 يلاان م سقلا-2

ا.7881 سن اا11 يلا اجا  انألا نذاقأنالم اقسل وانإلكن  
 ان مابكواقن مببأمل ان مأازبقابا أ نمبااان م زهبلنافب اماباوان مبمانانهاأمبام  ا7891لق لبقاا7ن مبك  افب اا91/71ن  بانقناا-3

ا.7891 سن اا79جا ا يلا
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فأوبببحاان ببل ارسبساوببنكققان مبمانانهاأمببام ا زامباوا لبب انألاب نذ07/92اإ ب ا الب اوببكق ان م سبقل
السل اناالان أ امكا الوان هم اأنالملااقما لااب وانسأ   ل .ا

ن  بااابا امبباوانألاب نذاأب بب اقطلبكثامببشانابالان أ امببكاا بل  افبإنان ا يبب اببلنان ناببالان ابالا زأ امببك
رقامبنا لباان مازقمبااا ا زاماوا ل انألا نذاألن الب  ان موك ان  ملس ا ب امبنا لباان مبباكئان  انقنلب 

نأل  ببالان أبب اأاطبب ااإ هبباوكقنا امببب  امازقمببااا  مبب لانآل بب اأبب بطان نابباملنان سبباب  اباهمأمبباكامزبب 
ارقار نموان ماكنذ.انمألا ا هم ان ماا كلن

امكق فب ان ا نمب اأبباقبابلنافبانانإلمب ا ل ان أب اأط  ابااك نسب انابالان أ امبكا همب ان امباوا لب انألاب نذ
رسبساقكمباملا بلنان نابالابامأببا واقل  ابا أساكوامنا  قوا لهل انثبااارن اناالايانقن اياملابلنأ ا؟ارقه

منا  واانإلكن  ر ا لفالاا ان ناالاا؟كا الوان هم اناالاياملابلنأ ال قلامز اإكن ثاقأسلل ا قان أ ام
طا نأب اقمسببل ل اقن موببا حان أبب اأ بقلامزبب اأ  لببقار كنفب   ببقامابباوااقمببا ا لا زب ان م   لبب اقن  م   لبب اقن 

اأطبل  امنا لاانألم اا؟

قمببا  ان مسببام ارقان قسبببامواان اببكفامببنا ببلنان ناببال؟ا ببقامببا ببقواما فبب الببكق ان أسبباكوااثانلببااثببل
ماا  ارثا امما سب ا بقان أ امبكامزب ان مسبأق انهاأمبام اقبط ل  ابسلط از ا أ  لقا لنان اكفا؟ان  هل

 ب اا ب ان   بققان م ق ب ا ابلاقف باا ابلنان نابالاقمباامبافاق لنان ما  امناط فافمب ان امباوا لب انألاب نذا؟
 او ا مااروبحاا اا م قطانسأ  اياا؟اق لفالألان أ هوابأءطلأاااما لااقف اا ط قاقرسسان أمقلوان منأ

 لااأ  لقان  ك ثامز ان أءطل انهاأمامل امنااهسلماامن الط   امناننمءاهااف ان م لطانهاأمام 
ااقأ  لقان أقن نان ما  امنااا اثانل ا؟ ااا 

بك نسب انأل  بالانألساسبل ا نابالاان مط ق ب افبإناك نسبأناا زمقمبقعاأانب انإلم ا لاامز ا لوااإااب 
 لااأأازقا لوانأل  الاقأاا  ارسسان أناللان  انقن ان ماام اقكمامم ال  ا ابالوان هم ان أ امكان  اا

ا.(1)رنار اناالايانقن اف ااق  واقروز ابلانا ز  ققاقن قنابااا

قننط يبباامبببنا بببلنان مهاببقلافبببإنانألسبببسارقان بببكماملان أبب البببناضامزلابببااناببالان أ امبببكا زامببباوا لببب ا
أمام اقما  اأن و اف اكمامألنارساسلألنا مامان انو ان بم  ان بل انألا نذابقوه اناالايانقن انا

مأمثزلناف ان المااان م أزه اب واالنام ايانقنان أ امكاسقنذاأازقانألم اباألم ااان مسل لنا النان ناال
رقانألمب ااان منأهابلنارقان مسبأهلكلنا ا لا زاااقمما ااان أ اأسا ا أ  لقار  نضا لنان ناالامبناااب 

                                                 
ا.77اما ان م اشان سابق ا سا  اك أق نو انو  امباسا ممانا-1
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أم ايانقنان أ امكاق لا ناافم ان اماوا ل انألا نذابامأبا  لان ط فان االاف ان ا ي األن ال شامز ابم 
اقلأز قنار زبانه اأ ارلما. اماأ الاأمقلوا لنان ناال

رماان كمام ان ثانل افأأمثواف ان اانبان ما  ان ل اهال وار مل اسبقنذاأازبقانألمب ابا م نلبااقن   بققا
ناأماملبب اارقاركنذنا اركنذناان كلبب امأمثزبب افبب ار زبابباافبب اماامببااان أ امببكان ناببالامببنان ببل ال هزابباا ببلن

ن مقن كان ما ل اقط قاأ ولزااان أ اأز لا زناقضابالوانألمباذان ما ل ابأ كلكاانألم ارلماارقاأازق ر   
ا.) أءطل ا لوان   قق(ن أ ال هزااا لنان ناال

ساسلنالاا  ان بابانألقوامنان ك نس ان ناالان  انقن ا أ امكاقبالنافإناك نسأنااأأم ق ا قوابابلنار
ف افوزلنالأازقانألقوابإكن ثاأ امكان اماوا ل انألا نذابا أا ضا  ااب ثانإلكن لب ا ان اماوا ل انألا نذ

قن ال زل ان مم ف امز ان أسلل ابمااماااقموا  اااقمما ااان للنالاكفقنا أ  لقا كفاقن كاق قار  نضا
رماان هووان ثان افلأناقوانطاقاأطبلقا لنان ناالامنا لاانألم ااار اأ كلكافم ان اماوا اناال لنان 

قأابببكنكار بببلا بببلوانألوبببنافان مانلببب ان مأابببككثامزببب انمأببببا ارنا ا لبب انألاببب نذاببببا أا ضا مالبببا اأوبببنلهاا
ا.ل كك اامز اسبلوان  و ان مم عان ا نم  ا ل

لانهاأمبام اقن مبا  ا أ امبكان امباوا لب انألاب نذااقواان نابك نسب الأم بق ا بمبنان رماان بابان ثبان ا
لأنببباقوان هوببوانألقوامما سببب ا بببقان أ امببكا زامببباوا لببب انألاببب نذا امببنا ببب وافوبببزلنا ببب نآللببك سا بببقا

مببب  لنار ببلان   بببققا اوبب اماببباشان أ امببكاقن   بببققانهاأماملبب انأل ببب  اسببقنذا زمأ امبببكانهسبب ارقا بببلق ا
ن مأبشامبنايببوا بلناباهمأماكامز امو ن ان أسلل ااموا زأ هوان نااشابماا ووا ااامناأطق ا  ا  قق
ا.ن ناال

رمباان هوببوان ثببان افن ووبب ا أمقلبواناببالان أ امببكا زامبباوا لبب انألاب نذامببنا بب واأبلببانانأل  ببالا
يبببكااق ببلنان أاببب ضا زأببقن نان مبببا  اقمببا اقمابببالل اقرسببا لباقموببباك ان أ وببلوامبببنااابب  ان اامبب ا زأمقلببو
بمباال بكلاايوبكاأ  ل ب اإأباماباقن أب النبءب ا اقأبلانان  زقوان ماأمكث انامما واأ قواكقن لأا ضا  ام

ار  نضان ناالاقن  هااامز اكلمقمأ .
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 القانوين لتقاعد العمال  النظام
 راءـر األجـغي

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

ا
  بالانألساسبل ا نابالان أ امبكان  بااابابلواك نس اناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذاأانب اك نسب انأل

 لااأأازقا لوانأل  الاقأاا  ارسسان أناللان  انقن ان ماام اقكمامم ال  ارنار انابالايبانقن ا ان هم 
ا.(1)ف ااق  واقروز ابلانا ز  ققاقن قنابااا

نابببالاقننط يبباامببنا ببلنان مهاببقلافببإنانألسببسارقان ببكماملان أبب الببناضامزلاببااناببالان أ امببكابقوببه ا
ا انوبب ان بمبب  ان بببل النامبب ايببانقنان أ امببكاسببقنذاأازببقانألمبب اباألمببب ااابأن وبب اايبباملابلنأبب ايببانقن 

قمما ااان أ اأسا اان م   ل اقن  م   ل  امأمثزلناف ان المااان م أزه اب وا لا زااان مسل لنا النان ناال
هلكلنابم أمب ايبانقنان أ امبكاق بلارقانألم ااان منأهالنارقان مسبأ ا أ  لقار  نضا لنان ناالامنااا 

ا ناافم ان اماوا ل انألا نذابامأببا  لان طب فان ابالافب ان ا يب األنب ال بشامزب امباأ الاأمقلبوا بلنان نابال
اقلأز قنار زبانه اأ ارلما.

ن  بانقن ا أ امبكان امباوامأمثبوافب ان نابالا مبنان ك نسب انا  وا لنان بباباقبالنافإناك نسأنااأأم ق 
فبببب افوبببزلنالأازببببقانألقواببببإكن ثاأ امببببكان امببباوا لبببب انألاببب نذابببببا أا ضا  ااببب ثانإلكن لبببب ا اذ لببب انألاببب ن

ل ابمااماااقموا  اااقمما ااان للنالاكفقنا أ  لقا كفاقن كاق قار  نضالقن ال زل ان مم ف امز ان أس
كافم ان اماوارماان هووان ثان افلأناقوانطاقاأطبلقا لنان ناالامنا لاانألم ااار اأ كل ا لنان ناال

بأ كلببكامالبببا اأوببنلهاااثبببلانبببأأ ابأاببكنك ااببببا   لارنان ممببب عاا  لبب انألاببب نذابأوببنافااان مانلببب ان مأابببككثا
ا.ن ا نم  ا لال و  ا
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ان ممانانهاأمام ابوه امام ا اناال اأسلل  ان أ امكابوه ا او ل أاج  ااا ال قلااقناال
كن أ  قلو فا اقل ووانهمأ ن ااان قناب امزلال افل و انألف نكان للنالس  امزلالان ناال ابأنالم اقن 

قلسا امز ايلالان أقن نابلنانهمأ ن اااقن نه ااا)نألكنذناان م كم (ان أ اأ قلا انألكنذناان مسأ   ا ال
ا.(1)مزل اممزل ان ممان

ا زاماوا ل انألا نذاف ان ا نم ا ا لاا لم ان ممانانهاأمام ا ءل ااأأق   ان أ امك اناال إكن ث
ا.(2)(casnosنألا نذان ل الطزقامزلااان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذا)

ان ماأمش امن ان م ل   ا الو انهاأمام  ان أأملن اأقفل  اف  اسباي  ان ا نم  ا ل ااأاأب  )ن اماو
ا ان ا بل نألا نذ( ان كقو امش ام ا ن  ام ثا  افأأسساألقو انهسأاما ل  ا زم  ز  ان ناال ا لن االق  اأاقك إل

ا ا زاماوا ل انألا نذاف ان  طاعا ل ان ه   ان ل اك واا03/1101بمقابان م سقل ان مل ق   ناال
ا.(3)ا91/91/1091 ل ان أنهللابأا لخا

ف كاازاان انال ان أأملنل اطقنوا ا(4) هم فءا بل ان كقوان ا بل اأكسساناالان ألا  امان ا الوان
انألا نذ ان اماو اف ط ان اامز  انأللك  امز  ام وق ث اي ن( ا)ي نب  ان  من امن اطقلز  ا  ب  إ  ارنارك  ا 

ن مم عان أأملن ارقاقنما ان سلاسل انهاأمامل امك ار مل ان انو انآل  ا زامزل انإلنأاال اق قا رسا
فمث ااماق ل امو ان ا بل اروك اارقواأم لشاأأملن الكمنا لواا ن ماوارقاباأل   ان مسأ زهقنافل 
اباك ل امن ارس  ل اقلكمن ان هم  ا   سن اا31أ اامنقنناأأملنارو ابانألمماوابم أم ان  انقنا يل

ا(5)1090 ا  ا يل انهاأمام  ان ممان ايانقن ار  ال ابمبكر ايم  اا30ن ل  ارو اباا1031 سن   هم 
ان نا ا لن ا  كنث  اقبا نا  ان أأملنل انألمماو ان م نلا اباملش ارو ابانألمماو اإفاكث ان مم ع ال    ا ل ال

 لاامكوا لنان  انقنابم أم ان  انقنا ابوانيأو امز اأأملنا ط ان مل ق  اقن اا اقن قفاث ان م   ث

                                                 
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-1  .371اما ان م اشان سابق 
ن مأمببببمنا زقمببببشان  بببانقن ا وببببناكلقان مببببماناا7887ابببانه اا1ن مببببك  افبببب اا87/21مببببنان م سببببقلان أنهلبببل اا7ن مببباكثاا-2

ا انهاأمام اقن أناللانإلكن  اقن ما  ا زممانانهاأمام  ا.7887 سن اا27ج. امكك
 انإلاب نذافب ان  طباعا لب ان مأازبقابأأسبلسانابالاأبأملنان مبل ق  ا زامباوا لب ا12/77/7851ن  ب ن ان بق ن  ان مبك  افب اا-3

ان ه    ا.21/27/7859ن مك  اف اا27ج. امككا 
كلسبببمب اا77مازبب ان امببوان ا بلبب ان اببككا ام ا بب ان أأملنبببااانهاأماملبب انإل ألا لبب افبب ان ببكقوان ا بلببب  امبببكان  زببللان  امبب ا-4

ا.87ا–ا98اما ا7819
ا.7811اارقاا73ن مك   ا ا11جا امككا7811 سن اا37ن  انقنان مو  ا يلاا-5
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ا ز وقوامز ان م نلااا191/93 افلال ان مطزقب  ان م قط اقما   ارو ابانألمماو ا ل امن ا كك ن ل 
ا.(1)ن أأملنل 

 اارنان مناقم ان أم لال ا زممانانهاأمام ابا ا نم اسب اان مناقم ان أم لال ا مو اقن م 
فم ان اماوا ل انألا نذاسقنذامنا لاان أسمل ان مامز اباسلا ل انألا نذابكواان ا بل اف امااواأءطل 

اواق ل  لارو ابانألمماوان أ اأاأب اا ذامنان  وا ا ل انألا نذا افءل انألا نذاأمموارو ابانألمم
اممنالما سقنانماطامسأ وا ااابال.

قرلماامنا لااأا لخابكنل ان أءطل انهاأمامل اق لنالاقكاإ  ارنان ا نم اأبنااف ا لنانإلطا ا
فلاأب ا لنان ناالامق قاامنانهسأاما ان ه نس اف ام وارنام اما كثاقم سم ا امسا ان ناالان ه نس 

انأل اأازق اسقنذ اقأنالما ا ل زلا ان اماوا ل اقما م  ارق انألا نذ ا زاماو انهاأمام  ان ممان ابناال م 
ا.(2)نألا نذ

اراا ثا اثل ان مب اانألقو اف  انإلا نذ ا ءل  انهاأمام  ان ممان اونكقق اأسلل  انأناقو  لا
ونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاف ان مب اان ثان امنا  واأبلاناطبلاأ ان  انقنل اقرسا لبا

ا ل اقن  م   ل اقو  لاأ اقماام ان منقط اب ا أ  لقا  م ان منمقك.أسلل اراا أ ان م  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ان سابق انو  امباسا ممانا-1 ا.517اما ان م اش

2-LARBI LAMRI, le système de sécurité sociale en Algerie une aproche économique , OPu 

ben Aknoun, Alger 2004, p: 24. 
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 لمبحث األول: صندوق الضمان االجتماعي للعمال غير األجراء:ا

إنان ااا ان  املامز اأسلل اناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذاف ان ا نم ا قان ونكققان قطن ا
اروب ان ل  انألا نذ ا ءل  انهاأمام  ان أنهلل ا زممان ان م سقل ابم أم  ان ماال ابالو الأ هو انا لا ح

ا فان ل  . سانا(1)01/99

إنان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذالأ هوابأءطل اقأسلل ا وانأل طا ا
 ان أأملنل ان م هق  ا الوان هم اقف ام كمأاااأأملنان مل ق  اثلان م ضاقنألمقم اف ام واركنذنااملنل 

ر اأسلل ا اأملنان اا اقن قفاثا أكنذناان كل اباإلماف ا باضان  كمااانهاأمامل اقن و ل انأل   قأ
ا وا لوانأل طا الألامناط لقا لنان ونكققارقان الم ان قن كث.

ام ن واقأطق ناامب ا ا زاماوا ل انألا نذايكم ااباكث اقأسلل ان أ امك اإكن ث ارن ابا ل   اكل 
قباكانهسأ  وامبام ثا ار اف ااوانه أ وان ه نس ا1091اانه اا1زهاامنلافأأسسا ماابلنااس ان  من

اإ  اوناكلقاااقل اأمثزااف اونكققاأأملنان مل ق  ا زونامللنا ان الم  ان ونكققاق لو نن سلا لن
قونكققا ا(cavicaونكققاأأملنان مل ق  ا زونامللناقن أاا ابا ا نم ا) ا(cavicقن أاا اب سنطلن ا)

(اCRPL(اإ  ااانباونكققان أ امكا زمانان   ثا)cavicoمل ق  ا زوناملناقن أاا ابق  ننا)أأملنان 
ا.(2)

قمقماابنوكققام    اق قاا1030قألاإ ءاذا لنان أسلل ان ااق ان مسأ وا  واونكققاسن ا
مانا(اثلاألاإك اوان أأملنان  ااابا caviciaن ونكققان ا نم  ا أأملنان مل ق  ا زأاا اقن ونامللنا)

ن مأازقابا أأسلساقن أناللاا19/11/1099ن مك  اف اا99/119ن   ثاممنان ونكققابم أم ان م سقلا
قبالناألاامشا ا(3)(cavnosنإلكن  ابونكققاأأملنان مل ق  ا ءل انألا نذاف ان  طاعا ل ان ه   ا)

 قاأأملنان مل ق  افم ان أاا اقن ونامللناقرو ابان مانان   ثاف اونكققاقن كابأقفل اأأملناقن كاقا
ا ماال  اارن ا لالألاباكاأءطل افم ان ه  لناقن   فلنان للنال نق قنارنمط ا او ابالنان أأملن.

ا انألا نذ ا ل  ا زاماو ا زمل ق   ان قطن  ان ونكقق ان أه  ان م سقلااcavnos لا بوكق 
 ل ارنمأان ونكققان مأازقابا أناللانإلكن  ا زممانانهاأمام انا1019رقااا19ن مك  اف اا19/110

(ان ل اروبحالأ هوابأسلل اناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذاإماف اإ  امامأ اCNRن قطن ا زأ امكا)

                                                 
ا7887 سن ا27جا امككا-1

2- INT casnos, le regime de sécurité sociale des travailleurs indépendans,entendue de la 

couverture sociale, janvier 2004, p2,  
3- INT casnos, Op-cit, p:2. 
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نألوزل اق  اأسلل اناالان أ امكا زاماوانألا نذاقبالناألاأق لكان أسلل ان  ااا   ان نااملنانألا نذا
ا.(2)اامااان أ امكافلماالأازقابا أ هوابأسلل امنحاقم ا(1)ق ل انألا نذا

قماال  ااف ا لوان م  ز ارن األاأق لكان أسلل اقأاسكال  امز امسأق ان الا وان أنالمل اق لنا
ايانقنا ا زمباكئان ل اناك اباا ا(3)ا91/11أطبل ا يوكاإ ءاذا ان مأازقابا  انقنانألساس ان االا زاامو 

ا.(4)اأمام ابوه امام ايبوان سبالناان أا م اقن أا لكاقن أ سللان ل انأوفاب اناالان ممانانه
 ماااوا قيااطقلوالألان أ هوابأأملنا ط ان مل ق  اكقنانأل طا ان أأملنل انأل   اإ  ا ال ا

ا ان أ هواب ط ان م ضا أكنذنااملنل ا1091سن  األ اقن اا ا  اإماف اأءطل ا ط ان قفاث اأك لالا ثل
ا ان أ هو الأل ا ل ان لقل اق أ  املنل  ا أكنذنا ان مانل اقنألمقم  اقنألم نض ان امو اإواباا ابأأملن باك

ان ن كل ا زم ضاقنألمقم اق قامطزبالب  امط قراقمأمقواأءطلأ .اقنألكنذنا اقنإلمانااان اامزل 
(النبء ارقهاما ف انألسا لبان اا مل ا أسلل اإكن نااcasnosسلل ا لنان ونكققا)أا ما ف ا لهل 

اأطب اثل اقمن امام  ابوه  انهاأمامل  ان ونكققابا قيقفامز اما ف ان ممان ا لن امز اإكن ث ال   لق
ان مطا بان أا ل .امنا  واطبلاأ ان  انقنل اق وامو 

 المطلب األول: أساليب التسيير اإلداري لهيئات الضمان االجتماعي في القوانين المقارنة:
سا أاااف اكاف اركنذامامأاااق اباراوناكلقان ممانانهاأمام اقف ام كمأاااناالان أ امبإنانا

ان أنمل انهاأمامل ال أم اأ  لقان أنمل انإلكن ل اقن أءزبامز ان ماقيااانإلكن ل ان أ اأ كامنا  كم 
ا.(5)ن أ نق قال  فاا ل ان مقن كان بم ل اقن ماكل اق

 ماالاكامقمقعان م   ل اقن  م   ل امنار لان مقنملشان أ انا اان أماماا بل ناف اأناللاإكن ثا
ا لماا ن ممانانهاأمام اف ان او ان  كلااقن أ الابامز ااملشان مانللناقن ماأملناف ااراا ث

ا.(6)مكقنان ممانانهاأمام انأل لابااا باك اامنان أا لكاقأ  لبااا ز كمااانهاأمامل ا زمكمنا

                                                 
1INT casnos, Op-cit, p:3. 

اب نذارقان امباوا لب انألاب نذاف انبااأبألامزب األرماافلماالأازقابإكن ثاأ وبلوانهمبأ ن ااان مامق ب ا زأ امبكاسبقنذا زامباوانا-2
(ا  ب ان ناباملنا ب ا سببامب قط اق لهلباااأ بكل واق سباب ان بل اأأاب ضا ابااcnasاأماملب ا)مسأق اونكققان أأملنبااانه
اف ان بابان ثان امنان ب ا.

ا ان مأممنان  انقنانألساس ان االا زااموا7819 مااا5ن مك  اف اا19/77ن  انقناا-3 ا.7819 سن اا17جا امكك
4 ا- Larbi lamri, Op-cit, p: 24, 25, 26.  

اا سبا  امااسببأل  كق اوببناكلقان مبمانانهاأمببام افب اأ  لبقان أنملبب انهاأماملب افبب ان لمن اوببا حان مبام فبق  ام مبكا-5
ا.71اما ا7221اااما اونااذا 

 ا7898سبببببن اا19 ان ابببببككامازببببب ان امبببببو ان م   لببببب اقن  م   لببببب افببببب اأطبلبببببقانابببببلان مبببببمانانهاأمبببببام  اكنقكان  طلببببببا-6
ا.37ام



 إدارة نظام التقاعد للعمال غري األجراء                           الفصل األول 
                         

 - 20 - 

 الفرع األول: األساليب العالمية لتسيير هيئات الضمان االجتماعي:

امقماابأ كانألسا لبان أا ل مأكن ارنام ان ممانانهاأمام ام

أ قلا لوانإلكن ثامز ارساسامما   ارو ابان ا ي ابالنان مماناق لان اماواااإلدارة الذاتية:-أ
اقن كق   ان امو اقرو اب ان كقوا  اف  اف ط ان امو اقرو اب انألا نذ ابلن اثنامل  انإلكن ث ا لو اأ قن قيك

ان ونامل   لاالما  اف اإكن ثا ا نامل اقمنااان كقوان ا بل رقانإلكن ثان ث ثل افا امنأم ثاف ان كقوان 
ان ممانانهاأمام انألا نذاقرو ابان امواقن كق  ابنسبامأهاقأ ا سبا واناال.

أأمأشا لوانإلكن ثان لنأل اب ك اقنسشامنانهسأ  وان ما  اقنإلكن  األاوانهبأااكامنانإلا نذناا
ا.(1)انانهاأمام ا زمكمنلنابس م اقساق  انإلكن ل ان ما كثاقن  ك ثامز اأ كللامنافشان مم

ان لنأل ا لساامطز   اأ مشا  ياب ارقاقوال ان سزط ان م   ل اثنامل ا ا ل ارنانإلكن ث بوارناا
ا.(2) اناارلاث ثل اقل  ا مماناأ  لقانأل  نضان أ ايالاألازااان ناالا

 اا ذامنانإلكن ثان اام ا زكق  ا نااأ قنان الم انإلكن ل ا زممانانهاأمام اإلدارة الحكومية: -ب
انهسأ  وان ما  اقنإلكن  ان ل اأأمأشاب انإلكن ثان لنأل ا زممانانهاأمام  قبالنان نمقلجا اقبل  اأه ك

ان ممانانهاأمام ابناذنامز ان أقول ان قن كثاف اأ  ل بله ل .افأسنكااإكن ثا اف اإكن ث ر لااب لطانلا
 .(3)مانانهاأمام اقن و  اقن امون ممانانهاأمام اإ  اق ن ناان م

ان ممانانهاأمام ا سبا لنانألسزقبان ن ابااان اما ل اإلدارة النقابية: -ج قيكا اأأق  اإكن ث
طبقا لنان نقعامنانإلكن ثاف ان ماأماااانهمأ ن ل اساب اابامأبا ان ن اب ا لم امسأ ز ا اااماالاسلاسل ا

ان كق  امز اموا اقأ أو اقوال  امشاقنيأواكل  ا انااأأمام اف امامزاا اإلن ان مل ننل اقم  ا  كي 
ر كنفان م ططانهيأواك اقنهاأمام اقيلالان ن ابااابإكن ثان ممانانهاأمام النبشامناطابشان ا يااا

ا.(4)نهاأمامل انهمأ ن ل ا
ا19ارقواأم لشامامواما  امقمقعانإلكن ثان ن ابل ا زأأملنااانهاأمامل اوك اف ا قسلاابأا لخ

ا ا1000رلزقو ا زأأملنااا  ان ن كل  ان مقاقكنا ا و ا زن اباا ان م     ان مازس ا  ساب ا قو قبمقاب 
نهاأمامل اق ل  ان مو اااقكق ان  ن  اقن ماا كان ازمل اقن مكسساااقنألبنل اقباي انألمقنوان أ ا اناا

                                                 
منمببببق ناان  زبببببب ا ا7ن مازببببكا انانهاأمببببام افببببب امببببقذان ماببببالل ان كق لبببب اقن امزلبببب ن مببببما امببببام اسببببزمانامبببببكان ما بببب ا-1

 j jdupeyroux ;droit delasecurite sociale ,12°eme eddallouz ,p 118.ق12قاا18اما ا7889 ان   قيلب 

ا 122
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-2  .711اما ان م اشان سابق 

ا سلنامبكان زطلفا مكننا-3 ا.711قاا711ام ابقن م اشان سا 
انهس ا-4 ا.718 ا711اما ان م اش
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اكقنم ان أأملنااانهاأمامل اقمسأ كملاا اق و ان امو اق ن ث امناا اأسأو ا  ان أا لخار لااكقنم اقمنل  لن
كن ناان مما لشان اام اأكفشانمأ ن اأااا  سابان اب ان مم قعارقان مكسس ارقان مونش ا.(1)ن كق  اقن 

قيبكاأقيبفان امببوابابلنانألسببزقبانإلكن  افب ان أسببلل ا المبااان مببمانانهاأمبام افبب ان اكلبكامببنا
ا.(2)ب ن بزكننانألا ان أءل ناان سلاسل اقن ماكثان نا اف اكق ان ن ا

ق او اف ان ب كان نامل امناطابشان امقكاقسبقذان ألبا ا اقنألا ا ماانأسمااب انإلكن ثان   قمل 
 مببباارنانإلكن ثان ن ابلبببب ا ا(3)قرف نك ببباافببب اابببوا لبببابامابببالل ان  هببباذثان ازملببب اقن هنلببب اقن مانلببب ا امناوببب  ا

أابببكارفمبببوانألسبببا لباإلكن ثاان لنألببب  ببل  افبببإنانإلكن ثا انهمبببأ ن ل اسببباب اا زوببناكلقان أبطببببابا ماأماببباا
ا.(4)ن وناكلقابماال هوانهبأااكامنان  قألنانإلكن  اقمن ااانهسأ  وان  اف ا زأم نامناركنماااألمما ااا

 مباالأأ ببكا ببقاروبب ابا ا لباالمببا  ا   ابباان امباوافبب انإلكن ثاقن أمقلببوا ببقنان نابالارنمببأا اببل
قيكال قنان أمقلوال شامز امباأ الا اناالاأ ااطامز ان مسكق ل ن امواف ان مما   امناإ  نمالابأمقلوان 

ق قان مأبشاف اناالا ا(5)ق ك لافلماال ااناالان  ااابءل انألا نذا ماا قان  اواف ان ناالان ه نس ا
ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابا ا نم .

 مبباايببكاأمببا  افببب ااقأ ببقنان كق بب ا بب ان مسببكق  امببنافبب ضان مبببمانانهاأمببام اقأنهلببلان  ببقننلن
قأ  لقان أقن نان ما  اقن سلاس ان م مم ا أ  لقانإلنساالاببلناموبز  ان وبنكققاان أمقلواقلامااامأابا 

ا.(6)قن موز  ان اام ا

إناماابببلان ببببكقوان ا بلببب اأااببببكابببببإكن ثان مبببمانانهاأمببببام ا مكسسبببب ا  قملببب اقنألطبببب نفان مانلبببب ا
 ابان امواقبماارنان ممانانهاأمام الأ قنامبنامبكثا او اممثز ان اماواقرو ابا ممانانهاأمام 

 ان قفببباث ان اابب  اأببأملنان مببل ق   افبب قعا بب اأببأملنان مبب ضاقنألمقمبب ا ببقنكاان امبببواقنألمبب نضان مانلبب 
ف بكااابب اافب ابابضان بكقوا لمببااا ا مباارنب ال باامببكثافمبااامانلب  امبمانان بطا ب اقنألمبباذان اامزلبب 
قمببأن ان نابالان ا نمبب  ان بل اه نوالأ ببلابأابككان المببااارقا ا(7)الان ه نسب مأابككثاإلكن ثاأزبب ان هب قعا ا نابب

                                                 
ق سبببنامببببكا ا727اا ا7ج اك نسبببااافببب ايبببقننلنان مبببمانانإلاأمببام ان  رسبببما ل اقنهمبببأ ن ل اقن ا نيلببب  ام لبب اإبببب ن للا-1

ان زطلفا مكنن اا75اما ان م اشان سابق اقفق  ا مكاوا حان مام  ا718اما 
ا.75اما ان م اشان سابق افق  ا مكاوا حان مام ا-2
انهس ا-3 ا.75اما ان م اش
انألقو امام اسزلمانامبكان مز ا-4 ان سابق ان مازك ا.18اما ان م اش
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-5 ا.771اما ان م اشان سابق 
ا.15اما ان م اشان سابق امام اسزلمانامبكان مز ا-6
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-7 ا.777اما ان م اشان سابق 
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بببا   لامببناسلاسببااان أق لببكان منأاابب ان أبب انأابب ضا اببباا ا(1)مببالاب امنبب ابوببناكلقان مببمانانهاأمببام 
اه  اابوككا وامااونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

 إدارة الضمان االجتماعي:  الفرع الثاني: المركزية والالمركزية في تنظيم

إنان ءالب ان  بب  اقن ابكفانألسببم ان بل اأسبا اإ لبب انابلان أأملنبااانهاأماملبب ا بقان قوبقواإ بب ا
مسبأق امأ بكلامبنان  هبباذثاقن  بك ثاقن أنابللانإلكن  ا مكسسببااان مبمانانهاأمبام ا  بب اأوببحايباك ثامزبب ا

ام  امب افأ نااساز اإ  اري بام انالس ناقس م افاا  اف اأقفل ان  كمااان أأملنل ابم وام ضاقفااو
 ببلان مقنمبلشان أبب انا باايبك نا بلبب نافب اأناببللاإكن ثارا ببل  ا انباان م   لبب اقن  م   لب امبنا ا(2)فلب ان مبكمن

رااب ثان مببمانانإلاأمببام افب ان اوبب ان  ببكلاا ببل  انز ب ان مببقذامزبب ان م   لب اقن  م   لبب امببنا بب وا
م ا انل اأطبل ااامز انالان ممانانهاأمام .أا لهاااقم نلا ااقننقنماااقن 

 تعريف ومزايا المركزية والالمركزية:أوال: 

ن م   ل ارقان  م   ل اهاأاأب اوق ثامنان وق ارقام وامنانألم اوان أ ال قلانناامتعريفها-أ
 .(3) امزلااان ال وارقان بناذان أنالم األ امنمأثارقا لم ابوا  ان ماا ان أنالم ا ك ا اأهقلضان سزط

قيكام فااان باضابأناباامهبا للانوبط  ل اأابب امبنامبك ارقاك اب اأهبقلضان سبزط ا زمسبأقلااا
ا.(4)نإلكن ل انأليوار ارنااان وان سزط امنان مسأق انألمز ا زمأسق انألكن ا

فب البكا لمب ا ماسبل ا ب ان سبزط ان م   لب اان م   ل ابقا امالال وبكابابااامبشان سبزط ارقاأ  ل  با
ا.(6)قلسأق ارناأ قنا لوان الم ان  ملسل اف كنارقا ان ارقا لم ارقامازساا(5) اذان كق  ف ااملشارن

كن ل اف الكا ااوان سزط ان م   ل ابا ااوم اقف الكاإلأ  ل ان سزطااانا مااأا فان م   ل ابأناا
زط امببببشا مبببقمالااملابببباا زسبببب انأليبببا للاسببببقنذا بببانا ببببكهذالما سبببقناقاببببامهالافببب ان ااوببببم ارق اأبببابالال
ا(1)ن  ماسل .

                                                 
ان سا فان ل  . ا87/21 م سقلان أنهلل امنانا7ن ماكثاا-1
 بل  اقابكاا لمبباااهام   لب امبببا ثامبناق باهااقهملبب اقفب قعاقمبببابل ا اوب ا زوبنكققان ببقطن ا زمبمانانن اأمببام اا-2

ن مك  بببببب افببببببب اا71.جا امبببببببككا7275اببببببانه اا75مبببببببنان  بببببب ن ان مببببببك  افببببببب ا71 ءلبببببب انألابببببب نذافببببببب ان ا نمبببببب اطب ببببببباا زمبببببباكثا
ا.25/21/7275

ا طلبكنقكان ا-3 اقن  م   ل اف اأطبلقانالان ناالانهاأمام   ان م   ل  ا.37ا ان م اشان سابق اماز ان اموانأل كنل  
انهس ا-4 ا.37اما ان م اش
افكنكامانا-5 ا791اا ا7859 ان  ا  ث امطبا انو امو  ا7ج ان  انقنانإلكن  ان مو  اقن م ا ن ام مك
ام مك-6 انإلكن ثان م زل  ابك ننام مك اا71ا ا7893 ان  ا  ث اكن ان نام ان ا بل  اف ان مها للاقن مباكئان اام ك نسااا 
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قأابببب فان  م   لببببب ابأنابببباا ك اببببب امببببكلاأ  لببببب ان وبببب  ل  ار اأمبببببأاان وبببب  ل اقأق لاابببببااببببببلنا
ا.(2)نألم اااقن مسأقلااانإلكن ل ان م أزه ابا منمأثا

 مااأا فارلماان  م   ل ابأنااا أهقلضامماوانإلكن ثان م   ل ان للنالامزقنابالكنامنباوااء نفلباا
ا.(3)مط عابماالامالن اماكااباااإ لالا  ا ن و  لااان مناسب

فلاب فان م   لبب ابأناباارمبببا ثامببنا اقن  م   لبب اقأهبقلضان سببزط ارمباان ببباضالهب قابببلنان م   لب 
قرماان  م   لب افاب ا أ زب ان  لباكثان ازلباامبناسبزطاأااا اأ  ل ان سزط اف الكان  لاكثانإلكن ل ان ازلااق ك ا 

رمااأهقلضان سزط ا لان ان واباضانه أواوااارقا اإ  ان مسأقلااانألكن  اقمسكق لاأاااقن زااا امز 
ن قابامفا زمسبأق انألكنبب اقن بل الأوب فا ق لببوامبنان مسبأق انألمزبب اقأب ب ان  لباكثان ازلبباامسبكق  امببنا

ق ل  افإنان أهقلضاهالان ان وان سزط اقن مسبكق ل ا زمسبأقلااا اإوكن ان أازلماااقن   ن نااقن أقالااا
ا.(4)ألكن ان

ف زمبااأمسبب اانإلكن ثاباه أهببااابسببزطاأااافبب امما سب ان امزلبب انإلكن لبب اكقناأبب  ا  لبب ان أوبب فا
رمبااإلنايامبباانإلكن ثابأهببقلضا ا زمسبأقلااانألكنبب ا زمباا نكاان م   لبب ا أسببزقبا مما سب ان امزلبب انإلكن لبب 
 مسا م اف ان امزل انإلكن ل افلان اسزطاأاااإ  ان مسأقلااانألكن اقسم اا ااابم لكامنا  ل ان     اقن

ال  اأ نلكاك ا انأل لابأسزقبان  م   ل .

قلبب  ان م أوببقنابببأنان امبببشابببلنان م   لبب اقن  م   لبب ا أسبببزقباإكن  ا أناببللا لمببااان مبببمانا
ا.(5)نهاأمام الاأب ا قانألسزقبانألمثو

 مزايا المركزية والالمركزية: -ب

 مباا اسالواممزل انإلمب نفاق اوب افب ابكنلب اأأسبلسا بلوان المباامناط ل ااالألاأمزايا المركزية:  -1
أسببا لافبب ان أ امبببواقن ق ببكثافببب ان أناببللاقن أنسبببلقابببلنانإلكن ناان م أزهببب اقأانبببانإل كقنالببب افبب ان امبببوا

                                                                                                                                                         
اامابب ا ا سببا  اك أببق نوافبب ان   ببقق انهأاا ببااان اامب ا  م   لبب انهيزلملبب افبب ان اببا لان ا بب  امبا  امزبب انبباا ان مببالف-1

ا.ا73ا ا7277 امو  املناممس
ا.777اما ا7892 امقوومطبا اااما ان  امباكئاإكن ثانألمماو ا زلوان مماعا-2
اما ا7899 ااامابب ان مسأوبب ل  ان  م   لبب افب اأطبلببقاناببالان أ امبكان مببكن افبب ان اب نق ار ب لام سببنامابك ان لاسبب  ا-3

ا.11
اكنققكان  طلبا-4 ا.37اما ان م اشان سابق 
ان ا ب ا زأأمنلااانهاأمامل ا-5 ان سابقا ن م   ل اقن  م   ل اف اناالان أأملنااانهاأمامل  ان م    ا.17ا ان م اش
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 مااأكك ان م   ل ا ا1قأممنان سلط ثاقأق لكان سلاسااان م أزه ا زأسلل امناراوايامكثاوزب ا  نط ق
وبكن ان أازلمبااان أب اأبكث افب ااملبشانألطب نفاقبابلنافبإنان م   لب ا أنابللاإكن  اإ  اس م ان أ وب فاقن 

 أناسبانأليطا الناان مسا ااان اء نفل ان وءل ث.

أسبامكافب اأ هلبفانألمبباذان مز باثامزب ا ا بوانإلكن ثان ازلباا زمباانأسبشا ابلان امبوامزايا الالمركزية:  -2
 مببااأأببلحاف وب اأنملبب اق زببقايلبباكناا اذان مز بباثامزب اماأ ابباقأابككاارقابب انمبباطان المب اقأ نلببكاانألمبببا

 مااأقف ان  ن  ان نهسل اقن اابكاقن مباوا زمبكمنلنان منأهابلنامنبكا اإكن ل ااكلكثاياك ثامز اأ موان مسكق ل 
 مااأأبلحا اقل  اب  بالامنان مقيشا الوان الماا امأابا ان  وقوامز ا  قيالارقاركنذاقناباأالان أأملنل 

 .(2)م   ل ان م قن اف ا وان مما واقس م ان باافلااا   بام   انأ الان   ن امنامقيشان اموان  
 ل  اناكان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذابا ا نم ان م زفابأسلل انابالان أ امبكاا

مبككامابلنامبنا الوان هم امناط لقامكل وان االالسبا اإ ب اأأسبلسافب ا بوان طب امبنان بقطنالأقنابكافلاباا
ن مكمنلنانهاأمامللنامبابل ا او امامأاااإلواوان   ققا لقلااايوكان أ هلفاقن أسالوامزلالا زااكا

 .(3)قن ماوا

 أنواع الالمركزية في نظم الضمان االجتماعي:ثانيا: 

أ منان  م   ل افب ان أسبلل انإلكن  اممقمباافب ان  م   لب ان اء نفلب ان أب اأانب اأق لبشان سبزطااا
قن  م   لبب ان قالهلببب اقأأمثبببوافبب اأق لبببشان سبببزطااا ايببقثانأ بببالان  بب ن امزببب اريبببا للام أزهبب اأاباببب ا زم  ببب قا

قرلمبباان  م   لب ان موببز  ار ا اقن وب  لااامزبب ام أزبفان مسببأقلااان ا ملب ارقانأليسببالان مأ ووب 
  ل ان ما ل اقن أب اأانب اق نا امنالملفان  م ا اأ سللانإلكن ثان ازلااإ  اإكن ناامسأ ز اقموا حام أزه 

ر ارناأأبق  اإكن ثان ق بكثاإكن ثا انهسأ  وان ما  ان بل المبنحا ابلوان المبااامزب امسبأق انأليبا للان م أزهب 
 .(4)مكقنااان ما ل امبام ثابالكنامناسلط ثانإلكن ثان م   ل ا

أمبكانألنبقنعان أا لب اقيلاساامز ا لوانألنقنعامنان  م   ل انإلكن ل اناكانالان ممانانهاأمام اأا
امنان  م   ل .

                                                 
اكنققكان  طلب-1 ا.37ا ان م اشانهس  
اكنققكان  طلبا-2 ا.37اما ان م اشان سابق 
 مأمثبببوافببب ان ناببببالان بببكن ز ا زوبببنكققان بببقطن ا زمبببمانانهاأمبببام ا ءلبببب ا75/27/7275مبببنان  ببب ن ان مبببك  اا71ن مببباكثاا-3

انألا نذ.
ام سناماك ان لاس  ا-4 ان سابق ان أ امكان مكن اف ان ا نقان  م   ل اف اأطبلقاناال ان  ل ا.18ق19اما ان م اش
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ر اأ قلبوان مسبكق لنان أنهلبلللنافب ار امقيبشاسبقنذا بانال ب افب ااالالمركزية في الصـالحيات:-أ
 ان م   ان  ملس ا زالم ا)ن ونكقق(ارقاف ان ه قعارقانأليا للان م أزه او  ل اكفشامنحاقماامااان أ امك

ر امببباالأازبببقان   ببببققا انقان النلببب ا زمببب ضارقان بببقهكثقوببب  لاااوببب فان أاقلمبببااان ن كلببب ا)ن ااببب (ا
  نالنبء امماناسلط ثانإلكن ثان م   ل امز اسل ان امواف ار اقيااألنا ان أأملنل ا زمكمنلناناأماملا

قرناهاأاطبببببب ا اأ قلبببببوا بببببلوان وببببب  لااالسببببببل امبببببمنامبببببقنبطامالنببببب اقم ببببببككثامبببببنان المببببب ان م   لببببب 
 مبااأبألامأاباب اسببل ان امبوافب ان هب قعاباسببأم ن ا ا طب ام  زلبب ن وب  لاااكفاب اقن بكثابببواأ بقنامبمنا

 ابأ بكللاأ با ل امبا ل ارقافوبزل اأأمبمناإنابا ناان امبواقنألنمبط ان م أزهب ان أب اما سبأااان هب قعاقن   نمابا
ق بقامباالاب  ابب ا ا(1)ققمشا ططامق كثا  افب ااقننببان امبوانإلكن لب اقن  انقنلب اقن ما لب اقن أ نلب اق ل  با

 بببك ان وببنكققان بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب ان  اببب نذافبب ان ا نمببب ابم أزببفاموبببا   امزببب ان امببوا
ن مسأق ان م    ار ان مكل ل ان اام ارقامز امسأق انأليا للار ان  م    امناط لقان ق باهاان ااقلب ا

اام بوان ق باهااقن ه قعان قهمل اقن مبابل ان  او اساب اارقا ا لاامبناط لبقان ق باهاان قهملب ان أب ا زب
 .(2)ن ااقل ان أ اأاأب اأطبلقا مكران  م   ل ان اء نفل اقن ماا زبل قي نطل ان ااقل 

لأمثبوا بلنان نبقعامببنان  م   لب افب اوبب فااالالمركزيـة فــي صـرف التعويضــات أو األداءات:-ب
ن أ امبكارقانألكنذناان أاقلماااقنألكنذنأا ن كل ان مسأ ز ارساسااف امنحان اا ارقان قفاثارقامنحاماامااا

ن النل ا زم ضاقن قهكثابا نسب ا زمكمنلناناأماملاارقالق ا  قيالامز امسأق ان ااااان  م   ل ا المااا
ن ممانانهاأمام ا ا ق اهاان ااقل ارقان ه قعان قهمل ارقان مبابل ان  او اإلناأازقانألم ابا وبنكققا

ان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

 اباضان بكقواأأمثبوان  م   لب افب اوب فان أاقلمبااان ن كلب افب اوب فاأاقلمبااان كلب اق ك
 زامبباوان م مبب ارقابوببككاإوببابااان امببوامببناط لبببقاوببا بان امببوابا أنسببلقامببشامكسسببااان مبببمانا
نهاأمبام اثببلالبألاإابب نذاأسبقل اما لبب امباابببلنانإلكن ثان م   لب ا مكسسببااان مبمانانهاأمببام ارقاف قمابباا

روببببب ابان امبببببوامبببببمنايقنمبببببكاقمببببقنبطاأ بببببكك اانإلكن ثان م   لببببب ان ازلببببباا مكسسبببببااان مبببببمانااقمببببااببببببلن
رقايوكان س م اف اأز  ا ايوكان أ هلفامنان اماواف امأابا اماام أالامناأ ا لفان أن و انهاأمام 

                                                 
ان ا ب ا زأأملنااانهاأمامل ا-1 ان م   ل اقن  م   ل اف اناالان أأملنااانهاأمام  ان م    ا.17ام ان م اشان سابق 
ن م بببببككاه أواوببببااان وبببببنكققان بببببقطن ا زمبببببمانا ا7881مبببببا اا75ن مببببك  افببببب ا ا81/778ن م سببببقلان أنهلبببببل ا يبببببلاا-2

ا..ن مأمببمنان أنابببللا7881اببانه اا79ن مببك  افببب ااقن  بب ن  ا7881سبببن اا11ج. امببككا انهاأمببام ان  ببااابءلببب انألابب نذ
ن مزءبب اببببا   ن ان مببك  افببب اا7881 سبببن اا11ج. امببككا ان ببكن ز ا زوببنكققان بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألاببب نذ=...
ن مك  ببب اا71جا امبببكك ا ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألابب نذن ببل ال بببككان أنابببللان ببكن ز ا زوبببنكققان بببقطن ا75/27/7275
ا.25/21/7275ف ا
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 مااأسا لاف اأ هلفان مءطامنام   ا ا لوان أاقلمااا  قنام   ان و فال قناممنامقيشان امو
كسسااان ممانانهاأمام اقف قمااا مااأقف ان ااكاقن ماواقن أ ا لفانإلكن ل امنامكسسااان ممانان م

ا.(1)نهاأمام ابماارناوا بان اموال قلابالوانألمباذانلاب امنامكسسااان ممانانهاأمام ا

ن م    ار ايلالاباضانإلكن ناان ازلاامز ان مسأق ااالالمركزية في إعداد النظم واالستشارات: -ج 
 مكسسببببااان مببببمانانهاأمببببام ابا أاايبببببكامببببشا لمببببااارقاامالببببااا ا الببببب ا ز لببببالابإمببببكنكان ك نسبببببااا
قن  ططاألاواأطقل ان امواق سلان سلاس ان اام ا  سأثما ابا مما لشان  كماأل ان م مشاإنماك اامث ا

م ن بب اناأماملببب اارقايوببكاإنمبباذ ايوببكاأطببقل اببب نم انإلمبب لانآل بب ا اوبب ن ان أسبببلل ا اببلوان المبباا
قوبب ل ا زأ هببوانأل سببنابببا مكمنلناناأماملبباا ا أاايببكامببشان وببلك لااارقان م ن بب ان وبب ل ارقاإنمبباذا

رقان أاايبكامبشان ابب ان م مب لنايوبكاأسبالوا ام ن  او ل اأابا ا المبااان مبمانانهاأمبام ...إ خ
 .(2) م ا ب ان أا بانهاأمام اان امو

ز اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاببا ا نم انابكوابإس اطا لوان  لهلااا زأسلل ام
لاأمكامز امالبا لنارساسبللنافب ان أسبلل اق مباان م   لب افب ان أ طبلطاقن  م   لب افب ان أنهلبل.اقمزب ا

ر انهمأمباكا ا لنانألساساألاأ سللان اموامزب امسبأقللناق مباان مسبأق ان م  ب  اقن مسبأق انإليزلمب 
قن  م   لب ان ما لبب اق بقامبااسببنأط قا ب امبنا بب وان مطزببان ثبان امببنا انفلب مزب انبقعان م   لبب ان اء ا

قمنا  وان مب اان ثان ا ا لنان مب اابا أا ضا زطبلا ان  انقنل ا النان ونكققاق وامااناام 
ابا أا ضاألاا ثاونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاقو  لاأاا.

مان االجتماعي لغير األجـراء مـن هـذأل األسـاليب والمعـايير المطلب الثاني: موقع الصندوق الوطني للض
 للتسيير اإلداري:

إنان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذان م زفابأسبلل انابالان أ امبكا همب ا
ن اماوا ل انألا نذالاأمكاف اأسلل وامز ارسزقبانإلكن ثان لنأل ار الم فامز اأسلل وامكل امالاقمازسا

لأ ببقنامببناممثزبببلنامببنان كق ببب اقممثزبب امبببناروبب ابان امببوا) لببب انألابب نذ(اب بببوان أمبب ل اان أببب ااإكن ث
ن مابنا ان مابنان   فلب  ان مابنان  ب ث ا ا بكك اان  بانقنار اممثزبلنامبنان مابنان أاا لب اقمبنان مابنان   نملب 

                                                 
اكنققكان  طلبا-1 ا.31اما ان م اشان سابق 
ا7223كلسببمب اا1نهأهايلب ان مب مبب ابببلناوببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذاقن ء فبب ان قطنلبب ا زم مبب لنابأببا لخاا-2

ان أ اسنأا ضا اااه  ا.قثل  ا ل امنمق ث.
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ن مببببمانااقلأملببب ابطبلابببب ايانقنلبببب ا بببككأاااأمبببب لااا ا(1)ن وبببنامل اقممثزببببلنامبببنامسببببأ كم ان وببببنكققا
ق بقامب أبطابا نابالا انهاأمام اقلمأا اب واماا قن ا ب اطبابشاإ  نمب اقلاأمبكامزب ان أ افبواقن أمبامن

ق قامااسقفانأط قا  امنا  وان ه ملنان أا للناناا  اطبلاأ ان  انقنل اف ان ه عانألقواقمناثبلا ان اال
انأط قا  وامو ان أ اأب  ا لوان طبلا ان  انقنل .

 الطبيعة القانونية لصندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء:الفرع األول: 

لابكايطباعان مببمانانهاأمبام اب بوا لماأبب ابباأل   اوببناكل  ان أب امبنابلنابباان وبنكققان ببقطن ا
إنا ببلان ببوان قسببلز ان ق لببكثان أبب اأاأمببكامزلابباا ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذامببنان قسبباموان  ملسببل 

ا.(2)نهاأمامل ان كق  اف اأنهللاسلاسأااا

هسبلمااقرنان  مالبب انهاأماملبب اأاببكاركنثانسببأ  ن امببنا بب وان  ببكمااان أبب اأ هزابباا اوبب افبب امابباوا
قأبكمللا بلوان  مالب انهاأماملب الااب افب امب واأبك وان كق ب امبنا ب وا ا(3)نألس ثاقن مل ق  ا ان و  

ر ان سزطااان امقمل اأسا ا ا أمأاسلاسأااانهاأمامل ا أ  لقان أ افوانهاأمام اق هاان ماأمشامنان
كنممباا أبقفل ارسببا لباق زبقوا أ  لبقا ببلوان  مالب اقاازاباار ثبب ااكلب اقببا نا ا   ملبب ان أب امن باا اببلوا

ان المااامنا  وامااماااف ام ارنانألم الأازقابأسلل ام فقامال.

  ببانقنا بل  اثببا ان أسبباكوا بقوامببك انمأبببا ا لمبااان مببمانانهاأمببام امب اامببنارمبب ااان
ن اببالارلامبب اامببنارمبب ااان  ببانقنان  بباا؟ارقابط ل ببب ار بب  ا ببواأاببكا لمببااان مببمانانهاأمبببام ا

امكسسااامام ؟ارقامكسسااا او ام زه ابأسلل ام فقامال؟.

 هيئات الضمان االجتماعي مؤسسات عامة:أوال: 

 ان ه نس ا  كااوا لنان أساذواق قيااطقلوام وااكواقن اشاف اإطا اناالان ممانانهاأمام 
 قف اباضانألنام ان  انقنل ان م ا ن .

                                                 
ن مأازببقابأ كلببكان أواوببااان وببنكققان بببقطن اا7881مببا اا75ن مببك  افبب اا778-81مببنان م سببقلان أنهلببل اا1 مبباكثانا-1

ا.7881سن اا11 زممانانهاأمام ا ءل انألا نذاقأنالم اقسل وانإلكن  اج. امككا
2 ا- Encyclopediauniversalis France, sécurité sociale, S-A France 1997, p1. 

ن ببكق ثا ا7222ن سكنسبب ان ثبان ا اأ  لبب ا بقوان اب فانهيأوبباك اقنهاأمبام  اطن انهيأوبباك اقنهاأمبام ن مازبسان بقاا-3
 .71اما ا7227ما اا71ن اام ا
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فه اإطا ان ناالان ه نسب اقابكا زب ابامأببا ان وبناكلقان قطنلب ا زمبمانانهاأمبام اأاأبب ا لمبااا
بلنمبباانمأببب ان وبببناكلقافبب اإطببا انألنامببب انأل بب  ام وببل امانقلببب ا امببا ا ز ببانقنان  بببااا اممقملبب 

ا.(1)قأكل ام فقامالا

 ببلوان  زببقوامزببب ا لمببااان مببمانانهاأمببام ابببا ا نم ا سبببام أزبببفاا ببل  انأسبباذوا ببواطب ببا
ا؟1031ن أءل ناان أ اط راامزلااامنلانهسأ  وار امنلا

با اقكثا  قننلنان ممانانهاأمام ابا ا نم اناك اا لاأ كلاإااب او ل  اقمبامب ثامبنا بلنان سبكنوا
امب اأ ملزلب ار ان ألا لب اببك اااام أزهبب اهسبلمااقرنان ا نمب ام فباافب اأزب ان م  زب ارنامبب اإابا لب اقرن

اققاكاا لوان الماااف اقمال ايانقنل ا ل ام ككثاق ل اقنم  .

ن مأازببقابببا أناللاقن أسببلل اا1099رقااا91ن مبك  افبب اا99/113  بنابببا  اقعا زم سببقلان أنهلببل ا
ا1 أمب ان مباكثانإلكن  ا زممانانهاأمام اناكوا موا نااماموامنامقنموانإلاابب امزب ا بلنان سبكنوابم

ا0من انمأب ا لمااان ممانانهاأمام اأأمأشابا م ول ان مانقل اقنهسبأ  وان مبا  ا مباارمطباان مباكثا
من ا ق ن ثان امواقن مكقنانهاأمامل افنلن ابم أم اي ن نااق ن ل او  ل اأ كلكام  نااقأأسلسارنام ا

ا.(2)طابا  انقنان االان أسلل انإلكن  ان مق كا الوان الماااق قاماالاازاااأ أب

قماماا اناانإلااب امز ان سكنوافإن ا لسا نا امب افب ارنا لمبااان مبمانانهاأمبام ا امبا ا
 ق ن ثان امواقن مبكقنانهاأماملب افنبلن افب ا بوامباالأازبقابسبل  ااقأنالماباانإلكن  اقمااماباان منقطب اباباا

ا ممانافاا لأاا.

ق ببقان بببكق ا الببب اقم نيببب ا لمببااان مببمانانهاأمببام  مبباارنان كق بب اأزاببباكق ا بلبب اقماببلافبب اأقا
ن ببل ال بببقلاببب اق لببب ان امببواقن  مالببب انهاأماملبب اقباإلم بببانارنالاطبب ا بببلنان ببكق ا موبببا حاق ن لبب ار ببب  ا

ا.(3)هسلمااف ااواأاككانألنام افنلن ا ماابلن اا

اأمام اط را بكلاااقبا م ا ن اناكارن اف اإطا ان مناقم ان أم لال ان زبنانل اف امااوان ممانانه
نهببسان أسبباكوا ببقوانمأبببا امكسسبب ان مببمانانهاأمببام امكسسبب امامبب ارلامكسسبب ا اوبب اأسببلل ام فبببقا

امال؟.

مبببنايبببانقنان مبببمانانهاأمبببام ان زبنبببان اأاأبببب ان وبببنكققان بببقطن ا زمببببماناا1هسبببلمااقرنان مببباكثا
نقناقأأمأببشابا م وببل انهاأمبام ابأنبب ما مكسسبب امسببأ ز النااطببابشاناأمببام اأ مببشاأل  ببالا ببلنان  ببا

                                                 
1- Jaque Audinet, sécurité sociale, éditer par ministére de l’interieur Algérie 1971, p:91. 
2-- JacqueAudinet, Op-cit, p: 91. 
3- JacqueAudinet, Op-cit, p:  92  
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فان سلان  رسا قوان سكنواإ  ا رللنال  ان  ر انألقوارنااامكسس ا ان مانقل اقباهسأ  وان ما  اقنإلكن   
اقل  ان  ر ان ثان ابأنان ونكققامكسس امنان  طاعان  اااأكل ام ف ااماما. امام اأكل ام ف ااماما

مب  فان وبنكققاببأنا اانانهاأمام ان زبنان  لااأكق ا ا ان  ر ان ثان ارنامم قعايانقنان مم
مسببب طااابأناببباا مكسسبب امسببأ ز  ا13/90/1030 مكسسبب امامبب امسببأ ز  ...ابلنمببباامبب فان  ببانقنان وبباك ا

 زمب امامب ان بقن كثافب ان ممب قعاق بقا سببا رلابلارنان ممب عايبكامبكوامبنا رلب افب انمأببا ان المب امكسسب ا
ا.(1)مام ا

نسبببأزالافبببب اقمببببشايبببانقنان مببببمانانهاأمبببام اناببببالان مببببماناا مببباالمببببلهقنارنان ممببب عان زبنببببان 
نهاأمام ان االان ه نس امنا لاان أ  لبباقن م أبق اق سببا بلنان  بانقنان مبمانانهاأمبام ان ه نسب ا

إمبباف اإ بب ارنان ا يببب ان  اممبب ابببلنان وبببنكققا الاأب  بباامكسسببااامببنان  طببباعان  بباااباسببأثناذابامببباا
 ماارنان ونكققالأمأشاب ك امنا اأ مشا  انقنان امواق م ا لان اموقمسأ كمل ا  ام يااانسأ كنلا

قأ كلبكانهمبأ ن ااا اإنا بانان وبنكققال مبشا  يابب ان كق ب  ان   ل ان أ الأمأشابااان مكسسبااان  اوب 
ا.(2)أ ككابم نسللا لنالاقكاألن ال قلابأ  لقانأل كنفان سلاس اقنهاأمامل ا زكق  ا

 ااأببب قنا لمببب ان مببمانانهاأمببام امكسسبب امامبب ا كقنابببا  ا ان أا لببب رمببااروبب ابان بب ر ان ببللنال
سب قطا زمب امامب امببنان  بانقنانألقوا زمبمانانهاأمبام اهالانبب ابا مب ق ثارنان ممب عالاأبب ان وببنكققا

 اوببب اقرنان مكسسبببااان اامببب ا ببب ا افزبببقا بببانايوبببكوافاببب البببناامزببب ال ببب اوببب ن   ا مكسسببب ا اوببب  
ا.(3) نفقان اام ان ولء ان مأ قف اإلكن ثان م

رمباان  ابب ان ثانلبب افببإناوببنكققان مببمانانهاأمببام افب ا بنببانالمببب امببنا لببااطبلاأبب ان وببنكققا
 لبباارنان وببنكققان بببقطن ا ان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام افبب اف نسببااهان وببناكلقان م زلبب ارقانإليزلملبب 

اكلقان م زلب ارقا زممانانهاأمام ابه نساالاأب امكسس امامب اق بلسامكسسب ا اوب امزب ام بسان وبن
قيلاسباالاببان  بقوارنان وبنكققان بقطن ا زمبمانا ا(4)نإليزلمل ان أ انمأبب اامكسسبااان  بانقنان  بااا

انهاأمام اف ا بنانامكسس امام اق لسامكسس ا او .

                                                 
ا سلنامبكان طلفا مكننا-1 ان سابق  ا.312اما ان م اش
بانبقننان وبنكققان بقطن ا اا31اا ا7897مبباطا امبككا بانقنان ثبان  اماز اأوبك امبناق ن ثانإلمب ل اك نسااا بنانل ا-2

ام   ان نم ان زبنان . ا زممانانهاأمام ابلنان قنيشاقنآلفاق
انن سلنامبكان زطلفا مكا-3 ا.311اما ان م اشان سابق 

4- J.J. dupyroux, Op-cit. p: 621 – 622. 
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ق مقعان ونكققاف ام يأ ابمسأ كمل ا  انقنان امواقم ا لان امواق لنان   ل ان أب الأمأبشاباباا
 لباارنان م نفبقان اامب الناان طبابشانهاأمبام اأ مبشا مب ل ا اقكا طاباب انهاأمبام ف اركنذاماام اأاب

 امنايقنمكان  انقنان ابالاقيقنمبكان  بانقنان  باااق بلنايلاسباامزب ان مكسسبااان اامب انهيأوباكل اقن أاا لب 
 او اقبالنالأبلنارنان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام اف ا بنانالاأب امكسس امام اق لسامكسس ا

ا.(1)

فإنببب اقبوببكق ان  بببانقنا اقبببا اقكثاأل  ببالان  بببانقنان ا نمبب  اقنأمامببباا  ااببب امببنان أسببباكوان مطبب قر
ن مأممنان  انقنان أقالا ا زمكسسااان امقملب اققف باا بناان مباكثاا11/91/1011ن مك  اف اا11-91
 ببااال  ماببااامنبب انوبباامزبب ارنما اأاببكاراابب ثان مببمانانهاأمببام ا لمبباااممقملبب النااأسببلل ا10

ر اأببلان أأ لببكامزبب ارنا لمبببااان مببمانانهاأمببام اأاببب امكسسبببااا ان  ببقننلنان مطب بب افبب ا ببلنان ماببباو 
  نالب  اأسلل  اامنانقعا ااامثزااامثوان المااان امقمل الناان طابشانهيأواك اقن أاا  ا اممقمل 

نان أزهبباافببب ار بببكنفاا موببز  ان اامببب اق ببب اأبببقفل افاببكفا لمبببااان مبببمانانهاأمببام ا بببقاأ  لبببقان  اقن 
ن  مال انهاأمامل ابلنماان مكسسااان امقمل الناان طابشانهيأواك اقن ونام الب  ا كفاااأاا  اق قا

اأ  لقان  بح.

ن مأازبببببقابا نابببببالان  بببببانقن اا1001ابببببانه اا91ن مبببببك  افببببب اا01/99قبوببببكق ان م سبببببقلان أنهلبببببل ا
  ا زمبببمانانهاأمببام ان ببل الابببكاأببك واف بب امبببنا وببناكلقان مببمانانهاأمبببام اقن أناببللانإلكن  اقن مببا

ن سزطااان امقمل األاواأ سلناأناللاناالان ممانانهاأمام ان ل ا لاأأ ز امن ان كق  امنلاأأسلسااا
 نابببالان مبببمانانهاأمبببام افببب ان ا نمببب اسبببقنذامزببب امسبببأق ان أءطلببب انهاأماملببب ارقافببب اماببباوان أنابببللا

انإلكن  اقن ما  .

نمأبببببب ااوببببنكققان مبببببمانانهاأمببببام ا ءلببببب انألاببببب نذاا01/99مبببببنان م سببببقلاناببببكان مببببباكثانألق بببب ا
(CASNOSاإ بك ا لمبااان مبمانانهاأمببام ان منوبقاامزلاباافبب اإ مباكثا)ا11/91مبنان  ببانقناا10

ار ا قا لم اممقمل النااأسلل ا اا. ان مأازقابا  انقنان أقالا ا زمكسسااان امقمل انهيأواكل 

ن سبا فان بل  ابببأنا بلوان وبناكلقاأأمأبشابا م وببل اا01/99 سبقلامببنان ما91 مباارمبافاان مباكثا
قأ مببشافب ام يأابباامببشانآل بب لنا زأمب لشان أاببا  اق ببلنايببقننلنان مببمانا ان مانقلب اقنهسببأ   ل ان ما لبب 

                                                 
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-1  .315اما ان م اشانهس  
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(اقأقمشا لوان وناكلقاأ ااقوال ان ق ل ان م زفابا ممانا99-01نهاأمام اهسلماا لنان م سقلا)
ا.(1)نهاأمام ا

لنانوببوان بب ارناوببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذالاأببب ا لمبب اممقملبب النااأسببلل اقباب
 اقل مشافب اماام أب امبشان ءلب ا ز بانقنان أابا   ا ااالأمأشابا م ول ان مانقل اقنهسأ   ل ان ما ل 
اقل مشا قوال ان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام .

 الشخصية المعنوية للصندوق: ثانيا:

ق بببببلنالانبببب ارنبببب ا  بببببوامكسسبببب امامببببب ا ام وببببل ان مانقلبببب ا ببببب ار ببببكار  ببببانان مكسسببببب ان اامبببب إنان 
ق رلنبباارنان وببنكققان قطنلززمببمانانهاأمببام ا ءلبب ا ام وبلأااان مانقلبب ان مسببأ ز امببنام وببل ان كق بب 

قلأ أبببامببناأمأببشا انألابب نذالاأببب ا لمبب امامبب ا ببل  امببنان طبلابب ارناأ ببقنا بب ا ببلوان م وببل ان مسببأ ز 
قمل ننلب امسبأ ز امبنا افل بقنا ب المب اما لب امسبأ ز امبنالمب ان كق ب  اقابابلوان م وبل امبكثانأبام ن وبنكقا
قل بقنا ب ار زلب ا اقل قنا  ارمقن  اق  قيب ان  اوب ابب القاااباا أ  لبقان ءب ضان بل ايبالاألازب  امل ننلأاا

مبشامبكلانإل بب وا ان ب قنهسبأ  وافب اإكن ثارمقا اقل بقنا ب ا ببقان أ امب  ان أاايبكاقيببقوان ابباااقن قوبالا
.ا(2)بمباا زكق بب اممثزبب افب اق ن ثان مببمانانهاأمببام امبناكق افبب ان  ياببب اسبقنذان أسببلل انإلكن  ارقان مببا  ا

ا.(3) لاال قنا  انامبالاب امناإ نكأ اقلمثز اف اأو فاأ ارمالان  ماذاق قان مكل ان االا

با م وبل ان مانقلب اقباهسبأ  والاا اأمأشان وبنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذا
ا.994-01ن ما  اقنإلكن  ابناان م سقلا

رناأ ببقنا بب ا اقلأ أببامزبب انهمأب نفا زوببنكققابا م وببل ان مانقلب اقباهسببأ  وان مبا  اقنإلكن  
 اقنناأ قنا  ارمقنواق  قي ان  او اب  اقمل ننل امسأ ز امنامل ننلأاا الم اما ل امسأ ز امنالم ان كق  

                                                 
1- LARBI LAMRI, le systeme de sécurité sociale en Algérie, Op-Cit, p:41 + I.U.T CASNOS, 
Op-Cit p ;17. 

 ان بل ال بككاوب  لاااق لب ان امبواقن مبمانانهاأمبام ا7227ر أبقب اا79ان مك  افب ا119-27ن م سقلان أنهلل ا يلاا-2
 .7227 سن اا31ج. امككا

ن م بببككان أواوبببااان وبببنكققان بببقطن ا زمبببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألاببب نذاقأنالمبببب اا778-81ن م سبببقلان أنهلبببل ا يبببلاا-3
ن ببببكن ز ا زوببببنكققان مببببمانانهاأمببببام ان مأمببببمنان أناببببللا ا75/27/7275قن  بببب ن ان مببببك  ا اقسبببل وانإلكن  ان سببببابقال بببب و

ا.ن م اشان سابق انألا نذ
ان سابق. ا21-87منان م سقلاا7ن ماكثاا-4 ان م اش
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قننا ا1قرنالأمأببشاباهسبأ  وافب اإكن ثا ببلوانألمبقنواقمببكقناا ا أ  لبقان ءبب ضان بل ايبالامببنانازب القااابا
ا نذان أو فااان   م ا  وال  . اأ قنا  ابا أا  اسزط اابال امقن كواقنسأثما ارمقن   اقن 

 لامبواا قن ءال امناأ  ل ا لنانهسأ  وا  اإمطاذان ونكققايك نا بل نامنان   ل اف اإكن ثامبكقن 
.اقبم أمب ا بلنانهسبأ  والسبأطلشان وببنكققا2مزب اأ  لبقار كنفب ابسبب م اقم قنب  اقفبقاناامب ان  باا
قكقنان أبباطا ا ا با جانطباقان بنالان ما لب ا زكق ب  اقأنملب امبقن كو اقنسأثما ارمقن   امما س انماط ان ما  

ل مشا قانآل  ا  قنمبكا اوب اب  ن ناان سزط ان م   ل ارقان   قمل .ا ماارناو فا  ققان مسأهلكلنا
ا.3منهوز امناي ن نااقنالان و فان مأبا اف اكقنم ان كق  ا 

 ببل  انأسببباذوا ببواوبببناكلقان مبببمانانهاأمببام افببب ان ا نمبب اأأمأبببشابابببلوان   لبب افببب انهسبببأ   ل ا
الابامأبببا وان ببناان م اابب ا زناببا99-01هسببلماا  لبب انسببأثما ارمقن اببا؟ا  ااببب اناببقكا زم سببقلا ان ما لب 

ناكوالااوامناي ن ناا بلوان وبناكلقاهسبلماايب ن ناامازبسانهكن ثا لب ا ان ما  اقنهكن  ا الوان وناكلق
اايبقوان اباا ا او اماأازقامنااابامكنكان مل ننلاا انافلثاإهابمقنف  ان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام 

ا.4وانهكن  اقنهاأمام اقن و  مما لشانهيأناذاقن   نذاقن وان مبان الناانهسأاما اقن قوالا

ن ق ل ان م زبفابا مبمانانهاأمبام امبناإ ءباذاا لنان  انقنار ث امنال  اف ا لنان  وقاام نا
ر السب  اببأث ا اا .رمباافلمباال باانسبأثما ارمقن ب افب ا ا5ي ن امازسانهكن ثاقااز ابباط اقمبكللانألثب 

قبل  افإنانهسأ   ل ان ما ل ا اشاو  اقناأمام لسمحا  اإهابا  لالابأمماواف ام وامنا ناالنااطاب
نمباامابب كامببا نااكن ببوانبباا  وبناكلقان مببمانانهاأمبام افبب ان ا نمب ا لبب افازلبب ار ا لب امزمقسبب اقن 

أأأ كا لوان ه  ثامنا  وارنا واماالأازقابا أناللان مبا  ا زوبناكلقال بككامبناط لبقايب ن امبنا ايانقن 
.قيبكالهسبب اأببك وا6 اق بلنان ببق ل ان م زببفابا ما لب افبب ابابضان  بباهان بق ل ان م زببفابا مبمانانهاأمببام

رمبقنوان وبنكققاا بقنارن ان كق  اف اأسبلل اقأقالب ارمبقنوا بلوان وبناكلقاقمبكلاأب  ا اباان سبزط ان مطز ب 
ف قفاامناسقذاأسلل  اابا أا  ا ام وو ارو ا ءالااامالن اأأمثواف اأءطل ان م اط ان مممقنامناا

 ل  اهالسمحاباسأاماواقن كناان ونكققاقممأز اأ اإها زءالااان م ككثاف ا لنا امنلنملاعا  ققان مكا
ان  انقن.

                                                 
ا اموا لز ا-1  .773ا ا7819 امنمق نااااما ابل قاان ا بل  ا انا ل ان مكسسااان اام  ان ك أق ام مك

افا ققان باماا-2  .753ا ا7899- ان ا بل ان ساقكل ان أأملنااانهاأمامل اقنااماااف ان ممز   ام مك

افا ققان باماا-3  .753اا ان م اشان سابق ام مك

ان سابق. ا21-87منان م سقلاا17ن ماكثاا-4  ن م اش

انهس . ا21-87منان م سقلاا17ن ماكثاا-5 ان م اش
ان سا فان ل  . ا21-87منان م سقلاا59قا51ن مكأاناا-6
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قن أبببب اروبببب اام زلببب اقهملببب افإنابببباا ارمببباافلمببباال بببااق بببباهاان وبببناكلقار ان المبببااان  م   لببب 
نمببااأبامبب اماامابباان مأمثزبب افبب اك اهأأمأببشابا م وببل ان مانقلبب اقهاباهسببأ   ل ان ما لبب  فبببشانألكنذناارقاقن 

أز  انه نكناامناط لقان أهقلضا ا ذامنان سزطااامناط فان مكل ان االا زونكققارقان اقنان م زفا
ا.ا1با امزلااان ما ل ا
 أ  لبقان ابكفان منمبقكافب ان ا نمب اا  ل ا زوبناكلقانانهسأ  وان ما  ان ل الألابامطاذقبل  افإ

بببواأب ب ا ببلوان المبااامببنار بلان قسببامواقنألسبا لبانألساسببل اهالانب اننهوبا ااامببنان كق ب اننهوبباهاأامباا
ن بببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا زامبباوا لببب اا ببل  افا وببنكقق ا زسلاسبب انهاأماملبب ان أبب اأنببقطاباببباان كق بب 

 ب لبب ا لمببااان مببمانانهاأمببام امبب أبطان أببباطاقثلبقامببناط لببقامبباالابب فابا قوببال انإلكن لبب اانألاب نذ
اكق  ار كنفاااب .ن مممقوابااا أ اأ  قان 

 سلطة الوصاية أو الرقابة على الصندوق:-ثالثا
  كار مشايانقنان ممانانهاأمام انماطان ونكققامنان نا ل انإلكن ل اقن ما ل ا  ياب ارقاقوال ا

  بببب اهالسبببب ذانسبببأ كنلانسببببأ    افبببب اإكن ثام فببببقا ان كق ببب اممثزبببب افبببب اق ن ثان امببببواقن مبببمانانهاأمببببام 
افلم ابل  ابا اكفان ل اقاكا أ  لق. ان ممانانهاأمام 

قنهسبأ  وا اقن كق  اف امما سأااا الوان  ياب اأ اقواكنمماانناأقفبقاببلنان موبز  ان اامب امبناااب 
ا.(2)ن م ق  ان   لاأقفل وا زونكققامنااا ار   ا

نامببشاببباأل   ان  ياببب امزبب ا لمببااان مببمانانهاأمببام ابببا ا نم اأبب نم ا(3)إنايلبالاناببالان قوببال ا
 لبباارنان كق بب ا اببببااكق ا بلبب افبب اأقالببب اقم نيببب ا ببلوان المببااامبببناط لببقاسببزطاااق ن لببب ا اأأسلسبباا

فمببث اق ن ثان ن بواأمببا سا ام أزهب امزب ان ببأ فانألنامب ان  اوب ابا مببمانانهاأمبام افبب اأزب ان م  زب 
 اناالامماوان ب  اق ن ثاق ن ثان ولكان ب   اأما سان  ياب امز ان  ياب امز اناالامماوان س  ان  كلكل 

ان كفاعان قطن اأما سان  ياب امز اناالان اس   اق  لن...

                                                 
انهس ا21-87منان م سقلاا3ن ماكثاا-1 ا .ن م اش
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-2 ا.317اما ان م اشان سابق 
ن قوال ال أ راإبكن اااب زم ارن  ياب راألنان قوال اب كالنأااانوط رايانقن ا ااابا  بانقنان مبكن اق ب اأابكفا وب ناا-3

أل زلب ان  انقنلب ا زالمبب ارمباافب ان  بانقنانإلكن  افبإناف ب ثان بن اافب ان اإ ب ا مالب ان  اوب ارقفايبكانأل زلب ان  امبشا م أمبلاأاا
ق مالأاببباامببببنا ان مقوببب امزلاببباا لسبببباامسبببأباكثافبببإنان اببببكفانألساسببب ا اببببلوان قوبببال ا بببقان  هببببااامزببب ان موبببز  ان اامبببب 

اما ان م اببشان سببابق ان  امبب ا سببلنامبببكان زطلبفا مببكنن ان أاباق نااقن مما سببااان أاسببهل ان أب ايببكاأ أ بابباا ببلوان المباا
ا.317
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رماافلماال باان نابالان ابالاقنابالاممباوان منباالاقنابالان مبقاهلناقنابالاأبأملنان مبل ق  ا زامباوا
لامبنان م سببقاا0 لب انألاب نذاف ببانالامبواأ بباا يابب اق ن ثان امببواقن مبكقنانهاأماملب اطب بباا بناان مبباكثا

ا.(1)ا99/113

إنامما سب ان  ياببب ارقان قوببال امزبب امسببأق اق ن ثان امبواقن مببكقنانهاأماملبب الببألابقنسببط امكل لبب ا
ام   ل ا  امكل ل ان ممانانهاأمام ان أ اأن سلاإ  امكل لألناف ملألناق ماما

ن ما لببب انلاببب ان مكل لببب ا زما لببب مام سبببم ا ببب انأل ببب  اإ ببب ام أببببلنال بببقلانألقوابم نيبببب ان امزلبببااا-1
 انمباان م أببان ثبان افل بقلان أنابللانإلكن  اقم نيبب ان وببناكلق اقن مبكنكانإل وباملاا اقن م اسبب ا زوبناكلق

قابببقكان أببببك  اان طبلبببب اقن مببببقنكان وببببلكهنل اق ببببوامببباالأازببببقابا اانبببببان طببببب اقن ا يبببب ابببببلنان وببببناكلقا
اقن مسأمهلاا.

بببببلنال بببببأاانألقوابم نيببببب اأطبل ببببباااأن سببببلا ببببب انأل بببب  اإ ببببب ام أامنلاببببب ان مكل لبببب ا   طبببببا -1
رماان ثبان المبا سان قوبال ا ا قنكاان امو انإلمانااان اامزل  ان أم لاااان مأاز  ابا أأملنااانهاأمامل 

ا.(2)فلماالأازقابا منا ماااقأ ولوانهمأ ن ااا انإلكن ل ا زوناكلق

منب ا اأقمبشان وبناكلقاا0اكثابا مبا01/99رماا ا لاافإناسزط ان قوال ارقان  ياب ا كك اان م سبقلا
اأ ااقوال ان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام  .

 لباالأبق  اق لب ان امبواقن مبمانانهاأمبام افب اماباوان مبمانانهاأمبام ان مابالان أا لب مالبباك ا
لامببوامزبب اأا لب اناببالان أءطلبب ا اببإيأ نران ماببالل ان  انقنلبب ان مأاز ب ابا مببمانانهاأمببام اقن أاامبكلاا

مامل اقأنملأ الباك اب واإا نذامنامأن اأكمللامناقم ان ممانانهاأمام اقمماناأقن ناباان مبا  انهاأ
لباك اب واك نساااقب االاكفانان  ان  هااامز ان ممانانهاأمام اقأ يل انألم اوا ابم واكنملاقلنهلو
ا.(3) ماالسا امز امو ن اقأ ملكاأسلل ا لمااان ممانانهاأمام  ان أ ملزل ا زقيال 

أأبق  امما سب ا بلنان  ياببب ان مكل لب ان م   لب امزبب امسبأق ان بق ن ثاق بب امكل لب ان مبمانانهاأمببام ا
اقأملار بشامكل لاااف مل اأنأكبابا ماالامز ان أقن  .

                                                 
1- JacqueAudinet, Op-Cit, p: 92. 
2-JacqueAudinet, Op-Cit, p: 93. 

 ان م ببككا وبب  لاااق لبب ان امببواقن مببمانانهاأمببام ا7227ر أببقب اسببن اا79ن مببك  افبب اا27/119ن م سبقلان أنهلببل اا-3
 .7227سن اا31ج. امككا
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ن مكل لبببب ان ه ملبببب ا أمببببب لشان مببببمانانهاأمبببببام اأأ زببببفابإمببببكنكاممبببببا لشان نوببببقاان أمببببب لال ا-1
ن سببا امزبب اأنهلببلان أمبب لشاقن أناببللان مامببقوابابباافبب امابباوا امببام قن أنالملب افبب امابباوان مببمانانهاأ
ن أهاقضاف انهأهايلااان  اوب ابا مبمانانهاأمبام امبشان الا بوا ان ممانانهاأمام اقممانام نيبأاا
اقن المااان مانل اقمأابا اأطبل اا.

قن م نيب ان طبل اقأ ا لفاان أ هواباملشان مساموان مأاز  اهسلمااباألساا اقيامم انألكقل اقنهأهايلاا
ك نسببب ان  بب ن ناان أببب اأنهبببل اا اببانان طابببقنان مسببب  اق بببلنا بببوامببك قهاامابببا ساإكن ثان وبببناكلقا ان ابب ج

ا.(1)ن ممانانهاأمام ان م أبط اباألكنذنا

ن مكل لب ان ه ملب ا ز سباباااقن ك نسبااان ما لب اأأبق  ان  لبالابا ك نسبااان ما لب افب اماباوان مبمانا-1
اام .نهاأم

قن سا امزب ا ا مااأ قلابك نس ان  مقفان أ كل ل اقن  واموان م اسبل ا المااان ممانانهاأمام 
أطبلبقان أمب لشاقن أنابللان مامبقوابامبااقن مأاز ببلنابا موباكي امزب امل ننلبااا لمبااان مبمانانهاأمببام ا

 ببباسامزبب اأببقن ناوبببناكلقاقم نيببب اأنهلببل ااقك نسبب امبببكنقهااماببا سانإلكن ثان أبب الم بببنارنال ببقنا اببااننا
قأاملشاقأ زلوان اكنقوانإل وامل ان أ اأاك اا لمبااان مبمانانهاأمبام اقن  لبالا ان ممانانهاأمام 

ابأز لواا.

ن مكل لبببب ان ه ملبببب ا زأاامببببكلاااقنألمببببب اوان أ امزلبببب ا ز مالبببب ماأأبببببق  اك نسبببب ان  ببببقننلنانألساسبببببل ا-0
ءاوان مازببببببسان ببببببقطن انهسأمببببببا  ا زأاامبببببببكل امأابابببببب ارمبببببب ا زأاامببببببكلاااقمأابابببببب انمبببببباطاااق وببببببامزاا

انهاأمامل اقن  لالاب واك نس ارقانماطالاكفاإ  اقمشانألم اوان أ امزل ا ز مال .

أ بقلابم نيبب اأسبلل ا لمبااان مبمانانهاأمبام ااسأمب نفل مإلن مكل ل ان ه مل ا زأ لللاقن ك نسبااان-1
ماا ساإكن ثا لمااان ممانانهاأمبام اقن موباكي اك نس اأ ا ل امكنقهاا اقنيأ نران أو ل ااان م مم 

أطبقل اف لبااام نيبب انه بااان وب  ان أب ا ب امزب امباأقان مبمانانهاأمبام اقمبماناننسبباامااا امزلابا
مبببشان مناقمبببب انإلم ملببب ان قطنلبببب اقن مببببباك ثابا ك نسبببااانهسأ مببببافل ان  اوبببب اببببا أقن نان مببببا  ا وببببناكلقا

ا.(2)ا فل ا قوان ممانانهاأمام ن ممانانهاأمام اقن مكنكامل  ناا

                                                 
فببب اق ن ثان امبببواان مأمبببمناأنابببللانإلكن ثان م   لببب ا79/72/7227ن مبببك  افببب اا27/118مبببنان م سبببقلان أنهلبببل ا1ن مببباكثا-ا1

ا.7227 سن اا31قن ومانانهاأمام اجا امكك
اف اق ن ثان امواقن ممانانهاأمام ا118-27ن م سقلان أنهلل اا-2 ان مأممناأناللانإلكن ثان م   ل  ان م اشان سابق. 
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قمببنا نببباانوببواإ ببب ارنان قوببال انإلكن لببب ارقان  ياببب امزببب ا لمببااان مبببمانانهاأمببام ان أببب امبببنا
 لب انألابب نذالاببارناأمبا سابا  لهلب ان أب اأسبمحابأسببالوازامباوامبمناااوبنكققان مبمانانهاأمبام ا 

 اانانهاأمببام اق ببب اأ سبببلنان  بببكمااقفاا لبب اأطبلبببقان مبببباكئانألساسببل ان أببب ال بببقلامزلابباانابببالان مبببم
قأ  لقان أقن نان ما  ا ابلوان وبناكلقاقن أب اسبنأا ضا ابااه  باافب ا اقمو ن ان أسلل  اقأ ملكان نه اا
ا لنان ب ا.

قبا م ا نبب امبببشان أمببب لشان موبب  انابببكاإكن ثان مبببمانانهاأمبببام ان موبب ل اأبببألابم أمببب اوبببناكلقا
ا.(1)ل اباإلماف اإ  ا ياب ان ااا ان م    ا زم اسبااا اما ا ناالان قوال ارقان  ياب ان ق ن ا

ف ببكارنمبببأا اإنان ااببا ان  بباملامزببب اأسببلل انابببالان أببأملنانهاأمبببام افبب اموبب امببب ابم ن ببوامأابببككث
مببنا بببلناا0قنوبباان مببباكثا اوببنكقيلنار بببك ماا  ك ببا اقنآل بب ا زأبببأملنا1099 سبببن اا110ن  ببانقنا يببلا

مانقلببباامسبببأ  الطزبببقامزلبببب امكسسببب ان أبببأملناقنهك بببا ا زامببببوان  بببانقنامزببب انمأببببا ان وبببنكقيانام وبببباا
ا.(2)قنمأب اا لوان مكسس ام واامنارم ااان  انقنان  ااا

أبببق  اإكن ثان أببأملنانهاأمبببام امكسسبب ان أأملنبببااانهاأماملببب اا1090 سببن اا10قبوببكق ان  بببانقنا
ر انمأببب اامبب اامبببناان ناببالان  ببانقن اقب لبباا امببا ا ببنهس اق زبباام ببوان وببنكقيلنان سببا هاان ببل  

رمبب ااان  بببانقنان  ببباااقبابببكاااببق امبببك ار ملببب ان بببكق ان بببل اأ ببقلابببب امكسسبببااان أبببأملنانهاأمبببام ا
سبن اا09ألال  ابوكق ان  انقنا يلا(.3)قم ق ثانيأ نبااامنان ناالان  انقن ا  م ااانهمأبا ل ان اام ا

لاأ ق باا بلوان مكسسب اإ ب ا لمب اثب ان ل اي  انمأبا امكسس ان مبمانانهاأمبام امكسسب امامب ا1031
ثببلانوببأاز ال بب اا1030 سببن اا31مامب ا زأأملنببااانهاأماملبب ابم أمبب ان مبباكثانألق بب امبنان  ببانقنا يببلا

ا.1031 سن اا30ن ماكثان  امس امنان  انقنا

نأاببببب ان ممببببب عانااببببباااكلبببببكنافببببب اإكن ثانابببببالان أبببببأملناا1099 سبببببن اا90رمبببباابوبببببكق ان  بببببانقنا يبببببلا
مببباذاوبببنكقيلنا زأأملنبببااانهاأماملبب اوبببنكققا بببااا زأأملنبببااا زابببامزلنابا اابببا انهاأمببام اقل ببب ابإن

نإلكن  ا زكق بببب اقن المببببااان اامبببب اقوبببببنكققا ببببااابا أأملنببببااا زابببببامزلنابا مكسسببببااان اامبببب اقبا ق بببببكناا
نهيأوبببباكل ابا  طببببباملنان أابببباقن اقن  بببببااا لببببااأأبببببق  اإكن ثان وببببنكققانألقوان المببببب ان  قملبببب ا زأبببببأملنا

قأأق  اإكن ثان ونكققان ثان ان الم ان  قمل ا زأأملنااانهاأمامل اقنمأب اا  ان المألنا لم ا اااقن ماام

                                                 
ا سلنامنوق ا-1 ا.31ق33اا اكقناسن  اكقناطبا  ايانقنان أأملنانهاأمام  ام مك
 انإلسبب نك ل  ان ناببالانألساسب اقن ببنالان م مزب اكن ان مطبقمببااان اامالب  ان أأملنببااانهاأماملب امب ر ام مبكا سبناياسببلا-2

ا.58اما ا7272قاا7221طبا ا
ا سناياسلا-3 ا.58اما ان م اشانهس  ام مك
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مامب اق اباان م وببل انهمأبا لب اقأأببشاق لبب ان أأملنباااقأ بقنا ابباامل ننلب ا اوب امببمنان مل ننلب ان اامبب ا
وبابااان امبواأأببق  اإ ا(1) زكق ب ا كن أب ان المب ان اامب ا زأببأملناقباانبامباالنمبأاوبنكققا ابب جانألمب نضاقن 

ان و  .

قفبببب انأابببباوا بببببكلاا زممبببب عان أببببأملن افببببب اموبببب اقن بببببقاأق لببببكان ااببببا ان  ببببباملامزبببب اإكن ثان أبببببأملنا
ألاأق لببكان المأببلنابالمبب اقن ببكثاق بب ان المبب افب.ا(2)ا1001 سببن اا199نهاأمبام اأببلاوببكق ان  ببانقنا يببلا

قأ بقنا ابلوان المب ان م وبل ا اكقيلنان سا هاان ل  ن  قمل ا زأأملنانهاأمام اقروب ااأأق  اإكن ثان ون
قأسببب  امزلاببباان  قنمبببكاقنأل  بببالان  اوببب ا انهمأبا لببب اق اببباامقن نببب ا اوببب اأز بببقابا مقن نببب ان اامببب ا زكق ببب 

اقأأبشاق ل ان أأملناا. ابا المااان  قمل 

مزببب االاأببب ا ببلنانهأاببباوان  ببكلاا زممبب عان موببب  انأاا بباال  ببقاأ هبببلضان موبب قفاااقن أسببالو
نا اناهلن  اأمل اباضاف قعان أأملنا ه عان أأملنان و  ا ان مسأهلكلن ا.(3)قن 

قماان  ا اف ا لنانإلطا ارنانأااوان مم عان مو  ان قان أق لكا نالان أأملنااانهاأمامل اسن ا
ا99/113اباذامأببأ  نااببكنام ا نبب ابا أمبب لشان ا نمبب  ان أب ااابب اابببقنك ان أق لببكا كلبب ابا م سببقلاا1001

ن مأازببببببقابببببببا أناللانإلكن  اقن مببببببا  ا زمببببببمانانهاأمببببببام اقن ببببببل اأاسببببببكابا أ سببببببان ان  انقنلبببببب ا زأأملنبببببببااا
ان أ اسنأأ ا ماا اأاااه  ا.ا1010نهاأمامل ا سن ا

 خصائص نظام صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء: :الفرع الثاني

ناالان ممانانهاأمام ابا ا نم ابأنب الأمل اناالان ممانانهاأمام ا ءل انإلا نذاقبوه امام ا
ناالاإابا  الز لان م اطبلناب ابم ق ثانهن  نطاف ا لماأ افاقام أبطابا ناالان ابالال أبق امزب ايقنمبكا

اقلأوفابا طابشانهاأمام اقل قلامز ارساسان أ افوانهاأمام . اقمبن امز اسلاس ان أق لك ارم ث

ف ان بكقوان ناملب ا لبااا مل ا او رالنانإلااب  ارقانإل  نم ا  اإنان أأمنظام إلزامي )إجباري(: أوال:
.إناابا  ثانإل بب نلا(4)هالبك  اامبقعان مببكمنامزبلالان ملبب ان أبأملنا ابلارقا زماأمببشارقاهيأوباكان كق بب ا

                                                 
إ بببب اا713اا ا7891 انإلسببب نك ل  اكن ان مطبقمبببااان اامالببب  ان قسبببلطافببب ان أأملنبببااانهاأماملببب  اموبببطه ان امببباوا-1

ا.32اما ان م اشان سابق اقم مكا سناياسلا717
 ا7815 سبببن اا18ن ماببكواأل  بببالايببانقنان أببأملنانهاأمببام ان وبباك ابا  ببانقناا7881 سببن اا721ن  ببانقنان موبب  ا يببلاا-2

ا.79/21/7881)م   (ابأا لخاا71ج. امككا
ا سناياسلا-3 ا.37اا ان م اشانهس  ام مك
 ا7819سبببن اا77ن اببككا امازببب ان امببوان ا بلبب  املببب انه ألا لبب افبب ان ببكقوان ا بلبب ن أأملنببااانهاأما امبببكان  زببللان  امبب ا-4

ا.99اما
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 لبببب ارنببب افلمبببباال ببببااناببببالان مببببمانا افببب ان أببببأملنانهاأمببببام ا بببب ان ءا بببب افبببب ااملببببشاكقوان اببببا ل
ألاب نذا)ن مسبأ زلن(افبإنان  ثلب امبنان بكقوان ا بلب ار مباأالا نابالان ألبا  انهاأمبام ا زامباوا لب ان

 ا بنبببان ا لبلبببا ان سببباقكل  ان مءببب ب ان ب ببب لن امبنبب امزببب ا  لببب ان اامبببوا لببب انألالببب امثبببوامق لأانلبببا
قيببكا اب لباايبكاأسبل ان بكقوا بلنان ناببالانه ألبا  اإ ب ا ابانانألنامب انإلابا لب  ا(1)نأل كنا ان  قلبا

باأل كنان أ اأم فامز االل وان ابااامانل ا او ابالوان همااان مانل امثوان اب ان م املنأ اابأس
  بببنامأبب اسببباواقنن ببب طا اأسببلل انابببالان أ امببكا زم ببباملنان مبنببب امزبب ا  لببب انهنمبببمالا اببلنان نابببال

ا.(2)ن م ام الوبحامز لابالنان ناالا

فقاببكاارنامب اإابا لبب ا اأأسلسببااا ب ا بكام فببااأابككارنامبب ان مبمانانهاأمببام امنبكرمباان ا نمبب اف
فمنابلنانألنام ا ان ألا ل اق قاناالامق قاامنان سزط انهسأاما ل ان ه نسل  ا)إ  نمل (اقرنام اأ ملزل 

نألنام ان  او ان أ امنابلناااناالاأبأملنا ان ناالان ه    انإلابا ل اف اأز ان م  ز اناكان ناالان اال
ا.(3)ذاف ان  طاعا ل ان ه   ان مل ق  ا زاماوا ل انألا ن

لكوا لنامز ارن امنلاأأسلساناالان ممانانهاأمام ا هم ان اماوا ل انألا نذافب ان ا نمب ان بل ا
ا اناف ابكنلأ الأ هواف طابأأملنان مل ق  انمأب اناامااإابا لا.

لمبببببااال وببببكابا طببببابشانإل  نمببببب اقنإلابببببا  األنامبببب ان مبببببمانانهاأمببببام ارنان ا يبببب اببببببلنا ببببلوان ا
بواإنان ا ي ا ا(4)قن مكمنلناناأماملاا لساام ي اأاايكل امثوان أأملنان  ااا)م قكان أأملنان  او (ا

ببلنا لمبااان مببمانانهاأمبام اقن مبكمنلناناأماملببااموبك  اان  ببانقنان بل ارقابك ااق ببقايبانقنان مببمانا
ا.(5) لسان ا كار اإ أ نلان مكمنلناناأماملاا قاإ أ نلاموك وان  انقناقا انهاأمام 

إنايبانقنان مبمانانهاأمببام ا بقان بل ال ببككارطب نفان ا يبب ان أأملنلب اقل ب  ايلامابباامزب ان ببقاها
فابقال بككانألمب ااان ببللنالنطببقامزبلالانابالان مبمانانهاأمببام ا البكعاماباوا ز لبا افب ال بب ارمبامال
ا كاننطباقان ناالامزلالاكقنان نا اقل   ايلالان ا ي ان أأملنل ابم اسقنذابامأبا  لاممق لنارقامسأهلكلن

 مباال ببككا بلنان نابالان   ببققاقنه أ نمبااان نامببم امبنا بلوان ا يببااان أأملنلب اأ كلببكناها اإل نكثار امبنال
                                                 

ان  ام ا-1 ان ا بل  ان أأملنااانهاأمامل انه ألا ل اف ان كقوان ا بل  امبكان  زلل ا ماز ان امو ا.98اا ن سابقن م اش
 ا امببكاقن مبببمانانهاأمبببام ان اببب ان م ببباملنانأل كنببب يبب نذثافببب انابببالان أ ان أمببب لاااان ن ابلببب  ان اببب ان م ببباملنانأل كنلببلنا-2

ا  قامكلك ا.73اما ا7221 انأل كن اممان اب اام كلامناط فان م ام ام مك
3- JacqueAudinet, Op-Cit, p: 59. 

اموطه ان اماوا-4  .751اما ان م اشان سابق 

ا سلنامنوق ا-5 ا.31اما ان م اشان سابق ام مك
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فاببقاهال ببككاإطببا ان ا يبب اف سببابببوالأابباق ال بب اإ بب اقمببشا الأب  ار امابباوا بب  نكثافبب ا ببلنان وبكك
أ بككوا ا(1)فابقالاأبب انابالاأنالمب  ا ناباملبشام ن زابااقممبمقناار  امااامنلاإنماماااق أ انن مامااامبا

ايقننلناقم نسللاقي ن ناا أنهللواكقنار لابالنانهمأبا اإ نكثان م اطبلناب .

ر ارنانه أ نمااانإلابا ل اف امااوان ممانانهاأمام الاأب اموك  اان  انقنان ل ارنمأ ااق قا
ا.(2)منان  انقنان مكن ان ا نم  اا90اكثايانقنان ممانانهاأمام اقف اا ناان م

قبماارناناالان مبمانانهاأمبام الاأبب انابالاأنالمب ا بلنامباالاابوايقنمبكاأسبلل ا بلنان نابالامبنا
  نان ناالان االان ل المثزب ايبانقنا ار ايقنمكاأاأب ايقنمكافم ثاهاق انهأهاقامز ام ا هأاا ان ناالان اال

 ببقان نابالان اببالابمانباوانهيأوبباك اقنهاأمبام اق ببلسان نابالان اببالاان مبمانانهاأمببام افب ا ببلنان وبكك
ألنان ناببببالان اببببالان أ زلببببك الأازببببقاب مالبببب ان  ببببللانألساسببببل افبببب ان ماأمببببشاق بببب ان   لبببب ا ابمانببباوان أ زلببببك 

رمببباان نابببالان ابببالان بببل المثزببب ايبببانقنان مبببمانانهاأمبببام افلأازبببقابأابببكلوامابببالل ان أق لبببشافببب ا اقن مسبباقنث
اشارقابأقال انهيأواك.ن ماأم

اقه اإنان نابالان اببالانهيأوبباك اقنهاأمببام ايببكالءزببامزلبب ان طببابشان أببقالا ارقان طببابشان  مببام 
مب ارنايبانقنان مببمانانهاأمبام الءزبببامزلب ان طبابشان  مببام ار اأبقفل ان  مالبب انهاأماملب ا زمببكمنلنا

نا انارلماالب أبطابا نابالان ابالان أبقالا افب  اناأماملا ن  بكقكان أب الب أبطاباباابا سلاسب انهيأوباكل ااقن 
ا.(3)ن اام ا

 ل  الأ أبامز اأازقاأم لاااان ممانانهاأمام ابا ناالان االامبكلاابقن ان نب قوامبنان   بققا
مببنايبببانقنان أأملنببااانهاأماملببب اا111ن أبب اأ    بباارقان  اببب امزلاببااسببقنذافببب ان  ببانقنان موببب  ان مبباكثا

ا10/11مبنان  ببانقناا91رقامبمنان  بانقنان ا نمب  اطب باا زمباكثا ا(4)ا1031 سبن اا30ن موب ل ا ز بانقنا
ن مأازقابا أ امكان أ اأناامز ارن ا أاكامااماااقمنحان أ امكايابز ا زأنا وامنااارقا ز ا اف انهساا(5)

ن مأازببقابا يببااان امببوانسببأنأ اا(6)ا09/11مبنان  ببانقناا09قبببا اقكثا زمبباكثا ان مب قطان م ببككثا  اببق  
مناباارنب اهالم ببنانهمأب نضارقان  ابب ارقانهيأطباعامببنان مبنحامامباا ببانان سببباقل بب ا أب اهالأمبب  ا

ان مأ امكلنان للنالسأ  قناا.
                                                 

اموطه ان اماوا-1 ا.755 ا751اا ابقن م اشان سا 
ا.منان  انقنان مكن ان ا نم  ا51ن ماكث-2 ا7229-7221طبا 
اموطه ان اماوا-3 ا.753ا–ا755اما ان م اشان سابق 
انهس ا-4 ا.753اما ان م اش
ا.7891 سن اا79ج. امككا ان مأازقابا أ امكا27/21/7891ن مك  اف اا91/77يانقناا-5
ا سلنامنوق ا-6 ا.31اما ان م اشان سابق ام مك
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 ماارنان طابشانإل  نم ا النان ناالالقابامز ان م اطبلناب ام ق ثانهن  نطاقن أسالوا ك ا اأ ا
اامز ا لوان الماااكفشان مسأ  ااا زمكمنلنامأ ان المااا)ن وناكلق(اقأأكل انه أ نمااا ماالقابارلم

اأقف قنامز ام قطال  .

إناناالان أ امكا زامباوا لب انألاب نذاقبوبه امامب انابالان مبمانانهاأمبام ا زامباوا لب انألاب نذا
اامبااإابا لبااأ بااطامزب ان ا بابا مبنال ا هب اق بقانألمب انهسب ابا نسبب ا ز بانقنان موب  اناببا ا نم الاأبب 

ن ببل الاأببب ان أبأملنامزبب اروبب ابانألممبباواإ  نملباابمانبب ان أبب نلاوببا بان امببواا1093 سببن اا191 يبلا
ا.(1)ن سا فان ل  اباهمأ ن اف ا لنان أأملناا191ممنان همااان أ ا كك اان  انقنا

قأأ لبكنا ابلوان طبلاب انإل  نملبب الاايبباوبا بان امببوان مأ زبفامبنانهمببأ ن افب ان  بانقنان موبب  ا
باإلمباف امزب ام قبب ان ء نمب اا93انلابااقف باا زمباكثاا19انلاباااإ ب اا9  ابء نمب امبنان سبا فان بلا191

ن أ امنان أ زفامنانهمأ ن اف ان أأملنالز لاوبا بان امبوابسبكنكانهمبأ ن ااان مأاز ب اباإلمباف اإ ب ا
ا.(2) لشانهسأثما اقن مبا  انإلمافل ا

ن مأازببقابا أ نمبببااان م زهببلنافببب ا ا(3)ا10/11رمبباان  بببانقنان ا نمبب  افإنببب انبباامزببب ال بب ابا  بببانقنا
ا9قف اا ناان ماكثاا1991نقفمب اا19ن مك  اف ا(ا4)ا91/19مااوان ممانانهاأمام ان ماكوابا  انقنا

امنببب امزببب ارنبببب ال زبببفاقف بببباا ابببلنان  ببببانقنانألمببب ااان بببللنالما سببببقنا  سبببابالان  ببببااانمببباطاامانلبببباارق
فبببببب عارقانمببببببباطاف بببببب ا أببببببب اق ببببببقا بببببببلالسببببببأ كمقناممببببببباهاوببببببناملارقاأاا لببببببباارقاف  لبببببباانقا  فلببببببباارقار ا

منب ابمب ق ثان أوبب لحابابلنان نمباطا المبااان مبمانانهاأمبام ان م أوبب اا3را نذ.قلزأ مبقناقف باا زمباكثا
رلالان مقن ل ا زم قعاف امما س ان نمباطاب لباالأ أببامبنامبكلان أوب لحابابلنان نمباطافب اا19ف اا فا

 مباالأاب ضا امبنا بوامبا اأبأ ل ا%19كجاأمافاإ لااانسب ا9999نآلااوان م ككثاكفشا  نم ايك  اا
وا بان اموارلمااإ  ام قب امنامكلان أو لحابا اماوا ك ا لوان المااافلمباال باان امباوانألاب نذا

قألا فشا لوان ا قببااابم أمب ايبانقنان ما لب ا كجامنا واماموا لالألان أو لحاب 1999با قب ايك اا
ب ق اام لاايببا ببوامسببأ كلا بلال ببلابا امببوامزب اننأسببابان امبباواا90مبباكثابم أمبب ان اا91_19ن أ ملزب ا

 بء نم ان للنالقاهالاإ  ان ممانانهاأمام اف انألااوان منوقاامزلااابمقابان أم لشان مامقواب ا
مببنا بببوامامببوا لببب امنأسبببباا199999ن ببب امبببامأ ار ببفاكلنبببا اا199999أأبب نقراببببلنامامبب ار بببفاكلنببا 

                                                 
ا سناياسلا-1 ا.571اما ان م اشان سابق ام مك
ا سناياسلا-2 ا.575اما ان م اشان سابق ام مك
ا79ج. امبببككا ان مأازببقابا أ نمببااان م زهبببلنافبب امابباوان مبببمانانهاأمببام ا27/21/7891ن مببك  افببب اا91/71ن  ببانقناا-3

ا.7891 سن ا
ا ز انقناا7221نقفمب اا72ن مك  اف اا21/71ن  انقناا-ا4 ا.71/77/7221 باا17ج. امككا ا91/71ن ماكو
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 ا مباانوباان مباكثامزب ارنب ارمبا ارقابإ بك ا باألنان ا بقبألناا3ن ب اسبأ ا1نان  بسامناما لقبا قب ا
فبب ا ا ببب ان اببقكاأأببب نقران ء نمبب امبببنامببامأ ار بببفان بب ا مسبببمام ار ببفاكلنبببا امببنا بببوامامببوا لببب امنأسببببا

إناك باامزب امب ذاإنمبااان ممبككثااق بلوان ا قبباااقبا قب ان  بسامناما لنان  ار با اقمم قناما نا 
شانإل  نم ا النان ناالابا   لامنان أا بان هازب ان مسباوا بك ا بلوان وبناكلقا همب ان امباواأكوامز ان طاب

ا ل انألا نذا او .

 مباالمبلفان  بانقنان ا نمب  ا بقوان طبابشانإل  نمب ابأنب الزب لا أب انألمب ااان بللناأمبااإ با أالا
اكلببببكا زمبببببماناقلاببببقكقنارقالسببببأم قنافببببب امما سبببب اممببببوا لبببب امبببببأاق اباهنأسببببابامببببنا امزبببب ان أ امببببك

بببببا   لامببببنارنا ببببلنا انهاأمبببام امببببشااملببببشانه أ نمببببااان ناامبببب امببببنال ببب ار اقاببببقباكفببببشانهمببببأ ن اا
نهنأسبابان اكلبكاهالبكك اإ ب انمأمباكامبنارابوان  وببقوامزب اماباشااكلبكاقهاإ ب اماباشاماب اقهاإ بب ا

ل اااواوا بان امواق لنامز ام سان أم لشان مو  ان  ا(1)م ناا امااشان أ امكان ل الأمأاقناب ا
ر اننمببمام ا زمبببمانانهاأمببام ان ألببا  اق ببلساإاببببا  ا,ام لببب افبب انإلنمببمالاا39ن ببل اأابباق اسببنا

ا.(2) لالأ ووامز ار امن  اأ امكاابا   لامنارن 

مبببناا11قنمأببكنكنا زطبلاببب انإل  نملبب ا أبببأملناروبب ابانألممببباوافبب ان أمببب لشان موبب  ايمببباان مبباكثا
ن أ زبفامبناكفببشانهمبأ ن اهال ببواببا أ نلا لمب ان مببمانانهاأمبام امببنابببأناا1093سبن اا191ن  بانقنا

قل بقنا زالمبب ا بقان  اببقعامزبلالاباملببشا ان قفباذابا أ نماأابباا امزب افبب امقنااب ان مببكمنامزلب اقلق ا  قيبب 
نهمببأ ن ااان م بب  ثاق لببشانهسببأثما اقن مبببا  انإلمببافل اكقنانإل بب واب  ابباافبب انسببأهاذا ببلوان   ببققافببب ا

ق ببقانألمبب ان بل ار كأبب ام  مبب ا ا1099 سبن اا90كان اببام ثا ز اب امزلاببااقف ببااأل  بالان  ببانقنا يببلان  بكقا
سببببقنذابا نسببببب ا زالمبببب ان اامبببب ا زأأملنبببباااان ببببن ضان موبببب ل ابببببأنان أببببأملنامزبببب اروبببب ابانألممبببباواإ  نملببببا

فببب اا1990انهاأماملبب ارقاروبب ابانألممبباوارلبباا ببباناأببا لخاسببكنكانهمببأ ن ااابا نسبببب ا اببلا)ن طاببنا يببل
ا(.11/19/1009

  نا لوانإل  نمل اهاأمسا لم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابا ا نم ار ارناونكققان ممانا
نهاأمبببام ا ءلببب انألاببب نذاببببا ا نم الأقيبببفامبببناكفبببشانألكنذناا زامببباوا لببب انألاببب نذاإلنا بببلالبببقف ا ببببكهذا

ساباقكفشانهمأ ن ااابماافلاباان ا قبباااق لباكنااهسلماامااأازقامناااباهنأ ان مانللنابا أ نماأالانأاا  

                                                 
ا7895فلهببب  اا8ن مبببك  افبب اا15-95ن ماببكوا زم سبببقلا يببلاا111-83مببنان م سبببقلاا71با مببباكثاا  اببن مكم   اا71ن مبباكثاا-1

مبببناا79ن أبب اروببب اامك ببكثابا مبباكثا ان مأازببقابا مببمانانهاأمببام ا  مبب ااا لبب انألابب نذان ببل الما سبببقناممبب امانلببا
ا.79/77/7275ن مك   اف اا37ج. امككا ا15-95 ء ار  الان م سقلان ل ارا798-75ن م سقلا

ا سناياسلا-2 ا.575اما ان م اشان سابق ام مك
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  ببنابا م اببببواإلنارك ان مببكمناناأماملببااإ أ نماأببب ان ببقان وببنكققا امزببب الوبببحا ببلنانأل لببب ا ا(1)ن أببأ ل ا
امز ماابأ كللا وانألكنذناان م   ثاف ا لنان  انقنامأ اأقف اام قطاااف ان مكمنان مان .

ن مببمانانهاأمببام اممقمببااقوببنكققان مببمانانهاأمبببام اإنا لمبباااالطــابع االجتمــاعي: -ثانيــا
نانمأب اا ماابلناامكسساااممقمل  فا اأ أزفامبنان مكسسبااان امقملب الناان طبابشا ا ءل انألا نذاقن 

نإلكن  اقل ب الابقكا طابااباانهاأمبام اب لباالااب ارثب ا بلوان طبلاب انهاأماملب افب ا مبقمااا ز بانقنا
قأمأاابااب بك امببنان   لب افبب ا ازب ان م نفببقان اامب انهيأوباكل اقن أاا لبب ن  باااق ز مباذان ابباك ايلاسباام

ا.(2)ركنذامامأااا

أ مبشا لمبااان مبمانانهاأمبام افب ان ا نمب اقمبنامبمناااوبنكققان مبمانانهاأمبام ا زامبباوا
امشان ءل ا ز انقنان أاا  اق قامانواامزل ار  الايانقنان ممانانهاأمام ا  ل انألا نذاف اماام أاا

ان سا فان ل  .ا01/99منان م سقلاا1با ماكثا

 مبببباارنبببب الاببببق ا المببببااان مببببمانانهاأمببببام ارناأ لببببوانألمبببب اإ بببب ان م  مبببب ان م أوبببب ابا  مببببالاا
نهاأماملب ابا نسبب ا املبشان بكماق اقن م   بااان أب انباامزلاباايبانقنان مبمانانهاأمبام اطب باا ببناا

ف امااوان ممانانهاأمام اقل  اطب باا بناان مباكثاان مأازقابا منا ماا ا(3)ا10/19يانقناا19ن ماكثا
مبنايببانقنانإلاب نذناان مكنلبب اقنإلكن لب .مشانسببأثناذان  مبالاان أبب اأ بقنانإلكن ناان امقملبب اقن امامبباااا9

                                                 
ن مك ابب ابا مببباكثاا79ن مببباكثا)باببكماا انبببااأببناامزلاببااا15-95 ن ببل ار ءبب ان م سبببقلاا798-75مببنان م سبببقلاا77ن مبباكثا-1

 لببباانوبببباا ا(مبببمانانهاأمبببام ا زامبببباوا لببب انألابببب نذن مأازببببقابا ا95/15قلاسبببن ماببببكوا زم اا111-83مبببنان م سبببقلاا75
اركنذامزب ان  بااا  سبابالانمباطاالما سبقنان بللنانألاب نذا ل ا  م ااابا نسب انألكنذنااف ان  قالأقيف ...ا77ن ماكثا

االبب نألا لب ان مب االم ببنا اننب ا لب .ان أببأ ل اقم قببااان  لباكناافلاباابمبباانهمبأ ن اااكفبشامابباوافب ا قنابباأالان مانلبلن
ان مبباكثافب امزلاباان منوببقاان النلب انألكنذناامبنانهسببأهاكثا ا  قيب الق اق بلنان مببكلنان  بااا  سباب انمبباطاالمبا سان بل 
اطب باان سباب  اباهمبأ ن ااان م أبطب ان بكلقناأسبكلكاابكقواقن أأبابان اا لب ابا سبن ان مأازبقانهمبأ ن اكفشام نماثامشا ارم وا7

ا.ارم وا71ان ماكثاأل  ال
ا نألكنذناا لوامنا  سأهاكثان هق  ان أقيلفانهمأ ن اأسكلكااكقوان أ نلامكلامز ا أبلأ
اموطه ان اماوا-2 ا.711اما ان م اشان سابق 
.ن ماببكوا79ج. امببككا ان مأازببقابا منا مببااافب امابباوان مببمانانهاأمببام ا7891اقلزلبب اا7ن مببك  افبب اا91/75يبانقناا-3

اقن مأمل.
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ن مأازقابمنا ماااا10/19منان  انقناا13ن م زل ابوهأااا لمااامسأ كم اط فاافلااا سباناان ماكثا
ا قاماالك كامز ان طابشانهاأمام ا ناالا لنان ونكقق.قا ا(1)ن ممانانهاأمام ا

إماف اإ  ال  افبإنان طبابشانهاأمبام ا نابالان وبنكققالأازب ارلمباافب امببكران أ افبوانهاأمبام ا
ب لبباال بقلان مببمانانهاأمبام ابأءطلبب ان م باط ان ممببمقن امبناط لببقاأق لبشامبمابباا ان بل ال ببقلامزلب 

فأألان مسا م اف انه ااان مماناب سبان  ك ثامز ا اوان م اط مز ارساسامنان أمامناف امقناا ا ل
بامأبا ارنان همااان م أاا اإ  ان ممانا  اريبوان همبااايبك ثا ان أ موا ابم اهامز ارساسان  اا اإ ل 

 ل  اناكان مأ مزلنابابذان ممانانهاأمام ارساساا لار بابان اموابمما   ان امباوا امز اكفشانه اأ 
 لاارنان كق  اف ان ا نم اأأ هوابنه ااان ها قان أ ملز ا ماامااان أ امكا ا(2)باضان  اهااقن كق  اف ا

قمنشان ماا كلناألنان أ افوانهاأمام الاكانقمااماام كقكاألنا لمااان ممانانهاأمام اأاأمكامالا ا
ن بل اسببنأا ضا بب اان مسبا م ا أ ببكل ان   ببققاببل  اأأببك وان كق بب ا مبمانان  ببكانألكنبب اكنممباافبب ان ا نمبب 

اه  ا.ا

فلأ مبوان الببوان ببل ا ببقايلببكا ا لباالأازبب ان أ افببوابأقمببحاماانلب امنببكاأطبلببقاأببأملنان مببل ق  
ر ال بقلامزب ان أمبامناببلنانألالبباوا ا(3)ن امبوامببذان نه بااان أب الأز ا باان البوان بل ا بقايلبكان أ امبكا

ا.ز امز امالا ان أق لشاق لسامالا ان  سمز هسلمااقرناناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذالاأمكاف اأمقل

فبببب قعاأأببببق  اأءطلبببب انأل طببببا ااإنان مببببمانانن اأمببببام الأببببأ فامببببنامبببكثاطــــابع التوحيــــد: -ثالثــــا
مبمانا اممانانألمبباذان اامزلب  انألم نضان مانل  ا قنكاان امو انألمقم  انهاأمامل ا)ممانان م ض
ثببا ان أسباكوا بقوامبااإلنا ببانامبنانألفمبواأ وببلاامببمانان بطا ب .(ا بل  ا ان ااب اقن قفباثاقن مبل ق  

ا لم امسأ ز ا  واف عامناف قعان ممانانهاأمام ارقاأق لك ااف ا لم اقن كث.

ف بكا ر ان بباضا إلطا لبااقر مانلباان مأ بكثانأل ببلابمببكران أ وبلااهمأببا ناافنلب اأأازبقابببا أ فا
نيأوبباكنا زنه بب اقألسببل نا األ ببلابمببكران أق لببكبلنمبباا ر ان ببباضانآل ب ا ه نسببااقب لطانلبباان افب قعان مببمان

ا.(4) زمنأهالناق قامااألان ناامزل اف ان أ  ل ان اا م ا بله ج

                                                 
 اكلببقنان مطبقمببااان اامالببب  اسببقل امنا مببااان امببواقن مببمانانهاأمببام افبب ان  ببانقنان ا نمبب  ف لبباااأ ار ملبب اسببزلمانا-1

ا.798اما ا7225 ا1ن طبا ا ان ا نم 
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-2 ا.17اما ان م اشان سابق 
ا.11اما ا7883 ابل قا ان طبا انألق   ام أب ان ااما انأل كنل  ام رايانقنان ممانانهاأمام  ا فلقاس م ا-3
ا سلنامبكان زطلفا مكننا-4 ا.379اما ان م اشان سابق 



 إدارة نظام التقاعد للعمال غري األجراء                           الفصل األول 
                         

 - 44 - 

قممااهام افل ارناأق لكان الم ان م أو ابإكن ثاناالان ممانانهاأمام ارفموامناقاقكا لمااا
فبببإلنا ااااقمبببكثانهمبببأ ن ل ببب ارنافببب قعان مببمانانهاأمبببام ااملاابببااأ ببقلامزببب ارسببباسانهمببأ ن  امأاببككث

إلالزأب لابأ ببكللا ا وباا  بوافب عامبنا بلوان هبب قعا لمب ا اوب افبإناوبا بان امببوالأ مبوامببذناث بل 
نا ل امناواقبااان أ اأنمأامناأق لكانهمأ ن اااإ ب ا لمبااا ان اكلكامنان بلاناااقن نمالجا  وا لم 

ا.(1)مأاككثاقنيأماذان   ققاقن م نلاامنا لمااامأه ي ا

قمو اقنأل كناقل ب ابأسبلل انابالان مبمانا ا  ار لااماالان كقوان ا بل ابمبكران أق لكا زبنان ل
أبببلاأق لبببكان المأبببلناا1001 سبببن اا199فمبببث اموببب اقف ببباا ز بببانقنا يبببلا انهاأمببام ابالمببب اقطنلببب اقن بببكث

ن اامبب اقن وبنكقيانار ببك ماا ببااابا  طبباعانإلكن  ا زكق بب اقن ثبان ام وبباا أببأملنان امبباوابا مكسسببااا
قن ق بكناانهيأوباكل ابا  طباملنان أابباقن اقن  بااابالمب اقن بكثاق بب ان المب ان  قملب ا زأبأملنانهاأمببام ا

ا.(2)

ا.(3)ر لاا بنانارلماابناالانإلكن ثان مق كثامناط لقان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا

نهسببأاما  اأابببككاارمبباافلمبباال بباانابببالان مببمانانهاأمببام افببب ان ا نمبب افإناببااق ثبباامبببنان ناببال
 افا فباان ا نمب اأسببا ارنامب ام أزهب اق ب ان ناببالان ابالا ءلب ان ه  ببلن ارنامب ان أ امبكاقأا لبكاأمبب لااأاا

ناببببالاممبببباوان سبببب  ا اناببببالاممبببباوان منبببباال اناببببالان اسبببب  للن اناببببالان مببببقاهلن ان نابببالان اببببالان ه  بببب 
 لباارناأابككا انذاف ان  طباعا لب ان ه  ب  ااوان ب  اقناالان اماوا ل انألا ا امماوان ءا  ان  كلكل 

ف بانا ا بلوانألنامب اقأا لبكاأمب لااأااا بلاأ بنا أالببامبناإنمبءاواأبأملناناالب ا كمب اببكقناممبا واماكلب 
 امككا بل امنان همااان مانل الاكقناواقب ا بل ثاف اأوهل امزهاأالاسقنذا ءلبابانأل مبلهاااقمبلاماا

ا.(4)كثارقاف ان  بطابلناأز انألنام ان مأاك

رقااا1ن مبك  افب اا99/113قنبأكنذنامنام  زب ان سببالنااانسبأك  ان ممب عال ب ابوبكق ان م سبقلا
ن مأازبببقاببببا أناللانإلكن  ا المبببااان مبببمانانهاأمبببام ان بببل ااببباذايوبببكاأق لبببكان أناببببللانإلكن  اا1099

 اوب اقن أب امبنامن اااوا لوانألنام ان ا01ق ل  ابكرامككانألنام ان  او الأنايااقبم أم ان ماكثا
ممناااناالاأأملنان مل ق  ا زاماوا ل انألا نذاف ان  طاعا ل ان ه   اأ ااسزط ان نابالان ابالار ا

                                                 
ا.379اما انهسان م اشا-1
ا سناياسلا-2 ا.37اما ان م اشان سابق ام مك
ا سنامبكان زطلفا مكننا-3 ا.379اما ان م اشان سابق 

4- JacqueAudinet, Op-Cit, p 120 , 121. 
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قبابببلناروبببببحان نابببالا اببببالالمبببأاا ببببوانألنامببب انأل بببب  ار ا ان وبببنكققان ببببقطن ا زأأملنبببااانهاأماملبببب 
ا.(1)ن أهامااامشاإب امااامز امل نأااان  او ابااا

ن مأمبببمنان  بببانقنانألساسبب ان ابببالا زاامببوابنوببب امبببناا(2)ا91/11كق ان  ببانقناقأببلاأأ لبببكال بب ابوببب
امز ام ق ثاأق لكارنام ان ممانانهاأمام .ا1  وان ماكثا

إنا ببوا بببلوان ماطلببااا انببباان بببكنفشانألساسبب اإلمببباكثان ناببب افبب انابببالان أ امبببكافببألان ن ببباشا بببقوا
لنان  مالبببب انهاأماملبببب امنابببباامزبببب اقاببببب اقبا هاببببواأببببلاوببببكق ايببببقنن اممبببب قعارنامبببب ان  مالبببب انهاأماملبببب 

ن مأازببقابا أ امببكان ببل اابباذاباببكفاإ بب اأق لببكاا1010اقلزلبب اا1ن مببك  افبب اا10/11ن  وببقاايببانقنا
اناالان أ امكاقن  ماذامز ا وان نوقاان مق قث امنانهسأاما .

أ بكل  اامن امز امبباكئان أق لبكان أب اأأاسبكابأق لبكايقنمبكافبأحان   بققاقاا1فناامنا  وان ماكثا
اقنهمألا نااقرلماابأق لكان أمقلو.

ن مببببببببك  افبببببببب اا19/110وببببببببك ان م سببببببببقلاا10/11قأطبل ببببببباا اببببببببلوان مببببببببباكئان أبببببببب ا  سببببببببااايبببببببانقنا
ن مأممنان أناللانإلكن  ا زممانانهاأمام افألاأق لكان المااانإلكن لب ان مسبل ثا نابالاا19/91/1019

فبألاأأسبلساوبنكقيلنا زمببمانا اقن امباوا لب انألاب نذان أ امبكاق بلنان أأملنبااانهاأماملب ا زامباوانألاب نذ
(السبا امزبب اأسبلل انابالان أ امبكا زامبباواCNRنهاأمبام الأمثبوانألقوافب ان وببنكققان بقطن ا زأ امبكا)

نألا نذاق ل انألا نذارمباان وبنكققان ثبان افلمثبوان وبنكققان بقطن ا زأأملنبااانهاأماملب ق قنكاان امبوا
ا.(3)لأ هوابأءطل ان أأملنااانهاأمامل ا زاماوانألا نذاق ل انألا نذا(اcnasatقنألم نضان مانل ا)

ن مأازببقابا قمبببشان  بببانقن ا وببناكلقان مبببمانانهاأمبببام اقن أنابببللاا01/99رمبباابوبببكق ان م سبببقلا
نإلكن  اقن مبا  ان مبمانانهاأمبام اف بكار بكثاان سبزطااان امقملب ا مسب انمبافل افب اأطبقل اسبل اناببالا

بأأسبببلسان وببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلبب انألاببب نذان ببل اروبببحالأ هبببوان مببمانانهاأمببام ا
ابناالان أ امكاقن أأملنااانهاأمامل ا زاماوا ل انألا نذ.

ببببا اقكثان ببب ااقبببل  اأبببلانهمببب نامببنامبببقكثااابببق انابببالان مببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألابب نذاقل ببب 
أملبب واقب ب ان وببنكققان بقطن ا زأ امببكالأ هببوان أسبلل ان منهوببوان أب اأاببكامب  نأاباافبب ان  وبباماان أب ا

حان أ امكامنايبواونكققاااماااقمنقنناألاممزلاان أ هوابأسلل ام اق ك لابناالان أ امكا زاماوانألا نذ

                                                 
1- JacqueAudinet, ibidt, p 60. 

ان مأازقابا  انقنانألساس ان االا زاامو ا25/29/7819 مك  اف انا19/77يانقناا-2  .7819-17ج. امككا 

3 ا- I.N.T C.A.S.N.O.S, Op-Cit, p 3. 
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مبشاناالب اسبن اا(اcnrمبناوبنكققان أ امبكا)ا(اقن وان مزهبااcasnosن ممانانهاأمام ا ءل انألا نذا)
ا.10001

ابباذاا انإلكن  ا زأ امبكا  بوامببنان امباوانألاب نذاقن امباوا لب انألاب نذقبابلنان  باارنافوبوان اابا
مزب ا ب ن ان نابالان ه نسب ان بل الامبوابوبنكقيلنامسبأ زلنار بك ماا بااابا امباوانألاب نذاقف ب ا ببااا

ا.(2)با اماوا ل انألا نذا

قمبباا ببكاافبب ان ا نمبب ابهوببواوببنكققاأسبببلل ان أ امببكا زامبباوا لبب انألابب نذامببناوببنكققان أ امبببكا
هالانبب ان مسباسابمببكران أق لببكاألنب اأب بب ان نوبقاان اامب ان منوببقاامزلاباابا  ببانقنا ا زامباوانألاب نذ

نا بانا نبا ا وقوبلااا  ببوا اق ل  باا ب انهسبااال مبشا اباان وبنكقيلنا01/99قن م سبقلاا10/11 قن 
   بققارقاألاوكق ام نسلاأنهللل ا اوب ابنابالا لب انألاب نذاسبقنذاأازبقانألمب ابمب قطافبأحاناناال. ل  

اط قان أمقلوافمث اناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذامبن امز انمأ ن ااان اماوا ل انألا نذاق ك ل.

قبابكاما فبب ان طبلابب ان  انقنلبب ا وببنكققان مببمانانهاأمبام ا ءلبب انألابب نذاق واموبب ان أبب اأملبب وا
ااسبببقنذان م   لبببب امنابببباارقالنبءببب اك نسبببب اراا أببب انهكن لبببب ان أببب الاأمببببكامزلاببباا أ  لببببقار كنفببب اقوبببب  لاأا

ا.ن  م   ل امنا  وان مب اان ثان 

                                                 
أ  لبب ا بببقواأ هببوان كق بب ابا هببا قان أ ملزبب ان  ببااابمبباب ان أ امبببكا ان وببنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ-1

 .)قثل  ا ل امنمق ثا(ا 72اا7222كلسمب ا اهاأمام ا ءل انألا نذن مسككامنايبوان ونكققان قطن ا زممانان

ا سلنامبكان زطلفا مكننا-2 ا.711اما ان م اشان سابق 
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 أجهزة صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء:الثاين املبحث

 لاالألابنباذان ال بوان أنالمب ابنباذناا(1)لاكان ال وان أنالم اقسلز اقركنثاأ  لقار كنفان ونكقق
ااببب ثاوببنكققان مبببمانانهاأمبببام ا ءلببب امزبب ا بببلوانأل بببكنف.ق قانألمبب ان بببل انابببكوام   ببباامببنا ببب وار

 نألا نذ.

لمبببطزشاوبببنكققان مببببمانانهاأمبببام ا ءلبببب انألاببب نذابماامببب امببببنا ببب واموببببا حام   لببب اقر بببب  ا
 مباال بككاأنالمب ا اهم   لب ابءلب ا فبشان ءببنامزب ان مبكمنلناقأ  لببان  بكماااقأسبالوانهاب نذناامزبلال

 اناوببب  لاأ ان مأمثزبب افببب ا كمبب ان مبببكمنلناناأماملببباقسببل وانإلكن  امامقمببب امببنان  بببقننلناقن م نسببللاق بببل
ابمان ا كم ان اماوا ل انألا نذ.

فببب اسببل وانإلكن  األ  بببالان م سبببقلا ال مببشان وبببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلببب انألابب نذ
ل ببككاأنالمب ان ببكن ز ار  ببالااقيببكا بان ان سبا فان ببل  ا75/25/7881ن مبك  افبب اا81/778ن أنهلبل ا يببلا

75/27/7275ن ببل ار ءب ابببا   ن ان مبك  افبب  ا79/27/7881ن مببك  افب ان  ب ن ا
ق بلنامببااسبقفانأطبب قاا(2)

فب ان مطزبببانألقواسبقفانببك سابا أهوبلوان سببل انإلكن  ا زوببنكققا اإ لب افبب امطزببلنامببنا بلنان مب ببا
ان قطن ارمااف ان مطزبان ثان افسقفاناا  ان أناللان كن ز ا  .

 ندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء وصالحياته.المطلب األول: السير اإلداري لص

قف ببااأل  بببالان م سببقلان أنهلبببل ان سببا فان بببل  افبببإنان وببنكققان بببقطن ا  مببمانانهاأمبببام ا ءلببب ا
قن مأوبب فلنا امبكل ان وبنكققاباإلمباف اإ ب ان ابقنان م زبفابا امزلبااان ما لب ا نألاب نذالسبل وامازبساإكن ث

اناا ا .قمسأ كمقنان وناكلقاق لنامااسقفا

 لفرع األول: مجلس اإلدارة ومدير الصندوقن

ا77لببكل اوبنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألاب نذامازببساإكن ثالأ بقنامببنا أوال: مجلـس اإلدارة:
أالببنالان منامبااان مانلبب ان  اوبب ابا أاببا ثانأل ثبب اأمثببل امزبب ا اممثزببلنا زماببنان أاا لبب ا3امناببااممبقا

ن   نملببب ان ممبببب ز افبببب امسبببأثم نااقمكسسببببااا  نملببب امببببنان  طبببباعااممثزبببلنا زماببببنا1ا قن مسبببأق ان ببببقطن 
ممثزببلنا زمابنان  بب ثامزبب اا1ا قأالببنالان منامبااان مانلبب انأل ثب اأمثببل امزب ان مسببأق ان بقطن  ان  باا

                                                 
اباممببانانأل كن اطباب انألق بب  ان ال ببوان أنالمبب اقناب نذناان امببو اأوببمللان منامب  ا سبلنام مببقلا ب لل-1  ام أبب ان  امببك

ا.13ا ا7883
 ال ببككان أناببللان بكن ز ا زوببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمببام ان  بااابءلبب انألابب نذ ا75/27/7275ن  ب ن ان مببك  افب اا-2

ا.71اا25/21/7275ن مك   اف اا71جا امكك
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ا ن ابببب ان م بباملناقم اأببببان ك نسبببااان أ نلببب  ارسبباساممبببقاقن بببكامببنا بببوافمببب امبببنافمببااانآلألببب ان وببب  
إمباف ا اسب اأالنالاأباماامناماأالان مانل انأل ث اأمثبل امزب ان مسبأق ان قطن .ن ماما للناقن ما ل اقن م

اقاممثزببلنا زماببنان   فلب اأالببنالان منامببااان مانلب ان مانلبب انأل ثبب اأمثبل امزبب ان مسببأق ان ببقطن ا1ان ب 
قواأالن ا ان ان مسبا م ان منوبقاامزلاباافب ان أمب لشاقن أنابللان مامب اممثواقن كا مسأ كم ان ونكقق

اباما.

مناط لقان منامااا اباكاأ كلكاأم لز امازسانإلكن ثامنا  واأاللناممثزلنامنام أزفان مان
نأل ثبب اأمثبببل امزببب ان مسببأق ان بببقطن اأمبببنحا بب اوببب  لاااأم نببب امببناإكن ثان وبببنكققان بببقطن ا زمبببمانا

ا.(1)نهاأمام ا ءل انألا نذ

ا71قرلمباانباان مباكثا ا778-81 يبلاان م سبقلان أنهلبل مازبسانإلكن ثابم أمب ااأأ ككاو  لاا
قلأبق  ام نيببب ا امبكقنان وبنكققابقنسببط امكنقهأب ا ا لباال بقلاببباكن ثا21-87مبنان م سبقلان أنهلبل ا يببلا

قل بب امبنا ب واأ كلببكان موبا حان م أزهبب ا ال أب ران أنابللان ببكن ز ا زوبنكقق  مااقأنمبلطا بلنان وببنكقق
ق لبب ال بب امبببنان موببا حاق ببلنامببااسبببقفا امببأ ن ااموبببز  انه امثببواموببز  انألكنذنا ا اببلنان وببنكقق

الاكان ناالان كن ز ا زونكقق.ا قنأط قاإ ل افلمااباكابا أهولو

قن نه بااان م ووب ا أسبلل افب قعان مببماناالبكنقوا بقوان ابكنقوان أ كل لب ان  اوب ابباإلل نكناا مبا
 اقن قيالبب اإلنانيأمببب امل ننلببااان أسببلل انإلكن  ا زامببوان وبب  اقنهاأمببامالوبباكقامزبب قا ا2نهاأمببام 

نألمبب ان مكسسببااان أبب السببل  اان وببنكققاقلز ببقاب بببوامل ننلبب ااببكقوال ببككا زسببن امببككان قاببامفا سببببا
ان هماااب لااهالأاك امككارمقننا وافم امككان قاامف.

قنإلمانبببببااارقا امزبببب ان مل ننلببببااان  اوبببب اب ببببواب نببببام ا  سببببأثما رلمببببااامازببببسانهكن ثالوبببباكقا
ق ببلوان أببب اأبببلنان مبزببب انإلامببا  ا  بببواب نببام امببب  االابببارناأنوببببامزبب ا وبببلان مسببا م ان ما لببب ا

ان كفقمااان مطاب  اف امل ننلااان سنقناان أ الابارنالألا لنان كفشا   اا.

ق بلناأنهلبلامكنقهأب امبناط لبقان مببكل ا اأطبلبقانأل  بالان أمب لال اقن أنالملب مازبسانإلكن ثال نيبباا
فلمبباال بباانيأببب نراقاالببك  اب رلبب افلمببباال ببااأالببلنان مببكل ان اببالا ا مبباما لبب قن اببقنان م زببفابا امزلببااان 

ن مبكل ان اببالا قاببامفان مكل لبب انأل ب  ا زوببنكققان أبب اأاببلنابمقابببايب ن امببنان ببق ل ان م زببفابا مببمانا
انهاأمام .

                                                 
 ان م بككاه أواوببااان وبنكققان ببقطن ا زمبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذ ا778-81مببنانن م سبقلان أنهلببل اا1ن مباكثاا-1

ا.7881سن ا ا11جا امكك
اا778-81منان م سقلان أنهلل اا25ان ماكثان  امس ا-2
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مزبب اأقالببفانألمببقنوااقامزبب ان  وبلز اقن أ  لبب ان سببنقللنا نمبباطان وبنكققاهكن ثمازببسانالقنفبقا
لبب  اافبب ااقمزبب اممبا لشانهيأنبباذاقن  بب نذاقن ببوان مببان الناانهسببأاماوانإلكن  .اقامزلبااان ا ا لبب قن ا

ارقان   نان اما ناان م   ثا هامكثان ونكقق. ان   نامز اأسال اانهمألا نا

فانكان  اا اإ  امبابل ام أو اأ قلابنهسا ال   اإنماذارقاإ ءاذا لا وار   ا ل ان ق اهاا ما
فانكمبلال ب  امازبسانإلكن ثاإنمباذا بلوان مببابل امزب امسبأق ان بكقنم ا ان أ اأ قلابااان ه قعان قهملب ان ماال

ا.ا(1)اقن بزكلااا أ ال هفان مءطامز ان ه قع

ا91/77مبببنان  بببانقنا يبببلاا32مزببب انهأهايلببااان منوبببقاامزلاببباافببب ان مبباكثاامازبببسانهكن ثالقنفببقا
يلبااامبشانألطبباذاقمكسسببااان اب جاقن وبلك لاااق بلنامبناراببوا لباالم بناببب اإبب نلانأها ان مبل ق اسباب ا

لأ لا وانإلا نذناان  هلز ابممانان أ نمااان ونكققاقاا نسأهاكثان مكمنا  امناناالان كفشامنايبوان ءل 
قمبببنابببلنا بببلوانه أ نمبباااكفببشانألكنذناان أببب الطا ببباباببباا اقأزبب ان أبب اأ مببب اإ بب اأ سبببلناأسببلل واقسببل و

ا  قيال.ن مكمنا  ارقلق ا

قمنابلنا لوان ك نساااك نس امل ننلب ا ال   اإا نذارل اك نس اأبكقنا  ام ق ل اف اإطا او  لاأ 
ان الم اقما ف ان مكن لواقماال ابزااامناكفشانألكنذنااقنأ الانألسا لبان مناسب ا ز هااامز امموان الم .

م اسببب ان وببنكققاقلم نبب اإلنال نيبببااقا لببباافبب اممببا لشان وببه ااان أبب الابك اان مببكل ان اببال مباا
ا(2).117/ا83قلألاأاللنالاقف اا زم سقلا يلا انيأم انألم انسأكماذامأمق  ان  ساباا

لببببك ا رلببب ا بببقوار اممببب قعانبببااأمببب لا ارقاأنالمببب الا مببب امزلببب ان بببق ل ان م زبببفابا مببببماناا
اباناكن زب اقأهقلمبااالم نب اأالبلنا قاانهاأمبام اقلم نب اأ بكللار انيأب نرافب ا بلنان ماباواإ ب ان قوبال .

ق لنان أهقلضا أ هلفان مءطامزل اقل قنافب ان  بكقكان ممنق ب ا ابلوان زاباناكقنا اا ذنامناو  لاأ 
ااا.زأاكل

ل أ ران أكنبل ان  نمل اإ  اأ  لقان أقن نان ما  ا زونكققاهسلمااماالأازقامنااابنسبانهمأ ن اااا
قلاببارناأ سببا بلوان نسبباق بلنان  بكانأليوب ا اق ك اانأليو  ان م وو ا أءطل ارمباذان ونكقق

                                                 
أبببك وا بببقوان نابببالان ا نمببب  ا زمببببمانا امزأ ببب ان مبببمانانهاأمبببام  اق ن ثان امبببواقن  مالببب انهاأماملببب اقن أ بببقلنان مانببب -1

ا.77ا ا7889ما سا انهاأمام 
امقملبب الناان مأازببقاب لهلبباااأالبلنام ببافا ان  سببابااافبب ان مكسسببااان ا12/77/7883ن مببك  افبب اا83/117ن م سبقلا-2

قن بببكقنقلنان امقملببب الناان طبببابشان أابببا  اان طببابشان وبببنام اقن أابببا  اقم ن ببب ان ب ببااقن أنملببب اق لمبببااان مبببمانانهاأمببام 
ا.7883 سن اا11جا ا يلا اق لنان مكسسااان امقمل ا ل ان مسأ ز 

ا
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قمبب قبا اب لبااأءطب امببا  انهمبأ ن ااافب افناقن بكانه ببااان  بكمااان م كمب ا ب وان سبنقناان اا لب 
ان اا ان ما  ان ساب  امنكانهيأماذ.

أقسلشامااوان أءطل ا أمموارونافامكلكثامنان  كمااان مككنثاقن أسابامقن كاأمقلزاااا ماال أ ر
اوان  ا  .ف ا ل

 النأ بامازسانإلكن ثا ملسااقنقنبان  ملساباكاأساق امككان زااناباهيأ نعان س  اف ان كق انألقو
اقن ثان امنانهيأ نعابأ زبل انألوقناان ماب امناا.

رمااف ان كق ان ثا اامنانهيأ نعال أهب اباأل زبلب ان نسببل ا  وبقناان مابب امنابااقفب ا ا ب اأسباق ا
ا.(1)لا ان مأ محانأل ب اسنانألوقناالألان أ

قل أا انقنبان  ملسا  قماامناممنارونافارممباذامازبسانإلكن ثا لب ان أبابالنا زب ملساب لباا
لابلنانامببان ب ملسانألقوامبنامبمنان مأوب فلنان أبب اهالنأمب اإ لاباان ب ملساقلاببارنال بقنار بب اسببناا

 نقنبانآل  قنالنأ بقنا مكثاسن اقن كثايابز ابلنماان اقن  ملساقنامب النأ بقنا مكثاسنألنايابزألنا زأاكلك
 زأاكلببك.قمنابببلناوبب  لااا مببلسامازببسانإلكن ثارنبب الأبب رسانهاأمامبباااقل زهبب انامببب افبب ا ا بب امببانشا

المنا امنان  مق .

مزمبباارنبب الم ببنا بب ملسان مازببسارنا الاأمبشامازببسانإلكن ثامبب ثاقن ببكثامزبب انأليببوا ببواث ثب ارمببا 
 ااب اق بل  الاأمبشابطزببامبنان بق ل ان م زبفابا مبمانانهاأمبام ارقابطزببالسبأكمل ا  اأمباعامنبكان 
امنار زبل ان مأو فلن.

 مااهالم نا مازسانإلكن ثارنالكنقوايانقنااإهاب مق اثزثاانألمماذاق واأو فالأ لاف ا ا ب ا
ا.ا(2)مكلابزقشان نوابالاأب اأو فاباطو

لببقنامببنالامببنالمببثزالافبب ان ازسبباااإهارنبب ارمباافلمبباال بباارممبباذامازببسانإلكن ثافبب الاببق ارنالن
قف ا لوان  ا  اهالم ناأل اممبقا الاق ا الارنالهقمقنا أ ان أوقلااإ  اممقاف  امنان مازس

رنال بوارقالمنحار ث امناأهقلضاقن ك.ا لنان أهقلضال قنا أابلبااقلسبزلاإ ب ا مبلسان مازبسافب ابكنلب ا
ق لنانا نا زأهقلضا اأأ لابأ زبل اثزث انألوقناان مازساقي ن نا ان ازس ان أ ارمكامنارازااان أهقلض

مزمببباارنان مببكل اهال ببقلابا أوبببقلاا انألوببقناان ممنق بب ا بببباضان مأوبب فلنامببنايببببوا م ماببلان ءببامبلن
                                                 

ان سابقان ل  .ا87/21منان م سقلان أنهلل ا يلاا71طب اا ناان ماكثا-1
مامقمببب ان نببكقناان ااقلببب ان ممبببأ   ابببلناق ن ثان ابببكواقوبببناكلقا ا بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألابب نذن وببنكققانا-2

ا.77اا ان ممانانهاأمام 
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قلابامنكاننأااذا واناأماعارنال   ام م اقل لكاف اكفأ ا زمكنقهاالقياب ان ب ملساقنامبب ابباأل  فا
ر ايببب ن الابببارنالبزبب امببناطبب فامازبببسانإلكن ثاقن زابباناإ بب ان ببق ل ان م زبببفاقفبب ا ا بب انأ ببالا انألق بب 

القلامناأا لخاننا اكاناأماعان مازسارقان زان .ا75ف اا فا ابا ممانانهاأمام 

فاناا ارمااف ا ا  اإلنا انان   ن ان مبز ال ا فان  انقنارقان أناللارقالاككان أقن نان ما  ا زونكقق
 اق لنانإل ءباذالاابوان  ب ن ابباط اقمبكللانألثب  القلامنان أبزل ابا   ن ا12ف اا فان ق ل ان م زفالزءل ا

لناما م ان مازسال قنارمام اط قاطان ا.1قن 

 نا اي ن نااهالسأطلشان مازسانأ ال اابنهس اإهاباكامقنف  ان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام ا
ق بلنايبب ن ناا ان أب الابببامزب ان وبناكلقارناأمبباااا بلوان  ب ن ناا بب اأزب ان  ب ن ناان مأاز بب ابا مل ننلباا

لناانهسببأاماوانإلكن  ارقان وببب  ارقا ام ببقكان اببباااقن قوببالااقممببا لشانهيأنببباذاقن  بب نذاقن ببوان مبببان 
ق قااانبالاا ان أسلل ان م    ان ل ال مشا اقل  اف انلطا اسزط ان قوال ان م ق  ا   انهاأمام 

ا  ان ونكقق.

 ندوقثانيا: مدير الص

إمببباف اإ ببب امازبببسانإلكن ثاقن وببب  لااان م ق ببب ا ببب افببب اأسبببلل ا لمببب ان مبببمانانهاأمبببام ا ءلبببب ا
ا.نألا نذاسقفانأط قاإ  امكل ان ونكققاقن كق ان ل الزاب اف اأسلل ان الم 

لسبل اوببنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذامببكل امبالاأ ببشامزب اماأ بب امامقمب امببنان ماببالاا
بمقاببام سبقلال بقناببايأ نرامبناان مبكل ان ابالالالن الابابااقن م بككثابمقاببان  بانقنن أ الابامزلب ان  لب

 ا ب ان سبزط امزب ان مسبأ كملنل بقنا.(2)قبابكانسأمبا ثامازبسانإلكن ث ان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمبام 
ا.ا(3)سلل ان ونكققاأ اام نيب امازسانإلكن ثبأقل قلا

 صالحيات مدير الصندوق:  -

ن اببالا زوبببنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألابب نذابأ كلبببكاأناببللان امببوافببب ال ببقلان مببكل ا
ب لبباال ببقلان مببكل ان اببالابأناببللاممببوا ببواموببز  امزببب ا ان موببا حان أبب الببباك امازببسانإلكن ثابقمببااا

ا ك .

                                                 
ق ببقانألمب ان ببل الببلنامببك ا مبقعان وببنكققا سبزط ان قوببال اان م اببشان سبابق  ا21-87مبنان م سببقلان أنهلبل ا12ن مباكث-1

ا.اامناط فاق ل ان ممانانهاأمام 
ان سابق. ا87/21منان م سقلان أنهلل ا يلاا15اكثان م-2 ان م اش
امنان م سقلانهس .ا12ن ماكثاا-3
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قلم نارنالأ لاق كوا واي ن ال اطبابشافب ك ا بااابأسبلل ان مسبأ كملناقمزب اقاب ان  وبقاا
نأل  ببالان  انقنلببب ااقل بب  ان أسببب لحاقلمبببطان أ يلبباااقلمبببمنانهنمببباطافبب اابببوان أبب نللاببلنان قاببامفا

اقن أنالمل ان مأاز  ابل  .

ن مل ننلبااان أب اا ماارن امز ان مكل ان االا زونكققارنالا ضامزب امازبسانإلكن ثا ب وا بواسبن 
قرلمباا اأقب امبنا بواسبن يبوارقوار  ا87/21لابامز ان الم ارناأمااااأطبل اا زم سقلان أنهلل ا يلا

ا اقأ اا لوان أ كل نااماالز ميبوارقوار أقب امنا واسن ان بلانااان أ كل ل 

نإللبب نكنااقن نه ببااان م ووبب ا أسببلل افبب قعان مبببمانانهاأمببام ابمبب وامملبب اب ببواقن ببكثامبببناا-
ان أسلل ناان أا ل ما

ا .نألمقم ان قفاث ان اا  اأسلل ان أأملنااانهاأمامل اق  ان م ضا-

اأسلل اأ امكان اماوا ل انألا نذ.ا-

ب لاالقاكا ان م نيب ان طبل ا ا أسلل انإلكن  اقأسلل اباإلماف اإ  امل ننلااان أسلل ا زوناكلقا-
ق بلنامبنا ب وا امز امسأق ا بواق ا ب اموبز  ا اوب ابا م نيبب ان طبلب اأابألابا م مب امبنان مبكمنا ابل

اأسلل ان اموان و  اقنهاأمام . اقانانألكنذنان ه قوااان م كم ا الامناراوانهسأهاكثام

مزمباارنب ال بككاسبنقلاايسبطانهمبأ ن ااان م ووب ا أمقلبوان أسبلل ناان مبل ق ثاسباب ااق بلنامبنايببوا
 .1ن ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام ابناذنامز انيأ نرامنامازسانإلكن ث

فببب ااملبببشارممببباوان  لبببباثا مببباارنببب ا زمبببكل اوببب  لااار بببب  اق ببب اأمثلبببوان وبببنكققارمبببالان م ببببا لا
قلاق ارنالهقضاأ اامسكق لأ اباضاسزطاأ اإ  انألمقننامنان ونكققا مباالابق ارنالق بوا ان مكنل 

ا.(2)رمقننامنان ونكققا أمثلز ارمالان م ا لاف ارمماوان  لاثان مكنل 

ا مببباالزأبببب لان مبببكل ان اببببالا زوبببنكققابا نه ببببااان  اوببب ابا وببببنكققاقلثبببباان ببببكلقناقلوبببك انألقنمبببب 
اقنإلل نكنا.

رمااإلناأ نمناأءلببا ارمااف ا ا  ا لابان مكل ان االالما سان مكل ان االان مسامكا لوان و  لاا
ا.ا(3)ن مكل ان االامشان مكل ان االان مسامكافإن ال قلابا و  لااان م ق  ا اماامقنامنان ونكقق

                                                 
ان سابق. ا21-87منان م سقلاا58ن ماكثا-ا1 ان م اش
ان سابقان ل  .ا87/21منان م سقلان أنهلل اا11 ناشان ماكثاا-2
ان سابقان ل  .ا87/21منان م سقلان أنهلل اا15 ناشان ماكثاا-3
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نانهاأمببام اإ بب ان مببكل اإنانإلنبلن ناارقان م  اببااان مقاابب امببناطبب فان بق ل ان م زببفابا مببما
ان االارقان مكل ان االان مسامكالابارناأبز اف انهسان قيااإ  امازسانإلكن ثاقن مان اباألم .

 .العون المكلف بالعمليات المالية والمتصرفين ومستخدمو الصناديق الثاني: الفرع

زمببببمانالابببلنان ببببق ل ان م زببببفابا مببببمانانهاأمببببام ابمقاببببايبببب ن امأوبببب فا زوببببنكققان ببببقطن ا 
 ماارن القمشاأ اان سزط انإلكن ل ا زمكل ان االامقنام زفابا امزلااان ما ل اا نهاأمام ا ءل انألا نذ

ا.1الما ساقاامه اأ اامسكق لأ ان  او اقأ اام نيب امازسانإلكن ث

 أوال: العون المكلف بالعمليات المالية

ن مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاان اقنان م زبفابا امزلبااان ما لب ا بك اوبنكققاأأ ككاو  لااا
بمقاببببايبببب ن امببببنان ببببق ل ان م زبببفابا مببببمانانهاأمببببام اق ببببل  ان  لهلبببااان أبببب الم ببببنارناأابببب ضافلابببباا

إل نكنااقنه ااان ونكققاممناا لاالسا ان اقنان م زفابا امزلااان ما ل امز اأنهللا مسكق لأ ان ما ل 
لك بواإلاب نذار اأءللب افبب ا مباا امبمانانهاأمبام ن مب قطان م بككثابمقاببايب ن امبنان بق ل ان م زببفابا 

انألمقنواقن  للاقل قناق كوان مسكقوامناأ قلزاااقو  ان  أابااان  سابل .

لأالنامز ان اقنان م زبفابا امزلبااان ما لب ا زوبنكققارنال فمبقناأ باامسبكق لأالان م وبل اا ما
اقن ن كل ارل انه اااأأازقابماالز م

 لالا ضامزب ان بق ل ان م زبفابا مبمانانهاأمبام ارقا بلاله وب افب ااي ن امازسانإلكن ثان ل ا-
انآلااوان م ككثا الوان ءال .

اي ن امازسانإلكن ثان ل األاإ ءاكوامنايبوان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام .اا-

ا.2رل اممزل ام ا ه ا    الان  انقنل اقن أنالمل ا-

ن ما  امز ااملشان أ ألباااقن   ن نااقن أازلمااااابامز ان مكل ان االا زونكققارنالطزشان اقنل
أمببببطان ا يبب اببببلنان مببكل ان ابببالا ا لبباان سببا فان بببل  ا87/21ن أبب اأم بببنامببناأطبلبببقار  ببالان م سبببقلا

اقن اقنان م زفابا امزلااان ما ل ابمقاباي ن امنان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام .

 ان  قنوبوان أب اأاب ضامزب امازبسانإلكن ثافب ارابوا ماارن الابكان ابقنان م زبفابا امزلبااان ما لبا
 الابق ا ب ارنالهبقضاأ باامسبكق لأ ااب ذنامبناوب  لاأ اإ ب ابابضارمبقننان وبنكققا اقرلال72ريواوا

                                                 
 المرجع السابق. ، 21-87من  13المادة - 1
وهو مايدل على  _يالحظ أن قرارات العون المكلف بالعمليات المالية خاضعة لرقابة سابقة لوزير الضمان االجتماعي، 2

 .مركزية التسيير وعدم االستقاللية في اتخاذ القرارات
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لابببق ا مازببسانإلكن ثارنالطزببببامببنان بببق ل ان م زببفابا مبببمانانهاأمببام اإاببب نذام نيببب اما لببب امزببب ا مبباا
ان ونكقق.

 ناديق.ثانيا: المتصرفين ومستخدمو الص

مأو فان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذابمقاباي ن امنان ق ل ان م زفالالنا
مبكثاق ا ب ا ابا ممانانهاأمام اقل ب ابنباذامزب انيأب نرامبنان أنالمبااان مانلب اقن ن ابلب ان قطنلب ان مانلب 

ا.1سنقناايابز ا زأاكلكا1ن مأو فا  ا

نألمب ااان بللناهاقااوبنكققانألمب ااامبناانسبل ارانبلب  ماارن اهالاق ارنالالنا مأو فا ز
نألمببب ااان ببللنا بببلالسببككقنامبببااقابببامزبببلالامببناريسببباطانهمببأ ن ا زمبببماناا لأمأاببقناب  بببقيالان قطنلبب 

نهاأمبببببببببام ارقان بببببببببللنا بببببببببانقنامقمببببببببببقماا   بببببببببلاوبببببببببك امزبببببببببلالاأطبل بببببببببباا    بببببببببالان مأاز ببببببببب ابا مببببببببببمانا
لنا ابلاموببز  امبامب ثافبب اأسببلل امكسسب ام البب اأببك انهاأمام .نألمب اااقهسببلماانألطبباذامببنالان ببل

ا.ر با ا

نألمببب ااان بببللنالما سببببقناقابببامفامأوببب فارقامبببكل ارقاق لببببوامببب   ارقامكسسببب ان ببببللنااقرلمبببا
ن بببللنالمببا  قنافببب اإنابببا اارقانسببأهاكقنارقالسبببأهلكقنامببنامسبببامكثاما لبب امبببناطبب فان مبببمانانهاأمببام 

ااا لم ان ممانانهاأمام .رمءاوارقاأ كللاركقناارقا كمااا سل ا ااا

 اقل ب افب اإطبا ان أمب لشاقن أنابللان مامبقوابامبا ا ماالابامز ان مأوب فارنال بألان سب ان مانب 
رمبباانألمببب ااان بببللنا ببلاأابببكاأأبببقف افببلالا ببب وامبببكثاق ببا أالان مببب قطان   مببب الاأببب قنامسبببأ زلناأز املببباا

أب قنامسأ زلناأز املاان مأو فلنان للنا لابمقاباي ن امنان ق ل ان م زفابا ممانانهاأمام اق ل  الا
ال م قناث ااازسااامأأا ل ارقاث ااازسااامنانهسان سن ان ما ل ابكقنامب  ام بقو.

 مباارناموبا لفان أن بوا زمأوبب فلناقن مبنحان أاقلمبل افب ا ا بب اف بكننانألاب ا زمأوب فلنانألابب نذا
ل ان م زبفابا مببمانانهاأمبام اق بلناطب بباالسبكك اا ابلان وبنكققا سبببان مب قطان أب ال ببكك اايب ن ان بق ا

                                                 
ا-1 ان سابقان ل  .ا87/21منان م سقلان أنهلل ا يلاا77إ  اا71 ناشان مقنك
ا
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ن ل الأممناأسكلكاموبا لفاأن بوامأوب ف اوبناكلقان مبماناا71/77/7881 ز  ن ان ق ن  ان مك  اف ا
ا.1نهاأمام اقأاقلضان مامشامنارا  ل

رمباافلمبباال بباامسببأ كمقنان وببناكلقاأ ببككامب قطان امببواقمببنحام أببباأالافبب انهأهايلببااان اماملبب ا
اسأثناذارمقننان مكل ل اقنألطباذان م مكلن. زامواق لنابا

 الفرع الثالث: صالحيات صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء

باكمااأط ينااإ  ام أزفان مسل لنا زالم ام وان ك نس ا اناقهابكامبناما فب ان وب  لااان م ق ب ا
 امبببنان وببب  لااوبببنكققان بببقطن ا زمبببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألاببب نذابمامقمببب ااالمبببطزشان ا ا لببب ابب

ق بببلنان م سبببقلان أنهلبببل ا يبببلا ا21/27/7887ن مبببك  افببب اا87/21أ مبببشاأل  بببالان م سبببقلان أنهلبببل ا يبببلا
75/25/7881ن مك  اف اا81/778

ا2) ا.(

ل ان  ببكمااان النلببب ا زأأملنبببااانهاأماملببب ال ببقلاوبببنكققان مبببمانانهاأمببام ا ءلببب انألاببب نذابأسبببل
نذناان النلببب ا زمببب ضاقنألمقمببب اباإلمببباف اإ ببب ان  بببكمااان ن كلبببب ان م كمببب ا ءلببب انألاببب نذان مأمثزببب افببب انألك

ان مأمثز اف اركنذناان اا اقن قفاث.

فانبكابزببقشان مبكمنا ابلاسببنا ال اماامبااان مأ امبكلنامبنا لبب انألاب نذاقمبن ال مباالسبا امزب اأسببل
مامقمبب امببناسبن ابا نسببب ا زنسبباذاباإلمباف اإ بب اا32سببن ابا نسببب ا ز ابباواقا35ن أ امبكان مأمثزبب افبب اسبنا
فانباال بقلان وبنكققابأ بكللا ابلاماباشال هبوا ابلااب قفا ابا أهوبلوافلمباابابكان مب قطاقن أب اسبنأط قا ابا

أ وبلوانهمبأ ن ااان م ووبب ا أمقلبوان  بكمااان النلب ا زأأملنبااانهاأماملبب اارلمباالأبق  اق.(3)ن  لباث
ا.ا(4)ن م كم ا ءل انألا نذاقم نيبأاااقمنا مااان أ ولو

نهيأمباذان  ببكمااان مسبأ   ا  مب ااان مسبأهكلنامببنانأهايلبااان مبمانانهاأمببام السبل امنبكاا
لببنالان  ياببب ان طبلب اقلنسبب اااقلما سبباااب لبباالقاببكامزب امسببأق ان المبب افبب عان م نيببب ا اقا كق لبب ناقنأهاياأب 

                                                 

أببناان مبباكثانألق ببب امن م أسببككا مأوبب ف اوبببناكلقان مببمانانهاأمببام اموبببا لفانإلطاببالاقنإللببقنذان أببب الببكفاقنااافببب ا-1
إطبببا ان  لببببالابمابببامالامزبببب ارسببباسان أا لهبببب ان منوبببقاامزلابببباافببب انهأهايلبببب ان اماملببب ان مطب بببب امزببب امسببببأ كم اوببببناكلقا

ان ممانانهاأمام  .
ا.81/778 ا يلامنان م سقلان أنهللا27ناان ماكثاا-2
امزأ  ان ممانانهاأمام -3 ا.72اا ا نألكنذنا  اأك وا قوان ممانانهاأمام  اسز ان  ماث 

4 ا- CASNOS,procédure de travail n°5/ 2006 portant recouvrement des créans d'étude par les 

retraites actifs debiteurs, P03. 
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والسببببأ بوان وببببنكققان مبببببكمنا اببببلان مأ امببببكلناقن مسببببأهكلنامبببببنانألكنذناان النلبببب اق ببببلنامببببناناببببب ان طبلبببب 
ان ه قوااان طبل اقن  وقوامز انألكقل .

ل قلابأمماواف ام وامنا ناالنااطابشاو  اقناأمام ا ماا قامنوقاامزل اف ايانقنا يلا
قن أب اأ مب ا راأ ببقلا لمبااان مببمانانهاأمبام ايوببكانسبأهاكثان امبباواقلق ا  بقيالامببناركنذناا91/77

ا  ر.بأمماواف ام واإناا ناالنااطابشاو  اقناأمام اامامل 

 ر...اأمقوا لوانألمماوابقنسط اونكققان اموانهاأمام اقن و  ان مأ بقناا7 مااأملفان ه  ثا
امنانهمأ ن اا .

 مباال أبب ران وببنكققاب نببام ان امبوانهاأمببام اقن وبب  اقلوبباكقامزلب ان ببق ل ان م زببفابا مببمانا
 نرامببببنامازببببسانإلكن ثانهاأمبببام اق ببببلوان منابببب ناال ببببقلابابببباان وببببنكققان ببببقطن ا ءلبببب انألابببب نذاباببببكانيأبببب

ا زونكقق.

ل بقلاا مبا ال قلابأمماوان قيال اقن أ بل اقنإلم لاف ان مااوان و  ابابكانيأب نرامبنامازبسانإلكن ثا
ن وببنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذابأسببلل اوببنكققان مسببامكثاقنإلسبباافان مببل ق افبب ا

لببببباالنمببببأاوبببببنكققان مسببببامكثاقنإلسببببباافامبببببب اب  ان مببببل ق اسبببببا هاا91/77مبببببنان  ببببانقنا يبببببلاا82ن مبببباكثا
ن وببببنكققاقن ببببل ال وببببباا مببببنحانمألبببببا ناا زمببببكمنا ابببببلاناأماملببببااق بببببلق ا  ببببقيالاق بببببلنافبببب ان  ببببباهاا

انهسأثنامل ان أا ل م

امنكمااهالسأقف ان مانلقنان م قطان أ اأ قوا الانهسأهاكثامناركنذناان أأملنانهاأمام .-

اقك.منكماال قنامنالق ان ك وان م كا-

قأمبببببنحا اب لبببباالمبببببقواوبببببنكققان مسبببببامكثاقنإلسببببباافابابببب ذامبببببنانمبببببأ ن ااان مبببببمانانهاأمبببببام 
نهمألببا ناامببناطبب فا انببب اأامببوامببمنا لمبببااان مببمانانهاأمببام اقأأببأ فامبببناممثزبب ان مببكمنلنا ابببلا
ناأماملباا مببااأ بككاطبلابب انهمألبا ناان ممنق بب امبناوببنكققان مسبامكثاقنإلسبباافاقمبزءابااقيقنمببكامن ابباا

اا.(1)مقابام سقلا ااابل  ب

 مباال بقلان وببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذابببإب نلاق بلنابا أنسببلقامبشاوببناكلقاا
ن مأازببقاا91/77مبنان  بانقناا32نهأهايلبااان منوبقاامزلابباافب ان مباكثا ا(2)ن مبمانانهاأمبام ان مانلب 

                                                 
 ن سا فان ل  .ا91/77منان  انقنا يلاا87 ناشان ماكثاا-1

 ناببشان مبباكثا.ان وبناكلقان مانلبب ا ب ان وببنكققان ببقطن ا زأأملنبااانهاأماملبب ا زامبباوانألاب نذاقن وببنكققان ببقطن ا زأ امبكا-2
ان سابقان ل  .ا87/21منان م سقلان أنهلل ا يلاا7



 إدارة نظام التقاعد للعمال غري األجراء                           الفصل األول 
                         

 - 57 - 

قمكسسبااان اب جا اذاقن مسأ كملنامب ان طبلبلنق لوانهأهايلاااأ قنامشانألطبا ابا أأملنااانهاأمامل 
قن ولك لاااقأأممنا لوانهأهايلااام قطاق لهلااان أ هوابا ا اااان مأ وو الناان مسأق ان اا  ا

قلابارناأأمبمنا بوانأهايلب امب قطاا(1)هسلماانألم نضان أ اأأطزباأ قل ااإ  ان  ا جايوكان ا ج
مبببب قطا امسبببا م ان امببباو اموببببز  ان  بببكماااقأسبببلل  ااقممزاببباا لهلببب اأنابببلل اأمقلبببوان نمببباطاابأأازبببقا

اأاقلضاموا لفان أ هوان طبل ا زمكمنلنانهاأمامللناقلق ا  قيال.

نهأهايلببب ان نمقلالببب ان أببب اا29/77/7881ن مببك  افببب اا81/117ن م سبببقلان أنهلبببل ا يبببلا لبباال بببككا
نهاأمبام اقن وبلك لاااب لباا بلناالابارناأأطابقامشار  امااانهأهايل ان مب م ابلناوناكلقان ممان

ا.(2)ن م سقلالبلنانهأهايل ان نمقلال ان مز   ابالنان م سقل

 مببباال ببببقلان وببببنكققان ببببقطن ا زمبببمانانهاأمببببام ا ءلبببب انألابببب نذابأسبببالوان مببببكمنا اببببلاناأماملبببباا
ا ببب ان مسببأهلكلناسببقنذا بببانا ببلنان أسبببالوابم ببضاإ نكثان اامبببوا لبب انألالببب ارقابا أسببالوان أز بببام افبب ا 

ان أا بامنان أو لحابا نماط.
مببنانألكنذنااا مباال بقلا ببل  ا بلنان وبنكققابببإم لان مسبأهلكلنابمب ق ثاكفببشانهمبأ ن ااا  سبأهاكث

ق ببل  ال بببقلاببببإم لانألمببب ااان مأابب بلنامبببنانهنأسبببابابا ء نمبببااا ان ممنق بب اقن  وبببقوامزببب ا  بببقيال
ان قنيا امزلال.

ابببب نذان نه بببااان ناامببب امبببناسبببل ام أزبببفان زاببببانارقالسبببككاوبببنكققان مبببمانانهاأمبببام ا ءلببب انأل
ان ااااان  مامل ان مكمقثا زبااف ان نمااانامم امناي ن نااوك اامنان ونكقق.

لب لان ونكققانأهايااامشاوناكلقان ممانانهاأمام ا مبطان م قطان أ الم نارناأسأ كلافلااا
مبنان م سبقلان أنهلبل اا77 مااق كاف ان ماكثااق لناقف ا اموا حان  ياب اقن منا مااالناان وز ابا أ ولو

قن أب اأببنام رالم بنا زوببناكلق...نهأهاقابابكفاأ كلببكامب قطان موببا حان ممبأ   ا أ وببلواا87/21 يبلا
قفببب ا ا ببب امبببكلانهأهببباقاببببلنان وبببناكلقال بببككان بببق ل ان م زبببفا انهمببأ ن اااقمما سببب ان م نيبببب اقن ن نمببباا

ابا ممانانهاأمام ا لوان م قط .
رنان وببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذالبببب لانأهايببااامببشاوببناكلقان مبببمانا مبباا

ا.1نهاأمام انأل   ا أأملنان  ياب ان طبل اقموز  اركنذان  كماا
                                                 

لب ان نمقلالبب ان مطب ب امزبب ان مأمبمنانهأهايا71/28/7885مبنان  ب ن ان ببق ن  ان ممبأ  ان مبك  افبب اا7طب باا بناان مبباكثاا-1
ا.7881 سن اا73 ا يلااج انهأهايلااابلنا لمااان ممانانهاأمام اقن مكسسااان امقمل ا زو  اقمز   

قمقمبببقمااال بببككا لهلبببب ا الببببلنانهأهايلببب ان مز  بببب ابببب ا7881 سبببن اا97وبببك جا ا يببببلا117/ا81ن م سبببقلان أنهلبببل ا يبببلاا-2
 اقن منأابااان وبلكهنل ان مأ هبواباببا اقنألمب ااان مسبأهلكلنامبنا ببلنانإلمهباذ ابقنهسبأهاكثامبناإمهباذاكفبشان موببا لفان مسب

ابا م سقلان أم لا ان سا فان ل  .ا77إ  اا7 ناشان مقنكامنا امنانهأهايل ان مز   
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قكق  بلافب اأسبلل ا اأناق نااف ا لنان مطزبان ااا ان بم  ا الم ان ممانانهاأمام ا ءلب انألاب نذ
ن ااببا ان ال زبب ا زالمبب امببناموببا حام   لبب اق لبب ام   لبب اق ببلنامببااسببقفااق ببانا  نمببااما فبب  ا بلوان المبب 

ان اقواما فأ اف ان مطزبان ثان .ا
 المطلب الثاني: التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء 

  بكا مببشان أنابللان ببكن ز ا وببنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذا أءللبب اابق   امببنا لبباا
قل ببب اببببا  وان ق ببباهاان م زلببب ام بببوان ق ببباهاان ااقلببب اإ  ايبببااإل ءببباذان م   لبببب ا ا7275نابببللاسبببن ان أ

ان ااقل اقماأ مز امنامساقئاف ان أسلل اباسأبكن ااابا  م   ل ان م زل .
ن مأازقابا أناللان كن ز ا زونكققان سا فان بل  اقن بل ار ءب اا75/27/7275وك ان   ن ان مك  اا

7881النال ا79 اف ان   ن ان مك ا
ان ل ا انال ككان أناللان كن ز ا زونكقق. ا(2)

ا21-87رنبببب اوببببك اأطبل بببباا ز بببببانقناا75/27/7275نوبببباان مبببباكثانألق بببب امببببنان  بببب ن ان مببببك  افبببب ا
 ان مأمبمنان قمبشان  بانقن ا وبناكلقان مببمانانهاأمبام اقن أنابللانإلكن  اقن مبا  ا زمبمانانهاأمببام 

ن ل ال بككاإ أواوبااان وبنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمبام اا778-81لل اق لناأطبل اا زم سقلان أنه
ا.ن  ااابءل انألا نذاقأنالم اقسل وانهكن  

بلنا لنان   ن ارنان ونكققامسل امنايبوامكل امالالسامكوامبكل امبالامسبامكاقمبكل قنام   لبقنا
ن ثانل امن ارنان ونكققالممواا. ماابلناان ماكث(3)قمسأما قنامنابلنالامسأما ام زفابا مكقنان  انقنل 

ا.منا لاان أناللا لا وام   ل اق لا وام زل 

اقن ق باها ار ارنان ونكققاف اإطا ان مام ان منقط اب اروبحالأ قنامنان مكل ل ان اامب ا م  ب 
مببنانأابب فا ا المبباااهم   لبب امنببكان  اابب اقن مبببابل ان اقن لبب ان قهملب ام ببوان ق بباهاان ااقلبب اقن هبب قع

رمباافب ان هب عا افب ان هب عانألقو امز ان موا حان م   ل ا زالم اقن مأمثز اف ان مكل ل ان اامب ن ك نس اا  و
 ن اقن ل .اقن مبابل اقن ه قعاقن مأمثز اف ان ق اهاان م زل  ان ثان اسقفانأناقوان موا حان  م   ل 

 الفرع األول: المصالح المركزية للصندوق " المديرية العامة"

م نيبب ا قنان أ وبلوامكل لب  انألكنذناامكل لب االا وان م   لب ا زوبنكققامبكثامبكل لاااق ب أمموان 
اقرنام اقن أناللان ك نسااامكل ل  اقن قساموان بم ل امقن ك نامكل ل  اقن م اسب اما ل  نامكل ل  امنا ماا قن

                                                                                                                                                         
ان م اشان سابق. ا778-81منان م سقلان أنهلل اا1ن ماكثاا-1
ان سابق. ا79/27/7881ر ءاان   ن ان مك  اف ان أ ا ا75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا79ن ماكثاا-2 ان م اش
ان سابق. ا75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا7ن ماكثا-3 ان م اش
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 زلبب ان ك نسبببااا ام نيببب  ااقنمكل لبب اأببكيلقان  سبببابا اقن أاايبببكاقن ك نسببااان طبلبب ام نيبببب  نامكل لبب  انإلمبب ل
ا.(1)مقنطن  زل انهسأ باواقنإلوءاذاقأقال ان ا زل انإلم لاقنهأواو انإل أقن ل 

م أبط ا أناللاقأنسلقان امزلااانامماناأأق  ا لوان مكل ل امز ان  وقااممديرية األداءات-1
 ق باهاان قهملب امبمنان مبب قطاقمبنحان أ امببكان مناب ثافب اناببكفشاركنذناان أأملنبااانهاأماملب اقماامباا

 .(2)مامقواباما قن أناللانامنوقاامزلاااف ان أم لش ن

قن أنابللااممانامأابا اقأنهلبلااابا ان أ هبوابا ا ابااان وب ل ان منوبقاامزلب افب ان أمب لش - 
 مامقواباما. ن

 .3أ لللانماطااان ق اهاان قهمل اقأنسل اا - 

امزلابباافبب امنوببقا  كنذناانهاأماملبب اقنأل  ببالانمسببل ثا ب ن سببا امزبب اأطبلببقان نوببقاان -
مكل لب ان ه ملبب ا ناق مباافب ملألنامبكل لألنامكل لب انألكنذنااقأمبل انهأهايلبااان كق لب ا زمبمانانهاأمبام 

 .4مكل ل ان ه مل األكنذناان أ امك ن األكنذناان أأملنااانهاأمامل 

أنابببللاقأنسببلقاقمأاباببب اا ان  وببقامزببباماأأببق  منازعـــاتلمراقبـــة والمديريـــة التحصـــيل و اا-1
م زهبببلنا زمبببمانانهاأمببببام اقأ وبببلوانمببببأ ن ااا مأاز ببب ابانأسببببابان هسببببلمااأزببب ان اممزلبببااان أ وبببلو

 مااأ قلابأ كلكاقاقمشا ل ان أنهللا ام نيب اقاإا نذناان أ ولوان اب   ن ممانانهاأمام اقممزلااان
ا5.ن سنقل ا ط ان امواق لنامنأسبلن  ا أقسلشايامكثاننسأ نألال امأاككثان سنقناا زأ ولواقف لااام مم

 أ كلكاققمشا ل ان أنهللا ط ان اموا زم نيب . - 

 أ لللاركنذناارمقننام نيب ان ممانانهاأمام . - 

 .مك ز  مسبقان مأابا ارمماوا اانان طانان - 

                                                 
ان سابق.75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا1ن ماكثا-1 ا.ن م اش
 بلوانآلكنذناامبمناق أب اهلبألان  وبقوامزب ا ار اأ قلابامزل ان قوال امزب امبكل لااانألكنذناا بك ان ق باهاان قهملب ا-2

امكثاق اهااقهمل .
ار اأ قلابا قوال اقنهم نفامز ان ق اهاان قهمل .ا-3
أاأببببب ان مكل لبببب ان ه ملبببب األكنذناان أ امبببببكان منبث بببب امببببنان مكل لببببب ان اامبببب ا بببب كنذناانإلكن ثان م   لببببب ا زأ امببببكا زامبببباوا لببببب ا-4

ا.(75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا1نألا نذ)ن ماكثا
قلا بلوان مكل لب ابقمبشانسبأ نألال امأابككثان سبنقناا أ سبلنان أ وبلواقأقسبلشايامبكثان منأسببلنايوبكاأانببان سلاسبباااأ ب-5

ان ا فل اقن طا م ان أ اأاكفا أ  لقان أقن نان ما  ان ل اهلأأأ اف اا فايول .
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 أء  اا. لهل انساقأ كلكام زهلن بم أزفايطامااانماطانامأاز   ماطلااان أ زلوان - 

 ماالل ان  امكل ان أ اأسمحابإمكنكا ط ان امو. أ كلكان اناو اقن - 

 لاباقمااااف اناالاأسلل ان أ ولو.ان أا فامز اقاامفاقيقنمكان أسلل ان أ  - 

مكل لب ان ه مل  م نيبب ا ن امكل لب ان ه ملب ا زأ وبلو ناق  اممكل لاااف مل اق زل ا(3)قاأملاث اا
 .1 زل ان أ زلواقن أز لا ا ه مل ا زمنا ماامكل ل ان ن ام زهلن ن

امل ننل ان سنقل ا زونكققاقممانامأابا اأنهلل ا أ قلابإمكنكان.مالية والمحاسبةلمديرية ا- 3

مامقوا منوقاامزلاااف ان أم لشاقن أناللان ما ل اقن م اسب اممنان م قطان قممانان امزلااان
انكققاقأ للناا.منأالا  سابااان و مس ان ن سا امز ان اباما

 اما ل اقأ زلز  امشان اكنقوان اما ل اقاأسلل  ااقأنسل اااقام نيبأاا مماناأناللان م اسب اقان - 
اممكل لاااف مل ا(3)قأملاث ا اكنقوان أ ا بااأ للن امأاز  ابأسلل ان م اسب  ناإمكنكاقثامقان أز لا

 .(2) زم اسب ان ه مل امكل ل  ن ازمل ننل  ان ه مل امكل ل  ن ا زما ل ان ه مل امكل ل  أأمثواف ان

ان بمببب ل امببقن ك ناأناببللاقأسببلل ان  وببقاامزبب اأأببق  امالبشــرية والوســـائل مديريــة المــوارد-ا1
ان أمبببب لال انأل  بببالان بمببب ل افبببب اإطبببا ا زمبببقن كان أ ببببكل  ان أسبببلل اإمبببكنك ا وببببنكققناماكلببب اق بببلنارمببب   قن

ان الا ببببوامبببشااملببببشابا أنسببببلقاقن أقالبببفان أ ببببقلنامبببكنكا طببببطإا ان مهاببببقوان سبببا ل اقن أاايكلبببب اقن أنالملببب 
امنا مبببااافببب  قأسبببلل اقمأاباببب انامانبب اقأنالمابببا مسبببا ان نامقن كن بمببب ل اق طبببط مأاباببب اأسلل ن ان م   لبب 
مكل ل ا ن امكل ل ان ه مل ا زمقن كان بم ل  مكل لاااف مل اأأمثواف انا(4)أملار بشا ام يااان اموامااو

 .3ن ه مل ا  م  امكل ل  ن ه مل ا زقساموان اام اقنامكل ل  ن انن ه مل ا زأ قل

نابا ابأوق اأ قلامز اقا ان  وقا مديرية الدراسات والتنظيم وأنظمة اإلعالم:-ا9 اققمبشاقن 
قأ بقلا امانلب  نان الا بواباهأوباوامبشاقنإلمب نفامزلاباان ونكققانإلم لا أسلل رنمط ارنام ان أنهللا ل 

 مااان مب  .اقن سا مز ارمناماطلاا ناإ ساوان مب اااقأاال ناامنمآاامز ام نفقنإلاققمشابأوق 

                                                 
ا.ن م اشان سابق.75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا5ن ماكثان  امس اا-1
ا.ن م اشانهس .75/27/7275منان   ن ان مك  اف اا3اكس ان ماكثان س-2
امنان   ن ن سا فان ل  .ا1ن ماكثان سابا -3
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وبناكلقان مبمانااإمب لاقرنامب ان وبنكققاببلنانابالاإمب لاكن زب ان أقنوب واقف لااانمالجاك نس اأأق  
 1.مب م  ناإطا ن أنسلقاقنهأهايلاااف انأل   اقن المااانهاأمام 

 ان كن زلبب امازقماألبب  نان مببب  امقيبشانإل  أ قنبب اق ببلن قنان بقنببباااابب قمأاباإمباف ان بب امامأابباابببإكن ث
مببكنك أ كلبببكااأسلل ن نمببباطااارنامببب امسبببأامز اأ بببقلنام طببط ام زبببفاببببا أ قلن نان ال بببوامبببشابا أنسبببلقاقن 

ابب نذنااأ لببلسامزبب اقن امببو اابباوان أنابببللمامناالبب افبب  ام ا ببباا ن اأ زبببل  ان امببواقأ سببلنااامنبببا  اقن 
مببكنكامأاز ب  ناامل نإل وبباماطلباا  اقأسببلل ا زأسبلل اقأمبب لوان أز لوببل ان ابكنقوابنمبباطااان وبنكققاقن 

 .ن ونكققار ملفامس ا زونكققاقممانان قثام  ان  ولك

ان ه مل ان مكل ل  ان مازقماأل ا زك نسااان ه مل ان مكل ل اأأمثواف اممكل لاااف مل ا(4)قاأملار بشا
ا زمبب  ان ه ملب ان مازقماألب اقن مكل لب ان ه ملب اهسبأء وان مكل لب  ا ن قثام اقنإل واملاااقن  ولكا زأنالل
 .2ن مازقماأ اقنألمن

 ن  وقاامز اأأق   ا ملساطبلبالكل  ااوالتعاقد: المراقبة الطبية والدراسات مديرية–ا3

اقمبمانان طبب انو مابباان م أبطب ان نمباطااان اام اقأنسبلقان مكل ل ا ك ان طبل انهسأما ثاممان
اإ واملاااقأ زلواقامشابا نماطان مان اأسلل نأل طا ن م أبط اممان اقمأاباأااان طبل الل ن منا مااأس

ان أ قلببواطزببباااقمأاباب اقأببكيلقان م نيبب ان طبلبب امابباوافبب ان أاايبكار  ببالاقمأابابب اأ لبلل ان طبلبب ان م نيبب 
  م نيب ان طبل .نامموا ط ا ل ن أنهللاققمشاق ا ا ا مااأ قلابأوق اكن وان قطنا زا ج

 .3قن أاايكا زك نسااان ه مل اقن مكل ل ان طبل ا زم نيب ان ه مل ان مكل ل اف ملألنا مااقأملامكل لألن

قأ لبللااقمسبامكثان  سباباااأبكيلقابمابالان  لبالاأسا امز اممديرية تدقيق الحسابات والمراقبة- 7
اقن أنابببللان أمبب لشامبباالأازبببقابمببك اأطبلبببقا زوببنكققافببب ا ببوان أاباببب اقن م زلبب ان م   لببب ان الا ببواقم نيببب 
اقنألكنذاقنيأ نران م كقكل اق لنام نيب امسأقلاا اقن سل ان أنالل اقن م اسب ان ما  ابامااقن أسلل ان مامقو

                                                 
فب ااببواموب ن ان وببنكققاروبببحالامبواقف بباا مببب  اب نمالب ا  مبب لانآل بب ان أب اأأببق  اأبسببلطاق ببطاق هبباان مازقمبباااا-1

(ا اوببب امببشام  ببب ان  سببباباااCNRكققان أ امببك)هسببلماامببباالأازببقاببببا منحاقماامببااان أ امبببكان أبب اأطزبببباان ببب بطامببشاوبببن
اممبببببببناط لببببببقامبببببببكثاأطبل بببببببااا  مبببببب لانآل ببببببب اقن أبببببب امبببببببنابلنابببببببا ا7222 اوبببببب افلمببببببباال بببببباان سبببببببنقناان سببببببباب  ا سببببببن 

(Decpens ,Alpha national,Alphasaisi,Suivi,CNR)لببببألان  اببببقعا   مببببالاباببببلوان أطبل ببببااا  مبببب لانآل بببب افلمببببباا ا
 I.N.T,Module,les applications informatiques de la branche retraite de laل باافب عان أ امبكا زم ابشم

CASNOS,I.N.T/2009,p11-20.ا
 منان   ن ان سا فان ل  .ا29ن ماكثان ثامن ا-ا2

امنان   ن ان مأازقابا ناالان كن ز ا زونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.ا28ن اقكثا ناان ماكثان أاسا اا-3
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ا زوبببببنكققاقفاا لأابببببااقن م زلبببب ان م   لببببب ان الا ببببواأنابببببللاه ببببأ هااقأ سبببببلناأهاكلببببباامببببأناااأببببكنبل امبببببن
 .1قناامأاا

أأازب ابم أمب ا ببلوان مكل لب اسبزط ان  ياببب اقن قوبال امزب ان وببنكققا  بواسببقنذابابلنان  باارنبب ا
ابمباالأبااباامبنافب قعارقاأازبقانألمب ابا مبكل لااان م   لب ان أب اسببقال   باارقان ق باهاان قهملب ا)ن م زلب (

قللاقنمبباف ا مامأابباانألساسببل ان مأمثزبب افبب ان  يابب افابب اأأببق  ارلمبباانإلوبب رايوببكاأ بب ااقن لبب امببابل 
نه بأ هااسببقنذافب ان م  بب ارقامزب ان مسببأق ان م زبب األابواأ سببلناركنذان وبنكققابأ سببلنان  ببكمااا

ان م كم اقبل  الألامماناكلمقم اناالان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

ان ه ملبب ا م نيبببب ان  سبباباااقن مكل لبب ا أببكيلقان ه ملبب اأمثزبباافبب ان مكل لببب افبب ملألنامببكل لألناقأمببل
 ن أسلل .

  لاامز ان مسأق ان م    ارنلطبااباباامابالارساسبل امبناا ماانسأ كاابم أم ا لنان   ن اث ا
مببأناااأبببكمللانأل بببكنفان سببامل ا زوبببنكققاأمثزببباامزببب ان  وببقاافببب ا هببباان أببقن نان مبببا  امبببنا ببب وا

نطاقأامبببللاقنمبب اث افببب ان مبببمانانهاأمببام اببببلنااملبببشان مببقنطنلنابمببب ق ثانهن ببب ا ان ك نسببااانإل أقن لببب 
ق لناأ سبلنان  بكماااقن أ هبوانألمثبواببا مكمنلناناأماملباا اقنهمأ ن امناط لقا زل انهم لاقنهأواو

مبببببنا ببببب وانهوبببببءاذا اببببببلاقن سبببببا امزببببب ا ببببببواممبببببا زالاقن أسبببببالوامزبببببلالامببببببنا ببببب وا زلببببب انهسببببببأ باوا
اقنهوءاذ.ق  امز ان أقن  م

ان مازقماااامشاأأق   ان مكل ن االاسزط اقمااا لوان  زل اأ اامكتواريةإل ا الدراسات خلية–ا1
أسبمحاان أب اقن أ ا لبوابا ك نسبااان  لبال انهاأمبام ان مبماناماباوافب ابك نساااإ أقن ل ا ز لالان م ق ل 
امزبب ان وببنكققافبب قعامببنافبب عاب ببوان  اوب اقيقنمببكان أسببلل امزبب ام بباللسان  وببقوان مانلببلنا زمسبل لن

 نهاأمام .ان ممانامناقم امماناكلمقم اناامنامأان أ اقن طقلواقن مأقسطان مك ان  ول 

لانب ال ب ا انهاأمبام ان ممانامااوااكلكاف اأناللارقاأم لشا  وان ما ل انآلثا ا مااأ قلابأ للل
رنا نببا ان  ثلببب امبببنانوبببقاايببانقنان مبببمانانهاأمبببام ان أببب اابباذاا  زبببقواقمببباااان  ببباممقنامزببب ا

نلنان أب ار بكثااوبل ان أ امبكان اكلبكثا ا أ امبكان مسببقامثبوان  بقن ان سلاس انهاأمامل اف ام ن وامالنب 
ن أبب اا10-09قن أ امببكان نسبب اقن أ امببكاكقنامب طان سببنان بل ار كثبب انألمب ا19-01با م سبقلان أمب لا ا

                                                 
ان اام ثامنان   ن ان سابقان ل  .ن ماكثا-ا1
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ااذاا  وامم ز ان أس لحانهيأواك اقن بطا  اف اأز ان م  ز ا زهااناالان أ امكاما ناما لاامان امن ا
 .1 ثل ن

مببنايبانقنان ما لبب اا39 انأسباذوامبنانألثببا ان ما لب ا زبناان  ببانقن ان م بكاابا مباكثقفب ا بلنانهطببا
قان أب اأبناامزبب ارنب م لم نا  ببوا امزب اأمقلببوانابالان أ امبكا زامبباوا لب انألابب نذا2ا91-19ن أ ملزب ا

نهنأسببابابوبه اإ نكلبب اإ ب ان مببمانا امب اانمبلطاممببأءوا لب ام زببفافب امابباوان مبمانانهاأمبام 
 بك اناببالانألاب نذا  سببأهاكثامبنانألكنذناان النلبب ا زأبأملنامزبب ان مب ضاقنألمقمبب ام اببواكفببشانهاأمبام ا

با مامبببببب امبببببنارسبببببباسالسببببباق انألابببببب ان بببببقطن انألكنبببببب اا11نمبببببأ ن امبببببا  امزبببببب اماأ ببببب اأ ببببببككانسببببببأ اب
ن مممقن. فنأساذوارهالسا لا لنان نااف اسزباوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاامزب امبنا

اناقكا أ زلز ابمناسب اك نس اأمقلواناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذاف ان بابان ثان .اااأ اق قاماإمأ ن 

 زلب انإلمب لاقنهأوبباواارلمباان ابالان مبكل اسبزط ا مبااقمباااأ بااخليـةاإلعالم واالتصـال:- 2
 مبباا اقن  ببا ا ا ن ببكن زاببب نم انإلمبب لاقنهأوبباو ان مانلبب ان مببكل لااامببشاباهأوبباو ان أبب اأ ببقلابببإيأ نر

اقنهأوباوانإلمب لارنمبط اكمباملانإلمب لاقنهأوباو.قأنهلل ان مانلب ان الا بوامبشاباهأواو اأأق  اأطقل 
ألاببوانمب اث افبب ان ببقم ان أببأملن ابببلنارفب نكان ماأمببشاقأبلببانامببك ار ملبب ا ا3قأ للمابباا زوبنكققاقمأاباأاببا

ام ان ناال.ن ل امنامأن ارنالسا لاف اكلمقا ان أمامنان مق عابلنال

اقمبببكل  ان ابببالان مببكل اسبببزط اأ بببااقمبباا المـــواطن: واإلصـــغاء وتوجيـــه االســـتقبال خاليـــا– 3
ن مببببماناايطبببباعام أه ببب اأأببببق  امامببب اإسببببأ باو ان اقن لبببب ان هبببب قعاقن مببببابل اقمسبببكق  ان قهملبببب ان ق ببباها

ن مبببببمانااابببباومافبببب اطزببببباأالا أسببببقل اقأبببببقالاالاقمبببب نف أالاباببببلاقنهأوبببباواإ ببببلالاقنإلوببببءاذانهاأمببببام 
نألكنذنااانقملب ا أ سبلناقنيأ نران أكنبل ن مب ق ل ان مسأ اثان مازقماااقأ زلوانهاأمام اقأ قلابأز لا

 .4ن م كم 

بل  افا اأاموامناط لقا  لاام زل امأقناكثامز ان مسأق ان م ز األاوانإليأ نبامنان مقنطنا
ا زم   .ن مان اقنهوءاذاإ ل ايوكان أ هلفامزل امنامناذان أن وا

                                                 
ن بكق ثا ا7227ن سكنسب انن ثبان ا اأ  لب ا بقوان اب فانهيأوباك اقنهاأمبام  ان مازسان قطن انهيأواك اقنهاأمام ا-ا1

ا.777ن  ا772ا ا7227اقنناا72ن اام ا
ا.71ا ا7275لق لقاا71ن مك   اف اا12جا امككاا-2
امنان   ن ان سا فان ل  .ا77ن ماكثاا-3
ا زونكققا71ن ماكثاا-4 ان سابق. امنان   ن ان مأمثواف ان ناالان كن ز  ان م اش
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قن مأمثز اف ان مكل لب ا اقباكان أا فامز ان مكل ل ان م   ل ا الم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ
سبقفان باقواقمبشام طبطا ابلوان مكل لبب ا ان اامب اقمباالأهب عامناباامبنامبكل لاااف ملب اقماببالا بوامكل لب 

الم ان م   ل ا ونكققان مبماناق لنامنا  وان ال وان أنالم ا ز الز اا ناام أزفان ه قعان أابا ا اا
ا.نهاأمام ا ءل انألا نذ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا
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ــاعي ــمان االجتمــ ــوطني للضــ ــندوق الــ ــة للصــ ــي للهيئةالمركزيــ ــل التنظيمــ ــر الهيكــ  لغيــ
 (CASNOS)األجراء

 

ا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا

 

 

 المديرية العامة

 األمانة العامة

مديرية 

 المراقرة الطرية
مديرية 

المراقرة 

 والتدقيق

م التحصي  

 والمنازعات

م للدراسات 

وتنظيم 

 المعلوماتية

مديرية 

 التعويضات

م لإلدارة 

 والوسائ 

المديرية 

 الفرعية للمالية

م ف للتأمينات 

 االجتماعية
المديرية 

الفرعية 

 للمستخدمين

م ف لتنظيم 

 اإلحصاءات

م ف للمراقرة  م ف للتحصي 

 الطرية
م ف للتدقيق 

والرقابة 

 اإلدارية

م ف للمحاسرة 

 العامة

م فللدراسات 

 والتحليالت
م ف 

 للتعويضات

م ف 

للمنازعات 

 الرشرية

م ف الستخدام 

 المعلوماتية

م ف لمعاشات  م ف للتكوين

 التقاعد

م ف للوسائ   م ف للميزانية

 العامة

م ف 

للممتلكات 

 واالنجازات

م ف 
للدراسات 

 المعلوماتية

م ف 

للمعلومات 

 والوثائق

مديرية  

العمليات 

 ليةالما
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 الهياكل الالمركزية في تسيير نظام التقاعد. : الفرع الثاني

 انألاببببب نذاقف بببببباا ز ببببب ن ان مببببببك  ا ءلببببببنكققان مببببببمانانهاأمبببببام اأأمثبببببوان الا بببببوان  م   لبببببب ا وببببب
قهل اقن أ ا زاام وان ق باهااا11ف اان قهمل ان ق اهااف ان الا وان م زل اممثز اف ا19/91/1919

اقمببببابل افبب قعابابباا مبباالز ببق ا(ا1009ن ااقلبب ا)ن أبب ا انبباام ببككثاقف ببوا ز بب ن ان سبببابقان مزءبب ا سببن ا
بناذنامز انيأ نرامنامكل ان ق ا  ان قهمل امز امسأق ان كنم ثا ا   امنان مكل ان االمنكان  اا ابمااقن ل 

ر اب سبببامببككا ا1رقان بزكلب ارقامببكثاكقنمبب ارقابزببكلااامنببكماالسببأكم ال بب ارنمببط ان أ وببلواقنألكنذنا
بابلامزب اان من  طلناف امنط  امالن ايوبكان أسبالوامزبلالامبنامنباذان أن بوان ب ان ق ا ب ان قهملب اقن أ هبو

ار سناقا .

قأاك انهما ثان  ارنان   ن ان سا فان بل  انسبأ كاامسبأ  اأوبنلفان ق باهاان قهملب ان ب اث ثب ا
نمأ ن ااان ممانانهاأمبام ا اقمككان مكمنا الاناأماملا ارونافابا نا ان  امككان م زهلناقن منأسبلن

 لباانب  ابببأنا اوان  بب ن ان سبابقان مزءب ر ا بلاأابكامبنانهبسان م أببب ا مباا بانافب ااب ا2قنه بااانألكنذنا
نمباالاأمببكامزب اماطلبااافازلب   اممزلبب  ان أوبنلفا بلال بككاببا نا ا زاببككانإلفأ نمب ا زمنأسببلناف سبباقن 

ن مأمثزببب افبببب ان اببببككان هازببب ا زمن بببب طلنامببببمنان ق بببباهاار ثببب امببببنال بببب الاأمبببكامزبببب انسبببببانهمببببأ ن ااا
 ا زمكمنلناناأماملا. ل  الاأب ا لنان أونلفاوامباألن اقيللانألكنذناا)ن نه اا(ان م كم ان م وز افا 

لاببكامبببام ا ببباف نا زق ببباهاايوبببكاأ ثلبببفامااقكنأاببباايوبببكاأ سبببلنامسبببأق ان أ وبببلوا  مبببأ ن اااق بببلنا
اأ سلنان أءطل اقن  كمااان م كم ا زمكمنلناناأماملا.

ابباألكنذناانهاأماملب ا ن م أبطبان نمباطاااقم نيبب اأ بقلابأنابللاقأنسبلقا:الوكـاالت الوالئيـة أوال:
ان بببق ل الابببلناب بب ن امببنامببكل ان قهملبب ا ق ا بب نالسبببل انإلكن لبب اقن ما لبب .ان مابببالاق ببلنانهمببأ ن اااقأ وببلو
وببنهاا ق ببباهاامبببنان وبببنفانألقوااقف بباا زأوبببنلفان مسبببأ كااببببا   ن ا نهاأمبببام ابا مبببمانان م زببف
ق ا  اقهمل امنان وبنفاا10 ث امم ق ا  امنان ونفان ثان اقثا13قسأ اقمم قنا اق  اا19مم 

 ن ثان اسقفاأك جا سبان مز ق.

قلاا ان ه قا سبان أوبنلفافب اأمب لز ان ق ا ب ان قهملب ار افب امبككان الا بوا)ن مبكل لاا(ان أب اأمب زااا
امببكل لاااف ملبب ا6مبنان وببنفانألقواسباان قهملبب ان ق ا ب افأمببل امببنا بلنان  بب ن ا11ق بقامابلنأبب ان مباكثا

ا(5)ق مبسا (2) ف ملألنان ق ا  ان قهمل امنان ونفان ثان افأملامكل لألنارما (1). زل ا(1)قموز  ا

                                                 
ا زوأكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل امنان   ن ا75 ماكثانا-1 ا.نألا نذا ن م اشان سابقا ن مأممنان االان كن ز 
انهسان   ن .اامنا71ن ماكثاا-2
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اموا ح(5)ق مسا (2)ف ملألنارمان ق ا  ان قهمل امنان ونفان ثا اافإناااأملامكل لألن اموا حاق زل 
 أ أزفامناباماا.قبالنافإنان أم لز ان ال زل ا زق ا  ان قهمل امنان ونفان ثان اقن ثا ااه.(1) ق زل 

أبامببب اماامابببباامبببناط لببببقان الا بببوان مأمثزبببب افلا مكل لببب ان ه ملبببب االوكالــــة الوالئيــــة مــــن الصــــنف األول: 
ن مكل لببب ا ان مكل لبب ان ه ملببب األنامبب انإلمبب ل ان مكل لبب ان ه ملبب ا زأ وبببلواقن م نيببب اقن منا مبباا ا بب كنذنا

 ان مكل لبب ان ه ملبب ا زمببقن كان بمبب ل اقن قسببامو ان م اسببب ن مكل لبب ان ه ملبب ا زما لبب اقا ان ه ملب ا زم نيببب ان طبلبب 
  زل انهسأ باواقنإلوءاذاقأقال ان مقنطن. اموز  اأسلل ان مكمنا  اناأماملا

ن مكل ل ان ه مل ا زأ ولوا اأأم وامنان مكل ل ان ه مل ا  كنذناا: الوكالة الوالئية من الصنف الثانيرماا
موبببز  ان مببببقن كان بمبببب ل اقن قسامو.موببببز  ان م نيببببب ا اا لبببب اقن م اسببببب موببببز  ان م اقن م نيبببب اقن منا مبببباا

موببز  اأسببلل ان مببكمنا بب اناأماملببااق زلبب انهسببأ باواقنإلوببءاذا اموببز  ان ماا ابب ان مازقماألبب  ان طبلب 
 قأقال ان مقنطن.

لب ا زأ وبلوان مكل لب ان ه م اأمبلارلمبان مكل ل ان ه ملب ا ب كنذنا :الوكالة الوالئية من الصنف الثالـثرمبا
موبببز  ان مببببقن كان بمبببب ل اقن قسامو.موببببز  ان م نيببببب ا اموببببز  ان ما لبببب اقن م اسببببب  اقن م نيبببب اقن منا مبببباا

موببز  اأسببلل ان مببكمنا بب اناأماملببااق زلبب انهسببأ باواقنإلوببءاذا اموببز  ان ماا ابب ان مازقماألبب  ان طبلب 
 قأقال ان مقنطن.

ان   ن ا ماالز ماأمثواأونلفان ق اهاان قهمل ا سبان مز قا الن
 ن ق اهاان قهمل  نألوناف

ا
ا
ا
ا

 ن ونفانألقو

 ن ا نم ام ق
 ن ا نم ا  ب

 سطلف
 أل  اق ق
 أزمسان
 ق  نن
 باال 
 ن بزلكث

 يسنطلن 
 باأن 

ا
ا
ا
ا
ا

 ن ونفان ثان 

 ن مسلز 
 ب جابقم ل ل 

 بقم كنس
 مناب 
 ن مزف
 مسأءانل
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 بس  ث
 سلك ابزاباس

 املز 
 الاو
 ن قنك 
 ألبا ث
 ق يز 
 ألا ا

 

 

 

 

 الصنف الثاني )تابع(

 ن بقل ث
 ماس  
 س ل كث
 ن مكل 

 يا م 
  زل نن

 ملنأمقمنا
 رلان بقني 
   كنل 
 ن ازه 

 

 

 

 

 

 الصنف الثالث

 ملنا كفز 
 أبس 

 سققار  نس
  نمز 
 ن طا ف
 نأل قنط
 سالكث
 ا بم

 ن بلض
 ألسمسلزا

 رك ن 
 ن ناام 

 أامنءسا
 إلزل  
 أنكقف
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منبكمااأسبأكم ا اأنمبأا بلوان هب قعابنباذنامزب انيأب نرامبنامبكل ان ق ا ب ان قهملب امثانيا: فرع الوكالة الوالئية
مبأ ن ال ب ارنمبط ان أ وبلواقنألكنذنااببا نا ا  اماباان بل الأازب امبنامبككان مبكمنلنان هازبلناقيلمب انه

 ق لنايلم انألكنذناان م كم ا ال. ان م نكاأ ولزااامنال

قأنبباطاببب امامبب امببمانان  لببالاب ببوا السبل افبب عان ق ا بب ان قهملبب ا مببلسافبب عالاببلنابم بب  امببنان مببكل ان اببال
ن امزلااان م أبط اباألكنذناانهاأمامل اقن م نيب ان طبل اق لناأز ان م أبط ابأ ولوانمأ ن ااان مبمانا

موبز  ان م نيبب ا اموبز  ان أ وبلواقن منا مباا الملاف عان ق ا ب ان قهمل موبز  انألكنذنا ام نهاأما
ا.1 زل انهسأ باواقنإلوءاذاقأقال ان مقنطن اموز  اأسلل ان مكمنا  اناأماملا ان طبل 

ابهأحاإماف اإ  ان ه قعان قهمل الم نا زمكل ان االا زونكققارنال  اامالجواريةالشبابيك  :ثالثا
 ا أ ببقلاببنهساماببالان هبب قع امببابل ااقن لبب امزب امسببأق ابابضان ببكقنم اقن بزبكلاااق ببلنامنبكان  اابب اإ لابا
قرنال قنامب  امث ان مءطااق أم لوا لوان مبابل الابارنال قنا لنان طزبامنامكل ان ق اهاان قهمل 

 ا نذ.ن ق ا  ان قهمل ارقان ه عامناا نذا ث ثافم ان اماوا ل انألان قنيشامز 

قأأببببق  امببببمانان امزلببببااان م أبطبببب ا اباببببقنالالنبببب ان مببببكل ان ابببالاقأسببببل  اأنمبببأابم بببب  امببببنان مببببكل ان ابببال
قل بب ايوببكان أسبببالوا ا2ببباألكنذناانهاأماملبب اقن م نيببب ان طبلبب اقأ وببلوانمبببأ ن ااان مببمانانهاأمببام 
قببببل  ا ازمببكمنلناناأماملبباقن أ هلببفامببنامنبباذاقموببا لفان أن ببوان بب ان هبب عارقان ق ا بب ان قهملبب ابا نسببب ا 

اأاأب اب قاماا امناماا  ان  م   ل انإليزلمل اف ان أسلل .

م قن امناموا حاق واموز  ا اااماالاا لوان ه قعاقن مبابل ان اقن ل امثزااامثوان ق ا  ان قهمل 
  او اباااق لنامااسقفاناا ا افلمالز م

اإنان ق ا ب ان قهملب اقن هب قع :ع والشبابيك الجواريـةرابعا: المصالح التابعة للوكاالت الوالئية والفرو 
 اموبببز  انهمبببأ ن اا اقن مبببابل اأأ بببقنامبببناموببا حاق ببب اموبببز  انألكنذنااقموبببز  ان م نيببب ان طبلببب 

 قنهووا واموز  امز ا ك افلمالز م اق لناموز  ان طاقناقن منا ماا اموز  ان م اسب 

مزهببااانألكنذناان النلب ان مأمثزب افبب اركنذناااأابألا ببلوان موبز  ابك نسب مصـلحة األداءات:  -1
قن ن كلب ان مأمثزبب افب ان ااب اقن قفباثا زمببكمنلناناأماملبااقفب ا ا ب ان  بببقوامبنايببوا ببلوا انألمقمب  ان مب ض

ن موز  الأقا ان ممأ  ا زونكققا زأاقلضان ل ا ا بااماال قنابقنسط ا سابااا  ارقا قن  امنايبوا
  لوان موز  .

                                                 
ان م اشان سابق. امنان   ن ا71ن ماكثا-1
ام-2 امنان   ن ان سا فان ل  .ا73ن  اا71نان مقنك
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أ بقنا بلوان موبز  اأ بااإمب نفاطبلبباقمسبامكلناقل ب ا لأببلناقبة الطبية: مصلحة المرا -2
 مالز م

ن قوهااارقان مااكناارقان قثاقان طبل ان أ ال أموافلااان أاسفارقان ءشاقن أ الاك اامان اا-
فب ان وبب  ا ز وببقوامزب انمألببا نااناأماملبب ا لبب امبب  ثا هامببكثان مببكمنا ابلارقالق ا  ببقيالافبب امابباوا

امنانألكنذناان أ اأ كمااا لمااان ممانانهاأمام .انهسأهاكث

مببكلان أبب نلارقاأابباق ان ماببالان  انقنلبب اقن أنالملببب ا موببا حان م نيببب ان طبلبب ا وببنكققان مبببماناا-
انهاأمام ا ءل انألا نذانأااوان مكمنا الارقالق ا  قيال.

ن  مبقعا ز بب ثاقل  ابطزبامبنان مانب ابباألم ا ال قا زطبلبان مم فا فضاأاقلضانألكنذنا
ان طبل ان  او ابا مكسس ا زأأ كامنان أاقلضان مطزقب.

  ن ب نطافبب اوبنكققان مببمانانهاأمبام ا ءلب انألابب نذالأطزبباكفببشامصـلحة االشــتراكات:  -3
ما سامنان سن ان اا ل اقمزل الابامز ان من  طارنالو رابك ز ا91نهمأ ن ااان سنقل انبأكنذامنارقو

ا.ا1رف لوامنانهسان سن اا09واريواواقلسأقف انمأ ن  اف ارا

أ بببقناأ ببااإمببب نفام اسبببباماأمببكامبببناطببب فان كق بب ال بببقلابأسبببالوامصـــلحة المحاســـبة:  -4
مببنان م سببقلاا0قا1ق ببلنان مسبب قبااان أبب اأببألامزبب امسببأق ان وببنكققاقف بباا ببناان مبباكألنا انإلك بباها

 .99/99/1999ن مك  اف اا99/191ن أنهلل ا يلا

أمببببا سامامببب انألمانبببب ان اامبببب ا زطابببقنان م كمبببب امببببناطبببب فاازعــــات:مصــــلحة الطعــــون والمن -5
ا مااأم فامز اممزلااان كفشابا أ سلطا مااأ قلابا أ ولوان اب  . ان مكمنلناناأماملا

ر ابامأبا ا لوان موز  اأءط ان أ ول ان  اوواف اموز  انهمأ ن ارقان م نيب افإناااأم فا
أمثز اف انإلا نذناان  او ابا الم اف ان أ ولوان منوقاان م امز اممزل ان أ ولوان اب  ا  مأ ن 

ن ماببكوا ان مأمبمنامنا مبااان مبمانانهاأمبام ا1991فب نلبب 10ن مبك  افب اا91/91مزلاباافب ان  بانقنا
ق بل  ان أ وبلوامبناط لبقا ا.اق لوانإلا نذنااأأمثواف ان أ ولوامناط لقان اكنقو10/19 ز انقنا
قن أ وبببلوامبببناط لبببقانهيأطببباعامبببنا اااان اا لببب ان ب لكلببب اقن بن لبب قنهمأببب نضامزببب ان  سببباب ان م   بب 

ن   قض.ن أبب انأناق ابباابا أهوببلوامنببكان أابب ضا أمقلببواناببالان أ امببكا زامبباوا لبب انألابب نذامببمنان بببابا
ان ثان امنان ك نس .ا

                                                 
ن مأازبببقابا مببمانانهاأمبببام ا  مببب ااا ا111-83ن ماببكواقن مبببأملابا م سببقلاا15-95م ببب  امببنان م سبببقلاا71ن مبباكثا-1

ا.7883 سن اا11جا امكك ا ل انألا نذان للنالما سقنامم امانلا
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لببألان زاببقذاإ لابباامببنايبببوا لمببب ا ان مببكن ا مبباالقاببكاإابب نذناامامبب امنوببقاامزلابباافبب ان  ببانقن
 انانهاأمام ا ءل انألا نذاق لناف ا ا  امكلانسأهاذان كلقنابابكانسبأنهالاطب قان أ وبلوان ابب  ن مما

اق قامااسقفانأا ضا  . اقن أأسلسا ط فامكن  اق لوانإلا نذنااأأمثواف انألم اباألكنذ

قموز  ان أ ولوا اباإلماف اإ  ا لنافإنااا ل  اأسأ بوان قثامقان م ق ثامنايبواموز  ان أ يلل
 أ ببقلاموبببز  ان منا مبباااب فببشاكمبببق ارمببالايامبب ان أ  لبببقاقلأ ببقنان مزبببفا اباببكانه أمببافابأناببباامبب ق ث

ن م بببكلاإ لببب امبببنام لمببب امببب ق ان أ ببباباان بببب اأ قلببب اقثبببامقا سبببمل اقنسبببأاماوان مببب ق اق بببل  ان مببببااكثا
ا.(1)ن م ق ث

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                 
شامبب ق ا بببك ايامببب ان أ  لببقاه أ بببابافابببوان  ببباااب لهلبب ا فبببا7223مبببا ساا12/لااالا/ا7/7223إابب نذان امبببوا يببلا-1

ان أ قل اقنسأاماوان م ق .
قم أزبفا الأمثبوافب اأ كلبكان سببوان مأباب افب ا لهلب ان أ  بقامبناوب  ان قثبامقان م سبز امبنان سبها نا اقمقمبقعاإاب نذان امبو

 الانب ا بوامبنايزبكاق ق اقن أ قلب اق لهل ا فشام ق ا ك ايام ان أ  لقاه أ ابافابوان أ قلب اقنسبأاماوان مب ق  انألكنذنا
ق بباهاان أ قلبب ا ببك ان المبب اأأمثببوافبب اأ قلببب ا امببااكناارقا أابببااارقاقثببامقا سببمل اأوببك  اانإلكن ناابءبب ضاإثبببااا ببق

امااكثانهنأساباقن أ للنارقاأ قل ابطاي انهن  نط.
اف ان مز قاأبلنانهسأما ناان  او اب اهاان أ قل . ا71 ا77 ا77 ا72 ا78ن قثل  ا
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 الهيكل التنظيمي للمصالح الوالئية

ا

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

اامزبب ارااب ثاوببنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذامبنا بب وان أنابللان ال زبب ا ب امببنابابكارناأا فنب
ق ل  اأط ينااإ  ان أنابللان بمب  ا اموا حام أزه قاقف قعاقمبابل ااقن ل ا اقهمل امكل ل امام اقق  ا

أمببام ارنااانببباا بلبب نامببناناباراناببالان مببمانانهاال ب  ا اباامببنامببكل امبالاقم أزببفان مسببأ كملنافلاببا
 اقن ألسل امز ان مأاامزلن افأبسلطانها نذنا الاأب ا  نااباهكن ثان وا   ان  امم امز اأنهللا لنان ناال

.باببكال بب انأسبباذوا1قأ بكللان  ببكماااكقنان  بباقارقامماطزبب ا ببقامبباا انهكن ثان منهبلثا زمببمانانهاأمببام 
اق ببو افمبب ان امبباوا لبب انألابب نذلنبءبب اأ كلببكاار اا مبنامابباواأطبلببقا ببلنان ناببالامببنا لبباانألمبب اا

                                                 
ا زم ام نكم -1 ان أأملنااانهاأمامل اف ان ب كان ا بل  امك ا.79ا ا7817-7817 امااكان ب قااقن ك نسااان ا بل  

  ملسان م   ان مكل 

 نامبا ملسان م   ا مسكقواموا ح 

موز  ا
 نألكنذنا

موز  ا
 ن منا ماا

موز  ان م نيب ا
 ن طبل 

موز  ا
 نهمأ ن اا

موز  ا
 ن م اسب 

  ملسافولز 

 7-7م   لنا

 موهل ا

  ملسافولز 

 1-7-7م   لنا

 موهل ا

  ملسافولز  طبلبا ملس

 1-7-7م   لنا

 موهل ا

 م اسباممقم 
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 أمب لشان موب  ارلا نبا امالبا امباموا أوبنلفا بلوان همب ان مانلبب ا؟ان بككاا وب نا مباا بقان  باوا بك ا
 .ل  امااسقفان اقوانإلااب امزل ا  وان هووان ثان امنا لنان باب

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين
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 وقوباانابالان أ امبكا الأ ككامااواأطبلقاناالان ممانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذافب ان ا نمب 
أ ااا1ن مأازقابا أ امكان ل اااذابنوقااممأ   اقمام ا10/11منا لاانألم ااابأ  الان  انقنا

نامنا قافأما اان  ارنانألم ااان مسأهلكل2ا03/11من ان ماك  اباألم اا1 وان همااان مانل ابا ماكثا
ن مأازبقابا أأملنباااا10/11منان  انقناا3قا1قا0نألم ااان مسأهلكلنان م ككلناف ان مقنكاان أ امكا ل
انهاأمامل .

رنان مسببأهلكلنامبببنا ببلنان  ببانقنا ببلا بببواا10/11مزبب ان أبببقن  امببنايببانقناا3قا0بلنبباان مبباكألنا
قن نابالان بل ا ببانااطان بل النأمبقناإ لب رلباا ببانايطباعان نمبا3ن امباواسبقنذار بانقناراب نذارلامز  بلنابباألا نذ

 مباالنطبق اقاقببااأ بباامازب ان مبمانانهاأمببام اا.لسب  امزبلالايببواك ببقوا بلنان  بانقنا لب ان أطبلببق
نألمبب ااان بببللنالمببأءزقنافببب ان أببب نبان ببقطن ارلببباا انببااانسبببلأالاسبببقنذار ببانقنالامزبببقنابألبب اوبببه امبببنا

قمامببباا بببانامبزببب ارقاطبلاببب اراببب  لاقمبببب وا ان وبببهاااق لثمببباا بببانا هببب كارقاامامببب امبببناروبببب ابان امبببو
اقطبلا ارقاو  ل ام كاممزالارقام يأالافل .

نألم ااان طبلالقنا ل ا ابلناارن السأهلكامنانألكنذناان النل ا10/11منايانقناا1رماان ماكثا
رقار انألا نذان للنالما سقنابا هاوا  سابالان  بااانمباطاا ب ناوبناملاارقاأاا لباارقا  فلباارقاف  لباا

 مباالسبأهلكا لب انألاب نذامببنانألكنذناا انمباطاف ب امماثبواقف باا زمب قطان م بككثافب ان أناببللان مامبقوابب 
ان مأمثز اف امن  ان اا اقن قفاث.

نوبببوان ببب ارنانألمبببب اااا10/11مبببنايبببانقناا1قن مبببباكثاا10/11مبببنايبببانقناا1باسبببأ  نذان مببباكثا
الان  ااانماطاا  ناوناملاارقاأاا لاارقا  فلاارقا ل انألا نذان للنالما سقنابا هاوا  سابان طبلالقن

ف  لباارقار انمباطاف بب امماثبوالسبأهلكقنامببنا بكمااان مبمانانهاأمببام امأمثزب افب انألكنذناان النلبب ا
قبالنالأمحارنانطاقاأطبلقان ممانانهاأمام الأ لاا.قمن  ان اا اقن قفاثاقن أ امك ا زم ضاقنألمقم 

 لاانمأاف انألووا  مال اممباوان وبنام اثبلاببكرا ان ممأ  لناأ اا طام ماالل امانل ا أ كلكافمااا
اا.4لمأكا ا جا لوان طامه ا لمموا ل  اامناطقنمفان اماو

                                                 
ان أق لكان م  سابا مقنكا-1  .7891سن اا79جا امككا ان مأازقابا أ امكا91/77منايانقناا7قاا7أطبل اا مبكر
ا.7883سن اا17جا امككا ا7883لق لقاا23ن مك  اف اا83/79نألم ا-2
 ال بككاياممب ان امباوان ممببالنابباألا نذافب اماباوان مبمانانهاأمببام ا28/27/7895ن مبك  افب اا95/11رناب ان م سبقلا-3

سببببن اا57جا امبببككا ا7887لق لببببقا23ن مببببك  افببب اا87/711ن ماببببكواقن مبببأملابا م سببببقلان أنهلبببل اا7895سبببن اا8جا امبببككا
اأطبل اا مباكئاأ  ل ابله جن ل البلنارنامكاماز ان ممانانهاأمام اف ان ا ا ا7887 ا.نم اأ اكاأمموا وارف نكان ماأمش

اموطه ان اماو-4 ا.738اا ان م اشان سابق ان قسلطاف ان أأملنااانهاأمامل  
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 ل ككان م قطان مطزقب افلالاإلسأهاذان   ققاهسلماا قا1ا19/09ق  وقول ا لوان هم اوك ان م سقلا
ان أ امك.

مالببا اأوببنلفان امبباوا لبب اانأنبباقوافبب ان مب بباانألقو ان بل  اك نسببأناا اببلنان هوببواأأم ببق افبب امب ثببل
ا.أاكنكان اماوا ل انألا نذرماان مب اان ثان ال واا  انألا نذا

                                                 
سببن ا ا8جا امببككا ان مأازببقابا مببمانانهاأمبام ا  مبب ااا لبب انألاب نذا28/27/7895ن مببك  افب اا95/15ن م سبقلا-1

   ببلامببكلان ءامبب اا7275 سببن اا37 جا امببككا798-75 ثببلار ءبب امببك  ناابا م سببقلاا111-83 ن ببل امببكوابا م سببقلا7895
(اسبقنذافلمباالأازبقابأوبنافان امباوا لب انألاب نذارقامب قطاأ امبك لا15-95    الانألساسل ان أ اي   باان م سبقلان سبابق)

اف ان أ امك. ارقا  ال



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 77 - 

فئـــات العمـــال المســـتفيدين مـــن نظـــام الضـــمان االجتمـــاعي لغيـــر تصـــنيف  المبحــث األول:
  األجراء)نظام التقاعد(.

 اممانانهاأمام ا هم ان اماوا ل انألا نذأاأب ان ا نم ارق  ان كقوان ا بل ان أ امكااماز ان 
 نابالان  نمب اقننا بانالءطب امنبكانمببأأ اا1091بامأببا واناامباامق قثباامبنان   بب انهسبأاما ل امنببلاسبن ا

اأأملنان مل ق  اف ط.

أبببأملنااناببال اثبب ااقبا م ا نبب الأببق عان ممببأ  قنافبب ان أأملنبببااانهاأماملبب افبب اموبب ان ببب اناببل
 سبببن اا191قنابببالاأبببأملناروببب ابانألممببباوان م ببب  ابا  بببانقناا1099 سبببن اا90قنان امبباوان م ببب  ابا  بببان

ا.1ا1099 سن اا111قناالان أأملنان ماموان م   ابا  انقناا1093

 بمببباا ام وببق ثامزبب افمبب ان امبباوانألابب نذ اطببقل ا منببا ا لببااازبباان  مالبب ان أأملنلبب افبب اموبب 
رقامزب انأليبوانمأ باكنافب ايبك نأالان ما لب ا ا مالب نمأ اكنابأنارو ابانألممباوافب ا لب ا ااب ان ب ا بلوان 

اف امقناا انأل طا انهاأمامل ابقسامزالان  او .

فا  ثل امنارو ابانألمماواهأأااق ام ك أالا اهم ارنا لنانهمأ اكا ل او لحامز انط ي 
 همبب االبب اقلقناابقن مباارناببلالأا مبقنا  ثلبب امبنان م بباط ان أب اأاببككام ن ب  لان ما  ان ما لب ام بك ثان اامببو

ن اماوام اط ان مل ق  اقن اا اقن قفاث. وا بلوان   بامقاأببلنا ااب اوبا بان امبوا زأبأملنانهاأمبام ا
امأن اف ال  امأنان ااموانألال .

قيببكارك  ان ممبب عان موبب  ار ملبب ان أببأملنانهاأمببام األوبب ابانألممبباوافببنالا مببالأالاأأملنلببباا
 انببباامزبب اننأهبباعاروببب ابانألممبباوابم نلبببااأببأملنان مبببل ق  ان ببلا1090 سبببن اا31ألقوامبب ثابا  ببانقنا

مببباكثاأنابببللاإاقأبببلا.1031 سبببن اا30قن ااببب اقن قفببباثان منوبببقاامزلابببااب بببانقنان أأملنبببااانهاأماملببب ا يبببل
ا.10932 سن اا191ن أأملنامز ارو ابانألمماوابا  انقنا يلا

ن مسبببأهلكلنامبببناناببببالااببببا اقكثا زأمببب لشان ا نمببب  ايوببببكان قيبببقفامزببب اأ كلبببكاروببببنافان مبببكمنلن
بامأببببا وا3ا03/101ن ماببكواقن مبببأملابا م سببقلاا19/09ن مببمانانهاأمببام ا ءلببب انألابب نذانابببقكا زم سببقلا

                                                 
 ان م اببشان سببابق افبب ان أأملنببااانهاأماملبب طان قسببل اقا ممبباناامبباوا امببوا712ا ان م اببشانهسبب  اموبطه ان امبباو-1

اا.37اا
ا783ا ان م اببشان سببابق اقموببطه ان امباوا525ا ان م ابشان سببابق امب ران أأملنببااانهاأماملبب  ام مبكا سببناياسببل-2

ا.517ا ان م اشان سابق ا سا  ك أ نو اقنو  امباسا ممان
ا.7883 سن اا11جا امكك ا12/77/7883ن مك  اف اا83/111ن م سقلا-3
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فنابكان مبباكثانآلق بب امنب اأببناامزبب ارنا ببلنا ان بناان أمبب لا ان  ببااابابلنان ناببالا زمببمانانهاأمببام 
 امأازبببقابا أأملنبببااانهاأماملببب ن ا10/11ن م سببقلااببباذا ولوببباا أ كلبببكامببب قطاأطبلببقار  بببالان  بببانقنا

ا.ن مأازقابا أ امكامز ان اماوا ل انألا نذا10/11قن  انقنا

قهأ كلبببكنا همببببااا ا امزبببب اهنابببكاأا لهببباا زاامبببوا لبببب انألالببب ا19/09لباسبببأ  نذانوبببقاان م سبببقا
 مبباافابوان ممب عان موب  امنبكماا ببككا ان امباوا لب انألاب نذاهمزب اسبببلوان مثباواقهامزب اسببلوان  وب 

ا.10931 سن اا191با ماكثن ثا ث امنان  انقنااونافارو ابانألمماور

 ل  انمط ا زب اامناأا لفا الوان هم ارقامز انأليوانلااكامالا اأونلفا ااابا اقكثاأل  الا
ا.10/11قن  انقناا10/11ن  انقنا

ل  امناامل ن مأازقابا أأملنااانهاأما10/11ل لزناا ز انقناان مأازقابا أ امك10/11ننان  انقنا
قن أب ابلنباارنان مبكمنلنان مسببأهلكلنامبنانابالان مببمانا امنب ان أبب اأبلانهمبا ثان لابااسبباب اا1 ب وان مباكثا

ن للنالما سقنابا هاوا  سبابالان  بااا ا ل انألا نذانهاأمام ا ءل انألا نذا لانألم ااان طبلالقن
ا.ف  امماثونماطاا  ناوناملاارقاأاا لاارقا  فلاارقاف  لاارقار انماطا

ن مأازبقابا أأملنبااانهاأماملبب انابك اا بككاان مسببأهلكقناا10/11مبنان  ببانقناا1بأ زلزنباا زمباكثا
منا لنان ناالابابا ثانألم ااان طبلالقنا ل انألا نذاققيقفاامز امك قوا لوان ابا ثاناكرنانألم ااا

 ارنايبانقنان أبأملنانهاأمبام ان مسأهلكثامنان أأملنا لانألم ااان طبلال اكقنانألم ااان مانقل ال 
لأملبببب ابا طبببببابشانهنسببببان اقنهاأمبببببام ا ناببببالايبببببانقن اف ل ببببقنا نبببببا ام ببببوا أطبل ببببب امزبببب انألمببببب ااا

ن بللناهل مباقنا ا يبب اارمباامبببا ثا لب انألاب نذال وببكاباباان امباوان مسببأ زلن ا بلنامببناااب ا2نهمأبا لب 
اأبال ارثناذاركنذاممزالاسقنذانسأ كمقنامماهارلاه.

قبالنافإناما ف امنا قان ااموا ل انألال ام  قن ابمالا ام ي ان أبالب ارثنباذاركنذان امبو.افبالنا
 انان ااموالكك اممز ابا أبال افاقاماموارال اقبا م ابز انلنا اناممز ال قلاب ابط ل  امسأ ز اق  ساب ا

مب ا بلب ثاق لب امأاانسب امبناقأطبل باا ابلنان مالا أمبلا بلوان همب امامقا ان  ااافلسم امام ا ل ارالب 

                                                 
 اق ممباناامباوا امبوا521ا ان م ابشان سبابق اقم مبكا سبناياسبل.511ا ان م ابشان سبابق انو  امباسا ممبان-1

ا.13اان م اشان سابق
ان سابق انو  امباسا ممان-2 ا.511ا ان م اش
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قن ابامزلنا افقوفان اموان مسأ والنطبقامزب ان مب ن عان بل المزب ايطاب اوبءل ثامبنانأل ض انألم اا
ا.1بواقرو ابانألمماوا اقرو ابان مانان   ث اقن أاا  اف ايطاعان ونامااان أ زلكل 

ا ببككأاان ابا ثالشان ا نمب  ن سبا ه ان بل  منان أمب اا1قبابلنافباناطبلاب ان نمباطان مسبأ واقف بباا زمباكثا
 ن بللنالما سببقنابا هاببوا  سبابالان  ببااانمبباطاا ب ناوببناملاارقاأاا لبباارقا  فلبارقاف  لبباارقار انمبباطا
 اف  امماثواقف اا زم قطان م ككثاف ان أناللان مامقواب ا ار اأأمثوا لوان هم اف ارو ابان مانان   ث

ا.ن ه  قن ان وناملقن ان   فلقن ان أاا 

مبا ثار انماطاف  امماثواأان ارناأ كلكارونافا لوان هم ا لال نامز اسبلوان  و األنارماا
ان اب ثابمما س ا لنان نماطا  ساب ان  اااقبط ل  امسأ ز اقبل  الب  ان مااوامهأقر.

ن بل انمأمبكوان ممب عان ا نمب  ا اقيقفاامناامز اأ كلبكا بلوان همب النبءب ارقهاأ كلبكامالبا اأوبنلهاا
 ا ان مم عان ه نس اق قامالا مكلان أبالب افب ان امبوار انهسبأ  وارثنباذامما سب ان نمباطان مانب مز ا  ن

 مطزببارقو.ثبلانأطبب قاثانلباا أ كلببكافمبااان امبباوااقببا مقن نثامالبا اوببا بان امبوا ببك ان ممب عان موبب  
ا ل انألا نذاف ان أم لشان ا نم  اقن أم لشان مو  ا مطزباثان .

 .اعتمادا على التبعية في العمل ر تصنيف العمال غير األجراءمعيا المطلب األول:

نناموبطزحان اامبوا لب انألالب افب ان أمب لشان ا نمب  اموبطزحامبق قاامبنان   بب انهسبأاما ل ا
ن بببل ارسببببساناببببالان مبببل ق  ا زامبببباوا لبببب انألاببب نذافبببب ان  طبببباعا لبببب اا03/1101مبببناط لببببقان م سببببقلا

.ر ارنان ا نم اق ثاان ناالابا أا  ان موطزحا2ا91/91/1091ن ل اك وا ل ان أنهللابأا لخا ان ه   
مبنان  بانقنان ه نسبب ان بل الكسبسارنامبب ا اوب اقن  نملبب ا زأأملنبااانهاأماملب ا زامبباوا لب انألابب نذار ا

ا.3رو ابان مانان مسأ ز ا

 اننان ا نم اأاأب اسباي اف اأقفل اأأملناناأمام انابا  ا ااابهم ان اماوا ل انألا نذام ا ن
 ان  قلبا اببباضان بكقوان ا بلب ان أب اأأ بلابا نابالان مبمانانهاأمبام انه ألبا  ا ابلوان همب امثبوانأل كن

مق لطانلاق ل  بببا.افمبببث البببناايانقنا أأملنبببااانهاأماملببب ان  بببقلأ ابم أمببب ان ببببابا ان سببباقكل  ان مءبب ب
 ان قفباثاألوب ابانألممباون  امسامن امز اأقفل اأأملنان ألا  افلمباال بااأبأملنان مبل ق  اقن ااب اقا

                                                 
 اموببب  ا كن ان ه ببب ان ا بببب ان مبببباكئان اامببب ا زأأملنبببااانهاأماملببب اقأطبل اأابباافببب ان  بببانقنان م بببا ن ار مببكا سبببنان ب مببب -1

ا.731ا ابكقناسن 
ا.21/27/7859ن مك   اف اا27جا امككا-2

3-Les cahiers français ;la securité sociale en France.n°172.sep-octo.1975.p.67. 
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 ابانمباذاوبنكققان ألبا  المبقوامبناط لبقانمبأ ن ااان مبكمنلن اقلققان مابنان  ب ث اقن ممأءزقنا  سابال
ا.1ق ولز انسأثما  ااقرمقنوار   اناأا امنانماطان مكسس افلماالأازقابالنان ونكقق

سبشالمبلافمب ا بلبب ثا  بكار سبنان ممب عان ا نمب  اباسببأاماوا بلنان موبطزحاألنب الاأبب اموببطزحاقن
ن سا ه اا10/11منان  انقناا1ق ل ام ككثامز اسبلوان  و  ماابلناوامنكام ران ماكثا ا2ق ل امأاانس 

ان ل  .ا

قبببل  ا الأ بلابا  نملب ان ناببالاأ بااموببطزحانابالاأبأملناروبب ابانألممباوارمباان ممب عان موبب  
ا.ل قنار لبمالا اوا بان اموا أ كلكارونافا لنان ناال

ل بب ارناأ كلبكان امببوا ا اوبه ان اامببوا لب انألالبب ام  قنب ابما فبب اوبه ان اامببوانألالب ناما فبإ
ف زماا انان اموالألابأبال ا مب ااف ب اق وبا   ام اببوا ان مسأ واأأبزق امنا  واما ف ان اموان أابش

ملابب اق بانا وبا حارق  سبابان  با ارا السم امامبوارالب اقبا م ابزب ا زمبااأبلان امبوامبناكقنا بلوان أبالب 
 أبب الاببكان امببوا لب امببأاق النبءبب ارقها لببابان أبالب افبب ان امببواق لبباباا بانان اامببوا لبب ارال .ق بل  

انألا .

  البعية: :غيابالفرع األول

 لاأب ان اموامسأ  الابارنال قلاب ان اامواكقنار اأبال األ ام ااف  اسقنذا اناطبلا ا
ا.اماماا اناان أبال انيأواكل ارقايانقنل  ارقمانق 

االمقصود بالتبعية:–ا1

 أ الاأب ان امواأابااالابارنال قلاب ان م اان طبلا ا  سابا ل واقأ اانكن ثاقسزط ال  ا
قببببل  افا امبببوان بببل ال ببقلابببب ان مببب اا  سببباب ان  بببااارقان امببوان بببل الككلببب اوبببا ب ا  سبببابا ان ءلبب 

ا3نطباقان امبوان أببابشامب ااف ب ا  بنامسبأ  امبنا ياببب ارقاأقالب امبنالبكك ان امبوا وببا   ال ب جامبن
اقلسم ابا اموان مسأ وار ان اموا ل ان مأاق .ا

                                                 
ا7819كلسببمب ا ا77ن اببكك امازبب ان امبوان ا بلبب  ان أأملنبااانهاأماملبب انه ألا لبب افبب ان بكقوان ا بلبب  امببكان  زببللان  امبب -1

 ا.81-ا81ا

ا سنان ب م -2 ار مك ا.731ا ان م اشان سابق 
 اقاموبببطه ان امبببباوا711ا ا7891 ان  ببببا  ث اكن ان  أبببب ان قسبببلطافببب ان أمبببب لاااانهاأماملببب  ار مبببكامبببقي ان مزلابببب 3

اقماباك ا.ا777ا ا7838 ام كان امو ان ا ذنألقو اروقوايانقنان امو اق سنا ل ثا717ا ان م اشان سابق



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 81 - 

ن أبال ان أ اأاأب امنوب نامامباافب اأوبنلفان امبوابا أبابشا ب ان أبالب ان  انقنلب ان أب اأأمثبوافب ا مبقعا
سقنذا اناا لوا ان اامواهم نفاوا بان امزبأنالألان امواأ اا ياب اقنم نفامنالكك ان اموا  ساب 

قمأب اأ بككاا اق لنانهم نفالنو فانان  ان نا ل ان هنل ارقان  اما كان نا ل ان أنالملب انهكن لب ن  ياب ا
قمزل اهلم ناقوبفان مب ل ان مأمبامنافب ان مب   اقوبا با ان أبال ان  انقنل انمأب ان  املابا امواأاباا

 الاكاأاايكاممبواأبابشاقها  ناأاايكام الا زامواأ اان أم لنا ك ام الاف  ان  قاف انهكن ثابأن امامو
اا.1مب ثا أسمل امالأ اما اار اناارا نارقمو قفاااننأ اوارقار انسلاف  

ق نبا امببنانأ ببلامبنا اف بب ا أ كلببكان أبالبب ان  انقنلب اقل بب اباهمأمبباكامزب ان ه قيببااابببلناباببضا
لا أبقنف ان أبالب اقمبشاقأطبل باا بل  الزب ا ان ا قكان أ اأمأب امشام كان اموا ا كان م اق ب اقن ق ا ب اقن مب   

ف أب اأأبقف اوبه ان اامبوان أبابشاهببكارنال بقنامبنالزب لاا.م ااف ا كم اقأ بااأوب فامب ااف ب 
قهببكارنا اقلابارنال قنامز ماابا اموابنهس اب لااهل قنا ب ارنالسبأ كلا لب و ابا اموام وااطبلالا

قهببكار لب نارنال بقنانمباط ا الب ل بقنامزأ مباابب افب ا كمب ان طب فانآل ب اب لبااأنأهب انلب اممبا  أ ا ب اف
اا.2أ ااأو فا لنانأل ل ا  وامكثامالن اقأ اانكن أ ارقانكن ثاممثزل اقنم نف 

 ماالنب ان باضابم ق ثانأل لابا أبال انهيأواكل اق ك ااف انأل قنوان أ اأ م افلااان سلاس ا
 ماا بقان  باوا انان نا ل ان  انقنل ن أم لال ا مال ان  املابا اموابا   لامنامكلاأبالأ ا وا بان اموام

ا.3مز ارنالاأب ال  انسأثناذامنانألووان االاف ال كلاكقنانااأم لا  اف ان اموان من   

قرلمبباان ممبب عان ه نسبب افلمببباا ا4لاأببكان ممبب عان موبب  ابا أبالببب انهيأوبباكل افبب اممببوان وببب ه ا
 ان مم عان ا نم  اق قاماار لاب .ل اان ممأءزلناف امنا  الا  ساباوا بامموام ابوام قطامالن 

 لباالاأبب ان امباوان بللنالبامب قناممزابلافب ان منب واق بقا بانقنالمز بقنا امبوانألكقناان   مب ا امزاببلارقا
 كلان منبا وامز  بلنابباألا نذاقلمبزالاب بكمااان أأملنبااانهاأماملب اقف باا زمباكثان ثا ثب ااق لن اا ذنامناا

ن م ببببببككا  اممبببببب ان امبببببباواا90/91/1019ن مبببببك  افبببببب ا5ا19/00ان مطب بببببب ابا م سببببببقلا10/11مبببببنايببببببانقنا
ان ممبالناباألا نذ.

                                                 
ا سنان ب م -1 اقماباك ا.ا115ا ان م اشان سابقا ر مك
ا.711اا اموطه ان اماوان م اشان سابق-2
اموطه ان اماوا-3 ا..113ا ان م اشان سابق اقان مكا سنان ب م 717ا ان م اشانهس  
أبناان مبباكثان  نبابب امبنايببانقنان اببب ان وب هللنامزبب ارنبب الاأبب اوبب هلاام أ فبباامبنالبامبب ابوببه ارساسبل اقمنأامبب امانبب ا4

اف او له القمل ارقاكق ل .....ق انالأ ام امنال  ارا نالسأمكامن ان ا ذانأل ب ان   لا مالمأ .ن و اف ا
ا.7887سن اا57جا امكك ا7887لق لقاا23ن مك  اف اا87/711ن ماكواقن مأملابا م سقلان أنهلل ا يلا-5
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-مف ام يبااان امبواق ب اقممااسبقانسأ زاارن ا زأبال ان أ اأمل ان اموان أابشاث ااوق ارقارقا 
مثببوال بب ا اق بب ا ببوانأل  ببالان  انقنلبب اقن أنالملبب ان أب اأهبب ضامزبب ان اامببو الوجــه القــانوني والتنظيمــي

مبنايببانقنام يبااان امبوان ا نمبب  اقل ب اببأن الببككقنابأيوب امباا ببكلالاا0ق1ف ب ثاا9زلب ان مبباكثامانوباام
قرنالامزبببقنابانالببب اقمقنمببب ف انطبببا اأناببللان امبببوان بببل ا ان قناباأا م أبطبب ابمنوبببباممزاببل امببنايبببك نا

الما ان مسأ كل.

رثنباذامما سبأ ان ااكلب ا القرنالنهلقنان أازلمااان أ اأوك  اان سبزط ان سبزمل ان أب الالناباان مسبأ ك
ا سزطاأ اف انهكن ث .ا

أق لشان اموامزب ا ال قلان مسأ كلابأ كلكرقيااان امو ابم أم اسزط انهم نفاقن م نيب اقنهكن ث
سببزط ان أأكلبببباقفبب ضايقنمبببكانألمبببنا اقمبببشان ناببالان بببكن ز  اأق لبببشان امبباوامزببب ارمببا نان امبببو ان امبباو
اقماان  ال  امنان مساموان أنالمل انأل   .قن أناللان أ ن ا زاموا اقن قيال 

قل ب ا امق قارم اف مأ ان أطق ناان  كلث ان أ نق قال اف امااواأنابللان امبوالوجه الفني أو التنفيذي-
ب لببااأاابب امبببنا بب وانمببب نفا ابايامبب ارسببا لبا زم نيبببب اقن مأابابب ان ملكننلبب ا زامببباوارثنبباذاركنماببلا امزابببل

اقأنهللان ب نم ان م   ثامنايبواوا بان امو. امز امماواف  لناقأأطل امماوالق ا ب ثاما ل 

قمببال  اامزبب ا ببلنان قاببب امببنان أبالبب ارنان اامبببوافبب اق ببكناان امببوان  كلثببب البببكقامأ بب  نامبببنا
ر ا ببلام لببكابا أ نلبببااا ابببواأ بطبب ابببب اببب نم اممببوام ببككنامسببب اامبببمنامنوبببان امببو اوببا بان امببو

امما  .قن ب نم ان م ككثامسب ااف ا اف ارا

ملأمثواف انمأماكان اامبوافب ا لاأب ان اامب انهاأماملب اقنهيأوباكل امزب امال   ب امبناالوجه االقتصادي-
ا.1مماالااز ام أبطاامالملااب  اك وام ابوان اموان ل الككل ا وا بان امو

 نتائج معيار التبعية: - 2

ل ان ااموان أابشامنان م اقوارقا نألا ا أطبلقامالا ان أبال باناو وان اق  ل الوبحابام اننااأمل
اقمنان أاا . اقمنان ق لو اقمنان م ل  ان م اقوامنان باطن

لمببأ  ان اامبببوامببشان م ببباقوارقان م بباقوامبببنان بببباطنا ببقنا بببوامنامبباالمبببأ  انافبب ان  لبببالابا امبببوا
وا  بنانلنا بانابام ببانان  باملابا امبوا  لبب انسبأ كنلا لب واممببناهأب بطالابب بان امبب ا وبا حامب ااف بب 

قبالنافوا بان مسأمه ارقاوا بام أبا اوز امبام ثالاأب ان  املابا اموام اقهارقام اقوامنان باطن
                                                 

 اكالاج ا3طا ان اب ذان ثببان  ان امببوان ه كلب م يب ا ان أنابللان  ببانقن ا ا يبااان امبوافبب ان أمب لشان ا نمب   ار ملب اسبزلمان-1
ا.15ن  اا11ا ا7277
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قننماا ان انكس اهلاكامام اف ام يأ امشان م لضارقان املوان ل ال قلابا ا ارقال قلاباموا نكس ا  
 زممانانهاأمام ا زاماوا لب ا.ققف اا زأم لشان ا نم  الاكان م اقواماموا ل ارال ال مشا1لاكام اقه

ان سا فان ل  .ا19/09نألا نذابا م سقلا

 مباا بقا انلناماا انان م ل ايامماابا امبوافب امب    اقف انهسانهطا الأمل ان ااموامنان م ل 
فاببقاقننا ببانالزأبب لا اق نببااأأببقنف اباببضامناوبب ان أبالبب اكقنابامببااانآل بب  ان  باوافبب ان مبب ل ابا امببو

فاقهلمبشانمباط افب ا كمب ان مب   اف سببا ارقابا امواأ باانكن ثامب ل اف ب  ام ككثبا امواف ارقيااا
ا.ا2 أقنف انل ان مما   ا كل 

ن ب ااانببا وبأ افب ا ابمان اف  ارنان م ل ان مأمامنان ل الأ ام ارا نام ابوانكن ثان م   
 افب ا رسان مباووه ان م ل اقلسأ قانسبب امبنانأل ببارانالب ا وبأ ا افاقالامشابلناوهألن انأل بار

قبأءزلبببان وببه انأل لبب ثافإنبب الاببكامببام ا ببك ا اقوببه ان اامببواقلسببأ قارابب نام ابببوايلامبب ابأممبباوانهكن ث
لأابلنا بوا ا.قنلناثا ان   فا قوامانلنا انان  املابا اموامام ارقم ل اافب ان أمب لشان موب  3ن م   ا

قمثبوا بلنان ب باالم بنانهسبأاان افلب ا ا   لنان   فامناط لبقان ب باافب اأبقنف ارقاننأهباذانلب ان ممبا ا
قمببببك ان  مببببقعا زسببببزط ا اقمببببك امما سببببأ ا  ببببققان مبببب  اذ ا وببببه امببببنالببببب لان ا ببببكاقمبببب قط  اببببا   نمن
ا.ا4ن أأكلبل 

نان ممب وا لبب امطبب قرافلمباال بباان مبب ل ان مسبا لاب وبباافبب اإرمباافبب ان أمب لشان ا نمبب  افبب
ابقالابكامبام ارالب نال مبشا نابالان أأملنبااانهاأماملب اف اقن ل الأ ام اراب نام اببوانكن أب ا ابا ان م   

ألنا اقلابكاممبب ا لبب ارالب ال مببشا نابالان مببمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذامبنااابب ار بب   امبنااابب 
ن مابكواا19/09مبنان م سبقلاا19 لااأناان ماكثا ان ا نم اأأ لان أأملنان م كقجاف امثوا لوان  اها

رنا امبب االمبببا سافبب افناقن بببكاممبب امبببأاق ناقممبب ا لببب امبببأاق  لاببببامزبب ا بببواامقن مببأملامزببب ارنبب 
لنأسببابانببقننان امبوا لبب ان مببأاق اق بقا ببانالمببا سا بلنان امببوابوببق ثاثانقلب اكقنان مسبباساباهنأسببابا

قف ا لوان  ا  اأسأ قاركنذناان أأملنااانهاأمامل ابانقنناممز ان مأاق  . لاا ابانقننان اموان مأاق 
فلمبباال بباايلببالان اامببواأبامببباارقأناقبلبباارقافبب افناقن ببكابامببوامببأاق اقف بب ا لببب ااناببقكابا أهوببلوار ثبب 

                                                 
اموطه ان اماو-1 ا.711اا ان م اشان سابق 
اموطه ان اماو-2 ا.713ا ان م اشانهس  
 امطببابشامكسسبب انأل ببب نل امبب رايبببانقنان أأملنببااانهاأماملبب امببنان ببقااألنان نا لببب اقن أطبل لبب  امبببكان بب  منام مببكاكنققك-3

ا.71ا ا7839
 ا7817 ان اببب ذانألقو اأطبلببقان أأملنبببااانهاأماملببب  اقلقسبببفام مبببكا امبببو.713ا ان م ابببشانهسبب  اطه ان امببباوموبب-4

ا.38ا
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مبببنا ابمناسببب امبب رامببب قطان أ امببكاقبا مبببطامبببكثان مسببا م ا ببك اوبببناكلقان مببمانانهاأمببام  امببأاق 
ا  وان مب اان ثان امنا لنان هوو.

 فان نا امماانلنابو ا ماالأمل ان ااموامنان ق لواف اناأماعامناو ان أبال اقأ زفاباماا
قبو فان نا امماانلنا انال مشارقاهل مشاف ايلام ا ا انان  املابا اموالكك امم اماكلاارقايانقنلا

با اموا أازلماااوا بان امو. لاالثق ان أساكواف ا لنان وبككا بقوارممباذاق كسباذامابا سانهكن ثا
فمببببنا اأأملنببببااانهاأماملبببب ا زامبببباوفببب ان ممبببب قمااانهيأوبببباكل نلناما ببببانقالاأببببب قناممبببباهال مبببباقنا ز

ن قنمبببحارناممببببقارقا مبببلسامازببببسانهكن ثاهلاأبببب امببببام انلنا بببانال أوبببب امزببب ان ممببببا   افبببب انهكن ثا
  قنبب اهلزأبب لارقياأبباام ببككثاقهل مببا كن ثار ببكافبب ايلامبب ا ان اماملبب ان أبب الأقه بباامازببسانهكن ثاماأماببا
 اممبباواف كلب اقل مبشا سبزط ارمزبب ا ب اسبزط امازببسانهكن ثبابلنان امو.رمباانلنا بانا ببلنانأل لب ال بقلابأ

ا.1فانااأأقنف ا كل امناو ان أبال اقلاأب امام ال مشا أأملنان اماو

اا:ألجرا ابالفرع الثاني غيا

ر ا اهلاأب ن  بباملابا امبببوان أباببب امببام اببببا مان ان م وبببقكافببب ايببقننلنان امبببوانهانلنا بببانامبببأاق ن
قبا م ابزب ا أب الاأبب ان اامبوا لب ا ا ارساس انمأ ن ااان مبمانانهاأمبام قن أ اأ سبامز الأز  ارا ن

ألنان امبباوا لبب انألاببب نذار ا ارالبب انمبباف ا ءلببابامالببا ان أبالبب افبب ان امبببوالنبءبب ارلمبباا لببابانألابب 
 لباا ان اماوان مسأ زلناهاأأقنف ابا نسب ا الاأز ان م ابز ان أ اأ قلابلنان اامبوانألالب اقوبا بان امبو

ق  ببنان ابب ذانأل ببب امببنا اممزاببلان م وبب ا ا ببباامبباال ببأزطابنمبباطان ممبب قعان ببل ال قمببقناباسببأء   رنا
ق بل  افببانايلمب انهمببأ ن افب ان أأملنببااا الاأمببكارساسباامزبب ا بلنان ممبب قع اك زابلاننا ببلال بنا ببوان بك و

ا.2أاأب انيأطاماامبام نامناك زال انهاأمامل ابا نسب ا ال

قلبكفشافلب اوبا با ال قلافل ان ااموابا اموا  باذاراب  ال قنانهامااقم ننام كان اموان أابشاه
 ل  افانان ا كان ل الأب عافل ام اابامز اآل ب اهل بقنام بكا ان اموانألا اقلنأهشابا اموامقماامن 

ا.3ممو

 الاابببوا ببوامبببنان امبببواقنألابب اقاابببلنا امزببب اقن بببكث ابببا نا ا طبببابشان مااقمببب افبب ام بببكان امبببو
ا.قنه أ نلان  ملس ا وا بان امو ا  قانألساس ا زااموقلاأب انألا ان

                                                 
اموطه ان اماوا-1 ا.73اا ان م اشان سابق اقامبكان   منام مكاكنققك ا711اا ان م اشان سابق 
ا سنان ب م -2 ار مك اا731اا ان م اشان سابق 
امقي ان مزلا -3 ار مك ان س  ا.711اا اابقن م اش
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 مببباا ببانالسبببم افلا مامبب .قيكامببب فا ارقاثمببنان امببو الم ببناأا لببفانألاببب ابأنبب ان م اببببوان مببا  ا زامبببو
ا.مهاقلانألا امكثاأطق ناان أبطاابوق ثامبام ثابأطق امهاقلان اموا

 أمببب لاااانهيأوبببباكل اقفبببب ام أزبببفان ابوبببه ا اوببب  ا  بببكا مببب انألابببب افببب اأمببب لاااان امببببو
ق مالأب ا ا لاا وواا  امكثار  الا او ابأنالمب اقرمب ا   ابم ان ا ام  اقنهاأمامل ابوه امام 
مزلبب اا)ن ببل ا ثلب نامالاأمببكا2قأ كلبكان  ببكانألكنبب ان بقطن ان ممببمقنا  ابق  ا1 مب ق ثاأ ببكل واقكفاب ان ببكن

قنمألببا انألاببق امببنا افبب ان ببكلقنابمبباافلابباا ا أ كلبكانمببأ ن ااان مببمانانهاأمببام ا زامبباوا لبب انألابب نذ(
ا.3كلقنان   لن ا

قن ل الا فاف ا امنامنو لنارساسللناق ماان انو ان ثابا اقلأ قنانألا امنا لاان م أق 
ن أمب لشان ا نمب  اببأا ان منوببارقانألاب انألساسب اقن بل ال سببافب ار زببانأل لبانامزب ارسباسان بب يلا

 مبباا ب اموببنه ارقام أببب امبمنان سببزلان مامبقواببب افبب ا اقالهب رقا  ببوا انهسبأكه  ا  ببوامنوبباممببو
رقامزب ارسباسانهأهباقاببلنا ارقا بااابمكسسب امالنب  اسقنذار اناقطن ارقايطام  اأونلفان قاامف

ا.ن ط فلنارقابط ل  اا نفل 

رمبباان انوبب ان مأءلببب الأ ببقنامببنامامبببقعان أاقلمبباااقن  ببقنف ان ما لببب ان م أبطبب انمببااباهنأببباجارقا
ا.ا4رقابا ا قفانهاأمامل  امل باأليك

 معيار صاحب العمل لتحديد فئة العمال غير األجراء. :لمطلب الثاني ا

ا1093 سببن اا191  بكا بككان ممب عان موب  افمبااان منأهاببلنابا نابالان أبأملن ابم أمب ان  بانقنا
 اااقبابلنالأمببحارنانطباقاأطبلبقا بلنان  ببانقنامبنا لباانألمبب اأ باامنبقنناأبأملناروبب ابانألممباو

الن و ابمالا اوا بان امو.

نطبباقاأطبل بب امببنا لبببااا1093 سببن اا191ل ببككان  ببانقنا:مفهــوم معيــار صــاحب العمـــل:الفــرع األول 
قفلمباالأ ببلا  ببلا بلنانألوببوانمأببا ن.كقنارنالببق كاأا لهبباا انألمب ااافبب اروبوامببالا ببقاوبا بان امببو

ا.5لبلنافل امنا قاوا بان اموا أ الم نان  لاسامزل ا

                                                 
1- Hamdan borsali leila,droit du travail,edition BERTI ,Alger,2014,p429. 
2-Ibid,p425,426. 

اسزلمان-3  .قماباك اا78اا ان م اشان سابق ار مل 

انهس -4 ا.قماباك اا778اا ان م اش
ان سابق انو  امباسا ممان-5 ا.511اا ان م اش
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ن  اوبب ابا أابا لفان ببقن كثابب اابباذاا ا لب امببنار اا1093 سبن اا191مبنان  ببانقناا1انان مباكثإ
مبنا بلنان  بانقناقن  اوب ابهمبااان  امبالناأل  امب اا0 مباارنان مباكثا انما ثاإ  امنا قاوبا بان امبو

بوان أهاابأابكنكافمبااا بكهذان  امبالناق وب أالافب ا اا لاأم ارلماان  ان م وقكابأو ابانألمماو
ا.كقنارناأمشامالا ام ككنا  مقمالاأل  الا لنان  انقن ا فما10

ر بب  اافإنب الأاببلنان  ابقعان ب اموبباك اأمب لال  اقفب اابوا ببلنان مقيبفان سبزب ا زممبب عان أبأملن 
منب اا1نابكان مباكثا ا11/ا101با  اقعاأل  الايبانقنان امبوان موب  ا يبلا ا أ كلكامنا قاوا بان امو

اطبلا ارقانمأبا  السأ كلامام ارقار ث ام ابوارا  أا فاوا بان اموابأن ا ا وام اا

 ام وببااطبلالبباارقانمأبا لبباابم أمبب ا ببلنان أا لببفافببإناوببا بان امببوارقا بان امببوايببكال ببقن
ا.01/0901منان  انقناا1قن ماكثاا11/ا109ب  فان ااموان ل اهل قنانهام وااطبلالااقف اا ز انقنا

رقانأل كنب اق لبب وا ارقان ا نمبب   اقنان امببوان موب  ببا   لامبنارنامببك قواوبا بان امببوافب ايبان
نهارنامك قوا لنان موطزحال أو امز انألم ااا المموا وامنان م اان طبلا اقن م اان مانق 

ناب نا مباالأملب ابب ا بلناا191/93هسبلماايبانقنا ان طبلال امنكاإممباوار  بالايبانقنان أأملنبااانهاأماملب 
ا اقناأمام اهل قنا نا ام وا أطبل  امز انألم ااان مانقل .ن أناللان  انقن امناطابشاننسان

لببكمناروببب ابانألممبباواقمبببنافبب ا  مابببلامببنار طبببا ان مببل ق  اقن ااببب اا191/93ننان  ببانقنا
ا.2ق لوانأل طا اأاككان  امنان   اف طاكقنان اماك امن ا1قن قفاثابا ماكثا

 مانبقل أ ال أسبباوببه ا با مباارنب اهلمبأ طان أب نفان امبوامبناطب فان مب اان طبلاب ارقان
ا.3ألنا بان م ذا ء ا قاوا ب ارقاما   ابو فان نا امنار انمأبا اف   ان اموارقاوا بان امو

لأمبحاممبااأ بكلارناوبا بان امبواببا مهاقلان أبأملن ا بقا بوانتائج معيـار صـاحب العمـل: الفرع الثاني :
ام ااطبلا السأ كلامام ارقامماها  اذارا اماماا انانقم .

لمبببموانألفببب نكان بببللنال نق بببقنا  سبببابا ايببكارق كا بببلنان  بببانقناأابببكنكنا همبببااان  امبببالناأل  امببب قا
 ارنهسبببالانمبببباطااأاا لببباارقاوببببناملاارقا  نملبببااقن   فلببببقناق لببب  لاممببببنالبببككقنا ببببكمااا  سبببابارنهسببببال

قنألممببببباذان منأاببببقنافببببب ا اقن ممبببببأءزقنابببببا مانان  بببب ث اقن مبببب  اذان مأمببببامنقنافببببب امبببب  ااانألمبببب اا

                                                 
ان سابق انو  امباسا ممان-1 ا.511ا ان م اش
انهس ا-2 ا.511اا ان م اش
 انأل كن اكن ن ث افببب –ك نسبب ام ا نببب ا–ن قسبببلطافبب امببب رايبببانقنان امببواقيبببانقنان مببمانانهاأمبببام ا اسببلكام مبببقكا ممببان-3

ا.721ا ا7272
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قما  قناق ام قنانأل نم ان   نمل ان أ اأبز ا ا امالااان أااقنل انهنأاال ان للنالمأءزقنا  سابارنهسالن
قن امبكا اقن هنانقن اقنألكباذ اقن مألنقنان م ملقن اقرو اباقساموان ن وانآل ل  ارفكن افأ ث ا19مسا أااا

ا.1قن ممالخاقن م مكقناقن ق  ذان أاا لقن

رنببب امببمواباهمبباف ا همببب اا191-93ن أاببكنكا همببااان  امبببالنا اببلنان  ببانقناقل  ببااب بب نذثا بببلنا
 ان ممبالخ اق ب افمب ان امبك افمبااار ب  اهلوبكقامزلاباا بلنان قوبف ارو ابانألمماواقمناف ا  مال

ا. ل  ا انانألاك ارنالممزالابوه امماوا ل ارا نذ افم ان م مكلناقن ق  ذان أاا للن ان هنانلن

انقنا بببككارلمببباان همبببااان مسبببأباكثامبببنانطببباقاأطبل ببب اق وببب  لافببب اروببب ابا مبباانابببكا بببلنان  ببب
قروبببب ابان م ن ببببان مببب نمل ان بببللناهلسبببأ كمقناممبببباها ان وبببنامااان من  لببب اقن بلملببب اقن  لهلببب اقنألسببب ل 

ا.2قوءا ان ممأءزلنا  سابارنهسال

  امب الأمثبوافب ابا   لامنارنا لنان  انقنار لابمالا امقمقم ا أ كلكاطقنمفان منأهابلنامبنار
ر افبب اقوبفايببانقن ا ببقا ان مب اان طبلابب ان بل السببأ كلامبام ارقاممبباها  باذارابب امامباا ببانانقمب 

وببا بان امببواقمبببنافبب ا  مبب .نهارنببب افببأحانم انلبب انسبببأهاكثان طقنمببفان مسببأباكثامبببنار  امبب انلناقابببكاا
اا.ا قفاأسأقابان مامااا  

لابكانايوبااألنا191-93ن موب  ابا  بانقنااقبالنافإناأطبلقامالا اوبا بان امبوافب ان أمب لش
ببوايبكا ان م اان طبلا ان ااموا  ساب اكقنارنالمبءواممباهال أباجارلمباا  مالب ان مبمانانهاأمبام 

ل قنار ث ا اا امناوا بان اموا زأأملنا ل  ا انانألاك انأل لابموطزحان ااموا ل انألال ا ل قنا
ا.نم انل انفاكثا كهذابمقابام سقلامنكان  اا  ل  ان مم عان مو  ارمط ا ارممواف ان كه  

                                                 
مببب ران أأملنبببااانهاأماملببب ان نابببالانألساسببب ا ا.قم مبببكا سبببناياسبببل511ا ان م ابببشان سبببابق انوبب  امبببباسا ممبببان-1

اقن نالان م مز  اقماباك ا.ا521ا ا7272 ا ان مطبقمااان اامال كن 
 اقنوببب  امببباسا ممبببانا578ا ان م ابببشان سببابق اقم مببكا سبببناياسببلا727ا ان م اببشان سبببابق اموببطه ان امببباو-2

ا.515اا ان م اشانهس 



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 88 - 

 فئات العمال غير األجراء: المبحث الثاني:

مبببناا1 ببككان ممبب عان ا نمبب  افمبب ان امبباوا لبب انألابب نذابببناامببالاكقنا وبب ا ابباابببناان مبباكثا
ق ببببلا بببوانألمبببب ااان طبلالبببقنان ببببللنالما سبببقنافازلبببباا ان مأازبببقابا أأملنببببااانهاأماملببب ا10/11يبببانقنا
بالانمباطاا بب ناوبناملاارقاأاا لبباارقا  فلباارقاف  لبباارقار انمباطاف بب امماثبوامزبب ارنال بقنا بب نا  سبا

ا.ق  سابال

روبب ابان مابببنا اقباببلنالم ننبباارنانوبببنفا ببلوان همببااان ببب افمبب ان أاببا اقن   فلبببقناقن وببناملقن
ا.ن ه  قن ان   ث

ن مانل ا ماا كك اان مم عاا ماان  اارنان مم عان ا نم  ا لالهوواف اقمشايامم ا الوان هماا
نمببباف ان ببب ارنببب ا بببلال بببككامببب قطاهنمبببمامااا نابببالان مبببمانانهاأمبببام ا مبببااأطزببببان ممبببب عا ان موببب  
بواأب  ان اب ثابمما سب ان مانب ابا  وبقوامزب ان قثبامقان مثبأب ا بل  ا ا سباوان أابا  ابا نسبب ا ان مو  

ا.با نسب ا زه راق ل  اا سبا وانماطامسأ وا زأاا ارقابطاي ان   ف ابا نسب ا ز  ف ارقبطاي ان ه ر

ب لباالابببامزبب ا بكهذان همببااان مانلبب انهنأسبابا زوببنكققان ببقطن ا زمبمانانهاأمببام ا ءلبب ا
م اببوانسببأهاكأالامببنا انألاب نذاقأ ببكللانهمبأ ن ااان قناببب امزببلالامزب ارسبباسان ببك وان سبنق ان موبب راببب 

اا.1نألكنذناان م كم امن اهسلماامن  ان أ امك

ا.ن أا ل اقأهول امناا الوان همااان مانل انأناق ااامنا  وان مطا ب

 المطلب األول:فئة التجار والحرفيون:

لاأب ان أاا اقن   فلقنار لارونافان اماوا ل انألا نذبامأبا  لامماوال نق قنارنمطأالابوه ا
اثبببباااوببه ان أبباا ارقاوبببه ابببواأب بب ان اببب ثاب امسببأ ز اق  سببابارنهسببالاسبببقنذامببءزقناممبباوا بببكلالارلاه

ن   ف ا ك ان ونكققا أ الم نالانهنأساباقن مما   اف ان ناالابا أا  انإلسأهاكثامنان  كمااان م كم ا
ا او امن  ان أ امك.ا

                                                 

اوان مأازببقابا مبمانانهاأمبام ا زامببا83/111مبنان م سبقلاا75ن ماك ب ابا مبباكثاا95/15مببنان م سبقلاا79رناب ان مباكثا-ا1-
ا.7883 سن اا11جا امككا ا ل انألا نذ
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 األشخاص الممارسة لنشاط تجاري :الفرع األول

اسلألناق ماارنايبواأا مناا أا لفان أاا اقف اا ز انقنان أاا  الابانهما ثان  ام  األنارس
بلنمباايبانقنان مبمانانهاأمبام اهلنطببقاإها ان أاا ا قام ااطبلا ارقامانق اقف اا ز انقنان أاا  

 ببببل  انلناأازببببقانألمببببب ابا مبببب  ااان أاا لبببب افببببإنان مبببب اان مانبببب ابا أبببببأملنا امزبببب انألمبببب ااان طبلالبببب 
منارقا بوامب ااطبلابب انهاأمبام ا بقان مب اان طبلاب اممثبوا بلوان مب   افابوا بقان مب ل ان مأمبا

اممقاف ان م   ا؟

رمباان م  اب ان ثانلبب اأأمثبوافبب ارناف ب ثان أبباا افب امابباوان  مبقعا زأأملنببااانهاأماملب ارقسببشا
مبنا ببقااسنهوبزاااه  باا نأببام امبناق نذاما فأنبا ا1مناباافب اماباوان  ببانقنان أابا  امبنا ب وامببكثارقاب 

ا.ن أاا اقم قطان أساب ا وهأ ان أاا ل 

ل بب ارنا ا أا لبفان أبباا انابكا نببا اوباقباااأ أنببفان قوبقوان بب اأا لبفامبباموا امبواببا اقكث
ن  بانقنان ه نسب الابب فان أباا ابأنب ا ن مبب اان بل المبا سانألممبباوان أاا لب اقلاازاباا  فبب اماأباكثا بب ا ا

ألنان ممبببب عا اقببببل  افمهاببببقلان امببببوان أاببببا  اطءبببب امزبببب اأا لبببفان أاا  ببببانام وببببااطبلالبببباارقامانقلببببا
 ا ببببلالاببب فان م وببببقكابا امبببوان أاببببا  اببببوارق كاأاببببكنكنا ببب افبببب ان  أبببابان  نبببببشان  بببااابا م ببببا لان ه نسببب

ا2ن  نوزل .

 لبباان بببوان ممببب عان ا نمببب  امببنا بببلنان أابلببب اأا لبببفان أببباا ابببناان مببباكثانألق ببب امبببنان  بببانقنا
15/58ن أاا  اباألم 

ثا ب  اثبلامبكوان أ اأناا لاكاأاا نا وامنالبام امم اأاا لااقلأ لوامان اماأباك3
83/71ن ممببب عان ا نمببب  اوبببلا  ان مببباكثاببببباألم ا

فأوببببحالاببب فان أببباا ابأنبببب ا الابببكاأببباا نا بببوامبببب ااا4
اماا لال م ان  انقناب  فال   ا اطبلا ارقامانق البام امم اأاا لااقلأ لوامان اماأاكثا  

ن مب  اااامنا  واناا لوان مباكثافإنب ايبكال بقنان أباا امب ااطبلاب ارقامانبق ان مأمثبوافب 
ق ببلوانأل لب ثا أبب اأ أسببان وببه ان أاا لب اهبببكاأبقنف امبب قطامب زل اكيل بب اقأ زهاباالببكك اإ بب ا ان أاا لب 

                                                 
اموطه ان اماوا-1 ا.788ا ان م اشان سابق 
ان  انقنان أاا  ان ا نم   اناكل افملو-2 ا1999 ان ا نم  ا11طاا-بنام نقنا-كلقننان مطبقمااان اامال   ا.199ا 
ااا727ن ابببككاا78/77/7815ن مأمبببمنان  ببانقنان أاببا  اجا اواا7815سبببأمب اسببن اا73ن مبببك  اا15/58نألمبب ا يببلا-3

ا.7211
جا ا ان مأمبببببببببمنان  بببببببببانقنان أاببببببببببا  ا15/58ن مابببببببببكواقن مبببببببببأملا  مبببببببببب اا28/77/7883ن مبببببببببك  افبببببببببب اا71/ا83نألمببببببببب -4
ا.1ا ا11ن اككا ا77/77/7883و
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.إهارنب اهمابباوا أطبلبقايبانقنان مببمانا(1)بطب نا بلوان مب  اااقبمابب كاإنمباماااأ أسببان وببه ان أاا لب 
نا ببلنان  طب اهلاببككان امباكابببوانهاأمبام امزب انألمبب ااان مانقلب اهسببلمااإفباكأالامببنا بقان أ امبكاأل

 ببل  انلناأازبببقانألمبب ابا مببب  ااان أاا لبب افببإنان اامبببوا لبب انألالببب ا نبباا بببقا ا2ن  ببامنان  بب ار انهنسبببان
اا.ن م اان طبلا اممثوا لوان م   ارقاممقافلااانلنا انال أسبان وه ان أاا ل 

أابا  ان بل ا بلالا فب اهان  اارناأا لفان أاا الثل اواقبااا اوب اه أباطب ابه ب ثان امبوان 
قننا انان ه  ان  كلاال  ابم ق ثا اق أ ان ه  اما امناقمشامالا ا   ان مم عان ه نس اقهان ا نم  

مزبب ارنالمببا سان أببباا ا ارناهلأ ببلان امببوان أاببا  ابمانبباوان مببلقابببوالك ببلابمانبب ان نمبباطانهيأوبباك 
ا.3نماط ان أاا  اف انطا امكسس 

ن أاا ا قا  واف كالما سانألمماوان أاا ل امز اقا انه أ نفاا4ن نق  ا ماالا ف ان ه ل ا سلن
نهارنب الأ بلا اقأأقف ا كل انأل زل ان أاا ل . لأبلنارنا لنان أا لبفالقمبحامانب ان أباا  اباسم اق  ساب 

مزلب اقوببه ان أبباا اب زمبب افبب كان أبب اأنطبببقامزب ان مبب اان طبلابب اكقنان مانببق اق ببانانألاببك اأا لهبب ا
ام اان أ اأان ان م اان طبلا اقن مانق .اب زم 

مبنا بب وا بلوان أا لهببااانسببأ زاامب قطان أسبباباوبه ان أبباا اهسببلماان مباكثانألق بب ان مببل ق ثا
سبا هااق  منه أب نفار ان أبب نفانألممباوان أاا لب اباإلمبباف اإ ب انأل زلبب ان أاا لب امباا ببلال مب ان  ببانقنا

فبب امب ااماببلناق  نب اهال أسبببان وبه ان أاا لبب األنااب ب فال ب اق ببلنامانباوايببكاأأبقف ا ببلوان مب قط
ان  انقنايكالأطزبام قطا او .

بببا اقكثا وببلا  ان مبباكثانألق ببب امببنان  ببانقنان أاببا  ان ا نمببب  اأوال: احتــراف األعمــال التجاريـــة: 
 افابقالمبموان مبب اان طبلاب اقن مانببق  انابكا ببلنان بناارقسبشاقرمببمواقركقافب ان كه بب ا83/71بباألم ا
ن مم عانسأبكوا زم ا  ف ابمان اق لنالان ارنانمأاانان أاا ثالمموااملشان نماطااان  لقل اف اا ماارن

ل ب ارنان   فب اأببق  ان ب ان بل ناأزبب ان وبنامااان لكقلب اقن أ زلكلبب .قلاا ا ان ماباوان أابا  اقن وببنام 
ان أ نفانألمماوان أاا ل امنا  واأقف ان اناو ان أا ل م

                                                 
اكن ان نم انبنا زكقن ان  امواف ان  انقنان أاا   اف   ا  نق اوا حا-1  .731اا ا7221ان نم ان ثان ان طبا  

ان سابق ا ممانانو  امباس-2 ا.511ا ان م اش
ان سابق اناكل افملو-3 ا.191اا ان م اش
ا1093 اكن ان الوا زطبام  ام أب املناممس انألمماوان أاا ل اقن أاا  ا سلنان نق  -4 ا.99اا 
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مهببباكواأ ببب ن ان  لببالاباألممببباوان أاا لببب ابوبببه امنأامببب ا امنوببب امببباك ق ببقاامعنصـــر االعتيـــاد-ر
اقمانبب ال بب امما سببب انألممبباوان أاا لبب اب سبببان مقمبببقعامزبب اسبببلوانه أبب نفار ارنا بببلو ا1قمسببأم ثا
قلابارناأ بقنا بلوان مما سب امزب اسببلوانهمألباكامبنا اأ قنامأ   ثاقمسأم ثاقلأ ل اامان ا  انألمماو

  سبباب ان  ببااايوببكان ااببق ابماابب ان أبباا اسببقنذا انبباان أاببا ثاموببك ا  يببب ايبببوان مبب ااقباسببم اقا
ف بببكال أسبببان مبب اان وببه ان أاا لببب اكقنا القاببكانسبببأثناذامزبب ا ا بب انهمألبباكا(2)ن  ببااارقا لبب ال بب 

يببانقناأاببا  اا557نمألباكا مبباا ببقان  بباوافبب ا ا بب ان مبب ل افبب امب   ان أمببامناق ببلناطب بباا ببناان مبباكثا
  ا  اما  ان م وان أاا  ام واأأال ان أسلل .ا نم  اق ل  اف ا

رمباابا نسبب ا زأبباا ان مب اان مانببق ار ان مب  ااان أاا لب افاببوان مب  اذافبب ان مب  ااان أاا لبب ا
ال أسبقنان وه ان أاا ل اباه أ نفاقنهمألاكارقابما كانهنممالاإ  ان م   ؟

قهالمبأ طارنا اأاا ل اب بقثان  بانقنن م ل اف ا لوان م   ا  ان وه ان بالنسبة لشركة التضامن: 
قلسبأباكامببنا ببلنان  اوبب ا أبب اق ببقا اق  ببنالمبأ طافلبب انأل زلبب ان  انقنلبب ان أاا لبب  ال بقناأبباا امببنايبببو

 .(3)أقف اافل ان م قطان  انقنل ا مما س ان أاا ث

 ا  ان م ل ان مأمامنا  ان وبه ا ا ناالابارنانه قابلنا ا ألنأما شركة التوصية البسيطة: 
هال أسببا بلوان وبه اان أاا ل ابما كاننمبمام ا زمب   .ابلنمباان  ا ب ان ثانلب اق ب ان مب ل ان مقوب افانبا

األنا  امسكق ل ام كقكثاف ط.

 ا ب ان مب ل ان مقوب ال مبشا نابالا افاناارلماانمل ابلنا با ألنأما شركة التوصية باألسهم: 
.قان مبب ل ان مأمبامنال مببشا ناببالان مبب ل ان مسبا لافبب امبب   ان مسببا م ار اهالأمأبشابا وببه ان أاا لبب 

ان مأمامناف ام   ان أقول ابمان ارن الأمأشابا وه ان أاا ل .

لاببق اأأسببلسا ببلوان مبب   ابمبب ل اقن ببكاقأسببم النااأمــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة: 
للنافه ان  ا  ان ثانل الاباأا اق لنان م ل ايكال قنام ااطبلا ارقام اامانق  ان م اان ق لك

فا مببب ل اسبببقنذا ببانامببب ااطبلاببب ارقامانببق افإنببب اهالأمأبببشابا وبببه ا امبب ااطبلاببب ا مسبببل ا زمبب   

                                                 
مبببقفلا زنمبببب ا ان ببببقال افببب ان  بببانقنان أابببا  اقيببببانقنانألممببباو ا.قمزببب اببببنا بببانل755ا ان م ابببشان سببببابق اناكلببب افمبببلو-1
ا.713ا ا7227 ان ا نم  اأق لشقن 
ان سابق اف   ا  نق اوا حا-2 ا.735اا ان م اش
انهس  اف   ا  نق اوا حا-3 ا.ا711اا ان م اش
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قلم بناأأسبلسا بلوان مبب   ابمب  اذامأابككلنا بل  افب ا ببلوان  ا ب اهالأمأبشان مب ل ابا وببه ا. (1)ن أاا لب 
 ن أاا ل .

ن أاا ل .فا مب ل اإلناألنب اهال بقلاباألممباوا افا م ل ا لسا ب ان وبه ان أاا لب شركة المساهمة: 
 انامأمامنامناكلقنان م   ارقامسكقوامنا ل اأ كلكال أسببان وبه ان أاا لب األنب المبا سانألممباوا

رمبببااإلنا ببانان ا بببسافببب ال أسببببا بببلوان وببه األنببب المبببا سانألممببباوان أاا لببب ا ان أاا لبب ا  سببباب اقباسبببم 
ا.(2) لن  سابان م اان مانق ان مأمثواف ان م   اق ل  ابا نسب ا زمكل

فلاببارنال ببقنانهمألباكاب وبكانأ بالاقمبال امالنبب ا اق ببقان انوب ان مانبق ا زمانب عنصـر القصـد: -ار
 مبببببااهلمأ ط  أسبببباباوببببه ان أبببباا ارنال ببببقنانهمألبببباكابا  لبببببالا ا بببب ان ااببببق ابماابببب اوببببا بان مانبببب 

  بلاأابككا اف مانشامنانمأبا ان م ااأباا ن3.باألمماوان أاا ل اموك ان   قان ق لكاقن  ملس ا زم ا
ان مانان أ ال قلاباااسقنذا اناان مان ان أاا ل ا ملسل ارقاثانقل .

هل هب اه أسبباباوبه ان أباا ارنال ببقنانهمألبكاب وبكان ااببق ابمااب اوببا باعنصـر االســتقالل: -اب
فلما سان م اان اموان أابا  اباسبم اق  سباب ان  بااا ابوالابارنال شامز اقا انهسأ  و ان مان 

  و.ق لسا  سابا ل

با   لامنارنان ماكثانألق  امنا اق لنانأل ل ابطبلاأ القاوبء ام ول  األنان أاا ثاأ قلامز انهمأمان
 بببلاأ بببناأببببنااوببب ن  امزبببب امببب ق ثان  لبببالاباألممبببباوان أاا لببب ا  سبببباب اا15/58ن  بببانقنان أابببا  اببببباألم 

 ن  اااقباسم ان م و .

قل ب ابأبك وان ممبب عامبناط لبقان مبباكثا ا قمبقر  بنانأل  بالان  ن نب اأسببمحابباب ن ا بلنان مب طابببأألان
82/77ن ثانلبب امببنايببانقنان سبباوان أابببا  ا

ن أبب اأبببلنارنان أبباا ا ببقال ببب ان مبب اان ببل المببأانارممببباوا4
نمبببببباف ان بببببب انببببببباان مبببببباكثانألق بببببب امبببببببنان  ببببببانقنان أاببببببا  ان ماك ببببببب ا اأاا لبببببب اباسببببببم اق  سبببببباب ان  ببببببباا

 امز اقا انهسأ  والاأب امنانألملاذان طبلالب ال  ارناقاقبامما س انألمماوان أاا ل ا83/71باألم 
ا.5قرم اثاباا ل امأنا عافل  اق قا وام  سامنايبوان ه   اقن منط ل 

                                                 
ان سابق اف   ا  نق اوا حا-1 ا.718اا ان م اش
ا.122اا ان م اشانهس  اف   ا  نق اوا حا-ا-2
ا.753اا ا سابقن م اشان اقناكل افملو ا735اا انهس ان م اش اوا حاف   ا  نق ا-3
ا11/91/1009ن مك  اف اا09/11ن  انقنا-4 ا11/91/1009جا او ان مأازقابا ساوان أاا    ا30مكك  ا.1119ا 
ا.739اا ان م اشان سابق اف   ا  نق اوا ح-5
ا



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 93 - 

ألنام ل قمببقنا ابأمللبب ان أابا امببنالق انألابق ان بللنا ببلاأ بااأبالبب ان أباا السبمحاأطبلبقا ببلنان مب ط
ا ان ببببل الأ مببببواق بببكوام بببباط ا ببببلواباألممببباوان أاا لبببب ا  سبببابالابببببوا  سببببابا باممزابببلارهاق ببببقان أبببا

ا.نألمماو

قهممببقامازببسانهكن ثافب امبب   ان مسبا م اقهان ممثببوان أاببا  ا اقبابلناهلاأببب ارلمباامببكل ان مب   
ألناببلاهلأاايببكقنابأسبببمامالا ا أبب اق ببقا انبباا اببلانسببب امبببنانأل ببباراألنا  ببنانهسببأ  والن وببال اأاببا ن

ا.1اا  ا  سابالابم وامسأ ور اهلبام قنان اموان أ اق  سابالان  اا

إنامنوبب انهسببأ   ل افبب امما سبب ان امببوا ببقامببباال أ بب امزلبب ايببانقنان أأملنببااانهاأماملبب ابا مببباكثا
ر ان اب ثا أملل ان م اابأن اماموا ل ارال ا ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل ا91/77ن  نبا امنايانقنا

ا  اا. قامما سأ ا مانأ ابوه امسأ ز اقباسم اق  ساب ان

 أ ال أسبان م اان وه ان أاا ل الابامزل ان أمأشابأ زل انهأاا ااألهلية التجارية:  -ثانيا
ان منوقاامزلااايانقنا.

ألنبب ايببكا اأابك انهمببا ثاإ بب ارنبب الاببامببكلان  زببطابببلناننابكنلانأل زلبب اقن منببشامببناإمأابانان أاببا ث
ن  ببانقنامثببوان مبقاهلناقنألطببباذاقن م بباملنالأبقف ان مبب اامزب انأل زلبب اقلمنببشامبناإمأاببانان أاببا ثاب بقثا

ا..ا.ق ل  ل

 ببل  اناببقكا زمبب لا ان اامبب ا اببا  اقعا ز ببانقنان أاببا  اناببكوا ببلال ببككاسببنان  مبكان  ببااابا أبباا 
ر ان ه كال  ا انارقا اسن ا امز ا78ا-من اأ ككاسنان  مكابا12ق  ان  انقنان مكن ا لااناكان ماكثا

رقلوبببابا اسببن ا امزبب امبببا لال ببقنا نببا امببانشايبببانقن امأازببقابم وبب ا78رنثبب ال أسبببانأل زلبب اببزق ببب ا
ا.(2)رقامقننشانأل زل  اباقن ضانأل زل اق  ان انقناقن اأ اقن سه اقن ءهز 

سبن ام نق ب ان أاببا ثاإهانلنا وبوامزبب ان أ مبلكافبب اا78 بل  اهلابق ا ز اوبب اق بقان ببل ا بلالبزبب ا
نلا بككاان مباكثان  امسبب ا انان  بانقنان أاببا  ان ا نمب  ابوامب قطا بككأااان مباكألنان  امسبب اقن ساكسب امب

قل وببوامزبب اإلنابم نق ببب ا اسببن ا78قا79رنال ببقناسبببن امبباابببلنااق بب  امبب قطان  وببقوامزبب ان أ مببلك
مزبب ارنال لببكانإللنافبب ان سبباوا ان أاببا ثامببنايبببوانألبببقلنارقامازببسان اامزبب اموبباكقامزلبب امببنان م  مبب 

ا.3ن أاا  

                                                 
ان سابق اناكل افملو-1 ا.751ا ان م اش
ان سابق اف   ا  نق اوا حا-2 ا.119اا ان م اش
ان  انقنان أاا  ان ا نم  .ان اقكثا ناان ماكثان  امس امن-3



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 94 - 

 ببوالابببكامطز بباارلام لببكن؟اناببقكان بب ار  ببالان مببباكثا اممنببقرا ز اوبب رمببااب وببقااطبلابب انإللنان 
يببكال ببقنامطز بباا مبباايبببكا ان أبب اأقمببحارنانإلنلنان ممنببقرا سبببانأل ببقنو ان ساكسبب امببنان  ببانقنان أاببا  

ألنان ءبب ضالب بب اكنممبباا ببقا مالبب ان  اوبب اقأ  لبببقا اب لبباالاببق ا ببلق ان مببأنارنال لبببكقو ال ببقنام لببكن
وبب فاأ ان أبب اأببك وافبب اإطببا انإلنلناأ ببقناوبب ل  اقأ سببب اوببه ان أبباا افلمبببااقمزلبب اف ببواأ اموببز أ 

فببانا بانان ممبب عالالبب ا ز اوب اأ ألبببار ان أبب نلارقا  ببنا ارمباانألمببقنوان ا ا لبب  ال باانألمببقنوان من ق بب 
.ق بقامالببكوا1فبإنا بلنان أوب فاهلبألاإهابابكانأبباعانهابب نذناان مب زل ان مأاز ب اببلبشارمبقنوان  وب .مزلابا

مز ارنان مم عار اطان  او ابمبمانا هلبواب مالب ارمقن ب افب ان ملبكننان أابا  ان بل البكق ام لطب ا بقوا
ان مما ب اقان ان  بح.

بأبقف امب طانه أب نفاقمب طانأل زلب ان أاا لب اقمزلب ا ال أسبان م اان طبلا ان وه ان أاا لب 
ارنال لكاف ان ساوان أاا  اقلزأ لابمس ان كفاأ ان أاا ل .

لنا ان مانقلب اقن مأمثزبب افب ان مب  ااان أاا لب امب اارمباانأل فلاببباأبقف امب قطاكيل ب اإلنمبباماااقن 
مقمبقمااارقااق بلناببا نا اإ ب  ارنمماا لوان مب   افإنابااأ أسببان وبه ان أاا لب اقأوببحامب   اأاا لب 

  اقمزب ان مب اان مانبق ان  لبكافب ان سباوان أابا اه أسبابان وبه ان أاا لب ان ل الاأب اموبك  ام زاا
ا.(2)ن م    

بأببقف ان مببب اامزببب ان وبببه ان أاا لبب ال بببشامزببب اماأ ببب ان أبب نملنارساسبببللناق مبببااإمسبببا ان بببكفاأ ا
ان اا ل اقن  لكاف ان ساوان أاا  .

مزبببببب لابمسبببببب ان ببببببكفاأ ا ا ببببببوامببببب ااطبلابببببب ارقامانببببببق اأبببببباا مســــــك الــــــدفاتر التجاريــــــة:  -
 ن ا ك.كفأ ا ان أاا ل قأن سلا لوان كفاأ اإ  انقملنماكفأ ان لقمل 

فإنب امزب ان أباا ارنال لبكا امبنان  بانقنان أابا  ان ا نمب  ا8طب باا بناان مباكثادفتر اليوميـة:  -ا
 مباالسبأطلشا ا بلبشارقامب نذارقايببضان ن بقكافب اكفأب ان لقملب  القملاارقالقلابلقلااملشاممزلاأ ان أاا لب 

  ل  انهسأاان ابكفاأ القمل امسامكثال واا وانقعامنااا اموامالن.

                                                 
ان اقكثا ناان ماكثان ساكس امنان  انقنان أاا  ان ا نم  .ا-1
 ا7221 ان ا نمببب  ا1كلبببقننان مطبقمببااان اامالبب اط ان ببقال افبب ان  بببانقنان أاببا  ان ا نمبب   ابببنان مالبببك ا  قاهللاان ا ببب -2

ا.11ا
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قنألق نقا ان ن ببقك ال ببقلان أباا ابأ للببكاروببق  امبنانألمببقنواقلسبباوافلب ان بمببامشدفتــر الجــرد: -ب
ن أاا ل اقمز ل ان ا ا ل ا ماال لكان أاا ا وقم امنا رسماواقكلقنان ءل ان أ امزل اق لنالبألاسبنقلاا مباا

 .(1)ل لكافل ابلانا  مفانأل باراقن  سام 

نمبباار  مبب ابأنالماببااأنالمببااننان  بانقنان أاببا  ا ببلالزبب لان أباا ا بمسبب ان ببكفاأ ان أاا لبب اف سبباقن 
لنا انببباا بببلوان بببكفاأ ا لبب امنامببب افإنببب اهالسببأطلشان أببباا اأ بببكلمااا بببك لوا اكيل ببااق هااببباا مبببكثامالنبب  قن 

ا وا   ارمالان  ماذ.

ننان ببكفاأ ان أبب الزأببب لان أبباا ابإمسببا ااا ببب ان أبب اأبببلنام  ببب وان مببا  امببنا ببب وان وببه ااان أببب ا
ر امنا  وا لوان كفاأ اأ بقلا ا مااأقمحا كنمنل امنكاإف س ان امزلااان أ ايالابااايبواإف س  اماالب ا

ا.ا2ممزل ام اسب ان أاا 

 مبببااأببببلنانأل بببببارا ان  امبببكثانألساسبببل ا املبببشان امزلبببااانهيأوببباكل اقنإل وبببامل  اأابببكان م اسبببب 
 نمباقن أب السبأنكامزلابااوبنكققان مبمانار اأاط امازقمباااكيل ب اأسبأنكامزلابااموبز  ان مب ان وافل 

نهاأمام ا ءل انألا نذا أ كلبكانسبب انهمبأ ن ااان سبنقل اببا نا ان ب ان بك وان سبنق انن  امبشا زمب لب ا
ن ل اسناقكا أهولز اف ان هووان  نبشان مانقنابأمقلوا ا3بانقننان م لب امز ان ك وان  اااب واأاا 

اناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذ.

 بقاسبباوامبالاأمسبب  اااب ا سببمل ايمبامل ارقاإكن لبب البكقنافلبب التســجيل فــي الســجل التجــاري: ا
ق واماالط رامزب ال ب ا ااملشانألم اااقاملشان بلاناااقن مازقماااقن قيامشان مأاز  ابنماطالان أاا  

هسببالاقفبب امبناأءللبب ا بب وامما سببأالا اببلنان نمبباطاقل بب ا زبب ا بكملان ث بب اقنهطممنببانافلمبباابببلنان أاببا ارن
 نهقسان مأاامزلناماال.

ق بل  ا اقأ أسبان م   ان م وبل ان مانقلب  اق النان أسالوار مل ا لاال سبان وه ان أاا ل 
قايلبكان أابا اق وب  لالبكك اإ ب اقمبشا طب ام ممب ا الكك اإ  ان ا نل اقنإلماا ا زأابا ان م لبكلنافلب 

ا   أهاذان قطن .

                                                 
ابنان مالك ا  قاهللاان ا ب ا-1 ا.15اا ان م اشانهس  
ا.735اا ان م اشان سابق ال افملوناكا-2
ن مأازببقابا مبمانانهاأمبام ا  مب ااا لبب ا ا83/111ن مابكوابا م سبقلاا95/15مببنان م سبقلاا71ن ابقكثا بناان مباكثا-3

ا انألا نذان للنالما سقنامم امانلا ا.7883 سن ا ا11جا امكك
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81/17أنهلبل ا ككاان ماكثان  نبا امنان م سقلان 
ن مأازبقابمب قطان  لبكافب ان سباوان أابا  ا بوا1
لأازبقانألمب اباألمب ااان طبلالب ارقان مانقلب ا امنالابامزلالان  لكافب ان سباوان أابا  ابسببا ا باها

ق بقامار كأبب ا امزب ارنالمبا سان نمباطان أابا  اببا ا نم ا بانانمباطاا ملسبلاارقا أب اثانقلباار اماب كافب ع
ان مأازقابم قطامما س انألنمط ان أاا ل . ا2ا21/29  انقنان ماكثان ساكس امنان

ر الابببارنال ببقنان مببب ااأبباا ناسببقنذا بببانام وببااطبلالببباارقامانقلبباا أبب ال لبببكافبب ان سببباوا
مزبب ارنا ا مبباالابببارناهل ببقنان أباا امقمببقعار اأببكبل المنابب امبنامما سبب ان نمبباطان أاببا   ان أابا  

ن ببقطن ا) أب اق ببقا ببانامابب كافبب عا مكسسبب ام    بباان  ملسبب المبا سا ببلنان نمبباطان أاببا  اكن ببوان أبب نبا
ا.3با  ا جا(

لابببكامسبببأ  جان سببباواسببببنكنا سبببملاالك بببوا ببببوامببب ااطبلاببب ارقامانببببق ا مما سببب ان أابببا ثاق ببببقا
امنايانقنان ساوان أاا  .ا79منان  انقنان أاا  اقن ماكثاا77مار كأ ان ماكألنا

ن سباوان أابا لل أق امزب ا يبلان أسبالوان  بااالسزلا زأاا اسا اأاا لااقن كنامنبكماال لبكافب ا
رقاأ قلوا ا أءلل ان نماط ا ماالزأ لان أاا ابا أأمل اف ان ساوان أاا  ابأ اأءلل الط رامز اأاا أ  اب 

ا.4ن م   ارقاأءلل ا رساما ااا

 مباالسبأاموا الاأب ان ساوان أابا  اقسبلز ا زأ  لبقان مسبأم افب انألنمبط ان أاا لب اكن بوان كق ب 
فاببببقالسببببمحاببلببببانامببببككان مكسسببببااان أاا لبببب امامبببب ارقا اوبببب اف كلبببب ا انبببباارقا اوبببك ا   وبببباملاا م

قما فب ا رسان مباوان مسبأثم ا اقطنلباارقارانبلبا ار ال ككامككان أاا ام وبااطبلالباارقامانقلبا اامامل 
ا.5منا  وانإلط عامز ااملشان بلانااان ل ق ثاف ان ساوان أاا  

 ساوان أاا  ال كلان أاا ان م اان طبلا اطزباا  نأسابا وبنكققاقبناذنامز امسأ  جامنان
هاا72ن مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاقنهن ب نطافلب ا ب وافأب ثا رلبالامبناأبا لخابكنلب امما سب ان نمبباط.قن 

ا.6أا ضا ا قبااان أأ ل 

                                                 
ا.72ا ا5جا امكك اف ان ساوان أاا  ان مأازقابم قطان  لكا79/27/7881ن مك  اف اا81/17ن م سقلان أنهلل اا-1
ان مأازقاببم قطامما س انألنمط ان أاا ل .ا ا7221 ماا71ن مك  اف اا21/29ن  انقنا-ا2
ا.782ن  اا791اا اناكل افملوان م اشان سابقا-ا3
ان أاا  .منايانقنان ساواا11منان  انقنان أاا  اقن ماكثاا73منايانقنان ساوان أاا  اقن ماكثا73ن اقكثا زماكثا-4
ا.117ق112ا ان م اشان سابق اف   ا  نق اوا ح-5
ن مأازببقابا أ نمببااان م زهببلنافببب اا91/71ن ماببكوا ز ببانقناا72/77/7221ن مببك  افببب اا21/71مببنان  ببانقناا3ن اببقكثا زمبباكثا-6

امااوان ممانانهاأمام  ا.71/77/7221ن مك   اف اا17جا امككا 
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قفبب ا بببلنانهطبببا اقيوبببكاأوببب لحان أابببا ا قمبببالأالانأاببباواوبببنكققان مبببمانانهاأمبببام ا ءلببب ا
81/17قأطال اقمالأالان ابامل اوك ان م سقلان أنهلل ا األا نذن

 ان مأممناإماكثايلكان أاا ان ماموا1
قسببببمحا وبببنكققان مببببمانا ان بببل اسببببمحا بببق ن ثان أاببببا ثاإ وببباذان اببببككان هازببب اقن  سببببم ا زأابببا امببببناااببب 

 اوبلوانهمبأ ن اانهاأمام ا ءل انألاب نذابأسبالواقمبكان أءطلب ان أأملنلب ا ابككا امبوامبنا بلوان همب اقأ 
بإمأببا ار بلان قثبامقان مطزقبب اإلمباكثان  لبكا بب امبااكثانهسبأهاذاقنهنأسبابا وبنكققان مبمانانهاأمببام ا

 ان مأازبقابإمبباكثان  لبكافبب ان سباوان أاببا  ا81/17ن مببأملا زم سبقلا2ا81/177 ءلب انألاب نذاقف بباا زم سبقلا
ا.3ثان امواقن ممانانهاأمام أماملااقسلاس ان أنسلقاقن  بطابلناق ن ثان أاا ثاقق ن ا

ممببااأ بببكلا ببقواما فببب امببنا بببقان أبباا ان بببل الببك وامبببمناياممبب ان امببباوا لبب انألاببب نذان مز مبببقنا
باإلن  نطا ك اونكققان ممانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذايوبكانهسبأهاكثامبنان  مالب انهاأماملب اهسبلماا

ا.مما س ا قان أ امكاقوزنااإ  اباضان نأام 

ن  ا لألابأ كللاطزبارقان أسالوان أز بام اانطا أاا ان م اان طبلا الاكارم اماك إناأسالواقن 
اقهلط رار اإم اوايانقن . ا4مناط فارمقننان ونكققا النانأل ل 

قبمبباارنبب اهماببباوا ابلنمبباافلمبباال بباان أببباا ان مبب اان مانببق ان مأمثبببوافبب ان مبب  ااان أاا لببب ا
 مانقلبب اهسبببلمااإفبباكأالامببنا بببقان أ امببكاألنا بببلنا أطبلببقايببانقنان مبببمانانهاأمببام امزبب انألمببب ااان

 بل  اإلناأازبقانألمب ابا مب  ااان أاا لب افبإنان اامبوا ا5ن  ط اهلاككان اماكابوان  امنان   ار انهنسبان
ان م   .ا ل انألال ا ناا لانألم ااان طبلالقنارمماذا لو

اا لببب ال أسببببقنان وبببه اأببببلنامبببنان ك نسببب ارنببب ا بببلسا بببوانألممببباذارقان مببب  اذافببب ان مببب  ااان أ
ن مسبا مقنافب امب   ان مسبا م فالاهلابكقناارقان أاا ل ا األمماذان مقوقناف ام   ان أقول ان بسبلط 

  ببنامببكلاأببقف  لامزب اوببه ان أبباا افبب ا اأابا نابامأبببا  لارمبب اااطبلالبقنافبب اإطببا ان  ببانقنان أابا  

                                                 
ن مك  ببب اا51جا امببككا ان مأازببقابإمببباكثان  لببكافبب ان سبباوان أاببا  ا79/27/7881ن مببك  افبب اا81/17ن م سببقلان أنهلببل ا-1

اا72ا71/29/7881ف ا
ا.72اا ا73/29/7881ن مك   اف اا51جا امككا ا73/29/7881ن مق  اف اا81/171ن م سقلان أنهلل ا-2
جا اام ا ءلبب انألابب نذن مأازببقابا مبمانانهاأمببا95/15ن ماببكوا زم سببقلاا83/111م بب  امببنان م سبقلاا71ن ابقكثا زمبباكثا-3

ن مأازببقاا7881 مباا73ن مببك  افب اا81/177ن ماك ب ابا م سبقلا81/17مببنان م سبقلاا71قان مباكثاا7883 سبن اا11 امبككا
ا.7881 سن اا51جا امكك ابم قطان  لكاف ان ساوان أاا  

م زهببببلنافببب اماببباوان مببببمانان مأازبببقابا أ نمبببااان ا21/71ن مابببكواقن مبببأملابا  ببببانقناا91/71مبببنان  ببببانقناا1ن ابببقكثا زمببباكثا-4
انهاأمام ان مل ق اساب ا.

ان سابق انو  امباسا ممان-5 ا.511ا ان م اش



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 98 - 

نكققان مبببببمانانهاأمبببببام ا ءلببببب ان  ببببانقنان أابببببا  اهلاهبببببلالامبببببنامبببب ق ثانهن ببببب نطاقن أسبببببالوا بببببك اوبببب
لاقكاأهسل ا لنانهم اواإ  ارناف  ثان أباا افب اماباوان  مبقعا انألا نذق ناايكالبكقان أنايضاقنهم او

ف بوامبنالمبا سانمباطانيأوباك البك ار با باا ا زأأملنااانهاأمامل رقسشامنااافب اماباوان  بانقنان أابا  
ر ان اب ثارنال قنان نماطامسأ واباسم اق  سابا ااكاأاا نمز ارنالأقف افل ام طانهمألاكاقنهسأ  وال

ا729ق قامامب امن ان مم عان مو  اف اإطا اأ كلكافمااارو ابانألمماوامناط لقان  انقنا انهس 
 أببب ال ببقنان أابلببب امبببام اققنسببااافابببقالمبببموان أابببا ا اببباألف نكان بببللنال نق بببقنانمبباطاا  سبببابارنهسبببالا1

اقن   فلقناقن وناملقن.ا

 اا أاا اف امهاقلايانقنان أأملنااانهاأمامل المموام اقهاانإلنأباجان وبنام اببا مان ان قنسبشف
قم بباقهاانإلنأبباجان   نمب اقبببل  ال مبشا زأأملنببااان  بباممقنا ام بباقهاان  بكماا ام باقهاان بلببشان أابا  

سأ  نجان س  اقن نبللاقن اط بوب فان ناب ا اق اق ل  بابأ بل ن مقنم اقن كقناناقن ن واقونام انأل باناقن 
رقا اإلناما اناا لوانألنمط ان م أبط ابا   نم ا  ان نماطان  ملس ا منال قلاباااق اناان   نم اأابا ا اا

ا.2 اناان   نم ا  ان نماطان  ملس اق اناانألنمط ان مل ق ثاأابا ا اا

 لب اراب نذالنطببقااف ان ا نم افإنا وامنان مبقن لنار ام بب ان مقنمب اقن ه  بلنالاأبب قناممباو
امزلالايانقنان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

ن أببب ا بببككاافمببب ان امببباوا لببب اا91/77 مببااأأ بببكاا بببلوان ه ببب ثاببببناان مببباكثان  نباببب امببنان  بببانقنا
نألاببب نذابأابلببب امبببالا نألمببب ااان طبلالبببقنا لببب انألابببب نذان بببللنالما سبببقنابا هابببوا  سبببابالانمببباطاا بببب نا

رقاف  لبارقار انمباطاف ب امماثو... ف ر ملب ا كيب امقمبقعان نمباطان أابا  ااوناملاارقاأاا لاارقا  فلبا
بببوان اببب ثاب لبالان مبب اان طبلاب ابنمبباطامانبب البك امببك قوال بقنارساسبباا أ كلببكا اقف باا ز ببانقنان أابا  

قبط ل بب ا سببمل )لثباال بب ابمسببأ  جامببناامزبب ارنالما سبب ابوببه امسببأ ز اقباسببم اق  سبباب  انهمبأ ن اا
ا.اا  (ن ساوان أ

95/15قلأأ بكال ب ارلمبباابانبقننان م سبقل
ن مأازببقابا مبمانانهاأمبام ا  مبب ااا لب انألابب نذا3

ر ان اببب ثابمما سب ان مبب اان طبلاب ا نمبباطامانبب ا لب امببأاق ار ابوببه ا ان بللنالما سببقناممب امانلببا
 مسأ ز اقباسم اق  ساب .ا

ااألشخاص الممارسون نشاط حرفي :الفرع الثاني
                                                 

ا.ن مأازقابناالان أأملنااانهاأمامل األو ابانألمماواقمناف ا  مالا7813 سن اا729ن  انقن-1
اموطه ان اماوا-2 ا.788ن  ا781اا ان م اشان سابق 
ا.7895 سن اا8جا امككاا-3
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ق اببلنالابباأمببالااااقمن اباا افبب ا ا أ زلكلب اقن  بب فاكق نافب انهيأوبباكان بقطن أزاببانألنمببط ان
ا.(1)ن قساموا أطقل  ا

قيببكامبب فان ممبب عان ا نمبب  ان وببنام ان أ زلكلبب اقن  بب فافبب ارنابباما  ببوانمبباطاإنأبباجارقاإلبببكنعارقا
طب اا ناان ماكثاق لنااأ قلوارقاأ مللافن ارقاولان ارقاأوزلحارقاركنذا كم الطء امزل ان اموان لكق  

83/27منانألم اا5
ف امب وامسبأ  ارقامأن بوارقا اقلابارنالما سا لنان نماطابوه ا ملسل اقكنمم (2)

ا أ اف ام واما ض.

قلألاأناللان ونام ان أ زلكل اقن   فاق مالأااامناط لقاإنماذان ء فان قهمل ا زونام ان أ زلكل ا
وبببببنام اقأابببببا  اقأأمأبببببشابا م وبببببل ان مانقلببببب اقن  بببب فاقأسبببببلل  ااق ببببب ا لمببببباااممقملببببب النااطبببببابشا

ق ل  ان أوكلقامز امنأقاااا اقمناماامااامس اساوان ونام ان أ زلكل اقن   ف اقنهسأ   ل ان ما ل 
ا.(3)ن ونام ان أ زلكل اقأسزللان قثامقاقن مااكناان مأاز  ابنقمل ان  كماا

 ة والحرفأوال: األشخاص المؤهلون لممارسة نشاطات الصناعة التقليدي

ن سبابقان بل  افإنب الابق اا83/27منانألمب اا72طب اا ناان ماكثاالشخص الطبيعي الحرفي:  -أ
  زم اان طبلا امما س ان ونام ان أ زلكل اقن   فا   ف ارقا  ف امازلارقا  ف اوانش.

لأوفابوه ان   ف ا وامب ااطبلاب امسباوافب اسباوا شخص طبيعي ذو صفة حرفي: -
كن ثانماط اقأسلل وا ان   فن ونام ان أ زلكل اقا قلما سانماطااأ زلكلااقلأق  ابنهس امبام ثاأنهللان امواقن 
 قأ موان مسكق ل .

 وا  ف امساواف اساوان ونام ان أ زلكلب اقن  ب فاشخص طبيعي ذو صفة حرفي معلم:  -
سبأق امباواقن مأمأشابماا ثاأ نل اقأأ لواماوافب ا  فأب اقه أسبابا بلوان وبه الابباأ بكللاكبزبقلالثبباام

 منان أأ لو.

 ان   فب ان اامبوا بقا بوارالب ال اأأ لبوامانب امثبباشخص طبيعي ذو صفة حرفـي عامـل: -
 .(4)قلابارنال قنا اموا مااكثاأمالناف انماطا  ف اقما سا لنان نماطا  واسن امز انأليو

                                                 
ان سابق ا اوا حف   ا  نقاا-1 ا.571اا ان م اش
ا71 يبلا ان بل ال بككان  قنمبكان أب اأ  بلان وبنام ان أ زلكلب اقن  ب فاجا  ا7883لنبال اا72ن مك  اف اا83/27نألم ا يلاا-2

ا.1اا ا1ن اككاا7883لنال ا
ا.571اا ان م اشانهس  اف   ا  نق اوا ح-3
ال  .ن سا فان  ا83/27منانألم اا1ف  ثاا72طب اا ناان ماكثا-4
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كلببب اقلأمثبببوافببب ان أااقنلبب ان   فلببب اقفببب ام اق بب ان وبببنام ان أ زلالحرفـــي الشـــخص المعنـــوي: -ب
فا أااقنلبب ان   فلبب   امبب   انألمبب ااالنااطببابشامببكن اقأ ببقلامزبب ا  لبب اننمببمالارممبببامااا اقن  بب ف

ق اببلامببك  اامانلبب اقأ بقلامزبب ارسبباسان أمببامنان مانبب ابببلنان  بب فللنا ان بللنالأمأاببقنابوببه ان   فبب 
 ن من  طلنافلاا.

 أ زلكل اقأ أس ان م وان أابا  افأن سلاإ  ام اق  ان ونام انام اق  ان ونام ان أ زلكل اقن   ارما
قم اق  ا  فل اإلنأاجان مقنكاقن  كماااقأما سانماطا اقلابارناأما سار كانألنمط ان ونامل ان أ زلكل 

 نإلنأاجارقان أ قلوارقان أوزلح.

 ثانيا: اإلجراءات الخاصة بتسجيل الحرفي في سجل الصناعة التقليدية والحرف

ن وببنام ان أ زلكلب اقن  ب فامزبب امسبأق ان ء فب ان قهملبب الاببامزب ان   فب ارنالسبباوافب اسباوا
قلاببببامزببب ان   فببب ارنال بببقنايبببكانسبببأقف ااملبببشان مببب قطان  اوببب ابببببل  ا ا زوبببنام ان أ زلكلببب اقن  ببب ف

فلماال اانألق  امأاز ب ا اقن منوقاامزلااايانقنااقل أق ان ساوامز ابلاناااإابا ل اقر   اإمافل 
ن نماطان مما سارماان بلانااان ااممل اق  ان بلانااان مأاز ب ابأوب لحااقأقملح ابا  ا  ان مكنل ا ز  ف 

رمبببببباان بلانبببببااانإلمبببببافل افاببببب ان مأاز ببببب ابأءللببببب امببببببككا انأل طببببباذان أببببب اقياببببباامزببببب ان بلانبببببااانإلابا لببببب 
ا.(1)ن من  طلن

اق زأسالواف اساوان ونام ان أ زلكل اقن   فالابارنالأبشانإلا نذناان أا ل ما

مزب ا بوامب ااطبلاب ان بل اأأبقف افلب ابسـجل الصـناعة التقليديـة والحـرف: طلب التسجيل -أ
ق ببببل  ا امببب قطان  هببباذثاقن أأ لبببوان منوبببقاامزلاببباايانقنببباان  لببببكافببب اسببباوان وبببنام ان أ زلكلببب اقن  ببب ف

ب لبباان ممثببوان مبب م ا زأااقنلببب ا ان أااقنلببااان   فلبب اقن م بباقهاان   فلببب الابببارناأ مببشا اببلنانه أببب نل
 قل قنا لنان طزبام فقاب انقنااانألساس . اإيزلملا ال كلاطزبان أسالوا ك ان ء ف ان م أو  اقن م اق  

 تسليم بطاقة الحرفي أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف:  -ب

أسزلا ز  ف ان م اان طبلا ا اباكاإأمالاإا نذناان أسالواف اساوان ونام ان أ زلكل اقن   ف
ن أ ابم أما االألاإن  نط ا بك اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا الابنماط ان   ف بطاي امانل اأك ز ا ز لا

ا ءل انألا نذ.

                                                 
ان سابق اف   ا  نق اوا حا-1 ا.531اا ان م اش



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 101 - 

رمباان أااقنلب ان   فلبب اقن م اق ب السببزلا امباامسببأ  جامبنان سبباوان  بااابا مبب اان مانبق ان ببل ا
ل ق امز ارسماذااملشانألمماذاقمناط ل  البألاأسبالوا بواممبقا بك اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا

ألابب نذا أبب الأم نببقنامبببنانهسببأهاكثامببنا ببقان أ امببكاقاملبببشا  ببققان أأملنببااانهاأماملبب انأل ببب  ا ءلبب ان
ا.1ن م ق  ا الامناط لقايانقنان ممانانهاأمام 

ن أ زلكلب ااقف انأل ل انمل اإ ب ارنب الم بناأءللب ارقاأابكلوان بلانبااان مكقنب افب اسباوان وبنام ا
اقلألاأسالو ا اإيزلملااب واأءلل اط رامز انماطان   ف قن   فاقل  امناط لقاإم نان ء ف ان م أو

ف ا ا  اأقيفان   ف امنان نماطابم واناام افاناالابا ا(2)انإلب شلقلامناا32 لنان أءلل اف اا فا
هاأا ضا ا قباا. امزل ارنالطزبامطب امنان ساواقن 

ل مب ابا مبطبارقااقمنارسبابان أقيفان ناام امنان نماطان قفاثاق ل  اإلناوبك ايب ن ايمبام 
ق نبا ارسبباباان أقيبفان مكيباامبنان نمباطاقمببنا اق بل  انإلفب ساقن أسبقل ان  مبامل  ان قيبفامبنان نمباط

 ارقامما سبأ افب ااب قفام ا هب ا  قنمبكان مانب  ابلنااامما س انماطا ل ان نماطان ل ا  اا  ان  لالابب 
هالبز ا  ف اا12مالأالار اف اا فاقف ا لوان  ا  ان قن  ا قان ل القا اإنلن ا اكهذا أسقل اقا لقلاقن 
ا.(3)ن ونام ان أ زلكل اقن   فاقن أ اأ قلابمطبالامنان ساو

ن   ف ان ااموا ل انألال ا قان   ف ان م اان طبلا اامنا  واماسبقاك نسأ انووان  ارن
لناأازقانألم ابا م اق  ان   فل رقان أااقنل ان   فلب افب ان  ام امز ابطاي ان   ف  إنارممبامااا بلان بللناقن 

لوبكقامزببلالاوبه ان امبباوا لبب انألاب نذاق ببلامز مببقنابباإلن  نطافبب اوببنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلبب ا
ا.ا4رماان   ف انألال الب  ال مشا زناالان االا زأأملنااانهاأمامل  انألا نذ

مهببب ا مببااأابببك انهمبببا ثان بب ارنان أمببب لشان موببب  الاأببب ان   فببب ان ممبببأءوا  سببابانهسببب امبببناطا
سببقنذاأازببقانألمبب ابببا   فان وبنامل ا أوبب ابان ق مببااان م انل لبب ابأنقنمابباا ببق شا اروب ابانألممبباو

رقان   فان ااكل ا ا سم   اقن ناا اقن  لاط...ق ل  لاقر ماالا اإو ران سلا ناارقانآلهاان  ا بامل 

                                                 
ن مأازببببببقابا مببببببمانانهاأمبببببببام اا12/77/7883ن مبببببببك  افبببببب اا83/111ن ماببببببكواقن مببببببأملابا م سببببببقلاا95/15ن م سببببببقلاا-ا1

ا.7883سن اا11جا امككا ا  م ااا ل انألا نذان للنالما سقنامم امانلا
انهس  اف   ا  نق اوا حا-2 ا.511ا ان م اش
ان سابق ا  نق اوا حاف   ا-3 ا.513اا ان م اش
سبببببن اا79جا امببببككا ان مابببببكواقن مببببأمل ان مأازبببببقابا أأملنببببااانهاأماملبببب  ا27/21/7891ن مببببك  افبببب ا ا77/ا91يببببانقنا-ا4

ا.7891
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 ابانألممبباواقمبنافبب اقف بباا بناان مباكثان ثا ثبب امنب ان أب اقمبباااياممب األوبا7813 سبن اا729 ز بانقنا
ا.1  مال

إسببأثن ان ممببب عان موبب  افمببب اا7813 سبببن اا729إهرنبب اقبببناان مببباكثان  نبابب اف ببب ثارامببنان  ببانقنا
روب ابان وبنامااان من  لب اقن بلملبب اقن  لهلب اقنألسب ل امبنانهنأهبباعابا أبأملنان  بااابأوب ابانألممبباوا

هل مبببا ا ابابببضان ممبببءقهاايوبببكابلااببباف لبببالا بانألسببب ثارقار بببكارف نك بباابوبببنام ا اقمببنافببب ا  مابببل
.ارمااف ان أم لشان ا نم  ا لالسأثن ار ا  ف ابوا2 زأأملنام طامكلانسأ كنمالاأل امماواف انماطالا

ن ابب ثافب انهن بب نطا بك اوبنكققان مببمانانهاأمبام ا ءلب انألابب نذا ب انثببااان وببه ان  انقنلب اهمأاببانا
 نسبب ا زأااقنلب ان   فلب ارقان م اق ب ان   فلب ا مبااأط ينبااإ لبب ان   فب امبناط لبقابطايب ان   فب ارقن سباوابا

اساب ا.

 المهن الحرة. بالثاني: أصحا المطلب

ن مانكسقناف ا ان ولاك   اأملا لوان م ل  افم امانل ا بل ثامنان ماأمشامثوانألطباذان  قنا
ااق لبب  لامبب لط ارنان م اسبببقناقم ببافاقنان  سببابا ان  ببب نذ ان مقث ببقن ان م ببامقن امببأ ان أ ووبباا

 الما سقنا لوان مانابوه ا  ثاق  سابالان  ااا أ الونهقنا اماوا ل ارا نذاقأنطببقامزبلالان ك نسب 
ألنب ا أب اروب ابا بلوان مابنا اوب انألطبباذاقن وبلاك  اق أب ان م باملنا ا لبااقف باا  بانقناأنابللامانب ا

78/72/7271ن مبببببك  افببببب اا71/21ن م امببببباثان اكلبببببكا
ن م بببببام ان اامبببببوار ان م ببببببام انببببباامزببببب اف ببببب ثاا3

 اماوارا نذانلناما سبقنا بلوان مابنا بك اوبا باممبواق بلسا  سبابالان  بااااقبالنايكالونهقن انألال 
 لبببب ا زامببباواقبا أبببا  ال مببباقنا زنابببالان اببببالا زأأملنبببااانهاأماملببب اق بببلسا ناببببالان مبببمانانهاأمبببام ا

ن سببببا فاا798-75 قن بببل ار ءبببب ابا م سبببقلاان مابببكواقن مببببأملا95/15با م سببببقلاان بببل ا ببببانام بببككنانألاببب نذ
ان ل  .

مبببنا ببب وا بببلنان هبب عاسبببقفانأاببب ضا بببباضاروبببنافاروبب ابان مابببنان  ببب ثاألننبببااهن بببقلاا ببل  
 ان  بلب  ان مقثبق ان  مبام ان م مب  اب و ا لوان هم ابوانل   اامز اسبلوان مثباواف بطامثبوان م بام 

ان مأ ال. ام افاان بلشابا م نلكث

قابارنانمل ان  ارنارو ابان مانان   ثاف ان ا نم انسأهاكقنامناأأملنا قايبوان أط قا ل  ا
منبلانهسبأ  وا نابالامبق قاامبنان نابالاا« C RPL »ن أ امكامناط لقاونكققان أ امبكا زمابنان  ب ثا

                                                 
اموطه ان اماوا-ا1 ا سناياسل ا788ا ان م اشان سابق  ا.572ا ان م اشان سابق اقم مك
ا.578ا ان م اشانهس  ام مكا سناياسلا-ا2
ا.1اا12/72/7271ن مك   اف اا55جا مكك-ا3
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ن مبببك  افببب اا12/775ن ببب ارناأبببلاإكمببااالامبببشاب لببب ان امببباوا لبب انألاببب نذامبببناط لببقان م سبببقلا ان ه نسبب 
« CAVNOS » مأازقابأأسلساقأناللاونكققاأأملنان مل ق  ا ءل انألا نذنا75/77/7812

ن ل ا ا1
ق ببلا ا لباالسبأهلكقنامببنا بقان أ امببكا ا بانال هبوا اببلا بقان أ امببكاف بطاكقنان   بققانهاأماملبب انأل ب  

قباضان   ققانهاأمامل انأل   ان أ السا امزلاااونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابم أم ا
ان سا فان ل  .ا798-75 قن ل ار ء ابا م سقلاان ماكواقن مأمل.ا95/15سقلان م ا

روبب ابان مابببنان  بب ثا ببك ان أمببب لاااان ا بلبب اازبباامسبببأباكثامببنانطبباقاأطبلبببقاانإقبا م ابببوافبب
 سبن اا729يقننلنان أأملنااانهاأمامل امثوان أم لشان موب  ان بل ار مبااااألقوامب ثابم أمب ان  بانقنا

قنمببأ طان ممببب عارنالوببك ايببب ن امببناق لببب ان أأملنببااانهاأماملببب ال ببككاببببكذا ااأمبببام  زأببأملنانها7813
ا.أا لخاننأهاعا وامان امنا لوان مانابأ  الان أأملنان م   ابالنان  انقن

قيكاوك اامكثايب ن نااق ن لب اأ بككاأبا لخاببكذاننأهباعابابضاروب ابانألممباواقمبنافب ا  مابلا
فببب امبببأنان اببببب اا7813 سبببن اا739منابببان   ن ا يبببلا ابابببلنان  بببانقنق بببقاأبببا لخان امبببواا7813ببببأقوار أبببقب ا

فب اا7813 سبن اا717فب امبأنارممباذان مابنان طبلب اقن  ب ن ا يبلاا7813 سن اا712قن   ن ا يل ان أاا للن
امأنارمماذان اب ان مانكسلن.

لان ب اقيبوا لنان أا لخاساوارو ابان مانان   ثاهسلماان مانكسلناقنألطبباذاقن م باملناننأمباما
ق ببببل  ا فببببضاباببببضان م ببببامقنا امنامبببااامانلبببب ا اوبببب اأ هببببوا اببببلا ببببلوان   ببببققاهسببببلماا ببببقان أ امببببك

نهنولاشا الوان   ن نااقف ا لنانهطا ايمباام  مب ان بن ضان موب ل ابأنب افلمباال باافمب ان ممبأءزلنا
مسببأثنقنامببناباببكارنا ببانقنا اببا مانان  بب ثا األطببباذاقن مانكسببلناقن م بباملناق لبب  لامبناروبب ابان ماببنا

 سبن اا729ن  ااابا أأملنبااانهاأماملب اروبب قنال مباقنا ز بانقناا7811 سن اا37ر  الان  انقنا يلا
ق قمالكوامز ارنا كفان ما عا ابناان ماكثان  نبا امن ا27/72/7813ن ل اك وا ل ان أنهللابا7813

ماعانماطارف نكا بلوان طقنمبفااملااباامناإل نكان ماكثان ثا ث ابه  نأااان ث ث امم ا ز انقنان مل ق ا قاإ 
األ  ام ابو فان نا امنان  املاب .ا

قمناثلاف الاق األف نكا لوان طقنمفان أبل عابإنأمبامالاإ ب امانب ا ب ثالناماباايبانقناف ب ا ز ب قجا
7813 سن اا729منانطاقاأطبلقان  انقنا

اا.2

 الموثق والخبير.، األول:المحامي الفرع

                                                 
1 INT.CASNOS.le regime de sécurite sociale des travailleurs indépendants ;éntendue de la 
couverture sociale ;janvier 2004 ;p1à3. 

 .577ا ان م اشان سابق امما اإ ل ا ك ام مكا سناياسل ا71/77/7891قاف اا51 سن اا557ن طانا يلا-2



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 104 - 

 ان مسا لاف ان  ماذا لاالاأب ا اوايانقنالأمثواكق واف امنحاقلسماالمحامي: شخص -أوال
ا01/91نهسأمبببا ثاقن بببكفاعاقأمثلبببوانألطبببب نفارمبببالان م ا ل. بببانال مبببشاممببببا سامانببب ان م امببباثا ز ببببانقنا

ن مبك  افب اا99-10ن مأممناأناللامان ان م اماثان مابكواقن مبأملابا  بانقناا1001اانه اا1ن مك  اف ا
ا.10/19/1910

 ك ان ااااا امان ان م اماثامان ا  ثاقمسأ ز الككلااان م امقنامب ا اموان أ نبان قطن أاأب ا
قأاموامز ا هاا  ققان كفاعاقأسا لاف اأ  لبقان اكن ب اقن أب نلامببكراسبلاكثان  بانقنا ان  مامل اقنإلكن ل 

ا.(1) ممانان كفاعامنا  ققان مقنطناق  لاأ 

مقنف ب ارقاإيب ن اب فبشان  اب اقبوبه امامب ال بقلابسبام ال قلاب واطاناقلاطب ان ان م ام ا ماارن
 بببل  السبببا اأاالببببواإاببب نذاأنهلبببلايبببب ن ناا انألممببباوابمببباافببب ال بببب ان أنبببا واقنهمأببب نفاب بببقامببببنان   بببقق

ا.(2)ن اكن  

هالاق األ ار كارنالأ لا نهسب ا  ببام بام اإنا بلال بنامسبا اشروط االنضمام للمهنة:  -1
 بأقف ان م قطانآلأل ماف ااكقوامنام ان م املناقل  

ألنبب اقف بباا ز ببانقنان اكلببكاروبببحا امببشام نمبباثانهأهايلببااان  مببامل  ارنال ببقناا نمبب  ان انسببل ا-
ا.3لسمحا زم ام ان أابشا منام ارانبل ابا أق لوامشام نماثانهأهايلااان كق ل اقمبكرن ماامز ابا مثو

اسن امز انأليو.ا10رنال قنامم واا-

اكثان زلسانساف ان   ققارقمااكثامااك  ا اا.رنال قنا ام ا مااا-

رنال بببقنا ببببام نا مببببااكثان  هبببباذثان مانلبببب ا زم امبببباثان أببب اروببببب ااأببببك سافبببب امببببكن ساااقلبببب اا-
 اسنقناامنان مما س امز انأليوا19م أو اف اأ قلنان م املن.باسأثناذان  ماثان للنا الاريكمل امم 

قرساألثا زلبااان   بققان  بام قنامزب امبااكثامااسبأل ا ا انقنق ام قنامااكثاك أق نوارقاك أق نواكق  اف ان 
اسنقناامز انأليو.ا19ف ان   ققارقامالااك ااان مما سقنا مكثامم 

ارنال قنامأمأشابا   ققان سلاسل اقن مكنل .ا-

ارناهال قنايكاسبقان   لامزل ابا قب ام ز ا زم فاقنآلكنبان اام .ا-

                                                 
ا.71/21منان  انقناا7ا ناان ماكثاطب اا-1
امنان  انقنانهس .ا5ا ناان ماكثاطب ا-2
ا.71/21ن اقكثا زماكثان سابا امنان  انقنا-3
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ابمما س ان مان .رناأسمحا ا أ ان و ل اقن ا زل اا-

ارنال قنالناسزق ا سن.ا-

ل كلاطزبان أسالوابأبقف ان مب قطان مبل ق ثاسباب ااإ ب امازبسامنامب ان م باملنام اببواقوبوافب ا
ان ل الباافلااام ثاقن كثا واسن . امز انأليوايبواننا اكان كق ث.ا1راواما لنا

ق ببل  ا البب ان ابكولببقلاإ ب اق اا09ثبلالبزب ايبب ن ان مازبساموبب قبابنسب  امببنان مزبفافبب ااب فا
ا.(1)ن مان اباألم 

لناسباوان مأ مبحافب اابكقوامنامب ان م باملنافإنبب البكك ان لمبلنارمبالان مازبسان  مبام ا زببكنم ثا قن 
قلسبباوافبب ااببكقوان م بباملناقلببقكعابأمانبب ان مبببطا  ببوامازببسايمببام اق ببل  ا ان أبب امببلناإيامأبب افلاببا

قهالسبأطلشارنا ا ا امواوه ام ام امأبك بقلسمالساواف ايامم ان أك لباقل قلابا أك لبا مكثاسنأان
ا19قلسبأثن امبنان أب باان  مباثان بللنا ابلاريكملب اممب  الهأحام أباباسم ان  اااف ا ل ا بلوان هأب ث

ا.(2)ق ام قنامااكثاك أق نوارقاك أق نواكق  اف ان  انقنا اسنقناامنان مما س امز انأليو

اذامز اطزب امبنايببوامازبسان منامب اقلسبأطلشاقمنكاننأااذا لوان مكثاأسزلا  امااكثان أك لبابن
اف ا لوان  ا  افأحام أبا  ساب ان  اااقلوبحالأمأشاب  ققاقأ شامز اماأ  ان أ نماا.

لابامز ان م ام ارنال نم ابو نم ان قناباااحقوق وواجبات المحامي في إطار المهنة:  -2
قن ابببباكناان مانلببببب اأابببباوان  مببببباثاق م مببببب ا اقنه أ نمببببااان أببببب اأه مببببااامزلببببب ان  ببببقننلناقنألنامببببب اقن أ ا لبببببك

ا.قن مأ املن

قمببناقناباأبب ا ببل  ان أبب نلان  مبباثاقن بب م ذا مبباالابببامزلبب انهسببأ ام اقن وبب نم اقن أابب كاق سببنا
م انلاأبب ا مق زب ان ماامزب  قلسبز اسبزق ان مسببامكان بقف ان  ب للافبب ا اق بل  اأ بكللان مسببامكثامبنامازقماأب اقن 

انان س ان مان .قمزل ا أما ا كم ان اكن  

مببناا19 مببااأب بب ار ببلانه أ نمببااا زم ببام ان أبب اأامنبباا اوبب افبب اب ثنبباامبباانوبباامزلبب ان مبباكثا
ب ق اا لابامز ان م ام ان أ نلانه أ نمااان ابامل اقن أأملنااانهاأمامل اقف اا زأم لشاا99-10ن  انقنا

                                                 
.قفلمبببباا13اا ا7221 ان طبابببب ان ثا ثببب  ان ناببببالان  مبببام اكلببببقننان مطبقمبببااان اامالبببب ان ا نمببب  ابقبمبببل ام نببببكارم ببب ننا-1

ان سا فان ل  .ا21-71منان  انقناا17ال اان أاكل االألان اقكثا زماكث
ا21-71مبببنان  بببانقناا13.قفلمببباال بباان أابببكل االبببألان اببقكثا زمببباكثا719اا ان م اببشان سبببابق ابقبمببل ام نبببكارم ببب ننا-2

ان سا فان ل  
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نهاأمبام ا ءلب انألاب نذاقكفبشاان سبا  ان مهابقو ر امزب ان م بام امب ق ثانهن ب نطافب اوبنكققان مبمان
ا.1نهمأ ن ااا أ السأهلكامنا قان أ امكابامأبا امان ان م اماثامان ا  ثاقمسأ ز 

نماف ا ل  الزأ لابا أأاباأأملنا ااا ممانامسكق لأ ان مكنل ان ناأا امنام اط ان مان اقف اا
امن .ا11 ناان ماكثا

امذايلام ابماام اب  ققامأاككثار مااإ  ااانبا لوان قنابااافإنان م ام الأمأشارثنا

أز  انألأاابام ابوان  كمااان أ الككلااا زمأ املناب لااأ ككايلمأاااب وا  ل ابلنان م بام ا
ق ل  امنا  قي اممانا  م ام أب اف الاق اإاب نذار اأهأبلشارقا اب امبنا لب ا مبق ا اقن مأ ام 

اهسأ   ل اقن  وان .قباكاإ طا وام ولااقبوه ايانقنل اقلأمأشابا ان ن لب

ا99-10 باضانأل  الان اكلكثان أ اأناق اباان  بانقنااباكاما ف امنا قان م ام اقابارنانمل 
رقافلمباا ان مأاز  ابا مما س ان امامل ا مان ان م اماثاف ام وام   ام املنارقام اأبباماماب ارقاأاباقن

فب ا بوا بلوان  باهاان أب اأقابباانألال ا.فاناانأساذوامناأقنف وه ان ااموا ل 2لأازقابا م اماثابأا 
انهن  نطاف اونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ؟

أأمأبشابا م وبل ان مانقلب اا99-10مبنان  بانقناا90فلمباال باامب   ان م باملنافإنب اقف باا زمباكث
ارمببباامبببناطبلابببب  اقلمبببا سان مببب  اذامانبببأالاباسببببلان مببب   اقهلابببق ا زم ببببام انإلنمبببمالاإها مببب   اقن ببببكث

ن مبب   افببإنان  بببانقنا ببلال بببكك اامزبب انأل زبببافاببب امبب   امكنلببب امزبب ارنال ببقنان مببب  اذافلابباامسبببكق قنا
.ق مببباابلنبببباافبببإناوبببه ان اامبببوا لببب انألالببب اهأمببببطامزبببب ا3م وبببلاامزببب ان أ نمبببااان مببب   اأاببباوان ءلببب 

ب انقناان م اان مانق ا ل  افإنان م امقنانألم ااان طبلالقنارمماذام   ان م اماثا لان م اطبقن
ا.ن ممانانهاأمام 

يببببكالزابببأاإ لاببببااباببببضاا4رمببباافلمبببباالأازبببقابا م اأبببببان مامابببب اقن أاببباقناأب بببب اط ل بببب اقنمبببطا زامببببو
مأاا مب .قلب  ال بأهاا ببوام بام اباسبم ا ببل  اان م باملنا أسبالواممزابلاق بببطام يباأالاب لبااهأ ببقن

ا انألا نذ.هأثل ار انم اواب وقاانهن  نطاف اونكققان ممانانهاأمام ا ءل

                                                 
ا.21-71منان  انقنا7ن اقكثا زماكثان ثانل ا-ا1
ا.21-71منان  انقناا57ن اقكثاأل  الان ماكثا-2
امنانهسان  انقن.ا37 ماكثان اقكثاأل  الان-ا3
امنانهسان  انقن.ا17ن  اا35 زاقكثا زمقنكامنا-4



 من حيث األشخاص غري األجراءللعمال  نطاق تطبيق نظام التقاعد                      الفصل الثاين
 

 - 107 - 

رمااناالان م اماثابأا ان مسأ كاابالنان  انقنافأحان مااوا زم ام امنامما س امانأ ابم أم ا
أ باام نيبب ان ن لببافلمباال باامبك ان أبب نلا ام بكاممبوام أبقبال مبشا  بانقنان امبوان ابا  اببب ان امبو

ال امنافأحام أبا اااهسلماان م طان ل ال كاإم انل ان م ام انأل ان م ام ان مسأ كلا م قطان امو
ا.ا1ب امسأ ب 

لب ب ام بكاممبوان م ببام انألالب ال مبشا ببنهسانأل  بالان مأاز ب ابا بقكان امببوانأل ب  امبنا لبباا
ر ال قنان م ام ان مسأ كلامسكقوامكنلاا ان مسكق ل ان مكنل ان مأمثز اف امسكق ل ان مأبقعامنافاواأابا 

ن مأازبقاا99-10مبنان  بانقناا10ل اق بقامار كأب ان مباكثامنانأل طاذان مانل ان أ ال أ بااان م ام انألا
ابأناللامان ان م اماث.

 بل  افلمبباال بباان م امباثابببأا افببإنان م ببام ان مسبأ كلالوببنفا اامببوا لب ارالبب اق ببقام زببفا
 مبباالاببامزلبب ا ابأ  بالايبانقنان مببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذامببنا لباانهن ب نطاقاكفببشانهمبأ ن اا

ن بل امببنالان م ببام انألالب ا ببك اوببنكققان أأملنبااانهاأماملبب اقكفببشاانأسببابامما بب رلمباان امببوامزب ان
ا1919لق لبقا10ن مبك  افب اا91-19منانألمب اا902نهمأ ن امنالاأ ااطامز ان ا قباااهسلماان ماكثا

اا.3ن مأممنا  انقنان ما ل ان أ ملز ا

ل مبببشا ناببالان مبببماناا بببل  افاببق ارمبباان م بببام انألالبب الوبببنفا اامببوارالببب اأببابشا ببب باممزبب 
رمباامأب ارناب ام بكاممزب ان أبابشا انهاأمام ا زاماوانألا نذاماكنلال نقوامانأ امناط لقام كاممبواأبابش

قفببأحام أببباا اوببااببب افانبباالأ ببقوان بب امامبببوا لبب ارالبب ال مببشاأل  ببالان مببمانانهاأمببام ان  اوببب ا
أ سببامنبكانسبأ  اي ا  بقان أ امبكافب اقل أهاابهأب ناان امبوان أبابشا هأب نااممبوا ابا اماوا ل انألا نذ

نطبا اسلاسبب ان بب بطابببلناوببنكقي ان أ امببكان  بااابا امبباوانألابب نذاقوببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب ا
اا سابان مااش.أ كل اقان ل اسناقكا أهولوا لهلاأ امنكاأ كلكام قطان أ امكاق لهلااا انألا نذ

أ اأما سانماطا  اقل مشاف اممز الاأب ان مقثقامنابلنانألم ااان ثانيا:شخص الموثق: 
 امباكثا91ن بل المبلا ان مأمبمناأنابللامانب ان مقثبق1993فب نلب اا19ن مك  اف ا914ا-93 ز انقنا يلا

                                                 
امنا-1 ا.منايانقناأناللامان ان م ام ا ن م اشان سابقا91ن  اا17أألان اقكثا زمقنك
مزبب ارنب م لاايبا بوامسببأ كلا بلال بلابا امببوامزب اننأسبابان امبباوان بللنالبقاهالاإ بب ان مبمانانهاأمببام ا58أبناان مباكثا-2

كجان ب امبامأ ار بفاا722.222نآلااوان منوبقاامزلاباابمقاببان أمب لشان مامبقواب .بء نمب اأأب نقراببلنامامب ار بفاكلنبا ف ا
ااارما ارقابإ ك ا األنان ا قبألن.ا3اإ  اسأ ا7كجامنا واماموا ل امنأسباقبا قب ان  بسامناما لنا722.222كلنا 

ا.71ا ا7275لق لقاا71ن مك   اف اا12جا امككاا-3
 ا29/21/7223ن مك  بب افببب اا71جا امبببككا ان مأازبببقابأناببللامانببب ان مقثببق ا72/27/7223ن مبببك  افبب اا27-23قنايببان-4

ا.75ا
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. لااأنمأابمقابا لنان  انقنام اأباممقمل ا زأقثلقاقلمأكا91/1111ق لنار  الان م سقلان أنهلل ا يلا
ا.(2) اا   ن امناق ل ان اكوقفان أواوااانإليزلم اإ  ا اموان أ نبان قطن 

لأق  اأ  ل ان ا قكان أ المأ طا اننان مقثقا قامابطاممقم امهقضامنايبوان سزط ان امقمل 
.ببا   لامبنا بقنا(3)فلااان  انقنان ولء ان  سمل اق لنان ا قكان أ ال  بانألم اااإمطاك اا بلوان وببء 

وا لب انألاب نذان بللنالسبأهلكقنامبنا ببقان مقثبقالاأبب امبابطاممبقم اإهارنب الوبنفامبمناياممب ان امبا
ان أ امكابأقف ام قط امناونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.ا

أبنالاق ن ثان اببكوامسبباب  ا   أ بباقابببا أ قلناشــروط االنضــمام للمهنــة وكيفيــة ممارســتها:  -1
  ز وقوامز امااكثان  هاذثان مانل ا زأقثلقاق لنابأقف ان م قطان أا ل م

ابا انسل ان ا نم ل .ن أمأشاا-

ا لا ثامااكثان زلسانساف ان   ققارقامااكثامااك  ا اا.ا-

اسن امز انأليو.ا19بزقشاا-

ان أمأشابا   ققان سلاسل اقن مكنل اقن أمأشابم قطان  هاذثان بكنل ان م ق ل ا زمما س ان مان .ا-

اذثان مانلبب ا زأقثلبببقاقبأببقف ا ببلوان مبب قطاقن ناببارافبب ان مسبباب  الابببلنان  ببام قنامزبب امببااكثان  هبب
قلكك ان لملنايبوان م قعاف اماام ارمبالان مازبسان  مبام ان بل ا امناق ل ان اكوابوهأالامقث لناب  ن 

ا.(4)لقاكام أب اب 

اقباكانهنممالاإ  ان مان الوبحان مقثقامأمأاااب  ققاقل شامزل ان أ نماا.

أبباممبقم ا زأقثلبقالأبق  السبنكا  بوامقثبقام حقوق وواجبـات الموثـق فـي إطـار المهنـة:  -2
رقالأسزمااا  لكنع.ا اقأ اامسكق لأ اقمناماام الأق  ا هاان ا قكان أ ال    ا اأسلل وا  ساب ان  اا

قلسبا امزبب اأنهلبلانإلابب نذناان منوبقاامزلابباايانقنببااهسبلمااأسببالواقن مب ناقمببا ان ا بقكافبب انآلابباوا
 ن م ككثايانقنا.

                                                 
ا.9ا ا23/29/7229ن مك   اف اا15جا امكك ا21/29/7229ن مك  اف اا717-29ن م سقلان أنهلل اا-ا1
ان مأممناأناللامان ان مقثق.ا23/27منان  انقناا7طب اا ناان ماكثا-2
انهس .ا23/27منان  انقناا21 زماكثاطب اا-3
انهس .ا23/27منان  انقنا ا9 ا1 ا3 ا5طب اا ناان مقنكما-4
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رقانسخاماكل ا اسلل واقأسزللانسخاأنهللل ا زا قكان أ ال    ا ماالأق  ا هاانأل ملفان أقثل  اقأ
ا.(1)رقان مسأ  ااااقن ا قكان أ اهال أهااباا امناا

 ماامزل ا ل  ان أأ كامناو  ان ا قكان مقث  اقل كلانوام  ا  ط نفايوكاننساالانأهاياأالامشا
قها امباأالاقنآلثبا ان مأ أبب امبناأوب فاأالقمزلب اإمب لانألطب نفاب  بقيالاقن أ ن ان  قننلنان أ اأسب  امزلابا

ا.(2)لمأنشامناأ  ل ار ام كالطزبامن اإ  اإلنا انام ا فا ز انقن

ب لباالأمأبشام أبب ابا  مالب ان  انقنلب افب الابق ا ا لوان قنابااافإنان مقثبقا ب ا  بققاإ  ااانب
 مبلسان ء فب ان ااقلبب ااأهألمب ارقا اب ان قثبامقان مببقكعافلب اإهابنباذامزبب ارمب ايمبام ام أبقباقب مببق 

ا.(3)ل ا فا لنا زمقث لنارقان مقثقان ل المثز ارقاباكاإ طا وايانقنااقل شاأ ااطامز ان بط نا واإا نذ

قأأمثبببوا القاببكابابببضان  بباهااهالابببق ا زمقثببقافلاببااإبببب نلان ا ببقكاحــاالت المنـــع والتنـــافي: -3
 فباامانلباارقاممبث ارقام  وباا ب ابألب اوبه اهالاق ا زمقثبقارنالأز ب ان ا بكان بللل قنافلب اطا-1فلمالز م

 انأأقلأمبمناأبكنبل ا هامكأب .ارقامبشار ببكاريا بب ارقاروباا وامزب اممببقكان نسببا أب ان ك اب ان  نبابب . ماها
اقل م امز ان مقثقامالز م الاق األيا بان مقثقاقرواا وارنال قنقناماقكناف ان ا قكان أ ال    ا

ا .ن  لالابامزل اأاا ل ارقامو فلا-

ان  لالابا مما ب ان مأاز  ابا أسابان ا ا ناارقاإماكثابلااا.ا-

انهنأهاعامنار اممزل السا لافلاا.ا-

امما س امان ان سمس ث.ا-

اأأناف امان ان مقثقامشم

ان امقل اف ان ب  مان.ا-

ا ماس ار كان ماا سان مابل ان م زل ان منأ ب .ا-

ا واقاله اممقمل ارقالنااأبال .ا-

ا.1  ثارقا او  وامان اا-

                                                 
ان مأممناأناللامان ان أقثلقان سابقان ل  .ا23/27منايانقناا77طب اا ناان ماكثا-1
انهس .ا23/27منان  انقناا75طب اا زماكثا-2
انهس .ا23/27منان  انقناا21طب اا زماكثا-3
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ل ببككامبب قطاا1009ر أببقب اا19ن مببك  افبب اا09/0192ن م سببقلان أنهلببل ا يبلاان :ثالثــا: الخبيــر
ا ماال ككا  قيالاققناباأال. ان أسالواف ايقنملان  ب نذان  مامللناق لهلاأ 

ف اكنم ثان أوااا الألان ألا ان  بل ان  مام امز ارساسان  قنملان أ القنفقامزلاااق ل ان اكو
ا.(3) مازسان  مام اقلم ناأاللنالانسأثناذنا ا جان أوااان مازسان ل النأمقناإ ل ن

لألانهسأاان ابا  بل اق بلنا لنمباالطب رامزب ان  مباذامنا مباااأأازبقابمسباموافنلب اقكيل ب ابالبكثا
امنان أوااان  ام افلزاأان  ام اإ  ان  بلب ا أ بكللانهسأما ث.ق نا مب قطلأطزبااان  بانقنا  نمبمال

ا زمان اقن مأمثز اف انآلأ م

ن سبابقان بل  الابق اا09/019طب باا زم سبقلا يبلاالشروط العامة لالنضـمام لمهنـة الخبيـر:  -1
 ق لناإلناأقف اان م قطان أا ل م ارنالساوار ام ااطبلا اف ايامم ان  ب نذان  مامللن

ان أمأشابا انسل ان ا نم ل .ا-ا

اف انه أوااان ل الطزبان أسالوافل . امان امالنرقاأأ لوا ارناأ قنا  امااكثااامال ا-

ارناهال قنايكاأا ضا ا قب اناامل ابسببان أ اب اقيامشام ز اباآلكنبان اام اقن م ف.ا-

ارناهال قنايكاأا ضا  ف سارقان أسقل ان  مامل .ا-

ارقام ام امطبانسم امنان اب ان م املن. ارناهال قنامابطاممقم اقيشا زا ارقام   ا-

ارناهال قنايكامنشاب  ن ايمام امنامما س ان مان .ا-

 رماام قطان م اان مانق اأأمثواف م

رناهال قنا زمسل لنانهاأماملنايكاأا مقنا ا قب اناامل ابسببان أ اب اقيامشام ز اباآلكنباا-
اقن م فارقانإلف ساقن أسقل ان  مامل .ا

                                                                                                                                                         
ان سابقان ل ا93/91منان  انقناا19إ  اا10 مقنكاطب اا ناان-1
جا ان مأازبقابأ كلبكامب قطان أسبالوافب ايبقنملان  بب نذان  مبامللن ا72/72/7885ن مك  اف اا172-85ن م سقلان أنهلل ا-ا2

ا.21ا ا75/72/7885ن مك   اف اا32 امككا
ل بككامبب قطان أسبالوافب ايببقنملا ا7885قب ار أبا72ن مبك  افبب اا85/172مبنان م سبقلان أنهلببل ا يبلاا7طب باا بناان مبباكثا-3

ان  ب نذان  مامللن.
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سبنقنااه أسباباأبأ ل ا بافاا9مكأ امنارنال قنان م اان مانق ايكاما سانماطااهاأ واا-
اف ان أ واان ل الطزبان أسالوافل .

ارنال قنا  ام  ا ملس امشاأ وو اف اكنم ثان أوااان مازسان  مام .ا-

 ال كلاطزبان أسالوا زنامبان االا ك ان مازسان  مام ان ل ال أا ام  اإيامأ ابكنم ثان أواو 
اقل فقاطزبان أسالوابا قثامقانآلأل م

ن قثامقان ثبقأل ان مأاز  ابا مازقمااان نا ل اقن أطبل ل ان أ ال أسبااان مأ محاف انه أواااا-ا
ن مب نكان أسببالوافلبب .اقمنببكانهيأمباذالوبب بابا قثببامقان ثبقألبب ان أبب اأببلنان قسبباموان ماكلبب ان أبب ال ق  بباا

م ابابكان  لبالابأ  لبقان مأ محاقل قلان نامبان االابأ قلوامزفاطزبان أسالواإ  ا مبلسان مازبسان  مبا
إكن  .اق بلنانأل لبب السبأكم ان امالبب ان اامب ا ز مبباثان ابامزلنافبب امسبأق ان مازببسان  مبام ارقان م ببا لا
ن أابا ا  اإلمكنكايامم ان  ب نذان  مامللنا سبانه أواااف اراواما لنايبواناال ان سبن ان  مبامل ا

ا.ا(1) أ سواإ  اق ل ان اكوا لقنفقامزلاا

ق ل ان اكوامز ان  امم افإنان  ب نذالبام قناممزالاب لاال أسبقنا  قيااقلأ مزقنااقباكامقنف  
ان أ نماا.

                                                 
ان سابق ابقبمل ام نكارم  نن-1 ا.731اا ان م اش
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 حقوق وواجبات الخبير في إطار المهنة: -2

لكك ان  ب نذان  ماملقنان م لكقناف ايقنملان مابا سان  مبامل ان لمبلناثبلالبامب قنامابامالاأ باا
ان اال.اسزط ان  ام ان ل املنالاقأ اام نيب ان نامب

قلاأبب ان مسبكقوان ق لبكامببنان ك نسباااقنألممباوان أبب النا  بااقلمنبشامزلبب ارنال زبفا لب وابمامبب ا
قل بقنامسبكقوامبنان قثبامقان أبب ا ارسبنكااإ لب اقلأابلنامزلب ارنال هباان سب ان مانب اقسبب امباانطزبشامزلب 

   مأبلنا ز بلب ان  مببام ان اأسبزلا ب ابمناسبب اأأكلب اماامب .امزب ان نامببان ابالارنال بكلان  مالب اقن مسبامكث
ا.(1)ألكنذان مام ان أ ارسنكأاااإ ل ان اا ان  مامل 

لأ ام ان  بل ام افأثامنا كماأ اقلألاأاللن امناط فان  ام ان ل املن اقأ اا ياب ان نامبا
لابلنان  بلبب ارقالاأببك ااقلاايبببا بوامبب ا المنببشامزب ان  بلبب ارنالأ امب ارأااببب امببنانألطب نف ان ابال

لأاب ضان  بلبب ان ا با  ا زا بابافب ا ا ب اإبكنمبب ا اق ببلناطب باا  بانقنان ا قبباا ا(2)أأكلب اماامب امزلب ارثنباذ
ا019/ا09مببنان م سببقلاا19 ر ا ببالبارقالكلببكاقيببامشالازببلارنابباا لبب امطاب بب ا ز  ل بب اق ببلناطب بباا زمبباكثا

ان سا فان ل  .

مببامل افمبنالامباالااببوال أزبفاأناببللان  بب ثا بك ان  مبباذاببا أ فان بنالان  أنـواع الخبــرة:  -3
 .ا(3)قمنالاماالاازاااقاله امام اأز قابق ن ثان اكو ان  ب ثامان ا  ث

إ  اا119قيكاألاأناللاط قانهسأاان ابا  ب نذاقاقبااقاقن ناقر قنواو  لأالاق ك لامنان ماكثا
ا.91/90منايانقنانإلا نذناان مكنل اقنإلكن ل ا110

اقن  ب ثاف ان مقنكان ا نمل . ان مقنكان مكنل ن  ب ثاف ا اقلقاكانقملنامنان  ب ث

ن مك  اف اا09/914لسأاانابا  بل اف ان مقنكان مكنل امز اسبلوانهسأما ثا لااناكانألم ا يلا
لأازقابمان ان مانكسان  بل ان ا ا  اقلاكفا لنانألم اإ  اأا لفامان ان مانكساا1009فب نل اسن اا1

ااااقيقنمكاأنالماااقسل  ا.ن  بل ان ا ا  اقأ كلكام قطامما سأ

                                                 
ان سا فان ل  .ا85/172منان م سقلان أنهلل ا يلاا71طب اا ناان ماكثا-1
انهس .ا85/172منان م سقلان أنهلل ا يلاا73قا75طب اا ناان ماكثا-2
كن ا ام يب ان مأ امب اقن مبقنطناببأمقننان  مباذاقط ل ب انهسبأاان ابابل اماثاقن مابنان  ب ثك لوارمقننان   اطا   ا سلن-3

ا قم ا زطبام  ا.97اا ا7227طا 
ن مك  بببببب افبببببب اا72جا امبببببكك ان مأازببببببقابمانبببببب ان مانبببببكسان  بلبببببب ان ا ببببببا   ا27/27/7885ن مببببببك  افببببب اا29-85نألمببببب ا-4

ا.25ا ا73/21/7885
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ب لاابمقابا لنانألم الما سامان ا بل ام ا  ا وام ااطبلا ال قلابوه ا ملسل اباسم ا
ن م وب اقأ بباامسببكق لأ ابقمببشان م ططببااان طبق  نفلبب اقان قثببامقان أ نلبب ان أبب اأز ببقابا ببقكا سببمل ا

ا ببا  اقمبببشان  سببقلان طبق  نفلببب اقبابببلوان وببه الأبببق  ان مانببكسان  بلببب ان  ان ا ا لبب اأأازببقابن ببوان مز لببب 
قأ كلك ااققمبشامابا لا بكقك ااقلم نب ارنال لماباامبنا لباان  لمب ان أاا لب ارقا ا زسطحا  م  ان ا ا ل 

ا.(1)نإللاا ل 

فب ان مسبباموان اناملب افبب اباببضان م ا هبااا  ببانقنان ا قببباااارمباان  بلبب افب ان مببقنكان ا نمل لنببكب
ق  بكارمببا ان ممب عان ا نمب  ا ابلوان اب نملافبب ا ا اقأسبأقابان أابقلضقن أب الأ أببامنابااكنممباامبب  نا زءلب

قأاأب امانأ اف ا لنان مااوار ط ا امن ا111قا111يانقنان ا قباااقن ماكثاا130إ  اا133ن ماكثامنا
قن أاب فامزب ارسببابان قفباثان ممب ق افلبب ارقا، (2)ن مابالا  قنابااأأازبقاقأسبا لافب اأ كلبكامسبكق ل ان هامبو

قيببكاناببلايبانقنانإلابب نذناان ا نملبب اناببالانهسبأاان ابببا  ب نذافبب ان مابباوا افبب ااب قفا اممبب ن أب اأببألا
مبنايبانقنانإلاب نذناان ا نملب امزب ارنب اا110ن ا نم اف ان  سلان  بامسامبنان  بانقنا لباانوباان مباكثا

نبكبا  وااا ايمامل اأأق  اأ  لقارقاأازبسا ز  بلامنبكمااأاب ضا اباامسبأ  النااطبابشافنب ارقاأبأم اب
  بل اإماابناذامز اطزبان نلاب ارقان  وقلارقامناأز اذانهساا.

قمببنا بببلوان مببباكثالأمببحارنان  بببب نذال قمبببقنابماببامالاأ ببباام نيبببب ايامبب ان أ  لبببقاقمبببناقناببببا
ن  بلبب ارنال بببكلان نأببام ان أببب ايبببالابابباامبببنارب ببباااقرنال ببقنامزببب انأوببباواب امبب ان أ  لبببقارقان  امببب ا

ا.(3)ن منأكبا

 المحضر ومحافظ البيع والمترجم الفرع الثاني:

بابكارناأط ينبباافلمببااسببقا زم ببام اقن مقثببقاقن  بلبب افإننبااسببقفانأنبباقوافب ا ببلنان هبب عان م مبب ا
اقن م افااقن مأ ال.

ن مبببك  افبببب ا904-93ل مبببشان م مببب ان  مبببام ا ا لبببباا ز بببانقنا يبببلاأوال: المحضـــر القضــــائي. 
ن مبببببببببك  افبببببببببب اا90-01 ءببببببببب ان  بببببببببانقنان بببببببببل ار ان مبببببببببنالا مانببببببببب ان م مببببببببب ان  مبببببببببام  ا19/91/1993
مباكثاقمبنا ب وا بلنان  بانقنافبإنان م مب الاأبب امبابطاممبقم امهببقضاا31لأمبمنا ا91/91/1001

                                                 
ان مأازقابمان ان مانكسان  بل ان ا ا  .ا7885فب نل اا7ن مك  اف اا85/29منانألم ا يلاا7طب اا ناان ماكثا-1
ا.83ا ان م اشان سابق اطا   ا سلن-2
ا.727اا ان م اشان سابق اطا   ا سلنا-3
ا.77ا ا29/21/7223ن مك   اف اا71جا مككا-ا4
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مبشان مبباعا الأبق  اأسببلل ام أبباممبقم ا  سبباب ان  باااقأ باامسببكق لأ  امبنايببوان سببزط ان امقملب 
ا.(1)ن م أبا أناللاقم اللسا او اأ ككامناط لقان أنالل

ن نااهسلماامبا ثا أسلل ام أب ا  ساب ان  اااقأ اامسكق لأ  اأكوامز اأقف امنا  وا لنا
 بل  ا ام طامكلان أبال اف اممز ابامأبا والكك امامأ اباسم اق  ساب ان  ااابا   لامناممقمل امانأ 

لونفامنايبلوان اماوا ل انألاب نذاقلزأب لابباهن  نطاقكفبشانهمبأ ن ا بك اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا
اقلأ ووامز ا   اف ان أ امكامنا لنان ونكقق.ا اءل انألا نذ 

نم انلبب امما سبب امانب ان م مبب افبب امبب وامبب   امكنلبب اا90-93 مباانسببأ كااألقوامبب ثان  ببانقنا
رقامناط لقان م اأبان ماما اق ناانأساذوامناأقف اوه ان ااموا ل انألال اف ارممباذا بلوا امانل 

ان م  ااارقان م اأبان ماما ا؟

ببكقنامب افبإنايبانقنان مببمانا انسبب ا زمب   ان مكنلب ان مانلب افاب اأ أسببان م وببل ان مانقلب با 
نمببباالزبب لا بببواممببقا)م مبب ايمبببام (امببنا بببلوا انهاأمببام اهل اطبببانألمببب ااان مانقلبب ا)ن امبباك( قن 

قاقلسبأهلكامبنان   بقا اقمزل الوبحام زهباابا أ نمبااا بلنان وبنكقق ان م   اباهن  نطاباسم ا قاهن م   
أأ بككايلمأاباا ابلنماافلماالأازقاباهمأ ن ااان أ الزأب لاببكفاااا بواممبقامزب ا بك  اهسلماا قان أ امك

قن ل ال سلامز ارممامااا وا سبا ابا اقكثا زمك قوان سنق ا الوان م   اباهسأاان ابموز  ان م نمب
ا.2رقابا مساقنثانلنا لالألانهما ثان  ا لوان نسب انسب امما  أ افلاا

رمبااب وببقاان م اأبببان مامابب افاب اأاأببب اط ل بب ا زامببواقن أاباقنابببلنان م مبب لنان  مببامللنا
 ببل  افابب ا اب لبباال بأهاا ببواممبقافلاببااباسبماا  اا اقأسبالوان امببو ا  سبأهاكثامببنا بب ناابامببال

اهأثل ار اإم اوافلماال اام ي ان م م امشاونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.ا

مب نفاق لبوان اماق لب قل بقلابأسبلل ا  مباال بقلا ببل  ا ام أبب ا  سباب ان  باااقأ باامسبكق لأ اقن 
ق لنان م   ناارقان سبنكناافب امب زااا ابأنهللانأل  الان  مامل اف ا وان مااهااماامكنان مااوان ا نم 

ارقام مااارقاإلكنماا. اقل قلابأ ولوان كلقناقكلااقيماملا ان أنهلل 

                                                 
ان مأممنامان ان م م ان  مام .ا21-23منان  انقنا1طب اا ناان ماكثاا-1
فلمببببباالأازبببببقابأمقلببببواوبببببنكققان مبببببماناا111-83ن مابببببكواقن مبببببأملابا م سببببقلاا15-95مبببببنان م سببببلاا71زمببببباكثان اببببقكثا -ا2

انهاأمام ا ءل انألا نذ.
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بنباذنامزب ارمب ايمبام اكقناإببكنذا رلب . ماالم ببنارنا اااارقاننبلن ناقل بقلابماالنبااارقانسبأاقنب
ا.1رقالس  ابا  كم ا ك ان ااااان  مامل ا النأكبايماملا

لسبأ قان م مبب ارأااببب امبنا بامنبب امبامبب ثا سببان ط ل بب ان  سببمل ان م بككثامببناط لببقان أناببللا
ان م ا لاقن ماا سان  مامل .اقلسزلا الاقو امنال  .ا ماالأ ام ارلمارأااب امز ا كماأ ا ك ا

مببنان أبب نلان م مبب ابا مببمانانهاأمببام امزبب ام ببسايببانقناا90-93قبببا   لامببنا زببقان  ببانقنا
لب  الأقابامز ان م م انهن  نطاقكفشانهمأ ن ا ك ان ونكققا ا99-10أناللامان ان م ام ان اكلك

نقنارقاببامزبب ان م مبب ان  مببام ابامأببا امانأبب امانبب امسبأ ز اأمببا ساباسببم اق  سباب .إهارنا ببلنان  ببا
ا.اق نا ام قطاله مااان  انقنا  نممالا مان ان م م .2ن أأاباأأملنا ااامنامسكق لأ ان مكنل 

نسأ كاا لنان  بانقنامبااكثان  هباذثان مانلب ا مانب ان م مب ان  مبام ان أب اشروط االنضمام للمهنة: -1
لنايوكان  وقوامزلاااباكانسأما ثان ء ف ان قطنل اأناماااق ن ثان اكوامناط لقامساب  ا   أ اقابا أ قا

ا زم م لنان  مامللن.اقلما  اف ا لوان مساب  ا وامناأأقف افلالان م قطانآلأل م

ان انسل ان ا نم ل .ا-

اسن امز انأليو.ا19ن بزقشامنان ام اا-

ان  لا ثامز امااكثان زلسانساف ان   ققارقامااكثامااك  ا اا.ا-

إمببباف اإ بب امبب قطار ببب  اأ ببككامبببنا ااذثان بكنلبب ان مبب ق ل ا مما سببب ان مانبب ن أمأببشابمبب قطان  هببب
ط لببقان أنالل.لالن بببام قنامبببااكثان  هببباذثان مانلببب ا مانببب ان م مبب ا م مببب لنايمبببامللناب ببب ن امبببناق لببب ا

اا.3 ماالكك ان لملنارمالان مازسان  مام ا م  اأقناكام أب  ا افاانأل أال ان اكو

 حاالت التنافي: -2

مانبببب ان م مببب امببببشامبامببب ثار انمبببباطاأابببا  ارقاوببببنام ا مبببااأأنبببباف اقالهأببب امببببشا ببببواأأنببباف ا
ا.ا ماارن اهالم نارنالسأزلاأ ااطامز ان بط نان ا كان ل م(4)ن قاامفالناان أبال 

ال قنافل اط فاامانلاارقاممث ارقام  واابأ اوه ا انا.ا-
                                                 

ان مأازقابأناللامان ان م م . ا21-23منان  انقناا71ن  اا77لألانهسأاان ابا مقنكامنا-ا1
ان سا فان ل  . ا21-23منان  انقناا19ن اقكثا زماكثا-ا2
امنانهسأاا-3 ان مأازقابمان ان م م ان  مام . ا21-23منان  انقناا77ن  اا9ان ابأ  الان مقنك
ان سا فان ل  .21-23منايانقنا75طب اا ناان ماكثا-4
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الأممناأكنبل ا هامكأ .ا-

ارقامأو فاارقارل اوه ار   ا اناا قا ارقار كاريا ب ارقالالن ام ولاارقال قنافل اق ل ا-
ارواا واأاما امشار ك لاي نب ان  قنم اقلك واف ال  ان الاقنبنانأل اقنأل ا.

فه ا لوان  اهاالابامز ان م م ارنال كانهس امبامب ثا مباالابق ا زطب فان مانب ارنالزبأمسا
ن م مبب اقروببباا وارنال قنببقنامببباقكنافبب ان ا بببقكا مببباارنبب اهالابببق األيببا با امببنا مببلسان م  مببب ارنالبب كو

اقن م ام ان أ ال    ا.قل م امزل ارنال قلابماالز م

ارنال قلابا امزلااان أاا ل ان مو فل .ا-

ان أك واف اإكن ثار ام   .ا-

ان  لالابا مما بااان مأاز  ابا أسابارقاإماكثابلشان ا ا نا.ا-

انهنأهاعامنار اممزل السا لافلاا.ا-

الما سابوه ام كقا ان سمس ث.رناا-

لنبال اا19ن مبك  افب اا03/91لبنالامانب ام بافاان بلبشابا م نلبكثانألمب ا يبلا:ثانيا: المحافظ بـالبيع
ان مأممناأناللامان ام افاان بلشابا م نلكث.ا1003سن ا

ل ككام قطانه أ اقابمان اا1003سبأمب اا1ن مك  اف اا03/101ق ل  ان م سقلان أنهلل ا يلا
قبمقاببببا بببللنان  ببببانقنلنافإنببب اأنمبببأام اأبببببا ان بلبببشابا م نلببببكثاقمما سبببأاااقنااماببباانهنمببببباط ام افاببب 

بابببكانسأمببا ثان ء فببب ان قطنلببب ا م بببافا ان بلبببشا اممقملبب ا م بببافا ان بلبببشابا م نلبببكثاب بب ن امبببناق لببب ان ابببكو
ناأبزء انألط نفاب لاالاأب اق ل امز ان م اان ل ال لكابلشام ذارقان  لالاببلا اقلم نار ابا م نلكث

قق ا بب ان بلبشابا م نلببكثام بكامبكن ال مببشا ز قنمبكان منوببقاا امبامب ثاق ا ب ان بلببشابنباذنامزبب اطزببان بلبش
اا..اق نا ام قطالاباأقف  اامناراوانه أ اقابا مان (1)مزلاااف ان  انقنان مكن ا

                                                 
ل بككامب قطانه أ بباقابمانب ام افابب اا7883سببأمب اسببن اا7ان مببك  افب ا83/787ن م سببقلان أنهلبل ا يبلاا1طب باا زمباكثاا-1

ان بلشابا م نلكث.
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 قأأمثوافلماالز ماشروط االلتحاق بالمهنة:  -1

ن بلبشابا م نلببكثامبناط لبقامسبباب  ال بككاق لب ان اببكوا لهلباااأنالمابباالبألانه أ باقابمانبب ام بافاا
قسل  ااب  ن ابناذامز انيأ نران ء فب ان قطنلب ا م بافا ان بلبشابا م نلبكثاق بك قوا بلوان مسباب  الابباأبقف ا

سن امز انأليو.امأمأشابا   ققان مكنل اا19قرنال قنامم وا ارنال قناا نم  ان انسل ا-ن م قطانآلأل م
اقطنل اق ل ام  قلامزل ابا قب اان  ارقاانال ام ز ابا م ف.قن 

ا.1 اموامااكثا لسانساف ان   ققارقان م لا ارقامااكثاأااك اا. مااأ قنا  اإيام امانل 

قبابكان نابارافب ان مسباب  الابببامزب ام بافاان بلبشابا م نلبكثارنال مبب اأبك لبااممزلباا بك ام ببافاا
مبام اقباببكانن مباذامببكثان أبك لبافإنبب الوببحالأمأببشاب  بققاقمزلبب ان بلبشابا م نلببكثارقامقثبقارقام مبب اي

ان أ نماا.

أأمثبببواماامبب ارنبب الوبببحاق لببوامزببب ااحقــوق وواجبــات محـــافظ البيــع فـــي إطــار المهنــة: - 2
ن م اان ل ال لكابلشام ذاسقنذاأ قنا لوان ق ا  امنانألط نفان مانل ارقاأقا اإ ل امنايبوان  ام ا

اقأ قنابمقابام كايمام .

بابكارنالنطبقاب سبقان مب نكارنال وبوافبق نامزب اكفبشاثمبنان بلبشاالابامز ام افاان بلشابا م نلكث
هاأالنامزل ارنال بقلاببإا نذنااإمباكثان بلبشان منوبقاامزلاباافب ان أمب لشان مامبقوابب  م مب ان بلبشا اقن 

ان ل ال   والاأب ام كنا سملا.

  امزل ارنالنالان بلشاف ارم ن ال وك اا ماالم نا زم افاارنالسأالنامنكانهيأماذاب بل اق ل
ا ماالم نارنالا  ا لنان بلشاكن وام أب ارقايام ا زبلش. ان اام 

باإلمباف اإ ب ا بلوان قناببااالقابكا  بققالأمأبشاباباام بافاان بلبشابا م نلبكثاب لباالأ امب ارأاابب ا
مبامل .اق بل  الاايببامزب امبامب ثامبنا بامنب ا مباالأ امب ارأاابباامنبكا كماأب ا بك ان م با لاقن مابا سان  

  ببلا ببلوان   ببققا انإل انبب ارقنهمأببكنذابببا انفارقان  ببقثامزبب ام ببافاان بلببشابا م نلببكثا بب واأأكلبب اقاامهبب .
ان ممنق  ا م افاان بلشابا م نلكثاإهارن ا نا اباضان  اهاالابانهبأااكامناا.

أأنباف اا مبا.(2)ر انماطاأابا  اأأناف امان ام افاان بلشابا م نلكثامشامبام ثحاالت التنافي:  -3
هالم نا م افاان بلشابا م نلكثارنال قلابامزلاااأ لللارقابلشا ا ل  امشا واقاله اإكن ل ارقالناان أبال 

 نألمقنوم
                                                 

ل ببككامب قطانه أ باقابمانبب ام افاب ان بلببشاا7883سببأمب اسبن اا7ان مبك  افبب ا83/787ن م سبقلان أنهلببل ا يبلاا1ثا مباكن-ا1
ابا م نلكث.

ان سابقان ل  .ا83/787ن م سقلان أنهلل ا يلاا79طب اا زماكثا-2
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اأام ابوه ام ول ارقال قنافلاااممث ارقام  واابأ اوه ا انا.ا-1

اال قنافلاااق ل ارقامأو فاما-1

األ كان  قالن.ا-

اب ارقارواا و.ر كاريا اا-

رلبب امببب   ارقاال مبب امزلبب ان  لببالابا امزلببااان أاا لبب ارقان موببب فل اق ببل  ان أببك وافبب اإكن ثا-0
امما س امان ان سمس ث.

أناللاان مأممنا1009ما ساا11ن مك  اف اا09/10ل مشان مأ الا  م ا يلا :ثالثا: المترجم
ن أ نام االنالام اسب ا1003سبأمب اا1ف ان مك  اا03/101مان ان مأ الاق ل  ان م سقلان أنهلل ا يلا

ان  سمللناقل ككا لهلاااكفشانألأاابام ابوا كماأال.

قلمأبكان أواوباااا09/10أ كاام اأباممقمل ا زأ ام ان  سمل اأس  امزلااار  الانألم ا يبلا
.ا(1)نابللقل ككامككان م اأبان امقمل ا زأ ام ان  سمل امبناط لبقان أ انإليزلم اإ  ا اموان أ نبان قطن 

 لاالأمأشابوه امابطاممقم الألا اإ  ارل ا ء ار   ا لاال قلابا أ ام ان  أابل ارقان مها ل امنا ء 
أاللنب ابمقاببايب ن امبناق لب ان اببكواقلاببامزلب ان أبكنذان زبباسان  سببم امنبكماالبكم ا أ بكللا كماأب افبب ا

ااوانهنممالا زمان .ق نا ام قطالأطزبااان  انقنامنار ا(2)ن ازسااان  انقنل ان  مامل 

ن مأ الا قان مك وان ق لكا زأوكلقاقن مواكي امز اأ ام اشروط االلتحاق بمهنة المترجم: -1
 أأقف افل ان م قطانآلأل ما واقثل  ارقاسنكا لهماا انااطبلاأ اقلابانن

اا نم  ان انسل .ا-

اسن امز انأليو.ا19رنالبز اا-

اال قنام  قلامزل ابا قب اانال ام ز ابا م ف.ن أمأشابا   ققان مكنل اقن قطنل اقرناها-

ا اا.ا- ا ام اكبزقلاف ان أ ام امنامااكان أ ام ارقامااكثامااك  

اسنقنا.ا9رنال قنايكاما سامان امأ الامكثاهاأ وامناا-

                                                 
ان مأممناأناللامان ان مأ ال.ا7885ما ساا77ن مك  اف اا85/71منانألم ا يلاا7طب اا زماكثا-1
امنانألم انهس .ا1 ا1طب اا زماكثا-2
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ان نااراف ان مساب  ان  او ابمما س امان ان مأ ال.ا-

زسان  مبام ا م بواإيامأب ان مانلب ايببوان مب قعافب اقبأقف ا لوان م قطالكك ان أ امانان لملنارمالان ماا
.قباكاأأكل ان لملنالوبحان مأ الامأمأشاب  ققا(1)قلاباأ  ل ام م امناأأكل ان لملن امما س امانأ 

اقمأ مواه أ نمااا ماالز م

مبببنان قاببببااارقانه أ نمببااان مز ببباثامزببب امببباأقا: (2) الحقـــوق والواجبـــات فـــي إطـــار المهنـــة-2
اببق ا بب ارنال بببوابقنسببطأ ارقابقنسببط ارمبب ااا بب وان  لببالابماامبب ارقامما سبب ال بب ا بببااان مأبب المهال

ن كل ارقاملنل ارقار انمألا اف  امنام ااطبلا ارقامانق .ل مب امزب ان مأب الارنالوباكقا سبملاا
 مز ار ام كايمام ارقاإكن  ا ز ا  ان مكنل م

ا انا.ال قنافل اط فاامانلاارقاما كنارقام  واا  ابأل اوه ا-

الأممناأكنبل ا موز أ .ا-

ق ل  الطبقامزل ايانقنان ا قباااف ا ا  اأ  له اممكنااق  انأليقنوارقان قثبامقان أب الأ اماباا
امهقلاارقا أابلا.

ق بل  الاايببا ارمباان   بققان أب الأمأبشاباباان مأب الاق ب اإم انلب امما سب امابالان أ بقلناقن أبك لس
ا111قا111أبب الا بب واأأكلبب اقالهأبب اق ببلناطب ببااأل  ببالان مبباكألنامبنالاأببك ابببا انفارقان  ببقثامزبب ان م

ق ل  الاق ا  اكقناأو لحامسبقان  لالابأممباوامزملب ارقاركبلب ارقافنلب اهاأأنباف امبشا ايانقنان ا قباا
اماام .ا

بابكمااأا فنباامزبب ابابضاروبنافان ماببنان  ب ثابا  وببقاامسبامك ان  مباذاسببقفانأطب قان بب ا
ا قن.ونفاف  اق قافم ن ه 

ا.المطلب الثالث: الفالحون

اوا قيااطقلوانهمأ اكابأناأأملنان مل ق  ا هم ان ه  لنالاكاريوار مل ام ا ن امشان نماطااا
  ناف ان سنقناانأل لب ثاقبانا باسان ماباوان أ نب اقن أ نق بقا ا انأل   اهسلمااف ان  طامااان ونامل 

طبلال ارقان أأملنان  ااابا اأاكان ه   امب ق ثااروبحاأأملنان ه  لنا أم اا امز ايطاعان ه   
اه ن امناا.

                                                 
ان سا فان ل  .ا85/71منانألم ا8طب اا زماكثا-1
امنانألم انهس .ا78إ  اا71طب اا زمقنكا-2
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امالفرع األول: تطور تأمين الفالحين في التشريعات المقارنة والتشريع المصري

إنان مببل ق  اأابببكا طبب امك بببكان  بببكقاا ببك ا بببوان امبباوافببب ان  طببباعان ه  بب ارقافببب ايطامبببااا
ك نأ اقيقنوان اسكل ابمب واقنمبحاقمك بكاقبا أبا  ا  نان اامواف امااوان  طاعان ه   اأأنايااي ار   

هسبلماا بقان أ امبكاسبقنذاأازبقا ا1 ل  ال قناف ا اا امز ب ا ز مالب انهاأماملب  اأأنايااماااامكن لز 
انألم ابا ه رانألال ارقان ه  لنان مسأ زلن.

ه  بب اقوبببقها  ببكانسببأهاكان امبباوافبب ان  طببباعان ه  بب ابأببأملنان مببل ق  ابكنلببب ابببأا نذان  طبباعان 
 قيبااطقلبواابواابأءطل ان اماوا لب انألاب نذافب ان  طباعان ه  ب ا)ن ه  بقنان مسبأ زقن(.با   لامبنارنب 

ن ه  ببقنان مسبببأ زقناهلأمأابببقنابا أءطلببب انهاأماملببب ام ا نببب امببشاراببب نذان  طببباعان ه  ببب اانببباارنامببب  ا
اناالانهك ا ان ه ك .انأل نم اق كقسانألمقنوا لسقناف ا اا ان  اأأملنابوالاأمكقنامز 

فبإناماابلاممباوان ابا لاب ثبقنامبنانابالان أبأملنا اف ااوامبكلا هالب ان ألاطبااانهك با ان ه كلب ا
 ك اباضان كقواألانأ الاإا نذناايوكا مال ا با ان سناكقنانه أمبالا ا لم نالامناأءطل امل ق أال

قمزب ا بلنانألسباساأبلاأأسبلسانابالامبالا اابارقابا قابامفان أب الككقن ابا ناالان  انقن ان ل النأمقناإ لب 
رقاناببالامسببامكثا  بببا ان سناسببأهاكامنبب ان ه  ببقنان مسببأ زقنان بب ااانبببارابب نذا ا أببأملنا طبب ان مببل ق  

ابوار ث امبنال ب افب ان نمسبا ارقن اماوانأل  ن ارقان اماوانألا نذاف ان  طامااانأل    ان  طاعان ه   
الامالا زمل ق  ار ثب افامبكثامبنان امباوا لب انألاب نذافب ان  طباعا لب انسأهاكان ه  قنان مسأ زقنامنانا

ا.2ن ه   

نابالانابببا  اا1011أاأبب اف نسباارقواكق ب امببمنان مامقمب انهيأوباكل انألق قبلب ارسسببااسبن ا
ببببا   لامبببنابابببضا اأبببلاأقسبببلا ا لمببلافمببب ان ه  بببلنان مسببأ زلن ا أببأملنان مبببل ق  ا زامببباوا لبب انألاببب نذ

ق بوامابباقنلالامببنا اطبببقامزب ا ببوا كسباذان مسببأثم ناان ه  لبب  ا1091قن بكااقلزلبب اانهمأ نمبااافبب 
رف نكان اامز ان للنالامزقناماالابم طارنال بقنامبك قوا بلوان مسبأثم ثان ه  لب السباق ارقالهبققاممب قنا

لبألاف بانا اقبل  انسأثنلاان مسأثم ناان ه  ل ان أ ال بوا اماباامبنانثنبانا  أبا  اف ن اف ال  ان قيا
ن ماعاوءا ان ه  لناقمااقنلالامبنان اامزب افب امثبوا بلوان  باهاان ب ان نابالان ابالا أبأملنان مبل ق  ا

ار الاأب قنا اماوارا نذاق لسان ا س.اا3 زاماوانألا نذاف ان  طاعان ه   

                                                 
1- Robert savy , lasecurite sociale en agriculture dans la communauté economique 

europènne,PARIS ,1965,p72. 
2- Robert savy ,Op-cit, p74. 
3-ibid,p75. 
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ن مأازقابا أأملنامز اروب ابانألممباواا1093 سن ا191إنان مم عان مو  ابم أم ان  انقنا
مبببنايبلببواروببب اباا لبباالاأبببب امببا   اق ببام  انأل نمببب ان   نملبب  امقيبببفان ممبب عان ه نسببب لأ ببلانهببسا

بمبب طارناأ بقنا ببلوان مز لبب ارقان  لبا ثا بب  ضاأسبباق اممبب ثا انألممباواقبأابلبب اف بب اممباها لبب ارابب نذ
مز ام بسان ممب عان ا نمب  ان بل اهلأطزببامثبوا بلنان مب طا مبنحاوبه ان هب راببوارنب ا ا1رفكن ارقاأهقق

 نوالاأمكامز ان أو لحان م ف ا أ كلكان مك قوان سنق ا زه را أ كلكايلم انهمأ ن ابماايكال مز امناه
ق بقانألمبب ان بل اااببوا اقل ب افبب ا لباباإابا لبب انابالان هبباأق ثافب امابباوان  طباعان ه  بب  امبكلان وبب  

 ب ا بك ان وبنكققان مبمانانسب ا بل ثامنان ه  لناف ان ا نم اأأا بامنانهن  نطاقكفشانهمأ ن ان   ل
انهاأمام ا ءل انألا نذاق قامااناقكا  اه  ا.

نوباان مباكثان ثا ثب امنب ان ه ب ثا ان سبا فان بل  ا191مناط لقان  انقناابا اقكثا زأم لشان مو  
ن  امسب مز انسببأهاكثامببا  قنانأل نمبب ان   نملب ا امبب ثارفكنبب افببأ ث مناأبأملناروبب ابانألممبباواسببقنذا ببانقنا

  نمأابباابأنهسببالارقالكا قناباا زءلبب انلاببا نان ببكلاارقابا م ن م .سبقنذا انبباانأل ضان   نملبب ايابزبب ال قمبقناب
ألن اقننا انان مم عا ارمااما  انأل ضان و  نقل اف لس  ابمأن ا لنان نا ا ز  نم ارقانأل نم ان بق 

هارنايبقننلنان أأملنبااان مو  السق ابلنانأل ضان   نمل اقنأل ضان و  نقل امنا لاايقنمكان مز لب اإ
ا.ا2نهاأمامل اأ أزفامنا لاان ءال اقنأل كنفامنان  قننلنان   نمل 

رمباامب طا األناما  انأل ضان   نمل الابكامبامب نا نمباطانيأوباك امسبأ وا بقانهسبأء وان   نمب 
ر  بالا بلنارناأ قنان مز ل ان   نمل اأساق ارقاأهققامم ثارفكن اأان ارناوءا ان ه  لنامسأباكلنامبنا

 اوان مم عان مو  ايكا نم اف ال  امبكلا ان  انقنابا   لامنا قنالار ث ام م ا زم اط ان مكمنامناا
 بل  اأسببأهلكا بلوان همب امبناأبأملنان  بق ان اامزب ار الوببنهقنا اأ ملبوا بلوان همب اباببذانمبأ ن ااان أبأملن

ا اماوارا نذاق قانهس اماار لاب ان مم عان ه نس .

ثان ساكسبب امببنان مبباكثان ثا ثبب ان سببا ه ان ببل  امزبب اسبب لانار  ببالا ببلنان  ببانقنامزبب ا مباانوبباان ه بب ا
قمباا ا ام  انأل نم ان   نمل ار الاأب قنامناونفاروب ابانألممباوابوب فان ناب امبناسبنكان  لبا ث

ب لباالسب  ا بلنان أبأملنامزب ا بام انأل ضان   نملب ا.نلنا انا قان مز ل ارقانهلابا ان اباك ارقان م ن مب 

                                                 
اموطه ان اماوا-1  .ا573ا ان م اشان سابق ا.قم مكا سناياسل721ا ان م اشان سابق 

 ان بببقال افببب امببب رايبببقننلنان أبببأملنانهاأمبببام  اقا ممبببانارببببقان سببباقك ا571ا ان م ابببشان سبببابق ام مببكا سبببناياسبببلا-2
اا.111ا ا7818 ان طبا انآلق  
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رماان  ام ان ل ا اماكنماا لا أ اأبز امم ثارفكن  اقنذا انا قان مسأءوا   ضابنهس ارقابقنسط ا ل وس
ا.ا1هأبز ا لا أ امم ثارفكن افإن النأهشابا أأملنان مامو

نسبأبك اانابالان مسبامكثا  ببا ان سبنابنابالاأبأملنان مبل ق  ا ناببالاا1099 مباانابكا ق نبكناسبن ا
اببا  ا  بوان همببااا ن مانلب ابمباافببلالان امباوان ه  بلناق كسباذان مسببأثم ناان ه  لب اقماباقنلالامببنامبالاقن 

ا13/19/1099قطباام قطامق كثامز ا بوان مبقنطنلناببكقنانسبأثناذ.رماانلطا لبااوبك ايبانقنا ان اامز 
فأاب ا ا لااقسشاأأملنان اا ا لممواأأملنان مل ق   ا لمموان اماوا ل انألا نذاف ان  طاعان ه   

ا.2 كساذان مسأثم ناان ه  ل اقمااقنلالامنان اامز امز انهن  نطاف ا لنان ناال وا

رمااف ار مانلبااأبلاأأسبلسانابالاأبأملنان مبل ق  ا  كسباذان مسبأثم ناان ه  لب اقن ءابباااقل ب افب ا
  بنا بلنان أبأملنا بلالسببأهلكامنب ان مسبامكلنا ابلامبنامببام أالا مباا بقان  باوافب اف نسبباا ا19/99/1099
ا.3ق نكنق 

 تأمين الفالحين في التشريع الجزائري واكتساب صفة الفالح. :الفرع الثاني

ا لا ا  كا ملاان ا نم ابا أءطل انهاأمامل ا زاماواف ان  طاعان ه   امنلان هأ ثانهسأاما ل 
فلأ وبوان هب رامزب ا ا انامسبل امبنايببوان وبنكققان م  ب  ا زأااقنلب انإلاأماملب ان ه  لب 

ق  بناأ بقنان من ب انسببل اا انهسان م قطان  او ابا اامواف ا ل ان  طاعان ه  ب ن من  اف
كجاسبنقلاا زاامبوان بل ا نقوانمبباط اا987سبنقناان  كمب اق ب ام ببككثابوبه امق بكثاقيبك ااببببامبشامببككا

لناأ نق اامكثان اموابلنا اسن ا30 مكثا ا.4ثزاايلم ان من  اسن افإن الألاإن ااا30قا10قن 

71-17 مالبب انهاأماملب ا زامبباوان ه  بلناقمببام أالامبناط لببقانألمب اثبلاأببلاأقسبلشان 
ن مببك  اا5

ان ل اقمشاناالااكلكا زأأملنااانهاأمامل ان ه  ل .ا7817رف لوا25ف ا

                                                 
 اقانوبب  امببباسا ممببانا571ا ان م اببشان سببابق اياسببلقم مببكا سببناا721ا ان م اببشان سببابق اموببطه ان امبباو-1

ا..512ا ان م اشان سابق
2- Robert savy ,Op-cit, p76. 
3-Pensions de vieillesse pour les agriculteurs indépendants,BIT ,informations sociales du 1mai 

1958,p398. 
4- Jaque Audinet, sécurité sociale, éditer par ministére de l’interieur Algérie 1971, p:119. 
 

 ا78جا امببكك ان مأازبقابقمببشاناببالااكلببكا زأأملنبااانهاأماملبب ان ه  لبب ا7817رف لببواا25ن مببك  افبب اا71-17نألمب اا-5
 .197ا ا28/21/7817ن مك   
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 لباانسبأهاكقناا1091رماافم ان ه  لنان مسبأ زلنافزبلالسبأهلكقنامبناأبأملنان مبل ق  اإهامنبلاسبن ا
امامل انأل   .منامنحان أ امكاكقنان   ققانهاأ

أسبلل انأل نمبب ان ه  لبب امنبلانهسببأ  وامببكثااأاايببامزبب اف ببك ارمبااب وببقاان  بقننلنان ه  لبب 
 لبباان أهاباان كق بب ا ا1091ن بب اسبن اا1031ببكذنابا أسببلل ان بلنأ امنبلا اسلاسباااأمب لال اإوبب  ل 

س ان ثق ثان   نملب افب اأسبلل اقمنحان مسل لنا مز ل انهنأاج.ثلاننأاااان كق  اسلا ابمز ل ان ا ا ان ه   
ا.أماملاامشانإلكلق قال انهمأ ن ل ا نا اسلاس  ان  طاعان ه   

ن مأازببقاا1ا19/10قم ببافمببوايبانقنان ثببق ثان   نملب اوببك ايبانقنان مسببأثم ناان ه  لب ابا  ببانقنا
ن ل ا  سا ااباأالب لهل انسأء وانأل نم ان ه  ل ان أابا ا  م  ان  او ا زكق  اق  ققان منأهالناققن

ن  اببوا زأنبا واقن ن بوا اقمبنحا بقانهنأهباعان بكنملا زمسبأهلك امبباكئا امب اق ب ان أهبااان كق ب ابمز لب ان  يبب 
قن  ا امزل اإ  ااانبان أنا وان  ز امناماموانألم  ان ا ا ل ان النل اقن من ق  ان م وو اهسأء وا

ا. لوانأل نم 

أطزبببانألمبب انلابباكا ا2أ  لببقانهسببأثما ا   نمب ان ه  لبب اقناب نا اببكلاناامبب ا ببلنانألسبزقبافبب 
سلاس اف  ل ااكلكثاأ قلارسسااامز انسأ  ن اقنسأم ن ل انهسأثما ان ه   اأماملااقنيأواكان سققا ل  ا

مببنا بب واأناق بب ا أثمببلنانهنأبباجان ه  بب اقأبببأطل ا ان مأمببمنان أقالبب ان ه  بب ا91/133وببك ان  ببانقنا
من امز اا19بءل اأ  لقار كنفان أنمل ان مسأكنم ا ز طاعان ه   .ا ماانواان ماكثاان نماطااان ه  ل 

ا19/904رنانهمألا اسل قنان نمطانألساس اهسأء وانأل نم ان ه  ل اقألاوال  اوك ان  انقنا

ان ا كام وال وان ل انمألا ام كابمقابا ااان أابا ان ه  ل انأل نم اأمنحاروب اان كق  ارنار 
اببأنال  ان مم عارنابامأبا اقل  امزل .اقن  ا اقن أنا وا زن وان  ابوان كنملانهنأهاعا قان مأممناكن  نه
اقمو ن انهسأثما اأمالشايوكان  ا ل انهيأواكل ان  كل امشالأمام ان ل ان مناسبان  وا قانهمألا ام ك

اان ه   .ان  طاع

                                                 
اب ا  مب  ان قطنلب ان مأمبمنامببطا لهلب انسبأء وانأل نمب ان ه  لب ان أاب ا29/77/7891ن مك  اف ا ا91/78ن  انقنا-1

اا.7272سن ا ا13جا امكك ا72/21ن مزء ابا  انقناا7891سن اا52جا امكك اقل ككا  ققان منأالناققناباأال
 ا7272 ان ا نمبب  اكن ا مقمب ا زنمب  ا72/21أ قلبوا ببقانهنأهباعان بكنملان ب ا ببقانمألبا افب اابوان  ببانقنا ا ل بوا  لمب -2

ا.72ا
اا.7229سن ا ا13جا امككا ان مأممنان أقال ان ه    ا21/29/7229ن مك  اف ا ا29/73ن  انقنا-3
ن مأازقابأ كلكام قطاق لهلااانسبأء وانأل نمب ان ه  لب ان أاباب ا  مب  ا ا75/29/7272ن مك  اف ا ا72/21ن  انقنا-4

ان  او ا زكق   اا.7272سن ا ا13جا امككا 
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ام بكالاأبب انلا19/90ان  انقنامنا10ان ماكثانااو  امنانهمألا ا ا كان  انقنل ان طبلا اقأاا 
ان  انقنامنا90ان ماكثا نااقأطبل اا ن مكن انهلاا ام كامنال أزفا  ن ا ن مك اطقلوانلاا ام كانهمألا 

اط فببباوا  اوبب اطبلابب القام ببضاإكن  ام ببكا بببقانهمألببا افا ببكا 19/90ان  ببانقنامببنا91اقن مبباكثا91/13
ان ابالان  بانقنارم ااامناقم اانهمألا ام كامنان مسأهلكقناق لاان  اان  انقنارم ااامنام ا
ا.ان كق  ارم  اإكن ثا19/90ان  انقنامنا93اقا99قا91ا زمقنكاقف ااق  انهمألا ا  قان مان  ان سزط اق ق

اق مالبب اببل  اابكل لناألمب ااانهمألبا ا بقاأ بكللايوبكان م كمب امزهباااك نسب ان امزلب ا بلواأسببقا
ا لوالأق  ا لاان  انقنا النان ساب  ان نوقااأطبلقامنان ناام ا   طاذاقأانباان ه  ل ام    ناساب  
امبنان مب قطاكفأب امزب انهممباذالبألا امزب ان مزهبااا انباافبالنا 1ان ه  ل ا   نم ان قطن ان كلقننان مام 
ابابكان مزهباااأ سبواثبلا  نهمألبااوبا باقن مسبأثم ان ه  ل ا   نم ان قطن ا زكلقننان قهم ان مكل اط ف
ا.2ن مسأثم اباسلانهمألا ام كاقن مكنكان  انقنل انإلا نذنااإأمالاراوامنان كق  ارم  اإلكن ثال  

ار مل امنا ااا ماان ه  ل انأل نم ا مال ايوكاب ا او ايانقنل انوقاانهمألا ام كاأ  لا لا
ا19ا مكثاقلمنحا قن أق لااقن  ا ا زأنا وايابوام ا  املن ا قال أبانلا قنسأ نألال اقناأمامل انيأواكل 

ان ط ل بب اقبابلوا.1919ا سبن ان ما لب ايبانقناقمامابباال بككاسبنقل اإأباقثام اببوا  زأاكلببكايابزب اريوب ا  بكاسبن 
ان مسبأثم ناامبا   ان ه  بلنان ب انمباف ا رالب ا لب ا هب رانهمألا ا قامز ان مأ ووان مسأثم الونف
ا.بالان  او ان ه  ل 

افبب انهن بب نطامزب اقلاببب ارالبب ا لب ا اامببوالوبنفان ببل ان هبب را بقامببناما فبب امزب امنبباا لبكنقأأ
ا30-03ان أنهلبببل ا زم سبببقلاناببقكان أ امبببكا بببقامزبب اقل وبببوانألاببب نذا ءلبب انهاأمبببام ان مبببماناوببنكقق

اق لهلاأ .ان ه رابوه انهمأ نفا م قطاقن م ككان ه  ل ان نماطااابأا لفان مأازق3

امسببأم ثابوببه ا ف  لبب انمبباطااالمببا ساطبلابب امبب اا ببوا ن م سببقلا ببلنامهاببقلافبب اف  بباالابكا
اق بوا قأ باث وا لبقنن ارقانبباأ امنأبقجانمبقاكق ثابسبل الب أبطانماطا واف   ا نماطالونفا لاا قكنمم 
اقأ قلزابببباا ن  لقننلبببب ارقان نباألبببب ان منأقاببببااا بببب ناهسببببلماا ببب انمأببببكنكا ببببقارقانهسببببأء واإ بببب السببببأنكانمببباط
ا.4لبااقأقا

                                                 
ا ل وا  لم ا-1 ا.31ن م اشان سابقااا 
ا.711ا ان م اشان سابق اقماباك ااقا  لوا  لم ا757ا ان سابقان م اش انبلواو  ا-2
ن مأازبببقابأا لبببفان نمببباطااان ه  لببب اقن م بببككا مببب قطان أسببباباا71/27/7883ن مبببك  افببب اا31-83ن م سبببقلان أنهلبببل اا-3

ا.79/27/7883ن مك   اف اا21جا مكك اوه ان ه راق لهلاأ 
ارم و.ا83/31لان أنهلل ان اقكثا زماكألنان ثانل اقن ثا ث امنان م سقاا4
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اكن بببوان مناببب ثان نمببباطااارلمبباان هببب راوبببه اوبببا باااقأ سببباف  ببب اطبببابشالناانمببباطاااأاببكا
ا.1ن ب   ان ولكامكسساا

قه أسابابطاي ان ه رالابارناأأقف اف ان هب ران مب قطان أا لب اق  مإمباارنال بقناما  باار نضا
م نيبأاببااقمأاباأاببباارقالهببقضارمببب ارقام ببب ان مامبببل الأببق  ابنهسببب اقأ بباامسبببكق لأ اإكن ثاماببالان أسبببلل اقا
ا.2ن أسلل ا زءل ان ل ال قناق ل امسل ناأ ااسزطأ اقمسكق لأ ا ما  

) مبببااأ ببببكلال ببب واب وبببقاام ببببكاا3رقال بببقنا بببام نامزببب ام ببببكانلابببا ارقاننأهببباعامب مبببباامبببشان ما ببب 
مامااا  او (نهمألا ان ل اروبحالمنحا زمسأثم اب وقاانأل نم ان   نمل ان أابا ا  م  ان قطنل ان

ا انانهلاا ارقانهنأهاعان كنارقاملنا)با م ن م (.

قأسبزلا ابلابطايب ا ال كاامز امسأق ا وام ف اف  لب اكفأب اف  ب اأسباوافلب ارسبماذان ه  بلن
 لبااأ بقنا بلوا ا4مانل اأمموامز ان بلانااان مأاز  ابونفان نماطاقيطام ان ل النأمب اإ لامباان هب ر

ك ثامببناسبزط ا سبمل (ا بب اسبنكاهن ب نطان هب رافبب اوبنكققان مبمانانهاأمببام ان بطايب ان  سبمل ا)ن وبا
 ءل انألا نذاقسنكوافب ان  وبقوامزب ا  قيب ان أأملنلب اهسبلماا بقان أ امبك. مااأك بكان مباكثان  نباب اممب ا

ا110مز ارنا واأ قل اف انسأاماوا لوان بطاي الا ضاوا بااا زا قبااان منوقاامزلاااف ان ماكثا
اقنان ا قباا.منايان

رمباان ممبب عان موب  اف ببكاقمبشا وبب ا ابلوان همبب ابأ كلبك اابث ثبب اممب ثاوببنفانبأأ ابببل  امببا لا
انأط قا  ابمناسب اأ كلكارونافان اماوا ل انألا نذاف ان أم لشان ا نم  اق لم

ما لباااألعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية اإلنتاجية الـذين يشـتغلون لحسـاب أنفسـهم-
 امال ان أااقنل انإلنأاال امناامام امنان اماوارقان   فللناف امانب ارقاوبنام امالنب اقلامبشاناأأ قن

اقوه اوا بان امو. ا لوان امال ابلناوه ان ااموابا امال ان ممأ  اف 

                                                 
ان سا فان ل  .ا83/31ن اقكثا زماكثان  امس امنان م سقلان أنهلل ا-ا1
ا.رنا ان ماكثان سابا امنانهسان م سقل-ا2
ان اقكثا زماكثان سابا ان سا ه ان ل  .-ا3
ارم و.ا83/31ن اقكثا زماكألنان أاسا اقن اام ثامنان م سقلان أنهلل ا-ا4
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مزب ا مبقعا بلوان همب األ  امب ابمباالانب اأءزلبباوبه اا1093 سبن اا191قيكاناان  انقنا يبلا
با نسببب ا اببلامبب لط ارنال قنببقنامببنان ممببأءزلنا  سببابارنهسببالاق بببلسااوببا بان امببوامزبب اوببه ان اامببو

ا1  سابا باممواف  .

قف باا زبنبكان سباكسامبنان مباكثان ثا ثب امبنا املس  اأبأملناروب ابانهممباومالك العقارات المبنية-
كنامز ام  ان ا ا ناان مبنل ابم طارنالبز انولبان ما  امنان ا ا ا  ا1093 سن اا191ن  انقنا يلا

قسببقنذا اطب باا ز لمب انإللاا لب ان مأ بلثارساسبباا ب بطان مب لب ان ا ا لب  اانلابااسببنقلاا199مالنباا بقامبزب ا
 مبااهاا.لهالامنال  ارناأأملنارو ابانألمماواهالس  امز ام  انأل نمب ان همباذ ا انا لنان ما  

فمسبأأا ان ا با ان مبنب اها اا لب لس  ا لنان أبأملنامزب ا بام  ان ا با ناان مبنلب امامباابزءباايلمأاباانإللا
ا.2ال مشا أأملنااارو ابانألمماو

مقف باا بناان مباكثان ثا ثب ا)ن بنبكان ثبامنا(امبناأصحاب وسائل النقـل الليـة لخشـخاص والبضـائع-
روبببب اباقسبببباموان ن ببببوانآل لبببب ا›لسبببب  اأببببأملناروبببب ابانألممببباوامزبببب اا1093 سببببن اا191ن  بببانقنا يببببلا

ا‹.  م اااقن بمامشا

 ال مشا أأملنارو ابانألمماواراو اباقسباموان ن بوانآل لب اف بط اقنمحامنان نااق ماا ق
رقاروبب ابان ببكقنبان أبب اأسببأ كلافبب ان ن ببوا افبب ال مببشا بب اروبب اباقسبباموان ن ببوان أبب اأا  بباان ببكقنب

اا.1019 سن اا113فاكهذالم نالانإلسأهاكثامنان أاملنان ماموان م   ابم أم ان  انقنا يلاا3مبام ثا

 اف ا مقعارف نكا لوان هم ا أباملناروب ابانألممباوارنال بقنان ن بوانآل ب ا  مب ااارقاقلسأقا
ا. زبمامش

قماان  ااأنارو اباقساموان ن وانآل  ا  م اااقن بمامشال قمقنافب ان قنيبشابم باقهااأابكا
ق بل  ا بلا ا1093 سبن اا191مم اأاا لااأ مشان  املاب ا زبنكانألقوامنان مباكثان ثا ثب امبنان  بانقنا يبلا

 اق بقانألمب ان بل انأباب ان ممب عان ا نمبب   اأ بنا نبا ا ااب اإلفب نكابنبكنامسبأ  امبنالناان مباكثا ابلوان همب 
نمبباارق ك بباابببناامببالابا مبباكثان  نلابب  ا11-10مببنايبببانقناا1ب لبباا ببلالببناامزبب ا ببوافمبب امزبب ا ببك اقن 

ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل ان ماكواقن مأمل.

                                                 

ان سابق ا مماناربقان ساقكا 111اا ان م اش .1 
ان سابق اموطه ان اماوا ا721اا ان م اش 2 
انهس  اموطه ان اماوا 723اا ان م اش .3 
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ل مببشا أببأملناروبب ابانألممببباواا1093 سببن اا191ف بباا ز ببانقنان موبب  قبنبباذامزبب امببااسبببقاقا
 اروب اباسببلا ناارقأببقبلسان مببكن س اقروبب اباسبلا ناان ن ببواقنوببفان ن ببو اروب اباسببلا ناانألابب ث

قروببب ابان اببب ن ناان   نملببب الناا اقنقأقبلسبببااان بببوانألمببب ااان أببب المز اببباانألفببب نك اقرأببقبلسان سبببلا  
ا.نآل ل اف ايطامااان ولكاقن ن وان نا  اقن ب   قرو ابان م ن با ان م طق ث

قل مشارو ابان ا ن ناان   نمل ابكقنام طبق ثاقروب ابافهاان ب  ا أباملناروب ابانألممباوا
ا.بإمأبا  لال نق قنانماطاا  نملاا(1ق لساقف اا زبنكا) ا(امنان ماكثان ثا ث 1قف اا زبنكا)

ل مبباقنا أببأملنا اقن بمببامشاب وببكانهسبأء واقل  باارنامسببأأا  اقسباموان ن ببوانآل لبب ا  فب نك
ا.(امنان ماكثان ثا ث 1رو ابانألمماوابإمأبا  لال نق قنانماطااأاا لااقف اا زبنكا)

 لنال مشاوا باقسلز ان ن وانآل ل ا آلم اااقن بمامشا أأملنارو ابانألمماوارلاا انايك ا
ا.ن ك وان مأ  قامنانسأء واقسلز ان ن و

مبنان مباكثان ثا ثب اا(0مقف باا زبنبكا)مـن غيـر الرهبـان يون والموثقـون المنتـدبونالمأذونون الشرع-
قن مقث بببببقنا ال مبببببشا أببببأملناروببببب ابانألممبببباو ان مبببببألنقنان مبببب ملقن1093 سببببن ا191مببببنان  ببببانقنا يبببببل

رماان مم عان ا نم  افإن اإمأب امان ان مقثقامان ا  ثامسأ ز اأ مشا ناالا.ن منأكبقنامنا ل ان   بانا 
انانهاأمام ا ءل انألا نذ.ن مما

ق مباا بقامازبقلافب اموب الأبق  ان مبألقنان مب م اأقثلبقام بقكان ب قنجاقمبااكناان طب قاقباببضا
قلأبق  ال ب ابا نسبب ا ءلب ان مسبزملنامبنا ان قثبامقانأل ب  ان  اوب ابباأل قنوان م وبل ابا نسبب ا زمسبزملن

 مقثبببقامبببنان مببقاهلنان امبببقمللنابا كق ببب اقلاأبببب ان مببألقناقنا.ن مسبب للنان مقثبببقان منأبببكبامببناق ن ثان ابببكو
ا90ق  بنالاهالأ امبقنارابب نامبنان كق ب اقهالنأهاببقنابا أبا  امببنان أبأملنانإلاأمبام ان م بب  ابا  بانقنا يببلا

اا.1093 سن اا191 ل  اممزالان مم عابا  مال ان أأملنل ان م   ثابا  انقنا يلاا.ا1099 سن ا

ق ن ثان ابببكوا أقثلبببقام بببقكانأل بببقنوان م وبببل ا ءلببب ااقلمبببأ طاهسبببأهاكثان مقثبببقان منأبببكبامبببنايببببو
ا.ن مسزملنارهال قنامنان   بان

ممبببنان همبببااان أببب انمأب  ببباان ممببب عافببب ا  بببلاروببب ابانهممببباوافمببب انألكببببباذااألدبـــاء والفنـــانون-
ا(.ا19بنكاا0)لاا1093 سن اا191قن هنانلناقر ماالابا أا  ا زأاملنانإلاأمام ان م   ابا  انقنا يلا
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 ككان مم عان م وقكاباألكلبارقان هنانا اق ل  افلم نانإلسأاان اف ا لنان وككابا أم لااااق لال
قن زببقنمحان وببباك ثافببب امببأنان مازبببسانألمزببب ا  مالبب ان هنبببقناقنآلكنباقن  بببقننلنان  اوبب ابا ن اببببااان مانلببب ا

ا.1 ااألنان طامهألنا ا

مببا نذا زهوببب  ارقان ااملبب اق أببباباقبنبباذامزبب امبببااأ ببكلالسببب  ان أببأملنامزببب انألكببباذاسببقنذا بببانقنا
 مبباالسبب  امزبب ان ن باألناقن موببق لناقسببام افنببان ا اقن ن باك ان  وبااقن  قنلبباااقن مسبب  لاااقن م بباها

ان هنقنان أم لزل .

قلس  ا ل  امز ان ممأءزلنابا مانان أمثلزل ا با ممثزلنابا مسب راقن سبلنمااقن أزله لبقناقن ممبأءزلنا
 مبباالسبب  ان أبباملنامزبب ان ممببأءزلنا اناقموببمم ان منبباا اقن م بببسان مسبب  ل بباإل  نجاقن م لبباجاقن أز ببل

قمز ارو ابان مانان مقسل ل اقأمثوا لوان هم ااملشان ممأءزلنابهنقنا ابا هنقنان مابل اقن با ل اق ل  ل
ن ا نم  اارماان مم ع.ن ءناذاقن ا فاقن أأ لفان مقسل  اقن أز لناقن أق لشان مقسل  اقيلاكثان ه قان مقسل ل 

ا.012-19ف كاونهالاممنايامم ان اماوان ممبالناباألا نذاقف اا ناان ماكثانألق  امنان م سقلا

ن امبببكاا1093 سبببن اا191مبببنان  بببانقنا يبببلاا0ن مببباكثاا11منمأبببب ان ممببب عابا بنبببكاالعمدوالمشـــاي -
اقن ممالخاف ا  لارو ابانألمماوامنانا ل ا مقمالا أأملنارو ابانألمماو.

 اكاقن ممالخامنان مقاهلنان امقمللنابا كق  اق  نالاهالأ امقنا نأباامنان   ننب ان اامب قلاكان ام
نماال وزقنامزب ام افبأثاسبنقل  نمباار مباالا نابالا اقن  قمبشال ب ا بلال مباالان ممب عا أأملنبااان امباواقن 
ان أاملنان  ااابأو ابانألمماو.

وان همب اهاأسبأمكاك زاباامبنان قالهب اقل  ااباضان ه  اب قارنان مم عايكا نم افب ال ب ارنا بل
نمااأسأمكوامبام ثامنارنمط ام أزه .اق ل  افا ناامز ا مقعا لوان هم ا زأاملناهال كلااكلكنا ن اام اقن 
فببب ا وبببقاان  مبببقعا زأببباملنا زمببباا بببانان امبببكثاقن مبببلخا امبببااا زأبببأملناب  بببلامببباالما سببب امبببنانمببباطا

ا.3انيأواك 

 سببن اا191(امبنان مباكثان ثا ثب امبنان  بانقنا يبلا11ف باا زبنبكا)ماقاالمرشـدون واألدالء السـياحيون-
قل اببشافب امببأناثبببقاا ببلوا السب  اأببأملناروبب ابانألممبباوامزب ان م مببكلناقنألكهذان سببلا للنا1093

                                                 

ان سابق اموطه ان اماوا 721اا ان م اش .1 
اإلمأ ن ااان ممانانهاأمام األونافا او امنان مكمنا الا ا28/27/7895ن مك  اف اا11-95ن م سقلا-2 ن م كك

ان ماك قن مأمل اناأماملا ا.7895 سن اا8جا امككا 
ان سابق اموطه ان اماوا 129اا ان م اش .3 
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ن وببه ا زأمبب لاااان  اوبب اباببلوان ماببناقلمببأ طا  نأهبباعابا أبباملنارنال ببقنان مببكمنامزلبب ا اوبب امزبب ا
اا. اا ان م أو أ  لاابم نق  ان مان امنان

ملابكاممبوان ق لبوان أاببا  اممب اأاا لبااقف بااأل  بالان  بانقنان أابا  اق ببل  االـوكالء التجـاريون-
(امببنان مبباكثان ثا ثب امببنان  ببانقنا يببلا1ل مبشان ق لببوان أاببا  ا أبأملناروبب ابانألممبباوابم أمبب ان بنبكا)

ا.منالناان ماكث(ا10ق ل  ا لاأ نا نا ا اا ا زناامزل اف ان بنكا) ا1093 سن اا191

باإلمباف اإ ب ان همبااان  امبا ا أببأملناروب ابانألممباواقن أب ارق كأابباان مباكثان ثا ثب امبنان  ببانقنا
راا اان ه  ثانأل ل ثامنا لوان ماكثاإماف ابابضان همبااانأل ب  ا  نأهباعابأ  بالاا1093 سن اا191 يلا

ا.ق ل ان أأملنااانإلاأمامل ا لنان  انقناقل  ابم أم اي ن امنا ملسان اماق ل ابناذامز ام ض

 لمببلفاإ ببب افمبببااان منأهابببلنابأببباملناروببب اباا101قن ممبباها بببل  اوبببك ان  ببب ن ان امابببق  ا يبببلا
نألممبباوافمبب ان  ساقسبب اقن ممامسبب ان م  سببقناقفمببب ان مبب  اذان مأمببامنقنافبب امبب  ااان أقوببل ان بسبببلط ا

اقن أقول اباألسال.

مببنايبانقنان أببأملنامزب اروب ابانألممبباواقمبنافبب اقمبكك انباان ه بب ثانأل لب ثامببنان مباكثان ثا ثب ا
 بببلالءزببقان بببابارمببالاننأهبباعافمبببااا ا  ماببلافبب اموبب ارنان ممبب عان موبب  اببببا   لامببنا وبب وا اببلوان همبب 

نا انانألم الأقيفامز اوكق اي ن ااماق  ابا همااانأل   ان أ ال نكامكان  مال ا ر   ابالنان أأملناقن 
ان أأملنل اإ لاا.

(ا0نسببأثناذامببنار  ببالان مبباكثا)››ابأنبب اا1093 سبن اا191مببنان  ببانقنا يببلاا91ث مبااأ مبب ان مبباك
 سبببن اا31روبب ابانألممببباوان ببللناسبببقا مبببقمالاأل  ببالان  بببانقنا يببلااأسبب  ار  ببالا بببلنان  ببانقنامزببب 

ا.‹‹نألمماواابمأناس لاناباضار  الايانقنان أأملنانإلاأمام امز ارو ابا1093

ا31رناوبا بان امبوان ببل ا بانال مبشاأل  بالان  ببانقنا91ثاقمبكك ان   مب ان بقن كابببناان مباكا
ن أب ارق كأاباان مبباكثااق بقا بلال بنامببنان همبااا1093 سبن اا191لابوامنأهاباابأ  بالان  ببانقناا1090 سبن ا

 اق ببلاأأبببقنف ابمبببأن امبب قطانهنأهببباعابا  امبب ارممببباها مبببكران   بببققان م أسبببب  ان ثا ثبب امبببنان  ببانقنانأل لببب 
ا.1 انقنل ان أ اأ قنااف ااوان  انقنان سابققن أ نماا زم ن  ان 

 مباارنان ممب عان موب  انسبأثن اباببضان همبااان مانلب اببا نا ان بب ام كقكلب اك زابااق بقاننطب بباا
نسبببأثنلأباضا1093 سبببن اا191فبم أمبب ان مببباكثان  نباببب امبببنان  ببانقنا يبببلا امزلاببااوبببه اوبببا بان امبببو

                                                 

ان سابق ا مماناربقان ساقكا 195اا ان م اش .1 
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كثان ثانل امنان  م ب ان أنهلللب ا ز بانقنان وباك ثاب ب ن اقبلناان ما ان همااامنان  مقعاأل  الا لنان  انقن
ا. اهااننأهاعاأز ان همااابا أأملنا10991 سن اا111ق ل ان أأملنااانإلاأمامل ا يلا

قمزب امبقذانبباان مباكثان  نبابب امبنان  بانقناقن مبباكثان ثانلب امببناهم أب ان أنهلللب انابب ضافلمباالزبب ا
ا.ننأهاماااب  زهمااان مسأثناثامنان أأملناق اهاا

منسأثناان ماكثان  نبا ا)ر(امنان  انقنا يبلاأصحاب الصناعات المنزلية والبيئة والريفية واألسرية-
فمببب اروبببب ابان وبببنامااان من  لببب اقن بلملبببب اقن  لهلببب اقنألسببب ل امببببنانهنأهببباعابا أببببأملناا1093 سبببن اا191

نك باابوبنام ابابضان ممبءقهااف لبالا بانألسب ثارقار بكارف ا ان  ااابأو ابانألممباواقمبنافب ا  مابل
 اقهال مشا زأأملنا ل  ان هب ران بل ال بقلابوبنام ان منأابااان   نملب  اهال ما ا زأأملن ا لالكابلااا

ا.ل وكابلااا ا ا ابناقن  بك

قلمأ طاهسأثناذا لوان همب امبنان  مبقعا أبأملناروب ابانهممباوامبكلانسبأ كنمااار اممباوافب ا
ا1093 سبببن اا191مببنان  م بب ان أنهلللببب امزبب اسبب لانار  بببالان  ببانقنا يببلاا1ف ببكانوبباان مببباكثا انمبباطاا
ا.‹‹رو ابان ونامااان من  ل اقن بلمل اقن  لهل اقل  اإلنا انان منأهشالسأ كلامام ارقار ث ا››امز 

أصـــــحاب المراكـــــب الشـــــراعية فـــــي قطاعـــــات الصـــــيد والنقـــــل النهـــــري والبحـــــري الـــــذين ال -
قعا أبأملناروب ابانهممباواقف باا بناان مباكثان  نباب امبنان  بانقنا يببلالسبأثن امبنان  مبيسـتخدمونعماال:

روبببب ابان م ن ببببان مبببب نمل افبببب ايطامبببااان وببببلكاقن ن ببببوان ناببب  اقن ب بببب  ان ببببللناهاا1093 سبببن اا191
ق بمباايببكا نمب ان ممبب عافب انسببأبااكارفبب نكا بلوان همبب امبناأببأملناروب ابانهممبباوامببكلاا.لسبأ كمقناممبباه
ا.2ابامأ ن ااان أأملنيك أالامز ان قفاذا

 لناف كانوااا.قلمأ طاهسأثناذا لوان هم امنان  مقعا زأأملنامكلانسأ كنمااامماهاف انماطاا
ن ماكثان ثانل امنان  م  ان أنهللل ا ز انقنامز اس لانان أأملنامز اوا بان م  بان م نم اف ايطامااا

ا.ر ث ن ولكاقن ن وان نا  اقن ب   اإلنا انالسأ كلامام ارقا

منسأثناان ماكثان  نبا امنان  مبقعا أباملناروب ابانألممباواصغار المشتغلين لحساب أنفسهم-
قل اشانسأبااكا كهذامناماباواا.وءا ان ممأءزلنا  سابارنهسالا ا بام ان مأاق لنارقاماس  انأل لل 

                                                 
ن واك اف اا7881 سن اا13قاماك  ابا ه ن ان ق ن  ا يلاا.7891 سن اا732مسأبك  ابا   ن ان ق ن  ا يلان ماكثان ثانل ا-1

قبم أم ان   ن انأل ل ارملفابنكا يلا)ك(اإ  ان ماكثاا.7881/ا77/اا3ف اا757ن قيامشان مو ل ان اككا.7881/ا79/9
اإلناأقنف اافلالاباضا››ان ثانل امككنواس لاناأأملنارو ابانألمماوامز ا ق ث ارو ابانألمماواف ان منمآاان ه كل 

ان م قط.
ان سابق اموطه ان اماوا ا.199ن م اشان سابقااا ا مماناربقان ساقك ا727اا ان م اش 2 
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 وبببب  لااقوببباقب ا.أببباملناروببب ابانألممببباواإ ببب امبببكلايبببك أالامزببب اكفبببشانمبببأ ن ااان أبببأملنامبببنانا لببب 
ا.1اقن  مامالاإ  نملاا ز انقنامنانا ل ار   

قيبببكا بببككاان مببباكثان ثانلببب امبببنان  م ببب ان أنهلللبببب ان  ببباهاالسببب  افلاببباان أبببأملنامزببب افمببب اوببببءا ا
امن ممأءزلنا  سابارنهسالاق لوان  اهاا  

فب امبام ثان امواف ام واممواثاباا  اساواأاا  ارقاأأقنف ا انسأ كنلان منأهشامام ارقار ث 
رقارنال ببقنام ببوان نمبباطا امبببااا ناببالان أبب  لاامببنااانببببا امببأن امبب قطان  لببكافبب ان سببباوان أاببا  

اا.نألاا ثان مانل 

قن مطباذاأهوبلوا بباضاروبنافافمب ا اباكان أا فامز اماالل اأ كلكامنا قان ااموا ل انألال 
لأقابامزلنااما ف ا لهل اا ألنالا لال ككقامز اسبلوان  و اف ان أم لشان ا نم   ان اماوا ل انألا نذ

مما س ا لنان ونفامنان اماوا   ابلافب ان أ امبكامبنا ب واما فب امب قطان أ امبكاقن   بققان أب ال ق اباا
قماأ أمل امناأءطل اما ل اقاباممانااامنايبوان ونكققابا قساموان  انقنل ا ا زمسأهلكارقا لق ا  قي 

  .ن ثان اق قاماانأناق  ابا ك نس ا  وان باب ان مأا  ا  

 

 

                                                 

ان سابق اطه ان اماوموا 798ن م اشان سابقااا ا مماناربقان ساقك ا727اا ان م اش .1 
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أسلل وار انهكن ثان أ اأ هبواانان أ امكابامأبا واناالايانقن اياملابلنأ اأأطزباك نسأ اأ كلكاناالإ
ق بقامبااأط ينباا ب ا ب وا الب ابب قن أب اأأبق  ا وب انألمب ااان ممبمق لنابا  ما اأسبلل واقنهمب نفامزلب 

ان بابانألقو.

مأب اأبقف ااامبك قوا ماالمموارلماان أ امكا  قاناأمام ال هوا الوان هم )ن ااموا ل انألالب (
 ا1فلالام قطامالن . ل  ام فان مم عان ا نم  ان أ امكابأن ا قاما  اقم و السأهاكامن امك ان  لاث

ل الأ امباوان مأ امبكارقالق ا  قيب امنبكابزبق الاسبنان أ امببكار ايب نان أ امبكا  بقاناأمبام ابا ماباشان ب
اقأقف  لامز امكثان اموان مطزقب اقف اا النان ناال.ا

ن مببب ضاا مبباارناأببأملناقأببقفل ا ببلوان   بببققانهاأماملبب ا زامبباوا لبب انألاببب نذان مأمثزبب افبب اأببأملن
 الأطزببببامبببنا بببلنان نابببالاأبببقفل اقأبببأملنان ااببب اقن قفببباثاقن أ امبببكا بببأكنذناان كلببب اقن ببقهكثا بببأكنذنااملنلببب 

هسببلماا ببقان أ امببكابامأبببا وا ان قسباموان  انقنلبب اقن أنالملبب ان  هلزبب ابمبمانان أءطلبب ان ما لبب ا اببلوان   بقق
لمثوان  سطانأل ب امنان نه ااان قنيا امز اماأقا لنان وبنكقق.ار ارنانابالان أ امبكا مباالانب ابا نابالا

مل ا زمأ امكارقالق ا  قي الان ارلماابا ناالان ما  ان ل الءط انهاأمام ان ل المثوان   ققانهاأما
 لوان نه اااقلسا امز اأ  لقان أقن نان ما  ان ل امنامأن امماناكلمقم ا لنان ناالان  ااابا اماوا

ا ل انألا نذ.ا

ا بل  اأأنباقواك نسببأناا ب وا ببلنان ببابان ناببالانهاأمبام اقن مبا  ا أ امببكان امباوا لبب انألاب نذامببن
لأناقوان هووانألقوامما س ا قان أ امكا زاماوا ل انألا نذامب  لنام قطافأحان   بققا افوزلنا  و

ثببلار ببلان   ببققا اوبب اماباشان أ امببكاقن   ببققانهاأماملبب انأل بب  اسببقنذا زمأ امببكا اهسبلماا ببقان أ امببك
ا امببنايبببوا ببلنابمبباا وببوا ابباامببناأطببق ا امببوا زأ هببوان نببااشاقن ماوبب نان منببأ انهسبب ارقا ببلق ا  قيبب 

ا.ن ناال

رماان هووان ثان افن وو ا أمقلواناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذامناط قاقرسا لبان أ ولوا
 .قأ  لقان أقن نان ما  ابماا اب ان أطق ان أ نق قا اف ان أ ولواقن أءطل ا الوان هم 

 

                                                 
 .7891سن ا ا79ن مأازقابا أ امكاجا امكك ا77-91منان  انقنا21ن ماكثاا-1
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 ممارسة حق التقاعد للعمال غير األجراء.الفصل األول: 

ن ل ال قوا  ان  وقوامز امااشا اإن ا مما س ان مكمناناأماملاامنا لوان هم ان مانل ا   اف ان أ امك
ن مقمبببقمل ااهببببكارنالأبببقف امزبب ان مببب قط ابببوالسبببأم ا بببلق ا  قيبب امبببنابابببكاقفاأبب  الأز بباواطبببقنوا لاأببب 

نمبباف اإ بب امبب ق ثاكفابب ا ا طان سببناقمبب طامببكثان امببوان مطزقبب اقف بباا اببلوان  ببقننلنهسببلماامبب اقنإلا نملب 
ا. مسأ  ااان ونكققامنانمأ ن اااق لاكنااق  نمااان أأ ل ق قمانأناق  ابا ك نس اف ان مب اانألقوا

إنان مما سبب ا ابببلنان  ببقامنبببكانسببأهاذان مببب قطاأانببب ان أمأببشاباملبببشان   ببققان ممبببمقن اقف بباا ابببلنان نابببالا
قن مأمثز اف اأأملنان م ضاقن قهكثا أكنذنااملنل اقأأملنان اا اقن قفاثا أكنذناان كل انماف ان  امااشا

رقان أ امبببكابا مبببآوا بببلق ا  قيببب امبببنابابببكاقفاأببب اقن   ببببققا ان أ امبببكاسبببقنذان أ امبببكان مبامببب ا زمأ امبببكانهسببب 
هسبلمانألكنذناان النلب ا زمبب ضاا نهاأماملب ان أب الب بب ال بأهااباباان مأ امببكا لب انألالب ارقالق ا  قيبب 

 اق قاماانأناق  امنا  وان مب اان ثان امنا لنان هوو. اقن قهكثاقمن  ان قفاث
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 شروط الحصول على حق التقاعد للعمال غير األجراء. األول: المبحث

ق ايببواأهوببلوامبب قطان أ امببكا همبب ان امبباوا لبب انألابب نذاقابببانهمببا ثان بب امسببأ ألنا ببامألنالببك
ا. ق ااا لنان مقمقع

أأمثوان مسأ  انألق  اف ام قطانهسأهاكثامنار  الا لنان ناالا  وايبوان أط قا م قطامما س ا
قمببب طان سبببنان بببل ال وببب امبببنا ا مببب طان سبببنان بببل الهبببأحان  بببقافببب انإلنمبببمالا زوبببنكقق ا بببقان أ امبببك

لأم نامبنانهن ب نطا بك ااسن ا وا بان اموا أ ا11نهنممالا  .ق قمااأطزب ان مم عان مو  اببزقشا
اسن ارلما.ق لنا ال امن اف ا ز هااامز ان أقن نان ما  ا زونكقق.ا39قمز ارناهلأااق اسن ا ان ناال

ابلنمباان ممبب عان ا نمبب  ا ببلالأطزبباقف بباا  ببانقنان مببمانانهاأمبام امثببوا ببلوان مبب قطا  نمببمال
ا زناالا  و.

أ بككامبمنا بوايطباعامبنايطامبااان امبوا لبب اأ  اباا افلمباالأازبقابمب طان سبنان بكنلاا  نمبمال
  بنايبكاأثبق انإلمب ا ل ا.ق  بلنا بك ا بوايطباع افمث انأل زل ان أاا لب اأ بككاقف باا ز بانقنان أابا   انألال 

رقافب ا ا اوب امنبكاقفباثان مبكمنان هب راقل بوام زب افب ان مز لب ان ه كلب ا ب  ض ابا نسب ا  طاعان ه  ب 
فانباا بوالاببق ا ان أاباب ا  مب  ان قطنلبب ان  اوب ارمب ااا لب ا نمبكلن بقانهمألبا ابا نسبب ا   نمب ا

ا1إن  نطالابا   لامنامكلاأقف  لامز اسنان  مكان  انقنل ؟

ااب امز ا لوانإلم ا ل اممزلاالألامز امسأق ان ونكققاأسالواقنن  نطان  قجان باي امز ايلكاإ
 اكفشانهمأ ن ااان سنقل ا أ الأز  ان   قققلوبحامز لاب ان  لاثاباكارنالأ ووامز ان مااشان من قو

ا  لال  الب  انإلم اوامط قرابا نسب ا زه ران ل ا لالأ  اق ث ا نمكلن.

فبإنان ممب عان موب  ا ببكك اا ارمباافلمباال باان سبنان أب اأ وب امبنانهسببأهاكثامبنار  بالان نابال
سببن اقببل  ال ببقناا39ل ب ارنامببنابزب ا ببلنان سبناسببقفالأ وبوامزبب ا بقان أ امببكاببزق ب  ا2سبن ا39ب

ا او انلنا انالأقف امز امككاممواساب  . الم وامبذاما  امز ان ونكقق

 ل  ان  ارن اف اإطا ان ك نسااانإل أقن ل ان أب ا ق ابااوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذا  زلب ا
ققاأقن نبب النبءبب ان أه لبب افبب امثببوا بلوان مبب قطان أبب امببنامببأنااارناأه ببكان وببنكا1مزب ان مسببأق ان م  بب  

ان ما  .

                                                 
ابا ماكثاا-1  منان  انقنان مكن ان ا نم  .ا12ن م ككث
اموطه ان اماوا-2 ا.792ا ان م اشان سابق 
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رماان مسأ  ان ثانل افأأازقابا م قطان اكلبكثا زأ امبكان أب اأطزبأابان ا قفانهيأوباكل ا زا نمب افب ا
ق ب ا ام  ز امالن ايوكان  هااامز امناوبان مبءواقن أ هبوابا امباوافب اابوان أوب ل ااانهيأوباكل 

نأسبباذوا ببوالسبأهلكامنابباان امبباوا لبب اافانبا ان أ امببكان نسببب . ان أ امببكاكقنامب طان سببن ان أ امبكان مسبببق
انألا نذا؟ق مالناريولقنامناا؟

إااب امز ا لوانهم ا لاااسقفانأناقوابا ك نس ام قطان أ امكان اكلكثاقن  ا مالناريولاامبنا
ثلانأا ضا زم قطان أ اأ قوان اماوا ل انألاب نذا  ابلا ار  امااافم ان اماوا ل انألا نذا مطزبارقو

اباثان .ف ان أ امكا مطز

قصاء العمال غير األجراء من أحكامها. األول: المطلب  شروط التقاعد الجديدة وا 

فقمشايقنمكا لنا اأأث اناالان أ امكاقلأأث اكنمماابا م لطان  ا ا انهيأواك اقنهاأمام ا زكق  
ن نابببالاقمزببب اقابببب ان  وبببقاامببب قطافببببأحان  بببقافببب ان أ امببببكاأأ بببككارساسببباابببببا نا ا أءلببب ناان ابببب قفا

ا سبام ن زااان م أزه . ايأواكل اف ان ا نم نه

 لبببباارنان ا نمبببب امزبببب ا بببب ن ام أزببببفاكقوان اببببا لاممقمببببااقكقوان اببببا لان ا ببببب ا وقوبببباامبببب اا
إلام فاا  وام  ز اساكافلااان ه  انهاأمام ا لااألا ابم  زألنامنا  وا سلاسلاسأااانهاأمامل 

قببببلنامبببااأسببببأز م ا اأماملببب امبببناأباببببااانيأوببباكل إن بببا اقابببقكاأنبببايضاببببلنامببببااأه مببب انهمأببببا ناانها
ببوال ببان بباضاإ ب انمأببا ان نأبام ان أب اأأ أببامزب ا انهمأبا ناانهيأواكل امناأ هلبفا بلوان أباباا

اأءزلبانهمأبا ناانهاأمامل اأنا ساإلااباامز انألكنذانهيأواك .

ااامأابباا  سبسان أب ايببالاببكراام  زب ااكلبكثافبب ان ه ب انهيأوباك اأازبنامببنالنأاباامبنا ب واما
قأءزلبانهمأبا ناا ا لاااسكأاااكمقناان اقكثاإ  انيأواكان سقق امزلااايانقنان اموا) مال ان اامو(

ا.ا2مطا ب ابم ق ثاإو رانيأواك اماموا انهيأواكل امز انهمأبا ناانهاأمامل 

كن ث نإلوبب رانهيأوببباك اا لببااروببببحاكق ان كق بب اقارق قلببباااقناباأاببااأبببكمللانيأوبباكان سبببققاقن 
ا3قأ هلفان  لقكانإلكن ل اقن أم لال .

                                                                                                                                                         
 ان مأازببقابا ناببالان ببكن ز ا وببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ ا75/27/7275  افبب امببنان  بب ن ان مببكاا77ن مبباكثا-1

ا.73ا ان م اشان سابق
ا.11إ  اا07اا ان م اشان سابق انهأاا ااان أم لال ا  قننلنان اموان ا بل اف ان أسالنلاا اك.لقسفاإ لاسا-2
امكأم ان اموان ا ب ا-3  .01اا ا2000ما ساا11إ  اا04 اخمو ان ا بل ام لان مل ا27ن كق ثا 
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قل بب ا اقبابلناكمباان مب ق ثاإ بب ام نااب ا بلوان  ببقننلنا أبقفل ابلمب ام ممب ا أنهلببلابب نم انإلوب ر
ببا أ ز اا ملبباارقا زلبباامببنارببب  اماببا  ان  مالبب اقأب  ان مابباوا زسببققابإأببباعامببنا ان   لبب انهيأوبباكل ا

قننسببب ابان كق ببب امببنان ملبببكننانهيأوببباك اقأ زببلاانإلنهببباقان   بببقم امزببب ا اال زبب قأنهلببلابببب نم اإمببباكثان 
هسلمااف ااواناالانيأواك امبن امز ان أ أ اان ااقل اقنإليزلملب ان  بب  اقمزب ا ان ب نم انهاأمامل 

مزب ااأمامناسلاسااان م  ااانه أ ا ل ان مأاككثان انسبل اقن مأ  مب افب اف لبااان أابا ثان كق لب ان مبنلب 
ارساسان منافس امناط لقاأطقل ان ازقلاقن أ نق قالا.

ق ببببقامببببباال ببببفا ببببباا نارمبببببالارلبببب اكق ببببب اببببببأناأأ ببببلام  ببببب ناإلاابلبببببااكقنارناأمبببب اببببببباضان م ببببباط ا
 اوبب اقرنامبب قطاإمبباكثان ال زببب اقمببكلامسببا م ان كق بب افببب اأطالبب ان مكسسببااااازابببااأمببب ا اقن وبباقباا

املببب ا لبببااننا ببسال ببب ا اوببب امزبب امسبببأق ان بطا ببب اقسبببققابم  زبب اماانببباثاث لزببب افبب انألقمببباعانهاأم
ن أمءلواق لناماارك اف ا  ل  انألم ابا كق  اإ  انأ الاإا نذنااقيامل ا زأ زاامنانألنام انهيأواكل ا

ان  كلم .

إناناالان أ امكاقممقماان  انقنانهاأمبام الاأبب اننا اسباا قنيبشان ماأمبشان سلاسب اقانهيأوباك ا
ق لناننا اسااا ال الأسلابأطق وان س لشا مقن ب ان أءل ناان  اوز امز ان مسأق ان قطن قانهاأمام ان 

 وقواا ماالماكواما لان لقلامنامأءل نااكق ل ا اقارثا اماالل ان اموان كق ل اقنإليزلمل اف ا لنان مااو
 اقانهيأوبباكل اقاققطنلب ابمباا ابباامبنارثببا امزب انإللببكلق قالاااقانألف با ان أبب اأ  بلان أقااببااان سلاسبل

قن ل اأطزباإماكثان نا اف ان نمطانهيأواك ا انأل كنفانهاأمامل امنامق م انهيأواكاقا  ل ان أاا ث
ا1ن ل ابكق وا زقانأام اسزبل امز ان مااوارقان اانبانهاأمام .

باا8991فا أهشامسأق ان بطا  ا او ابأس لحانألمكنكان اامز امنان اماوان أ ابز امكك ااسن اا
 ببببلناكقنان أسببببابان أسببب ل ااافبببب ان  طبببباعا ا8999فبببب اسبببن اا87638مامبببوامسبببب راقاا188118

كقنانأل لا ا8991منلاسن اا8738ن  ااان ل اق سباأ ا ل امهأمل ان اموابز امككان مس  لنافل ا
ق بقامبباانسبأقابانأ بالاإابب نذنااقامل انل مباااأ هببواا2 ابابلنانهمأببا انسببب ان امباوا لبب ان موبب رابابل

أمثزبببباا وقوببباافبببب اقمببببشاركقناايانقنلبببب ام ممبببب ا زأ بهبببببوابا اانبببببا اهبببلضامببببنا ببببكثا ببببلوانآلثببببا ن أ 
 سنايقننلنا أناللان أ امكان مسبقاقأأملنان بطا  اق ل  ااق لناطباااإلماناا انهاأمام ا زاماوان مس  لن

                                                 

ل.ع.ع.اامنامبب ان امبببوان ا بلببب –نهأاا ببااان أمببب لال ا  بببقننلنان امببوان ا بلببب افبب ان أمببب لاااان  كلثببب ا القسببفاإ لببباساا-ا1
ا  .5ااا7881سن اا71ن اكك

ن ثبببان ان سكنسببب ا اممبب قعان أ  لببب ا بببقوان ابب فانهيأوببباك اقنهاأمببام  ان مازببسان بببقطن انهيأوبباك اقانهاأمبببام ا-ا2
ا89اا ا7222ما ا ا75ن كق ثان اام ا ا7888
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 بببببلواببببببأنان  بببببانقنانهاأمبببببام المببببب واوبببببمالانألمبببببنانهاأمبببببام ا بببببل  ا بببببانامبببببنان مببببب ق  ارنالقن ببببببا
ا1ن مأءل نا.

إناأقف انهسأ  ن انهاأمام اهالألاإهابا أمالان كق  اف اإطا اسلاسأااانهاأمامل اقنهيأواكل ا
ققمبشاركقناايانقنلب ام ممبب ا ابهبأحاببابان ممبا   ان هاا بب ا زمانلبلنامبامب ثافبب انأ بالان  ب ن امبشان   قمبب 

ن أ امبببكااأببلاسببنايبببقننلنااكلببكثافببب امابباوا لبببا ا2 زأ هببوابا اانبببانهاأمبببام ا زامبباوان مسببب  لنا اوبب 
فببألاأناببللانابالان أ امببكان مسببقا  ببواقيبام ا همبب ان امبباوا اأ هبفاب ببك امباامببنا بكثان ءمبببانهاأمبام 

ن ببببل ا ا1994مببببا اا26ن مببببك  افببب اا10/94ن مسببب  لناألسبببببابانيأوببباكل ابم أمبببب ان م سببببقلان أمببب لا ا
ن ببللنايبببكاله ببكقناممزابببلابوببه اهإ نكلببب ابسبببببااوببك امبامببب ثاباببكان م سبببقلان ببل الأازبببقاب مالبب انألاببب نذ

انيأواك .

قم ابببباا ممبببب ز ان بطا ببببب اكنممبببباا ببببانامزببببب اقنمببببا ان سلاسبببب انهيأوببببباكل اقمببببنا   ابببباان سلاسببببب ا
فببألا اقل ب ابأ كلببكافب ااممببواإمبافل ا زأمببءلو انهاأماملب اأ  لببقامباالابب فابمسبأق ان أمببءلوان  امببو

ن بل السبمحا زاامبوانألالب ا ا1997مبا اا31ن مبك  اا13/97 زبقانابالاأ امبكا سببامباانامب انألمب ا يبلا
با  وبقوامزبب اأ امببكا امبوارقانسببب ا سبببامببكثان امبوان أبب ايمببا ااقمءبباك ثام باناممزبب اأا  بباان مابباوا

ا ه اامموااكلكثا هم ان مبابان ااطز امنان امواكقنام طان سن.

افماا  ام قطان أ امكاف ااوا لوانألنام امنان أ امك؟

 نظام التقاعد المسبق:ماألول الفرع

نا ببببانان ممبببب عايببببكاأطبببب قاإ لبببب اسبببباب اامببببنا بببب وايببببانقناا ن  ببببانقنا ا12/78لاأبببب اناببببالااكلببببكاقن 
من اإ ب اإ ب نلان مكسسب ان أب اأمبط  ااا قفاباانهيأوباكل اا95 لاانواان ماكثا انألساس ان االا زاامو

اان أب اأأببشامباكثا زأ زلبوامببناإ  انأ ببالابابضانإلاب نذنيببواأسب ل امإ ب اأ هبلضامسبأ كملااارناأبباك ا
ا.3قمنابلنااانإل ا  ان مسب  امز ان أ امك ان بطا  

نا لالا فاف اأز ان هأ ثانا نا اكلاأطبل  املكننلاابا  كثان أب امب فاباباافب ام  زب ان أسبالنااا قن 
مببا اا26ن مببك  افب اا10/94 لبااوبك افبب ا بلنان مببأنانباايبانقن النامبب اق بقان م سببقلان أمب لا ا يبل

                                                 

سزسببببز ان  بببانقنانهيأوبببباك اقف بببباا زناببببالان ا نمبببب  ا اقاكا امبببببام هببببقاا3إ ببب اا5نهببببسان م اببببشااا القسبببفاإ لبببباسا-ا1
 .1اا ا1997ما سا اكالاجابنام نقن اقن م ا ن

ا.11ا ان م اشان سابق اقالقسفاإ لاسا03ا انهسان م اش ا امبام هقا-2
3
 .280اا انهسان م اش اواموطه ان   لم ا  - 
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ن ببل اف مبببأ ا أملبب ان أسببب لحاألسبببابانيأوببباكل انألابب اإمببباكثا ل زبب ان مكسسبببااانهيأوببباكل ارقاا 1994
اما  اارقا زاا.

ب لاالاأب ان زاقذاإ  اأ كللاسنان أ امكاقان أ هوابباضان اماوان مانللنابا أس لحامناط لقاا
قل ببب اقف بباا مببب قطا امببكناببالان أ امببكان مسببببقا  ببوامكيببباافبب اننأابببا ابزببقشان اامبببوان سببنان  انقنلببب ا زأ ا

اب نذناا اوبب اأأناسبباقان ءالبب امببنا بلنان  ببوان بل الاببكفا زأ زلببوامبنامببككان امباوان مسبب  لنان ببللنا قن 
ال ا قنا أماامز ان بطا  .

 اأطبببقار  بالا ببلنان م سببقلان أمبب لا امزبب ااممببنا بلنان م سببقلامزبب ارنبب ا02 لباانوبباان مبباكثا
ناممزابلابوبه اهاإ نكلبب ا سبببانيأوباك اقفب اإطبا اإمبباااملبشاراب نذان  طباعانهيأوباك ان ببللنايبكاله بكقا

أ زلاامككان اماوارقان أقيفان  انقن ا نماطان مسأ كلاقلم نارناأمككار  الا لنان م سقلان أم لا اإ  ا
ارا نذان مكسساااقنإلكن ناان امقمل ابناا اا .

ناذاأطبلبببقا ببببلناف ببببوان أطببب قاإ ببب امببب قطانهسبببأهاكثامبببنا ببببلنان نابببالالنبءببب اما فببب ا ببباهاانسبببأث
ان نوا مأمثز اف م

ا.لسأثن امنانهسأهاكثامنار  ام ان اماوان للنابزءقناسنان أ امكان ااك ا-

نألا نذان للنا لاف ا ا  انن طاعامكياامنان اموابسببابطا  اأ نل ارقابطا  ابسببان أ زباااا-
ا.رقا ا ث اطبلال ارقاف ا ا  انن طاعامكياارقاكنملامنان اموا اا ارقابسببا اكا ان منا ل 

ان اماوان للنالامزقنابا قكامموام ككثان مكث.ا-

ارقاف ابلقأالارقا ك امكثارو اباممو. ان اماوان للنالامزقنا  سابالان  ااا-

ا.1ن اماوان للنا اناابطا أالاناأا امنان نعاف ان اموابهوواأأكلب ارقانسأ ا  ا-

امباوانألاب نذافب ان  طباعانهيأوباك ان بللنايبكاقبالنان  اارنا لنان ناالاقاكا ولوباا هامبكثان 
بببل  افببإنان امبباوان ببللنالامزببقنا  سببابالان  اا)ن امبباوا لبب ا اله ببكقنامناوببباممزاببلابسبببباهاإ نك 

بامأببببا اناببالان أ امببكان مسببببقالاأببب اأ ببب لسا انألابب نذ(ا لبب امانلبببلناببب اببباأل   ام وبببللنامببنار  امبب 
قلااب ال ب افب ان مسبا م ا ا هاااامنااامزب انهسبأ  ن انهاأمبام ا ز مال انهاأمامل ان أ اأ هزااان كق  

ن ا نفلب ان أبب الهبب ضاكفااباامزبب ان مسببأ كلان مانبب ا سبنقناان أسبببلقان أبب السبأهلكامنابباان امبباوان م ببا قنا
امز ان أ امكان مسبقامز ارناأأقف افلالاباضان م قط.

                                                 
1
ان سابق. ان مأازقابا أ امكان مسبق ا72-81منان م سقلاا1قا1ن ماكثا -   ن م اش
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 :شروط االستفادة من التقاعد المسبق :أوال

ن مببببب قطان مقمببببببقمل ان  اوببببب ابا اامبببببوانألالبببببب ا ا بببببلوان مبببببب قطاإ ببببب ايسبببببملنلم بببببنارناأ سبببببللاا
اقن مسأ كلاقر   اإا نمل .

امف ا لنانإلطا ا نا ام قطا او ابا ااموانألال اقر   ابا مسأ كل.الشروط الموضوعية - 1

ا02ماإ  ااانببامب طارنال بقنان اامبوارالب ا مباا بقام بككاقف باا زمباكثاشروط خاصة باألجيرا-ر
11/90قنامنايان

الابارناأأقف افل ان م قطان أا ل م ان مأازقابا يااان اموا7

(اسبن اإلنا45(اسبن اإلنا بانال ب ناق مسب اقر بابقنا)50رنالبز امنان ام امز انأليوا مسبقنا)ا-
ا اناارنث .

سن امز انأليواقرنال قنايكاكفشاا20رنالامشامككامنان سنقناان اموارقان مماثز ا ااا أساق اا-
سببنقناامزبب انأليببوابوببه ا امزبب اقمنابباان سببنقناان ببث اان سبباب  اا10ن مببمانانهاأمببام امببكثاانمببأ ن اا

ا ناال ام ي ان اموان أ اأثباان  قاف ان أ امكان مسبق.

رنال كانسم اف ايامم ان اماوان للنال قنقنامقمقعاأ زلاا ابكك لارقافب اياممب انألاب نذا بك اا-
امسأ كلاف ا ا  اأقيفامنان نماط.

اهال قنايكانسأهاكامناك واناأ امنانماطامان اف  .ارناا-

                                                 
ا ان مأازقابا يااان امو ا1990رف لو21ن مك  اف اا11/90يانقنا يلاا-ا7 ا.7882 سن ا17جا ان اكك
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امشروط خاصة بالمستخدما-ب

يببوارنانأاب ضاإ ب ان مب قطان أبب النبءب امزب ان مسبأ كلارنال أ ماببااإل ا ب امامبوامزب ان أ امببكا
ا.لابارنانقمحامنا قان مسأ كلان مان ابالنان ناالامنان أ امك ان مسبق

وببا بانمببباطا ان مسبببقا ببقار امكسسبب ارقامبب ااطبلابب إنان مسببأ كلان مانبب ابناببالان أ امببكا
قيبكال بقنا اناب نا سبببانيأوباك  ارقاأ زبلاامبككامما ب  امز ارنالأا ضاإ  اقيبفانمباط  انيأواك 

ان مأازقابا أ امكان مسبقا(81/72بناا اا)ن ماكثان ثانل امنان م سقلاامكسس ارقاإكن ثاممقمل 

إ ب اوبنكققاامسبقارنال قلابكفشان مسا م ان ا نفل فلابامز ان مسأ كلان مان ابناالان أ امكان 
اقن ل الأ زفابااان ونكققان قطن ا زأ امكا أ الألاأ قلوان  قاف امثوا لنان أ امك. ان أ امكان م أا

مببا نامبنارابب اا13أ سببا بلوان مسببا م ان ا نفلب امزبب ارسباساسببنقناان أسببلقا لبااأأبب نقرامبنا
مبا نامبناا16ق اسبنقناا05 بانامبككاسبنقناان أسببلقاريبوامبناامبا ناإلنا71فأمثوا اما نا19ن مان اإ  ا

مبا ناإلنا بانامببككاا19قأ بك ابببا اسبنقناارقاأهقياباا05راب ان مانب اإلنا بانامبككاسبنقناان أسببلقالسبباق ا
اسنقناارقاأهقياا.ا08سنقناان أسبلقالساق ا

الب ان مانب افأ سبا لوان مسا م ان ا نفل امز ارساسانألا ان مبا  ان مأقسبطان بل اأ امباوانأل
مزبببب ارناأ بببببقنامناوبببب انألاببببب ا ا بببب وانألمببببا انهثنببببب اممبببب ان سببببباب  اإل ا أبببب امزببببب ان أ امببببكان مسببببببق

ن مسأ كم ا  سابااا  انهسااان أ اأ سبارثناذا سابانمأ ن ان مبمانانهاأمبام اأطبل باا بناان مباكثا
نأهايلب اببلنان مسببأ كلامبنا بلنان م سبقل.فأ ككا  نامب اق لهلباااكق لب ا ببكفشا بلوان مسبا مااابم أمب اا09

مببنان م سببقلاا71مببا نا سببانبباان مباكثاا24قوبنكققان أ امببكان مسببقامزبب ارناهاأأاباق امببكثان أسبكلكا
ا.81/72

نألاب نذان مسبأهلكلنامبنان أبأملنامزب ا اقأاك انإلما ثاإ  ارن ايكالسبأهلكامبنانابالان أ امبكان مسببق
ن مبك  افبب اا11/94 ا نمب ا بكلثاابم أمبب ان م سبقلان بطا ب اقيبكاأببلانهبالا  بقيالاباببلنان أبأملنان منمبأافبب ان

1مبا اا26
قفب ا ببلوا اق بلالبألابابكاإكمبااالافب ان  لباثان مانلب امزب ارناأأبقف افبلالااملبشان مب قط ا1994

مبببناا% 30ن  ا بب افبببإنان مسببا م ان ا نفلببب الأ زببفاببببكفاااان وببنكققان بببقطن ا أبببأملنان بطا بب افببب ا ببكقك
منا واسن اأسبلقا سباا%04ن ااموانألال ان مان امشاإماف اان مسا مااان أ اكفااا  ارثناذاأس لح

ان م كاا زأ امكان مسبق.81/72ن م سقلاامنا13قا12ماانواامزل ان مقنكا
                                                 

نان بطا ب ا هامبكثانألاب نذان بللنايبكاله بكقناممزابلابوببه ان م بكاا زأبأملنامب ا73/25/7881ن مبك  افب اا81/77ن م سبقلاا-ا1
 .7881 سن اا11جا امككا اهإ نكل األسبابانيأواكل 
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امالشروط اإلجرائية - 5 

إا نذال قناماكثاف ا ل اوا حان ااموا او اقرن ام  لا ابامأبا انإل ا  امز ان أ امكان مسبقا
فإناي ن انإل ا  امز ان أ امكان مسبقالألابطزباوا بان اموارقا ايأواكل إلا نذناان أس لحاألسبابان

ن ل الأ هوابأسلل انابالا امنايبوان ونكققان قطن ا زأأملنامز ان بطا  ا ك ان ونكققان قطن ا زأ امك
 ان أ امكان مسبقابوه ام اسبل امسأ ز .افلألاأ كللان مزفان ل المموايقنملان اماوان مانللنابا أ زلااف

رقايقنملان اماوا بك ان مسبأ كلان مأقيبفامبنان نمباطامبشا اأاكنكان اماوامكم نامزلااامنايبوامهأشان امو
قثببامقاكفببشان مسبببا مااان ا نفلبب اإليببب ن ان  ببقافببب ان أ امببكان مسببببقاإ بب ااانبببباقثببامقان أببب اأثببباانألاببب ا

أل انمبباطاإ ب ا لبب ااقن أوبب لحابابكلامما سبب ان ب قج اقمبااكنااإنابباذان  نأببامقيابب امبناطبب فان مسبأ كل
.ا1ل  امنان قثامقانإلكن ل .اق ناامز اونكققان أ امكارنالبااف ال  ا  واراواما امناإلكنعان مزف

ا.81/72منان م سقلا23 سباناان مقنكا

قبأقف ااملشا لوان م قطافإنان ونكققان قطن ا زأ امكالببااقلوبك ايب ن اإ ا ب ان اامبوانألالب ا
امااشاأ امكامسبقاكقناأقف وامز ام طان سنا زأ امكان ااك .امز ان أ امكان مسبقار المن  

مبببنا ببلنان م سبببقلاا06لسببأهلكامببناأسببببلقامببنان سبببنان ااكلبب ا زأ امبببكا سبببماانوبباامزلببب ان مبباكثاا
ام ماالز ا81/72

ا اسن امز انأليوامنان اموا20سنقناابا نسب ا زاماوان للنا الا05بباامن أسبلق

ارقار ث امنان امو.ااسن 22نا الاسنقناابا نسب ا زاماوان للا06ببا

ا.سن ارقار ث امنان اموا24سنقناابا نسب ا زاماوان للنا الا07ببا

ا.سن ارقار ث امنان امو26سنقناابا نسب ا زاماوان للنا الا08ببا

ا.سن ارقار ث امنان امو 28 سنقناابا نسب ا زاماوان للنا الا09ببا

ا.رقار ث امنان امواسن اا29سنقناابا نسب ا زاماوان للنا الا10بب

سببنقنااقل ببب اب سببباسبببنقناان امببوان ماأمبببكثاا10إ بب اا05ر اأأبب نقرامببكثان أسببببلقان ماأمببكثامبببنا
ا  سابان أ امكان ااك .

                                                 
ان سا فان ل  . ا72-81منان م سقلاا71ن ماكثا-1



ممارسة حق التقاعد للعمال غري األجراء            الفصل األول
            

             

 - 142 - 

قابالنالسأهلكان ااموانألال امنامااشاأ امكامسبقال سبابنهسان ط ل  ا  سابامااشان أ امكا
ان ااك .ا

مببنانألابب انألكنبب ان ببقطن اا12.5%إ بب اامببنا ببواسببن اأسبببلقاإمبباف ا1%مزبب ارنالببألاإن ببااا
قل بب ا ا81/72مببنان م سببقلا19إمبباف اإ بب ا رسببماوان قفباثا سبببانبباان مبباكثا ان ممبمقنا زبب قجان م هببقو

بامأببا افأب ناان أ امببكان مسببقا هأب نااممببواأ سببافب اإطببا ان أ امبكان اباك األناناببالان أ امبكان مسبببقا
ن اامببوانألالب ان مانب امببمنانابالان أ امبكان ابباك االاأبب انابالامكيبباامأب اننأاباافأبب ناان أسببلقالبك و

امنا لنان م سقل.ا20إ  اا17ق لنا سباناالا

لاببامزلب امبكلامما سب ار انمباطامبأاق ا ا  نا أ ال أهاان اامبوافب ا  ب افب ان أ امبكان مسببق
ناطبابااق بل الك امزل ا ب ااماامكنان منهاب ان اامب ا ا أبأ لفارقان نمباطافب اامالب ا ل لب ارقامباامباب ال ب 

باكان  وقوامز اإلناسابقامناونكققان أ امبكاقفب ا بلوان  ا ب البألاأقيلبفانهسبأهاكثامبنا بقان أ امبكا
رمبااإلنامبا سان نمباطاكقناأوب لحايبزب ا بك ان المب ا ان مسبقا لاقكاإ ب انهسبأهاكثامنب ابابكاننأاباذانمباط 

 ا81/72مبنان م سبقلا24ناان مباكثان م زه ابأسلل ان أ امكان مسببقافبإنا  ب السب طاب بقثان  بانقناأطبل باا ب
قف ا لنانإلطا الم نا زمان ارنالطاناف اي ن ا لوان الم ا)ونكققان أ امك(ا سبان م قطاقن نوقاا
ن مامبببقوابابببباافبببب ا ببببلنانإلطببببا ان  اوبببب ابا منا مبببااافبببب امابببباوان مببببمانانهاأمببببام ان منامبببب ابا  ببببانقنا

ا.ن ماكواقن مأملا1ا27/21/7891ن مك  اف ا91/75

م فناام قطانهسأهاكثامنان أ امكان مسببقانأسباذوامبناماباواأطبل ب اقن بل ا ككأب ان مباكثاباكارنا
امنا لنان م سقل.ا02

اماثانيا: مجال تطبيق التقاعد المسبق

نسببأنأ ارنامابباواأطبل بب ام وببق افبب ارابب نذان  طبباعاا10/94مببنان م سببقلاا02مببنا بب وان مبباكثا
ن أقيبفان  بانقن اا-اماإمب سببانيأواك اقل  افب اإطبا اانهيأواك ان للناله كقناممزالابوه اهاإ نكل 

ا. نماطان مسأ كلارقاأ زلاامككان اماو

ا

اماالتوقف القانوني لنشاط المستخدم-7

                                                 

 سببن اا79جا امببككا ان مأازببقابا منا مببااافب امابباوان مببمانانهاأمببام  ا27/21/7891ن مببك  افبب اا91/75ن  بانقناا-ا1
ا.ن مك  اف  ا29-29واقن مأملابا  انقنان ماك ا7891



ممارسة حق التقاعد للعمال غري األجراء            الفصل األول
            

             

 - 143 - 

  بببلامبببكلاأ كلبببكان ممبببب عان ا نمببب  ا مهابببقلان أقيببببفان  بببانقن ا نمببباطان مسببببأ كلاإهارنببب الهابببلامنبببب ا
 فاطا ئامثوا ا  اأقيلفامونشامنان اموابسببانسأ ا  اأنهللان أ نلان مسأ كلابأ كللان اموابسبباا

ان أ ني ارقان اارقانناكنلان ماكثانألق ل ا زونشارقاقيقعا ا امنان مونش.

ق ببلنامباالابب ضان امبباواباببلوان مكسسب اإ بب ان أقيببفامببنا اقيبكال ببقنا ببلنان أقيبفا زبب ارقاا مبب ا
قيببببكالبببكك ان بببب ان أسبببب لحا ان مبببب ذان بببل الببببكك ان ببب اأاملببببكانألاببب  ان امبببواقل بببب ابأقيلبببفام يبببب ان امبببو

نهيأواك ا اكهذان اماواقن  ا أالامز ان أ امكان مسبقاإلنامااأقف اافلالان م قطان مطزقب اق لناماالثل ا
مكثاإم اهاايانقنل ا قوانه أ نلابكفشانألا ارقاأاقلضان أس لحاقمكثانإل طا رقاكفشان مسا م ان ا نفل ا

ا1ف ا ا  ان أ امكان مسبق.

زب ا ببلنان أسبباكوالنبءب ان قيببقفامنبكا ا بب انإل بب قان أب اأانبب ارلمبااقيببفانمبباطايببوانإلااببب ام
ن مأازبقابا أ امبكان مسببقامنبكان أبببط قاا10/94مببنان م سبقلاا02فابوان ممب عامبنا ب وان مباكثا ان مسبأ كل

ا قيفانماطان مسأ كلايوكا ا  انإل  ق؟ا

ا م قطان اام ا ا يااان امواف ان مأازقابا31/75إن ابا اقكثا موطزحانإل  قاناقكاإ  انألم ا
 لاا انال وكاباإل  قايهواربقنبان مكسس ابمناسب ان نعالنا امن ا فضان مسبأ كلا ان  طاعان  اا

منارم اا29قمشاقساموان امواأ ااأو فانألا نذاقانهمأناعامناكفشاراق  لاق لناقف اا ناان ماكثا
 نإل  قا قاي ن الأ لاامن أ اأنا ا  طاعان  اان مأازقابا م قطان اام ا ا يااان امواف انا31/75

منااانباوا بان امواق كواإل  قامكسسأ ابوبه امكيأب اا ملباارقا زلباايوبكانه ألباطارقان ب كامزب ا
با أا  افإناموطزحانإل  قاقمناثلاإا نذانإل  قالاأب اف ا  ل  انألم اسزط ا اأقأ ارقان نعاامام  

ق بقا از افم انألا نذام ابوا قانإلم نبان ل ا اناماأ فاب ا الرمطلاا زمسأ كلامناراوان مءطام
لأازقاب قان مسبأ كلافب ان بأ  لانهيأوباك افب امكسسبأ اإلالابق ا ب ارنال ب  اأقيهباامبنان امبوابا نسبب ا
ألاببب نذان ق مبببب ان أبببب اسببببأءزق.اق بببقارلمببببااماابببب امببببناسبببزطااان م افابببب امزبببب ان ناببببالاقنإلكن ثان كن زلبببب ا

ا7 زمسأ كلاف امكسسأ .

قبابلنافإننباانسببأنأ ارنانإل ب قا ببانالابب امببناإاب نذانمأب فاببب ان ممب عا زمسببأ كلا زب كامزبب ار ا
أقأ ارقا  فاامام ال كااكن وان مكسس اقبا أا  افاقال أزفامناقيفانماطان مسأ كلان ماب امن ا

                                                 

ان سابق اك.ر مل اسزلمانا-ا1 ا.347اا ان م اش
 ااك.ا اكلببببقننالان اامالببب اببببنام نببببقن ام يبببااان امببببوان ه كلببب اقن اماملببب افبببب امبببقذان أمببب لشان ا نمببب   اك. نمبببكا نمبببكا-ا7

 .325إ  ا315ا
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 اناكنلان ل ال قناناأ اف ا ا بانأل لانامناسببانيأواك اا10/94منان م سقلاا02منا  وان ماكثا
ان مقنكانألق ل ارقاإف سان مكسس ارقا ل  ا.

ن مأازبقابا يبااان امببواقاا11/90 لباارنب امبنا ب وايبقننلنان امبوان  ا لبب ان مأمثزب افب ايبانقناا
 لالاكالاأ فابمثوا لنانإلا نذا)نإل  ق(ا  لا ث ثانإلم نبااا  وا لوا ان  قننلنان ماك  اقان مأمم ا  

نا انان مم عان ا نم  ا لالأا ضا ل  ا اهاامالن ارقاأ كلكاابا أا  افقيف ان م  ز  نماطان مسأ كلاقن 
فاقال أزفامنانإل  قا ماانام ان ممب عان ا نمب  اسباب اامبنا ب وارمب ا امثوا لوان  اهاا أاب امن 

نا انا   ماالان ا زقاربقنبان مكسس ان مسأ كم . ا31/75 اقن 

اهاايانقنل افإلنا انالان اأاملكام ي ان اموافنأساذواإلنافقيفانماطان مسأ كلالثل امكثاإم 
منان أ نلاكفشانألا امنامكم اقف ا ا  ان أس لحانأساذوامنان أ نلاكفشاأاقلضان أس لحاقمكثانأل طا ا

قيلاساامز ا لنانسأطلشارنانأسباذوامبنانه أب نلاببكفشان مسبا م ان ا نفلب افب ا ا ب اإ ا ب ا بكهذا ان مسبق
ا امكان مسبق؟نألا نذامز ان أ

ام1فه امثوا لوان  اهاافإنان ه  ال  ابم ق ثان أملل ابلنا ا ألنام أزهألن

ماإلنا انان ا فان مكك اإ  اقيفانماطان مسأ كلامنانألمق ارقان  قنكاان منأا ثاالحالة األولى
مببقنكايابزبب اانألاب ا طبلابب ان نمبباطامببث ا ا بب ان أبب نقامامببوارقاننهاببا واإلنا انببااطبلابب ارمما بب ارقاإنأاابب 

 ا   أب نقارقانهنهابا افهبب ا بلوان  ا ب ال ببقنان مسبأ كلامز مباابببكفشانألاب اإلنا بانايببكاامبكام يب ان امببو
قفب ا بلوا اقل قنامز ماابمنحان ااموا اف ان أاقلمااان م ب  ثافب ا ا ب ان أسب لحاقأابقلضامازب انأل طبا 

 ا كهذان اماوامز ان أ امكان مسبقافبإنان أب نلان  ا  اكنممااقايلاساامز امااسبقافإنناان  ارن اإلناألاإ ا 
اكفشان مسا م ان ا نفل اقنهمأ ن ان أاقلم ال شامز اماأقان مسأ كل.

مامنبببكماال ببقنافلابباان  بباكاامببنان مسبببامواقنألمببق ا لبب ان مأقيابب ان أبب اهالم بببناالحالــة الثانيــةا-
مببوارقاموبنشامبنام بباناإ ب ام باناف بب امبث ا  ا بب ان ن بوانإلاببا  ا ما ا زمسبأ كلاأبكن  ااارقان أنبببكابابا

بأم امنان سزط ان اام ابسببامب  ان منها ان اام ا سبباإماكثان أالم ان ام ننل ا منط  امالن ارقا اهاا
مببث اقيبقعا  بب نواق نبااهال بقنان مسببأ كلامزب لابببكفشانألاب افبب ا ا ب اأاملببكا ار ب  ا  باهاان  ببقثان  با  ث

 لب امزب لارلمبااببكفشان مسبا م ان ا نفلب افب ا ا ب ان أ امبكااقيلاسبا لحاقهاكفشاأاقلضان أسب ام ي ان امو

                                                 
 . 111أحمية سليمان ،المرجع السابق ،ص - 1
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طباااإهاإلنا اناا نا انأهايلاااامامل اأز لان مسأ كلابكفشا ا قنارنان مسأ كلا لساسبباافل  ان مسبق
ا7 لوان مسأ  ااامنكا كقاامثوا لوان  اها.

 اماا ابب ا ببلنان مقمببقعا)قيببفا بلنا سببباأ زلزنبباا زمقمببقعاألنان ممبب عان ا نمبب  ا بلالأطبب قاإ بب
ق ببلناطباببباا انمبباطان مسبببأ كل(اب ببوااقننبببب اأا  ببااببببل  ان مابباواهأهايلبببااان امببوان اماملببب ا أزاببباكق  بببا

اأماملاامشان أقا ان اكلكا  انقنان امواقطبلاأ ان أاايكل ان أ اروبحالأسلاباا.

كسسببااان اامببب اقاف ببلنامبباا ببقا اوبببوافبب ان قنيببشارنببب ا ببلسامامببقواباببباافبب امببككا بلببب امببنان ما
ناقابكاافاب ا ببلاأأطب قا مثبوا بلوان  بباهااق بلنامباالاابوان  مبباذامباا نامبنا مالب ا  ببققا ن  اوب اقن 

ان اماوا اكلاقاقكانوقاايانقنل ارقاأنالمل اأطبقامز امثوا لوان  اها.

اماتقليص عدد العمالا-7

نفبب ن ناان أنالمبباااال وبكاببب ان أسبب لحان امبام ا زامبباوا سببببانيأوباك اقن ببل انمأببب اإفب ن نامببنا
نهيأواكل ان  كلث اقان ب اامنان هاا ل انهيأواكل امنا  واإماكثان ال ز ان كنمم اقن ب اامنان أناللا

ق قاماا انا  اأأثل ا بل امز ان مكسسااانهيأواكل ان قطنل األابوافب ضاقاقك باا انهيأواك انألمثو
اقا لاكثان م كقكل اقن ماكثان أناللان ال ز ا مما لااا.ف اما لان منافس اقن ل الأطزبامناااأ زلوان نه ااا

ر ان امببباوان ببللنا بببلالابببقكقنا اأطزبببامناببباا بببلنانألمبب انهسبببأءناذامبببناابب ذا بلببب امبببنان لببكان اامزببب 
ممباارك اباببااإ بب ا اب لبااروببب اامبباا ثامبناكفببشاراببق  ل امب ق للنارقاروببب قنافبققاطايبب ان مكسسبب 

ذان امبباواقن بل ار اطبب ان ممب عان ا نمبب  اببناا ببااالابا  ااملببشان  لبالابببإا نذان أسب لحان امببام ا ابكه
09/94اقننب اق قان م سقلان أم لا ا

ا.1994ما اا26ن مك  اف اا1

مبنايببانقنام يبااان امببوا مببااا69فنسبأ زاامهاقمبب امبنا بب وان مببكران ببل انوبباامزلب ان مبباكثا
لنا باناأ زبلاان ابككا اأوباكل لاق ا زمسأ كلاأ زلاامككان مسأ كملناإلنابب  اال ب ارسبباباني“لز ما قن 

لنبنب امزب اإاب نذان أسبب لحان امبام افبإناأ امأب اأببألافب امب واأسب ل اااف كلبب اقلأ بلايب ن وابابكاأهبباقضا
اامام  .

                                                 
ا.347اا ان م اشان سابقا ك.ر مل اسزلمانا-7
لأمببمنان  هبااامزبب ان مبءواق مالبب انألاب نذان ببللنايبكاله ببكقنا ا7881مبا اا73ن مبك  افبب اا81/28ن م سبقلان أمبب لا اا-ا1

ابوه اهاإ نكل   .7881سن ا ا11مككا اج.ا  اممزال
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ف  لامكلاأ كلكامهاقلاكيلقا زأس لحان امام اإهارن الم بناإمطباكوامهابقلابأنب افوبوامبامزلنارقا
ق نببباان ابببب ثابا سبببببا امأ   ببب األسببببابانيأوببباكل ار ثببب اكفاببب اقن بببكثارقاقفبببقاابببكقوا منببب ام بببككابوبببه 

انهيأواك اق لساباككان اماو.

 ماالب  انإلم اوامطب قرا بقوامهابقلان سبببانهيأوباك ا بقنان ممب عان ا نمب  ا بلالأاب ضاإ ب ا
ن م وبقكابا سبببانهيأوباك ال بب ارناأ كلبكوالبكك اإ بب اما فب ان سبببان   ل بب ارقان وبق  ا اوب اقرنبب ا

فأ كل ا اساواألنانألم الأازقابمسأ  الوابان قيقفامز ا  ل أاااإهامناط لقاوا باا لساباألم ان 
مك او  اق  ل  اما ارقاواقبااان مكسس ان ما ل ارقان أاا ل ارقان أ نل ا لسابباألمق ان أب ا ب افب ا

ابببب امأنببباقوان املبببشاألناببباامببببنانألمبببق ان كن زلببب ا وببببا بان امبببواق بببقان ق لببببكانألك  ابأ بببكل  ااقما فببب اك ا
ا7 طق أاااقاكلأاا.

لبببب  ابببببأنان سبببببببااأهسببببل اممببببلف افزما فبببب ام وببببقكان سببببببانهيأوبببباك اقاببببكاامببببكثاأهسببببل نا
نهيأوببباك المثبببواإ  ن بببااهالم بببنا كوامأق بببكامبببناقمبببال ان سبببققالمبببا سامبببكان مسبببأ كلان بببل المبببط ا

ن أ اأمبءطاال  افل اأز انهمأبا ناانهيأواكل اقأهسل امقسش ا زأس لحامناراواممانا لاثان مكسس 
مز ان مسأ كلاب لااأكفا اإ  اإماكثا ل ز امكسسأ اباكفا لاكثان  بح.افبالناقاكامالا الم نانهمأماكا

ب لباالاأببب اأسب لحانيأوبباك ان أسب لحان مأازببقاببأال اهال زهبب ا امزلب اق ببقامالبا اإ ءبباذامنوببان امببو
ل األسبباباأ نلب اكن بوان مكسسب ار ك.ا  نالب  ا لنان مالا ا ل اوب لحافب ا ا ب ان أسب ل ااانهيأوباك

 أبببكلواأ نلببااانإلنأبباجاق ببقامببباالابب فابا أسبب لحاألسببباباأ نق قالببب ا أ ببكلاان مكسسبب اقأسبب لحامما اببباا
ا7قنسأبكن الابمنالأقف قنامز ا هاذنااما ل اأأقف امز ا لوان أ نلاا.

امفناكاأملل نابلنانقملنامنانألسباب

ان أ الأا ضا اااوا بان امو.ارسباباإيأواكل اا فل ا ا مءقطان  ا ال ا-

رسباباإيأواكل ان ناأا امناإماكثاأناللاق ل ز ان امواف ان مكسس .ا أاال ان مكسس ابقساموا-
اقط قاقاراا ثا كلث النااف ل اقأ نق قال امأطق ثا  لاكثانإلنأاجاقأ زلوان أ ا لفاقأسالوان امو.

قنان أس لحامم قعاف طاف ان  ا  انألق  اقف ا لنانإلطا افإنان ن ابااان اما ل اممزاامز ارنال 
منكمااأ قناكقنفا اقرسباب اأابقكا اب قفاقوباقبااا ا اب امبناإ نكثاوبا بان امبوامزب ام بسان  ا ب ا

يكاا1974نقفمب اا21ن ماكوابا مز قان مك  اف اا1969فله  اا10إهارن اف اف نساا سبانأهاقا ان ثانل 
                                                 

 368إ  اا367اا ان م اشان سابق ار مل اسزلماناا–ا7

ان سابق ا نمكا نمكا-7 ا238اا ان م اش
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ق ببببقانهبببببسانهأابببباوان ببببل ار بببببلاببببب ايبببببانقنا ا ألناماببببباقسببببشامببببنامهابببببقلان سببببببانهيأوببببباك ا لمببببموان  ببببا
ان  ااابا أس لحان امام األسبابانيأواكل .ا1975اانه 03

مبكلا افمنانألسبابان ااكل ان أ اأبكك اإ ب ان أسب لحانهيأوباك اوباقب ان  وبقوامزب ان  ب قض
مكلاأم نااا اق ل مكلاأم نااامنان أمقلنابا مقنكانأل اأم نان مكسس امناف ضانهساااف ان سققان أنافسل 

قمببنانألمثزب امببنانألسببابان ناأابب امبناإمبباكثا امبنان  لببالاباألمبباذانهاأماملبب ان مه قمب امزلابباا باألاق 
إمباكثاأق لبشان امبواببلنان هب قعاقنأليسبالا اأناللارقا ل ز ان مكسس األسباباكن زل امثوا ا  اأاكلكان اأباك

قيببكا ااابمباالنببأ امنب اإ ءبباذاباببضامناوببان امببون ببوابابضانأليسببالارقاإ ءامابب امبناراببوا فبشان م كقكلبب 
رقاأاملشامامقم اق كناامناراوا زقا ا اإلكماج ال قنان سببا ا جامنان مكسس ارقهال واااق ك ا
ا1ق كثاقن كثاقن أ اأأطزبان أ زلاامنامككان اماو.

ا(ارقان ق مبب اهسببلماافبب ايطبباعان بنببباذFin de chantierقفلمبباال بباا ا بب اننأابباذان ممببب قعا)
 بل  اأ بب جان أسبب ل ااا اقنألمبءاوان امقملبب اف بكانمأب  بباان  مبباذام بقكنام ببككثان مببكثاناب نا طبلابب ان امببو

ان أ اأ كاابسببااامناكنم ثان أس لحان امام األسبابانيأواكل .

رماافلماال اان أم لشان ا نم  افإنناانساوا لابانوقااأقمحا لوان  اهااف أ انأهايلااا
اأمببل اإها  سبببابان ما لبب اقنهيأوبباكل اكقنانإلمببا ثاإلنامبباا انبباا ببلوانألسبببابان امببوان اماملبب افابب اه

اا فل ارقاأنالمل .

قن بل ا ارمااماا قا اووابا نسب ا زمكسسااانهيأوباكل ان ا نم لب ا بقان ااب ان مبا  ان أب اأالمب 
ن أ ا االان  قوو رقاإماكثا ل ز اقأناللا لوان مكسسااابإأباعانا ارك اإ  ان أس لحان امام ا زاماو

ا2أنأا اب وارقاأوهل ا لوان مكسساا.

قنا نا  طق ثا لنانإلا نذابا نسب ا هم ان اماوانألا نذافإنان مم عان ا نم  ايبكار اطب اببإا نذنااا
قبنببقكاقمبب قطالنبءبب امزبب اوبببا بان امببوان أ نمابباا إمببكنكان مزببفانهاأمبببام ان ببل الببألابا أهبباقضامبببشا

قل ب اأطبل باا  أهايلبب ا ا بلناألابوان أ زلبوامباارم بنامبنامبككان أسب ل ااقا اممثزب ان امباواقوبا بان امبو
بمببأناننأاببباذانهسببأ كنلابمبببباك ثامببناوبببا بان امببوان أببب اأز مبب اببببإم لاممثزبب ان امببباواا158ن كق لبب ا يبببلا

                                                 
ان سابق اسزلماناك.ر مل ا-1  .368إ  ا367اا ان م اش

 370.ا انهسان م اش ار مل اسزلمانك.اا-2
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إمباف اإ بب ا امبككان همببااامبنان امبباوان أب الم ببنارنالأبأث قناببب  ابا مازقمبااالناان وببز ابأسببابانإلنابباذ
ا1 ان أ النبء ان أماق ا ق ااا أ هلفافثا ا لنانإلا نذ.ن أكنبل

قأ زببلاامببككان امببباواأاأببب ا ا أببانا ز لببالاببببإا نذا اإلناباببلنافببإنا ببوامببناقيبببفانمبباطان مسببأ كل
ن أ امكان مسبقان بل الاأبب اناامباامكيأباالنأاب ابماب كاننأاباذاسبنقناان أسببلقا لبك واببل  ان اامبوامبمنا

قن بل الاأبب اإاب نذايبب  ا  مالبب ا اابافأب ناان أ امبكان مسبببقا سبنقنااممبونابالان أ امبكان اباك امبشان أسب
مببنا ببلناا31إلانبباان ممبب عان ا نمبب  امبنا بب وان مبباكثا ان امباوانألابب نذامببنا طبب ان أسب لحانهيأوبباك 

ن أب اأمنبشاأسب لحا بوارالب اا05قن  ءاذا واي ن اأس لحانيأواك ا  يبااأل  بالان مباكثاان م سقلاإ  ابط ن
بببواقل أببامزب ال ب ام قبباااأأمثبوافب ا  نمببااا اقطانهسبأهاكثامبنا بكمااان أ امبكان مسببقلسبأقف امب ا

إماف اإ  افأحان مااوا م نيب امهأمل ان اموان أ اأ قلابمأابااأاااقف اا زأم لشان مامقواب اف ا لنا اما ل 
هاأماملب ا ز هبااانإلطا .ق قاماالببلنامبك ار ملب ان  مالب ان أب اقف  بااأبك وان كق ب امبنا ب وان سلاسب ان

ق بببقانألمبب ان بببل الهسبب اإيوببباذافمبب ان امببباوا لبب انألاببب نذامبببنا ايببك انإلم بببانامزبب انهسبببأ  ن انهاأمببام 
با   لا ار ث امنال  افالارنهسالامنالمقواناامالا زأ امك ا قنارنالالامزقناباسأ   ل  ان أ امكان مسبق

اان كق ببب األوببب ابانألممببباوار ان  رسبببماوامبببنال ببب انأسببباذوامبببنان  مالببب انهاأماملببب ان أببب النبءببب اأقف  ببب
ان قطن ارثناذانأل مااانهيأواكل ان أ ايكاأمط  لان  ا زقامكسساأالارقمواناال؟

اما13/97نظام التقاعد على ضوء األمر امالثاني الفرع

13/97إنببب اب بببب نذثانألمبببب ا
ن مأازببببقاا12/83ن ماببببكواقن مببببأملا ز ببببانقناا1997مبببا اا31ن مببببك  افبببب ا2

سببببن ان ممبببب عان ا نمبببب  اأمامببببلاامببببشان سلاسبببب انهاأماملبببب ان ااكفبببب ا  زببببقامناوبببببامبببببءواان ببببل  ابا أ امببببك
قنمأوااان بطا  ايك انإلم انا او اقرناااروب ااأم وا ااسا وان   قمااان مأاايبب افب ان ا نمب ا

  ث ثان أس ل ااان امامل ان أ اروب اان مكسسااانهيأواكل ان ا نم ل امسب  اا ا1994نبأكنذامناسن ا
نابالان أ امبكامبشا افنابكوالابا  امبناااب  اق لناطباااف اإطا اسلاس ان أو لحانهيأوباك ان منأااب ا اا

قمنااا ار   انابالان أ امبكامببشان بأ وامب طامبكثان امبوا ا(12/83ن أ وام طان سنان  انقن ا)يانقنا
ان  انقنل ان مطزقب .

 

                                                 
 .33اا ان م اشان سابق اك.القسفاإ لاسا-1

سببببن ا ا19جا امبببككا ان مأازبببقابا أ امببببكا12/83ن مابببكواقن مببببأملا ز بببانقناا1997مبببا اا31فبببب اان مبببك   ا71-81نألمببب ا-ا2
ا.7881
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امنظام التقاعد مع اختالل شرط السن مأوال

م ب  ان ه ب ثانألق ب امبنا بلنانألمب افإنب اأبلا زبقاقألقوامب ثافب ان ا نمب اا06اكثابناذامز اناان مبا
ا.1قن ل ال اافم ان اماوانألا نذاق ك لاكقناسقن لار اكقنافم ا لب انألاب نذ اناالاأ امكابم وااكلك

ا.ن مأازقابا يااان اموا11/90منايانقناا04قا03رقان همااان منوقاامزلااابا مقنكا

نألاب نذامبنان  وبقوامزب اأ امبكا امبواإلناأبقف اامزب امبكثاممبوافازب انببأ اا لباام بنافمب ا-را
 لااأاأب اف ا  لافأ ناامموا سبا ا(اسن امز انأليو32مناااكفشانمأ ن اااأااكوانثنألناقث ثلنا)

امن هأ ناان أا ل  لنان ناالا

نأللبببالان أببب اأ امبببب امناببباان اامببببواأاقلمبببااالقملبببب ابانبببقننان أأملنببببااامزببب ان مبببب ضاا-
اقنألمقم اق قنكاان امواقن بطا  .

فأب ناان اطببوان  انقنلب ان مكفقمبب انألابب ارقافأب ناانهسببأهاكثامببنان أابقلضامببنان اطببواا-
ان مكفقم انألا .

افأ ناانهسأهاكثامنامااشان أ امكان مسبق.ا-

سنقناان مسا م ان هازل اف ان ثق ثان أ  ل ل ان قطنل ا ماا قامنوقاامزل اف ان ماكثاا-
 ر امز ارناأ سبابمافامكأاا.ا12/83انقنامنايا22

م   افإنان مم عان ا نم  ارنمأانابالان أ امبكان نسبب اا23قمنا  وان ه  ثان ثانل امنان ماكثاا-ب
ن ببل الاأببب افبب ا  ل بب انألمببب اثببان اناببالامببنا لببباايلمبب ان مابباشاباببكانابببالان أ امببكان  امببوان ببل الم بببنا

مز امااشان أ امكان ل ال قنانسب امشامككاسبنقناان امبوان ااموانألال اكنممااكقنا ل وامنان  وقوا
 قل  ابأقف اباضان م قطا ككأااا لوان ه  ثاق  م

(ا50لسأطلشان ااموانألال ان  وقوامز ان أ امكان نسب اإبأكنذنامناسنان  مسلنا)ا:شرط السن
 سن ا زم رث.ا45قاإبأكنذنامناسنا اسن ا ز او

سبن ا زمب رثاا15سن ابا نسب ا ز اواقاا20ثاممواأ ك اببامالابارنالأقف امز امكشرط مدة العمل
امز ارنالألانمأماكامكثان امواممنان م قطان م ككثاسزهااطب اا زه  ثانألق  .

                                                 
 ،المرجع السابق.ن مأازقابا يااان اموا11/90منايانقناا04قا03مزلااابا مقنكاقا  ان همااان منوقااا- 1
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  بنامبااأابك انإلمببا ثاإ لب ا بقارناأوبهل ان مابباشافب اإطبا ا بلنان ناببالاأاأبب انااملب اق لب ايابزبب ا
ن أبب انسبأنأ امببنار  اماباارنبب ا ا1 بب انمباطامببأاق اف ب  زم نااب ا أب اباببقكثان اامبوانألالبب ا امزب ارقام نقا

لم نا النان ااموان  لالابنماطامأاق ارقالسمحا  ابل  ا  نان مالا قامبكلام نااب ان ماباشاألناأوبهلأ ا
اناامل .

ق لناماالااز المثوا ط نامز اموز  ان اامواب لااهالبأم نامبنان  وبقوامزب اأ امبكا امبواا
مبنايبانقناا16اان موهاثاف اإطا ا لنان ناالاهاأنطبقامزلاباار  بالان مباكثاقنأل ث امنال  افإنان مااما

ر اهالم ببنا وببا بان مابباشان نسببب ارنالسببأهلكامببنان  ببكانألكنبب ان ممبببمقنا ان مأازببقابا أ امببكا12/83
ا.2 زمااش

اقبا نا ا الوان  طق ثان أ اأمل وافإنان مم عان ا نم  انسأقابارناهال قنامثوا بلنان أ امبكاإها
ق زأأ لببكامزبب ال بب انمأبب ا ببوايبب ن الوببك وان مسببأ كلا ابطزببامببنان اامببوانألالبب ان مانبب انهسب اكقناسببقنو

ب لببااها اق ببلنا مالب امنب ا اببلوان همب  ا3بإ ا ب ان اامبوانألالبب امزب امثبوا ببلنان أ امبكاباطببواقمبكللانألثب 
رنالاببب امناببااوبب ن  اقل بب االم بنان  بب لامببنان أ امببكان نسببب اإهاببباإل نكثان منهبب كثا  البب اقن أبب النبءبب 
  بنان ممب وايبكالطب رابا نسبب ا ابطزبا أاب اق لناماا قااا  اب ان اموا بك ان وبنكققان بقطن ا زأ امبك

 زالبقبان أب ايبكاأمبقباإ نكثانألالب ا ا مبءقطااان أب ايبكاأمبا سامزلب ا با أاملشامبث جاقال ب امبنارابوا
لامبببنا بببوان سبببزبلااان أببب اأمل و.فانببباان ممببب عا مزبب امزببب اأ بببكللاطزبببباإ ا أببب امزببب ان أ امبببكان نسببب اببببا   

قاإنا ان ا نمب  ا ببلالأابب ضا ابلوان مسببأ  اأا  بباجان ماباوا ز مبباذان ببل ايبكالزاببباكق نجافابباهجافب ا ببلنان مببأن
 ببانانألمبب ال أ بب افبب ان   ل بب امزببب امببك ايببقثاقسببلز انإلثبببااا زالبببقبان أبب اأ ببقنايببكامسببااإ نكثان اامبببوا

ا امز ان أ امكان نسب .نألال ارثناذاأ كللاطزبانإل ا 

ق نباانأسباذوا مببالناريوب ان اامببوا لب انألالبب امبنان أ امببكاكقنامب طان سببنامأب اأببقف امزب امببكثا
كفشانمأ ن اأااا ك ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذان أ الزأ لا اسن ا17ممواأ ك اب
سببن ؟اأب ببب اا35أببب ام أهابب اق ببب ا اوببب اقرنان سببنان أبب اأ بببق الان  وببقوامزبب ان أ امبببكاأا ابابباامنهبب كن

نهااب اأأم ق ا قواسلاس ان ونكققان أ اأ قلامز ان أمامنابلنانألالاواق  واامن ا ممانان أقن نا
ا او اقرنافم ا بل ثامنان م زهلنابأ  ام اأأا بامناكفشانهمأ ن اا. ان ما  ا زونكقق

ا
                                                 

ان م اشان سابق. ا71-81م   منانألم اا3ن ه  ثان ثا ث امنان ماكثا-1
ان سابق.ا ا71-81م   امنانألم اا3منان ماكثاا5ن ه  ثاا-2 ان م اش
ان م اشانهس . ا71-81ألم امنانا7ن مك ا ابا ماكثا ام   ا3ن ه  ثان  نبا امنان ماكثاا-3
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  :ثانيا: نظام التقاعد مع إختالل شرط مدة العمل

 انبااأمنبشامزب اوبا بان امبوا ان مأازقابا أ امبكايببوان أابكلوا12/83منان  انقناا10إنان ماكثا
سبن ابا نسبب ا زاامبواا60رنال   اق كواإ ا  اماموامزب ان أ امبكا أب اقا بقابزب ان سبنان  انقنلب ا بل  ار ا

بواها اسن 15إلنا لالأقف امز ام طامكثان اموان  انقنل ان مطزقب اق  ا اسن ا زاامز ان م رثا55ن  اواقا
ا71-81  بنان ممب عامببنا ب وانألمبب  اسببنقناا05ببكامزلب اأم لببنالامبنان  لباكثافبب امبكثان امببوافب ا بكقكا

قال بب اأ بباافاببوان ابب قفانهيأوبباكل اقانهاأماملبب اا10مببكوان مبباكثاا12/83ن ماببكواقان مببأملا ز ببانقنا
سبببنقنااا05ملنافبب ا ببكقكاب لببااريبب ا زاامببوابببكوا لبباكثاسببنقناان امببوانهسبببأهاكثامببنانمأمبباكاسببنقناان أببأ

امقال  ابامأماك ا أءطل ا الانهمأ ن ااان مطزقب 

اسن .ا60سنقناامز انأل ث اإلنا انان ااموالبز ا05ا-

اسن .ا61سنقناامز انأل ث اإلنا انان ااموالبز ا04ا-

اسن .ا62سنقناامز انأل ث اإلنا انان ااموالبز ا03ا-

اسن .ا63سنلنامز انأل ث اإلنا انان ااموالبز ا02ا-

اسن .ا64سن اقن كثامز انأل ث اإلنا انان ااموالبز اا01-

مزبببب ارناهالببببألاإ ا بببب ان اامببببوامزبببب ان أ امببببكاباببببلوان  لهلبببب اإهاإلناأببببقف امبببب طاماببببلاقا ببببقان أببببب نلا
ن مسبأ كلابببكفشانهمبأ ن ان أاقلمبب اقن مسبا م ان ا نفلبب ا بك ان المبب ان م زهب ابأسببلل ان أ امبكاقا بب اكنممبباجا

ا.1 زأ امكان ونكققان قطن 

فأ ببببك انسبببببب انهمببببأ ن ان أاقلمببببب ابمبزببببب اريسبببباطانهمبببببأ ن ااان م ووببببب ا زأ امببببكان مز ببببباثامزببببب ا
ن مسببأ كلاقان اامببوافبب ان  بباهاان ااكلبب .اقلأمبب وان قمبباذان ماأمببكا أسبباسا  سببابانهمببأ ن امببنانألابب ا

(انمبأ ن اا12ثنلامب ا)ن  امشا  مأ ن ان ل اأ اماوان ااموارثناذان ما انأل ل امنان امبو.اق بقال بك ابإ
اقن أ اأمثواف اريوا اا مساسنقنا. اما لاجامز ا واسن اأ قنام واكفشانهمأ ن ان أاقلم 

                                                 
قأبب  ان امببوا امببشاكفببشان مسبا م ان ا نفلبب اقنهمببأ ن ان أاقلمبب  اإنب ابامأمبباكاسببنقناان امببواباببلوان  لهلب ان م ببككثايانقنبباا-1

  بنامباالابابامزب ا بلنان  بانقنا ال بقنان مسبأ كلايبكاسبا لاب بقامبنانمأوبااان بطا ب  الءاك ام اناممز ا ل زه امامواف ب 
فابببقال لببكامبببنا األنبب انمببباف اإل  ايبب ا زمسببأ كلابأ زلهببب ابببكفشا بببلوان مسببا ماا امببنا لببباار كنفبب ان أمببب لال ارنبب اابباذاياوببب ن

اأ ا لفاناالان أ امك.
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رماافلماال اان مسا م ان ا نفلب افاب اأاباكواثب اامب ناانألاب ان مبا  ان  امبشا  مبأ ن امبنا
ا واسن اأ قنام واكفشانهمأ ن ان أاقلم .

قنان اامببوامنأملبااإ بب اياممب ان امبباوانألاب نذامنببلاسبنألنامزبب ارمباان مب طان ثببان افلأمثبوافبب ارنال ب
ا.81/71منانألم ا03أأطبل اا زماكثا.1نأليوا لسأهلكامنا لنان أ امكا سبا لوانأل  ال

قامبنا بلنافإننباانسبأنأ ارنان ممب عان ا نمب  اقفب ا مالب ار بب ا ابلوان همب امبنان امباوابأم لناباامببنا
ا10 ان اموا  وا لوان سنقناا ماا انانألمب اسباب اجا سببان مباكثانمأماكاسنقنااأأملناكقناطزبامما س

اقامنااا ار   اأقفل اف اان اموا زمبابان ااطوامنان امو. ا12/83منان  انقنا

لم ننبباارنانسببأنأ امببنا ببب واك نسببأناا مبب قطان أ امبببكامببمنارنامأبب ان اكلبببكثان مأمثزبب ارساسبباافببب ا
رناااأابب امبنارسبا لبا ابا اممنان أ امكاكقنام طان سنرقامكلار لوابالنانهمأ اأ هلضاسنان أ امك

ن سلاسب انهاأماملبب ان أبب اُقاببكااألاببواأ هلببفان مببءطانهاأمبام امزبب افمبب ان امبباوانألابب نذافبب اإطببا ا
با   لامنارنال  امنامأن ارنالكث ارلماامز ان  رسماوان قطن ارها ام  ز انهنأ اواإ  انيأواكان سقق

ا17ف ببانانألاببك اإفباأالامببنان أ امببكاكقنامب طان سببنابأببقف  لامزب امببكثاممببواا ق بلان امبباوا لبب انألاب نذ
  ببناق سببباأ ببا ل ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك اقنهاأمببام افإنبب ا ببانا اببلوانألنامبب ا امزبب انأليببو.سبن 

ق قمالهسبب ا ا لببااسببا ماافب اأهببايلانسبببان ااب ان مسبباو اننا اسباااسببزبل امزب اأمقلببواناببالان أ امبك
ن بل الاأبب ا نابالايباملابلنأب انابالا بكلاانقمباا اناالان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاناأنابااامنايبو

قمزل النبء ان أه ل اف اسلاس اناأمامل ار ث اأ لهاامشا انمأب اا لوان سلاس انهاأمامل اا فل اما. ل  
ان م لطانهيأواك اقنهاأمام اهسلماامز ان مك ان مأقسطاقن طقلو.

مباوا لب انألاب نذا ا لبااهل مباقنا مب قطان أ امبكان مسببقاقها زأ امبكان نسبب اببا نا اإ ب ارنان ا
اقها زأ امكاكقنام طان سنانأساذوامنام قطامما سأالا  قان أ امكاف ااوان ناالان  انقن ان  ا  ؟

 شروط التقاعد للعمال غير األجراء.: الثاني المطلب

 امبكان مق قثبب امببنانهسبأاما اقن ببل انأسببماا  بكام فبباان ا نمب افبب ام  زبب اسباب  اأاببككارنامبب ا زأ
ممبباانسببأقاباناامباااكلببكنا زأ امبكاابباذامق ببكنا  بوانألنامبب امبنا بب وايقنمببكوا ابأا لبك ااقمببكلاقمبق اا

ن مأمثبببوافببب اا12/78ق بببلناأطبل بباا مبببباكئايببانقنا ان أبب اأمبببموااملببشان همبببااان مانلبب افببب ايقنمبببك اان اامبب 
منبب امزبب ارنببب ا اا187اذالببناامببنا بب وار  امبب اهسببلماان مبباكثان ببل اابب ان  ببانقنانألساسبب ان اببالا زاامببو

                                                 
ان سابق. ا81/71منانألم ا03أطبل اا زماكثا-1 ان م اش
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لسأهلكان اماوامنان  قاف ان ممانانهاأمام اقل ككابمقاب ان  انقناأق لكانألنام اقأماثوان منافشاف ا
امااوان ممانانهاأمام ا املشان اماو .ا

بانباان مباكثان ل اااذالاكفاإ ب اأق لبكانابالان أ امبكا سبا17/88قبا هاواألاوكق ان  انقنا
قيقنمكاأ كل انإلمألا نااق لناأق لكان أمقلوا ا لاال قنان أق لكابا نسب ا  قنمكاأ كل ان   قق انألق  امن 

 ا لناطباااف ااوان ناالان سلاس افنلن ان  باملامزب ارسباسان مبنا انهمبأ ن   اب سبان ماكثان ثانل امن 
ان مبن امز ارساسان   بان قن ك.

ن مأازقابا أ امكارنان أ امكا قاما  اقم و السبأهلكاا17/88 ث امنايانقنانمأب اان ماكثان ثا
ن اامبوانألالب اقان اامبواامز ارناأأقف افل امب قطامالن .قن م وبقكابا اامبوا نبا امن ان ااموامك ا لاأ 

ن مأازببقابا أ امببكالاأببب ان ببناان اببالاقن م اابب ا ناببالان أ امببكابوببه اا17/88ألنان  ببانقن ا لب انألالبب 
ن مأازقابا ممانانهاأمام اا77-17قمن األاسنانوقااأنالمل ا او ا ا م سقلا ا ا ماابلناومام

ن ل ارقمحان م قطان  او ابا امباوا لب انألاب نذا ز وبقوامزب ا بقان أ امبك.فماا ا زاماوا ل انألا نذ
ا  ام قطانهسأهاكثامنامااشان أ امكاف اإطا ا لنان ناالا؟

ن ماك ببب اقن مأممببب اببببباألم اا17/88مبببنايبببانقناا6 ببببناان مببباكثااناابببب امزببب ا بببلوانهمببب ا ل انابببقك
1996/07/06ن مبك  افب ا96/81

1
ن أبب انوباافب اف  أابباانألق ب امزبب ارنب ما أأقيببفا، المتعلييق بالتقاعييد 

اقاقباانسأهاكثان ااموامنامااشان أ امكامز انسأهاذان م طلنان أا للنم

اسلناسن ابا نسب ا زم رثق مس اق م ابزقشاسألناسن امز انأليوابا نسب ا ز اوا-

قيمباذا مسب اممب اسببن افب ان امبوامزبب انأليو. رمباان بناان أطبل ب ا اببلوان مباكثامزب ان امبباواا-
مز ارن م ن سبناان أ اأناامن 9بم أم ان ماكثان أاسا ا ا77-17 ل انألا نذالأمثوابأ  الان م سقلا

ا  ما88-17منان  انقنا88ق1كقنان مساسابأ  الان ماكألنا ان أ امكان أ اأ قوان  قاف امااش

اسن ا ز ااو.ا67-

قبابببلنافببإنا بببلوان مبباكثارمببا اان ببب اسببنان أ امبببكاق ببلاأمببل ان ببب امببكثان امبببواااسببن ا زنسبباذ. ا66-
سن اا87ن مأازقابا أ امكاق  اا88-17منان  انقناا6 ل  اأب  ا  انهسااان م ككثابا ماكثا ان مطزقب 

ا.قن أ اسنهوز اف ان ه قعان أا ل .2اممو

                                                 
ا.7883 سن اا17جا امككا ان مأازقابا أ امك ا7883اقلزل اا3ن مك  اف اا83/79نآلم اا-1
،إال انه فيما يتعلق بشروط التقاعد فرقيت دون تغيير بنص المادة  15-95ألحكام المرسوم  798-75ء المرسوم رغم إلغا - 2

 .79/77/7275،المؤرخة في  37،ج ر عدد 798-75من المرسوم  8
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اشرط السنمارع األولالف

 ب ان سبنان أب الهأب ضامنبك اارنا اإنان سنان أ اأ قوان  بقافب ان  وبقوامزب اماباشان أ امبك
فزبل  المبنحا  بب افب ان  ن ب امبشاإفاكأب ابماباشاأ بوام بوانألابب ا ان مب االوبابامزلب امقنوبز ان امبو

 ا قان سنان ل الهأ ضار ان ل ا انالأز اوابأكنذاممز ارقان مك قوان ل ا انالأ اماوابامز ابوه امام 
اامنكوانن هاضان  ك ثامز ان امو.

فا قمببال ا اإناأ كلبكاسببنان أ امببكافبب ا ببكالنأاببااأاأببب اقسببلز ا ببك اوببانا ان سلاسبب انهاأماملبب 
ف كاأ قلا ا اااأأثل  ااف اي ن اأ كلكان سنان أ امنك االأز  ان مكمناركنذناان أ امك انهيأواكل اقان ما ل 
رقامز ان ا سايكا ااوان مسنلنامز ان ب اذاف اسققان اموا سباسلاسأااان مسط ثن   قم ابأمالشان ام

أببقف امببب قطان بببكفشان هابباواألكنذناان أ امبببكابوببب فانابب  لامبببنامقنوبببز ان امببواقاأببب  ان م بببانا زمببببابا
ا.1 لنا سبانأل كنفان أ اأوبقناإ  اأ  ل ااا ان ااطوامنان امو

ف فبشارقا هبضاسبنان أ امبكا ااساأمقلوانابالان أ امبك ماارنا أ كلكاسنان أ امكاكق ا بل اف ارس
ا2  اأأثل امبام اف انسب اقيلم انألكنذناان أ اأمنحاف ا لنان مااو.

 لبباافببب ا بببلنانإلطببا انابببكان مازبببسان ببقطن انهيأوببباك اقانهاأمبببام الك ببكامبببنا ببب واأ بببا ل وا
قمببكلانمبببأ نط افبب اإطبببا ا ان سببنقل ارنا هبببضاسببنان أ امبببكافبب اإطبببا ان أ امببكان نسبببب اقان أ امببكان مسببببق

سببن ا(ا بببانا ابباارث  بباان  بلببب افبب ان بببأ واا78ن أ امببكاكقنامبب طان سبببنا)أببقف امزببب امببكثاممببواأ بببك ابا
ق قامااسقفانبلن اباأل يبالا ان أقن نان ما  ا زونكققان قطن ا زأ امكاقل  اب لاكثانه اأ ابوق ثااكامكث ث

رم نامز ااق  ام وان اشا ك ان   قم اقن م  اذامنكان أط قا أمقلواناالان أ امكاممااااواسنان أ امكا
ا3نإلاأمامللن.ا

 مباارناأ كلببكاسبنان أ امببكال أزبفامببناكق ب اإ بب ار بب  اقفب ان كق بب النأاباامببنا مبناأل بب ا سببباا
فاابب ا ببلنان أببأملنارقوامبب ثافبب ا ان ماطلبااانهيأوبباكل اقنهاأماملبب اقن سلاسببل ان سببامكثافبب اأزب ان م  زبب 

قباببببكااابببببق انابببببالان أ امببببكافببببب اماابببببلان بببببكقوااسن اثلا هضاباكال  .ا36كابار مانلااق ككاسنان أ ام
ا.4سن اف ان  قلااا77سن ا ماا قان  اواف ا انااقاا17ن نامل اروبحامم نااببزقشاسنا

                                                 
1- BIT , La sécurité sociale ,un guide d’éducation ouvrière , op- cit , P47. 

2 -ا  BIT , Introduction à la sécurité sociale , éd par BIT , Geneve , 1986, P 107. 

ن سكنسبببب انألقوا سببببن ا ان أ  لبببب ا ببببقوان ابببب فانهيأوبببباك اقنهاأمببببام  ان مازببببسان ببببقطن انهيأوبببباك اقانهاأمببببام ا-ا3
 .11ااا7227نقفمب ا ا78ن كق ثان اام ا ا7227

4 ا- Encyclopediauniversalis France -sécurité sociale, S-A , France 1997, p 9. 
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إلارناسبنان أ امبكا اإنان سنان م قوا ز قاف ان  وقوامز امااشا بلسا بقاكنممبااسبنان أ امبكا
 ايبفامما سبب انمباطامب بحابقيبباا امبوارقان أب امنببك االءباك اممزبب  بقان سبنان ببل ال ب  امنبك اان اامببواقا

قف ا لنانإلطا افإن الم نان ا لامز ارنان اماوال فمقنان ل اباإ  ان أ امكايبوا وق الامزب ان  بقا
ف اركنذنااأسمحا الابأزبل ا اااأالاق ااااامنا لاأ اا هبا أال.ا مباايبكالبألاأ كلبكاسبنان أ امبكان أب ا

ءباك ثام بباناممزبب امببناط لبقانهأهايلببااان اماملبب اقانألنامب ان كن زلبب ا زمكسسبب افانببااأم بنان اامببوامببنام
لابارنال قنا لنان سنا قانهس ان سنان ل الم ناببزق  ان  وقوامز اركنذنااف اإطا ان ناالان ابالا

قفب ا ثلب امببنانألنامب افبإنان سبنان م بقوا زمابباشا بقانهسب ابا نسبب ا زانسببلن.قكقوا انإلاببا  ان ه نسب 
ا7ر   اأ ككاسنان أ امكابط ل  ام أزه ابلنان انسلناق ا باال قناسنان أ امكابا نسب ا زم رثاريواب مس 

 .1سنقناامن ا ك ان  اوا

اأوال:النظام العام في مجال تحديد سن التقاعد.

ا1985فلهب  اا09ن مبك  افب اا35/85قف اا زم سبقلا ا  كا ككاسنان أ امكا هم ان اماوا ل انألا نذ
قابا ممانانهاأمام ا  م ااان م نق لنا نماطا ل امأاق ان مابكواقان مبأملابم أمب ان م سبقلان مأاز

منببب امزبببب ارنببب ما كقنان مسبببباسابا مبببب قطاا09با مبببباكثا ا1996نببببقفمب اا30ن مببببك  افببب اا434/96ن أنهلبببل ا
ن أ امكاان مأازقابا أ امكافا سنان م قوا ز قاف امااشا12/83منان  انقنا21قا08ن م ككثاف ان ماكألنا

-51وهي نفسها األحكام الواردة بالمرسوم الجديد .سن ابا نسب ا زنساذ ا60سن ابا نسب ا ز ااواقاا65 قا

 السالف الذكر. 982

 ار اكقنان مساساباهسأثناذناان أ اأ هضامنان سنان  انقن ا زأ امكابا نسب ا  ماااان اام ا
نذاأازقانألم ابهم انألا نذارقا ل انألا نذافإناسبناقابا نسب ا زاا ثامناا نذا  بان أ  ل ان قطن اسقا
ا05سببن ا زنسبباذار ا فاببااببببباا32سببن ا ز ابباواقا35ن أ امببكابا نسببب ا همبب ان امبباوا لبب انألابب نذا بببككااب

اسنقناامبماا  امزل ابا نسب ا هم انألا نذ.

اذان ببل اقارلمبااببا نا ا  سبأل اقا ب اسبناأاأبب ام أهاب اإلنامباايق نباابا سببنان مأقسبط ا زامب ا
لسبباوا ببك ان من بب طلنافبب اوببنكققان مببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألابب نذا ببقوان أهبباعا ببلنان سببناببببا نا ا

ا زم اق ان م كم ا قوا لنان مقمقع.

(اسببن ا ز ابباوا66ألنان ممب عان ا نمبب  ا ببككاسببنانإل ا بب امزبب ان أ امبكا زامبباوانألابب نذابسببألنا)ا
ن مأازقاا17/88ن ساكس ان ه  ثانألق  امنايانقنااقف اا ناان ماكث ا(اسن ا زنساذ77ق مس اق مسلنا)

مزب ام بسامباا ان ل اااذالق كا اف انألنام ان أ ا انااأسقكايبز ا لمموااملشان همبااان اامزب ابا أ امك
                                                 

1- BIT, Introduction à la sécurité sociale , op- cit ,p 50. 
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نا اناا اب لاا اناام قطانسأ  اقامااشان أ امكاأ أزفامناناالاإ  اف   ا اناسا لاجاف ان سابق قن 
ا(اسن امز ان امقل.55(اقا)60سنان أ امكاأأ نقراماابلنا)

 ا(اسبن 60فلماال باان ناالان ابالا ءلب ان ه  بلناقن مبقاهلنا)نألمبقننان م  مبلن(ا بككان سبنابببا)
اسنب .اا55رماابا نسب ا زمقاهلنا)نألمقننان نمطلن(اقمماوان مناالاقمماوان س  ان  كلكل اف كا ككاببا

سبن ا كمبب ارقاا30االان بللناببب  قنال ب اببباسبن ابا نسببب ا امباوان منبا50قلم بنارناأ هبضا أوببحا
قرلماجابا نسب األمقننان س  ان  كلكل ان م نق لنا مان اأاأبب ا اسن امموامز انأليواف اممقان منالا20

ا7ماي .

ا12/83(امبنان  بانقن01ف ب ثا)ا06أبلاأابكلوان مباكثاا1996اقلزلب 02ن مك  اف اا18/96ققف اجا  م 
 لأقيبفاقاقبباانسبأهاكثان اامبوامبناماباشااممنانألم امز اماالزب 03كثا لااأناان ما ان مأازقابا أ امك

امن أ امكامز انسألهاذان م طلنان أا للن

 لب ارنب الم بناإ ا ب ان اامزب امزب ان أ امبكابطزبببا ابزبقشاسبألناسبن امبنان امب امزب انأليبوا ز ابوا
ناسبنان أ امبكا زمب رثان اامزب ا(اسن ا امز  اقامنا نبباافإننباانسبأنأ ار55منااانبأكنذامنان  امس اقن  مسلن)

ب لااهالم بناإ ا أاباا ايكاأءل اقاروبحابإم انااامقنوز اممزاااإ  ا ال اسنان سألنامثزااامثوان  او
قاإهافبإنايب ن اإ ا أابااكقنا اإهابنباذنامزب اطزببامنابا اسن ا ماا اناساب اا55مز ان أ امكاببزق اااسنا

اأب ابمثاب اأسبب لحاق بلناطباباجافب ا لبابان بناان وب لحامزب ا بلوا  ب امنااالاأب اي ن نجامكللانألث ارقال
قارلمباا ءلبابار  بالايمبامل اأ بفامنبكا بلوان  باهااقاأببلنان اب نذا ان  ا  امناط فان مم عان ا نم  
امناا نذام ا ه ا لوان م قط.ا

 سببنا انباان1982مببا ساا26فإنبب ايببواوببكق ان م سبقلان مببك  افب ا ارمباابا نسبب ا ز ببانقنان ه نسب 
أبا لخاك بقواا1983رف لبو01قنبأبكنذنامبنا اسبن ا65ن م ق ب ا ز بقافب ان  وبقوامزب اماباشان أ امبكا ب ا

إلارنبب ايبكاأبلان مطا ببب ا اسبن ا60 بككاسببنان أ امبكابا ا7-157 لب ان أنهلبلاق سبببان مباكثاا1982م سبقلا
1982ن م ذان ل ا  سافلمااباكابم سقلاما سا ابأ هلضاسنان أ امكانبأكنذنامنان سألنلاا

ا.7

                                                 
7- Une jungle juridique, Algérie actualité, N° 857 semaine du 18 au 24 mars 1982,p6. 
7Dupeyroux (J.J) ,op-cit, p374 à 375. 
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 ثانيا: حاالت أخرى لتحديد سن التقاعد.

إناسبنانإل ا بب امزبب ان أ امبكافبب اأ كلببك ااأ مبشارلمببااإ بب انمأببا ناان مسببأق ان وبب  ا زامبباوا
ا40 لااف ا قن  ا ارقامناا نذانألمماوان ماي اقان  ط ثان أ ال نق قناا اسقنذا زاا ان ل ايكالولبال

قا لناف اإطا ان مانان مباي ا ااشان أ امكامنان سنان ااك كق  الألاأ هلضان سنان م قوا ز قاف اما
مببناا7مبنا ب وان مباكثا اق ببقامباار بلاابب ان ا نمب افب اإطبا ايانقناباان مبنالا زأ امبك اقان وباب اقن  طب ث

ن مأازببقابا أ امببكاب لبببااأببناامزببب ارنبب ما لسبببأهلكا18/96مببنانألمببب اا04ن م مزبب ابا مببباكثاا12/83ن  ببانقنا
ناف اا قفاأأمل امز ايك ا ااامنان م  امنان مااشايبوابزق الان سنان ااكل ان اماوان للنالامزقا

مز ارنالألاأ كلكايامم ان مناوبان مل ق ثاقانألمما ان مناسب ا اااقامكثان اموان بكنلاان مطزبقبا ا زأ امك
مزبب ارنالببألافببب ان م ابببواكفببشانمببأ ن اااإمببافل اأ ببقنامزبب امببباأقا ايمبباك اامببناط لببقام سببقلاأنهلببل 

ا مسأ كلاب لااأ ككا لهل ا سابااابم أم ان أناللا .ن

1985فلهب  ا09ن مك  افب ا95/17ن م سقلان أنهلل ا يلاقبا هاواألاوكق ا
ن م بككا طب قاأطبلبقا1

منببب ان مأممبببب امبببناط لبببقان مبببباكثانألق ببب امببببناا04قن بببل اأبببناان مبببباكثا ان مأازبببقابا أ امببببكا12/83ن  بببانقنا
1996سبأمب ا18 ان مك  افا310/96ن م سقلان أنهلل ا يل

ا.2

أبلا زببقا انبب اأأ زببفابببايأ نرا ان مأازببقابا أ امببكا12/83مبنان  ببانقناا07مزب ارنبب ا أطبلببقان مبباكثا
يامم ان مانارقان مناوبان أ اأأمل ابا قفامزب ايبك ا بااامبنان مب  اقنألممبا ان مناسبب ا ابااقامبكثا

ممثببوان ببق ن ثان م زببفابا مبببماناامأأ ببقنا ببلوان زانبب امببن ان امببوان ببكنلاان مطزببقبايمبباك اافبب ا ببلوان ماببن
ممثبوا اممثواق ن ثان و   اممثوان ق ن ثان م زفابا امو اممثوان ق ن ثان م زفابا ما ل  انهاأمام ا  ملس

ممثزبلنا اممثبوانهأ باكان ابالا زامباوان ا نمب للن اممثبوان سبزط ان م زبفابا قالهب ان امقملب  اق ن ثان أ طبلط
ب لباا ببلوا انامب ان مانلبب انأل ثب اأمثلزلب امزب ان مسبأق ان بقطن مبنان مسبأ كملنامالنبلنامبناط لبقان م
ان زان اأأ هوابأأسلساناامااان كن ز .

قارلماافلماال اانألم ااان موابلنابا اا ان أالاقان ناام امبنان امبواقان بللناهالسبأقفقنا
ثامكلافأحان  قام قطانهسأهاكثامنامااشان اا اف ان أأملنااانهاأمامل ابإثببااال  امبناط لقاماباك

فالاماهقنامنام طان سنان م ككايانقناجا ز وبقوامزب ا اف امااشاما اف اإطا ان أأملنااانهاأمامل 

                                                 
ن مبببببك  افببببب ا91/77طبلبببببقان ببببببابان ثببببان امبببببنان  ببببانقنال بببببككا لهلبببباااأ ا28/27/7895ن مبببببك  افبببب اا95/17ن م سببببقلاا-ا1

 .7895 سن اا28ن مأازقابا أ امكاجا امككا ا27/21/7891

 .7883 سن اا55جا امككا ا95/17ن ماكواقن مأملا زم سقلا79/28/7883ن مك  اف اا83/172ن م سقلاا-ا2
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ا20  بب ابببكواا15مزبب ارناهال بوامبككان   بببان سبنقل ان أب اأاأمببكا  سبابان ماباشامببن اماباشان أ امبك
ن مأازبقابا أ امببك.قا ببلنا18/96 مبنانألمببا05با مبباكثاا12/83مبنان  ببانقناا09قا ببلنابأابكلوان مبباكثا ا  بب 

ماالكوامز ارنان مم عان ا نم  انسأك  امبك ار ملب اأبقفل ا مالب ا ابلوان همب امبنان امباوان اباا لناماب نا
 لببباايببببالا ا اوببب اقارنابببلاهالسبببأقفقنامببب قطان  مالبببب افببب اإطبببا ان أأملنبببااانهاأماملببب  انااملببباجاقاأامببباجا

ابإمهامالامنار ام طا زسن.

 ان مأازبقابا أ امبك ا77-91مبنان  بانقناا1نألا نذا ل امانللنابأطبلقان مباكثااإهارنان اماوا ل 
ن أبببب ا بببببككااسببببنان أ امببببكار ببببلاابام انلبببب اأ هببببلضان سبببببناا15-95مببببنان م سببببقلاا8ألنان مبببباكثان أاسببببا 

ا.ف طامن ا77قا9بم أم ان ماكثا

أ هلضاف السأهكنامناانألماااان اام اافإنا12/83منان  انقناا08ر ارن ا سباناان ماكثا
مزب ارنال بنايبكا اقل ب ابأ هبلضاسبن اقن بكثامبنا بواق بكافب ا بكقكاثب ااسنببببقنا اسنان أ امكان  انقن 

ق لناف اإطا ا مالب انألمقمب اقن مطاماباام انأاباا اسنقناامز انأليوا8 بلناق كناقن كنارقامببكثارقهكاطلز ا
ااف ان ماأمشان ا نم  .

اان اا باااإنا نالسأهكنامنا لوان  مال ا قنان اب ثاقلب  ان سكنوامط ق اا قواقمال انألماا
 لاالأقيفانألم امز ان مااكثان اامزل ان أ اأبلنا كهذانألطهاواقا ابا قثامقان م كم ا أب ل ا لوان مسأ  

ا12/83مببنان  ببانقناا08ب لبباارنانألطهبباوان ببللنالنطبببقامزببلالان ببناا ببلا سبببانبباان مبباكثا ا ببقلأال
11/83مببنان  بانقناا68اباذاأابب لهالابا مباكثانألقهكان م هق بقنا مبباا

ن مأازببقابا أأملنبااانهاأماملبب ان أبب اا7
ن أب اابباذااأ بككاياممبب انألطهباوان بللناأمببمزالان  مالب افب ا ببلوان  ا ب اق ببلاا67أمبل اببكق  ااإ بب ان مباكثا

اسن .ا18نألطهاوان م هق قناف اإطا ان أناللا زممانانهاأمام اقان للناهالأااق اسنالا

سببن ان ببللنال نق ببقنام ببكاأمابببلنال بمببقناا25لاأببب اطهبب ام هببقها ببوامببنانألطهبباواريببوامببناا مباا
امك قهاريوامنانوفانألا ان قطن انألكن ان مممقن.

اسن اقان للنال نق قناك نسأال.ا21نألقهكان با ءقناريوامناا-

قبكقنام ابوامامااانألقهكان م هق قناقان  قنم ا أ ان ك ا ان ثا ث ان م هق قنامناانسانإلنااا-
ا اناسنال.

                                                 
اا ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل ا1983/07/02ن مك  اف اا11/83ن  انقناا–ا7 ا.7891 سن اا34جا امكك
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نألقهكالققان اا باااقن موبابقنابمب ضامب منامامباا باناسبنالاقن بللناهالسبأطلاقنام نق ب ار اا-
انماطامأاق .

 امااكناامك سل  امااكنااطبل  اقطبااالألاإثبااا لوان  اهاابقثامقاأبلنال  مامااكناامل ك
ارقام   ثا ك ان مقثق(.امااكناام كان أمالنامااكثا ها  ا سمل ا)يمامل 

 مااأاك انإلما ثاإ  ارنان مم عان ا نم  امنلانهسأ  وارمطب ا مالب ا اوب ا زماا بكلناإبأبكنذنا
 لباامببنحا ابلوان همبب اإمألبا ناافبب ان أسبابااملببشان   بققامببنابلنابباا ا198فب اماكأبب اا77-19مبنايببانقن

ان  قاف ان أ امك.

هلكافمب ان ماا بكلنامبناأ هبلضافب اسبنان أ امبكاأسأ ا77-91منايانقناا77قأطبل اا ناان ماكثا
قبا نسب ا زاا ثامناا نذا  بان أ  ل ان قطنل افإنالا ا(اسنقناامنان سنان ااكل ا زأ امك5بنسب ا مسا)

قأ هبضاببباسببأ ا ا10%لسبأهلكقنامبناأ هبلضان سبنابنسبب اسبن امبنا بوايسبطامبنان ااب ان بل ال بك ابببا
ف ا لنانإلطا اأطبقانهسانأل  الان  او ابا ماا كلنامز ا.قا5%رما ابا نسب ا  سطان اا ان ل ال ك 

1ن مبببك  افبب ا01/91ر نمببوان مبباكنذاطب ببباا ز ببانقنا
قبابببلنا ان مأازبببقابأ امببكار نمبببوان مبباكنذ1991/01/08 

السأهكنامناأ هلضان سناب مساسنقنا.

بواهابكا اإهارنابزقشان مكمنان سنان  انقنل ا زأ امكاق كوا ل ا افا ز وقوامز امااشان أ امك
 مناأقف ام طامكثان اموان مسا لامنا   اااف اوناكلقان ممانانهاأمام .

ا.مدة المساهمة في صناديق الضمان االجتماعي :الثاني الفرع

مز ان ااموان  ن باف ان  وقوامز امااشان أ امكارنال قنايكاما  ا  وامبكثا منلب ام بككثاا
ن مبكمنارنال مبوامبكثا منلب امالنب امبنامما سب ان نمبباطار اهببكامزب ا ا بك اوبناكلقان مبمانانهاأمبام 

ب لباامزب ان مبكمنلناكفبشانمبأ ن ااا اطبااجا لناف اإطا انألنام ان مبنل امزب ارسباسان مسبا م  ان مان 
األاوايبضاركنذنا.ا

قهاماببباواهمببببأ نطامببببكثان امببببوامببببنا بببب وانابببالان مسببببامكثانهاأماملبببب ان أبببب اأ بببباانألمبببب ااا
 قنامز ام طامكثان اموان  انقن ا ز وقوامز امااشاب لاالأ وزقنامز اماان مسنلنان للناهالأقف

السم ابمن  ان أ امك)إمان (.

                                                 
ا ان مأازقابأ امكار نموان ماكنذ ا29/27/7887ن مك  اف ا ا87/27ن  انقنا يلاا-ا1  .7887 سن اا27جا امكك
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 مباارنامببكثامما سب ان نمبباطان مانب ا ز وببقوامزبب اماباشان أ امببكاأطبقواممبباا ب امزلبب ابا نسببب ا
امب ان امبوان كق لب ا منا128قانهأهايلب اا102 منحان اا ارقامنحان بايلنامز ايلكان  لباث.اإلارنانهأهايلب ا

أسبمحاقأب  اا زكق ب ا ا1967ن مأاز  ابأكنذناان اا اقن مل ق  اقن ببايلنامزب ايلبكان  لباثان وباك ثاسبن ا
 اسبن ا  كمب ا30منا  وا لماأااا زممانانهاأمام ارناأ قنامبكثان امبوان ممبا  امبنا   ابااأ بك ابببا

أ بقنام همب ا  مباذامبكثاممبواأ بك اقف ا اهاار   اممابا الم نارنالأ ووان مكمنامزب امبنحايبكا
ا1سن .ا15با

فما  امكثان امبوان مطا ببان ممبا   امبنا   اباا بك ا لمبااان مبمانانهاأمبام ا ز وبقوامزب ا
امااشان أ امكاف ان ا نم ا؟

 أوال: المبدأ العام في تحديد مدة المساهمة في صناديق الضمان االجتماعي.

اباذالق بكا بوارنامبب ان مبمانانهاأمبام افلمباال بباان مأازبقابا أ امبكان ببل اا12/83ننان  بانقنا
لابببكان موببببك ان م ااببب ا أ لببببكامببببكثان امبببوان مطزببببقبايمببباماااقن ممببببا   امبببنا   ابببباافبببب ا انابببالان أ امببببك

سقنذاأازقانألم ابهم ان اماوانألا نذارقان اماوا اونكققان ممانانهاأمام ا ز وقوامز ا قان أ امك
أكن ا كا ز وقوامز اماباشان أ امبكاق ب اأاأبب ايوبل ثاإلنامبااسن ا ا15قن أ ا ككااب ا ل انألا نذ

ُرسبسامبمنا12/83لاقكاسببال  ارنايانقنا ايق ناابا مكثان مطزقب اساب ااف انألنام ان م أزه ا زأ امك
ن بل ااباذالابكفاإ ب اأبقفل ا ان مأمثوافب ان  بانقنانألساسب ان ابالا زاامبو12/78ن مباكئان أ ا  سااايانقن

اامبببوابامأبببا وان كمامبب انألساسبببل افبب انإلنأببباجان ببقطن امببمنانهيأوببباكان م طببطاقن نابببالا مالبب اقنسببا ا ز
ق قاماالبلنارنام قطان أ امكاأا بسامبباكئان سلاسب انهاأماملب ان سبامكثافب ا ان سلاس انهمأ ن  افنلن 

ا. وام  ز 

نام ان أ امكافب ان ا نم اساب اام فاان أ فااف اأ كلكا لوان مكثان مسا لامنا   ااا أاككاراألن
اأز ان م  ز .

سبنقناامزب انأليبوا اامبواا10فه اإطا ان ناالان االا ءل ان ه  لنايك اامكثان اموان مطزقبب اب
سن ا  كم ابا نسب اا30لقلا  واسن اممو.قبا نسب ا زمقاهلنايك اابباا180رال اأ ق امز انأليوامز ا

اسن ا كم ا  مقننان نمطلن.ا25  مقننان م  ملناق

رمبببباابا نسبببب ا امبببباوان سبببب  ا اسبببن ا امببببوامنامببب ا15با نسبببب ا امبببباوان منببباالاف ببببك ااممقمبببااببببببقا
سنقناا أكن ا10قبا نسب ا زنابالان هب   ايك اامكثان امواببا اسن اكن وان مكسس ا25ن  كلكل ايك ااب

                                                 

1 -ا BIT, Introduction à la sécurité sociale, op-cit. P61. 
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م بككثا كاب لااهال قنان مااشانسبلاامشانألاب اببوامبشامبككاسبنلنان ممبا  امبنا   ابااقيلمأب ا انباا
ا.ا1بم وامق كا

ن مبك  اا18/96مبنانألمب اا03ن ماك ب اقف باا زمباكثاا12/83مبنايبانقناا06 لباانوباامزلب ان مباكثا
مزب امباالزب ا أأقيبفاقاقبباانسبأهاكثان امباوامبناماباشان أ امبكامزب انسبأهاذان مب طلنا1996اقلزلب 06فب ا

ان أا للنم...

ل بقنان اامبوايبكايبالابامبوافازب اامز ارن ا(اسن امز انأليواف ان امو15يماذا مس امم ا)ا-
لساق امز انأليوانوفان مكثان مما اإ لااارم وامشاكفبشانمبأ ن ااان مبمانانهاأمبام .امزب ارنال بككا

اأطبلقا لوان ماكثابمقابام سقلاأنهلل ا 

نابببكان مبببباكثا ان مأازبببقابا مببببمانانهاأمبببام ا زامبببباوا لببب انألابببب نذا15-95ببببا اقكثان ببب ان م سببببقلا
 اسنقناامماا قامزل ابا نسب ا زاماوانألا نذا ماابلناواساب ا5نااسنان أ امكان ل ا فشابن أاسا امن ابل

 بل  الب بب انباان مبباكثا ارمباامبكثان امببوان مطزقبب اإلسبأ  اقا ببقان أ امبكافبإنا ببلنان م سبقلا بلالأطبب قا ابا
ان ساكس ا قان مطبقامز افم ان اماوا ل انألا نذارلما.ا

 مأاز ب ابمبكثان امبوان مطزبقبان ممبا   امبنا   اباا بك اوبناكلقارمااب وقااأنهلبلا بلوان مباكثان
ن ماببببكواقن مبببببأملاا1985فلهببببب  اا09ن مبببببك  افبببب اا31/85وببببك ان م سبببببقلان أنهلببببل ا ان مببببمانانهاأمبببببام 
ن مأازقاا12/83ن م ككا  لهلاااأطبلقان  انقناا1996سبأمب اا18ن مك  اف ا310/96با م سقلان أنهلل ا

ن م ببككاا12/83مببنايبانقنا06مبنا ببلنان م سبقلاإ ب اأطبل ببااان مباكثاا03قا02أببانابا أ امبك.اإلاأمبل ان ماك
ق قانألم ان ل ا لالأط قا  ارلماا مكثان اموان قنابان مما   امنا   ااا ز وقوامز امااشان أ امك.

ا.798-75ن م سقلا

 بببلنامببككان امبببوابا نسبببب ا زه  بببلنان  بببقناار ان ه اإ ببب ا لهلببب اإمأمببباكاا17-95ن م سبببقلاارمببا 
لببألاإثبببباااوببب أاااقنمأماك بباافببب ا بببكقكاسببببا اا1984ابببانه 01 لببباارنان سبببنقناان سبباب  ا بببب ان مسببأ زلن

سنقنااقنوفاق لناطبااجابناذامز اطزببان مانب ام اببواكفبشانهمبأ ن ااامزب ارنالبألاكفااباارثنباذاطزببا
  ببااابا مببمانان35/85مببنان م سبقلاا13قا12أوبهلأااامزبب ارسباساقمبباذانهمبأ ن ان م ببككاقف بباا زمبقنكا

                                                 
1-Une jungle juridique, op-cit  , P 06. 
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 اسبن ا15إلاهالم ناببأ ا باوامبنانأل بقنوارناأ سببا بلوان مبكثاببب انهاأمام ا هم ان اماوا ل انألا نذ
17/77/7889 لاا اناأطبلقا لوان ماكثابم وامكيااإ  ا ال اراوا قنوامهاق اااق ق

ا.1

ماام ف اناالا او ا  اقمنا لنالم نناارنانسأنأ ارنا لوان ماكثاااذااأماملاابوا اناام ق ل 
ناب نا مباانأسبلا ان مأازقابا أ امبكا لب ان أنهلبلا12/83أا لخاك قوايانقنا1984ن أ امكاساب اار ايبواسن ا

باإلماف اإ ب امبلاعانأل مبلهااا اب اناالان أ امكافنلن امناأاككارنامأ اقأا لكاأم لااأ اقمكلاقمق اا
نألم ابهم ان ه  بلنان أب اأاأبب ان همب انأل ثب اهسلمااإلناأازقا امماالوابانألم اف اأ قلنامزفان أ امك

اأم  نانا نجا  ز اما فأاااب  قياا.

ن مأازبقابا أ امبك(ارلمباا مبكثاا12/83)ن م سقلان أطبل  ا ز بانقناا31/85 مااأا ضا لنان م سقلا
 بلنارنب البألانمأمباكاسبنقنااممبوان ه ان اموان  او ابا ه  لنان مسأهلكلنامبنان ثبق ثان   نملب ا لبااببلن

إبانان ثق ثان   نمل ابناذنامز اطزبالامز ارنالألا سابانسب انهمأ ن امز ارساساقماذانهمأ ن ا زسن ا
نأل لبب ثان سبباب  ا طزببباأوببهل ان مزببفامزبب ارناأ ببشاكفببشا ببلوانهمببأ ن ااامزبب امبباأقان مسببأهلكاق بببكوار ا

ا.2ن ه را ل انألال 

نا ل انألا نذاف اإطبا ان ثبق ثان   نملب ا بلاأ بناقمنا  وا لوان ماكثافإنناانسأنأ ارنافم ان ه  ل
ر اناببببالا ا قنبببب امبنببب امزبببب ارسبببباساطزبببببان مانبببب اقابا ألببببا و اممبببمق  ابناببببالامببببماناناأمببببام افابببباو

مز ام ساماا قامزل ا ا لااب لاارك زاا لوان همب ا ا ماال شان أ نلاكفشانهمأ ن امز اماأ   اإ ألا  
هواباااونكققان ممانانهاأمام ا ءلب انألاب نذامزب ارنال بقناممناناالا ل انألا نذالأ ا)ن ه  لن(

ابا لبااب لباا اببلنان وبنكقق  بوان  ببقافب اأ وبلوا ببلوان بكلقنا)نهمببأ ن ااا(ااكفبشانهمبأ ن اااسببنقلااقن 
بوبه اإابا لبب ا)ن أ وببلوان اببب  (اق بلنامبباالمبب وافبب ا  ل ب انألمبب ا مالبب ا اببلوان همب امببنانمأمبباكااملببشا

ا.ل امزفان أ امكسنقنااممزااارثناذاأوه

قب سبببامببباا ببقاابببا  ابببب ان امببواقن م  ببباا ببك ان وبببنكققان بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلببب اا
فاناسنقناان اموافب اإطبا ان ثبق ثان   نملب ا بلاأاأمبكافب ا سباباماباشان أ امبكا ابلوا ا3نألا نذاف عاألا ا

اا.ااان هم اف ا ا بل ان  اها

                                                 
سبببن ا ا55جا امببككا ا79/28/7883ن مببك  افببب ا ا172-83سببقلان أنهلبببل ان مابببكوابا م اا17-95مبببنان م سببقلاا7ن مبباكثا-1

7883. 

ان م اشان سابق. ان ماكواقن مأملا17-95منان م سقلان أنهلل اا1ن ماكثاا-ا2
ان ملكنن ا ك اونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذنه عاألا ا.ا-3 ان امو



ممارسة حق التقاعد للعمال غري األجراء            الفصل األول
            

             

 - 163 - 

نهاأمببام افإننباانوببواإ بب ارناان مبمانناكلقامبنا ببوامبااأ ببكلا ببقوامب طامببكثان مسبا م افبب اوبب
سبنقنااقنوبفاممبوا07سبن اممبواقمزب انأليبوامناباا15ن مبكراف اأ كلكان مكثان  انقنل ان مطزقب اأ ك ابببا

مزبب ام ببسان مبب طانألقواافازبب اق ببلنابا نسببب ا  ببوان همبباااسببقنذان امبباوا لبب انألابب نذارقان امبباوانألابب نذ
ااوافلااان أ فابلنان همألن.ن مأمثواف ان سنان  انقنل ان أ الس

فل هبب ارنا ا لببااأسبأهلكامببناأ هبلضافبب امبكثان امببو ارمباافمبب ان ماا بكلنافزابباار  بالا اوبب ابابا
ا.1سنقنااقنوفا اموافاز 7ر ا91/77منان  انقنا6أساق انوفان مكثان مطزقب اقف اا زماكثا

 ا أ امبكاقأوببهلأ  مبااأ سبباسبنقناان ممبا   افب ا ب بان أ  لب ابمباهااامنبكاإنمباذان  بقافب ان
قسبأ اا10% ماالسأهلكان ماا كقنان اا ثامناأ هلضاف امكثان اموابنسب اسن امبنا بوايسبطال بك ابا

ا.5%رما امنا وايسطامنان اا ال ك ابب

إنامبكثان امبوان  انقنلب ان أبب اأ أسببا  سبابامابباشان أ امبكا ب امبكثان امببوان هازب ان أب ايمببا اا
إمبباف ا اببباا نببا امبببككاوببنهااان  بببانقنا اسببنقنااقنوبببف07مبببنن مببكمناكن ببوام ببباناممزبب اقن أببب اهاأ ببوا

 مباايبكاأ سببا بل  افب اأ امبكان اامبوا ا هأ نااممواأأ لا  سابامااشان أ امبكابا نسبب ا زاامبوانألالب 
 لب انألالب اقل ب ابمناسببب ا سبابان مبككان سباب  افبب اإطبا اسلاسب ان ب بطابببلناوبنكققان أ امبكاقوببنكققا

ن مأازبقابا أ امبكان مأممب اقف باا12/83يبانقن11ق ب ا سببانباان مباكثا اذن ممانانهاأمام ا ءل انألا ن
ا18/96منانألم ا06 زماكثا ا لااأناماأاأب اف ا  لافأ نااممواماالز ما 

 بوافأبب ثاأ امب ا   ابباان مبكمنا بب اأاقلمبااالقملبب ا زأأملنبااامزبب ان مب ضاقن ببقهكثاق ببقنكااا-
ان بامبواقنألم نضان مانل .

نان اموابسببام ضامنكماال قنان مكمنا  ايكانسأنهلا  قي افب ان أابقلضا وافأ ثانن طاعاما-
ام لط ارناأاأ فا لم ان ممانانهاأمام ابا اا ان بكن امنامقنوز ان اموارقانسأمناف .

ا وافأ ثانسأهبباكا   اباان مكمنا  امنامااشان اا ارقا لشامنا اكااممواا-

ابو.با مامب امز انأليا50لناسباماكواما انسبأ 

ا وافأ ثامطز ايانقنل امكفقم انألا .ا-

ا وافأ ثارك ا   ااان ااموان أ نمااان  كم ان قطنل .ا-
                                                 

ابا ماا12/83منان  انقناا28طب اا ناان ماكثاا-1 ابا أ امك18/96منانآلم ا15اكثن ماك   ا.جا امكك ان مأازق
ا
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ا وافأ ثاركلاا   ااان أابم ان اام .ا-

اق  م18/96قألاإماف ا ا ألنامناط لقانألم ا

ا وافأ ثانسأهاكا   ااان مكمنا  امناأاقلضابانقننان أأملنامز ان بطا  .ا-

اهاكا   ااان مكمنا  امنامااشان أ امكان مسبق. وافأ ثانسأ-

مزبببب ارنالبببببألاكفببببشانهمبببببأ ن ااا وببببناكلقان مبببببمانانهاأمببببام ار ان وبببببنكققان ببببقطن ا زمبببببمانا
نهاأمام ا ءل انألا نذابا نسب ا الوان هم رقا زونكققان قطن ا زأأملنااانهاأمامل ابا نسب ا هم ان امباوا

بنسباأ كك اايقننلنان ممانانهاأمام اسنأط قا ااا الاقنألال نألا نذاقن أ اأ قنامز اماأقان مسأ ك
امنكان أا ضا ناالاأمقلوان أ امكاه  ا.

ن مكمنان ل ابز اسنان أ امكاق لالسأقف اا من 51بم أم ان ماكثاا982-51 ماام نان م سقلان اكلكا
سببنقناام ابببواكفببشاا(5نهسببأهاكثامبنانمأمبباكاسببنقناان أببأملنافبب ا بكقكوا مببسا)امبكثان امببوان مطزببقبامببن

 نمأ ن اااأاقلضا سبان  لهلااانآلأل ما

(سنقناامز انأل ث اإلنا انان م اا ل انألال ان ل الما سانماطاا  ساب ان  بااالبزب ا5 مسا)ا-
ا(سن ا.35 مسااقسألنا)

ن ببشاسبنقناامزب ار ثب اإلنا ببانان مب اا لب انألالب ان بل المببا سانمباطاا  سباب ان  بااالبزب اسببأااا-
ا(سن ا.ا33قسألنا)

(اسنقناامز انأل ث اإلنا انان م اا ل انألال ان ل الما سانماطا  سباب ان  بااالبزب ا1ث اا)ا-
ا(سن ا.31سباااقسألنا)

(مز انأل ث ا اإلنا انان م اا ل انألال ان ل الما سانماطاا  ساب ان  ااالبز اثمبانا7سنأانا)ا-
ا(اسن ا.39قسألنا)

 اإلنا بببانان مبب اا لببب انألالببب ان ببل المبببا سانمببباطاا  سببباب ا(مزببب انأل ثببب 7سببن اقن بببكثامزببب انأل ثبب ا)
ا(اسن ا.38ن  ااالبز اأساااقسألنا)

اأااكوانسب انمأ ن ان أاقلضايسطانهمأ ن ان م واا زأ امك.

بأمب وانألسبباسان ماأمببكا  امببكثا  سببابانمببأ ن ان أاببقلضامببنارسبباسانهمببأ ن ان موبب راببب افبب ا
لاأممناإا نذنااأ هل ل اقأسالزل ا زاماوا ل انألا نذاأاكفار ارنان م سقا.1ن سن انأل ل ثامنان نماطا

 بسطان  مال انهاأمامل امزلال اابأم لنالامنام نذان سنقناان نايو ا بزقشان سنان  انقنل ا مما س ا بقا

                                                 
 .،المرجع السالق 798-75م من المرسو 71المادة - 1
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مبنانألسباسان موب راا%75ل سبابنسب ام ابواكفاالانمأ ن اأاقلم اان أ امكاف ا كقكا مساسنقنا
 لنانألساسامنان مبز ان سبنق ا  اب ان بقطن اا لااهلم نارنال وا  ثامنان نماطب ا  وان سن انأل ل

ان مبز ان سنق ا النانألا ا72نألكن ان مممقناقهالأااق ا ااا.م ث

 بلالأببقف ان مبكمنامزبب امب طامببكثان امبوان ببكنلاان مطزقببب االنإ ببانافب ااببوان م سبقلان سببابقاا لباا
سبأهلكامبنامن ب ان أ امك)إمانب (ابمب قطا اوب ابابااريبوا بكثاسن ا  لاأ كم اف ان سبنالم نب ارنال15ق  ا

ا20سبنقناامزبب انأليببوارقامبباال ابببوا05لنبءب ارنالأببقف ان مانبب امزبب امببكثاقوب نم امببنامبب قطان مابباش.ا
م ب  ثافب اإطبا ان سلاسبب انهاأماملب ا زكق ب األابواأببقفل ا مالب اكنلباا همبب اا لباارنا بلوانإلمانبب  ا1ث ثلبا.

ناااف ان قنيشاق سببامبزب انإلمانبااان أب اأ بكماااوبناكلقان مبمانانهاأمبام اإهار انألم ااان مسنلن
رمببباافلمببباالأازببببقا افببب ان ا نمببب افاببب امببببا  ا  لببببكثاقهايلمببب ا اببباام ا نببب ابا  بببك ثان مبببب نمل ا زماأمبببشان ا نمببب  

با ماا كالسأطلشان  وقوامز ا لوانإلمان ابأقف وامز امكثاممواأساق انوفان مكثان مطزقب ا ز وقوا
ق بببقامببباالببببلنا مالبببب ان ممببب عا همببب ان ماا ببببكلنا امزببب ان ماببباشاق ببب اأ ببببك اببببث ااسبببنقنااقأسبببا ارمببببا 

اا.همأبا نااسلاسل 

رماافلماالأازقابا  انقنان ه نس اقف اإطا ان ناالان االافإنام طامكثان اموا ز وقوامز اأ امبكا
مبنان مب طان سبابقان مأمثبوافبب اب لببااأبلانهنأ باوا اث ثلب ا أبأملن150 امبوالأمثبوافب ارنال مبوان مبكمنا

اث ثل امب افأ ثاننأ ا ل ا سبان م قطان أا ل م160ث ثل اإ  ا150

ا.1934ث ثل ابا نسب ا زم اان مق قكايبواسن ا150

ا.1934ث ثل ابا نسب ا زم اان مق قكاف اسن ا151

ا.1935ث ثل ابا نسب ا زم اان مق قكاف اسن ا102

ا.1942اان مق قكاف اسن اث ثل ابا نسب ا زم 159ق لناإ  ا

إلنا  وان م  ز انهنأ ا ل اق  ا  انسأثنامل افإنامكثان اموان مطزقب ا ز وقوامز اأ امكا اموا
 .2أأ ككابأا لخامل كان مكمن

 

ا

                                                 
ابا  انقنا12/83منايانقناا47طب اا ناان ماكثاا-ا1 ان مأازقابا أ امكا03/99ن ماك  

2- Jullien et Girodroux( C) , Lamy social , édité par Lamy social , Paris 1995, p 892. 
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 ثانيا: حاالت قانونية تطرح لتحديد مدة المساهمة.

 ابباافبب اوببناكلقالطب ران أسبباكوا ببقواموببل امبككان امببوان أبب الككلابباان اامبواكقنارنالسببا لا  
هسبلماافلمباال باا ان ا نمب  ا اوب اهنأمبا امثبوا بلوان ابقن  ا ثلب نافب ان ماأمبش ان مبمانانهاأمبام 

ارو ابان اموان  قناان للنايزل اماالكمنقناُمسأ َكملال.

ن أبقن نان مبا  اا اوب ا مباا بل  امبناأبأثل امزب  ا نباانأسباذوامبنامبك ا مالب ان ممب عا ابلوان همب ا
الق. الوان وناك

1983اقلزلبب 02ن مببك  افبب ا14/83  ل بب ارنان ممبب عان ا نمبب  انبباامببنا ببب وايببانقنا
ن مأازبببقاا1

مزب اقابقبان أوبب لحابمبكثان امببو.اقل ببب امبنا ببب وا ابا أ نمبااان م زهبلنافبب اماباوان مبمانانهاأمببام 
م امنببب ان أبب اأبببناامزبب ان أببب نلا ببوامسبببأ كلارنالأ ببكلاإ ببب اوببنكققان مبببمانانهاأمبببا07قا06ن ماكألبببنا

رلالامنامما س ا لنان نمباطاقاإهافإنب الأاب ضاإ ب ا10ن م أااإيزلملاابا أو لحابا نماطان مان ا  وا
 بلنافلمبباال باافمبب ا امببنا بوامبا اأببأ ل ابا أوب لح%10كجاما مبب ا ز لباكثابببا2000.00م قبب اأ بك ا

رلالاا72اق اف اا فا لااألا فشان ا قب ان مأاز  اباكلان أو لحابا نماطا ل ان مأن اماوا ل انألا نذ.
مبنا ببوامبا اأبأ ل ابم أمبب انباان مبباكثاا%72أمبافا ابباانسبب ااكج5222.22مبنابكنلأب ا أوببواإ ب ا

ا.2ا21/71نامنان  انقا23

ابقابقب14/83مبنايبانقنا10رماافلماال اافم ان امباوانألاب نذافا  بانقنار ب لاوبا بان امبواطب باا زمباكثا
لالامناأمبءلزالارقاأقالهابل.اقر ثب امنا لنافبإنان ممبب عار10أ كللاطزبان أسالوا  اف ان اماوا  وامكثا

راببا ا المبببااان مببمانانهاأمببام ان م أوببب اإيزلملبباافبب ا ا بب امبببكلان أوبب لحابا أسببالوافبب ان قيببباا)ر ا
إمبباابإ نكأاباان منهب كثارقابنبباذناl'affiliation d'office)رلبال(ارناأ بقلابامزلبب ان أسبالوان أز بام ا)10 ب وا

قفب ا ا ب ان باا اب فان ماببن ارقالق ا  قيبب ارقان منامب ان ن ابلب ارقار امب ااف ب مز ام ق امناطب
ان مازقمااان ب  م افلم بنا زالم ان  لبالاب بواممبوامنامأن ان أ و اقن ب ا.

 مببااا ببلوانأل  ببالا امب قثامزبب ا ببلنافببإنان ممبب عا ببككاابب نذناامببناق نذام ا هبب ا ببلوانأل  ببال
ن سبا فان بل  افبب افب ضام قبب امزب ا ببوا14/83يبانقنا13 سبببانباالاأمثزباا ا ابكثاأابكل اااق  لب 

كجا  بوامامببوا500.00مسبأ كلالمأنبشامببنان أوب لحاباما بب ا بك ا بلوان المبباااأأمثبوافبب ا  نمب اأ بك اببببا
                                                 

ا79جا امببككا ان مأازبقابا أ نمببااان م زهبلنافبب اماباوان مببمانانهاأمبام  ا27/21/7891ن مبك  افبب اا91/71ن  بانقناا-ا1
 .ا71-21ن ماكواقن مأملابا  انقنا ا7891 سن ا

ن مأازبببببقابا أ نمببببااان م زهبببببلنافبببب اماببببباواا91/71ن ماببببكواقن مبببببأملا ز ببببانقنا72/77/7221ن مببببك  افببببب اا21/71ن  ببببانقناا-ا2
 .جا امكك انانهاأمام ن مما
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ا ا قب ان مأاز  اباكلان أو لحابا اماواثم فاأ امنا واما اأأ ل ن%20 ل امساوايابز ا ز لاكثابنسب ا
كجامنا واماموا لالألاننأساب ايابز ا ز لاكثابنسبب ا7222.22 أوواإ  اامءلزالرلالامناأا72ف اا فا

ن مبببببببببك  افببببببببب اا21/71بم أمببببببببب ان أابببببببببكلوان بببببببببل ااببببببببباذابببببببببب ان  بببببببببانقنا امبببببببببنا بببببببببوامبببببببببا اأبببببببببأ ل ا72%
ن مأازبقابا أ نمببااان م زهبلنافب اماباوان مبمانانهاأمببام اا91/71ن مابكواقن مبأملا ز بانقنا72/77/7221

إهارن األاإ ءاذا لوان مقنكاق زقوام زااام قباااأاكا نكم اقمنامأنااارناأ  قاامنا  واماكأ ان أاسا 
ان اكفان منمقكا  لانمأبا  اااكاياسل امزب اروب ابانألممباوان بللنالاأبب قنان   لب ثانألساسبل ا  يأوباك

  الا وقوااف ااواإنالا ارساا ان بأ قواقن ماكثانهمأبا ا زمنأقجان قطن اقل  ابم أم انأل ان قطن 
7275لق لقاا71ن مك  اف اا27-75ن أ اأناق ااايانقنان ما ل ان أ ملز ا

ا.1

لاايبا وامسأ كلا لال لابا اموامز اننأسابان اماوان للنالقاهالاإ  ان مبمانانهاأمبام افب ا
رلببالامبناأمبءلزالابء نمبب اأأب نقراببلنامامبب اا72نألاباوان منوبقاامزلابباافب ان أمب لشان مامببقوابب ار افب ا

مبنا بوامامبوا لب امنأسبباقبا قبب ان  ببسامبنا722.222كجاإ  امامأ ار بفاكلنبا 722.222نا ر فاكل
اما لناإ  اسأ ارما ارقابإ ك ا األنان ا قبألن.

ق مسبمام ار بفاا722.222لاايببان مسبأ كلابء نمب اأأب نقراببلنامبامأ ار بفاكلنبا  اقف ا ا  ان اقك
ا71بسامببنامببا لناإ بب ار بابب اقممبب قناكجامببنا ببوامامببوا لبب امنأسببباقبا قببب ان  ببا522.222كلنبا ا
اما ن.

ن مأازقاب انقنان ما لب ان أ ملزب ارنابااا27-75منان  انقناا58مالم نارنان  ا امز ا لوان ماكثا
 مزباام قبباااابكاوبا م اق نابب ثامبنامبأنااارناأ بقنافاا ب اقأمبب واكمامب ارساسبل ا ز مباذامزب ان امببوا

نااانهاأمامل ايلم ا بل ثامنامسأ  اأ ا بك ان م زهبلناقأسا لاف انسأ ااعاونكققان أأمل ا ل ان  سم 
 مباايبكاأثببطامبنا ابا   لامنا واماهيأ امنان كا قنارناااأاكامبذناث ل امزب ا ا بوار ببابان امبو اباا

ام لمأالاف امااوانهسأثما .

لقمبببااأل ببببابان امبببوايوبببكان أوببب لحاا32 ببل  افبببإنان ه ببب ثانأل لببب ثامبببنا بببلوان مببباكثارمطبببااف وببب ا
ا الاقكفبببشامسببببأ  ااان وبببنكققا مبببباام نبببأالامببببنانإلمهببباذامبببنان ء نمبببباااق لببباكناان أببببأ ل افبببق اكفببببشابامببب

                                                 
لق لبببقاا71ن مك  ببب افبب اا12جا امببككا ا7275لق لبببقاا71ن مبببك  افبب ا ا27-75مبببنايببانقنان ما لببب ان أ ملزبب اا58ن مبباكثاا-ا1

ا.71ا ا7275
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مزب ارنالببباك قنان بب اكفااباارقاطزبببان ببكفشابا أ سبلطايبببواناالبب ان ث ثبب ا انهمبأ ن ااانألساسببل ان مسببأ   
ا.1ا7273نألقوامناسن 

 همب ان امباوا لب انألاب نذاااطفلمباال باام قبب امبكلان أوب لحابا نمباقمالم نام  اأ ارلمباارنب 
ر ا لاأ فشامناط لقايانقنان ما ل ان أ ملز ابوا موا لنانأل ل اف ا ا71-21ب لاا ماا كك اان  انقنا

طلاأ اأمالااا الوان هم امز انهنأساباقكفشانهمأ ن ا قن ام نااامنانهمهاذامنااا زل امنكان كفشان  ز ا
 ن اانسبان أا بان مساوا بك ا بلوان وبناكلقاقن بل ابزب ا بك ابا   لامنا وال  اه ا2  لم انهمأ ن اا

قن مبببمانااممببباارك ابابببلوان وبببناكلقاقمزببب ا رسببباااق ن ثان امبببو ا% 65فمبب ان امببباوا لببب انألاببب نذانسبببب ا
انهاأمام امناإماكثان نا اف اسلاسأااان مسط ثا أ  لقار كنفااان م اقث.

ببب ان  سببلان ببل السببا امزبب اإناببا امثببوا ببلوا لببااأببلاإمطبباذانألق قلبب ا موببز  ان م نيببب ان أبب اأاأ
ق ببوامامبوا لب ارالب ا ببك ا انألممباواق ب اأسبالوا بوامامبوارالب ا بك اوببنكققان أأملنبااانهاأمببامل 

قببل  البألاأقسبلشايامبكثان منأسبببلن.اق بلنامبااأمباام  اأبب ا اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألابب نذ
نيبلناسبببببقنذا ببببببك اوبببببنكققان أأملنببببببااانهاأماملبببببب ا بببببك ا ببببببلوان المبببببااابا  لببببببالابأقالبببببفامببببببككامبببببنان مبببببب ا

((CNAS(مناط لقامساب  اقطنل ارقا ك اونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذCASNOSامنا)
راوان قيقفاماارم نا زأ زلاامنا لوان اا  ثا)ن أا بانهاأمام (ان أ اركااباإل  وابا أقن نان مبا  ا

ا الوان الماا.

ثبلان أمبالشا ا ان اكلكثا زكق  ان أب اأ بقلامزب ان  ب لاقن ب كعاقن وب نم قف ااوان سلاس انهيأواكل
أب ب ا بببلوان مااببقكناان مبلق بب ارمب افبب اأبقفل ان  مالبب ان   ل لب ان أبب النبءب اأقف  بباا همب ان امبباوانألابب نذا

لهببب ضام قبببااار ثبب ااكلببب ا م ا ببب ااببا  ثان أاببب باا اوبب افبب اابببوايببانقنان ما لبب ان أ ملزببب ان ببل اابباذ
اا.3ام نهاأم

قفب ا بلنانإلطبا ا ببلنا بقال بلقان ممب عان ا نمب  ا بلقان ممب عان أقنسب امبنا ب واإ كنثب ا نابالاا
ق ببقان  ببانقنان أقنسبب ا يبببلا امق ببكا مبببلان  كمبببااابانببقنناناببالان أ امببكاقن اابب اقن بببايلنامزبب ايلببكان  لبباث

1995كلسبببمب 14ن مبببك  افببب ا105
حاباببباارقا بببلال ببببشان بببل السبببمحابا أسبببابان مبببككان أببب ا بببلال بببشان أوببب لا4

                                                 
رغم انتهاء  ، 7273ديسمرر 17لقد تم تمديد االستفادة من هذه اإلجراءات ألصحاب األعمال والعمال غير األجراء لغاية _ 1

 .حدد بقانون المالية التكميلياألج  الم

 .71ا ان م اشان سابق ا12جا امككا ا27-75منايانقنان ما ل ان أ ملز اا51ن ماكثاا-2

ان ماكثا-ا3 افاا ل ا لنان  انقنا لاأساواباكاف ان  لاثان امزل .منايانقنان ما ل ان أ ملز ا58ر  ال ا.ااأب  
ن مأازبقابأ بكناانابالامق بكا مبلان  بكمااابانبقننارنامب ان أ امبكا ا71/77/7885ن مبك  افب ا725ن  بانقنان أقنسب ا يبلاا-ا4

ا.7179اا ا78/77/7885ن مك  اف اا727ن  نمكان  سم ان أقنس امكك اقن اا اقن بايلنامز ايلكان  لاث
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منا لنان  انقناف افااوا02نسأ  اانهمأ ن ااابانقنناا.امز ارنال كلاطزبان ملا سباناان ماكثا
ب لاا اأ ككابسنألنامناأبا لخاننأااذان هأ ناان مانل ابا مل.امز ارنالكفشان مكمنانهمأ ن ااا زونكقق

مببنا%32إ بب 29لبباالأبب نقرامباابببلناأ بككانسببب ا ببلوانهمبأ ن ااا سببباسببنان مكمببناقيببااطزببب ا زمبلا 
لناأاببل اأطبلبببقا ببلنانألسببباساأ أسبببانهمبببأ ن ااامزببب ا نألابب ان مبببا  ان ماأمببكافببب ا سببابان ماببباش.اقن 

قف ا لوان  ا  ايكال شارنالكفشان اامواا ذامنا ارساساف  ارا اأ اماوان ااموايبواأ كلم اطزبان مل
فأ ناان ملابنسبب ان مببا  ان أب اقيبشاكفااباافاب .ان مبا  ان مطا بابكفااااإلناا ان ملافاناال شان أسابا

إلام بنان اامبوامبناكفااباا سبببا اقر ثب امبنا بلنافبإنان ممبب عان أقنسب اقمبشاأسبال اا بكفشان مسببا ماا
مبا ناقبابلنا36ريساطاما ل ال شا ومااامنانألا ارقامنان مااشامزب ارناهاأأاباق امبكثانهسبأ  اا

زاامبوامبنانهسبأهاكثامببنافأب نااممبوا   ابااكقنارنالسبا لافبب افبإنان ممب عان أقنسب اقفب ا مالبب اأسبمحا 
اونكققان ممانانهاأمام .

فهب ا بلنانإلطبا ا سببا رلنبباالنبءب امزب اقنمبا ان سلاسب انهاأماملبب افب ان ا نمب اقمزب ان ممبب عا
مشاااواقناباكفشانهمأ ن ااامز امباأقان مسبأ كلارقابأ سبللانألمبباذا ا وقواانإليأكنذابالنان  انقن

ابا أ نماأب ابا أوب لحاقكفبشانهمببأ ن ااامبنامما ب افب اقيأابباببل  انان مسبأ كلاقنألالب ا بقنان مسببأ كلار بو 
مزبب ارنالسبببمحان ممببب عابإثببببااا بببلوان هأببب نااب بببواطبب قانإلثببببااان  انقنلببب اقببببل  ال بببقنايبببكاقفببب ا مالببب ا

ا.قمنااا ار   ا مال ا زوناكلقامناراواإماكثاأقن نااان ما   ام ق ل ا هم انألا نذ

قأاك انإلمبا ثاإ  ارنب افلمباال باا بلوان مبككان ماأمبكثافب ا سباباماباشان أ امبكايبكاأ أزبفافب اا
 اق نبا امبنال سببااابا ث ثلب اق نبا امبنال سببااابا سبن  افانا امبنال سببااابا مبا  ان ق كثان مامقواباا

ناط ل بب ان  سباباأاأمببكا  بببنارثنباذاأ ببكل  ااممزلباافبإ اسبن 15رمبباان ممبب عان ا نمبب  ان أسببااابا سببن اق ب ا
ث ثلاااق لناماا قااا  اب ان اموا ك ان ونكققان قطن ا زأ امكا04مز ان ث ثل اب لاا واسن اأمثوا

ارقا ك ان ونكققان قطن ا ءل انألا نذ.

 مباايبكاأثا امم ز اأ كلبكامبكثان امبوابا نسبب ا زمب اان بل المبا سابوبه امأأا لب ارقاأناقبلب ارقاا
مبببببببنان مب سببببببببقلا17عانألابببببب اقنمبببببباطاا لبببببب امبببببببأاق .اق ببببببقامببببببااأط يبببببباا بببببب ان مببببببباكثاأ نمنلبببببب انمبببببباطاامببببببكفقا

ن أبب اأبناامزب اإم انلبب ا ان مأازقابا ممبانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ1985فلهبب  ا09ن مبك  اف ا35/85
سبن السببأهلكا65قمنبكابزق ب ا اسبن 60نسبأهاكثا بلنان مب اامبناماباشاأ امبكامبنان نمباطان مبأاق اببزق ب ا

امنان نماطا ل ان مأاق .ابمااش
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قف باا ز ب ن ا اإناط ل  ا سابا لوان مكثاأألا سبايقنمكاق لهلااان أنسلقاقنإلم لابلنان نااملن
1997ما ا11ن مك  اف ا28 يلا

(امنب امزب ا03ن ل اااذال ككا لوان  قنمكا لااأناان مباكثان ثا ثب ا) ا1
ن مهبب قم ابمببقاباناببالانألابب نذاقنابالا لبب ارنب مامنبكماالسبأقف ان اامبوافب افناقن بكامب طامبكثان نمبباطا

نألاب نذافانبباال بقنا بب ان  ببقافب امابباشان أ امببكاكقنارنالسبأز لا بب ان زابقذاإ بب ان أاملببشاب لباا ببوا لمبب ا
م أوب اأوبه اماامبااقأ بككامبزءب ا سببانأل  بالان مطب ب اقمزب ارسباسامبكثان أبأملنان  اوب ابب ا)ق بب ا

اسن ا  واناال(.15

مزبب امب قطافأبب ثان نمبباطان مطزقبب امببناطبب فانابالاقن ببكاكقنانهسببأااب ااقفب ا ا بب اأبقف ان اامببو
 مبب قطان نابببالانآل بب افانبببااأ بببقلان المبب ان م زهببب ابأطبلبببقان أمبب لشان بببل اأأبببقف امبب قطانسبببأ  اي ابأوبببهل ا
ن ماباشاطب باا ابلنان أمب لشارمباان المب ان ثانلب ان أب اهاأأبقف امزب امب طامبكثان امبوافأ بقلابأوبهل ان مابباشا

انإلا نذناان أا ل مبإأباعا

 اماأ قلابامشافأ ناان نماطابمقابان نااملناماا. هأحان  ق

 ا.2ماأ سبامككان سنقناان ماأمكثابمقابان ناالان أ ا  ام زه ابأطبل  ا أ كلكامبز ان مااش

قفب ان  ا بب ان ثا ثبب اق ب ا ا بب امببكلانسببأااب ان اامبواأل امبب طامببنامبب قطان ناباملنافانببااأطبببقان المببااا
اق  م28منان   ن ا05 أ انواامزلااان ماكثان  قنمكان

 هأحان  قالألاامشافأ ناان أأملنا وا حا بوامبنان ناباملنابمب طامبكلان كقنااباامبث ا بأنال بقنا
سن اقبالنا15سنقناا ءل ارال افاناا هأحان  قاأامشان هأ ناا لأ ووامز ا07سنقناا أال اق08مموا

السأقف ام طامكثان اموان  انقن ان مطزقب.

اا  سابايلم ان مااشافانبااأ بككا بوا لمب امبزب ان ماباشاقف باا نسبب اسبنقناان نمباطان ماأمبكثابلنم
ابمقابان ناالان أ اأطب  ا)ا لنامااسنهوز امنكان أط قا  لم ان مااشاق لهل اأ كل و(.

إ  ارن افب ا ا ب امبكلان أقوبوامبناق نذان أاملبشاإ ب ا امنان   ن ان سابقان ل  06قأملفان ماكثا
فانباالم بنا اسبن 15ن مأازبقابا أ امبكاق ب ا12/83مبنايبانقنا06  انقنلب ان بكنلاان مطزقبب اقف باا زمباكثان مبكثان

                                                 
ل بببككايقنمبببكاقا لهلببباااأنسبببلقارنامببب ان مبببمانانهاأمبببام ا  اببب نذاق لبببب ا ا77/25/7881ن مبببك  افببب اا79ن  ببب ن ا يبببلاا-1

 .7881 سن اا17جا امكك ا نذنألا

ل ببككايقنمببكاقا لهلبباااأنسببلقارنامبب ان مببمانانهاأمببام ا  ابب نذا ا77/25/7881ن مببك  افبب اا79مببنان  بب ن اا1ن مبباكثاا-2
ان سابق اق ل انألا نذ ا.ن م اش

ا
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ن زابقذاإ ب انهمأمبباكان مابان امزب ارناأاأمببكاباألق قلب ان سبنقناان مما سبب افب اإطبا ان نمبباطان مبأاق ا مبباا
قناان امبوايببواك بقوان أب اأاطب اإم انلب انهمأمباكان مابان ا سبن12/83مبنايبانقنا60نوباامزلب ان مباكثا

ن نوبببقاان منامببب ا زأ امببببكا لببب ان أنهلبببلامزبببب ارناهالهبببققامببببككان سبببنقناان ماأمبببكثاماانببببااإمببباف ا اببببككا
ن سببنقناان ماأمببكثابمقابببان نابباملنانهثنببلنامببككان سبببنقناانألكنبب ان مطزببقبا أ قلببوان  ببقافبب ان ماببباشا

انقناان ماأمكثاأ اانااماااف ط.سن (امز ارناأأ لا وا لم اكنمماا أ كلكايلم ان مااشامككان س15)

قبالنافإنناانسأنأ اف ا ا  اننأماذان ااموا زنااملنا)نألاب نذاق لب انألاب نذ(افبإنامب طامبكثان امبوا
 مبب طا هبأحان  ببقافب ان أ امببكاق نباالاببق اببوالاأمببكامزب ايامببكثان أاملش.ق مب طا أ ببكل اا-لأ بلامانلبلنم

نط ببب ااببببكناألنا بببوا لمببب ا)وببببنكقق(اأاأمبببكامزبببب ان ماببباشاق نبببااهالاببببق انهمأمببباكامزببب ان امببببشاق بببلنام
امسا مااان مكمنا كلااا  سابامبز ان أ امك.

إلناببزقشان مكمناسنان أ امكان  بانقن اقأبقف وامزب امب طامبكثان امبوان مطزبقبا بوالبألاإفاكأب امبنا
امااشان أ امك؟ا

افل ا  وق  اسن ا ل ا ا75 مانأ ا  وامكثاإنابزقشان ااموا ل انألال اسنان أ امكاقمما سأ ا
بببواهببكامزلب ارنال بقنايببكاكفبشامسبأ  ااان وبنكققامببناإمبأ ن اااق لباكنااق  نمببااا امزب ا بقان أ امبك

رماافلماال اام طاقيفان نماطا ل ان مبأاق افبإنانابالا لب انألاب نذاهلمبأ طال ب اببوا ان أأ ل ا امز 
اطان مببأاق افلابببباقيهبب افبب ا بببوارمبباان نمبب ا1ن اببب ثابمقنوببز اكفببشانهمبببأ ن ااا  ببلاأز لبب ا مابباشان أ امبببكا

ا.ن  اها

 بببلناأ كلببببك اا مببب قطان أ امبببكا ببببلا ان مأازببببقابا أ امبببك12/83مبببنايبببانقنا06ببببا   لامبببنارنان مبببباكثا
مبنانألمب ا12إهارنان مم عان ا نم  اأكن  انألم امنا ب وان مباكثا اأأا ضا م طاقيفان نماطان مأاق 

زببببقابا أ امبببكارثنبببباذاأ كلببببك اا أبببا لخابكنلبببب ان أمأببببشان مأا12/83مبببنان  ببببانقنا19ن أببب امببببك اان مبببباكثا18/96
ابا مااشان ل السأقابانإلنااذان هاز ا زاموان مأاق .

ا.دفع مستحقات الصندوق ووقف النشاط المأجورامالثالث الفرع

ن أب اا15-95م ب  امبنان م سبقلاا77منا  واناان مباكثام طاكفشامسأ  ااان ونكققاانسأمف
ان أ اأ ككاأا لخابكنل ان أمأشابا مااش. ا111-83منان م سقلاا3رك ااابا ماكثا

                                                 
ابا ماكثاا71ن ماكثا-1 ا.7883سن ا ا11جا امككا ا111-83منان م سقلاا71م   ان مك ا 
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مزب ارنالأبقف امزب امب طا ا لاالأقيفان  وقوامز ا قان أ امكامز اأ كللان مان ا طزبابل  
إمباف ا ابا نسب ا أز ب ان من ب ر اإمانب ان أ امبكا77با نسب ا أز  ان مااشاقبا ماكثاا8ن سنان م ككثابا ماكثا

امنان م سقلان سا فان ل  .1ا79ثان ماكان  ام ق ثان أ لكابأ  ال

رنبب ا  وبببقوان اامببوا لببب انألالبب امزببب انألكنذناا ااانسببأ زاامببنانأل  بببالان  انقنلبب ان م بببككثاسببزه
هسبلماامببااأازببقا اقن أب امببنار ماباا ببقان أ امببكامزلب ان قفبباذاب بواإ أ نماأبب  ان م كمب امببمنا بلنان وببنكقق

ل .ف لم نبب ارنالأنوبببوامببناكفبببشان  لبباكنااق  نمبببااامناببااباهمبببأ ن ااابمبباافلاببباان ا قببباااق لببباكناان أأ 
ن أببأ ل ان م ببب  ثامزلببب ابنببباذنامزببب اأبببأ ل واقمبببكلاأوبب ل  ابا نمببباطافببب ان قيببباان م بببككاب اببب اكفاببب ا  لمببب ا

إهاإلنا األنان  لباكنااق  نمبااان أبأ ل اأاأبب ا ب انأل ب  ا  باام أسبباا زوبنكقق انهمأ ن ان قناب امزل 
ننلنان سببا ل امببمناسلاسب ان كق بب انهاأماملب افبب ا بلنان مااو.ق قمبباناامزلبب اأبلانإلمهبباذامنابااقف بباا ز بقا
 لبباارمطببب انم انلببب ا زمسبببأ كملناقنألمبب ااا لببب انألاببب نذان مبببكلنلنا ا27-75يببانقنان ما لببب ان أ ملزببب ا

بامبأ ن ااان مببمانانهاأمبام ارنالسببأهلكقنامبنااببكقواأسبكلكا ببلوانهمبأ ن ااامببشانإلمهباذامببنان  لبباكناا
 أببببأ ل امنببببكاكفببببشار بببب ايسببببطامسببببأ ق.مز ارناأببببكفشانهمببببأ ن ااان سببببا ل ان مهاببببقواقأاببببكقواقم قبببببااان

7273نهمأ ن ااان ساب  ايبواناال ان ث ث انألقوامناسن ا
ا.ا2

 مااأاك انإلما ثان  ارن ا نا ام طاقيفان نماطان مبأاق ابا نسبب ا زاامبوانألالب اقيبكالأطزببا بلنا
ا افناقن كارقاأناقبلاارقبا أقن  امم امأاق اقف  ا ل امأاق من م طا زااموا ل انألال انلناما ساف

ن مأازبقابا أ امبكافب ا18/96منانألمب ا12قف ا لنانإلطا اناان مم عان ا نم  امنا  وان ماكثا
اإهامنكانإلنااذان هاز ا زامو .ا ان ه  ثان ثانل امنااما اهالمنحان مااشابأ ا اوامنانأل قنو

 امكاإهاباكان  وقوامز امااكثاقيفان م أبان ل ا انالأز اوان ااموار اهالألاو فامااشان أ
انألال امناط فان الم ارقان مكسس ان مسأ كم .

ا زق ز انألق  الأبلنارنان ااموا ل انألال ا ل امان ابالنان م طا

 اقف ا لنانإلطا ا نا امكثار نذا قوامسأ  اإلنامااقنووان م ااممزب ابابكابزق ب اسبنان أ امبك
لم ن ارنالسأهلكامنان مااشاف انهسان قياا؟اقبط ل  ار   ا والم نا زمكمنارنالقنووامما سب ا وا

انماط ان مان اباكا وق  امز امااشان أ امكا؟

                                                 
أبناامزب ارنب م لأقيفاكفبشانألكنذناا زامباوا لب انألاب نذامزب اقفباذان مانلبلناا111-83مبنان م سبقلاا75ن ماك ب ابا مباكثا-1

اهسلماامااأازقامناااباهنأساباقكفشانهمأ ن ااابماافلااان ا قباااق لاكناان أأ ل . ا ابا أ نماأال
ا.71ا ان م اشان سابق ا27-75منايانقنان ما ل ان أ ملز اا51ن ماكثاا-2
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رمبباافببب اإطببا انابببالان مسببامكثانهاأماملببب اهالم بببنانهسببأهاكثامبببنان من بب اإهابانابببكنلان مبببق ك.قف ا
نامااشان أ امكا قامبا ثامنامك قوا زأاقلضاف المنحاإطا ارنام ار   ا زأأملنافإنان باضالاأب ار

اماكنلا نا امك قو.

قمز ان ا سافانا ان باضانأل  ال  ابأن الم نان  وبقوامزب اركنذناان أ امبكاببكقنار امب طا
ااف ب اماكنلام طان سنان مطزقبامأقف .

رثناذامقنوز اا لاا نا ارنام اأ  ابمنشاأ كللان مااش اقبلنا للنان  رللنا نا ا زقواقسطل 
ق نا امبنانألنامب اأب  اب ببضان ماباشام هبضا لباكثا ان اموا  نالب  ان  قامهأقراف اركنذنااإمافل 

قفب ا بوان  بباهاافإنب ابأ بكلان مببكمنافب ان سبنافإنبب الأ وبوامزبب ا امزب انألاب ان ببل الأز باواببأكنذان امببو
ا.1ن مااشاسقنذاأقيفارقا لالأقيفامنان نماط

فإن امز ان من  طاف ان ممانانهاأمام ايطشا1982ما ساا30س اق سبام سقلارمااقف اا ز انقنان ه ن
.ر امزببب ان مبببكمنان ببل ال  ببببافببب ا2م يبب اممزببب انااملبباابا مكسسببب األابببوان  وببقوامزببب اماببباشان أ امببك

اأوهل امااشاأ امكواأ  امما س انماط ان مان .

نق ب ا بلنان نمباطاقلثبباا لااإلنا انان مكمنالما سانمباطامبأاق امزلب ارنالأقيبفانااملباامبنام ا
ل  ا ونكققان قطن ا زأ امكامناط لقامااكثان أقيفامنان نماطامقيا امناط فان مسأ كلام ككافلااا

اأا لخان أقيف.

ارمااإلنا انان مكمنالما سانماطا ل امأاق افانا امكثا اهاالنبء اما فأاام

ن ابالالمبا ساف بطانمباطااإلنا انان مكمنارال اقاف ا ا  اطزبب ا زأ امبكافب اإطبا ان نابالا-7
ا ل امأاق افاناامزل اأ  انماط ا لناإلنا انال لكايبضاأ امكوا أال .

 اإلنا انان مكمنارثناذاطزب ا زأ امبكالمبا سافب انهبسان قيباانمباطامبأاق اقنمباطا لب امبأاق ا-7
اممشال  النبء ان أه ي ابلنان  ا ألن افازل اقيفانماط ا أال 

 : الحالة األولى

قنان مكمبنالما سانماطا ل امأاق اقل مشا ناالاأأملنابا نا ا سبن اهالسبمحا ب امبنامنبكماال ب
افاناالاق ا  امقنوز ا لنان نماطاألاوايبضامن  ان مل ق  ان  امز . انهسأهاكثامناأ امكا امو

                                                 
1 -BIT , Introduction à la sécurité sociale , op-cit p 47 
2 -Dalgand (L) , Jacques(M. C) , Marion(J), Paret (M), Sécurité sociale, 2eme édition Mason, 

Paris, Milan , Barcelone , 1994 p 177 
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 : الحالة الثانية

كان  امواف اإلنا انان مكمنالما سانماطا ل امأاق ال مشا ناالاأأملنال ق  ان  قاف ان أ اماا
ا.1فاناامزل اقيفا  ان نماطلنان مأاق اق ل امأاق  ار اسنامأ اطزباإ ا أ امز ان أ امك

ق ناان  اارن امنا ب وان أمب لشان ه نسب افبإناقيبفان نمباطال بقناببا نا اإ ب اإم انلب ان  وبقوا
امز اأ امكا امو.

رنالأقيببفامببنا اأ امبكلأقاببامزبب ان مبكمنا ز وببقوامزب امابباشان  افب اإطببا ان أمب لشان ا نمبب  
هاف الأم نامنايبضامااشان أ امكامطز ا.ا مما س ان نماطان مأاق امناط لقامااكثاقيفان م أب اقن 

فاقامطا باكنمماابقيفان نماطا ارماابا نسب ا زم اان ل الما سانماطامأاق اقف  ا ل امأاق 
ببببوا ببقا ببب افببب ا امما سببأ رمببباافلمبباال ببباان نمبباطا لببب ان مببأاق افببب المبببأ طارنالأقيببفامبببنا ان مببأاق 

ن مابببلا ببقارنالبببلنا نابببالان أ امببكابوببهأ ا ببأال اقمبببالأ اأابباواوببنكققان مبببمانا امقنوببز ا ببلنان نمبباط
نهاأمببام ا ءلببب انألاببب نذاقل بب اببببأنال بببقنايبببكارك ا ببوان أ نماأببب اأاببباوا بببلنان وببنكققامبببناط لبببقامبببااكثا

 نمبااا)اكفبشانهمبأ ن اا(امبناط لبقا مباالم نب ارنالبكك ا بلوانه أ ا(mise à jour)نهنأسباباقنإلسبأهاذ
 لببأم نامبببناط ل ابباامبببنان  وببقوامزببب امابباشان أ امبببكا ان ببكفشابا أ سبببلطا لأ وببوامزببب امببااكثاأوبببهل ا

ابوهأ ا أال .

رمااإلناأقيفامنان نماطا ل ان مأاق افاناامزل ارنال كلامااكثان مطبان  او ابالنان نماطا ل ا
رنال بببقنايبببكارك ا بببوان أ نماأبببب انأاببباواوبببنكققان مببببماناان مبببأاق امبببنا بببلنان وببببنكققان أببب اأ بببكلا ببب اباببببك

 ,CASNOSق لناطباباافب اإطبا اسلاسب ان ب بطان  اممب اببلنا ب ان وبنكقيلنا) انهاأمام ا ءل انألا نذ

CNR.)ا

فانباان ممب وا لب امطب قرا ببقنارنا ارمبااإلنا بانان مب اان مبكمنالمبا سانمباطاا لبب امبأاق اف بط
 ءلب انألابب نذاهالمبأ طا ز وببقوامزب امابباشان أ امبكارنالأقيببفان وبنكققان ببقطن ا زمبمانانهاأمببام ا

بببببوامزببب ان ا بببسامقنوبببز ان مأ امببببكا نمببباط ان مانببب ال ببببكلا ان مبببكمنامبببنامما سببب ان نمبببباطا لببب ان مبببأاق 
 قنارنان مأ امكان نامطامز لابمقنوز اكفشانمأ ن اأ ان سنقل ا ب ل ان مكمنلنانآل  لنا اموز  ان ونكقق

قلب  ا ا مان األنان اب ثابمقنوز ان نماطان مان اق لساب وق  امز امااشان أ امكمااكنلال نقوانماط ان
ا.2 وق  امز انألكنذناام  قنابكفا ا مسأ  ااان ونكقق

                                                 
1-- Jullien et Girodroux (c), op-cit, p 893. 

ابا ماكثا79اثن ماك-2  ن م اشان سابق. ا111-83منان م سقلاا75ن مك ا 
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ق بببلنامبببباارك افبببب ان قنيبببشاإ بببب اأابببب بانسبببب ا بلبببب ثامببببنافمببب ا لبببب انألابببب نذامبببناركنذان أ نماأاببببااأابببباوا
ماارك اف ا  ل  انألم ابا ونكققامز ان مسبأق اان ونكققاباكا وق الامبام ثامز امااشان أ امكاق ق

 قيبببفاماببباشان أ امببكا ابببكهذان مأ امبببكلنا ان م  بب  اببببا أه ل افبب ا زبببقواأابببب ا ببكهذامزببب اركنذان أ نمبباأال
قل ب اببا   لامبنان  مالب ان  انقنلب ان أب ال اب ا ان مأا بلنامناكفشانهمبأ ن ااان سبنقل ان أب اأاببامزبلال

مببببنا51 اب بببوان  وببباماان أببب المأببببا اباببباانألاببب اقا بببلنا سببببانببباان مببباكثاباببباان ماببباشابامأببببا والمأبببا
ن مأازببقابا أ امبكان أبب اأبناما أاببكاماامباااقامببنحان أ امبكايابزبب ا زأنبا وامناببااقن  اب افبب ا12/83ن  بانقن

 لببببااأبببلافاببب ا ابببب امبببكثامببببنحا مكمنلببببنا بببلالببببككقنانمبببأ ن اأالابوببببهأالا انهبببسان مببب قطان م ببببككثا  اببب  
.إلنان مأ امببكان نامببطافبب افمبب ا لببب ا1)يبب ن اإكن  الثببباا ابب ان مابباشامببك جابببا مز ق(مأ امببكلنانمببطلنا

نمبباالهسبب اكفاببب ا نألابب نذالب بب امزبب لابببكفشانمببأ ن اأ ان سببنقل ان أبب اهاأهببأحا بب ان  ببقافبب اركنذنااإمببافل اقن 
أب اأ بقلا  مأ ن ااابنسبامماثز امشان مكمنلنانآل  لنا ل ان مأ امكلنابنا ل ان أمبامناببلنانألالباوان 

امزل اسلاس ان ممانانهاأمام ا  و.

ق سببا رلنباافب ان مقمبقعان منبثبقامبنان قنيبشان امزب اق بقانهسبألاذان مسباوا ابلوان همب امبناط لبقا
فإن امز اقنما ايقننلنان ممانانهاأمام انأ بالا ان م اق ان م كم اف ا لنان مااوا موز  ان منا ماا

لاال كلاموز  ان ط فلناماامان ونكققامنااا اقن مأ امكان نمطارسسا اكف اقنااا ا ل قناأأثل  ااإلااب
امنااا اثانل .

هسببببلماا ا لببباافبببب ااببببوان أهبببباعان مسببببأق ان مالمبببب اقنن هبببباضان  ببببك ثان مبببب نمل ا زمببببقنطنان ا نمبببب  
قبا أبببا  ان سببببمارا ابامأببببا ان ماببباشاهالالببببامبببنامأطزبببببااان  بببكانألكنببب ان مالمببب ان مطزبببقب ان مأ امبببك

  ناف ا ا بل ان  اهاافإنامب كقكاممزب اها اوز ان نماطا ل ان مأاق الاأب ام ق ثا أمل  زمأ امكابمقن
 ا ل ببب النبءب اأ هببلضانسبب انهمبأ ن ااان  اوبب ابا مأ امبكلنان نمببطلن ال بقنامأسباقلاامببشانالب وان مباب

ك اإ بب اق ببلنامباالبكا امبث 10%أ بككابنسبب ا ا2مببنان مبك قوان سبنق ان م بككثايانقنبباا15%فببكهامبنانسبب ا
إيباوا لوان هم اإ  اركنذان أ نماأاااأااوان ونكققا ماق امنااابأن ا ااام  ب ايبانقن ا بااابابااق بقالاببقكا

ا قن ال قناف ا ن امنان أ ولوان اب  اقماالز م امنانه اا. ابا هبامكثامز ان ونكقق

 ا  ابلافب ان أ امبكباكاما ف ام قطانسأ  اقان أ امكا زاماوا ل انألا نذان أ اأم نالامنامما سب ا
هسلماا قان أ امكا ام ضاأهولوا الوان   ققاقاب اإماف امما س اباضان   ققانهاأمامل انأل   

                                                 
ان ملكنن ا ك ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذا-1 ا-ف عاألا اا–ن امو
ان سابق. ان مأازقابا ممانانهاأمام ا ءل انألا نذا35/85منان م سقلا13ماكثان -2 ان م اش
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نأاب ضا ب امبنااق قامبا اسقنذا زمأ امكانهس ارقا لق ا  قي  اقما ف ا لهل ا ساب اق وامو ان أ اأمل و
ا  وان مب اان ثان امنا لنان هوو.ا
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 .اطار نظام الضمان االجتماعي لغير األجراءإمخولة في المبحث الثاني: الحقوق ال

أنمبأا زاامبوا لب انألالب ابم أمب ايبانقنان مببمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذان مأمثبوافب ان م سببقلاا
 ان مب ضاقنألمقمبب اق بلناماباشان أ امببك افب اركنذناان اابب اقن قفباثا  ببققاأأمثبو ان مابكواقن مبأملا95-15

 أ امببكامبنايبببوان اامببوا لب انألالبب ابابكانسببأهام ا افب ان مبب قطان م ببككثاقيببوان أهوببلوافب امما سبب ا بقان
بوبق ثاإابا لب ااطزببانهنأسباباأ بكللابابكارنال مبشاإلاب نذناانهنأسبابان مأمثزب اروب افب اقل ب  اسبزها

 بلنان طزببالاببارنال بقنافب ا ا ك اونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاقنن  نط ا ك ا لوان الم 
 بلوان مببكثاأ سبباباهسببأناكا ارلببالانبأبكنذامبناأببا لخابكنلب امما سبب ان نمباطا72ككثايانقنببااق ب انآلاباوان م ب

   و ان نماطاقن أو لحا ك ا لمب ان مب نمبارمبااإلنانن مباان مبكثاق بلالوب رابنمباط افبإنان م زبفا نباا
ا.(1)لأا ضا ا نذنااما ل اق  ا  نمااان أأ ل 

مبببكلايلببالان م زببفابطزبببانهنأسبببابافانبباا لمبب ان مبببمانافبب ا ا بب ا انإلنأسببباباأز املبباا مبباايببكال ببقن
مز ام نيب الا لااان اقناانق لنابناذ، (2)ن أز ام انهاأمام ا ءل انألا نذاأ قلابامزل انهنأسابان   م ارق

ب لباالبكك ان لمببلنان  بانقن ارمبالان م  مب ان م أوبب ا ان ماأمبكامبنايبببوان بق ن ثان قوبل  ان م نيببان م زبف
قمما سبب ا ابأ  لبب اأ  لبب ابمباال ببقلاببب امببنام نيبب ال ببككافلبب امبباامالنب امببناملببقباقم ا هبباااإيزلملبااقل ببقل

 نماطااا ل ان مو رابااا ك ا لم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

ل سوان اقنان م نيباأ  ل وا زالم اق لوانأل ل ثاأ قلاباإلا نذناان أ ال ق ااا ااان  انقنامثواإ ساوا
قن م م ابا ء نمااان م   ثامكواقن أ نم ابأ بكللان قثبامقاقن مازقمبااا اباننأساب ا زالم نسأكماذا زمان اقطز

ان م ق ل .

ن مبمانانهاأمبام ال بقلارساسباامزب اف ب ثان أمبامناق بل  اا ماايكال قنانهنأسابام كقاباال ب ارن
أمبببام افببإناممزلببب انهنأسبببابالم بببنارناأأابببككاب لببباال بببقنان مببب اامن  طببباافببب ا لمأبببلنا زمبببمانانها

ن مابببكواقن مببببأملاا(3)ا83/111مبببنان م سبببقلاا75 مببباايمبببباابببب ان مببباكثااقل ببب اقف بببا ا  اببب نذاق لببب انألاببب نذ
 ءلبب انألابب نذامزبب ارنبب الابببامزبب ا ببوامببب ااان مأازببقابا مببمانانهاأمببام ا95/15 زم سببقلان أنهلببل ا

ق ببقا ببباناالمببا سافبب افناقن ببكاممبببوامببأاق اقممببوا لبب امبببأاق ارنالنأسبببابانببقننان امببوا لببب ان مببأاق 
مزبب ارنالزب لانألمبب ااان ببللنا اكقنانهنأسببابا انبقننان امببوان مبأاق  المبا سا ببلنان امبوابوببق ثاثانقلب 

                                                 
ا.91/71منانهسان  انقناا71طب اا زماكثا-1
ا.منانهسان  انقنا15قا77طب اا زماكألناا-2
ا.7883 سن اا11 يلا اجا  ا12/77/83ن مك  اف اا83/111ن م سقلا يلاا-3
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أمبااإ ببا أالامزبب ان أ امببكاقلاببقكقنارقالسببأم قنافبب اممبوا لبب امببأاق اباهنأسببابامببنااكلببكاإ بب ا لمبب ا
ا.1ان ممانانهاأمام امشااملشانه أ نمااان ناام امنال  

سبقنذا باناننأسبابامبناافاباهن  نطا ك امنكققان ممانانهاأمام ا ءل انألاب نذقباكايلالان م ز
لبك جا ببلنانه لبب ا ارقاننأسبباباأز بام اأ ببقلاببب ان المب ارقاننأسببابامبب كقج اأز باذانهسبب افبب انآلاباوان م ببككث

 ا بلنان أب يللالم  بنان مبكمناناأماملباا بك ا بلوان المب ابمان الألا وق  امز ا يلا بااابب  اممناأ يلل
ألنان ءب ضامبنانهنأسبابا ببك اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلبب ا امبنان أسبابا  بققاقأ مبوان أ نمبباا

قمبمانامبقن كا لمب ان مبمانانهاأمبام امبنااابب ا انألاب نذا بقامبمانا  بققان مبكمناناأماملباامبنااابب 
ا او اقرناأمقلوان ونكققاموك وانمأ ن ااان م زهلنان مكفقم اسنقلا. اثانل 

ناأماملبببباامزببب ا افبببب ان مبببب قطان مقمبببقمل اقنإلا نملبببب افإنبببب الوببببحالمببببا سا  قيبببب ابأبببقف ان مببببكمنا
ن ممببمقن اقف ببباا ابببلنان ناببالاقن مأمثزببب افببب اأبببأملنان مبب ضاقن بببقهكثا بببأكنذنااملنلبب اقأبببأملنان ااببب اقن قفببباثا

ثبلان وباان مطزببان ثبان ا  بقان أ امبكاسبقنذان أ امبكا ا بأكنذناان كلب اق بقامانأناق ب افب ان مطزببانألقو
رقان أ امكابا مآوا لق ا  قي امناباكاقفاأ اقن   ققانهاأمامل ان أ الب  ال أهاا ا مبام ا زمأ امكانهس ن

اابااان مأ امكا ل انألال ارقالق ا  قي .

 المطلب األول: الحقوق االجتماعية التي يكفلها نظام الضمان االجتماعي لغير األجراء.
نهاأمبام ا ءلب انألابب نذاببأكنذا افب ان أ نماأبب اأنمبأا بب ابماب كان أب نلان م زببفاأاباواوبنكققان مببمانا

ن مأازقابا أأملنبااانهاأماملب اا91/77يانقنامناا7 زماكثااقطب ا اقبم أم ان  انقنامامقم امنان   قق
ان قفاث. ان اا  ان قهكث اأءط ان أأملنااانهاأمامل ان م اط ان أا ل مان م ضان ماكواقن مأمل

 النل انألمب ااان طبلالبقنا لب انألاب نذان بللنالما سبقنابا هابواق  سبابالالسأهلكامنانألكنذناانا
ن  ااانماطاا  ناوناملاارقاأاا لاارقا  فلاارقاف  لاارقار انماطاف  امماثبواققف باا زمب قطان م بككثا

 مبباالسببأهلكانألمبب ااان مببل ق لنارمبب وارلمبباامببناركنذناان أ ببكللان مأمثزبب افبب ا ان أناببللان مامببقواببب افبب 
ا  ان قفاثاقن اا .من

قمزلب افإنبب اقبمابب كايلبالان م زببفابا أوبب لحابنمباط اق ببلنان أوبب لحابا مبكن لوان سببنقل اقكفببشانهمببأ ن ااا
ن مز بباثامزبب اماأ بب ابمانبب اأوببهل ا افبب ان أ نماأبب اأابباوان وببنكققالوبببحا ببلنان اامببوا لبب انألالبب امبببكمنا

 ا ببأكنذنااملنلبب انألمقمب  اذنااملنلبب  بأكناأبأملنان مبب ضق بب اناأماملبااقأنمببأا ب امامقمبب امبنان   ببققا
مابباشان أ امببكان ببل انأابب ضا بب ابا أهوببلوافببب ااقن أببأملنامزبب ان اابب اقن قفبباثا ببأكنذناان كلبب انمبباف ان بب 

                                                 
 ، المرجع السابق . 71/77/7275المؤرخ في  ،798-75من المرسوم الجديد  79وهو األمر الذي بقي مؤكدا بنص المادة  1
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لب انألالب ان بل المبا سانمبباطاا م بنان مب ااا798-75ان اكلبكاببا   لامبنارنان م سبقل ن مطزببان ثان 
مشام نمباثاكفبشاا زم ضاقن قهكثاثامنانألكنذناان النل ا  ساب ان  ااان مكلناق لنالق ا  قي ا انهسأهاك

نهمأ ن ان مأازقابا سن ان اا ل اقن أأابااكقواأسكلكان كلقنان م أبطب اباهمبأ ن ااان سباب  اطب بااأل  بالا
لأ أبببامزب امببكلان أب نلااببكقواأسبكلكانهمببأ ن ان أقيلبفان هببق  ا  سبأهاكثامببناإهارنب اا رمبب واا71ن مباكثا

ا.ا1انا لوانألكنذ

 الفرع األول: الحق في األداءات العينية للمرض والوالدة

لسبأهلكان مببكمنا ب اناأماملبباافبب اإطبا ا ببلنان ناببالامبنانألكنذناان النلبب ا زمبب ضاق بلنان أببأملنامببنا
ا75مز ارنال قناطزبان أسالوايكايكلايبواا ا798-75منان م سقلان اكلكاا7قف اا ناان ماكثاانألمقم 

ل وكابباألكنذناان النلب ا زمب ضان أ هبوابموبا لفان انالب ان طبلب اقن قياملب اقن ا الب اقاالقماامنان ا جا 
رمباانألكنذناان النلبب ا زبقهكثافل وببكاباباا ها بب ان موببا لفا ا زمبكمناق ببلق ا  قيب ان م ببككلناببناان  ببانقن

ان مأ أب امنان  مواقن قمشاقأبااأ .

 أوال: األداءات العينية للمرض

طبا انألق بب ان أب اأمبااأءطلأاباامبناطبب فايبقننلنان مبمانانهاأمبام افبب الاأبب ان مب ضامبنانأل 
إهارن اقبا نسب ا ابلوان همب افب ا ا(2) لاالءط اأأملنان م ضانألكنذناان النل اقنألكنذناان ن كل  ان ا نم 

نااإطا ا لنان ناالافإناااأسأهلكاف طامنانألكنذناان النل ا زم ضافلسبأهلكان اامبوان مبكمنامبنا بلوانألكنذ
ارقالق ا  قي .ا

ن مأازببببقاا91/77مبببنان  ببببانقناا31لق ا  بببققان مببببكمنا بببلانألمبببب ااان م ببببككلناببببناان مبببباكثاإنا
ابا أأملنااانهاأمامل اق لا اآلأ م

ببا قجان مببكمنا ب ا لبب ارنب اهالسببأ قانهسبأهاكثامببنانألكنذناان النلب اإلنا ببانالمبا سانمبباطاامانلبباا
لنا انان  قجانهس ارال الم نار نالسأهلكامنانألكنذناابوهأ النا قامنكمااهالسأقف ان مب قطامأاق اقن 
ان منمأثا ز  ققاب  لانماط ان  اا.

 اسببن ا سبببامهابقلان أناببللان مأازبقابا مببمانانهاأمببام ا79ببانألقهكان م هببق لنان ببا ءلناريببوامبنا
ا ماالاأب ارلماارقهكنام هق لنم

                                                 
 .8، المرجع السابق ،ص  798-75من المرسوم  77المادة  - 1
ان سا فان ل  . ا91/77منايانقناا7 ماكثا ناشانا-2
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الام ببكاأماببلنالمبببن الارابب نال بببوامببنانوبببفاسببن اقن بببللنارببب لابمبببأنا75نألقهكان بببا ءلناريببوامبببنا-
انألا ان قطن انألكن ان مممقن.

سن اقن للنالقنوزقناك نسأالاقف ا ا  امااإلنابكران ا جان طبب ايببواا77نألقهكان با ءلناريوامنا-
اسن اهالاأكابم طان سنايبواناال ان ا ج.ا77سنا

اق لنامنانإلنااابكقناك واماماا اناسنال.نألقهكان م هق لنارقان  قنم امنان ك ا ان ثا ث ان م ه-

نألقهكامامبباا بباناسببنالان ببللنالأاببل امزببلالامما سبب انمبباطامببأاق ابسبببباما بب ارقامبب ضامببب منا-
قلاكان بايلنامز اوه الق ان   ققانألقهكان للنالسأقفقنام قطان سنان مطزقبب اققاببامزبلالانهن طباعا

امنان أمالنارقان ك نس اب  لا ا أالان و ل .

روبقوان مبكمنا ب ارقاروببقوا قاب ان م هبق لنان بللناهاأأابباق امبقن ك لان م وبل ان مبزب انألكنبب ا-
فبب انألكنذناان النلببب ا زأببأملنامزببب اا لببباالببألاإفببباكثافمبب ان مبببكمنلنان مأ امببكلنامببنان  بببق ا مابباشان أ امببك

ن مببك  اا83/71مبنانألمب اا17 بناان مباكثااققف باا91/77مبنان  ببانقناا38ان مب ضاقل ب اقف باا بناان مباكث
23/21/7883ف ا

اقن أ انواامز افأحان  قاف انألكنذناان النل ا أأملنان م ضا زمسأهلكلنامنما(1)

امن  ان أ امكان مبام اقمن  ان أ امكان من قو. امااشان أ امكان من قو امااشان أ امكان مبام 

 أ اأألاأءطلأااامناأأمثوا لوان موا لفان ا ال انا: مجال هذأل التغطية " األداءات المقدمة":0
 يبوا لم ان ممانانهاأمام افلماالز ما

ن ه ببببقاان بلق قالبببب ا انإليامبببب ابا مسأمببببه  ا(نألكقلبببب ن موببببا لفان وببببلكهنل ا) ان ا ن بببب  ان ابببب ج
 ان نابببببا ناان طبلببببب  اقنسبببببأ  فااانهوبببببطنام  امببببب جانألسببببنان اقن نال لببببب اقن ماقنفلببببب اقن  ا قكلق  نفلبببب 

 اقن مأ ووببب ان م أبطبببب اببببباألم نضاقنألمبببب نضان أببب الوببببابابابببباان مبببب لض البببب ن ا ابببااابا ملبببباوان ماكن
إمباكثان أأ لبوا اإماكثان أك لبان بقاله ا  ممباذ ان ابا ثان ه ل ان قاال  انألاا ثاقنألمماذانهوطنامل 

ن ن ببوابسببلا ثانإلسبباافارقا ل  بباامببناقسببباموان ن ببوامنببكمااأسببأز لا ا بب ان مبب لضال ببب اقنألكنذناا ان مانبب 
ا.(2) أبط ابا أ طلطان اامز ن م

                                                 
ا17جا امببككا ان مأازببقابا أأملنبااانهاأماملب ا91/77ن ماببكواقن مبأملا ز بانقناا23/21/7883ن مبك  افب اا83/71نألمب ا-1

ا.7883سن ا
 افببب ان مبببك اا29-77با  بببانقنان مأازبببقابا أأملنببااانهاأماملببب ان مابببكواقن مببأملاا91/77مببنان  بببانقناا9طب بباا بببناان مببباكثا-2

ا.ا7277لقنلقا25
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إلناأءطب ا لمب ان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذا بوا بلوان موبا لفان ا الب ا هامبكثان مبكمنا بب ا
ا.رقالق ا  قي ا ن م لض اناأماملا

 : إجراءات الحصول على أداءات المرض:5

فب امباالازبب اأأمثبوا بلوان  طبق ثا القمب اق بكوالاكان م ضامنار لان م اط ان أ اأاككانإلنساناف 
 اببلنا بانامببنار ببلا ا زهب كامببنامب اذانهسبب اقأاكلببكا م  ب وانهيأوبباك اسببقنذابإن باااك زبب ارقاب لباكثانه اأبب 

ا.(1)أأملنانإلنسانامكان م ضان مطا بانإلنسانل 

  نا أ الأ ووان مكمنانهاأمام ان منأسبا المااان ممانانهاأمام امز ا   اف انألكنذناا
فلمبببباال بببباان مبببببكمنان منأسبببببا المبببب ان مبببببمانا ابامزبببب امبببببنانإلابببب نذنااانبببب ن مبببب ضاهبببببكامببببنايلبببببالان م

هبببكامزببب ا بباناسببباب اا انهاأمببام ا ءلبب انألاببب نذا أبب الأ وببوامزببب ا  بب افبب انألكنذناان النلببب ا زمبب ض
ن مانبب ارنالأقابب اإ بب ان وبببنكققاقب ق أبب ان قوببه ان طبلببب اقأمزبباانسبب ألنامببنان اببب جان طببب امزبب ا يبببلا

نبقعان نمباط راثبلاأقمبلحا اأبا لخان مبل ك ا  بب ا مازقمااان مأاز  ابب امبنم رانسبلأسالوان من  طاقاملشان
مبببشال ببب ا ارقا ببااابمببب اامبببنالق ا  قيبب  اقمببال ان مببب لضاإلنا ببانان أابببقلضا بببااابببا مكمنا ببب 

ا. سابابن   ر ا ساباب لك ااا   ان ط ل  ان أ الألان كفشابااا ا قن  امبا 

ا77-91ن مابكواقن مبأملا ز بانقناا71/27/7229ن مبك  افب اا27-29رمباا ا لبااقبابكاوبكق ان  بانقنا
ا.2ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل اروب ااوه ان مكمناأثباامناط لقابطاي اإ  أ قنل 

 لباالاأمبكاممبب قعانابالابطايببااان مبهاذامزبب انسبأاماوان أ نق قالببااان كيل ب افبب اإطبا ان اوبب ن ا
قلابببكفان ببب ا.ا3نمبب ان سبببباي افببب ان امببوابببب ايا لبببااقم بلببان مببامز ا  طببباعان مببمانانهاأمبببام ا قأاأبببب ان ا ا

أ سبلنانقملب انألكنذناان م كمب ابأبسبلطانإلاب نذناان منأاابب افب ان  وبقوامزب ا بلوانألكنذنااقأسبب لاااا
ا بببواقرلمبباان بب اأ سبببلنان ا يببااافلمببباابببلنام بببكم ان  ببكمااان وبب ل ابمببباافببلالان وبببلاك  اقنألطببباذاقن ال

ن وبب ل ا. مبباالم بببنارلمبباامبببنان ببأ  لافببب ان أسببلل اسببقنذامبببناط لببقان  بببقثانهنأاالبب اقن كيببب افبب ان م نيبببب ا
ا.ا4قم اف  ا وارم اوان ءشاقن أااق نا

                                                 
ا سلنامنوق ا-1 ا.83اا ا7883 انإلس نك ل  امنماثان ماا ف ايانقنان أأملنااانهاأمامل  ام مك
ن مأازقابا أأملناااا77-91ن ماكواقن مأملا ز انقناا71/27/7229ن مك  اف ا 27-29مكرر من القانون  3المادة - 2

 .71/27/7229المؤرخة في  21ج ر عدد .نهاأمامل 
 .751ص  ،7271الجزائر ، دار الهدى، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي، سماتي الطيب،- 3
 .751ص  المرجع نفسه، سماتي الطيب، - 4
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ب لباالم بنارناأ بقنا بلوان بطايب ااف كلبب اا.1 لباالنبأ ان نابالابطايب الناامب ل  اأسبم ان مببهاذا
 ان أ النأسباإ لااان من  طا   نانسأاما اااروبحاقطنلاارقمامزل اأسزلامناط فا لم ان ممانانهاأمام

قل ب ابأم بلنان مبكمنامبنانيأنباذان مبقنكان وبلكهنل ان مقوبقف ا بك ار اوبلك ل امأاايبكامااباامبنار ان طب ا
ا.ا2ا7271فله  اا21منان قطنانبأكنذنامنا

إنان ممب عانباامزب افب ابا نا األ مل ابطاي ان مهاذاف اأز  انألكنذناان النل ا زم ضارقان بقهكثا
 ن مأازببببببقاا77-91 ن ماببببببكوا ز ببببببانقناا27-29بم أمببببب ان  ببببببانقناان  مالببببب ان ا نملبببببب ا زبطايبببببب انإل  أ قنلبببببب 

با أأملنااانهاأمامل ابإ كناامكثاا نملاقن ناامز ام قباأااامثواا لم اأسزللاقنهسأ لا ل ان مم قعا
رقا ببلفا زبب ارقاا مبب ا زماطلببااان مك ابب ااا لمبب ان  لببالامببناط لببقان ءبشابأاببكلوا زبطايب انإل  أ قنلبب ا 

با بطايبببب انإل  أ قنلبببب ا ا لمببببب ان  لببببالابنسبببببخارقوببببنشارقا لببببا ثارقن أق لبببببشابط ل بببب ا لببببب اممبببب قم ا زبطايببببب ا
اااق ل  اامنان ا نملا...اا3نإل  أ قنل ارقان مهأارانإل  أ قن 

ن النل الابامزل اا أ الثباان مكمنا  ان م ضاقلسأهلكامنانألكنذنا: إجراءات إثبات المرض: 3
إ ساوارقاأ كللان مزفان طب ا الم ان ممانانهاأمبام افب اث ثب ارمبا ان أا لب ا زامبوان طبب انألقوامباا بلا

رمبا ان أا لب اإلناباذان اب جاا1لأازقانألم ابا جاطب امسأم اقف ا بلوان  ا ب الابباأ بكللان مزبفا ب وا
هافبإنان مببكمنالسبب طا  بب افبب ا ببلوانألكنذناابببا نا اإ  ب ان هأبب ثان أبب انسببأ اوافلابباامزبب ا لمبب ان مببماناقن 

نهاأمام امما س ا يابأاامشانسأثناذابطبلا ان  اوان  قثان  ا  ثان مثبأ امنايبوان مسأهلكاقف اا ناان ماكثا
ا  نايكال فضان أاقلضاقل  ا سببلنم ا(4)ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل ا91/77منايانقناا71

ان اار كانألق نقان أ اأثباان م ض.اقل  امنكاالسبب اإلداري: -0

اماق لنال مه ان طبلبان مقافا ك ان الم .السبب الطبي -5

رلبببالاقأب لبب ان أقيببفامبببنان امببوالاببببارناا9لببألاأبزلبب ان مبببكمنا بب اب بب ن ان ببب فضارقان  بببقوا بب وا
نسلاق  بباا ن  يلان أسزسز اهن  نط اف ان ممانانهاأمام  الأممنان بلانااان أا ل مانسلاق  بان مكمن
اأا لخاإا نذان ه اان طب . اأسكلكانهمأ ن ااان سنقل  اقن أواااقن انقننان مان ا زطبلبان ماا  

                                                 
،المتعلق بتحديد مضمون الرطاقة اإللكترونية  79/21/7272المؤرخ في  ، 773-72من المرسوم التنفيذي  7المادة  - 1

 .77/21/7272المؤرخة في  73ج ر عدد ي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها ، لهياك  العالج ولمهن
 .737ص  المرجع السابق، سماتي الطيب، - 2
،المتعلق بالتأمينات االجتماعية ،المرجع  77-91المتمم  للقانون  ، 27-29مكرر بك  فقراتها من القانون  81المادة  - 3

 السابق. 
ابم أم ان ماكثاا91/77قنامنايانا71ن ماكثاا-4 ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل .ا83/71منانألم اا3ن ماك  
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 ب لبب انألمبب نضانأل ببب  اا%92با نسبببب ا  مبب نضان م منبب اقنسبببب اا%ا722ن أاببقلضال ببقنابنسببب ا
ا.77/77/7895ن مك  اف اا95/791قل  ا سبان م سقلا

امةثانيا: األداءات العينية لخمو 

لاببكاأببأملنانألمقمبب امببنار بببلان   ببققانهاأماملبب ان أبب اأمبببمنااايببانقنان مببمانانهاأمببام ا مالببب ا
ب لبباالبقف ا ابباامببك قوارثنباذافأبب ثان أاطببوامبنان امببوابسببببان بقهكثار اأمببنحا اببااركنذناا ا زمب رثان اامزبب 

لماا ا ب ان قمببشافبب اابوامبب قطاأثبباا ببلوان قمبال اهسبب ارسببقعا77ن كلب ا هأبب ثام بككثايانقنببااهأ بوامببن
انماف ا زم قطانها نمل انأل   . ان مثبأ ابمااكثاطبل 

طا ايانقنان ممانانهاأمام اف ان ا نم ا اناأطبل اا زماالل ان كق لب ا  مالب اإا مال انألمقم اف 
ثبببلانأهايلببب ان امبببوا ا7878 سبببن اا1ن مببب رثان اامزببب ان ماسبببكثا سبببباأطق  بببااباهأهايلبببااان امبببوان كق لببب ا يبببلا

ن أبب ا  ب اامزبب اا7222 سبن اا791ثبلاأبلام نااأاببااباهأهايلب ان كق لبب ا يبلا ا7857 سببن اا721 لب ا يبلان كقا
ا.1ن م رثامز ا وارنث اكقنار اأملل امكلان أملل ابلنان نساذاف امأنانهسأهاكثامنار  ام افأنطبقامبا ث

ااب وبقاا قاب امببنارقان مبكمناناأماملببابلنمبااأسبأهلكان مب رثان اامزبب افب اإطبا اناببالا لب انألاب نذ
ق ب اأزب ان مأمثزب افب ا ها ب ان موبا لفان مأ أبب ااملنلب اف بطاركنذناان أأملنامز ان قهكثاف امب واركنذنا

مببنان  مببواقن قمببشاقأبااأببب اقكقنانألكنذناان ن كلبب ان أبب اأانببب اكفببشاأاقلمبب القملببب ا زمبب رثان اامزبب ان أببب ا
مفا ل  ا اكلاقاقكارا اأ سبامز ارساس أمط ابسببان قهكثاإ  انهن طاعامنان امواقل  انا نا ا

ا.نألمقم امطز ا قنارن الم نارنالسأم ان نماطا ل ان مأاق ابا   لامنال ابان م رثان  

 لبببااأءطببب اموبببا لفان اامزببب ا لببب انألالببب ثان مأ أبببب امبببنان  مبببواقن قمبببشاقأبااأببب امزببب ارسببباسا
 اانإليام افب ان مسأمبه افأابقضارماافلماال ا%اسقنذاأازقانألم ابا موا لفان طبل ارقان ا ال 722

ن مأازبببقابا أأملنبببباااا91/77مببببنان  بببانقناا73رلبببالاقل ببب اطب بببباا بببناان مببباكثاا9مزببب ارسببباسامبببكثاريوببببا اا
انهاأمامل ان سا فان ل  .

  وبببقوان اامزببب ا لببب انألالبببب ثامزببب ا  اببباافبببب اا: إجـــراءات الحصــــول علـــى أداءات األمومــــة: 0
بمانب ا انإلم لاب ا  ان  موا ك ا لم ان ممانانهاأمام ان مانل لنبء امزلااا انألكنذناان النل ا زقهكث

 مباالنبءبب ا ارمبا امزبب انأليبوامبناأبا لخاأقيببشان قمبشا3وبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذايببوا

                                                 
كن ان نامببب ا اك نسبب ام ا نببب افبب امابببالل ان امببوان كق لببب اقن ا بلبب –ر  بببالاراببا ثان قمبببشا اسبب م امببببكان أببقنبامببببكان  زببللا-1

ا.51ا ا7228 ان  ا  ث ان ا بل 
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ن مأازبقاب لهلب اأنهلبلان انبقنناا91/71مبنان م سبقلاا11إا نذان ه قوااان طبل ان م ككثاقف اا بناان مباكثا
 .(1)ن مأممنان أأملنااانهاأمامل ا91/77 انقنان ثان امنان 

 أأ وببوان اامزببب ا لبب انألالببب ثافببب ا ا بب ان بببقهكثامبببناإثبـــات التـــأمين عـــن األمومـــة:  : إجـــراءات5
 مباالاببامزلابباارنا انألكنذناان النلب الاببامزلاباارناأثببااكفااباانهمبأ ن ااا المب ان مبمانانهاأمبام 

ااكثاأ قنامنا ثامنايبوان طبلبان م أاارقان  ابز ان أب ارمب فاا لوان م اأ كلامااكثاأثباافلااان قمش
 مااأ ف اباابهباأق ثاأببلناموبا لفانإليامب ا امز ان قمشاق لنا  واثمانل ارسابلشامز انأل ث امنان قمش

ق ببلنا أببب اأسببأهلكامببناأاقلمبباااموببا لفان  مبببواقن ببقهكثان مأمثزبب افبب ان ه بببقاا افبب اموببز  اماأمببكث
 .(2)ن ه قاان بلق قال اقن ماا ا اباألما اقن موا لفان ولكهنل ن طبل اقن أ ا لواقا

 لنان ناالاهالم ن ان  وقوامز ا   اف انألكنذناان النل ااأاك انإلما ثا ناارنان مكمناف اإطا 
نمبباامزلبب ارنالثبباابأنبب ايببكارقيبفانمبباط ا لبب ا  زمب ضاقن ببقهكثاأز املباا مبباا ببقان  باوافبب اناببالانألاب نذاقن 

اكثامبببطبام كمبب امبببناطببب فان وببنكققاق  بببلنالوببببحالأ وببوامزببب ا  ببب افبب ان ببببأأملنابابببكان مببأاق ابمبببا
فانااهالم ن انهسأهاكثامنا   اف ا لنان أأملناإهاببأكنذا.رماانلناقنوواممز ا وق  امز امااشان أ امك

ا.ن أ نماأ انأااوان ونكققاقل  ابكفشانهمأ ن ااان مسأ   ا زونكققا

ن مأازبقابا مبمانانهاأمبام ا  مب ااان مما سب اا95/15ن م سبقلاا لاارن افب ا بلنانإلطبا افبإن
83/111م ب  ان ماك بب اقف باا زم سببقلاا71 نمباطامانب ا لبب امبأاق اققف بباا بناان مبباكثا

بم أمب ان مبباكثا(ا3)
فبإنانألمبب ااامببنا ببلوان همبب اقبابكا وببق الامزبب اماامببااان أ امببكال نق بقنانمبباطا لبب امببأاق افاببلاا71

وببنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذامبشاركنذانه أ نمببااان مأ أبب امببنال بب امز مبقناببباهن  نطا بك ا
اكقنافأحان  قاف امااشااكلكا زأ امكارقامااشا زاا ارقام ناا ا لنان مااش.

 مباالب بب ا  اببلافب انألكنذناان النلبب ا زمبب ضاقن بقهكثام  ببقنابببأكنذانه أ نمباااأابباوان وببنكققامببنا
مببببناا79مبببباااق لببباكناان أببببأ ل اإناأطزببببانألمبببب ال ببب اطب بببباا بببناان مبببباكثاكفبببشا  مببببأ ن ااان سبببنقل اق  ن

83/111منان م سقلاا75ن ماك  ابا ماكثاا95/15ن م سقلا
ا.4

                                                 
ن مأمبببمنان أأملنبببباااا91/77زبببقاب لهلببب اأنهلبببلان انببببقننان ثبببان امبببنان  بببانقنان مأاا77/27/7891ن مبببك  اا91/71ن م سبببقلا-1

ا.7891 سن اا1جا امككا انهاأمامل 
2- Hannouz Mourad et khadir Mohamed, précis de sécurité sociale,OPU, Algérie 1996, p20. 

 ن ماكو.ا7883 سن اا11جا ا يلا ا12/77/7883ن مك  اف اا83/111ن م سقلان أنهلل ا يلا-3
المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غير األجراء  ،71/77/7275المؤرخ في  ،798-75أما بصدور المرسوم  - 4

منه مكن المنخرط المدين وذوي حقوقه من االستفادة من األداءات العينية للمرض والوالدة اذا قام بتسديد  77،وفقا للمادة 
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 مبااأاببك انهمببا ثان بب ارنبب السببأهلكان مببكمنافبب انابالا لبب انألابب نذامببناماانلبب ان ابب جاق ببلنابأببقف ا
ثببااال ب ال ببقنان مب قطان م بككثا بل  اق ب اأ بباافمأبلناق بلافمب ان مبكمنلنان موببا بلناببأم نضام منب اقن 

رماان هم ان ثانلب افابلان مبكمنلنان مأ امبكلنا ا1ابم أم امااكثاطبل ابا مثقوا ز ب ثان طبل ا زأأ لكامز ال  
ان للنالأ امقنامااشالساق ارقال وامنانألا ان قطن انألكن ان مممقن.ا

21/751قبم أمبببب ان أازلمبببب ا
 انكققان ببببقطن ا ءلبببب انألابببب نذن وبببباك ثامببببنان مكل لبببب ان اامبببب ا زوببببا(2)

قبا نا ا زنه ااان مأ نلكثا زونكققامناا نذاإفاكثا لنان ونفامبنان مبكمنلنان مأ امبكلناببطايبااان اب جا
ن ماانلب اكقنانسببأثناذافإنبب اطزبببانأ ببالان  بب اابمناسبب اأسببزلمااا لببااهالببألاأ ببكلماااإها مببنالسببأ  ااا

ار امم ابمبكراأ ملكان نه اا. افا 

ن مأمثببواا77/27/7819ن مببك  افبب اا91/71مببنان م سببقلاا1ن  ا بب انألق بب انوبباان مبباكثاا لباافبب 
ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل انواا لوان ماكثامز ان  اهاان أ اا91/77ف ان م سقلان أطبل  ا ز انقنا

ا%ق  م722لسأهلكا   ااان مكمناقلق ا  قي امنكان م ق ثامنان ا جابنسب اأءطل اأ ك اببما

منبكمااأ بقنان موبا لفان أب الزأبب لاباباان مبكمنا ب ابمناسببب ار اإاب نذاطبب ارقاسزسبز اإابب نذناا-7
ا.52kلناامااموالساق ارقالهققا ا واا اااف ان مكقن ان اام ا  ا نذناان مانل 

ا77منكماالثباان مبكمنارنب اموبابابإ بك ان ازبوان أا لب مان ازبواطقلزب انألمبكان م ب  ثافب ان مباكثا-7
ن أاببببابامبببخان ااببببالا اكنذان مهاوببببوان  ببباك انألمبببب نضانأللمبببل ان أا لبببب مر اكنذان سببب    ا سبببقلمبببنا ببببلنان م

 اف ببب ان بببل نلاا اف ببب ان الق لنببباا ان ممبببامهااان  طببب ثاقن كنممببب ان ناامببب امبببنانسأموببباوان مابببكث ان مببب من
 ان ءزلاان أ له ن أاابان ما ا اأممشان  بك ام ضان      ارم نضان ءككان ما كث انألم نضان  زبل ان ق نثل 

ان ل ياناقممامهاأ  . ان بامل قسان  بلااقأوكقان ازك

منبكماالأازببقان اب جابموببا لفان أاالبب ناان  بب  ارقان ابببا ثان ه لبب ان قاالب ارقاإمبباكثان أببك لبا-1
ان قاله اقن ماكثان أ لفان قاله .

                                                                                                                                                         
وهومايعترره الصندوق توسيع تسديد الديون األخرى شريطة احترام جدول التسديد.اشتراك السنة الجارية ،ووضع جدول ل

 في مجال الحماية االجتماعية للمؤمنين في إطار هذا النظام.
بين )ش غ ( و   2215/29تحت رقم  25/27/7229الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم االجتماعي بتارخ  -1

 الجراء  وكالة برج بوعريريج ،وثيقة غير منشورة  صندوق الضمان االجتماعي لغير
ن وببباك ثامبببنان مكل لببب ان اامببب ا زوبببنكققان بببقطن ا زمبببمانانهاأمبببام ا ا75/28/7221ن مك  ببب افببب اا21/751ن أازلمبب اا-2

ا ءل انألا نذ.
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زب ابطايبااا ابلنالأ وبواماا باناسباب  نااقف ا لوان  اهاالسبأهلكان مبكمنامبنان اب جان مابان اقا
رمبباان همب ان ثانلبب افابب اأابقضامزبب ارسبباساا لببااأبكقنا ببوا ببلوان مازقمبااامزبب ابطايبب ان مبهاذ اق ان ءب ض

92%(1). 

 .لفرع الثاني: التأمين عن العجز والوفاة كأداءات نقديةا

رقالق ا  قيبب اإ ب ااانببانألكنذناان النلبب ا زمب ضاقن بقهكثان أبب الأ وبوامزلاباان مببكمناناأماملباا
ن  بقافبب اماباشان اابب اقن  بقافبب اسببأهلكان مبكمنافبب اإطبا انابالا لبب انألاب نذارلمبباامبنان  بانقنالاببنا

امن  ان قفاث.

نألمب ان بل البكمقنان موباباإ ب ا الاأب ان اا امنار ث ان ن نمااانهاأماملب امبلقمااقرمبك ااأا لبكن
ان زاقذاإ  ان  ماذاإلنواف .

ن مببببببببك  افببببببببب اا91/71مبببببببببنان م سببببببببقلا يبببببببببلاا12قلابببببببب فان  ببببببببانقنان ا نمببببببببب  ان اابببببببب افببببببببب ان مبببببببباكثاا
ن مأازبقابا أأملنببااانهاأماملب اب ق بب م رالاببكاا91/77ن مأازبقاب لهلبباااأطبلبقان  ببانقنا يببلاا77/27/7891

ر ا افب ا ا بب اماب ان مببكمنا ب ان ببل الابان امابب نالببن اامزب انأليببوانوبفايك أبب امزب ان امببوارقان بب بح
ا الهققانوفارا ار كان اماوامنانهسان هم اف الااز ا ل اياك ارنال وواف ارل امان ا اناامز ار

ان مان ان أ ا انالما سااا ر.

 سببببن اا18مبببنايبببانقنان مبببمانانهاأمبببام ا يبببلاا5رمببباان ممببب عان موببب  افلاببب فان ااببب افببب ان مببباكثا
بأنب م را ببواماب البكك ابوبه امسببأكلم اإ ب اف بكننان مبكمنامزلبب اا7892 سبن اا81ن مابكوابا  بانقناا7815

ا(2) زلاارقاا ملااف امانأ انألوزل ارقايك أ امز ان  سبابقا امال.را  ك أ امز ان امو

فم ان امباوااقبالنان  اارنان اا انقماناما اا م اقما ا ز اقناام افأ انقعاألاأءطلأ ا ك 
ا ل انألا نذ؟

 لبباا ارمباافلمباال باامن ب ان قفباثافبإنا بلنان نببقعامبنان ببأأملنال باالق ا  بققان مبكمنان مأبقف 
ا  قي امنانهسأهاكثامنامن  ان قفاثاقسقفانأناقوا وا قابا أهولوافلماالز ملم نالق ا

                                                 
لقنلبببقاا25فببب اان مببك  ا29-77ن مأازببقابا أأملنبببااانهاأماملببب ان ماببكوابا  بببانقناا77-91مببنان  بببانقناا7ف ببب ثاا58ن مبباكثا-1

ا.7277
 اكن ان مطبقمبببببااان اامالبببببب  امبببببب ران أأملنبببببااانهاأماملبببببب ا)ن نابببببالانألساسبببببب اقن بببببنالان م مزبببببب ( ام مبببببكا سببببببلناياسبببببلا-2

ا.718اا ا7272 انهس نك ل 
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 أوال: الحق في أداءات العجز

لسأاكفان بأأملنامزب ان ااب امبنحاماباشا زمبكمنا ب ان بل المبط وان ااب اإ ب انهن طباعامبناممزب ا
ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل .ا91/77منايانقناا12قف اا ناان ماكثا

مااما اا مب ااننقم اا  انقنان أأملنااانهاأمامل اقفاقن اا  ا بلنانأل لب المنبش اإمااما ا ز اقن 
  بنا بلنان ااب اهالبألان أابقلضا امناركنذامانأ ارقاونامأ اق قا اناياك نامزب اركنذامانب ار ب  ان اامو

 زلبباان  زبب افاببقال ب ان ببل ال ببقوارمبباان ااب ا امنب امببناطبب فاوبنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذ
قبمهابقلان م ا هب افبإنامبنالب نقواممب ا اقبوق ثاكنمم اكقنام نق  ان مكمنا  ارل امان الأ ام امناااك  

اا.(1)ل سبامن اك  اهال قناما وا زلا

رنالواباباا ااق قاأأملنان اا ابا نسب ا زاماوا ل انألا نذالأطزباأقف ان مان امز ام طاإن
ر اان مأازببقابا مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ ا798-75م سببقلامببنان 1 زب اقناببام اطب بباا ببناان مبباكثا

بابااببب ا زبب اقناببام الاازببب ا لبب ايببباك ااوببهببببكارناللسببأهلكان مبببكمناناأماملبباامبببنامابباشان اابب اا أبب 
ر ارنان امبباوا لبب انألابب نذالسببأهلكقنامببناأببأملنا.(2)إط يباامزبب ان امببواقنهسببأم ن افبب امما سبب ار امانب 

لناأبلنارنان مكمنان مسأهلكامنامااشان اا انسأأنفار انماطامان القيفاطن اا ان  ز اقن ناام اف   اقن 
ااا.3ن مااشامبام ث

لنا انان م االما ساف افناقن كامم امأاق اقمم ا ل امبأاق  ا ب ان  بقافب اماباشاماب ا قن 
اارمبا ا77_91ف اإطا اممز ان مأاق افب ا بكقكان امبشان منوبقاامزلب افب ايبانقنان أأملنبااانهاأماملب 

نلنا باناهلأبقف امزب امب قطامبنحان ااب افب اإطببا اممزب ان مبأاق ابإم انب امنبكانهيأمباذا ان أمأبشابب افبب ا
مببنان م سببقلا1بأببقف امبب قطال بب اقف بباا زه ب ثان ثا ثبب اقن  نبابب امببنان مبباكثان ثا ثبب ااإطبا ااممزبب ا لبب ان مببأاق 

اااااااا.ا15_95ق قاماا انامامقواب اقف اا زم سقلاا798_75

ن مأازبببببقابا أأملنبببببباااا91/77مببببببنان  بببببانقناا17طب ببببباا بببببناان مببببباكثا ا زامببببباوانألابببببب نذاقاا نسببببببرمبببببااب
نهاأمامل ان أ اأناامز ارن ال قنا زمكمنا  ان  قاف امااشان اا امنكماال بقناموباباابااب ال ببا

قأ ك ا ا  ان اا اباكاننأااذان مبكثان  اوب ابأاقلمبااا ابنوفايك أ امز ان اموارقان  سبامز انأليو
رمبببااإلناأبببقف ان مبببكمناوبببا بان ماببباشافلبببكقواإ ببب الق ا ابا نسبببب ا زامببباوانألاببب نذاملنامزببب ان مببب ضن أبببأ

ا  قي .
                                                 

ا.78اا ابكقناسن انم  امطبا امما اي ف اباأن  ان  ب ثاف ان طبان م م  ال  ابنا از ا-1
ا.71اا اشان سابقن م ا ان أأملنامز انألم ااا-2
 السابق. المرجع ،798_75من المرسوم 1الفقرة الثانية من المادة الثالثة _ 3
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إناأ كل ا ا  ان اا السأقاباإوكن امااكثاطبل امنا: إجراءات الحصول على معاش العجز: 0
ن  بك نااقاامبكلان  بك ثامزب ان امبواقن  ا ب ان وب ل ان اامب اط فان طبلبان ماا  ان ل الاببارنال  ب امزب 

اقن  هاذثاقن أ قلنان مان .ان ا زل اقن اسكل 

ر اا قهالمنحان اا ا ك ان اماوا ل انألا نذاإهاإلنا انان اامبوا لب ايباك امزب امما سب ار امانب 
ق بقاما بانامك ببكنا.1روبلبابااب ا زب اقنابام الاازب ا لب ايباك امطز بباامزب انهسبأم ن افب امما سب امانأب 

ن بل اطابناببا ن ضافب ايب ن ان مازبساا27/21/7272ي ن  اان واك ابأبا لخاابااأااكناان م  م ان ازلااف 
اا.ا2با مام اا57ن ل اسمحابا  وقوامز امااشان اا اف ا ا  اقاقكاما انسبأ ا

لقمبااا15 لااأباا لم ان مبمانانهاأمبام افب ا ا ب ان ااب ابابكاناب نذان م نيبب ان طبلب افب ارابوا
ببكهاما انباام بككثابسبأ ارمبا اا798-75منان م سبقلان اكلبكاا1امناأا لخانلكنعان طزباقف اا ناان ماكث

هل ببقنان مانب ابزبب اسببنامزبب ارناا 15_95لاقامببنان م سبا1مبنان ماالنبب ان طبلب انألق بب اقف بباا بناان مبباكثا
ا.رنال قنامسا اف ان ممانانهاأمام امنلاسن قا ان أ امك

أ امبكابمبزب السباق امبزب اماباشاف ا ا  ابزق  اسنان أ امكال بقواماباشان ااب ان ب اماباشان ارماا
ن مببكمناوببا بان مابباشاا اقفبب ا ا بب اقفباث798-75مببنان م سبقلاا1ن ااب امزبب انأليببواقف باا ببناان مبباكثا

ا أ كلاإ  اق ا  ان ممانانهاأمبام ان  اوب انا نذنااقل  ابفاز ان مانللناباألم امنالق ا  قي اإأباعا
نسبببأما ثا اوببب ابطزببباماببباشانأللزق ببب ا راقثل ببب ابءلبب انألاببب نذان أببب النأمبب اإ لابببااوبببا بان ماببباشاقمببوذا

مااكثامامزلب ا ز ا ب ان مكنلب اأ مبوااأسأ  جامناق ا  ان ممانانهاأمام ا اقأ كللان قثامقان مطزقب اق  
ن بلانااان ااممل اقن  يلان أسزسز ا بطاي انهن  نطاف اوبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذ.امبااكثا

ا79ن بللنالبزءببقنار ثب امببناارقامببااكثاطبلب ا سببا ببوا ا ب األقهكام بكان أمابلنمبل ك.امبااكثامك سببل ارقا
مبااكثاأثبباان مانب ا لب ان مبأاق ث.انمباف اابامااكثاف كل ا ز ا  ان مكنل ب اسن بامااكثاأثباان مك قوان سنقا

اناقاكقن.إمااكثاأ هواأبلنامبز ان مقن كان م ول ا  وقوارقان بناااان  

ن ونفانألقوان مأمثواا لااأ كلكامبز ان مااشاإ  اث ث ارونافاق لامنثاممقماالونفان اا ا
ن اابب ثان بللنالأاببل اارمبباان وبنفان ثببان افابل افب ان ااب ثان ببللناها ن بقنايبباك لنامزب امما سبب انمباطامبأاق 

                                                 
 .3المرجع السابق ،ص ، 798-75من المرسوم  1المادة  - 1
قضية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير  ، 21/27/7272الصادر ب 511775قرار المحكمة العليا تحت رقم - 2

،دورية تصدر عن منظمة المحامين ،سطيف  78ضد )ح د( ،نقال عن نشرة المحامي ،العدد –العاصمة  الجزائر–األجراء 

 .7277،ديسمرر 
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مزلالاإط ياان  لالابأ انماطامأاق .قن وبنفان ثا باان ااب ثان بللنالأابل امزبلالاإط يباان  لبالاببأ انمباطا
ا. لاامز ارساساونفان اا اأ ككايلم ان مااش ا1أاق اقل أااقناإ  امسامكثامنا ل  لم

%اق ب ان نسبب ان مقنف ب ا92فإنان نسب ان مطب  امزبلالا ب انسبب اان اماوا ل انألا نذبا نسب ا هم اا
ا%امزبب ان مبزبب ان وبباف ا زمابباشامنببكماالأازببق12 ببلوان نسببب اأمببافاإ لابباانسببب ا ا زك اب ان ثانلبب ا زاابب 

اا.2نألم ابهم ان اا ثامنان ك ا ان ثا ث اطب اا  انقنان أأملنااانهاأمامل 

أأسسبباا بلوان من ب ابمقابببايبانقنان ما لبب ا ان ابكل ابا بل  ارنا نببا امن ب اإمبافل ا مابباشان ااب 
ن مببببببك  افبببببب اا87/13ب لببببببااأببببببلاأ كلببببببكا لهلبببببب اأطبل ابببببباابم أمببببب ان م سببببببقلان أنهلببببببل ا يببببببلاا7887 سبببببن ا
كجا ببوامبا اقأمبنحا بمبباروبب اباماامبااان ااب ان أب امبزءابباا772 بلوان من ب اببباق بككااا77/27/7887

ان  قجان م هوابكقنامك قو.باوا بامااشان اا ان من قوان ل الساق امبزء ارقال وا1222ل وامنا كج.ب
اكجا1222منا

 :(3) التعويض عن العجز "' دراسة حالة"

امثاهامنامااشاما ان ك ا ان ثا ث ا ااموا ل ارال م

اكج.792222ن ك وان سنق ا زااموا ل انألال ان  امشا  مأ ن ما

ا.كج711222%ا=ا92ا×اكج792222ن مبز ان سنق ان  الا زمااشما

اكج.77222=اا77ا÷711222ن مبز ان ما  ان  الا زمااشما

اكج.77132=اا573ا–ا77222ا%ا÷ا7نيأطاعان ممانانهاأمام ما

ا.كج77711ا=ا573ا–ا77132نيأطاعان م لب امز ان ك وما

اكج.77711ن مبز ان واف ا زمااشا قما

اكج.ا1181%ا=اا12ا×ا77711ن مسامكماامنن مبز ا

اكجا75179=اا1181+اا77711ن مبز انإلاما  ان واف ا مااشان اا ا قما

                                                 
ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل  ان م اشان سابق.ا10/11منان  انقناا03ن ماكثا-1
ان سابق ان مأازقابا ممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذا ا110-19منان م سقلاا3ناان ماكثااا-2 ا.9 ان م اش
انهأواوان ملكنن ا ك ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذاف عاألا ا.-3
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 مباارنب اأ فبشايلمبب اماامبااان ااب اقمن بب ان أب المن اباان وببنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمببام ا -
%ان أبب اسبب  ا7. مباا فابباايلمب امابباشان اابب ابنسبب ا7887يبببوارقوااببانه ا%ا12 ءلب انألابب نذابنسبب ا

ا.17/77/7889إ  ا ال اا27/27/7887مهاق ااامنا

ا5%اقف باا بناان مباكثا5 ماا فشامبز ان  لاكثامز ان ءل ان ممنق ب ا مسبأهلك اماباشان ااب ابنسبب ا
مبام اقمن ب ان أب المن ابااقن مأمبمنا فبشايلمب اماامبااان مبمانانهاأا73/72/7227مناي ن امك  افب ا

ا.(1)نألا نذا ن ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل

   السأهلكان مكمنانهاأمام امنامااشان اا افازل ارنالثبباا: إجراءات إثبات معاش العجز: 3
 ماالز م

%اقل  امناط لقا722بارنالثباان مان ارنانسب ان اا امنان اموارقان  بحايكانن هماابنسب ا
ال اأ ككانسب ان اا .مااكثاطب

ببارنالثبباان مانب امنبكاأبا لخانهن طباعامبنان مانبب ابسبببان ااب انمباطاامانلباال بقوا ب ان  بقافبب ا
ق بببلنابببببكق وال أمببب اإثببببااان نمبببباطان مانببب اقيببباان اابببب اق بببلنابقنسبببط امببببااكثاأثبببباان مببببك قواان ماببباش 
 .(2)ن سنق 

 ثانيا: الحق في أداءات الوفاة

ل بباا ببلنان نببقعامببنار اافاأبب   بب ا مالبب ارسبب ثان مببكمنا بب افبب ا ا بب اقالابكفان أببأملنامزبب ان قفبباثاإ
 لباالم بنالق ان   بققان مبكمنان اا ب ابمانب ارقان مأ امبكان مأبقف  ان أأملنالق ا  ققان مبكمنان مأبقف ا

ن مأازبقاا91/77منايانقناا11ن ق ث اقنألم ااان ماق لنامنانهسأهاكثامنامن  ان قفاثاقف اا ناان ماكثا
اانهاأمامل اقن أ اأ م ما السأاكفان بأأملنامز ان قفاثاإفباكثالق ان   بققان مبكمنا ب ان مأبقف ابا أأملنا

ا77-91ن  بببانقنامبببناا31قلق ان   بببققان مبببكمنان مأبببقف ا بببلان مبببل ق لناببببناان مببباكثا امببنامن ببب ان قفببباث 
ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل .

ارقان مأ امبكامبنافمب ان امباوا لب انألابب نذامنلق ا  بققان مبكا بن أبأملنامزب ان قفباثالأأ بكا بقااقمزلب 
ا.15-95ن ل ارب  امز ار  الان م سقلان سابقاا ا798-75منان م سقلان اكلكاا9بناان ماكثا

                                                 
قن مأمبمنا فبشايلمب اماامبااان مبمانانهاأمبام اقمن ب ان أب المن اباان وبنكققان بقطن اا73/72/7221ي ن امك  اف اا-1

ا.7227 سن اا13جا ا يلا ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ
ا.797اا اناالان أقثلق ابنامما ام ن ا-2
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هالمأ طاف ان مكمنان اا  امكثامموامالن اهسأهاكثالق ا: شروط الحصول على منحة الوفاة: 0
 ارنال قنايكاما سانماطااقيالاب وان أ نماأ انأااوا  نالمأ طاف ان مكمنان مأقف ا  قي امنامن  ان قفاث

فببإنا بانان مببكمنان اا ب ايببكاأبقف اق ببلالسببككا ان وبنكققامببناكفبشا  مببأ ن اااقأوب لحابا مببكن لوان سبنقل 
نمببأ ن اأ افانبباا أبب السببأهلكالق ا  قيبب امببنامن بب ان قفبباثاهبببكامببناأسببكلكا ببلوانهمببأ ن ااارقها ببلنامانببباوا

 ونكققاقل  ابا  لالاباه أ نماا.أسقل اقمالأ انأااوان 

ل بقنامبزب امن ب ان قفباثامسباقلاا زمبك قوان سبنق انأل لب ان  امبشا  مبأ ن اااقهالمبأ طارنال بقنا
مب ثا زمبزب ان لبقم ا  اب ان ببقطن اا792ريبوامبنان مبزب انألكنب ا زمبك قوان سبنق ان  امببشا  مبأ ن ااار ا

ا  ا  ا ان قطن انألكن ان مممقن.م ثان مبز ان ماا77نألكن ان مممقنار اماالااكوا

ا رسماوان قفاثاهال مشا  مأ ن اااقن م لب امز ان ك و.

 اقنيا اماكل اماناوالاق اإثباأاااب واط قانإلثبااان طبلال ان قفاث: إجراءات إثبات منحة الوفاة: 5
بناذامزب ا اا  ان مكنل   نامز ان   لامنال  اقنسأثناذناهاأثبااإهابمااكثان قفاثان م   ثامناموا حان  

 مببااا(1) امبااكثاطبلب ال    باان طبلببباقلسبزمااا بلق ا  ببققان مبكمنان اا ب اقكقنارنالسببأزلام ابزاباارأاباب
اسأهاذاقنهنأساب.إللابامز الق ا  ققان مكمناإثبااان مك قوان سنق اقل  الألابمااكثان

مببناطب فان ق ثبب ارقامببنا بب افلنبءبب انسأوببكن ا  ببلابه بكننان مبب اان ءامببباارمباافبب ا ا بب ان مه بقك
موز  ارقا أ امنان نلاب ان اام اباكار بشاسنقناا امز امنان ب ااقن أ   اقأثبلاان   لان م   ا ه كننا

  ببناإممبباوا ببلنان   ببلافبب امابباوان أأملنببااانهاأماملبب ايببكالز ببقان مبب  ا زمسببأ  لنا من ببب اا.ا2ن ءامبببا
ا.ا3اك امنان  سلانهاأمام ا م  م اق  ننق قامااأأ كابا   لان وان قفاثابواقب اإثبااال   

من ببب ان قفبباثاأسبببأقف اكفابب اقن بببكثاقبأ ببكللا بببلوان قثببامقاقلسبببأهلكامناببباالق اقأاببك انإلمبببا ثاإ بب ارنا
هالابق اطزببا بقانهسبأهاكثامبنامن ب ان قفباثابابكامب ق اا مباا  ققان مكمنان اا  اماماا اناسببان قفاث.

 سنقناابسببان أ اكل.ا1

  ا اب وقاان   ققان م هق  ا زااموا ل انألال اف ايانقنان ممانانهاأمام اماالم نارنان
فب السبأهلكان امباوا لب انألاب نذا اف ان ا نم ا قامبكلا وبق  امزب ا بوان   بققان ممنق ب ا زاامبوانألالب 

واإلناماامنانألكنذناان ن كل ا زم ضاقن قهكثا قنااام أبط اباألا ان ل الأ اماوان ااموانألال اقن ل اله ك

                                                 
ان سابق ام ن ابنامما ا-1 ا.799اا ان م اش
لولي بلقاسم ،التأمينات االجتماعية على ضوء الممارسة القضائية ،مذكرة نهاية الدراسة لني  إجازة المدرسة العليا  - 2

 .77.،ص 7228-7223للقضاء ،الدفعة السابعة عشر ،
 .،غير منشور . 77/77/7229بتاريخ  الصادر ، 29/ 5179رقم  - 3
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أاطبببوامببنان امبببوا اببلوانأل طبببا ا ببل  اقاببببا وببق  امزببب اأاقلمبب القملببب امببناراببب وابسببببباامبب ضارق
بمبببببااكثاطبلبببب اقف ببببباا مبببباا بببببككوايببببانقنان مبببببماناارقنألمقمبببب  ان مبببب ضامبببببث امزبببب ارنالثبببببباا ا بببب ان مببببب ض

سبب ان نمبباطارمبباان امبباوا لب انألابب نذافبب اله ببكقنابا مب ق ثامببك ق الاإلنامببااأاطزبقنامببنامما ا ا1نهاأمبام 
ا.فلم نارنالأقنوواف ا لوانألثناذانماطالابقنسط ارم ااار  لن ابسببا لوانأل طا انهاأمامل 

قأأملنان بطا  امز ا ا مااهالسأهلكان اماوا ل انألا نذامناأأملنا قنكاان امواقنألم نضان مانل 
  نناان  ارنب النبءب ا انألال ر ان اموا ا2نمأبا اإوابااان امواقن بطا  اأاأب امنام اط ان اموان أبا 

أءطل ا ط ا قنكاان اموامز انأليواألنا ثل امنان مانان مسأ ز اأ قنام م ا مثوا لوان  قنكاامثوا
 ا او اف ااوان أهاعا قنكاان م ق  امان ان ن وا سام  انألا ثارقانايز ان بمامشاقنألم ااان  قنا

قأ سبببلنا ازببب ان مببمانانهاأمبببام امبببناااببب  ببل  الب ببب امطزببببالنبءببب اأكن  ببب افبب اابببواأامبببللاقنمببب اما
ان  كمااان م كم ا زمكمنلناناأماملاابأقسلشانطاقان أءطل ا لمموار طا ار   ا أأملنا قنكاان امو.

نإلماناااان مأمثز اف اإماف ان  ارنان اماوا ل انألا نذام  قمقنامنان  قاف انألكنذناان اامزل 
 لبااأبلان ببناامبنا ب وان منمببق ا اأاببقلضامبنانألاب ان قن ببكن اامزلب اقان  لباكثان مك سببل اإمباف اإ ب ان 

مز ا قانهسأهاكثامنا لوانإلمانااا هم انألم ااان أ ا  اف ا1991/11/10ن مك  اف اا01ن االا يلم
قن أ امنابلنااافم انألم ااان مأ وزلنا ا ا  انسأ ا  امما س انماطامان امنا  وان ه  ثان ثانل امن 

رنال قنان مكمنا ووامز ا   اف ان أ امكاف اإطا ان ونكققان قطن ا زأ امكاامز امنحان أ امكابم ط
ا.3 لاا انال بضا لوانإلمانااان اامزل ارثناذاإ ا أ امز ان أ امكا

ا بهم ان اماوانألا نذان م ا لنامز ان أ امكاكقناسقن لامنان اماوا ل ا بمان ارنا لوان   ققام   ث
ل امممق  ابالنان  قايببواإ ا أاباامزب ان أ امبكاطب باجا ز بقننلنان ابا  اباباانألا نذاألنا لوان هم انأل ل ثا 

ان امواف ا لنانإلطا .

بببا   لامببنار ملببب انهسببأهاكثامبببنا ببقانإلمانبببااان اامزلبب ان م بب  اإمببباا زقن ببكلنارقان مببب اان ببل ا ببب ا
 اأمنحا  واطهوالبز اف ارقنإلمانااان اامزل ان مك سل ان أ ان  مان ان هازل ا زطهوابا نسب ا زاماوانألا نذ

فبإنان امباوا اسنقناامز ارنال قنالسأهلكامبنانإلمانبااان اامزلب ا06ن هاأحاسبأمب امنا واسن ار ث امنا

                                                 
ن مببببببببك  افبببببببب اا71-91مببببببببنان م سببببببببقلاا18قا19قا11قا73قا75قا71قف بببببببباا زمببببببببقنكاانثببببببببااا ا بببببببب ان مبببببببب ضاقنألمقمبببببببب -1

سبببن ا ا1جا امبببككا ان مأازبببقابا أأملنبببااانهاأماملببب ا77-91ن مأازببقابأطبلبببقان انبببقننان ثبببان امبببنان  بببانقنا ا77/27/7891
ا.ا7891

امبكان زطلفا مكنن-2 ان سابقن  ا723ا ا م اش
3-INT, droit de sécurité sociale - recueil du texte législatifs et réglementaires, op-cit, p468. 
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 لب انألاب نذاهالسبأهلكقنامنابباا بمبااألنانابالان مببمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذا ناببالايباملابلنأب الاأببب ا
قلب ب امطزببال اب ا اواأ زهب ا بلوانألمبباذان أأملنلب فأب اقفب ارقواط ل ب ا بل  الب ب ا لب ايباك امزب اأ مب

ن أ هببواببب امسببأ ب اهسببلماابمببءطارممبباذامازبببسانإلكن ثا اببلنان وببنكققان ببللنالم ببنالاأ ببكللانهيأ ن بببااا
ا.1قن مما لشا قواأطقل ار كنفا لنان ونكققاهسلمااأقسلشامااوان أءطل انهاأمامل 

 ل غير األجراء.الثاني: التقاعد كحق اجتماعي للعما المطلب

إنامما سبب ا بببقان أ امببكاأانببب ان أمأبببشابم نلبباا اوببب اأسببم اببببأكنذناان أ امبببكاقن أبب اأأابببككارمببب ا ااا
ق لنابا نا اإ  ارقمامااانهيأواكل ا اقم قطاأ كل  ااب سبان أ فارنماطان أ امكان أ اأنأااااان كق  

ا .ر ا سبان سلاس انهاأمامل ان مأبا اقنهاأمامل اقن كلمق  نفل 

فأمببنحاركنذناان أ امبكا  بوان م لمببلنا اقبابلنان  وبقاايببكاأابككاارمب اوا ببلوانألكنذناافب ان ابا ل
 ان بللناأاباق قناسببناماببلناماببماا ببانامبك ق الارقاقمببالأالاأاباوان مبءوافب اإطببا ان نابالان ابالا بب كنذنا

بان  ااب ابابكاك نسب ارمااف اإطبا ارنامب ان مسبامكثانهاأماملب افإنابااأمبنحا زمب اان مانب اركنذنااب سب
قاف اإطا ارنام ار   اأأ ب  اببا نا اإ ب اسبنقناان امبواقانسببانهمبأ ن ااا اقمالأ اققساموامالمأ 

قن بل ال ببقلا ان مكفقمب  ارمباانابالان أ امببكان مبنب امزب ارسبباسامالبا ان  سبمز ان مأبببشامبنايببواباببضان بكقو
سماوالساق ايلم انهمأ ن ااان مكفقم اممافاافإناااأمنحا زمأ امكان مان ا ر امز ارساسارمقنوانهسأك ن 

قأاك انإلمبا ثاإ ب ارنارنامب ان مبمانانهاأمبام افب ام ن زاباانألق ب اقناابااممب ز ا ااافقنمكانسأثما نأاا 
ن مكمنلنان للنابزءقناسنان أ امكاكقناأقف  لامز ام طامكثان اموافأمثوان  وا الوان هم اف اأ كللاركنذناا

ا1ق كث.ف ام وامنحام

لمانببباجامناببباابإمطببباذار ثبب افاا لببب ا ابببلوانألكنذناايببكارسسببباارنامببب اأ ملزلببب ا  مبباا نبببا امبببنان ببكقواقن 
ق لنا اكلا هال انألكنذناان م   ثاف اابوا اقرنام ا او امنااامز اقا ان  وقاارنام امانل ا زأ امك

أ امببشاناببالان مسببامكثان نابالان اببال اق نببا امببنان ببكقوامبنارسسببااناببالاأببأملنامببالاقم  ب  امنسببقابببا أقن
نهاأمامل ابا نسب ا  وافمااان ماأمشان نمط امثواماا قان  اواف ان ا نم  ا مباارنب امزب ان بأ فا بلوا

                                                 
ن مأازببقاأ كلببكاإ أواوببااان وببنكققان بببقطن ا ا75/25/7881ن مببك  افبب ا ا778-81مببنان م سببقلان أنهلببل اا5ن مبباكثاا-1

 أببب ابلنبببااوبببب  لااان ا7881سبببن  ا11جا امبببككا المبببب اقسبببل وانإلكن   زمبببمانانهاأمبببام ان  بببااابءلببب انألاببب نذاقأنا
 أ امنامبمناااأقسبلشاماباوان أءطلب ا أمبمواروبنافاااكلبكثامبنان  بكمااان مبككنثاقن أسبابامبقن كاأمقلزاباافب امازسانإلكن ثان

ا لوان  ا  مار اأقسلشامااوان أءطل الب  ام  قنابأ ولوانهمأ ن ااان ممق  ا اا.
1 ا-ا BIT , Introduction à la sécurité sociale , op – cit , p 55  
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)لق ان   بقق(ا مباالاب فافب اإطبا ا2نألنام الألامنا   ااامنحاركنذناابا نسب ا زببايلنامزب ايلبكان  لباث.
ان أم لشان ا نم  .

ن قن بكثال بكلا زمبكمنا ب افب ا ا ب امبكلاأبقنف وامزب امب قطانسبأ  اقا ماا نا امالسم ابناالان كفاب ا
ن ماببببكواقن مببببأملاا7813 سببببن اا729مببببنان  ببببانقناا78ن ماببباشامثببببوامبببباار ببببلاببببب ان ممبببب عان موببب  ابا مبببباكثا

7891 سن اا19با  انقنا
ا.1

اباارمااف اإطا ان أم لشان ا نم  افإن ابأقف ان مان امز ان م قطان مطزقب اأأ   ا  امكثا  ققامن
مزب اقاب ان  وببقااماباشان أ امببكان بل ال بوام ببوان مبك قوان ببل ا بانالأز باوابببأكنذانمباط ان مانبب ارقا

 مباال بأهااب  ب افب ا اإماف ا  اإلنامااقنووان ااموا لب انألالب انمباط ا  بلا وبق  امزب ا بقان أ امبك
قناسببنامابببلناكقنارمبباابا نسببب ا  مبب ااان ببللنالبزءبب اأاببقلضانألكنذناان النلبب ا زمبب ضاقن ببقهكثاقن قفبباث

قفبب ا اأبقف  لامزب امب طامبكثان امبوافبإنان ممب عان ا نمب  ايب  ا ابلان  بقافب ان  وبقوامزب امن  )إمانب (
ا وان  اهاافإنا لوان   ققان م   ثا زمأ امكاأأ قوا لق ا  قي امناباكاقفاأ .

 األول: الحقوق المقررة للمستفيد من حق التقاعد. الفرع

اكنذناان النل ا زقهكثاقن م ضاقمن  ان قفاثا ماابلنا ااساب ا.أأمثواف امااشان أ امكاقنأل

 وأهمها هو التمتع بمعاش التقاعد.

لاأبببببب ان مابببببباشان مبببببب وان ابببببباك األكنذناان أ امبببببكاق ببببببقانأل ثبببببب افامببببببكثافببببب اقاابببببب انابببببب ان مببببببمانا
مبنب امزب ا ماارن امأبن امناط فام أزفارنام ان أ امكاف ان اا لاباسبأثناذانابالان أ امبكان  انهاأمام 

امالا ان  سمز ان ل المنحا زمأ امكا رسماواكفا اقن كثاقيكال قنامز افأ ناامأ لنابل  ام وامااش.

 لمب واامن مأازبقابا أ امبكاأبناامزب ارنب ا12/83مبنان  بانقنا3قطب باا زأمب لشان ا نمب  افبإنان مباكثا
امااشان أ امكا  االناطابشاما  اقم و السأهاكامن امك ان  لاثا .

وا ببلنانسبببأنأ ارناماببباشان أ بببامكال أسببب اباببضا وببباماانألاببب ا قنبب ان بببك اقمببب أبطاقمببنا ببب 
اف المنحاإها  اق قالناوبء اماامل ار ال كلامز امك ا لاثان مكمنان مأ امك. ابا م اان مأ امكانهس 

ق أ كلببكايلمبب ان مابباشافببإنانألمبب الطبب رامببكثاممببا وا ببقنام ببكن واقمسببأقنوامبب أبطابمسببأق ان أطببق ا
ا اقنهاأمام ا زكق  اهسلمااقرنايلمأ اأزاباكق ا بل اف ان ك ا ان بزك.نهيأواك

                                                 
2- ibid , p 55 

ا سناياسل-1 ا.513ن  اا517ا ان م اشان سابق ام مك
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 مأوال: مستوى معاش التقـاعد

 مااها اناافإناأ كلكامسأق ا لوان ماامااال أبطابمسأق ان أطق انهيأواك اقنهاأمام ا زبزبكا
نهاأمبام ااباذااببنبقكا منام ان اموان كق لب ان مأاز ب ابا مبماناا102ق النان سببا او اناكانهأهايل ا

ا لاابلنااط ل ألنالم ناإمأماك مام ام ن اأهأحاإم انلب اأطبلب ابااب سبان  بك ناان أ اأأقف امزلااان كق  

أ كلببكا ببلوانألكنذناابنسببببامالنبب امببنايلمببب انألابب امزبب ارناأبببكفشابوببه امنأامبب ار اأ بببقناا-ا1
ا .prestation lies aux gainsم أبط ابا مك قوا 

ب لبببااأمبببمنان  بببكانألكنببب اا” prestation uniformes “نألكنذناابوبببه امق بببكثاأ ببككاا-ا2
ا1 زمالم اباهمأماكامز ايلم ارا امامواناام .

قلب بب ان ألببا ان ط لبببقا أ كلببكا ببلوانألكنذناا سببببان سلاسبب انهاأماملبب ان مأباببب افبب ان كق بب ان أببب ا
 أأ ككاب سبان  ك ناانهيأواكل ا اا.

رنامبب ان مسبببامكثانهاأماملببب اأاأمبببكان ط لببقان ثبببان اق بببقاأ كلبببكا بببلواناببكابابببضانألنامببب ان اامببب اقا
ق نا امنانألنام اأملبواإ بب اأطبلبقان ط لبقانألقواباهمأمباكا ان ماامااابم وامق كا  كاركن ام ق  

 امز ان مسأق ان مالم ا زم اان ل ا انالأمأشاب اسزهااقل ب اباهمأمباكامزب انألاب ان بل ا بانال بمب 
  انالأ ووامزل ابمما س انماط .ارقان مك قوان ل 

 مبباا نببا امببنان ببكقوامبببناأاأمببكامزبب ان أنسببلقابببلنان طببب ل لنافأ ببكلاركنذناامامبب اقر بب  ام أبطببب ا
قماماا انان ط لقافإنارنام ان ممانانهاأمام اأب اامناأأملنا مال اأأااق ام كن ان  كا ابا مك قو

نوبز اإلمانبباامنابباابا قوبقواإ بب اكفببشاركنذناا لببااأببلوامااببقكناامأقا انألكنب ان مبب ق  اإلباباكان  اابب 
ا2أأناسبامشان مسأق ان مالم ا زمأ امك.

قفب اإطببا انألنامبب ان أبب اأبب بطا ببلوان مببنحابا مبك قوافببإنام ببكن ان مابباشالأ ببقنامببنامبزبب ارساسبب ا
أمافا  ا لاكنااأ سبابكه  ان مكثان أ اأ لكامنا بلوا ال سبامز ارساسامكثان نماطان كنلاان مطزقب 

ب لبباارنان مبزب انألساسبب ا ابلنان مابباشالمثبوانسبب امببنان مبك قوان مأقسببطان م ببقضا بب وا اثان بكنلان مبك
 ماايكال ككامبز اريوب اقر ب اركنب ا ابلوان مبنحابابككامطزبقاقل ب انسببلاامبشان  بكا ان سنقناانأل ل ثا ا با

ا3نأليو اقن  كانألكن ا زك وامز ان أقن  .
                                                 

1 -BIT , Un guide d'éducation ouvrieure , op – cit p24 
2 ا- BIT , Introduction à la sécurité sociale ,éd par BIT ,Genève,1986, p 62 
3 ا- BIT , Introduction à la sécurité sociale ,ibid , p 63 
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ا كلكا لوان منحامنايبوان أم لشان ا نم  ا؟فماا قان مالا ارقان ط لقان مأبشا أ

إنان مم عان ا نم  انأ بلانهبسامسبا انألنامب ان اا ملب ام بككناببل  ا بكناركنب ا ماباشان أ امبكاق بكا
اريو اهالم ناأااق و.

ن مأازبقابا أ امبكامزب امببكلاا12/83مبنايبانقناا16ما  بكانوباان مباكثاالحـد األدنـى لمعـاش التقاعـد
م ثايلمب امابكواسبامااانألاب ان بقطن اا2300سنق ا زمااشامنام كن اركن ايلمأ ااقن ارنال وان مبز ان 

05/94قمببك اا بلوان مبباكثابا م سبقلان أمبب لا  انألكنب ان ممبمقن
 لوببحان  ببكاا1994/04/11ن مبك  افبب ا1

قن ببل الببألا امببنان مبزبب ان سببنق ا  ابب ان ببقطن انألكنبب ان ممببمقن75% نألكنبب ان سببنق ا زمابباشال ببك ابببب
كجاقببل  اروبببحان  بكانألكنبب ا زمابباشا79.222.22ببببا7271قلاا لباا ببككاإبأبكنذجنامببناابانه م نااأب اسببن

كجاألاوان قوقوايك انإلم بانابا مأ امبكاإ ب امسبأق امالمب الأمامب اقان مأءلب نااا71.522.222ل ك ابب
انهيأواكل اقنهاأمامل ان  ن ن .

(امنا2.5ل وامنام ألناقنوفا)ارماافم ان ماا كلنافإنان  كانألكن ان م واا اااهالنبء ارن
بكواماا اكج15.222.22بباا7271ق  اأ ك اإبأكنذنامنارقوااانه  ايلم انألا ان قطن انألكن ان مممقن

ق قامباا ا(امنايلم انألا ان قطن انألكن ان مممقن7.5بم ثاقنوف)ا12/83 اناام ككثاساب اابا  انقنا
ا  مال ان ماا كلن.االم واأ  لس

 ان مأازببقابا أ امبببكا12/83مببنايببانقناا17ما ببككاقف بباا ببناان مبباكثاش التقاعــدالحــد األقصــى لمعــا
 لااهالم نارنالأاباق ا ان مأازقابا أ امكامز ان أقن  ا03/99قن  انقناا83/79قن أ امك ااقف اا  م ا

 امبنانألاب ان  امبشاهمبأ ن ان مبمانانهاأمبام اقن مب لب ا80%ن مبز ان سنق ان وباف ا زماباشانسبب ا
(امببب ثايلمبب انألاببب ان بببقطن انألكنببب ا15 ببنارنالأابببك ان مبزببب انأليوبب ان  بببالا زماببباشا مببساممببب ثا)قهالم

ن سبببا ه ا17باسببأثناذافمبب ان ماا ببكلنان أبب اأ فببشان نسببب ان  وببق ان منوببقاامزلابباافبب ان مبباكثا ان ممببمقن
ا وا  ال.100%ن ل  اإ  ا

   اااف ا لمااان مماناقبلنا للنان  كلنافإنان مااشال ككاب سبامككان سنقناان مما  امنا
انهاأمام .

 مباا ببقانألمب ابا نسببب ا اقمنب افبإنان ممبب عان ا نمب  اأبنبب ان مابالل ان كق لب ان مأبابب افب ا ببلنانإلطبا 
 لبباا بككامابباشان أ امببكا ا زأمب لشان ه نسبب امبنا بب وان نابالان اببالان بل ا ببككا   بب امسبأق ا ببلوان مبنح

                                                 
ا ز انقناا1994/04/11ن مك  اف اا05/94ن م سقلان أم لا اا-1 ا6ا ا20جا امككا ان مأازقابا أ امكا12/83ن ماكو
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مببنايببانقنا351-27ابأبقف ان مبب قطان أب ا ببككأااان مباكثمبنامأقسببطانألاب انألساسبب اقل بب ا50%ن  امبواببببم
اسن .ا60ث ثل اببزق  اا150ن ممانانهاأمام ان ه نس اق  امنكماالسا لان اامواببما

ث ثلب افبب ان  بباهاان أبب اا150 مباالسببأهلكاكنممبباامبنامابباشان أ امببكان  امببوا أب اباببكلاأببقف وامزبب ا
ان ه نس اق  مامنايانقنان ممانانهاأمام ا351-8مككأااان ماكثا

اسن .ا65ن مكمنقنان با ءقنا-

اطبلا.50%ن مكمنقنان للنارولبقناباا ابكن ا  نانسب ان اا ان ل السبب اهاأوواإ  انسب ا-

اسن .ا30ن اام اان  م ا بلناث ث ارطهاوارقار ث اقل  اإلناسا منا مكثا-

ا1يكماذان مباكلناقن م ا بلناقساناذان   ب.ا-

ه نسب ا ببكناركنب ا زأ امبكاق بقان مبك قوان ممببمقنا  بوانألمب ااان ببا ءلنامببنا مباا بككان  بانقنان 
ق بقا اسبن افبب ا ا ب ان ااب اقل بقناموبك ا  يابلاريبوامبنامسبأق امابلنا60سن امز انأليبواقاا65ن ام ا

ام سلاإ  امسأقللنم

ق بقامسبل اا"Majoration Des Pension"ق بقامباالمثبوا لباكناا زمبنحاEtage de baseا-1
اكققان قكنمشاقنألماناا.منايبواون

رماان مسأق ان ثان الأمثواف اماالا فان من  انإلمافل ا زمك قوان قطن ا زأمامناق قامسل امنا
ا2يبواأأملنان أ امكا  سابان كق  .

                                                 
1–Dupeyroux ( J.J ) , op- cit , p 379-380 
2 ا-ا Dupeyroux ( J.J ) , ibid , p 393 
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امثانيا: حساب معاش التقاعد

اإنا سباباماباشان أ امبكا همب ان امباوا لب انألاب نذافب ان أمب لشان ا نمب  البألاباهمأمباكامزب انبا
فب امأقسببطاا لباالأمثبوارسبباسا سبابان ماباشا1985/02/09ن مببك  افب اا35/85مبنان م سبقلاا10ن مباكث

اسنقناامناممناسنقناان أأملنا زنماطان مان .ا10نهمأ ن اااأل سنا

ا13رماا سابا لوانهمأ ن ااان أ اأ قنارساسا سابامااشان أ امكاأألامناط لقانباان مباكثا
قن أب اسنهوببزااامنبكان أابب ضاا434/96.1مبنان م سببقلاا07مبب اقف باا زمبباكثامبنا بلنان م سببقلان ماك ب اقن مأم

ا أمقلواناالان أ امك.

اق لهل ا سابان مااشاأألا ماالز م

2.5سنقناا10مأقسطانهمأ ن األ سناا امككاسنقناان  كم
ا100      

منايبانقناا12ارماابا نسب ا زاماوانألا نذافإن الألا سابامااشان أ امكاباهمأماكامز اناان ماكث
قل ب اببا ناامزبب اا18/96م ب  امبنانألمب اا17قن أب امبك ااقف باا بناان مباكثا ان مأازبقابا أ امبكا12/83

مببنانألابب ان مببا  ان مأقسببطان  امببشاهمببأ ن اا2.5%رنامبزبب ان مابباشال ببككابا نسببب ا  ببواسببن امثبأبب ابببب
ان ممانانهاأمام ابكوانألا ان ما  ا زمنوبا ماا انام ككاساب ا.

 لبباا ا12/83مبنان  بانقنا23لأازبقابهمب ان ماا ببكلنافبإنا سبابان مابباشالأ بككاقف باا زمبباكثااقفلمبا
أ ك اسنقناان   بان أ  ل ل ان م ك ثابماهاااقرلماان أ هلمااامنان اا امناا نذان   بان أ  ل ل اببا

اق لناف اإطا ان  مال ان م   ثا زماا كلن. ا2.5%منا واسن ايابز ا زأوهل ابكواا3.5%

رنانألا ان  امشاهمأ ن ان ممانانهاأمام الأ قنامنامامقعامناو ان م أبارقان ك واا لا
أاببقلضان مببب  ا اأابببقلضانأليكملبب ان مانلبب  ان مأناسببباقنأببام ان امببواق بب اأأمثبببوافبب مانألابب انألساسبب 

 اقن أابببقلضان ا نفببب امبببنان  كمببب ان كنممبببب ارقان سبببامااانإلمبببافل اباسبببأثناذانألكنذناالناان طبببابشان اببببامز
قن أاقلمااان ممثز ا زموا لفاقن منحاقن أاقلمااالناان طابشان  اااقن أاقلمااان م أبط ابا ا قفا

ان  او اباإليام اقن ا   .

قفلماال ضاأ كلكانألا ان ما  ان ل الاأمكامزل ا  سابامااشان أ امكافإن ا مشا اكثاأءل ناا
ل بككابطب ل ألناقل بب اإمباابببأا ا اازبقابا أ امببكن مأا12/83مببنايبانقناا13مأ   ب افبابكماا بباناقف باا زمباكثا

                                                 
انهسان م اشا-نوقااأم لال اقأنالمل -مانانهاأمام ايانقنان م ان مااكان قطن ا زاموا–1 ا.553اا 

 ن مااشا=
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ن منوببان مببا  ان مأقسببطان مأ امبب افب ان سببن انأل لبب ثان سبباب  ا   ا ب امزبب ان أ امببكارقارابب ان منوبببا
ن ما  ان مأقسطان ل ال سببامزب ارسباسان سبنقناان بث اا لباالبزب اراب ان مانب ابباألم اريوباوا ب وا

ا  . لاأ ان مانل اإلنا انال  ار ثب انهااا

ن مأازقابا أ امكال ككماإمااباألا ان ما  ان مأقسطان م ككامز ارساساا18/96فأوبحاقف اا  م ا
ن سبنقناان ث ثب ان أب اأ امب افلاباان مانب ابباألم انألاب انأليوب ا ب وا لاأب ان مانلب اإلنا بانال ب ار ثبب ا

انهااا  .

03/99 بباا ز ببانقناققسبببشاماببباواأ كلبببكانألابببب ان ببل الاأمبببكامزلببب افبب ا سببابان ماببباشاقف
ن مأازبببقاا1

اممن ا أوبحا ماالز ا02با أ امكامنا  وان ماكثا

إمباانألاب ان مبا  ان مأقسبطاقن مأ امب افب ان سبنقناان  مبسانأل لب ثان سباب  ا   ا ب امزب ان أ امببكا
رقانألاب ان مبا  ان مأقسبطان م بك امزب ارسباسان سببنقناان  مبسان أب اأ امب افلاباان مانب ابباألم انألابب ا

 ب وا لاأبب ان مانلب اطبابااإلنا ببانال ب ار ثبب انهاباا ب .ا لببااروببحا بلنان  ببانقناسبا  ان مهاببقواانأليوب 
اإبأكنذنامنارقوااانه اسن ار هلن.

نسأنأ امنا لوان أءل ناان مأ    ا أ كلكانألا ان ل الاأمكامزل ا  سابان مااشارنان مم عا انا
ولااان م أ  ب امبنايببواوبنكققان ن بكان بكق  الاكفاإ  اأ كلكانطاقارقسشا  سابان مااشاأماملااقن أقا

ا لاالاأبب ا لنانإلا نذامنابلنان  زقوان م أ   اإلماكثان أقن نان ما  ا ناالان أ امك. اقن بن ان اا م 

إلارناأقسببلشان مببكثان مأ ببلثاباببلنانهمأبببا ا  سبببابان مببك قوان مأقسببطان ببل الاأمببكامزلببب ا  سبببابا
كقنارنال قنا ااا2ن نسبان مأقسط ا الوان منحامز ان مك ان مأقسط.ن مااشالاأب اف ل اققسلز ا أ هلضا

ااأأثل اسزب امبام اإ نذافم ان مأ امكلن.

قفلماال اا لوان سنقناان أ الاأمكامزلااا  سابان مااشافإن اهالاق اإثباااسق ان سبنقناارقا
وارقا مسب اقر بابقنالقمباان ث ثلااا سبان  ا  ان أ ايم امنااامز انأليوامام اقثمانقنالقمباامبنان امب

                                                 
ا ز انقنا ا1999/0322ن مك  اف ا ا03/99ن  انقناا-1 ا20جا امكك ان مأازقابا أ امك ا12/83ن ماكو ا.7888سن ا 

2 ا- Bulletin de FMI " Les régimes de retraite doivent s' adapter à l'évolution démographique " 

11mars 1996 ,p 74-76  
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  نالاق اإاب نذام اوب اببلنان ث ثلبااامبنانهبسان سبن اكقنارنالأابك امامقماباار ببشاث ثلبااا  بواسبن ا
ا لاالألا سابان مااشا ماالز ما1مكنل ا

ا

2.5     نألا ان ما  ان مأقسطان  امشا زممانانهاأمام امككاسنقناان  كم
      100 

 اشاببلنان  ببكانألكنب ان ممبمقنا زمابباشاقن  بكانأليوب ا مبباابلنباواسببزهالاببارناأأب نقرايلمبب ان مابا
سببن اقل ب ا  ب ان همأببلناا15ق بلناطباباابأبقف ان مببكمنان مانب امزب امبب طامبكثان امبوان ببكنلاان مطزقبب اق ب ا

رماا امز ارناأأناسباف ان  ا  انألق  امشامأقسطانهمأ ن ان سنق  انألا نذان اماوا ل انألا نذاقن اماو
ا  ان ثانل افأأناسبامااألا ان ما  ان  امشاإلم ن ان ممانانهاأمام .ن  ا

 أبب ا اإلنابأبقف ان مبكمنامزب امب طان مبكثان بكنلاا زامبوافبإنان  بانقنايب  ا ب ان  بقافب اماباشاركنب 
نا انباانإلمألبا ناان ناأاب امببناسبنقنأ ان ماأمبكثا زأ امببكاهاأوبواإ ب ان  بكانألكنبب اقل ب ابمن ب ان هببا قا قن 

قن أ اروب اان كق  اأأ هواباااإبأكنذنامناك قوايانقنا ا لبز ابل  ان  لم ان كنلاان  انقنل ا زمااشان أ ملز 
مببنايببانقناا16منبب ان أبب امببك اان مبباكثاا04ن مأازببقابا أ امببكا لبب ان أنهلببلاق ببلناطب بباا ببناان مبباكثاا03/99
ان مأازقابا أ امك.ا12/83

أ امبكامزب امالبا ان مسبا م اق بكواإبأبكنذنامبناق لنالان ارناونكققان أ امبكالاأمبكافب امبنحا بقان 
ا ل ان أنهلل.ا03/99ك قوايانقن

قف ا لنانإلطا اكنمماافإنان مكمنلنان ل اماامالاهالأااق ان  كانألكن ان مممقنافإنالالسأهلكقنا
ان مأازبقابا أ امبكامبنا12/83منا لاكثامنان  قجان م هقواف ا كقكا لاكثاقن كثاقن أ ا ككااقف باا ز بانقنا

قروبببب ااباببببكا امببب ثامببببنايلمببب امابببكوان سبببامااافببب انألابببب انألكنببب ان ممبببمقنا600بببببماا15 ببب وان مببباكثا
أ ببككامببناط لببقايبب ن امببنان ببق ل ان م زببفاا03 سبببانبباان مبباكثاا03/99ن أابكلوان ببل اابباذاببب ان  ببانقنا

اكج.800.00اقن أ اأ ك ا ا لااببم ا2با ممانانهاأمام ابناذجنامز انيأ نرامنامازساإكن ثا لم ان أ امك

                                                 
ان قطن ا زاموا-ا1  .111اا ا7221/ا719طاا-نوقااأم لال اقأنالمل ا–يانقنان ممانانهاأمام ا ان مااك

كن ثان وببنكققان بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألاببب نذاألنبب امانببب ابأ ببكللامبببنحا-2 أانبب اإكن ثاوبببنكققان ببقطن ا زأ امبببكاقن 
ان أ امكا زاماوا ل انألا نذ.

 ن مااش=
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 ماارن األاأ  ل ان  لاكثامز ان ءلب ابا نسبب ا زمبكمنان مأ امبكان موباباببا اا ان أبالاقن نابام اقن بل ا
مزبب ارناأ سبببا ان مأازببقابا أ امبكا12/83مببنايبانقناا09هالسبأهلكامببناماباشان اابب اطب باا ببناان مباكثا

ا1ن أم لشان  ااابا أأملنااانهاأمامل ا لوان  لاكثا ماا قان  اوابا نسب ا ز لاكثان م   ثا زاا ثابم أم ا

أبببببلاأطبلببببببقاب نبببببام ان مسببببببامكثاا2003فببببب ا بببببلنانإلطببببببا اقمبببببنا بببببب وان سلاسببببب انهاأماملببببب ا سببببببن ا
با من و. لااأمثوال  امناط لقاب نام ان   قم اممثز اف اق ن ثان امواقان ممانانهاأمام امب عافب ا

نمقلالب ا ببلاملاها  باافب ا افبب ان أب نبان ببقطن افب اباببضان قهلبااان ا2003أطبل ب اإبأبكنذجنامببنارقوامبا ا
ألابوان قوبقواإ بب ا مالب افازلبب ا ابلوان همبب امبنان مأ امببكلناق بقامبباالببلنامسببا ان ا نمب افبب اإطبا اأ يلبب ا

ان   ققانهاأمامل .

فإنب السبأهلكامبناماباشاريوبب ا اسببن 32ن بل الأبقف امزبب امبكثاممبواأوبواإ ب اانألالب ارمباان مبكمن
منا واسن اأ لبكامبنال ب اا2% امشاهمأ ن ان ممانانهاأمام امشاإماف امنانألا ان ا80% ككابب

(امبببب ثايلمببب انألابببب ان بببقطن انألكنبببب ا15مزببب ارناهالأاببباق امبزبببب ان ماببباشانأليوبببب ان  بببالا مسبببب اممببب ا)
قباببلنافإنبب اأببلاأ كلببكان  ببكانأليوبب ا زمابباشاباببككامطزببقالأءلبب اقف بباا أءلبب ناانألابب ان بببقطن ا ان ممببمقن

ا.ن مأازقابا أ امكا03/99منان  انقناا6 اا ناان ماكثانألكن ان مممقناطب

سبن ا(افانباان ممب عار اطب ابنبقعامبناا15  نايكاهالأقف ان مكمنامز امكثان اموان كنلاان مطزقب ا)ا
ا20سببنقناارقا05ن  مالب اقل ب اببأنايب  ا ب اماباشافب امب وامن بب امأب اأبقف امزب امبكثاممبواهاأ بوامبن

ن مأازبقاا12/83مبنايبانقناا47 أءللب ابابكماا بانابم أمب انباان مباكثاث ثلاارماام طان سبنافإنب اأاب ضا
مببنان  ببانقناا10سببن ابم أمب انبباان مباكثاا60سببن اروببحالأمثببوافب ابزببقشان مانب اا65با أ امبكاأ ببك ابببما

ان مأازقابا أ امك.ا03/99

 بقاسبنقنااممبااا05رماافم ان اماوا ل انألا نذافإناسنان  وقوامز امن  ان أ امكا انال فبشابببا
قبا أبا  اروببحال بك اببزبقشاا12/83مبنان  بانقناا47مزلب ا بك افمب ان امباوانألاب نذا مباانوباامزلب ان مباكثا

ا.2سن ا زنساذ65سن ا ز ااواقا70سنا

ن مأازقابا أ امكان ل امكوامنان سنان  انقنل ان م ق  ا قان  وقواا03/99رمااباكاوكق ايانقنا
ا. هم ان اماوا ل انألا نذا زم رث60سن ا ز اواقا35مز ان من  امز ان أ امكاقاروب ااأ ك اب

                                                 
ان م اشان سابق. ان مأازقابا أ امك ا77-91منان  انقناا79ن ماكثا-1
ان سابق. ا15-95منان م سقلاا77ن ماكثاا-2 ان م اش
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رماا سابا لوان من  )إمان (افل قناببنهساط ل ب ا سبابان ماباشاقبمباارنايلمأابااأ بقناكقنان  بكا
انألكن ان مممقنافإن المافا ااا لاكثان  قجان م هقو.

نألمبب ااااقأابك انإلمبا ثاإ بب ارناط ل ب ا سبابامابباشان أ امبكايبكاأأا ببكامنبكماالأازبقانألمبب ابهمب 
ن أ اأما سابوه امأأا ل ارقاأناقبل ارقاأ نمنل انمباطجاامبكفقعانألاب اقف ب ا لب امبأاق اق نباا أبسبلطا بلوا

ن بل ا ببككا لهلبااان أنسبلقاألنامب ان مببمانا ا1997/05/11ن مبك  افب اا28ن امزلب اأبلاوبكق ان  ب ن ا يببلا
انهاأمام ا زاماوانألا نذاقن اماوان ءل ارا نذ.

رماافلماال اا ااهاان أ ا كك اا لنان   ن اساب اابمناسب اأ كلكام طامكثان امو لاايكابلناان  
ا لهلااا سابان منحا نا امكثا اها.

إلالابامز ان مان اق قان م اان بل المبا سابوبه ا ا لاالنبء ارقهاإأباعاباضانإلا نذناا
ببا المألنان م زهأبلنا بواقن بكثاارنالأوبو امأأا ل ارقاأ نمنل انماطاامبكفقعانألاب اقر ب ا لب امبكفقعانألاب 

فلمبباال وببااا أوبببهل ا  قيبب اطبابباامنبببكاأببقف وامزبب ان مببب قطان مطزقببب ا ببل  ا سببببا ببوا لمبب ا)اوبببنكققا
ن أ امكاقونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ(ا لاالأقابامز ا األنان المألناإب شامأبباكوا  بوا

مب ا بلوانهسببأما ثاقأسبالوان هأب ناارقامباالماثزاببااقن بكاثابقنسبط انسبأما ثانأوباوافأ ببقلان المب ان م أوب اب
ن أ امنامأنااارناأأ هواباااقأ سوا لوانهسأما ثاف انس ألنا زالم ان م أو اف ان ناالانأل  امز ارنا
أ بقلا لوان الم ان أ اأز أاااباإلما ثا هأ ناان أأملنارقاماالماثزااان أ اأأ هواباااقأالكاإ سا ااا زالمب ان أب ا

اما سابان مااشا ماالز  لاالألاا1ا.ر سزأا

سبن اممبوافانبااا15با نسب ا زم اان ل الأقف امز ان مكثان كنلاا زاموافب ا ب ان ناباملنار اا- 1 
ل قلا وانابالابأوبهل ان ماباشامزب ارسباساسبنقناان امبواثبلالبألاإمباف ان هبا قان أ ملزب اإلنا بلالأ وبوا

ا م هقو.ن مان امز ان  كانألكن ا زمااشاق لاكثان  قجان

با نسبب ا زمب اان ببل الأبقف امزبب امب قطان أ امببكافب انابالاقهالأببقف امزلاباافبب ان نابالانأل بب اا-2 
سن اا60فاناالأ هوان ناالان ل اأأقف ام قط ابأوهل ان مااشامثاوال  ابا م اان ل البز امنان ام ا

(ابأوهل اCNR أ امكا)سن اممواف اإطا ان ناالان االا  ا نذافاناال قلاونكققانا15قأقف امز امكثا
قهاأبك وايقنمببكان ب بطا لبب ا ان ماباشابامأبببا وامامبوارالبب اقل ب اباسببأاماوان  لهلبااان ااكلبب ان مبلنب اسببزها

إلنا انا ا ا لباال بقلانابالا لب انألاب نذابأوبهل امن أب اماأمبكجنامزب اا65ن أنهللاإهاببزقشان مان اسنا

                                                 
1- CASNOS, Direction des prestation - coordination- Modalité de mise en application de 

l'arrêté n°28 du 11/05/1997, fixant les règle de coordination, juillet 1999, p1.  
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رمبباا  سبببابان مابباشافأ سبببان هأبب ناان ممببا  امبببنا اممزلبب اامببشان هأبب ناافبب ا ببب ان نابباملنا هببأحان  ببق
ا   اااممن اف ط.

با نسبب ا زمب اان ببل اهالأبقف امزب ان مبب قطان مطزقبب افب ا بب ان ناباملنافانبااق مبباابلنباال بب اا-ا3
منبكان أطبب قا مبب طامببكثان امببوا هببأحان  ببقالببألاامبشان هأبب ناافبب ا بب ان نابباملنابمبب طامببكلان كقناابباارمبباا

اأماكاسنقناا واناالامز ا ك .  سابان مااشافلألانم

سنقنااا7سنقنااقا8مام ااممواف اإطا اناالانألا نذامكثامثاوامز ال  اق زأقملحار ث انأ ل
سن اممبواا15فاناا هأحان  قالألانمأماكاط ل  ان امشافلأ ووابل  امز ا اف اإطا اناالا ل انألا نذ

انألكن ان مممقناقأ سبا ماالز مقبل  افز ان  قاف امااشاأ امكال قنامز انأليوالمثوان  كا

ا(.Avantage principaleناالانألا نذال سبارقهان  قانألساس ا)

2.58سنقنااانألا انألساس ان  امشاهمأ ن ان ممانانهاأمام اا
ا100      

ا   اف ان ناالا لااأ سبا ماالز مق لاكثان  قجان م هقواأ قنا  ارلماانسبل امشاسنقناان مما

اسنقناا8 لاكثان  قجان م هقوان  انقنل ااا
ا   15     

ق نااإلنا لاأووايلم ان ماباشا زمبكمنان مانب اإ ب ان  بكانألكنب ان ممبمقنا  بلا لباكثان ب قجان م هبقوا
ن مأازببقاا03/99أبكنذجنامببناك بقوايبانقنافانباالبألا لبباكثان هبا قان أ ملزب ان ببل اروبب اان كق ب اأأ هببوابب اإب

ا لاال سبا مباالز م ابا أ امكا ل ان أنهللاق لنانأل ل الأناسبارلماامشاسنقناان مما   اف ان ناال

امككاسنقناان اموا()8ن ها قان أ ملز ا=ان ها قان أ ملز ان  انقن ا
ا15     ااااااااااااا

ان ط ل  ا ك اناالا ل انألا نذا لاماقلألا سابان مااشابنهس

2.5     سنقنااا10مأقسطانهمأ ن األ سناا7ا)مككاسنقناان امو(ا
ا100      

ا)مككاسنقناان امو(ا7 لاكثان  قجان م هقوان  انقنل 
ا15       

 =ن  قانألساس 

  لاكثان  قجان م هقوا=

 ن  قانألساس ا=

  لاكثان  قجان م هقوا=
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ا)مككاسنقناان امو(ا7قن ان ها قان أ ملز ان  انا
ا15       

ا.1مز ارنايلم ان مااشاأساق ان  قانألساس اممافاا  ا لاكثان  قجان م هقواقن ها قان أ ملز ا

سبن ا60 ا  ناإلنا لاأألاممزل ان أوهل اف انهسان قيبااق بلنامباال وبوا ا ببااه بأ فامب طان سبن
الا لب انألاب نذافانباان نابالان بل الوبه ان ماباشارقهاقن مأمثبوامباكثافب اسبن افب انابا65 ناالانألا نذاقا
(الأ هوا قاق كوابإلواوامبز ان مااشامشا لاكثان  قجان م هقواإ  ان  كانألكن اCNRونكققان أ امكا)

ن مممقنا زمااشامز ارنالألاأسالوام  ا اف ان مزفابأنال ناشان ها قان أ ملز اف ان سن ان أ الهأحا
قوببنكققان مبببمانااق نبباال بببقلا ببواناببالامأمببث افبب اوببنكققان أ امببك ا  بب ا ببك اناببالا لبب انألابب نذفلابباا

ب سابان ها قان أ ملز اق لاكثان  قجان م هقوامز ارساساسنقناان ممبا   ا بك اانهاأمام ا ءل انألا نذ
ا.2 واونكققا

لنا انان امشابلنان م اكل ا ك ان ونكقيلناهالوواإ  ان  كانألكن افلا ااكا سابااا أووا ل  .قن 

ا03/99ق نااأاك انإلما ثاإ  ارنان ها قان أ ملز اروب اان كق  اأأ هواب انبأكنذامناك قوايانقنا 
ن مأازقابا أ امكا لب ان أنهلبلا  بناممزلباجافبإنا بللنان وبنكقيلنالكفاانب ا لثمباالبألانيأطباعا بلوان مببا  امبنا

ا  لن ان كق  اف اناال ا وان سن .

قل بب اا1997/05/11ن مبك  افب اا28رأبااباباان أازلمب ان  اوب ابطب قاأطبلبقان  ب ن اا مباا نبا ا ا ب 
سن (ا  لاممزل ان امشافلألانهمأماكا15)امنكمااهالأقف ان مكمنان مان امز ان  كانألكن ا سنقناان امو

ا1953/04/01ن ماان اقل  ايبواك قوايقننلنان منام ا زأ امكا ل ان أنهللا)ابا نسب ا ناالانألا نذايببوا
(اف ا كقكارناهالأااق امككان سنقناان ماانل امشاسبنقناان ممبا   ا1958قناالا ل انألا نذايبواسن ا

اق ناا سابان مااشال قنابنهسان ط ل  .ا3سن .ا15ف ا  ان نااملنا

                                                 
1- CASNOS, Direction des prestation - coordination- Modalité de mise en application 

del'arrêté n°28 du 11/05/1997, fixant les règle de coordination,op - cit, p 2.  
 
2- CASNOS, Direction des prestation - coordination- Modalité de mise en application de 
l'arrêté n°28 du 11/05/1997, fixant les règle de coordination -ibid, p8.  

 

3-CASNOS, Direction des prestation - coordination-Modalité de mise en application de 

l'arrêté n°28 du 11/05/1997, fixant les règle de coordination,op-cit, p2. 

ا=  ن ها قان أ ملز 
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 ماا نا ا ا  ا او ابا م اان مكمنان ل اما سافب ارناقن بكانمباطامبأاق اقنمباطا لب امبأاق ا
ازب ا  مببأ ن ااا  بب ان ناباملنافانببااأاأمببكافأب ناان نمبباطا ببك ان ناباملنا أبب افبب ا ا بب انبأ امناببااكفببشاف

ا12/83مببببنان  بببببانقناا23.22.20.11باسببببأثناذان هأبببب ناان مماثزببببب ان مببببل ق ثافبببب انببببباان مببببقنكما ان كقنجاأببببال
هسا لاال سبامااشان أ امكابن امز ارناأ سبا لوان هأ نااف اإطا اناالانألا نذ ان مأازقابا أ امك

ان ط قان مبلن اسزهاج.

ن طبلبببببان بببل الامببببواوبببببا اابا مسأمببببه اقن مسببباذابالاكأبببب ان  اوبببب ارقانألسببببأالا امثببباوا ببببلوان  ا بببب 
با ااماببب اوببببا ااقلنمبببطابم أبببب ا زم امببباثامسببباذجن.فاقابابببلنامسببباوا بببك اوببببنكققان اببباما ان بببل الامبببوا

اأمببام ا ءلببب انإلابب نذابامأببببا وان أأملنببااانهاأماملببب ابامأبببا وارسبببأالاقمسبباوا بببك اوببنكققان مبببمانانه
فاناالسأهلكامنامااشان أ امكا   ان نااملنا أ اف ا ا ب ان أطبابقان أبالابمب طا ام ام ال نقوامان ا  ث

 ن مأازببقاا798-75ق ببقانألمب ان ببل ارب ب امزلبب ان م سبقلاا1 رنال بقنايببكامبا  افازلجبباافب ا بب ان وبنكقيلن
لمببا ساأبامبباارقأناقببباارقافبب افناسببمحا زمبب اان بل اابا مبمانانهاأمببام ا زامبباوا لبب انألاب نذا  لببا

 انهسببأهاكثامبببنااا زأمبب لشاقن أناببللان مامببقوابامبباقن ببكانمبباطاامببأاق ناقف بب ا لبب امببأاق  ارنالطزبببباطب بب
مااش ابانقننانماط ان مأاق  اقمبناماباشابانبقننانمباط ا لب ان مبأاق  اكقنان مسباسابا  بالان مباكألنا

ا.ا2ا7891لق لقاسن ااا7ن مقنفقاا7121 ممانامالاا77ن مك  اف اا77باا91منان  انقنا يلاا77قاا9

ق نا ا ا  ار ل ثامنكمااأ قنافأ ناان نمباطارقامباالماثزاباان مبأاق ثاق لب ان مبأاق ثاأمثبواأ ن ببا زب ا
ممزلب اأوبهل ان  ببقافب اماباشان أ امبكال بشامزب امبباأقان نابالان بل ال أبا وان اامبوا مبباا افهب ا بلوان  ا ب 
إمباكثان ألببا ان نابالان ببل ا بلال ببنالسبأقف امبب قط ان   مب امنببكان ألبا وانألقواق نببااأن طببشالم بنا زاامببوا

ن المب انألق بب امببناكفببشان مابباشانبأبكنذامببناأببا لخاسبب لانامهاببقوان ماباشان ببل اأمببااأوببهلأ امببناطبب فا
ا.قن الم ان ثانل اقنا ناأل مل ا لوانإلا نذنااف ام راقأهسل ا لوان  اهاانق كان أازلم ابا مز 

قبالنافإنناانسأنأ ارنايلم ان مااشام  قن اباككان سنقناان مما  امنا   اااقبا أا  افناالان أ امكا
فبب ان ا نمبب امبنببب امزبب امالببا ان مسبببا م اق ببكوا اوبب ابابببكارناروببب اان كق بب اأأ هبببوابا هببا قان أ ملزببب ا

ءل اأ سلناماارم نايلم اإللواوان مااشا ز كانألكن ان مممقنا  اق لناف اإطا ان سلاس انهاأمامل اب
ن ببل الاأمبكواناببالان أ امبكا ا لباا  ببنا بلوان  مالبب اها ا بلوان مبنحاقن أببقنذاسبزبلااامالببا ان مسبا م اق بكو

بلنمباانألمبب ااا اسبن اممبوا15أمبموااملبشان امباوان مسبنلنابببواأ أوب امزب امبنالأبقف قنامزبب امب طا

                                                 
1-CASNOS, Direction des prestation – coordination,ibid, p3. 

 ن مأازبقابا مببمانانهاأمببام ا  مب ااا لبب انألابب نذاا71/77/7275 ن مببك  افبب اا798-75مببنان م سبقلاا77ن مباكثا-ا2
ا.8 ا79/77/7275ن مك   اف اا37ن للنالما سقنانماطاا  سابالان  اا جا امكك
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منامن  اأ ك ا سباسنقناان امواكقناسنقناالسأهلكقناا05ن للنالأقف قنامز امكثاممواهاأ وامنا
اإفاكأالامنان  كانألكن ان مممقنا زمااشا  لا ااأالا ل  اق  اأساواممنان اماان ناال.

لألابنهسان ط ل  امز اان أ امكان مسبققف اإطا ارنام ان أ امكان اكلكثافإنا سابان مااشاف ااوا
ب لبببااأ سبببا ببلوانأل لببب ثا اناان أسبببلقرسبباساسببنقناان ممببا   امزببب ارنالابباكا سببابااامنبببكاننأابباذافأبب ا

امنايلم ان مااشامنا واسن اأسبلق.ا1% سنقنااممواب لاالألاإن ااا

ن مأازبقابا أ امبكافإنب افب ا ا ب اممبوان مبب ااا13/97رمباافب اإطبا انابالان أ امبكامزب امبقذانألمب ا
مببشامببنايلمبب انألابب ان  ا80%سببن الأ وببوامزبب امابباشافبب ا ببك اانأليوبب اق بب اأمثببوانسببب اا32 مبكث

ا زممانانهاأمام .

 مببباايبببكالأ وبببوان مبببكمنان مانببب امزببب ان أ امبببكان نسبببب افببب امببب واماببباشانسببببل امبببشامبببككان سببببنقناا
مزببب ارنال ببقنا سببباباااناببام اق لببب ايابببوا زم نااببب ا أبب افببب ا ا بب امبببكلا وبببقوا ان ممببا  امبببنا   اببا

ناأبقف امزب امبكثان مان امز اأ امكا اموامشامكلاإفاكثان مان امنان  كانألكن ان ممبمقنا زماامب  أ اقن 
سبن اقلابقكا بلنانألمب اإ ب ا بقنا بلنان نبقعامبنان أ امبكان ألبا  اقلأازبقابباإل نكثان  بب ثا15ممبواأوبواإ ب ا

ا.1 زم اان مان ا قن اهالألاإهابطزبامن ام ولا

رمااف اإطا ان أم لشان ه نس افإن ايكالسأهلكان مكمنان مان امنانسبا زماباشاأ بقنام همب اقل ب ا
قهامزب امب طان سببناا3-157ق 351-1أبقف ان مبكمنامزب امب طامبكثان امبوان م بككثاقف بباا زمباكثمنبكمااهال

مبببنايببانقنان مبببمانانهاأمببام ان ه نسببب ا لببااأ سببببا بببلوا351-27قن مبباكث351-8 ن م ببككاقف ببباا زمبباكث
ان مااشان م هم ابط ل ألنم

اث ثل .ا150  امز اق  اإماان أ هلضابا نا ا هأ ثان أأملنان نايو ام ا ن امشامكثان أأملنانا-ا1

مااأ هلضان مااشامز ارساسان هأ ثان نايو ابا نا اإ  ابزقشاسناا-ا2 ن ل امنكوالسأهلكان مكمناا65قن 
ا اناامكثان امو. امناأ امكا امواماما

منا واسن انايو امز ارناأطبقاا5%ر ابنسب اا1.25%ر ا واث ثل انايو ال ابزاااأ هلضاببم
ا زمكمن.اط ل  ان  سابانأل ث انهاا

 مبااأببلاإفبباكثان مببكمنلنامببنان أ امببكانألكنبب ان ببل الاببب امببنان مببك قوانألكنبب ان ممببمقنا زبببا ءلنامببنا
ر ثب امبنال ب ا اسبن افب ا ا ب ان ااب ا مباابلنباال ب امبمنامسبأق ان مبنحا60سن امز انأليواقاا65ن ام ا

                                                 
 ن م اشان سابق. ابا أ امكن مأازقاا13/97منانألم اا05.اناان ماكثا-1
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مببلاناببالان  مالببب ان ببل ام ا1966ر أبببقب اا18فانبب اأببلاأ  لبب اناببالان قوبببال ان ببل ارسببسابم أمبب ايببانقنا
 لبااأ ببقنا بلوان قوبال امسببأ   ا ابءبضان ناب امبنان قوببال ا مباا ب ام بب  ثافب اإطبا ان  ببانقنان مبكن 

إلال بقنان مأ امببكالابلشااب قفااببكاوباب اسببقنذامبنا لبباا اببا نا ا زقمبال ان بكنلبب اقن نهسبل ا زمأ امببك
فاقاب اا ا ا كم اب قل اقك نل ا افل  ماارن اهالسأطلشانسأاماوا لوان منحان م ان مس ناقن نااف  ان أءلل 

فلسببببم ان قوبببب ابقوببببب انألكنذناا اإ بببب اقوببببال .افلببببألاأ  لببببب ا ببببلوان قوببببال ابنببببباذنجامزبببب ايبببب ن ايمبببببام 
فل ببببضا ببلوانألكنذناامزببب امببب طارنا ا لببباايبببكال ببقنامببب ااطبلاببب ارقامبب اامانبببق  انهاأماملبب 

 .ا1لو فااا وا حان مسأهلكا

طبل ببب امببنا ببب واناببالان مسبببامكثان من  لبب ان بببل ايبب  امبببك  نجاق ببقان ناببالان بببل اأسببا ان ا نمببب اإ بب اأ
 وببا حان مأ امببكلنان اابب ثاقن أبب امبب ماان   قمبب ان ا نم لببب افبب اأطبل بب اممثزبب افبب اق ن ثان امببواقن مبببمانا

ا.2003نهاأمام انبأكنذامناما اسن ا

اماتاري  بداية التمتع بالمعاش

إبأكنذجنامنان لقلاابا نسب ا زاماوا ل انألا نذاامك ككان مم عان ا نم  اأا لخانهسأهاكثامنامااشان أ 
باكارنالكك اماامزل امنان أ نمااا انألقوامنان ما ان ل الز انسأ لاقوواإلكنعامزفان أ امكا زونكقق

نأااوان ونكققاقل  ابكفشانهمأ ن اااق وق  امز امااكثانإللهاذاقانه أ نلانأاباوان وبنكققاقف باا بناا
مببنان م سببقلاا77ق ا لباا ببككانهبسان أببا لخابا مباكثا 434/96رمببلهاابا م سبقلا يببلاام بب  ان أب ا11ن مباكثا
أبا لخابكنلب اوب فان ماباشاهالأ أببامزب ان سبناق بكواببوالأازبقاببأكنذانه أ نمبااانأاباوار اا ا75-798

فامزلبباان  ثلببب امببنامن  طبب ا بببلنان وببنكققاهالأ وبببزقنامزبب اماامبباااأ امبببك لامنببكان سبببنا ان وببنكقق
اوالهقيقنال  اماكثانا نان اكلاركنمالاه أ نماأالاأااوان ونكققاف اقيأااان م كك.ن  انقن اب

ن ماك ب اقن مأممب اببباألم اا12/83يبانقناا19رمباابا نسبب ا زامباوانألابب نذاف بكا ككبم أمب انباان مبباكثا
قطابببا لقلانألقوامببنان مببا ان بببل البزبب افلبب ان مانببب اببباألم اسببنان أ امببكاقل ببب امنببكانسببأهام ا زمببب اا18/96

ان م سب ا ز  ققار ابزق  اسنان أ امكاقأقف وامز انم طامكثان اموان مطزقب.

مز ارن ا ان مأازقابا أ امكا03/99يانقناا12ن ماك  اقف اا زماكثاا19قأملفان ه  ثان ثانل امنان ماكثا
ر ارناأبببا لخاوببب فان ماببباشا اهالمببنحان ماببباشاببببأ ا بباوامبببنانأل بببقنواإهامنببكانهنأاببباذان هازببب ا زامببو

ام  قنابأا لخامااكثاقيفان م أبامقيا امناط فاوا بان اموارقان مكسس ان مسأ كم .ا

ا.ثالثا: خصائص معاش التقاعد
                                                 

1 ا-ا Dupeyroux ( JJ ) , op- cit , p 394-396 
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قا ا1إنامااشان أ امكال أس ا اول انألا افلاأب ا قاما  اقام و السأهاكامن امك ان  لاث
ا.2هال قنايابوا زأنا وامن اقاها ز ا اإهاف انهسام قطان م ككثا  ا 

مبنا بلنانسبأنأ ارنان ممب عان ا نمب  ارمطب ا ماباشان أ امبكايلمب ا اباامبنانأل ملب ا لباا وب اقا
اب واماانألا افا أس ان وبء ان ماامل ا لاأب ابل  اموك ا  قان مأ امكامك ا لاأ .

 ماال ككابابا ناان كل اقالكفشارلماابقسباموان كلب ام مب ا مباا بقان  باوابا نسبب ا  اب اطب بااا
 مبباال بقنام وبب افبب ال ببكلاإها زمأ امببكا ان مأازبقابا يببااان امببوا11/90مببنان  ببانقناا85 بناان مبباكثا

انهس ا قن الم وا قام و .

مببناا46ر ا ببوامبا اب زببقوارابوانسببأ  اي اطب باا ببناان مباكثا اقالبكفشابوبق ثامنأامبب اقاكق لب 
ان مأازقابا أ امك.ا12/83ن  انقن

ا90ا م قطان م ككثا  ا اقان أب اأ بكك اان مباكثا مااهالاق ان أنا وامن اقاهان  ا امن اإهاب
ب لاانسأنأ امنااارن اهالم نانهمأ نضامز ان منحا مااها ان مأازقابا يااان اموا11/90منايانقنا

الم نا ا  اارقانيأطاماااماماا انان سبباقال  ا أ اهالأم  ان مأ امكلنان للنالسأ  قناا.

لبب ان ماببباشا قنبب الوبببحاموببك ان بب  قان ق لببكا زمأ امبببكار ارنان ممبب عان ا نمبب  اسببا امزبب ا ما
 مبباالنبءبب ان م افابب امزبب ايلمأبب ا اوبب اقارنبب امابب ضا ابابكمااله ببكانألابب ان ببل ا ببانالأز بباوابببأكنذاممزبب 
ا زأطق نااقان أءلل ناانهيأواكل اقانهاأمامل .

لألاأ سلنا أنا ا ل  النبء ارنالألامبطايللان مااشاب لهلااالااز ا لسام م ا زأم لامث 
 اوبب اقارنار اناببالا زأ امبببكاهالمبببطايببللاركنذنأببب ا ايلمبب ا أسببال ان أطبببق ان مسببأم ا زمسببأق ان مالمببب 
ا.3با نا ا أطق ايللان ن كافإن اهال  قا كف ان م اق

 لبااأبلا ا ماا قانألم اف ان ا نم ا  وان سنقناانأل ل ثاف ااواسلاس ان أو لحانهيأوباك 
انا  ارث اسزب امز ايلم ان ماامااان أ اروب ااهاأزب اركنب انه ألاابااا هضايلم ان كلنا ان ل ا 

انا ل امنايلم ان منحا)نإلماناا(.

                                                 
ان سابق. ان مأازقابا أ امك ا77-91منايانقناا1ن ماكثاا-1  ن م اش

انهس .ا ا77-91منان  انقناا58ن ماكثاا-2 ان م اش
3
 -  BIT , sécurité sociale , Un guide d'éducation ouvrieure , op – cit , p24 



ممارسة حق التقاعد للعمال غري األجراء            الفصل األول
            

             

 - 209 - 

ق اببلنا اوببب افببإناماابببلارنامبب ان أ امبببكاأ بببقلابم ناابب ا بببلوان مببنحاقن ماامببباااقل بب ابإأبببباعامبببكثا
قأببكيلقا زمببب قطااقل ببب ابطبب رامبببكران م نااببب ان منأامبب ابببكقناأ كلبببكاف ببكاأ نابببشابم أمبب ان أمبب لش اطبب ق

ا.ن  او ابا م ناا اقكقنان   قجابأاكل ااقأءلل ناا الوان منحابوق ثاإابا ل 

 لببااأ ببقنا ببلوان م ناابب ا ا مبباايببكاأأ هببوان سببزطااابم نااأابباافبب ا ا بب اأببقف اقمببالااا اوبب 
ألاببق اقايبكاأ ببقنامزب ارسباسامالبا ان اباهمأمباكامزب امالبا انألسباا ان قطنلبب ا)ن مبقنكانأل ثب اإسبأا  جا(

ا.1)نألاق ان مأقسط ا زطب  ان اامز (اقايكالنهلان مالا لنامااا زم ناا ا

رقوبباابقاببقبام نااب ايببللا ببلوان مببنحاا1944قفب ا ببلنانإلطببا افبإنامنامبب ان امببوان كق لبب اسبن ا
ا.2قممقمااركنذناان ممانانهاأمام ابا نا ا  واأاكلوامالاف امسأق انألاق اقان مسأق ان مالم 

 لباارمطب ان ممب عان ا نمب  اإم انلب ام نااب ايلمب ا انم ابم أم ا لوان أقولااقيكاممزاان ا ا
ن مأازبقابا أ امبكاب سبباأطبق ان ن طب انهسبأكه ل اا12/83مبنايبانقناا43ن ماباشابنباذجنامزب انباان مباكثا

ان ماأمكثا  سابانألا انألساس ا زاماو.

ب لااروب ااأ ناشان منحاا12/83ن ماكوا ز انقناا18/96قألاأاكلوا لوان ماكثابم أم انألم ا
إبأبكنذجنامبنارقوارف لبوامبنا بواسبن اب ب ن امببنان بق ل ان م زبفابا مبمانانهاأمبام ابنباذجنامزب انيأب نرامببنا

ن مأازببقاا03/99 لبااأبلاأوب لحا بلوان اببا ثابابكاوبكق ايبانقنا امازبساإكن ثان وبنكققان بقطن ا زأ امبك
بناذجنامز انيأ نرامنامازبسا ا زفابا ممانانهاأمام با أ امكا أوبحاأ ناشان منحاب  ن امنان ق ل ان م

إكن ثان أ امبكامزبب ارسبباساماامببوان أ لببلنان مطبببقامزبب انألاببق ان ماأمببكثا أسبباسا  سببابان مببنحان اكلببكثا
ا.3قمااموا فشان  لم ان مطبقامز ان مااماااقان منحان موهاث

كن ثان ون كققان قطن ا زمبمانانهاأمبام اقل وكابإكن ثان أ امكاإكن ثان ونكققان قطن ا زأ امكاقن 
ا ءل انألا نذ.

رمبباافلمببباالأازببقاب اوبببل ان امببشافبببإناماببباشان أ امببكاهالم بببناامابب امبببشانألابب ا بببقنارنان اامبببوا
نألالبب اهالأ وبببوامزبب ان ماببباشاإهاباببكارنال بببكلا زوبببنكققامببااكثاقيبببفان م أببباقل ببب األنان  بببانقناها

السمحا زمأ امكامما س انماطامأاق .

                                                 
1 ا-ا BIT, Introduction à la sécurité sociale , op – cit , p 64-65  

2- BIT , sécurité sociale, Un guide d'éducation ouvrieure ,ibid , p24 

ان قطن ا زاموا-3 ان مااك  .151اا انهسان م اش انوقااأم لال اقأنالمل ا–يانقنان ممانانهاأمام ا 
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فم ان اماوا ل انألا نذافبإنان  وبقوامزب ان ماباشاهالمنبشامبنامقنوبز ان نمباطاارماافلماال ض
ا ل ان مأاق اقن  وقوامز امك قوام ابوال  .

فإناااأال ان امشابلنان مااشاقن ماامااان م بقمب اا27 سباناان ماكثاا12/83ققف اا ز انقنا
ابم أم ان أم لشان مأازقابا ماا كلن.

ن  بانقنافإنبب الاببق ان امبشابببلنان مابباشان مبامب ثامببنان نمبباطاامببنانهببسا11قا سببانبباان مباكثا
ان لنأ اقن مااشان من قوا ز قجان باي امز ايلكان  لاث.

 مبببااأابببك انإلمبببا ثاإ ببب ارنان مابببباشاأ أسببب اب وببباماانألاببب افابببب ايابزببب اببببل  ا  يأطببباعامنابببباا
ا زممانانهاأمام اق زم لب .

ر ببلا ببقالأ وببوامزلبب ان مأ امببكاإمبباف اإ بب اقباببلوان  وبباماافإننبباانسببأنأ ارنان مابباشاأاأببب ا
  ققاناأمامل ار   الأقنووان أمأشابااابا نسب ا زمأ امكا ل انألال اباكان  وقوامز ان مااشاق ب ا

ااف انألكنذناان النل ا زم ضاقن قهكثاقمن  ان قفاث ا.أأمثوا وقوج

 مب ضاقل بب اطب باا ببناالبألاإفباكثافمبب ان مأ امبكلنامببنان  بقافبب انألكنذناان النلب ا زأبأملنامزبب ان
ن أب انوباامزب افبأحان  بقافب اا17/96مبنانألمب اا32ن مأمم اقف باا زمباكثاا11/83منان  انقناا69ن ماكثا

من بب اا ماباشان أ امبكان من بقوا ماباشان أ امبكان مبامبب انألكنذناان النلب ا أبأملنان مب ضا زمسببأهلكلنامبنم
روب ابان مبنحافب اإطبا ان أ امبكاقاااب نذان مسبنلنمن ب ان امباوانألا من  ان أ امكان من قوا ن أ امكان مبام 

ا1ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل .ا17/96ن مسبقان أ ارملهاابم أم انألم ا

 زمبببكمناال وببكابببباألكنذناان النلببب ا زمبب ضان أ هبببوابموبببا لفان انالببب ان طبلبب اقن قياملببب اقن ا الببب 
ا.2قنمنا لنان  انا67ق لق ا  قي ا مااألاأ كلك لاقف اا ناان ماكثا

 ماالسأهلكان م اان مأ امكامنانألكنذناان النل ا زقهكثان أ اأمثوا اف ان موا لفان مأ أب امنا
با مبببباكثاا17/96 مببباارمببببافانألمببب ا ا11/83مبببنان  ببببانقنا70ن  مبببواقن قمببببشاقأبااأببب اقف بببباا بببناان مبببباكثا

ا ا زقهكث.وا بان مااشاف اإطا ان أ امكان مسبقا لأم نامنانهسأهاكثامنانألكنذناان النل33

كقناإ هاوافم ان ماا كلنان مأ امكلنان للنالسأهلكقنابالوانألكنذنااف اا قفا اوب ابابلاقف باا
ان سا فان ل  .11/83منان  انقناا5 ناان ماكثا

                                                 
اباا38منان ماكثاا71ن بنكا-1 ان سابق. ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل  ا71-83منانألم اا17 ماكثان ماك    ن م اش

ان م اشان سابق. ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل  ا77-91منان  انقناا31ن ماكثا-2
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لألاأمقلوا لوانألكنذناان النل ا هم ان مأ امكلنامناط لقانهمأ ن ااانإلابا ل ان أ اأ أطشامنا
مبنان م سببقلاا02قف باا بناان مباكثا02%قل ب ابنسبب ا ان ا بقايلمب ان ماباشيلمب ان ماباشار اقمباذانهمبأ ا

إهارن الاه امناكفشا لوانهمأ ن ااافم ان مأ امبكلنالق ان مبنحا ا1985/02/09ن مك  اا34/85ن أنهلل ا
ن أ اأساق ارقاأ وامنان  كانألكن ان قطن ان مممقنا  ا اسقنذافب اإطبا ان أ امبكان مسببقارقان أ امبكا

ا.34/85منان م سقلان أنهلل اا35ن مأمم ابا ماكثاا11/83منان  انقناا73طب اا ناان ماكثاان  امو

ا.1قفاأ ا ماالسأهلكالق ا  ققان مأ امكامنان  وقوامز ا رسماوان قفاثاباك

قفلمباال بااماباوا بلوان أءطلبب اقن اب جان مابان اف بكاأبلان أطبب قا ب افب ان مطزببانألقوان  ببااا
انذ.ب  ققان اماوا ل انألا ا

 اببان أطببق ان أ نق ببقا ا ا لببااكق ا بلبب افبب اأ  لبقار ببكنفان وببنكققاقل بب ابأ سببلنان  ببكمااا
فبببألاموببب ن اقأسببببالوامما سببب ا ببببقان مببب ضارقانألمقمبببب ا اقأبسبببلطانهاببب نذناامزبببب ان مبببكمنلناناأماملببببا

 ارقار ارنام انهم لانآل  افأوبحا وامكمناناأمام ا أكنذنااملنل اقل  ابإك اوان أطق ان أ نق قا 
مبببنا   ابببباالأاامبببوامبببشان وبببلك  امبامبببب ثا اقطنلببب ا بطايببب ان مبببها ن  أ قنلبببب اامأ امبببكالأبببقف امزببب ابطايببب ا

با مامببب ا بببقا بببانالسبببأهلكامبببنان اببب جا722با مامبب ارقا92قلأ وببوامزببب ان بببكقنذابا نسببببان م بببك ثايانقنببباار ا
قامالسببم ابناببالاق بب امزبب ارنالاببقكان وببلك  ابببا أاقلضامزبب اوببناكلقان مببمانانهاأمببام  ا2ن مابان 

ا.ن أااموامشان ءل 

أاأبب ابطايبب ان مبهااب ببقاأطبق ا امببواأبلامببنا   ب ا فببشان ءببنامزبب ان مبكمنلناناأماملببااقأسببالوا
مما س ان   ققافازلااهسلمااباكارناروبحانسأاما اااقطنلاا ك ااملشان ولك لااان مأاايكثامشاوبناكلقا

ببكوان طبقنبل ان أب ا انبااأملب ام ن ب ا اكنلب انسبأاما اان ممانانهاأمام اق لاأاكاقهمل ا ماا انباامنبكاب
 ابا   لامبنا بوامباايبكلا ابلنان مسبا امبنان بك ان كفشابموز  انألكنذناا ك اوناكلقان ممانانهاأمام 

 قنارناااأسأاموام ألناف ا واث ث اق قامنامأن ارناهال كلان م لضان ل الأااق ام م ا لنان اككا
ن  ا  الب  ا  ان  قاف انسأهاذا   ابا اقكثامبام ثاإ  اموز  انألكنذناابكواا  ن اف ا لو اف ان ث ثل 

                                                 
جا امببككا ان مأازببقابا أأملنبااانهاأماملب  ا71-83ف بب ثارامبنانألمب اا79ن ماك ب ابا مباكثاا77-91مبنايببانقناا57ن مباكثاا-1

ا.7883سن ا ا17
 سبببان أا لهبب ان م بببككثامببناط لببقان أناببللامزببب ارناا80 % لبباالبزبب اأاببقلضانألكنذناان النلبب ا زمببب ضانسببب اا-2

 ن م ابببشا1985/11/12ن مبببك  افبب اا283/85فبب اباببضان  ببباهاا سبببان م سببقلا100 %ال أهببشامبزبب ا بببلنان أاببقلضاإ بب 
ا.ن سابق

ا
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نسأاماوان ط فان ثا ااق قان ولك  .األنا لنانإلا نذامنامأن اأ ملكان نه اااقل ب اببأناهالاابوا بلوا
ان بطاي ام م ا  سأاماوامنا ل اوا باااق قامسا اوناكلقان ممانانهاأمام .ا

 اقنذان انلسار امكلانم انل ان  وقوامز ان أابقلضابا نسبب ا  بوانألكقلب نماف ان  امم وان ك
فببب الم ببناأابببقلضا افببب الم ببناأل اكق ببب اأزبلبب ا بببلنان طزبببامزببب اإط يبب  اق ببلنان ممبب وامطببب قراما ملببا

قلب  ان سا اق نذان أ هوانألناشابا مكمنلناناأماملاا  سببا ان م م اان كقنمل امث ا ا هلأاملناااق ل  ا
ألن ابالوان ث  اأ ق ايقثان أمامنان ل امنامأن ارنال هوان أ ولوان ل الاأب ارساسامألناأ بقلا الث أا

امزل ارنام ان ممانانهاأمام اف ان ا نم .

االثاني: حقوق ذوي حقـوق المتقاعد الفرع

لق اببوالمأبكاإ ب ا اإن امنان ممل ناانألساسل ا زأأملنامز ان أ امكارن اهال أو امز ان مكمناق كو
ارقايبوا وق  امز ا لنان مااش. ا  قي امناباكواسقنذامنكاقفاأ اباكا وق  امز امااشان أ امك

ا128قا102 لااألاأ  ل ا بلوان  مالب ا بلق ا  بققان مأ امبكامزب ان مسبأق ان بكق  اببناانهأهايلب ا
اا زأ امببببكاإلاقن أببب اأبنببباامها لماببباان ا نمببب امبببنا ببب وايانقناببب ان منا بببكثافببب اإطبببا امنامببب ان امبببوان كق لببب 

ن مأازقابا أ امكان بل اببلنارنب اإثب اقفباثاوبا بان ماباشارقاا12/83نسأمفال  امنا  وار  الايانقنا
 ا1ن اامبوالسببأهلكا بوامببنالق ا  قيب امببناماباشامن ببقواقف باا زمبب قطان منوبقاامزلابباافب ا ببلنان  ببانقن

نألابب نذارقا لب انألابب نذاألنان اامببوارقان مأ امبكامبنافمبب ان امباوا اقن م وبقكابا اامبوارقاوببا بان ماباش
ن ناامالال ق امبباكئامامب اأطببقامزب ا بوان همبااان مانل .إمباف اإ ب انسبأم ن انهسبأهاكثامبنان   بققا

ن أببب السأهلببببكامناببباالق ا  بببققا انأل ببب  ان أببب السبببأهلكامناببباان مأ امبببكا بببا أاقلضامزببب ان مببب ضاقان بببقهكث
ا امكانهس .ن مأ امكاف انهسان م قطان مبلن اسزهااقن  او ابا مأ

اأوال: شروط االستفادة من المعاش المنقول.

 اإنا قانهسأهاكثامنان مااشان من قوال أو امز الق ا  ققان مأ امكان مأقف ارقان ااموان مأبقف 
ان  قجان باي امز ايلكان  لاثا-اق لما2ن مأازقابا أ امكا12/83 لااألاأ كلكالق ان   ققاقف اا ز انقنا

ن مأازبببببببقابا أأملنبببببببااا11/83مبببببببنايبببببببانقناا67اااببببببباذاأاببببببب لهالافببببببب ان مببببببباكثانألقهكان م هق بببببببقنا مببببببب -
انهاأمامل .ا لاال وكاباألطهاوان م هق لنم

                                                 
ان م اشان سابق. اامكن مأازقابا أ  ا77-91منان  انقناا12ن ماكثاا-1
ان م اشان سابق. ان مأازقابا أ امك ا77-91منان  انقناا17ن ماكثا-2
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اسن .18نألقهكان با ءقناريوامنا -

(اسبن اقن بللنارببب لابمبأنالام بكاأمابلنالمببن الا25نألقهكان ببا ءقناريبوامبنا مبساقممبب قناسبن ا) -
 مقن.را نال وامنانوفانألا ان قطن انألكن ان مم

 (اسن اقان للنالقنوزقناك نسأال.21نألقهكان با ءقناريوامنان قن كاقن ام لنا) -

نألقهكان م هق ببقناقان  قنمببب امبببنان ك اببب ان ثا ثببب ان م هق بببقنامبببنانإلنببباااببببكقناك بببو,امامببباا بببانا -
 سنال.ا

ن ببللنالأاببل امزبببلالامما سبب ار انمبباطامبببأاق ابسبببباما بب ارقامببب ضا امامبباا بباناسبببنال انألقهك -
 ام من.

 ااانألوقوان م هق قن -

بءضان نا امنانه أ فااافلماال اام قطانسأ  اقامااشان أ امكان مبام ابلنافم ان اماوا
فإن افلمباال باان ماباشان من بقواهاقابقكا ابلوانه أ فباااب سبباطبلاب ا انألا نذاقن اماوا ل انألا نذ

نمبااماباشالق ان   ب ققا بقانهسب اسبقنذامبنا لباان مب قطارقان ناالان ل النأم اإ ل ان اا ب ايببواقفاأب اقن 
ا لهلااان أ كل ارقان أ سللارقان  وامااف ا  ان نااملن.

لابارناأأقف ام قطامالن اإلسأ  اقان مااشان من قواق  امب قطا اوب ابا اا ب ا لباالاببا
فا ممببب عا ارنال ببقنايببكاأببقف افاببب امزبب ارنالثببباال ببب ابمببااكثاقفبباثا مببباايببكاأثببا اممببب ز ان مببكمنان مه ببقك

ن ا نم  ا لالم ا ل  ابلنماان مم عان ه نس ابلنارنانسأ  اقان مااشان من قوايكال بقناإمباابقفباثان مبكمنا
ا.ار انأل لابمالا ان قفاثان  انقنل .1رقان   لابه كنن 

إهارن اممزلااق ك ان ونكققان قطن ا زمبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاأبلاإثبا ثامثبوا بلوان  ا ب ا
قأبلاإفباكثالق ا  بقيالامبنان ماباشان من بقوابابكا امنلناهسلماافب افأب ثان أسبالنااق  اف كننارم ااامكا

إثبااا ا  ان قفاثامناط لقا  لايمام ابم ق ان مكثان  انقنل ان مطزقب ايماذناق  ام ق ار با اسنقناا
قناقل بب ابببا   لامببنامببكلان ببناامزبب امثببوا ببلوان  ا بب افبب ان  ببان امبناأببا لخان   ببلابا ه ببكننا اببلنان مببكمن

اان منالا زأ امك.

                                                 
1
- Dupeyroux ( J.J ), op- cit, p 388 
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 مباالاببارنال ببقنايبكاأ وببوامزب امابباشان أ امبكارقال ببقنامزب انأليببوالأبقف امزبب امبكثاأببأملنا
سن ان أ ال سبامز ارساسااامااشان أ امبكامنبكاأبا لخاقفاأب ا مباا بقا بانالأ وبوامزب امب طا15أ ك ابب

ان مأازقابا أ امك.ا18/96ن ماك  اقف اا  م اا12/83منايانقناا41ن سناقمكثان امواطب اا ناان ماكثا

قيبببببانقناا1975ابببببانه 03رمبببباافببببب اإطبببببا ان أمبببب لشان ه نسببببب ابابببببكان أاببببكلوان بببببل ااببببباذاببببب ايبببببانقنا
فإن األاإ ءاذام طان مسا م ان مطزقبب امبنان مبكمنان اا ب ا ان مأازقابا ممانانهاأمام ا1982اقلزل 13

ا.1قن أه ابم طامسا مأ ابث ثل اقن كثاف طاف اإطا ان ناالان اال

 ا نب امبشان أمبب لشان ا نمب  افإننبباانابكان ممب عان ه نسبب اقفب ا مالبب ار بب ا زب قجان ببباي امزب ايلببكام
ن  لاثاقل  ابإمطام ا اارقف ا ز وقوامز ا لنان ماباشابماب كامسبا م ا م لب ا زب قجان اا ب افب اإطبا ا

ان ناالان اال.

اونافال.رماافلماال ضان م قطان قناباأقف  ااف الق ان   ققافا اأ أزفاب سبارا

امبالنسبة للزوج الباقي على قيد الحياةما7

قمزبب امبقذان منمببق ان أطبل بب ا ان مأازبقابا أ امببك12/83مببنان  ببانقناا32بنباذجنامزبب انبباان مباكثا
فإن اهابكارناأ بقنا زب قجان بباي امزب ايلبكان  لباثامبشان مبكمنا ا1991/11/10ن مك  اف اا01 النان  انقنا

م ا ماا قام ككاف ايانقنانألس ثاق نبااكقنان أمللب امزب ارسباساابنسان اا  ا نبط اناأا امنا قنجام ا
ن  قجان باي امز ايلكان  لاثاسقنذا انار موارقار مز اب لاامب ان مم عان ا نم  امنال  ابابا ثم ن  قج ا

ان ل ال وكاب ان  قجارقان  قا .

انقناقيببببببببا1975اببببببببانه 03ف بببببببلنارنان ممبببببببب عان ه نسبببببببب ا بببببببلالسببببببببأك  ال بببببببب اإهابوبببببببكق ايببببببببانقنا
فأوببحاهالملب امزب ارسبباسان ابنسافب ا بقانهسبأهاكثامببنان ماباشان من بقوا مباا ببانا اا1982اقلزلب 13

سباب ااإلا انباانأل مزب اأسبأهلكامببنان ماباشان من بقوابلنمباانأل مبواهالم نبب ال ب اإهاإلنا بانامباا جنابمهاببقلا
ن  اوبب اقان أ ملزلبب ان أبب ايبانقنان مببمانانهاأمببام اق ببلناطبابباافبب ااببوان ناببالان اببالاب بب فانألنامبب ا

2رب باامزبب ا بلنانه ببأ ف
لناننأهبب ا بلنان مبب طابب قنجانأل مزبب امببناا.  مباالمببأ طامبكلان بب قنجامببنااكلبكاقن 

 ااكلكافإنا  اااف ان مااشان من قوالس طاقل سلابلنالق ان   ققان بللنالسبأهلكقنامبنان ماباشان من بقو
ا انأل مو.ق ناان مم عاااذابو لحان ابا ثا قنجانأل مز اكقنال 

                                                 
1
- Dupeyroux ( J.J ) ,ibid , p 389. 

2
 -Dupeyroux ( J.J ) , op- cit , p 389. 
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مناا36كقنارنالأطزبار ام طاف ان سنابا نسب ا ز قجان باي امز ايلكان  لاثا سباناان ماكثا
ن مأازقابا أ امكاإلماناامن ابقاقباأقفل امك قوالاقضامز انأليوامااشارقارا ان مكمناا12/83يانقن

ان اا  اقل  اف اري باقياامم ن.

م ا قنبب الأطزبببافبب ان بب قجان ببباي امزبب ايلبببكاف ببلنارنان ممبب عان ه نسبب اأطزبببامبب قطار ثبب اوببب ن
لنا انا اماا ارنال قناأ بط ابا مكمنان اا  ا نبط ا قنجامنلاسنألنامز انأليوايبواقفاثان مكمن ان  لاث قن 

ا55إماف اإ  ام طان سناب لاالنبء ارنالبز ان  قجان باي امز ايلكان  لباثا اق كافإنا لنان م طالس ط
رمبااإلناأب قجابابكابكنلب اوب فااافإنب اها اكثان  قنجارثناذاطزباو فان ماباش ماارن النبء امكلاإما اسن 

ال شاإل افاو فااابوارلماام نان  قجان مطزقان ل ا لالالكان  قنجاثانل امنان  وقوامز ا لنان مااش.

ب لبباالابببارناهاأ لبكامببكن لوان بب قجا اإمباف اإ بب ا بلناأطزبببان ممبب عان ه نسب امبب طان مبك قو
ق بلنامنبكاأ بكللاطزببان  وبقوامزب ا ان  لباثامبنان  بكانألكنب ان بقطن ان ممبمقنا  اب ان باي امز ايلبك

لنا لالأقف ا لنان م طامنكاأ كللان طزبالابارنالأ لابالنان مب طامنبكاقفباثارقاف بكننا ن مااشان من قواقن 
ا ببب ان مببكمناق نببباان م وبببقكامبببناق نذا ببلنان مببب طا بببقارنان ببب قجان ببباي امزببب ايلبببكان  لببباثايببكا ببباناأ ببباا ه

ا.1ن اا  

رماان مم عان ا نم  افإن ا لالأطزبار ام طا زمك قوال  اماانسأمه امنا  واإاا ثان امشابلنا
ان مأازقابا أ امك.ا12/83منايانقناا44مااشامبام اقر  امن قوا سباناان ماكثا

امبالنسبة لخطفال المكفولين :5

ن م قطان مطزقب اقل  ابأنال قنان طهوا أ السأهلكان طهوامنان مااشان من قوالنبء ارناأأقف افل ا
لبقلان أا لب ا أبا لخاا305م ملاا زمكمنان اا  اناأ امنا قنجام م اق كايبواقفاثان مكمنان اا  ارقا ب وا

اق لناكقنار ام طا ااابا مك قو. اسن ا18ن قفاثامز انأل ث امز ارناهالأااق اسنالا

با نسب ا  طهاوان بللنال نق بقناك نسبأالاقن  ب اا21 مااأسأم انهسأهاكثامنا لنان  قاإ  ا ال اسنا
با نسب ا  طهاوان للنال ن قنام كاأامبلنامزب ارنال بمبقنامبك قواريبوامبنانوبفانألاب اا25 ال اسنا

ان قطن انألكن ان مممقن.

ق بلنانألطهبباواقنأليببا با أب ان ك ابب ان ثا ثبب امببناابنسانإلنببااامامبباا باناسببنالامزبب ارناهالأببقف ناا
امز ار امك قو.

                                                 
1
 - Dupeyroux ( J.J ) , ibid , p91 
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رلمبباانألطهبباوالق ان اا بباااقن موببابلناببباألم نضان م منبب اقن ببللناهالسببأطلاقنام نق بب ار انمبباطاقا
امأاق اماماا اناسنال.

ق نااماا قامالافب ام يب ان طهبواببا مكمنان اا ب ا ب امما سب اسبزط ان قهلب امزلب ا باألبارقانأللارقا
ااق نبباان مأ امبكان اا ب ا ببقامبنالالببوا ار ارنان ماببلا بقاإثببااارنان مببكمنا ب اناأماملبن  هلبوارقان  امبن

ا.1قلأ هوابلق ان   قق

ا ماالاق األقهكان اا  امنا قااااساب ااان مطا ب ابا مااشامأ اأقف اافلالا لوان م قط.

سببن ا  ببكا  سبببأهاكثاا18قممببااسبببقالم ننبباارنان  بباارنان ممببب عان ا نمبب  امببنا بب واأ كلبببكوا سببنا
فإنب ايبكاسبا لافب اإ ما ب ا اك ان ل اهال نقوان ك نس اقهام كجنا زأمابلنبا مااشان من قوابا نسب ا زطهوان اا

مزمببااقرنان طهببوافبب ا ببلنان سببناهالم نبب اممزلببااأ مببوان مسببكق ل اقنهمأمبباكامزبب ان بببنهسا افبب اسببنامب بب ث
سبن امزبب انأليبوا لبزب اببل  اسبنان  مببكاا21قبا أبا  ا بانابباأل   امزب ان ممب عارنال فببشان سبناإ ب ا الب ا

ا .ن  انقنل

امبالنسبة لخصول المكفولين :3

رقانألووامنااا انألبارقانأللامز ارنال قنامأ هوابالا اق ناال وكابالاربارقارلان مكمنان اا  
مزببب ارنالثبببباال بببب ابمبببااكثا ها ببب ا سببببمل )اأ بببقنامبببااكثان  ها بببب ايمبببامل ارقامقث ببب األنبببب اممزلبببااهالأ ببببلا

ابا أو لحان م ف اف ا لنانإلطا (.

أ ببقناموبباك ا ببوامنامبباامزبب ا ببك امبباامببك امبزبب ان مابباشاهاأأابباق ان  ببكانألكنبب ا مبباالنبءبب ارنا
ا.2قل  ابءضان نا امنان سن امنانألا ان قطن انألكن ان مممقنا75% زمااشار امبز ا

ن بببل ال ببببككان مبزبببب ا1997/11/11ن مببببك  افبببب اا426/97قفببب ا ببببلنانإلطبببا اوببببك ان م سببببقلان أنهلبببل ا
 لباالسبمحاببا امشاببلنامبكثاماامبااانألوبقوافب ا ان مأ هبوابابلنأليو ا زامشابلناماامااانألوبقوا

ا كقكامافان مبز انألكن ا مااشا زأ امك.

ل أسبببببامبزبببب ان مابببباشارقا ا لببب ارنبببب افبببب ا ا بببب امبببااإلنا ببببانانألوببببوامأ وبببب امزبببب اماببباشافببببأ ث 
ا.1ن مااماااممنان مقن كان أ ال ك امز ارساساااإنماذان  قاف امااشااكلك

                                                 
ان سابق امام اسزلمانامبكان مز ا-ا1  .12 ان ممانانهاأمام اف امقذان ماالل ان كق ل اقن أطبل ااان امزل  ن م اش

ان سابق. ان مأازقابا أ امكا12/83منايانقناا36طب اا ناان ماكثاا-2  ن م اش
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لنافإنبببب الاببببق ان امببببشاببببببكقناأ كلببببكابببببلناماامببببااان أ امببببكا)اأ امببببكامن بببببقوا(ارمبببباابا نسببببب ا زماا ببببك
اقن ماامااان مكفقم ابم أم ان أم لشان مأازقابا ماا كلن.

اثانيا: كيفيات تقدير المعاش المنقول

طباببباابأببقف وامزببب امبب قطامبببكثان امبببوا اإثبب اقفببباثان مببكمنان اا ببب اسببقنذا بببانامأ امبببكنجارلاكقنال بب 
فإن امز الق ا  قي ان أ بكلابطزببالا ابلنان  بقا زوبنكققان م بأااسبقنذان وبنكققاا سن (ا15ن مطزقب ا)

رقان وبنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذابا نسبب ا ابلوان همبب ا ان بقطن ا زأ امبكا همب انألاب نذ
ن ب قجا بأنالثبباا اقل  ابإثبااان م قطان م ككثاسزهاابا قثامقان كن ب امزب ال ب  اقأ قلنان مزفان م ق  

 مباالاببارنالثبباارنب ا لب ا ان باي امز ايلكان  لاثا ا أ ان  قالب امبشان اا ب ابمسبأ  جامبنام بكان ب قنج
امالكا ز قنج...اق ل  اامنان قثامقان  سمل ان مطزقب .

قلبألاأ بكل ا اقمنكاأقف ااملشان قثامقان مطزقب افإنان ونكققان مان ال قلاب سابايلم ان ماباش
مزب ارسباسا ان مأازبقابا أ امبك12/83منايانقناا34ن   ققاطب اا ناان ماكثانسبأ ا سبارونافالق ا

قفبب ا ا بب اقفبباثان مبببكمنايبببوا وببق  امزبب ان مابباشافانببباا ايلمبب ان مابباشان ببل ا ببانالأز بباوان مبببكمنان اا بب 
ل سبان مااشامنكاأا لخاقفاأ ا ماا قا انالأ ووامز ام طان سناقمكثان امواق لناطب اا ناان ماكثا

مزب ارنال بببقنان اا ب امأ وبوامزب امبكثا ان مأازقابا أ امكا18/96ن ماك  اباألم اا12/83قنامنايانا41
اسن .ا15هاأ وامنا

قن  امببكثانألساسببل افبب اأ ببكل ان ماببباشان من ببقواأهلببكابأنبب اهالم نببب افبب ار ا بباوامببنانأل بببقنوارنا
لناأابباق امامبقعان ماامبااا ببلوان ن امبنامبزب امابباشان مبكمنامزلب 90 %الأاباق  سبب الاب  اأ هببلضاقن 

اماقأ ككامز ان ن قان أا   ا2مناسبامز ان ماامااا

ا: حاالت تحديد المعاش المنقول.0

الم ناأوق ا لوان  اهاامنا  وامككالق ا  ققان مكمنا)ن مأ امك(ان اا  .

 ا ب اقاببقكان بب قجاق بكواكقناقاببقكاق ببكارقار بكانألوببقوافانبباامبزب ان مابباشان م ببك ا ب الأمثببوافبب ا-أ
ابز ان مااشان مبام ا ز قجان مأقف .مناما%75

                                                                                                                                                         
جا ان م ببككان مبزب انأليوبب ا زامبشابببلناماامبااانألوببقو ا77/77/7881ن مببك  افب ا ا173-81مببنان م سبقلاا7ن مباكثاا-1

ا.ا7881سن ا ا15كا امك
ن مأازببقابأ كلببكا لهلبباااأطبلببقان بببابان ثببان امببنان  ببانقنا ا8/27/7895ن مببك  افبب ا ا17-95مببنان م سببقلا يببلاا1ن مباكثا-2

ا.7895سن ا ا8جا امككا ان مأازقابا أ امكا91-77
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ق بكناقن بكارقار بكانألوبقوافبإنامبزب ان مابباشا ا ا ب اقابقكاإ ب ااانببان ب قجال ا بقار ب اق لببك-ب
ا30% زببب قجاقا50%قلببق عا ا أببا  ا امببنامبزبب ان مابباشان مبامبب ا زمببكمنا بب ان مأببقف ا80%ل ببككابنسببب ا

ا ل ان  قانأل  .ن

فانبباا ا)رقهكارقاروبقوارقان  بواماباجا(اإ ب ااانببان ب قجاقابقكالق ا  بققاف ب لنانثنبانارقار ثب  -ج
 ببلق ان   ببققانآل بب لنامق مبب اا40% زبب قجاق50%قلببق عابلببنالابنسبب اا90%مبزب ان مابباشال ببككابنسببب ا

ابلنالابا أساق .

فبببإنالق ان   بببققامامببباا بببانامبببكك لالأ اسبببمقنان ماببباشان من بببقوا، فبب ا ا ببب امبببكلاقابببقكان ببب قج -د 
 زق بببكاا45%شان اا ببب اق ببلنافبب ا ببكقكان  ببكانأليوببب ا  ببوال ا ببقاقن م ببك اببببامببنامابباا90%ن م ببك اببببما

ا  وو.30%ق

 مااأاك انإلما ثاإ  ارن اف ا ا  اأاككانأل نموافإنام كن ان مااشان من قوان م ك ا ز قجال سلابلنانا
ان مأازقابا أ امك.ا12/83منايانقناا38با أساق ا سباناان ماكثا

مناا39ااشان م   ا  ال سلابلنان لأام ان م هق لنابا أساق ا سبان ماكثاقابقفاثان  قجافإنامبز ان م
فإن الزء ان مااشان ممنقرا ابااقلن بواقل سبلابا أسباق ا ا ماارن اف ا ا  اأ قجانأل مز اثانل  انهسان  انقن

امز انألطهاوان مسأهلكلنامنان مااشان من قو.

ا12/83مبنان  ببانقناا31 ان مبل ق لنابا مبباكثا مباارنب افبب ا ا ب امببكلاقابقكالق ان   ببققا زمبكمنان اا بب
مبببنانهببسان  بببانقناا42فبببإنا ببلنان ماببباشالببكفشا ق ثبب ان مبببكمنان اا بب ا مببباا ككأبب ان مبباكثا ان مأازببقابا أ امببك
ان مأازقابا أ امك.ا18/96ن ماك  اباألم ا

 : خصائص المعاش المنقول.5

 مباا اما لاابوق ثامنأامب إنان مااشان من قوالأوفابنهسا واماان مااشان مبام ا قن الكفشا
اهالاق ا ا واقهانيأطام اقهان أنا وامن اإهاف ان م قطان م ككثا  ا .

ا35قل  ابناذنجمز اناان ماكثا.1 ماارنانسبان مااشان من قواأ ناشا زمااأءل امككالق ان   قق
امنانهسان  انقن.

مبنان  ببانقناا47اا بناان مبباكثا مباالاببق ا بلق ان   ببققان مطا بب ابمن بب اأ امبكامن ق بب ان م ب  ثاقف بب
مزبب ارنالأببقف ان مببكمنان اا بب امزبب امبب طامببكثاممبببوا ان مأازببقابا أ امببكا03/99ن ماك بب ابا  ببانقناا12/83

                                                 
ا ان م اشان سابق.77-91منان  انقناا35قل  ابناذنجامز اناان ماكثاا-1
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مبنايببانقناا10ث ثلباابمباافلابباان سبنقناان ماأمببكثاقف باا بناان مبباكثاا20سببنقناامزب انأليببوارقاا05أ بك ابببا
ان مأازقابا أ امك.ا12/83

ساب اقم قطانسأ  اي ا نهسانأل  الان مبلن اسزهااقن  او ابا مااشا لاال مشاف اأ كلكواق 
ان مبام .

قمن الم نناام  ا ارن ا  سأهاكثامنان مااشان من قواهبكامناأبقف ان اا ب امزب اماباشان أ امبكا
سبنقناامزب انأليبوا  سبأهاكثابمن ب اأ امبكاا5سبن امزب انأليبوارقا15رقارنالأقف امز امكثامموايك ااب

رمااإلنا لالأقف ان مكمنان اا  امزب ا بلوان مبكثانأل لب ثا بأكن ا بكافبإنان ب قجان بباي ا امان امن ق  (من ق  )إا
ق بلنالاأبب ا لب امنط ب اببوالنبءب ا ال  مقنامنان ماباشان من بقو امز ايلكان  لاثاقلق ا  قي انآل  لن

ماباشان من ببقوابمابب كا مبباافاببوان  بانقنان ه نسبب ا لبباام بنالق ان   ببققامببنان  ان أ هبوار ثبب اباببلوان همب 
اااأقف ان مكمنان اا  امز اث ثل اقن كثاف اإطا ان ناالان اال.

بلنمباافب اإطبا انابالا لب انألاب نذا ا ماال ككاأا لخابكنل ان أمأبشابا ماباشان من بقوابأبا لخان قفباثا
م ببب  امبببنا11فببإناأبببا لخان أمأبببشابا ماببباشالأقيبببفامزببب اكفبببشان مسبببأ  ااا ابببلنان نابببالا لبببااأمبببل ان مببباكث

ان ماكواقن مأملاإ  اقاقباأقف ان م قطابماافلاااركنذااملشانه أ نماااأااوان ونكقق.اا35/85ن م سقلا

 الداءات العينية لذوي حقوق المتقاعد:ماثالثا

لسبأهلكالق ان ماامببااان من ق بب ارقانإلمانببااان من ق ب اسببقنذاأازببقانألمبب اببا  قجان ببباي امزبب ايلببكا
ا.1رقاروقوان مأ امكان اا  امنانألكنذناان النل ا زم ضان  لاثارقانألطهاوان مأ هوابال

افلسأهلكقنامناأاقلضاموا لفان انال ان طبل اقن قيامل اقن ا ال ا زم ض.ا

 سبان أا له ان م بككثامبناط لبقان أنابللاا80%قلبز اأاقلضانألكنذناان النل ا زم ضانسب ا
قل ب ا النب اسباب اان  اوب ابا مأ امبكانهسب فب ان  باهاان مب100% مز ارنال أهشامبز ا لنان أابقلضاإ ب 

منببكمااأ ببقنايلمبب ان مابباشان من ببقواريببوامببنانألابب ان ببقطن انألكنبب ان ممببمقناهسببلمااقرنايلمبب ان ماببباشا
ان من قواأ قناريواكنمماامنان مااشان مبام .

ا مااأاك انإلما ثاإ  ارنارو ابان مااشان من قواهالسأهلكقنامنانألكنذناان النل ا زقهكث.

                                                 
ان سابق.11/83نقنامنان  اا69ناان ماكثاا-1 ا ان مأازقابا أأملنااانهاأمامل  ان م اش
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رماافلماالأازقابهم ان ماا كلنان أ ا وااان مم عابناالا ااابااامناط لقان م سقلان أنهلل ا
457/92

ن مأازبببببقا16/91مببببنان  ببببانقناا34ن ببببل ااببببباذاأطبل بببباا ببببناان مببببباكثاا1992/12/12ن مببببك  افبببب اا1
قن ماا بكا لاالسأهلكار نموان ماكنذاقر نموان ماا بكلناقلق ان   بققانآل ب لنا زمبالكا ابا ماا كاقن مالك

 لااأمبمواماانلب ان اب جا ابلوا امناماانل ان ا جاف ااملشان مكسسااان امقمل ا زا جان أابا ا زكق  
ان هم ما

ن مأازبببقا11/83مبببنان  ببانقناا8املببشانألممببباوان طبلبب اقمبببب ان طبلبب ان منوبببقاامزلابباافببب ان مبباكثا-
ابا أأملنااانهاأمامل .

ا زكق  .اوو اف ام طااان  مامااان ماكنل ان أابا ان ا جابملاوان  مامااان ماكنل اقن مأ ا-

اممزلااانألمماذانهوطنامل اقراا ثان أبكلواقأقنبااا.ا-

 مبااأمبموان ماانلب ان ن بوابسبلا ناانإلسباافارقارلب اقسبلز ار ب  اإلناأطزبباا بلنان نبقعامبنان ن ببواا-
ا ا  ان م لضان و ل .

مببااان ماكنلبب ان مأ ووبب ارقار ا ل ببواممبببقم اأمببمواماانلبب انإلطاببالاقنإللقنذقنإليامبب افبب ان  ما-
ا زا ج.

 او اقرنايلم انألكنذناان أ القف  اا ا لناماالبلنامك ار مل ان  مال ان أ اقف  اان مم عا الوان هم 
اناالان ممانانهاأمام ا  ان أ اأ مفامنان مممقنان   ل  ا قاله ا لنان ناال.ا

قافب اابوانه أهباعا الكامناباان مأ امبكاقلق ا  قيب قبا نا األ مل اق الا لوان   بققان أب السبأه
لنبءبب ان أه لبب اافإنب  ان مأقنوبوا اببككان مأ امبكلناقان بباان أ وبلوابببا نا ا زأاب بامببناكفبشانهمببأ ن اا

 لاام اناالان أ امكابم  ز اوباب اأطزبباانأ بالاأبكنبل ار ثب اناامب ا اباكل اف اأ سلناناالان أمقلو
 .سناا ا ا  وان هووان ثان امنا لنان باب مقناا ا لوان واقباااق قاماا

 

                                                 
ا.7887سن ا ا98جا امككا-1
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أكبل ان مقن كان   م ا زقفاذابا أ نماأ ان مأمثز اف ان م نلاان ن كل اال وكابأمقلوان ممانانهاأمام 
قن م نلاان النل ا ا ا جاقأ كللانألكقل اقن أأ لوا اق ل  اان أ ال    اان ناالا ا مااماااقمنحان اا اقن قفاث

ا.1نماف ان  ان مو قفااان أ الأطزباااأنهللاناالان ممانانهاأمام  ان طب اقن قاله اق ل  ا

 قن انألساسان ل ال ككايك ثانألنام االمثوان أمقلوار مل ا او اف ارنام ان ممانانهاأمام  
ا.2ن  ا ل ارقان مسأ بزل ايبوانألم ااان مكمنامزلالارقاف امااواأطقل  ااسقنذاف ان قفاذابا أ نماأاا

ممقمببببااقاان أمقلببببوار بببلان طبببب ا  لبببالاقابنبببباذانابببالان مببببمانانهاأمبببام ارسببببسارقا لهلبببااأاأبببب اف
بامأبا انألكنذناان م كم اأ اامنقنن اأم وار ب ايسلاقرث بوان ن باطان م كمب افب ا ا وقوااناالان أ امك

قا لنايكاهالأازقابمل ق  ااوارف نكان ماأمشا ماا قان  اواف اف نساا انهاأمام ا  وارنام ان ممان
نماالأازقارلمااباأساعاكنم ثا بلنان نابال اقام أزفان كقوانألق قبل اممقما قال ب اب زبقانابالان أ امبكا اقن 

إمبافل اأ بشامزب اان مسبقاقن أ امكان نسب ان زلننال همانامناسنان أ امكاقان ل الأ الابنه بااارقا زهب 
ا.ف ااوان سلاس ان مأبا ا أ هلفان مءطامز اسققان امواقامقناا ان بطا  اا3ماأقا لنان ناال

 الأقيبببفامزبب اقفبب ثامببقن كوامببناااببب  ارنان بباجان مبببمانانهاأمببام افبب امامأبب ا ببلو اقممببااهااببكنوافلبب 
مزبب ان ن بقان ببل الببقف االفلنبءبب اأنابللان مببكقنان ما لب ا زناببا اقمزب امبببطا سبناإكن أابباامببناااب اثانلبب 

قل هببوا سبناإكن ثا ببلوا اقن نابارافبب اركنذا سبا أ  ا زنابالامباا ببقاب ااب اإ لبب امبنارمببقنوا زنابقضابمامأبب 
 مباالاببا اقنالاممزلب ان أ وبلواقنإلنهباق افأ ككان قن كنا اقأقالااااإ  ا كم ار كنفان ناال انألمقنو

 .4ق مال امسأ  اأ  ا ألاطقمشان  قنمكاهسأثما ارمقنوان ونكققاقأقفل اماوانه

إلنان أهاعامككان مأ امكلنان ل ايبكال بقنانباأ امبنامبل ق  ارفب نكان ماأمبشارقانن هباضافب اسبنا
قل ب اه أهباعانسبب ا ان ل ال ابز انن هاضاف امككان اماوان بللنالمبا  قنافب اأمقلبوا بلنان نابال ان أ امك

ن مبببمانانهاأمببام ان م أوببب اقن أابب بامبببناان بطا بب اق ببلنامبببكلان أوبب لحان  بببانقن ابا امبباوا بببك ا لمبباا
 زااارسبابايكاأكك اإ  ان أ وان أقن نا ان أو لحابا نماطاقكفشانهمأ ن ااابا نسب ا زاماوا ل انألا نذ
ا.ن ما  ان ل اأا ف ااوارنام ان أ امكاف ان اا لاقف ان ا نم 

                                                 
نقن مبببطا ان بببكق ثان أك لبلبب ا ببقوان مببمانانهاأمبببام ان قنيببشاقنألفبباق اطببب قاأمقلببوان مببمانانهاأمببام  ا ا ببكام مببكالببس-1

اإوكن امنام ان اموان ا بل  ا7272كلسمب اا78-71  .38ا ا7277سن ا 

2
امز ا ال ا رط ق  اك أق نوام مكا -  ا.11 ا7853ااما ان  ا  ثا –ك نس ام ا ن ا–ن ممانانهاأمام ا–مبا  ام مك

3BIT, Le travail dans le monde, édition n° 03, Genève, 1987, p 30.  -  
 اببب ان   قيلببب منمببق ناان  ز اك نسبب اأ زلزلبب امببامز  ان مببمانانهاأمببام ار  امببب اقأطبل اأبب  ا سببلنامبببكان زطلببفا مببكنن-4

ا.339ا ااسن  ابل قا
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إلاباكا زبقواقل ب ابببلوا بلنامباارك ابا   قمبااامبنا ب واقمبشاسلاسباأااان م أزهب اببا أه ل افب ا
ق بلنال بقنا ار ب امااقكنااألاواأ كلكاقن أ زلواماارم نامنان موا لفاق فشان مكن لواب بك ان مسبأطاع

ا.  اننا اسا أماامز ان ط قارقان ماالل ارقان  لهلااان مأبا ا زأمقلو

ااسل اف ان أمقلونألساقبناذامزل اسنأناقواف اب ثناان مأازقابأمقلواناالان أ امكان مباكئاقنأل  ال
ثبببلانأنببباقوافبب ان مب ببباان ثبببان ا ا ماأمببكثاما ملببباقاماببالل اقموببباك ان أمقلبببوان مأببقف ثافببب ان مب بباانألقون

ن أبببقن نان مبببا  ا زنابببالامبببنا ببب وان أاببب ضان ببب اممببببا وانه بببأ واثبببلان  زبببقوان أببب النبءببب انأ ال ببباامببببنا
اط اوامماناكلمقم ان ناال.ققمشاماوانه ألا اق سنانسأثما ارمقنوان ونكقق اممانااان أ ولو
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 .مبادئ ومعايير ومصادر تمويل نظام التقاعد المبحث األول:

إنامالا ان أمقلوا قان ط ل  ارقان  لهل ان أ اأأبشاف اأ ولواموك ان أمقلوان ل ال أبطاكنمماا
ا.بمكن لوانألم ااان نمطلنا)ن اماو(اقن ل الاب امن اباهمأ ن اا

 .ل نظام التقاعدعايير تمويم :المطلب األول

كق لببباالم بببناأوبببق امالببببا لنارقاف لأبببلنال بببقلامزلامبببباانابببالان أ امبببكاق مبببباامالبببا ان أق لبببشاقمالببببا ا
نامبب فامببباالسببم ابا  سببمز ان مطز ببب اقن ا ملبب اقن ألبببا ار ببكا ببللنان مالبببا لنالاببقكا زماطلبببااا ن  سببمز اقن 

 .ن سلاسل اقنهيأواكل ان سامكثاف ان كق  

اببببا  ا مببااأاببك انإلمببا ثامزبب ارنا  نببا امببنان ببكقواأاأمبببكافبب اناامابباا زأ امببكامزبب اناببالامببالاقن 
ا.لاأمكامز امالا ان أق لشاقأ مز ابأنام ان ألا ل اأنبن امز امالا ان  سمز 

 :فهـوم هذأل المعاييـرم :الفرع األول

 لاالألاإمباكثاأق لبشا اإنا لنان مالا النبن امز اف  ثان أمامنابلنانألالاواالتوزيع: معيار-0
أ ن ااان امبباوان نمبطلنامزبب انألمبب ااان مأ امبكلناقل بب اإمباابببا نا اإ بب امبككان سببنقناان ممببا   اقانمب

رقابببا نا اإ ب امببككان ن بباطان م أسببب ا بأنالببألا سببابامن بب ان أ امبكابببا نا اإ بب انألابب ا امبك قوان نمبباط
ممبب لناسببن اان مأقسبطا امبب ثارمبا انأل لبب ثا مبباا بقان  بباوافب اناببالان قالببفان امبقم ان ه نسبب ارقاراب 

1ن  اواف ان ناالان االان ه نس انأل ل ثامثواماا ق
ا.

 ماالم نانهمأمباكافب اإطبا ا بلنان مالبا امزب امن ب اكنلبااقل ب اببزبقشاسبنامابلناقن  وبقوامزب ا
 .فاقابل  النبن امز امبكراق كثانأل طا ار امقناا انأل طا ابوه اممأ    امكثاكنلاا  مأ ن 

سباسارنان مأ امبكلنالأ امبقناإمبأ  ااان امباوان نمبطلنابابلناأاابب اننا بلنان مالبا ال بقلامزب ار
ا.ف  ثان أق لشاقل  ابأق لشاإمأ  ااان اماوان نمطلنامز ان اماوان مأ امكلناق  لناكقن ل ابلنانألالاو

 مافب اإطبا ا بلنان مالبا افبإنانابالان أ امبكالنبنب امزب ارسباسارمبقنوانهسبأك ن معيار الرسملة-5

(les fonds de prévoyance ) لباارناماأمبشان أبقفل ا بانامقابقكامنبلامبكثارالباواقالن ب افب ا ا 
ا. لابارم اوار   ا ز مال انهاأمامل 

                                                 
1
- Encyclopediauniversalis France, la retraite, éd la découverte,op-cit, P 1. 
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ق ا لببباابابببضان بببكقوان مأطبببق ثاأبنببباا بببلنان مالببببا امبببنا ببب وارنامببب اأ امبببك اا ا قهلبببااان مأ ببببكثا
  سبأك ن  اقأاأبب امب وامبناا لاا ز اارنام اأا فاباسلا نألمقنوان قطنلب  انألم ل ل اقن لاباناقن سقلك

ا.رم اوان أقفل ان قطن انإلابا  

 لاالأ قنا لنان  رسماوامنانمأ ن ااان اامواممافاا ااانمأ ن ااان مسأ كلاقأقمشاف ا سابا
قلبببألاوبب فااا وببا بااامنبببكابزق بب اسبببنا ا لببباالببألاأاملاابببااقلمببافا ابباافقنمبببكانسببأثما  ا اباسببلان اامببو

ببا  اإاما لبب ار اكفابب اقن ببكثاقنبباك نامبباالبألاوبب فاااكق لبباا أ ببوابببل  ام ببواقل بب ابببأناأببكفشا بب ام ان أ امبك
ا.1نألا 

قبط ل ب ار ب  افإنب افب اإطببا ا بلنان مالبا افبإنانهمبأ ن اااأ ببكلا لمأز اباا بوامامبوانامبطاقا بب ا
 لبااأامبشا بلوان مبكن لوا أ بقلان المب ان مسبل ثاباسبأثما  ااقا ب امباكثا امبا ثامنارسالارقاسنكنااما لب 

قاباببلنفإنناانسبأنأ ارنانابالان أ امبكامبنا بب وا بلنان مالبا النبنب امزبب ا اا ثامبناأاامبكلااا زم باط مبب
  ناباامسبل ثامبناط لبقام أوبلنقبل  افبإنان ممبا  اهالسبأطلشان أوب فا ان ممبا   ان ه كلب ا  بواممبأ  

نكماالبز ان سناف ا وأ ا أنالبلاااارقا ل ال  اقاإنماالأ ووامزلاااف اإطا ان أ امكاف ام وا لشام
 .ن م قوا ل  األنان ممأ  ا ناالما  ا نهس اقا لساألاوانآل  لن

قا مااه اناا نا امنان كقوان مأطق ثانأبااا بلنان مالبا ا أمقلبوانااماباا زأ امبكاقل ب ا بقنارنا
 اف  ثامالا ان  سمز الكك اإ  اأم لواماوامكفقناأاأب اف  ثا اطم األنا لنان مالا السمحابأ قلناأبقفل

قبالنافإناناالان  سمز اهالق كا السأثم ا لنأ امن امكن لوامأاككثا لم واف ان مسأ بواماالا فابا أ امك
مببببكنا لببببواقاإنمبببباان نمببببقانهيأوبببباك ا ببببقان بببببل الءببببل ا ببببلنان أببببقفل ار ا ببببلنان مالببببا امبببب أبطاببببببا أطق ناا

 .2انهيأواكل ا سباماطلاااناالان سققابماال لطاب امنامأءل نا

 .الفوارق الموجودة بين المعيارين: نيالفرع الثا

القاكامكثان أ فااابلنامالا ان أق لشاقمالا ان  سمز امنامكثانقن  م

فب اإطببا انابالان أ امببكان مبنب امزبب ارسباسامالببا ان  سبمز افببإنانسببانهمببأ ن اأكسبسابمبب وا-7
مبباافبب اإطببا ار ال ن أبب الابببارناأ بقنافبب ا ببوانألقيببااامسبباقل ا  لمب انألكنذناان مسببأ بز اأامبشا  مببقنو

                                                 
1 - BIT,Sécurité sociale, Un guide d'éducation ouvrière, op-cit, p 8.  
 
2Encyclopediauniversalis France, la retraite, éd la découverte,op-cit, p2. 
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مالا ان أق لشافإنانألكنذناان م كم ا زمأ امكلناأ قنامبنل امز ارساسانمأ ن ااانألم ااان نمطلنارقا
ا.1امناط لقاأ قل اامل ننل ان كق  

إنانابالان أ امببكان مبنبب امزبب امالببا ان أق لببشال ببقنامبباكثاإابا لبباااممــن حيــث اإلطــار الهيكلــي-7
 فضار ببببكان ممببببأ  لناكفببببشانمببببأ ن اأ اقن مسبببببا م ابابببباا نهسبببب افببببإنان ا بببببكا قنبببب اإابا لببببااألنبببب ابببببب اقم   لببببا

قل بقنام   لبااألنب امبنب ا انهاأمام ال أواقبل  اأ قنانمأ ن ااان همااان مأ امبكثاسباب اايبكال ببااسبكجن
ق لنان مالا ال أزفامناونفامان اآل  اقمنا بوافب عارقاق ا ب األ ب  ا امز امالا اممأ  ا/امأ امك

 أهشانسب امككان مأ امكلنامناق ا  األ   اق ابلنان سبببافابكلام   لب ا بلنان نابالاأبكك اإ ب اقبل  اف كاأ
ا.مكلان مساقنثان ماأب ث

بلنمباانابالان أ امبكان مبنب امزب ارسباسامالبا ان  سبمز الم بنارنال بقنان ألا لبااق لب ام  ب  األنبب ا
 .ف ان نألا ا وام االأ ووامز اأ امكانسب امشانمأ ن اأ ان ماما 

إنب امنبكابكنلب اننطب قان نابالان مبنب امزب امالبا ان  سبمز اا:من حيث انطالق هذين النظامينا-1
هالم ناو فاركنذناان أ امكاألنا لنانأل ل اهال بقنامسبأ قاإهابابكا لباثانمبط ان أب اأسبمحابأامبشا

ا.مبز انهمأ ن ااان مكفقم ان أ اأ قنارساسان أ امك

بمباارنان مأ امبكلنالأ اسبمقنانمبأ ن ااان اماه نمبطلنافإنبب ا افب ا بلنارنب افب اإطبا انابالان أق لبش
لم ناإفاكأالابمنحاأ امك لا  لامكلامما  أالاإهابسنقناايزلز األنا بلنان مالبا امبنب امزب ارسباسامببكرا

 لببااك اأبب اأ بقنار ثبب اأأ لببكنا اوبب اببإي ن ان  ببكانألكنبب ا زمببنحا لباكثان بب قجان م هببقواقرلمبباا ان أمبامن
ف وا بلوان  لهلباااأمب وا لباكثافب انسبب انهمبأ ن ا افأ ثان  كم ن قطنل  امأبا افأ ثان بطا  نأل لابالنانه

ن أب اأ ابزاباا لبباكثاممقمباافبب ان   بقق.اق بلنامبباا بقا لبب ام ببقوافب اإطببا امالبا ان  سببمز ا لباارنا لبباكثا
ااارساساف ك .ان   ققاأهس اب لاكثامماثز اف انهمأ ن اااف اأاا افل ايلم ا زأمامناألن امبن امز 

فموببك ا اقببا  اقعا ناببالان أ امبكافبب ان ا نمب افإننببااناببكوالنبنب امزبب اف ب ثان أمببامناببلنانألالبباو
2أمقلوا لنان ناالال قلارساساامز انمأ ن ااان همااان نمط اقبل  افاقالنبن امز امالا ان أق لش

ا.

                                                 
1 ا- Bulletin du FMI,Les régimes de retraite doivent s'adapter à l'évolution démographique,  

op-cit, p 1. 
 

2 - Encyclopediauniversalis France, la retraite, éd la découverte,op-cit, P 5. 
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 :مصادر تمويل نظام التقاعد في الجزائر :المطلب الثاني

ن مأازببقا 12/83  اببلوان موباك النبءب ارنانمببل اإ ب ارنب اإبأببكنذجنامبناوبكق ايببانقنيببوان أطب قا
  اف اامق كثن أمقلوافأوب ااط ل  ا اأقا اأمقلواناالان أ امكاروبحالنأا امسا ان أق لكبا أ امكافإنا

رسسااااق لناطباااب مقمااا نهسان مناقم ان  انقنل ا زأ امكان أ  ان همااان مانل امز ان أ فارونافاا
ا. لنان  انقن

ن مأازببقاا18/96مببنانألمب اا21ن ماك بب ابا مباكثاا48 لباانباان ممبب عان ا نمب  امببنا ب وان مباكثا
مز ارن الألاأمقلوانه اااقموا لفاأسلل اناالان أ امكاب سطانمأ ن اإابا  ال شامز اماأقا ابا أ امك

 ااموا ل انألال .اقأملفان ه  ثان ثانل اق ناان مسأهلكال وكاب ان ااموانألال ارقان ان مسأ كلاقن مسأهلك
ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل ار الألاأ كلكا11/83منان  انقناا75ق76رنا لنان أمقلوال مشا زماكألنا

اريساطانهمأ ن اق لهلاااكفا ابمقابام نسلل.

مبببناباهمأمبباكامزببب انهيأطامبببااا اقباببلنافبببإنا بببلنان ناببالالنبنببب افببب اأمقلزببب امزبب امالبببا ان أق لبببش
بمبباالمبب وانهمببأ ن اااقن أبب اهاأ ببقنا وبب جنامزبب افمبب ان امبباواق ببك لابببواأببكفشارلمبباامببنايبببوا انألابق 

قأ ببببشامزبببب ان مسببببأهلكاق ببببكوابا نسببببب ا همبببب ا لبببب انألابببب نذاقرلمببببباا اروبببب ابان امببببوابا نسببببب ا همبببب انألابببب نذ
ن مأازبقا 03/99 نهيأطامااامنان مل ننل ان اام امناط لقان م نمباق لنامااأ   ا او ابوكق ايبانقن

ر ارنان ه قابلنانهمألا ناان ناأا امنا اقل  األاواأءطل ان ها قان أ ملز ا أ  ل ان منحان كنلا ابا أ امك
قارلمبباا أءطلببب امبباالاببب فا ا1ن سببنقناان ماأمببكثابانبببقننان أ امببكاقن مبزببب انألكنبب ال بببقنامزبب امبباأقان كق ببب 

 25 با مباكث 12/83 ن أ ارأماان  بانقن 03/99 نقنمنان  ا 07 بأمقنوان أمامنان قطن اطب اا ناان ماكث

ام   .

ب لبااأ سببانسببلاا الألاأ كلكام اكل ا بلوانهمبأ ن ااابا نمباطان مانب ا زمبكمنلنانهاأمبامللنفا
ا .قمشانألا افلماال اافم ان اماوانألا نذ امشان مكن لوان سنقل ابا نسب ا هم ان اماوا ل انألا نذ

ل ان أب اأأ بلابابلنانهمأببا ا  سبابانسبب انهمبأ ن امبناببلنان مببا  ا لاالابارقهاأ كلكان م باك
ن م وبببوامزلاببباا)نألاببب ارقان مببببك قوان سبببنق (ار النبءببب اأ كلببببكاقمببباذانهمبببأ ن اقمببببناثبببلاأ كلبببكانسبببببا

 .نهمأ ن 

                                                 
ا ز انقنا ا21-88منان  انقناا1ن ماكثان  نبا اا-1  با أ امك.ن مأازقا ا77-91ن ماكو
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اوعاء االشتراك  :الفرع األول

مبببنامبببكن لواانقلأ ببقا الأمثببواقمببباذانهمببأ ن افببب انألسببباسان ماأمببكان بببل اأ أطببشامنببب انهمبببأ ن اا
ن مكمنلناناأماملا.افلأمثواف امامقعامناو ان م أبا هم انألا نذارقان مك قوان سنق ا نأام ان اموا هم ا

1995/01/21ن مبك  افب ا27-85ن اماوا ل انألا نذاطب اا زماكثانألق  امنانألمب ا
مبشانسبأثناذابابضا ا1

 اكنذناالناان طبببببابشان اببببببامز ن اناوببببب امبببببنان م أببببببان أببببب اهاأبببببك وافببببب اقمببببباذانهمبببببأ ن اق ببببب ا بببببوانأل
قرلمباان أاقلمبااان م أبطب ا ان اب قنااقن أاقلمبااالنااطبابشا باا ان أاقلماااف ام واموا لف

ا.با ا قفان  او اباإليام اقن منا   

باببببلنافببببإناقمبببباذانهمببببأ ن ا همبببب ان امبببباوانألابببب نذالأمثببببوافبببب انألابببب ان  امببببشاهمببببأ ن ان مبببببماناا
 مبلن اسزهااقن أ اااذام سقلاأنهلل ا أبلاناااقن مأمثواف ان م سقلان أنهلل نهاأمام اباسأثناذان اناو ان 

7883لقنلق 05 ن مك  اف  208/96
2. 

 :بالـنسبة لـفئة العمال غير األجراء -

با أوبب لحا الزأب لاروب ابان ماببنا لب ان مببأاق ثان أبابالنا المب ان مببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذ
ألنب ا مبباابَلنباارنان مببك قوان سبنق الاأب نألسبباسا ا فاموبا حان مبب نمببا مبكن لوان سبنقل ان ماببكثامبناطبب

امبنان م سببقل 07 ن ماأمبكا أوبوافب ا سببابانسبب انهمبأ ن ا بك ان المبب ان مكمنب اق بلناقف بباا بناان مباكث
 مأازبقابا مببمانان 35/85ان مابكواقن مببأملا زم سبقل 1996/11/30 ن مبك  افب  434/96 ن أنهلبلا ا يبل

 . انألا نذنهاأمام ا هم ا ل

لألا لنان أو لحاف افاباوانهسبأ  اقان أب ا بكك اان  بانقنا بكفشانهمبأ ن اااقل ب ابا أوب لحافب ا
 إبأبكنذنجمناسبن اسبنقنا 05قفب ام  زب اننأ ا لب انسبأم ا ااطبرف لبوان أب اأزب اسبن ان نمب 30 كثاريوبا ابمب

ننامبنان سبن ان أب اأزب اابقا 30  لااأ   ارنالألان أو لحاف امكثاريوبا ا ا2001 إ  ا ال اسن  1997
ا.سن ان نماط

اإلنابابلنافإننباانسبأنأ ارنبب ابا نسبب ا همب ا لب انألابب نذافبإناقمباذانهمبأ ن الأ ببككابنسبب امالنب امببن
ن ببببل الاأببببب انألسبببباسانألقوا  سببببابانهمببببأ ن ااان مسببببأ   ا المبببب ان مببببمانا ان ببببك وان  امببببشا زمبببب لب 
نهمأ ن ا كناريو اق قان س فان سنق ان ل ايك ااطبااامز ارناهالأاك ا لن انهاأمام ا ءل انألا نذ

                                                 

 سبن اا25جا امبككا ال بككارسباسانمبأ ن اااقركنذناان مبمانانهاأمبام  ا77/27/7885ن مك  افب اا85/27نآلم ا يلاا1-
اا.7885

ن مببباكثانألق بببب امبببنانآلمبببب اال بببككا لهلبببباااأطبلبببقار  ببببال ا7883لقنلببببقا25ن مببببك  افببب اا83/729ن م سبببقلان أنهلببببل ا يبببلاا-2
ارساسانمأ ن اااقركنذن85/27  .7883 سن اا15جا امككا ااان ممانانهاأمام ن ل ال كك
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ن مأازبقا 35/85 منا م سبقل 13 بثمبان امب ناان مبزب ان سبنق ا  اب ان بقطن انألكنب ان ممبمقناقف باا زمباكث
قل بب اإلنا ببلالببألاأ كلببكان بببك واا مبباايببكالأ ببككابببب يلانألممبباوا زمببكمن ابا مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ

ساباهمبأ ن ااامزبب ارسبباسا يبلانألممبباوار اقمباذانهمببأ ن الأمثبوافبب ا يببلان  امبشا زمبب لب افإنب الببألا 
ا:قل سبا ماالز انألمماو

ا.منا يلانألمماوابا نسب ا ز امالنا زم لب ابانقنناأاا ثان بمامش%15 

ا.منا يلانألمماوابا نسب ا ز امالنا زم لب ابانقنناأاا ثان  كماا%30 

ق لناف ا ا ب امبكلا ا سنق ا  ا ان قطن انألكن ان مممقنلأ ككاقماذانهمأ ن ابا مبز انا ماايك
فإنانألسباسا  سبابانسبب انهمبأ ن ا بقا اقمكلاقاقكا يلارمماو اأ كلكان ك وان سنق ان  امشا زم لب 

نبباا سببان مبزب ان سبنق ا  اب ان بقطن انألكنبب ان ممبمقنا لباالاأبب ان  بكانألكنبب ا  سبابانهمبأ ن ا
 أازقابا ممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.ن م 35/85 منام سقل 13 ن ماكث

أاك انإلما ثاإ  ارن اف ا ا  امكلاأ كلكاقماذانهمأ ن امز ارساسان أو ل اااسبقنذابا امباواقا
رقان مك قوا ك اموا حان مب نمبامبنايببوان امباوا لب انألاب نذافإنب البألا اقنألاق امنايبوار بابان امو

 .ا1ن م زه بأ ولوا لوانهمأ ن اااأ كلكوابط ل  اا نفل اقمكيأ امناط فان الم 

منا لنان أ كل اابا مام ا5ن أ كل اا نف اباهمأماكامز ان أو ل ااان ساب  المافا ااانسب اف انا
مز ارنال قنامكيااألن ابأ كللان مكمنان مان ا اف ا كقكان  كانألكن اقن  كانأليو ان  انقنلنا  مأ ن 

ن مأازببقابا أ نمبباااا91/71مببنان  نباقناا75قف بباا بناان مبباكثاا أوب ل اأ الابباكان أ بكل امزبب ا ببلنانألسباس
ا.2ن م زهلناف امااوان ممانانهاأمام 

قفبأحان سبزط ان أ كل لب ا المب ان مبمانانهاأمبام اايب  ان أ بكل ان ا نفب رماان مامقواب ا ا لبااف بكاا
اموببز  ا اامببمانا798-75با أ بكل امزبب ارسبباسان م ا نبب امببشاروببنافانهبسان مانبب اقف بباا زم سببقلان اكلببكا

رنانألسباسان سبنق اا إماف ان  سا امز ا كم ان مكمنانهاأمام ل ال ممانانهاأمام ان نونكققان 
نمبااروببحالاأمبكامزب اأوب لحالبك  ابب ان مانب ا بك ا ن ماأمبكا  سبابانهمبأ ن ا بلالابكا امبشا زمب لب اقن 

                                                 
 .79/77/7275،المؤرخة في  37،ج ر عدد  15-95الذي ألغى أحكام المرسوم  798-75من المرسوم  71المادة - 1
منب ان أبب امببك اا72مبنا بب وانباان مبباكثاا7221نببقفمب ا72ن مببك  افب اا21/71رمبااباببكان أابكلوان ببل ااباذاببب ان  بانقناا-2

فانب اأ ب  ارنان  لباكثان أب اأمبافان ب امبزب انهمبأ ن ااان م بككثابوبه امكيأب ان م بك ثا ا91/71منان  بانقناا75قرأماان ماكثا
ق بلنالاأبب اب بكالنأب ام قبب امبنامبكلان أوب لحافب انآلابباوا.أوببحام أسبب ا المب ان مبمانانهاأمبام ابوبه انااملب ا%25بببا

ا.ن  انقنل 
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 اقل ببب اه امببنا ببواسببن اببان17ن وببنكققامببنا بب وامبب اقثل بب ارمببكاا اببلنان ء ض)أ فببقابببا مز ق(ايبببوا
ابإمطاذاف و ا النان مكمنايوكاأ سلناف امسأق انهمأ ن ا زأ امكاماكنلا ل ام أبطابا م لب .

مزبب ارناهل ببوا ببلنانألسببباسامببنان مبزبب ان سبببنق ا  ابب ان ببقطن انألكنببب ان ممببمقن اقهل لببكامبببنا
ا . اقبل  األا فشان  كانأليو ا  مأ نم ثان مبز ان سنق ا النانألا 72مم لنا

فمبببنا لببب ا بببلوانهمبببأ ن ااان أببب النبءببب ا ا اوببب اقرنان نابببالا  بببوالنبنببب امزببب امالبببا ان أق لبببشاا
هالم نا الوان الماااأ كللا كماأاااهسلماا اأ ولزااا أ اف ا ا  امكلان أو لحابا مك قوارقاباألاق 

كك اإ ب ان ببأ وا ااالبن لباا لبابا بلوانإلمبأ ا ابامأبا  ان اببذانأل بب ا ا ببارقامن ب ان أ امبكاااامباام
ا.ن أقن ناف اناالان أمقلوان ل ال قلامز امالا ان أق لشانامطا/امأ امك

لزأب لا بواوبا باممبوان  لبالابا أوب لحابباألاق ان أب اأاأبب ااأما بالنسبة لـفئـة العــمال األجــراء:
ا : لاال قنا لنان أو لحاإما اقماذانمأ ن ابا نسب ا هم انألا نذ

ا.لقماان أ اأز ان ما  30 قل  ا  و (10) ماوالهققامم ما لااإلنا انامككان اا-

 .ن هووالقماان أ اأز  30 قل  ا  و (10) قفوزلااإلنا انامككان اماواريوامنامم ثا-

 لباا نباا اقل قناسنقلااإماف ا زأو لحان ما  ارقان هوز ا سبامككان اماوان للنالمءزالا-
 30 اماواقنألاق ان أ الأ امقنااام با واسن امكنل ا  ولزأ لان مسأ كلابا أو لحابا  امم انهسمل ا ز

 .ن مأازقابا أ نمااان م زهلنابا ممانانهاأمام  14/83منان  انقن 14 طب اا ناان ماكث.1لقماان أ اأزلاا

إنان أو لحاباألاق ا او امن ان أو لحان سنق ا  ار مل ا او افب ان ماباوان امزب امبنا لباا
ا.نهاأمامل اق لنان مكمنلناناأماملامماناموز أ ا لم ان ممانا

 بببقنارنا بببلنان أوببب لحالاأبببب ام ااببباارساسبببلاا  سبببابا اأااببب ا مالببب اموبببز  ان مبببكمناناأماملبببا
 مببباارنبببب ال مببب ان امبببباوامبببناأابببباق ناار ببببابان امببببوافببب امببببكلان أوببب لحاباببببلاسبببقنذافبببب ا اماببباشان أ امببببك

هاأمببام اأأمثببوافبب اأم ببلنا بببلوارمبباا مالبب اموببز  ا لمبب ان مببمانان ان أوبب ل ااان مببا ل ارقان هوببزل 
ا.ن الم امناقماا هاأق ثان  او ان أ اأ ككافلااامسأ  اأاا

أم لنان ونكققان قطن ا زأأملنااانهاأمامل امناأ كلكان  واان  او اب وا لم امنا لمااا
ن أببب امنابباامزببب ان  وببقاا وببب ان وببنكققان بببقطن ا زأ امببكان أببب اأاأببب ارسببباسا ان مببمانانهاأمببام 

                                                 
ان سابق..زقابا أ نمااان م زهلنابا ممانانهاأمام ن مأا 14/83منان  انقن 14 طب اا ناان ماكث-1  ن م اش
ا
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امأبا وان اا ان م ق  ايانقناابأ ولوااملشانهمأ ن ااا  ساباملشان الماااباسأثناذان ونكققاب اأمقلز 
ا.ن قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذان ل اروبحامسأ  امناا

 مببباارنان أوبببب لحان سببببنق الاأبببب امامببببوارساسبببب ا  سبببباباقمببببطاقم نيببببب ان أوبببب ل ااان مببببا ل ا
ا هأحان   ققاف ا لنان مااوامنا  واما ف ا   ل ا ماا.نهمأ ن اااقن هوزل ا  اق اق رن الاأب ام ااا

 .1ن اماواف املكننان اموا

  :تحديد نسب هذأل االشتراكات :الفرع الثاني

روب ابان امبواقنسبب اأأ هبواباباا اإنانسبا لوانهمأ ن اااأ قنام سم ابلنافم ان اماوانألا نذ
ا.  لن ان كق  امناط لقانهيأطامااامنان م نمب

إمببأ  ااان امبباوا بب ان مبببا  ان ن كلبب ان م ببككثاطب بباا  ببانقنان مببمانانهاأمببام اقن أبب الاببباان  
قف ا لنانإلطا اثا ان أساكوا قواطبلاب ا بلوانهمبأ ن ااا امز ان اماواكفاااام ابواأمأاالابالنان أأملن

 لباال بقلان مسبأ كلا ا نبا اف لبقامبنان ه ب انمأب  باااب ذامبنانألاب اق والم نانمأبا  اامنايبلوانألا ؟
رماان ه لقا ابكق ان ااب اف اسام اكفشانألاق اباسأ طاعان مما   امناااقأ هلماااب ك انسب انهسأ طاع

بامأببا ارنان  بانقنالهأب ضاأ وبلاا بلوانهسبأ طامااا زمبمانا ان ثان امنان ه  الاأب ضا بلنان أقاب 
رمااوا بان اموافاقالنهلاي ن ا اال ا نهس فمنط لااهار مل ا كفشا لوان مما   امنايبوانأل انهاأمام 

 اب ا وبا حاوببنكققان مبمانانهاأمبام اق بب اأاأبب اط ل بب امثزب انمأمبك اايببانقنان مبمانانهاأمببام ا
ا.ا1 أ ولوامسأ  اأ 

قأ ككا لوانهمأ ن ااا ا باامز ارساساراق ان اماواقَلأبشا أ كلك اار ث امبناط ل ب .اف بكاأ بككا
ق كثاقن أ اأ ككابنسب اممقل اقن كثابا نسب ا  وان اماوان ممأ  لناف ان أأملنامز ارساسانهمأ ن ااان م

 ااا ل ن مق بكثابنسببباأوبامكل اطب باا  ابب ان بل الأ امبباواننهاأمبام ا مايبكاأ ببككامزب ارسباسانإلمببأ ا
قمامباال بنافبإنانسبب ان امبباوا اقيبكاأ بككابأ بلابابلنانهمأبببا اك اب اأاب ضاماباوان امبوا ز طبب  ان اامبو
 .ن أمقلوا ااامنانأل مل ف ا

ف بكار بكثاافب اأمقلبوانابالان مبمانانهاأمبام ان أ فباااممل ب ا ارماانمأ ن اااروب ابان امبو
ابلنان ه  اقن  ماذاف اف نساا قواممااا  ا .

                                                 
امامقم ان نببكقناان ااقل ان ممأ   ابلناق ن ثان اكوا ان ونببكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذا-ا1
اقوناكلقان ممانانهاأمام ا ا.9اا ا2000سن ا 
1
ا.272اا ان م اشان سابق اا واموطه ان   لم - 
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فل  ان ه لقانألقواباكلاملا لوان مما   ا  ا ال  ارنااابمثاب ام لب اأ شامز اماأقاوا با
فابب ا لسبباام ابببوا زامببوان ببل اركنوانألالبب اقهاأ أسبببامببنام سبببا ااأمببام ن امببوا أمقلببوان مببمانانه

نألال ا  فاا مما   ان امباوا)ألناروب ابا بلنان ه لبقالب قنارناممبا   ان امباواأاأبب امبنايبلبوانألاب ا
م ثا ا لاانمأبا  اابمثاب ارا اأكك اإ  انألا ا ل ام بق  ا قنارنانألال الكفشا لوان مما   ام ألن ا(

ا.لسأ طااااوا بان اموامنارا واثلالكفاااابط ل  ا ل امبام ثا لنماالكفشاوا بان اموا وأ ا لن

إلارنا ال بب اببا نا ا ا يبب ان ممبا   ابا ا ببك ارمباان ه لبقان ثببان الب  ابإكمبباجا بلوان ممببا   ابباألا 
نهاأمبببام ان اامببوابمابب كاإببب نلان ا ببكالأ بببلاباببلنانهمأبببا ارناوببا بان امبببواسببلكفشان ممببا   ا زمببمانا

قرلمبااببا نا ا ابكفان ممبا   ا لباا افلملبواإ ب انمأبا  باااب ذامبنانألاب  ابسببان مام ان أ اسل قلاباا
رناوببا بان امببوالببكك اإ ببب اأ ببقلناموبباك اما لببب النأهببشامنابباانألابب نذاب وبببق الامزبب امنببافشان مبببمانا

نسل ارناممبا   اروب اباقباكاننأما ايقننلنان ممانانهاأمام انمأب اام  م ان ن ضان ه ا.نهاأمام 
قبالناروب ااأمثواأز ان مبا  ا.1ن اموا لساامنانألا اق  ام ككثامنايبوايقننلنان ممانانهاأمام 

ن ن كلب ان أب الكفاااروب ابان امببوامسبا م امبنالافبب ان مبمانانهاأمبام اأ بككامزبب ارسباسانسبب اممقلبب ا
 ارقمبحاوبق ثا زأ افبوانهاأمبام ان بل ا او اقرنان مبمانانهاأمبام الاأبب امالن ام ككثاقف اا ز انقن

ن أبب ا لباارنانهمبأ ن اااأاأببب امامقمب امبنانه أ نمبااا االنبءب ارنالسبقكاببلنان اامبواقوببا بان امبو
نابب نا طبلاأابباانهاأماملب اقنإلنسببانل ا أابلبب امببنامببك ا النبءب ارنالأ مزابباان اامببواقوببا بان امبواماببا

اأ سسالا زم اط انهاأمامل .

ااأابااأاَببب امبنام ببكن امبااأ أطابب ان كق ب امببنان مب نمبان اامبب ا سبكنكامأطزببباااننان مب نمبامببنا
ن مبمانانهاأمبام ا اوبب اقرنب الاأبب اإناببا امابللافب ا زببقان أ افبواقن أمبامنانهاأمببامللنال بشامزبب ا

قروب ابان امبواقااف كاأ ككا لوانهيأطامااابم كن اماالسبكان ااب ان  بامناببلناإمبأ  ااان امباو اماأ اا
ا.قيكاأ ككابنسب امالن امنامامقعان مكفقعامناأز انهمأ ن اا ا كن اأ ا لفان أأملنانهاأمام بلنام

روب اا  لن ان كق  اأأ هوابا ها قان أ ملز اإللواوا ان مأازقابا أ امك 03/99 قبم أم ان  انقن
ن(. ماارنان مببنحا ز بببكانألكنببب ان ممببمقنا زماببباشاق بببلناأأ هببواببببأمقنوان أمبببامنان ببقطن ا)مبببنحان ماا بببكل

قل بب اا1998/12/31ن كق ب اأ هزباابببكفشانه بااان أمببامنان بقطن ان أبب اكفاابااوببنكققان أ امبكاإ بب ا الب ا
 لببباارنببب اهلبببألاأاسبببلكا بببلوا ان ببقطن ا زأ امبببكابإوببكن ايبببللان   لنببب امزببب امببب واسبببنكناا هامكثن وبببنكقق

                                                 
1
ان سابق اواموطه ان   لم كاا ا-   .203اا ان م اش
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نمببااأسببباوا وبببا حان وبببنكققان ببقطن ا زماامبببااافببب ا سبباب ان سببنكنااببببأق نقاما لببب  ابببا  ا بببك ابنببب ااقن 
1ن ا نم 

ا.

قاباببلنافببانانسبببانهمبببأ ن ااان ممق بب ا زمببمانانهاأمبببام اقمنبب ا ناببالان أ امبببكام سببم ابببلنافمببب ا
ن امباواقروب ابان امبواق  لنب ان كق ب .قأ أزفامبنا لبباان نسبباب سببانقملب ان نابالان بل النأمب اإ لبب ا

ا.وانألا نذن مكمنانهاأمام اسقنذا ناالان اماوا ل انألا نذارقاناالان اما

فبإنانألكنذناان م كمب امبنامبنحا اإن افلماال باا بلوان همب مفئة العمال غير األجراءاشتراكات  -0
طباباا ار امناط فان ااموا ل انألال اق بكو اط فان مسأهلكامنااان أ امكاقا ل  ااأ قناممق  ا زلامن

ا.ازقابا أ امكن مأ 03/99 ماا ككوايانقنان كق    لن ااكقنان هاوان أمقلوان ل اأ كم 

 انباام ووب ا أمقلبوان أ امببكااقف بككاانسبب انهمبأ ن اسباب اابابكانهسبأ  وامبامب ثاب بللاثابأب ا
قالن ببب ا ا(ألنا بببلوان همبب ا انبببااأسببأهلكامبببناأببأملنان أ امبببكاكقنان أأملنببااانهاأماملببب انأل بب  اا) اق ببكو

 ارناأبكفشاسبنقلاا مباا بككاا  بواممبأ  امزباكج772.22ببب 1965 رف لبو 05 ك  افب ب ن ان مبببم أمب ان  ب
ن منالا ناالاأأملنان مل ق  ا ءل انألا نذاف ان  طاعا 1974 اانه  04 رلماابم أم ان   ن ان مك  اف 

ريسبالامزب اا6فبألاأ سبلمالاإ ب ا امنب اب سبباروبنافان من ب طلنا10ن ءل اف   ابم أمب انباان مباكثا
مثبوان وببنفانألقوافب ان من بب طان بل ال ببوافأ ارسباسايلمبب ان مبك قوان سببنق ان  امبشا زمبب لب ا  بوافمبب 

كجاقن وببببنفانأل لبببب امببببنا120.00كجافل ابزبببب انسببببب انمببببأ ن اأ ببببك اباا2000.00مك ق بببب ان سببببنق امببببنا
 1.كج2.520.00كجا لاال ابز انسب انمأ ن اأ ك ابا20.001.00ن من  طلنالهققامك ق  

ن م ببككا نسبببا1975/02/27ن مبك  افبب اا44/75قروبب اا ببلوانهمببأ ن ااابوبكق ان م سببقلا يببلم
اا.م وو ا زأ امكاإماف اإ  ان أأملنااانهاأمامل  انهمأ ن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ

ن مأازببقابا مبمانانهاأمبام ا  مبب اااا1985/02/09ن مبك  افب ا 35/85ثبلا بككاابا م سبقلا
ا6% امناباامق مب ابا أسباقاامنان مك قوان سنق ان  امبشا زمب لب ا12%ن مما س ا نماطا ل امأاق اب

قف ا ا  امكلاقاقكان ك وان سنق ان  امشا زم لب اأ ككا ا زأأملنااانهاأمامل ا6%ق ا أأملنان أ امك
ا.كج12000.00ن  كانأليو ان م ككاباامز ارساسا يلانألمماوامز ارناهأأااق 

                                                 
جا ال بككا لهلباااقمب قطانوبكن اسبنكناان   لنب ا هامبكثان وبنكققان بقطن ا زماامباا ا7888لق لبقا75ن   ن ان مك  اف اا-1

ا.7888 سن اا12 امكك
1 - INT,CASNOS, Le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Etendue de la 

couverture sociale,op-cit,p5. 
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مبنان بك واا15% بككانسبب انهمبأ ن اب  لبااا15-95ان م سبقلان سبابقا434/96ن م سبقلاامبكو
مزبب ارناهاأ ببوامببنان  ببكانألكنبب ا ام ووبب ا زأ امببكا7.5%ن  امببشا زمببمانانهاأمببام امنابباان سبنق 

ا27/27/7271مبنان مبزبب ان سبنق ا  ابب ان بقطن انألكنبب ان ممبمقناقن م ببك اإبأبكنذنامببناا15%ن م بك اب
قهاأ لبببكا اكج17.122.22قمزلبب افببإنانسببب انهمبببأ ن ان سببنقل ان ببكنلااأ ببك اب اكجامببا لاا79.222.22با
كجا758.722.22ن  ببببكانأليوبببب ان م ببببك اباثمانلبببب امبببب ناامببببنانسببببب انهمببببأ ن انألكنبببب اقن م بببببك ثاباامببببن
ا.قف ا ا  اأاككانألنمط افإنانسب انهمأ ن اهلم نارناأأااق ان  كانأليو ا  مأ ن .سنقلا

أ كلبببكاا ب ببب ا15-95 ار ءببب ار  بببالان م سببقلاا798-75اببباذابببب ان م سببقلارمبباابابببكان أابببكلوان ببل ا
 ا  بنارسبباسان ماأمبكامزلب ا  سببابام ووبب ا زأ امبكا7.5% منابباانسبب اا15% بك ابمبأ ن النسبب انه

نهمببأ ن ارقامببالاب امنببب ابقمبباذانهمببأ ن اروببببحالاببب امنبب ابأسببباسان سببنق ان ببل النبءببب ارنالوبب رابببب ا
فب ا ا ب امبكلان أوب لحابأسباسانهمبأ ن امبنايببوان م زبفافب ا رمباااانه امنا واسن اا17ن من  طايبوا

المب ان مبمانانهاأمبام ان م أوب ارناأ بككا ابوبه امكيأب ا امبزبب ا لم بنافإنب ا ا بككثايانقنباان مانآلاباو
 نهمأ ن ان مسأ قامز ارساسانهمأ ن ا زسن ان ساب  ا.

المبب ان مببمانانهاأمببام ان م أوبب ان  لببالابببأ اإمبباكثاأ لببللارقاأ ببقللارسبباسانهمببأ ن ابانببقننا لم ببناا مبا
رساسار امنو اأو ل  ا زم اا ل انألال ان ل الما سانماطاا  ساب اان سن ان ما ل ان اا ل امز 

ن  ببااان مانبب ارقار امنوبب ام ببا نالأازبببقابأسببسانهمببأ ن ان موبب رابابباامبببنايبببوان م زهببلنامببنانهبببسا
ان مان ا.

با نسب ا زسن انألق  ا  نأساب ال ككانألساسان سنق ا  مأ ن ان مكياابا مبز ان سنق ا  ا ارماا
اا.ا1كن ان مممقنان قطن انأل

فبب ا بببقنامسببأ  اامبببنارقواا2لاكفببشا بببلوانهمببأ ن اااسببنقلاا ببب وامببكثانسببأ  اقام بببككثايانقنببابقلأبب
مبا ساإ ب ا الب ااأببكرامبناقن بك انبااارمااسباب ا ااقننامنانهسان سن ا12اانه امنا واسن اقلكفشايبوا

ثانسبأ  اقاننأ ا لب اأببكرمنام ب  امبنانهبسان م سبقلامبكا79 ماا ككابم أمب ان مباكثا ارف لوامنان سن ا12
سبنقناانبأبكنذامبناقن بكااببانه اا5 لباانسبأم اا بلوان مبكثانهنأ ا لب ابا اابقنن30 الب اارقواابانه اإ ب 

رف لبوا12ااافب افاباوانسبأ  اقاريوبا ااب لاقكاباك اا ز امكثانألووا,اقا ب اقابقباكفبشانهمأ ن ب7881

                                                 
1
 بالضمان االجتماعي للعمال غير األجراء ،المرجع السابق. المتعلق  ، 798-75من المرسوم  75المادة  - 
ن مأازبقابا مبمانانهاأمبام ا35/85ن مابكواقان مبأملا زم سبقلا434/96م ب  ان ممباف ابا م سبقلان أنهلبل 13ببناان مباكثا-2

 ن مك  ببب افببب اا37 جا امبببككاا798-75مبببنان م سبببقلاا75أببب اروبببب اام بببككثاببببناان مببباكثاقن ا   مبب ااا لببب انألاببب نذ
ا..79/77/7275



            متةممارسة حق التقاعد للعمال غري األجرا           متول نظام التقاعد للعمال غري األجراء                                                    الفصل الثاين 
 

 - 234 - 

ل ببببب ابناالبببببب ان م  زببببب انهنأ ا لببببب امنببببببلا ان امببببببوا ا لبببببااقا بببببواسببببببن امانلببببب اقا بببببقامبببببباالاببببب  اببببببان بببببل الزببببب 
ا.2001/12/31

نا ببلوان م  زببب انهنأ ا لبب افببب امبببكثانهسببأ  اقا  مبببأ ن ااا انبباامأ نمنببب امبببشان هأبب ثان أببب امن ابببااإ
ق لناأسال ا الوان هم ابأقسلشامكثانسأ  اقا ان  انقنا هم ان أاا امناراواإماكثان  لكاف ان ساوان أاا  

ثان مماناف لواقال  ا سباسلاس ان أنسلقان قنيا ابلناق ن ارا12اقننابكوا12ا لوانهمأ ن اااإ  ا ال 
ان أاا ث ا.نهاأمام اقق ن ث

إلالأطزبباإلمباكثان  لببكافب ان سباوان أاببا  ان  وبقوامزبب امبااكثانهسبألهاذاقانه أبب نلامبناطبب فا
فبببببببب اان مبببببببك  ا81/177وبببببببنكققان مبببببببمانانهاأمببببببببام ا ءلببببببب انألاببببببب نذاقل بببببببب اقف ببببببباا زم سبببببببقلان أنهلببببببببل ا

 أبامنابببباامببببنا لببببباكنااب ن اااقامبببباالأبببببباببببكاركنذا افبببب انه أ نمبببباااقال بببب ابببببكفشانهمأببببب ا1ا79/27/7881
قن   ل  ا اناا لوان امزل ا)إماكثا ارقامناط لقان كفشابا أ سلط اق  نمااان أأ ل اسقنذابا كفشام ثاقن كث

منان أاا ا ك ان ونكققان قطن اان  لكاف ان ساوان أاا  (اقسلز انااا اف اأسالواقانن  نطافم اماأب ث
 مبباألاإ وباذافمبب ان أاببا امبنايبببواق ن ثان أابا ثامببنااابب ا ا2 زمبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذامببناااب ا

ا.ن أ اسازااف ا لنان مااواار   ا  لا وان ن ام

 لباارنا ببلوانهمببأ ن اااهاأ ببقنامسببأ   افبب ا ا ب ابكنلبب ان نمبباطا لبب ان مببأاق ا بب وان ث ثبب ا
ما سامنان سن ا17 مااهأ قنامسأ   ارلمااف ا ا  اقيفان نماطا ل ان مأاق ايبوا امنان سن نأل ل ا

ا.83/111م   امنان م سقلاا71ن اا ل اطب اا ناان ماكثا

 لب انألاب نذاأ بك ا ا لباابنسبب ان امباواقبالنافانانسب انهمأ ن ان م وو ا زأ امكان  بااابهمب ا
ا.سنقلاامنان ك وان  امشا زم لب %7.5

ب لاالزأ لان م زهلناف امااوان مبمانانهاأمبام اببكفشانهمبأ ن ااان مسبأ   ا المبااان مبمانا
ن مأازببقابا أ نمببااان م زهبببلنافبب امابباوان مبببماناا91/71مببنان  بببانقناا77اطب بباا بببناان مبباكث انهاأمببام 
ابب نذا  مب ااا لب انألاقن أب اأبناامزب ارنب اأ بقنانمبأ ن ااان مبمانانهاأمبام ابا نسبب  انهاأمبام 

إلنالزأب لا بوامب اا ام واكفشاسنق الككل ان مانلقناباألم اققف اا زم قطان م ككثامبناط لبقان أنابلل

                                                 
ن مبببببببببك  افببببببببب اا81/17ن مبببببببببأملا زم سبببببببببقلان أنهلبببببببببل ا ا7881رقاا73ن مبببببببببك  افببببببببب اا81/177ن م سببببببببقلان أنهلبببببببببل ا يبببببببببلاا-1

ا ان مأازقابم قطان  لكاف ان ساوان أاا   ا79/27/7881 ا.ا7881 سن اا51جا امكك
ان ملكنن ا ك ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذان اا-2  -ف عاألا اا–مو
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نهمأ ن ااا ب وامبكثانهسبأ  اقااقلألاكفشا لو الما سامم ا اواا ل امأاق ابكفشانهمأ ن اااسنقلا
ا.1ان م ككثايانقنا

أاا  (اقسلز انااا اف اأسالواقنن  نطافم ا اناا لوان امزل ا)إماكثان  لكاف ان ساوان اقن   ل  
 مبااأبلاإ وباذافمب ااماأب ثامنان أاا ا ك ان ونكققان بقطن ا زمبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذامبناااب 

ا.ا(2)ن أاا امنايبواق ن ثان أاا ثامنااا ار   ا  لا وان ن اماان أ اسازااف ا لنان مااو

 بب ابكنلب ان نمبباطا لب ان مببأاق ا ب وان ث ثبب ا لباارنا بلوانهمببأ ن اااهاأ بقنامسببأ   افب ا ا
مبا ساا17 مااهاأ قنامسأ   انألكنذارلمااف ا ا  اقيفان نماطا لب ان مبأاق ايببوا انأل ل امنان سن 
ا.قف اماالز اسقفانمشا لوان نسبا  مأ ن اااف ااكقوا سباأطق  اان أا ل  .3منان سن ان اا ل 

ا

                                                 
1
 .9،المرجع السابق،ص  798-75من المرسوم  75المادة - 
انهأواوان ملكنن ا ك ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذاف عاألا ا.-2
قف بااا798-75رماابابكان أابكلوان بل ااباذابب ان م سبقلاسباب ا.ان مل ق ا83/111م   امنان م سقلاا71طب اا ناان ماكثاا-3

لقنلبقامبنانهبسان سبن ا رقايببوارقوار أبقب امبنا بواسبن اا12منب اروببحامسبأ  اانبأبكنذنامبنارقواابانه ان ب اا75 ناان ماكثا
اب ، وييدفع فيي ااجيال خالل السنة المدنية ، يكون االشتراك مستحقا ييوم االنتسي نهنأسبابامكنل ابا نسب ا زه  لنا قنلناقيشا

اعد هذه ااجال .ب(يوما الموالية لالنتساب عندما يقع هذا األخير 12أعاله أو خالل الثالثين ) 7المحددة في الفقرتين األولى و
ا
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 نشأة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء التطور التاريخي لنسب االشتراكات منذ

تاري  وجوب  مبالغ ونسب االشتراكات
 الدفع

 الفترة

اببببببببانه امبببببببببناا7 كجاسنقلااق لنانهمأ ن ا انالءط اأأملنان مل ق  اف طاا772
 سن انهمأ ن 

 ا27/27/7859منلا

 17/77/7812إ  ا

مبببببببببا سامبببببببببناا7 ق  اف طكجاسنقلااق لنانهمأ ن ا انالءط اأأملنان مل 772
 سن انهمأ ن 

 27/27/7817منلا

 17/77/7811إ  ا

 كجا أأملنااان مل ق  .772كجا لنانهمأ ن ا انالءط اا713

 كجا زأأملنااانهاأمامل ا771

مبببببببببببببا امبببببببببببببناا7
 سن انهمأ ن ا

 27/27/7815منلا

 17/77/7891إ  

%امببببببببنان بببببببببك وان سبببببببببنق ان  امبببببببببشا77ل سبببببببببامزببببببببب ارسببببببببباسا
زب ان ببك وانإلامبا  افب ا ببكقكاريوب اسببنق ا زم لب .)ن مب لب ام

%اأأ ببببببببل اان أأملنببببببببباااا3-%الأ ببببببببل اان أ امبببببببببكا3ا-722.222
 نهاأمامل .

فبب ا ا بب امببكلان بببأم نامببناأ كلببكان بببك وان  امببشا زمبب لب اأ بببقلا
%افلمبببااا75بأطبلببقان نسببببان مككلبب امزببب ا يببلانألممببباوان ابببام .

 ابلببشانمبباطالان مانبب افببالأازبقابا  امببالنا مبب لب ان ببللنالأمثبو
 ن بمام .

%افلماالأازقابا  امبالنا مب لب ان بللنالأمثبوانمباطالافب ا12-
لنا ببلالببأم نامببناأ كلببكان  امببشا مبب لب اقها يببلا أ ببكللا ببكماا.قن 
نألمماوان ابام افإنارساسانهمبأ ن ااال بككامزب ارسباسان مبزب ا

 م ثاا792×ان لقم ا  ا ان قطن انألكن ان مممقنا

رف لببببببببببوامبببببببببببناا7
 سن انهمأ ن 

 ا27/27/7895لامن

 179/77/7883إ  ا

%امبببببببنان بببببببك وان سبببببببنق ان  امببببببببشا75نسبببببببب انهمبببببببأ ن اأسببببببباق ا
 زمبب لب ا)ان مببب لب ا=ان بببك وانإلامبببا  (اقفبب ا بببكقكا بببكاريوببب ا

مبببب ناانألابببب ان ببببقطن انألكنببب ان ممببببمقناقأببببق عا سببببباا9سبببنق ا
 ن أا م ان أا ل م

 %ا ماامااان أ امكا1.5

 %ا زأأملنااانهاأمامل .ا1.5

مببببببنااببببببقنناا12
 سن انهمأ ن 

 27/27/7881منلا

 17/77/7222اإ  

%امبببببببنان بببببببك وان سبببببببنق ان  امببببببببشا75نسبببببببب انهمبببببببأ ن اأسببببببباق ا
 زمبب لب ا)ان مببب لب ا=ان بببك وانإلامبببا  (اقفبب ا بببكقكا بببكاريوببب ا

مبببب ناانألابببب ان ببببقطن انألكنببب ان ممببببمقناقأببببق عا سببببباا9سبببنق ا
 ن أا م ان أا ل م

سبببببن اارف لببببوا12
انهمأ ن 

 27/27/7227امن

ا17/77/7275إ  ا
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 %ا ماامااان أ امكا1.5

اأمامل .%ا زأأملنااانهاا1.5
موببب راببببب ان سببببنق ان نألسببباسا%امبببنا75نسبببب انهمبببأ ن اأسبببباق ا

نألابب ااثمبب اا72قفبب ا ببكقكا ببكاريوبب اسببنق اامببناطبب فان مانبب  
ا سبان أا م ان أا ل م  ن قطن انألكن ان مممقناقأق ع

 %ا ماامااان أ امكا1.5

ال .%ا زأأملنااانهاأماما1.5

مسبببأ   انبأبببكنذنا
مبببنارقوااببببانه ا
مبببببببنا بببببببواسببببببببن ا

ا12قأببببكفشايبببببوا
اببقننامبببنانهبببسا

ااا.ن سن 
يببوارقوار أببقب ا
مبببببببببببببببببنان سببببببببببببببببببن ا

ا زه  لن.

 27/27/7273انبأكنذنامن

ا

ا

ماإنانسببانهمبأ ن اااأاأببب افب ا  ل بب انألمب اموببك انسـب االشــتراك لفئــة العـمـــال األجــراء -5
ا أ امكان أب ااامباأنانهاأمام امنااامزب اقاب ان  وبقاامأمقلوانألكنذناان أ اأ كماااوناكلقان مما

 ن مبك  افب  04/85 لاا ككاا لوان نسبباسباب اابم أمب ايبانقن اأاأب ان ابذانأل ب امنا لوان نه اا

 12/94 ثلاط راامزلااامكثاأاكل اامأ    .ا لاا ككاابم أم ان م سبقلان أمب لا  1985/02/02

 1994/05/26 ن مبك  افب 
ن مبك  ا 15/96 مبنانألمب  02 ألق ب امنب ان ماك ب ابم أمب ان مباكثبا مباكثانا1

مزب ان نسببب انإلاما لبب ا  مبأ ن ااان ممق بب األكنذناان مبمانانهاأمببام ا)ان أأملنببااا2ا7883لق لببق27فب 
 ن أ امكان مسبقاقاأأملنان بطا  (اقن أ ايك اابب ان أ امك ا قنكاان امواقانألم نضان مانل  انهاأمامل 

ا.أزفايطامااان نماطان قطن  م  %31.5

رنا بلوان نسبب اأطببقامزب ااملبشان همبااان نمبط امزب ام أزبفا اقارقواماانسأمه امنا لوان ماكث
 ن  طامبباااق ببلناأطبل بباا مبببكران أق لببكان ببل النبنبب امزلبب ايببانقنان مببمانانهاأمببام اإبأببكنذجنامببناأببا لخ

 ا(91/75-91/71-91/71-91/77-91/77أبا لخاوببكق ايبقننلنان مبمانانهاأمببام ا) 1983/07/02
مزب امبك اث ثب اسبنقناا 33% قل ب اأطبل باا سلاسب ان كق ب افب ا بلنان ماا  لبااأبلا فبشا بلوان نسبب اإ ب 

ا.15/96بم أم انألم 
                                                 

ا11جا امبببككا ال ببككانسببب انهمبببأ ن افبب ان مببمانانهاأمببام  ا7881مببا ا73ن مببك  افببب اا81/77ن م سببقلان أمبب لا اا-1
ا.ا7881 سن ا

 سبببببن اا17جا امببببككا ا81/77ن ماببببكواقن مببببأملا زم سببببقلان أمبببب لا ا ا7883لق لببببقاا27ن مببببك  افبببب اا83/75مبببب ا يببببلانآلا-2
ا.7883
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أببلاأق لبببشا بببلوان نسببب امبببنانهمبببأ ن امبببناط لببقا وببباا  بببوامببنان اامبببوانألالببب اقن مسبببأ كلااق
امزب امببامقان اامبوانألالبب اق07%مسببأ كلاقمزبب امباأقان  24%قوبنكققان  بكمااانهاأماملبب قل  اببب

ااروبحام بكن انهمبأ ن ان قنيبشامزب امباأقان اامبواب ل امناط لقاونكققان  كمااانهاأمامل ا%0.5
أبلاأاببكلوانسببب اقاا.1ا75-83سببنقنااإبأبكنذجنامببناوبكق انألمبب ا 3 ك بمزب امبب 8.5 %نألالب ال ببك اببب

 لباا بككاا بلوا امنب  02قف باا بناان مباكث2ا7888مبا س 22 ن مبك  افب  04/99 همبأ ن ااابا  بانقنن
قأببببلاأنهلببببلا ببببلنان  ببببانقنابم أمبببب ان م سبببببقلا ا2000 لن  ابأببببكذنامببببنارقوااببببانه قا ا34.5%ن نسببببب اب
 01 أوب ااأبق عا بلوان نسبب ابم أمب انباان مباكثف ا3ا7222اما س 04 ن مك  اف  50/2000ن أنهلل 

اممنا لنان م سقلان أنهلل ا ماالز 

ا .ن اأ شامز اماأقان مسأ كلمناقماذانهمأ ا %25 

ا.مناقماذانهمأ ن اأ شامز اماأقان ااموانألال  %9 

ا.أ شامز اماأقاونكققان  كمااانهاأمامل  %0.5 

 سبببانببباا 34.5 %قأببق عا ببلوان نسبببب ان م ببك ثاببببا2000نبأببكذنامببنارقوااببانه اسببن اقالن بب 
ام ماالز ا50/2000منان م سقلان أنهلل  02ن ماكث

 الفروع نسبة المستخدم العامل األجير ت االجتماعيةالخدما المجموع

 ن أأملنااانهاأمامل  %12.5 %1.5  %14

% 1.25  / %1.25 
 ببببببببببببببببببببببقنكاان امبببببببببببببببببببببببواقا

 نألم نضان مانل 

                                                 
ن سكنسبببب ان ثببببان ا اممببب قعان أ  لبببب ا ببببقوان ابببب فانهيأوببباك اقنهاأمببببام  ان مازبببسان ببببقطن انهيأوبببباك اقنهاأمببببام ا-1

ا.117اا انهسان م اش ا1999
ا.7888 سن اا72جا امككا ا81/77ن ماكواقن مأملا زم سقلان أم لا ا ا7888ا ساما77ن مك  اف اا88/21  انقنانا-2
ا72جا امببككا ا81/791ن ماببكواقن مببأملا زم سببقلان أنهلببل اا7222مبا سا1ن مببك  افبب اا7222/52ن م سبقلان أنهلببل ا يببلا-3

ا.7222 سن ا
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 ن أ امكا %9.5 6.5 %  16 %

 ن أاملنامز ان بطا   %1.25 0.5 %  %1.75

 ن أ امكان مسبق 0.5 % 0.5 % 0.5 % 1.5 %

 ن مامقع 25 % 9 % 0.5 % 34.5 %

مزب امبباأقا 7.5 %مناباا11%ممبااأ بكلان  باارنانسبب انهمببأ ن ان ممق ب ا زأ امبكا انبااأمثببوا
لا فبشانسبب اأب ا/326 83مزب امباأقان اامبوانألالب اثبلابم أمب ان م سبقلان أنهلبل ا 3.5 % ن مسبأ كلاق

 5% إ   4.5 %اثلا4% نهمأ ن ان قنيا امز اماأقان ااموانألال ان م وو ا زأ امكامز ام ن واب

 لبااب باانسبب ا 12.5%مزب امبكن اثب ااسبنقناا أوببحاببل  انسبب انهمبأ ن ان ممق ب ا زأ امبكاأ بك اب
ا.(7.5%نهمأ ن ان قنيا امز اماأقان مسأ كلاكقناأءلل ا)ر 

فان األا فشانسب انهمبأ ن ان م ووب ا زأ امبكا ان م ككا نسب انهمأ ن  04/99 قبم أم ان  انقن
مز اماأقان ااموانألال ار اأبلا فبشان نسبب ا 6.5% مز اماأقان مسأ كلاق 9.5%مناا16%  أوواإ  

ف بلنانسببب انهمببأ ن ان قنيابب امزبب امباأقان اامببوانألالبب اأببلا فاابباا 2% ن قنياب امزبب ان مسببأ كلابنسببب 
 . 1.5%بنسب 

كا لاارنانه أهاعاف انسبانهمأ ن ااان  او ابوا بان امواقن ااموانألال اأط رامم وان  
نألكنبب ان م بببقوا ببك ان مكسسببباااقنألابب نذامزبب ان سبببقنذا اوبب افبب ام  زببب اأملبب اابببا   قكانهيأوببباك .قا

قالن  ا ان م  اامنا  وا لوان أءل ناارنا كفااا انالأم ق ا قوا فشانسب انهمأ ن ان م ق  ا زأ امك
ن م ووب ا أبأملنابأ هلضاباضان نسبان م ق  ا   طبا انهاأماملب انأل ب خ أ هلضانسبب انهمبأ ن ا

قن أهاعان اا ان ما لا ل ا انالم اب ان ونكققان قطن ا زأ امكان ل ا ان بطا  اهن هاضانه ااا لنان ناال
لاا ابا أأ ل ان مساواف اكفشان منحا زاماوان مأ امكلناق قلاقكا قنامنحان أ امكاأاأب ان اببذانأل بب ا

ا.  واف ان نه ااان أ اأأ هوابااا لمااان ممانانهاأمام 

 1.5% ماان  اارلماارنانسب انهمأ ن ان م ق  ا زأ امكان مسبقاب لااكقناأءلل ا لاايك اابب

مباأقاوبنكققاازب م 0.5%مزب امباأقان اامبوانألالب اق 0.5% مزب امباأقان مسبأ كلاق 0.5% منابا ا
قل ا لاا لنانأل ل المقوامناط لقان مكسس ان مسأ كم امناط لقامسا م اسبن ان  كمااانهاأمامل 
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مببنامامبقعانألاببق ان وببافل ا)ن  ال(بمباافبب ال بب امبنان ابب قنااقن أاقلمببااامزبب ا 3% أ سببابنسببب 
أببكفشامبامب ثامببناطبب فان مسبأ كلا وببا حان المبب ان م زهبب ا (0.5%)  لبباارنان نسبب ا.ن بأ فارنقنمابباا

 1982/05/15ن مبك  افب  179/82 مبنان م سبقل 08 با أ امبكان مسببقاطب باا بناان مباكث
با مباكثان ماك ب ا1

81/793ن ثا ث امنان م سقلا
ا.2

فانب ا ابماارنان هأ ناان أ الأز ب ا   اباان مبكمناماباشان أ امبكان مسببقاأاأبب افأب نااممبوامبأاق 
لااكاأ كل ان مااشان ممنقراف انطا ان أ امكان مسببقامبنااكلبكا سببان مب قطان مأاز ب ابماامبااان أ امبكا

بامز ال  ايلالاناالان أأملنامز ان بطا  ابكفشانهمبأ ن افلأ أ اقأ مشاهمأ ن ااان ممانانهاأمام 
مبنانألاب ان بقطن انألكنب ا%ا71قل ك ا لنانهمأ ن ابنسبب ا اف ان ممانانهاأمام ان  ااابا مسأ كل

 ن مأازقابا أ امكان مسبق.ا81/72منان م سقلاا11ق72ن مممقنال  ماانواامزل ان ماكألنا

فق مبباا بببلوان  وببب ا ا73/28/7885ن مببك  افببب اا  ببب ن  لبباا بببككاأق لببشا بببلوان نسببب ابم أمببب ان
 زأأملنببباااا%1بنسببببامأسببباقل ار ا امبببنانألاببب ان بببقطن انألكنببب ان ممبببمقنا%ا71 زمسبببأ كلان م بببك ثابببببا

ا زأ امك.ا%1نهاأمامل اق

اباكاأ كلكانسب انهمأ ن ان م وو ا زأ امكاسقنذاف اإطا ان ناالان  ااابءل انألا نذارقاناال
نا لنان أ كلكاقا كوا ل ا افابوالنبء اأ ولزااافازلااقا قاماهال قناساواكنمماابوان  ابأا,نألا نذ

فب ا لباباقسببامواقاهاسببملاا ا3لاأبب ا ببان ممب وان أبب اأأ ببطافلب اوببناكلقان مبمانانهاأمبام اممقمبا
انامبنان أ وبلوان هازب ا  مبأ ن ااان ممق ب ا مبنحان أ امبكا اوب امنبكمااأ بقنان مكسسببااارقرسبا لباأم  ب

ق بببقامبببااملببب اماابببلان مكسسبببااا انألمبب ااان مبببكلنلنابابببلوانهمبببأ ن اااأمببب ابقمبببال اما لببب ااببكاوببباب 
 نهيأواكل ان ا نم ل اف انآلقن انأل ل ث.ق قامانأناق  اممنان مب اان ثان .

 

 

 

ا

                                                 
جا ا  بكمااانهاأماملب اق لهلب اأمقلزابان بل ال بككام أبق ان ا7897مبا اا75ن مبك  افب اا97/718 يبلاان م سقلان أنهلل ا-1

ا.7897 سن اا72 امككا
ا.7881 سن اا11جا امككا ا97/718ن ماكوا زم سقلا ا7881لق لقاا3ن مك  اف اا81/793ان م سقلان أنهلل ا-2

3 ا- Audinet ( J) , op-cit , p 176. 
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 .ي:التوازن المالي لنظام التقاعد للعمال غير األجراءالمبحث الثان

سباساأاملبشان مبقن كان مأ وبوامزلاباان بل ال بكك اان  بانقنارل قلاناالان ممانانهاأمام امز ا
ر ان مأ ووامزل امنانهمأ ن ااا قا اثلانلهاذان مسأهلكلناماالسأ قا الامنا  ققاهسلماا قان أ امك

ن ل الءط انه اأااا ل  اناان  انقنامز انسأ   ااان ما  ا أأم نامبنان  لبالابابلوان مابالاق بقامبااأط ينباا
اكلكانأل  الان اام اف ان أمقلواف ان مب اانألقو.  ابمناسب اأ 

ف لبفالبألاأ  لبقا ا ل  انااراناالان ممانانهاأمام ام  قنابأ  لقان أقن نان مبا  ا زوبنكقق
ن أقن ن؟اقما  ان واقبااان أ اأقناا ؟اقما  ان  زقوان أ اقاكااما ملااقماامقيبفان ممب عان ا نمب  ا

امناا؟

 ه بضمانات كفيلة بالتوازن المالي.التحصيل وتفعيل:المطلب األول

بءبضان ناب انلناما بانارسبزقباأ  لبقان أببقن نان مبا  ا بقارسبزقبان أب ن لان هب ك ارقان امببام ارقا
هببكامبنان أأ لبكامزب ان  بك ثا امزب امالبا ان مسبا م اق بكون مبن ارسزقبان أق لشا ماا قامأبشاف ان ا نم ا

.قأأ كامنا  وان  انقنان ا نم  امناط قاا أقن نان ما  ر ا أ  لقانامز ان أ ولوان  اف ا سكان نه اا
أ وبلوانهمبأ ن اااهسبلماان طب قان اب لب ابامأببا اممب وان أاب بانهاأمبام الءطب ان نسبب انأل بب امببنا

 ل  انأساذوامنان قساموان  انقنل ان  هلز ا  هاا ان أ وان أقن نان ما  ا ناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذ
ا  ا زوببنكقق؟انإلااببب امزبب ا ببلنان سبببكنواأمثزبباافبب انابب نذناان أ وببلوان أبب اأمببمناقابببقكان أببقن نان مبب

إمببباف ان ببب ان مببببمانااا انهمبببأ ن ااان أببب اأاأبببب ان مبببق كانألساسبببب اقن ق لبببكا سبببكاماامببباااقمببببنحان أ امبببك
ا.ن أ ولوايوكام ا ب اإ أ وان أقن نان  انقنل ان أ امنامأناااأهالو

 اصة بتحصيل االشتراكات:اإلجراءات الخ :الفرع األول

أاببكاموبببز  انهمببأ ن ار بببلاموبببز  اأاببألابأز ببب انهمببأ ن ااامبببنان مبببكمنلناناأماملبباافببب ارقيبببااا
قرلمبااموببز  ان م نيبب ان أب اأسبا امزب اأءطلبب ار بب امبككامبنان م زهبلناباببلنا ا1نسبأ  ايااان م بككثايانقنبا

ن سنق ارقان أا بامناكفاااالاا اكق ااقمنكان أأ  اف اكفشانهمأ ن  ان ناالاقل  ايوكاأقسلشامقن ك ا
ا.موز  ان منا مااابامأبا  ااأءط ان أ ول ان  اوواف اموز  انهمأ ن ارقان م نيب 

ا91-91 لااأناقوان  انقنا اأم فاموز  ان منا مااامز اممزل ان أ ولوان اب  ا  مأ ن ا
إاببب نذناا10/19وا ز ببانقنان ماببك ان مأمبببمنامنا مببااان مببمانانهاأمبببام ا1991فب نلبب 10ن مببك  افبب ا

                                                 
 ن أ ان م ابببشان سبببابق ا111-83م سببقلان مك اببب ابا ا15-95م بب  امبببنان م سببقلاا71 ببككاامقنملبببكانهسببأ  اقابا مببباكثاا-1

اا75ق ككاابناان ماكثاا798-75ر ءلاابا م سقلا  .79/77/7275ن مك   اف اا37من ا جا امكك
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ق ل  ان أ ولوامناط لقا ان أ ولوان اب  ان  او ابا الم ان مأمثز اف ان أ ولوامناط لقان اكنقو
قن أ وبببلوامبببناط لبببقانهيأطببباعامبببنا اقنهمأببب نضامزببب ان  سبببابااان اا لببب ان ب لكلببب اقن بن لبب  ان م   بب 

لبببألا انانإلابب نذناان مكنلببب اقنهكن لببب ن   قض.إمبباف ان ببب انهاببب نذناان اامببب ان منوببقاامزلاببباافببب ايبببانقا
ن زاقذاإ لااامنايبوا لم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاق لناف ا ا  امكلانسأهاذان كلقناباكانسأنهالا

ق قامااسقفا اقن أأسلسا ط فامكن  اق لوانإلا نذنااأأمثواف انألم اباألكنذ اط قان أ ولوان اب  
انأا ضا  .

قموز  ان أ ولوا ا ل  اأسأ بوان قثامقان م ق ثامنايبواموز  ان أ يللباإلماف اإ  ا لنافإنااا
 أ ببقلاموبببز  ان منا مبباااب فببشاكمبببق ارمببالايامبب ان أ  لبببقاقلأ ببقنان مزبببفا اباببكانه أمببافابأناببباامبب ق ث

ن م بببكلاإ لببب امبببنام لمببب امببب ق ان أ ببباباان بببب اأ قلببب اقثبببامقا سبببمل اقنسبببأاماوان مببب ق اق بببل  ان مببببااكثا
 ا ببب ان ءبشاألاببوان بأمزاامببناكفبشانهمببأ ن ارقاأز ب ا  ببققا لب امسببأ قاقن بل امببنا.يوبكام(1)ن مب ق ث

امأن ارنالاك ارقالملشارمقنوامز ان ونكقق.

أبامبب اموبببز  ان منا مببباااأ وبببلوانهمبببأ ن ااان قنياببب امزبب امببباأقان مبببكمنا ببب اناأماملبببااسبببقنذا
مناإ بك انهنمبءاهاان  ملسب ااألناأ ولوانهمأ ن ااالاأب  ابا ط قان  او ابا الم ارقان ط قان اام 

ألناباان مبق كان ق لبكا مبمانانألكنذناان أب ا اقن كنمم ا زالم ابوه امام اقموز  امنا مااابوبه ا اوب 
ل ببكمااالقملببباا زمبببكمنلناناأماملببباامبببنامأاايبببكلناقمببباطزلنامبببنان امبببوابسبببببان ااببب اقن مببب ضاق بببلنالق ا

ا  قيال.

إملن ان مكلناقكمقأ ا أسقل اقمالأ اف ااآل لاا الوانالابامز اموز  ان منا مااايبوان زاقذ
. لباالأمبمنانإلمبلن ان بلانبااان مأمثزب امزب اقاب انهاببا افب ان ز ببارقانهسبلان أابا  ا(2)لقلا09راوا
ن مبببا  ان مسبأ   ا سببباطبلاأابااق سبببافأب ثانهسببأ  اق.نأل  الان أمب لال اقن أنالملبب ان مأاز بب ا ا زمبكلن

لبزب انإلمبلن اإمبااب سبا  امقوبب ا ا مأ أببب امناباافب ا ا ب امبكلان ببكفشا  قببااق بلنان ا ابا أ وبلوان ابب  

                                                 
ن  ببباااب لهلبب ا فبببشامبب ق ا بببك ايامببب ان أ  لببقاه أ بببابافابببواا7223مبببا ساا12/لااالا/ا7/7223إابب نذان امبببوا يببلا-1

ان أ قل اقنسأاماوان م ق .
قم أزبفا الأمثبوافب اأ كلبكان سببوان مأباب افب ا لهلب ان أ  بقامبناوب  ان قثبامقان م سبز امبنان سبها نا اقمقمبقعاإاب نذان امبو

قن أ قلب الانب ا بوامبنايزبكاق ق ا اق لهل ا فشام ق ا ك ايام ان أ  لقاه أ ابافابوان أ قلب اقنسبأاماوان مب ق  انألكنذنا
ق بباهاان أ قلبب ا ببك ان المبب اأأمثببوافبب اأ قلببب ا ا ببقمببااكناارقا أابببااارقاقثببامقا سببمل اأوببك  اانإلكن ناابءبب ضاإثبببااا

امااكثانهنأساباقن أ للنارقاأ قل ابطاي انهن  نط.
ا

2- CASNOS, loi relative au contentieux en matière de sécurité sociale, le 17/04/2008. 
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مزلابباامببشاقوببوانهسببأ لارقابقنسببط ام مبب ايمبببام ارقامببقنام نيببب اماأمببكا ببك ان مببمانانهاأمبببام ا
لنا لالسق اقمالأ افبإناموبز  ان منا مباااأأطب قاإ ب انآل لبااا ا(1) م م انسأ ل قباكا لنانإلملن اقن 
اولوان اب  .ن  او ابا أ 

 تحصيل االشتراكات عن طريق الجدول: -أوال

 ان مببل ق اسببباب اا91/91مببنايبببانقنا ا99 ا10 ا11 ا19أنبباقوان ممبب عا بببلنانإلابب نذافببب ان مببقنكا
لاببكا ببلنا اب لباالببألاأ وبلوان مبببا  ان مسببأ   امبنايبببواموبا حان مبب نمبابم أمبب اابكقوام ببككا زبكلن

 امبكل ا لمب ان مببمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاثبلالكمبب ان ابكقوامبنايببواموبز  ان منا مبباااقلقيبشامزلب
قبل  الوبحاأ ولزااانافلناقل سوا لنان اكقواإ  ايابضان م نمبان مبام ثابا م انا امزل اقن  ان قهل 

ا لاال للان م زف.

لألاإمكنكااكقوان مسأ  ااامنايبواموز  ان منا مااا الم ان مماناإعداد جدول المستحقات: 
 ارقان م ببببككثامببببناطبببب فان اببببقنان م نيببببب اءلبببب انألابببب نذان مأازببببقاباهمببببأ ن ااان موبببب راباببببانهاأمبببام ا 

باإلمبببببباف اإ بببببب ان ء نمبببببباااق لبببببباكناان أببببببأ ل ارمبببببباان ببببببكلقنانأل بببببب  افبببببب الاببببببق اأ وببببببلزااابقنسببببببط ا ببببببلوا
 ق لوان مسأ  ااالابارناأأقف افلااام قطاق  م(2)ن ط ل  

الابارنال قناثابااقن كناق اوانألكنذ.ا-

اهال قنان مكلنايكاأ ووامز ااكقواكفشابا أ سلط.ارنا-

ان سابقان ل  .ا91/91منان  انقناا13رنال قنان مكلنايكاألاإملن واطب اا ناان ماكثاا-

ا19ق بلناطب باا بناان مباكثا اقن  اارناإمكنكان اكقوالألاقفبقانمبقلجال بككامبناط لبقان أنابلل
 لمبببب ان مبببمانانهاأمبببام ا ءلبببب انألاببب نذاأأازببببقااق اببببلناأبببلاإمبببكنكانسببببأما ثامبببنايببببوا91/91مبببنان  بببانقنا

ق بب اقثل بب اأأمببمنامامقمبب امببنان مازقمببااان مأاز بب ابببا م زفاقن بببكلقنا ابا مأابابب امببناط لببقان مبب نمب
قباكاموذا لوانهسأما ثالألاإمماك اامناط فامكل ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذا ان مسأ   ا زالم 

قلهلكا لنانإلمماذاو  ان مازقمااان قن كثاا1ف  ثاا19ناان ماكثاأ اامسكق لأ ان م ول اق لناطب اا 
اف ااكقوان مسأ  اا.

                                                 
ان سابقان ل  .ا29/29منان  انقناا13ا ناشاناان ماكثا-1
ن ممببأ   ابببلناق ن ثان اببكواقوببناكلقاامامقمببااان نببكقناان ااقلبب  انانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذن وبنكققان ببقطن ا زمببماا-2

ا.71اا ان م اشان سابق ان ممانانهاأمام 
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ل بكلاابكقوان مسبأ  ااان مممب امبنايببوامبكل ا لمب اتأشير جدول المستحقات من قبـل الـوالي: 
رلالامبناأبا لخاأقيلاب اا1ن ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاإ  ان سلكان قن  ايوكان أأمل امزل اف اا فا

قل فببببقااببببكقواا91/91مببببنان  ببببانقناا19مببببنان مبببباكثاا0ق ببببلناطب بببباا ببببناان ه ببب ثا ايبببببوان مببببكل ان اببببالمبببنا
ن مسبأ  ااابا قثببامقان أبب اأم بنان ببقن  امببنان أ  ببقامبنامطا بببا لمبب ان مبمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذا

 قلأ قنان مزفامنم
ان أو لحاقنهمأ ن ااان سنقل .ا-
اأ  ل ان م نيبان م زفامأ اقاك.ا-
اأ كلكان ا نف ارقان مكياان ل اأزاأاإ ل ان الم اف ا ا  امكلان أو لحابا مك قوان سنق .ن ا-
انإلملن ان مقا ا زمكلن.ا-

ا.(1)قبأأمل ان قن  امز ااكقوان مسأ  ااالوبحاسنكناأنهلللا
لسببزلااببكقوان مسبببأ  ااان ببل ارمبب امزلببب ان ببقن  ا موببا حان مببب نمباتنفيــذ جـــدول المســـتحقات: 

فلأبق  اأنهلبلا بلنا اق لناطب باا    بالان منوبقاامزلاباافب ايبانقنانإلاب نذناان اباملب  اان م أو اإيزلمل
 ن اكقواقف ااإلا نذنااأ ولوان م نمب.

مبببناا10ل ببقنان اببكقوام ببوان نهببالابءببضان نابب امببنا ببواطبب قان طاببناق ببلناطب بباا ببناان مبباكثا
ان سابقان ل  .ا91/91ن  انقنا

لبببقلاا09مببالان ااببااان  مببامل ان م أوبب افبب اراببواق ببل  الم ببنا زاببكقوارنال ببقنام ببواطاببنار
ان مل ق اساب ا.ا91/91منايانقناا99ن ماكثا انبأكنذامناأا لخانسأ لان أبزل 

فبببإنا لمببب ان مبببمانانهاأمبببام ا ءلبببب ا اقمزببب ان امبببقلافإنببب ا  بببلابسببباط اإاببب نذناان أ وبببلوا بببلو
انألا نذاهاأزاأاإ ل اهمأبا لناق مام

ف كالمأنشامنا لنان أأمل ا او اقرن ا اكل ل اف ان أأمل امز ان اكقورنان قن  ا  ان سزط ان أ ا-
ان  انقنا لالسمحا الم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابا طاناف اي ن ان قن  .

لم ناباامبنانسبألهاذامسبأ  اأاااباألق قلب امأب ا بانا ارنان  انقنالاط انمألبا ا وبا حان مب نمبا-
ا(.2)سمحا زالم ابأ ولوامسأ  اأااممااهال ان مكلنامكلناا ااارلما

لبألاأ وببلوان مسبأ  ااامبناط لبقان م   بب اثانيـا: تحصـيل االشــتراكات عـن طريــق المالحقـة: 
 بنهسان م زلاااقن م قطان أ الاكابااان أ ولوامناط لقان م نمباق  م

                                                 
مامقمببااان نببكقناان ااقلبب ان ممببأ   ابببلناق ن ثان اببكواقوببناكلقا ان وبنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذا-1

ا.79اا اابقن م اشان س ان ممانانهاأمام 
ا.78اا ان م اشانهس  ان ممأ   امامقمااان نكقناان ااقل  ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ-2
ا
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لبببألاإمبببكنكا مبببفان مسبببأ  ااامبببنايببببوان موبببز  ان م أوببب ابالمببب ان مببببماناإعـــداد المالحقـــة:  
أمببام ا ءلبب انألاببب نذا أ وببلواكلقناببباان مسببأ   اقفبببقانسببأما ثامبببنامبببا  ا ملسبببل اق لبباكنااق  نمبببااانها

ق بل  ايببواإاب نذان م   ب ال بقنا ان أأ ل اقلمأ طارنال قنا بلنان أ وبلوا زبكلناثابأباان بكناق باوانألكنذ
 ن مكلنايكارمل امناط فان الم .

نهاأمبببام ا ءلبببب انإلابببب نذاق ببببلناأ بببباالقيبببشامزبببب ا مببببفان م   بببب امبببكل اق ا بببب ا لمبببب ان مببببمانا
امسكق لأ ان م ول اق لنانإلمماذا أأ لكاو  ان مازقمااان مقاقكثاف انهسأما ث.

ان مقاقكثاف ان مز قاأبلنانهسأما ثان مأاز  ابإا نذان م    .ا1ن قثل  ا يلا

 ان ابالاأ بكلان م   ب ان مممبل امبناطب فان مبكلالتأشير على المالحقة من قبل رئيس المحكمة: 
ق بلنا زأأمبل ا ا الم ان ممانانهاأمام ا  ملسان م  م ان أ القاكابكنم ثان أواوااام اناإيام ان مكلن

ن سبابقان بل  اا91/91مبنان  بانقناا91رلالابكقناموا لفاق لناطب اا ناان مباكثاا19ف اا فا امزلاا
ن  ام امز ان م    اأوبحااقأ فقان م    ابا قثامقان أ اأثباا ز ام او  امطا بان الم .قبأأمل 

 .(1)نافلث

باكان أأمبل امزب ان م   ب امبنايببوا مبلسان م  مب اأوببحانافبلثابمانب اأ أسبباتبليغ المالحقة: 
ق بلنابقنسبط امبقنام نيبب اماأمبكا بك ان المب ان مبمانا اقلألاأبزلءااا زم زبفار ان مبكلن ان ولء ان أنهللل 

اأبلنانسأما ثان أبزل .ا0قنسط ام م ايمام .ن قثل  انهاأمام ا ءل انألا نذابم م انسأ لارقاب

رمالان اا ان  مامل ان أ ارم اامزلاااف ا اباكاأبزل ان م    الاق ان طانافلااامنايبوان مكلنا
مزماارنان طابناهالقيبفان أنهلبلابمانب ارنان م   ب اأ بقنا القلانبأكنذامناأا لخانسأ لان أبزل ا09راوا

 امبنا بواطب قان طاببناقن أنهلبلال بقناقف باا  بانقنانإلاب نذناان مكنلب افب امابباواماازب ان نهبالابءبضان ناب
ا.ا(2)ن أنهللان اب  

ا

ا

ا

                                                 
/اا27/7223إاب نذان امببوا يببلا ان وببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذ اق ن ثان امبواقن مببمانانهاأمبام ا-1

ام    .ن  او ابإا نذان ا7223رف لواا77لااالا/
امناا-2 ان سا فان ل  .ا29/29منان  انقناا51اإ  ا51ن مقنك
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 اق ناامنا  وا بلنان م طبطاأز بلاام أزبفانإلاب نذناان مأباب امخطط إلجراء المالحقة:  
ا.منايبواموز  ان منا ماااف اأ ولوانهمأ ن ااامناط لقان م    

ا

اا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

مناا57م ططان م    ان ماكثا
 29/29ن  انقنا

ن أأمل امز ان م    امناط فا
 ملسان م  م ان أ ال شاف اكنم ثا

ن ان أواوااام اناإيام ان مكل
 29/29منان  انقناا57ن ماكثا

أبزل ان م    امناط فان اقنا
مناا51ن م نيبان م زفان ماكثا

 29/29ن  انقنا

ن طاناف ان م    ارمالان ااااا
ن  مامل ان أ ارث اامزلااا+ان ماكثا

 29/29منان  انقناا53

 أسقل ان قمال 

مكلان طانارمالان اا ان  مامل ان أ ا
مكلاأسقل ارث اامز ان م    اقا
 ن قمال ا

ن م    انافلثاقف ااأل  الايانقنا
نإلا نذناان مكنل اف امااوان أنهللا

 ا29/29منان  انقناا51ن اب  ان ماكثا

أ قنان م    امااز ان نهالا  لا
 ن طان
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 لمبب ان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذاوبباقباااأ ببقواكقنانسببأطامأااان زاببقذا مثببوا بببلنايببكاأاأبب ضا
نإلا نذألسبباباأأمثبوافب انمأنباعا مبلسان م  مب ار لانباامبنان أأمبل امزب ان م   ب األنان أوب ل ااافب ا

ارقارنابابببضان ااببااان  مبببامل اأمببأ طافببب ان أبزلبب ارنال بببقنامببناط لبببق انابب واهاأاأببب انمأ نفببباابا ببكلن
ان م م ان  مام اف ا لنارنان  انقنا قوا ااان أبزل ابقنسط امقنام نيب ام زفاأابشا زالم .

رقهااالشتراكات عن طريق المعارضة علـى الحسـابات الجاريـة البريديـة والبنكيـة:  تحصيل -ثالثا
 لبب ارناا لابباما فبب ان ماا مبب اب لباارنان مبببكران اببالاهالم بنان  لببالابا ماا مبب اإهاببإلنامببنان  مبباذ

ن مم عارمط انمألا ا الم ان ممانانهاأمام ا أ كللان ماا م امز ان  سابااان اا ل ان ب لكل اقن بن لب ا
قب لبكان ا نمب اممبث اببا م   ان بقطن ا ا زمكلناف ا كقكان مبا  ان مسأ   ا بك ان بنبق اقن مكسسبااان ما لب 
ق بلواا29/29منان  انقناا59 ناان ماكثا زو ق ان ب لكل اب سا  امقو امزلااامشاقووانهسأ لاطب ا

نبأكنذا ان مكسسااان أ اأسزماان ماا م اأزأ لاب هاان مبا  ان مسأ   اأ اامسكق لأااان مكنل اقن ا نمل 
 .9ن قثل  ا امناأا لخانسأ لاأبزل ان ماا م 

قبابببكا هببباان مببببا  امبببناطبببب فان مكسسبببااان مبببل ق ثاسببباب اافببببإنا لمببب ان مبببمانانهاأمبببام ا ءلبببب ا
ا75ألاب نذالاببارناأ بكلاسبنكاأنهلبل ا ابلوان مكسسبااان ما لب اهسبأهاذان مببا  ام بوان ماا مب افب اراببوان

قفب ا ا ب امبكلاأبقف ان سبنكان أنهلبل الاببامزب ان المب امبامب ثاراب نذاأثبلباان ماا مب ارمبالان اابااا البقل
ا.ا(1)لقلامناأا لخان ماا م ا75ن م أو اف اراوا ان  مامل 

رنال بببكلاماا مببب امزبببب ا ا ا لمببب ان مبببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألاببب نذان كنمنببب  مببباارنببب الم بببنا مبببكل
مبنا لب انألطب نفان مبل ق ثا ا ك ان ءل ان  بام ا ابا انألمقنوان من ق  ارقان ن كل ان أ المأز ااان مكلنا زالم 

    بالااق بلناطب با اساب ااق  ان بنق اقن مكسسااان ما ل اقب لكان ا نم اق لنان أ ولوا زمبا  ان مسبأ   
ان منوقاامزلاااف ايانقنانإلا نذناان مكنل اقنإلكن ل .

قنمل ارن اف ا ا  اأسقل ان قمال امنايبوان مكلنايبوانسأهاذا لم ان ممانا ءل انألا نذا زكلنا
ا.77ن قثل  ا يلا امنايبوان مكسس ان ما ل افإن الألا فشان لكامنان ماا م 

 طاع من القروض:تحصيل االشتراكات عن طريق االقت -رابعا

 ان مبببل ق اسببباب اا29/29مبببنان  بببانقناا31 ا31 ا37 ببلنان نبببقعامبببنان أ وبببلوانوببباامزلبب ان مبببقنك
ب لبباالأاببلنامزبب ان بنببق اقن مكسسببااان ما لبب ارناأمببأ طامزبب ان م زهببلنار ان امبباوا لبب انألابب نذان بببللنا

 مبمانانهاأمبام ا ءلب اأ كللامااكثانسأهاذانمأ ن اأالاق بلوان مبااكثاأ بكلامبناوبنكققان الطزبقناي قما
                                                 

/لاا23/7223إابب نذاممبوا يببلا ان وببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذ اق ن ثان امبواقن مببمانانهاأمبام ا-1
ان مأازقابإا نذان ماا م اق لهل اأثبلأاا.ا 71/28/7223االا/ا
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أ ببقلابايأطبباعا انألاب نذافببإلنا انباا نببا انمببأ ن ااا لب امكفقمبب امبناطبب فان م زببفافبإنان المبب ان م  مب 
اقكفاااا الم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذان كنمن . ان مبا  ان مسأ   امنامبز ان   ض

مبا  ان مسأ   امنانهمبأ ن اااقف ا ا  امااإلنا اناا لوان بنق اقن مكسسااان ما ل ا لاأ أطشان 
ا.(1)فإناااأ قنامسكق  امكنلاامنال   اقأ كلمااا زالم 

فإنبب الاببق ا ابباارناا29/29ن أبب انبباامزلابباان  بانقناارمباانإلابب نذناان اامبب ا أ وببلوانهمبأ ن اا
نذناان أ اأنام راهاأمنشاإاب اا29/29منان  انقناا33ق لناماار كأ ان ماكثا اأطبقار  الان م لا ان اام 

نسببأنهالاطبب قان أ وبببلواان أ وببلوان منوببقاامزلابباافبب ا بببلنان  ببانقنا لمببااان مببمانانهاأمبببام اباببك
ن اببب  ان زاببقذاإ بب ا فبببشان ببكماق ارمببالان اابببااان  مببامل ان م أوبب اقن أبببكنبل انه ألاطلبب اقطبب قان أنهلبببلا

بببباألكنذارقامببناط لبببقاان ببقن كثافبب ان  بببانقنان اببال ر.قف ا بببلنان مببأنالم بببنان زاببقذاإ بب اإاببب نذلنا مببامنألم 
ان م م ان  مام مار ان أأسلسا ط فامكن 

ماقلان ا لنارنا الم ان ممانانهاأمام ا ءلب انألاب نذان  بقافب انسبأاماوارمب ااألمر باألداء -أ
ا29/28مبببنان  ببببانقناا128إ ببب ا123ق بببلناطب بببباا زمببب قطان بببقن كثافببب ان مبببباكثامبببنا انألكنذا أ وبببلواكلقنابببا

منبب امزبب اا123يبانقنانإلابب نذناان مكنلبب اقنإلكن لب افأببناان مباكثاان مأمببمنا7229فب نلب اا75ن مبك  افبب ا
مالز ما رالاق ا زكنمنابكلنامنان ن قكان مسأ   اق اوانألكنذاقمالنان م كن اقثاباا ز أاب اهسلماان  أابب ا

إ ب ا مبلساأ كللاطزبا ان ا فل ان مأممن انهمأ نفابكلنارقان أااكاقفاذارقافأق ثامكم ثامزلااامنان مكلن
ان م  م ان أ ال شاف اكنم ثان أواوااامقطنان مكلن  .

ن سبا ه ان بل  امأبقف ثافب ان بكلقنان أب اا123 لاان  اارنان م قطان منوقاامزلاااف ان ماكثا
قهسبببلمااأزبببب ان مأاز بببب ابثببببقاان ببببكلنابامأبببببا ارنا اأطا ببببابابببباا لمببب ان مببببمانانهاأمببببام ا ءلببب انألابببب نذ

ال امناط فان م زفالاأب اإي ن امن ابا كلناق ل  اإمماذاق ألان أو لح.ن أو لحابا مكن لوان سنقا

ب لااأ قلا لم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابإلكنعام لم ا ك ايزلا أابان م  م اأ أق ا
 لوان ا لم امز انسلاق  بان م زفاقمانأ اقمقطن اقم كن ان مبز ان مطا باب امز اقا ان أ كلكاقسببا

ف امكلاكفشانهمأ ن اااقأ فقان ا لم اباملشان مسأنكناان مكلكثا قاقكان كلناقن مقم  اان كلنان مأمثو
 م بكن واقبوببه ا اوب ااملببشان  أاببااان وبباك ثامبنان م زببفان ممبا افلاببااإ ب انهمأبب نفابا بكلنارقان أااببكا

ابا قفاذ.

                                                 
ان سابقان ل  .ا29/29منان  انقناا31 ناشان ماكثاا-1
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لناااببب ا ببب اإ اقباببكال ببب الكمبب ان  امببب ارسبببهوان ا لمبب اببببإب شارمبب انألكنذاإ ببب ان م زبببفان مببكلن
وب  ان بكلناقل ببقلا اأببان م  مبب ابأسبزللان المبب امسبأ  ااامببنارمب انألكنذافبب امب وامببااكثاأأمبمنانسببلا

ثلا اق  باقمان اقمقطنان مكلناقأا لخانألم اباألكنذاقمبز ان كلناق يلايلكان ا لم اف اساوايزلان  أاب
هاراببب اا75نا زالمب افبب ااب فاقلنببل واببأنالسببككان ببكل ال بقلا ببلنانأل لب ابببإب شارمبب انألكنذا زمبكلن لببقلاقن 

امز ال  ابا ط قان  انقنل .ا

لبببقلامبببنانسببببأ م اا75إلنا انببباا زمبببكلنارقاببب اكفببباعافازلببب اب فبببشاماا مببب افببب ارمببب انألكنذا ببب وا
انإل طا .

ل بببقلان  اأبببباباسببببأكماذا ارمببباايزبببلا أبببابان م  مببب ان ااببب ان  مبببامل ان أببب اوبببك امناببباارمببب انألكنذ
ببأي باازسب اقفب ا ا ب ان أ زبفامبنان  مبق الهوبوا ا ز مبق ارمبالان  امب ن م زفاقممثوامنان الم ا

ان  ام اف ان كمق اق قامناأز اذانهس .

رمباافبب ا ا بب ا ببلاأ وببواماا مب ال بب ان  امبب اأثبلبباارمبب انألكنذابنباذامزبب اطزببباأ كمبب ان المبب ا
 وامنانسأمنافان كنمن اب أابامز ارووان ا لم اقلوبحارم انألكنذا  لا مق  اقأأ أبامزل ا اف افثا

ا.(1)ق ل ال  اقباكانن ماذاملااكانهسأمنافالألاقمشان ولء ان أنهللل امزل 

 عن طريق المحضر القضائي ' التأسيس كطرف مدني"' -ب

ن ط ل  ان ثانل ان  او ابا أنهللاف ان  انقنان االا  امناط لبقان م مب ان  مبام اق بلنانأل لب ا
مببناط لبببقااقن أ وببلو اقلاأببب امببنارمبببقننان  مبباذ اهلللبب لاأببب امقاببفاممببقم امببنا اببباوان سببزط ان أن

رقا  لارقاقثل  ا اقهاأ ضانمأ  ان سنكان أنهلل  ا  اممزل اأسأاكفانسألهاذان كلقنان م م ان  مام 
ن مأمببمناأناببللا ا7887ابانه اا9ن مبك  افبب اا87/21فاببقاإاب نذامنوببقاامزلب اطب بباا ز ببانقنا ا سبمل 

ق لنان أ ولوالألابم قطاقن مأمثز افب ارنال بقنان مبكلنا امن ا25ماكثامان ان م م ان  مام اهسلماان 
أطبل باا ايكانسأزلاإملن ابا كفشا أسقل اقمالأ انأااوان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألاب نذ

أقمبحانهسبأما ثان مأاز بب اا77.ان قثل ب ا7229فب نلب اا1ن مبك  افب اا29/29مبنان  بانقناا13أل  بالان مباكثا
املن .باإل

 اقمابلنان م بكن  اق باوانألكنذ اباإلماف اإ  انإلملن الاببارنال بقنان بكلنان مطا ببابب امسبأ  ا
قباكانإلملن اإماالأ كلان مكلناباكاإماا اباهسأ لا  ملن ا أسقل اقمبالأ ارقاأ بكللاطابنامزب امسبأق ا

                                                 
/لاا23/7223إابب نذاممبوا يببلا ان وببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذ اق ن ثان امبواقن مببمانانهاأمبام ا-1

ا. ان مأازقابإا نذان ماا م اق لهل اأثبلأااا71/28/7223االا/ا
ا
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لببقلان أا لببب اا12مببلن افبب اابب فارمببااإلنا ببلالأ ببكلاباببكانسببأ لانإل ان زانبب ان م زلبب ان مك زبب ا زطاببنان مسبببق
 زأقيلبشامنببكاإمبباا اباهسبأ لافببإناموببز  ان أ وببلواأ بقلابإ سبباوااببكقهال أببق امزب اياممبب انسببمل اإ بب ا

اموز  ان منا مااام ف  ابا قثامقان أا ل ما

انس  امنانإلملن .ا-

انإلماا اباهسأ ل.ا-

مببباا اباهسببأ لاقأ مبب امزبببفاأ ببقلاباإل اقباببكانسببأ لاموبببز  ان منا مببااا ببلوان  اممببب اقن قثببامق
أ بببقلابإ سبببباوان مزببببفاإ بببب ان م مبببب ان  مبببام ان ببببل ال ببببشافبببب اكنمبببب ثا اقباببببكالببببقملنامببببنال بببب  ان منا مببباا

امنان مز قاأقمحال  .ا71ن أواوااان مكلن.ان قثل  ا

قلوببحامبنال ب ان أبا لخامسبكقوامبنا اقباكال  ال قلان م مب ان  مبام اببا أقيلشاققمبشان  باأل
ق ببلناأطبل ببباا  أهايلبب ان مب مببب ابببلنان وبببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلببب ا اإ لببب ن مزهببااان م سببز ا

ا.(1)نألا نذاقن ء ف ان قطنل ا زم م لنان  مامللن

قبابكانن مبباذا الببقلا72قبابكال ب ال ببقلابإمبلن ان مبكلنا أسببقل اقمبالأ اأاباوان وببنكققافب امازب ا
رقاإ ا  انألم امز امسأق ان زانب ان م زلب ان مك زب اا  لوان ماز ان م ككثاإماال قلان مكلنابأسقل اقمالأ 

ا.(2)ق لوانإل ا  اأقيفانإلا نذاإ  ا لنان هوواف انألم  ا زطانان مسبق

فهببب ا بببلوان  ا ببب الاببببانأ بببالانإلابببب نذناا ارمببباافببب ا ا ببب امبببكلاأسبببقل اقمبببالأ انأابببباوان وبببنكقق
قلان م زبفابموبز  ان منا مباااب لباال ب ان  مامل ان   م ا أ ولوان كلقنامناط لبقان  اب ان أ هاب 

إ ب ا ابأ مل امزفا امواقأ كلم اإ  ا ملسان م  م اق لنان مزفالأ بقنامبنانسب  امبنانإلمبلن ان مقاب 
ن م  مب ابببا أقيلشااب لبباال بقلا مبلس ان مبكلناقنسب  امبنانإلمبلن ان مقابب امبناط لبقان م مب ان  مبام 
ا م زفابا منا ماااباإلا نذناان أا ل ممز امزفاطزبانسأوكن ارم ان  ا ان أ ها اقباكال  ال قلان

انسأ  نجانس  امناطزبانسأوكن ارم ابا  ا ان أ ها .ا-

                                                 
ممب ا مبقاا5ا-ن  بامنام ب واباCASNOS لوانهأهايل امب م اببلنان وبنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذا-1

قن ء فب ان قطنلب ا زم مب لنان  مبامللنان  ببامنا ان ممثبوابمبكل وان ابالان سبلكاباببلطام مبكامبناااب  امقسب اكنيلب اسباب ااببا ا نم 
نألسبأالام مببكامبب لفامببنا اكلقنناباابمببا عافزسببطلناق يزب اقم   بباان  ملسبب اببا ا نم ان ممثزبب امببناطبب فا مبلسان ء فبب ان قطنلبب 

بنبقكاب لباارنان بنبكان ثا باالأمبمنان أ نمبااان م مب ان  مبام اا5قأأمبمنا بلوانهأهايلب اا7223كلسبمب ا1فب ا ا ب  ااب ار
ارمااب ل ان بنقكاأأممنان أ نمااان ونكققاأااوان م م ان  مام . انأااوان ونكقق

ان م م ان  مام .ن  او ابإا نذان أ ولوامناط لقاا7223اقنناا1/لااالا/القلاا21/7223إا نذان اموا يلا-2
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أ ببكللانسببب  امناببباا زم مببب ان  مبببام افببب ان لبببقلانهسبب امبببنارابببوان  لبببالابأبزلببب انألمببب اببببا  ا اا-
قل بببقلان م مبب ان  مبببام اباببكاأبزلببب ان مببكلنابأ  لببب اإ ببك ان م امببب ا ا(1)ن أ هابب ابءلبب اإماببباوا زمببكلن

ان أا ل م

فه ا لوان  ا  ان م م ان  مام النأ واإ  ان انقننان مل ق اف اطزبا محضر عدم وجود: -0
 نسأوكن ارم ان  ا ان أ ها اقهالاكان م اان مان ابأبزلء ارو .

فهبب ا ببلوان  ا بب النأ ببوان م مببب امحضــر تبليــغ الحجــز   محضــر عـــدم وجــود منقــوالت:  -5
 زم اان مان اباألم ا  ن ا لالقاكار امن قواف ان م وان أاا  اان  مام ا أبزل ارم ان  ا ان أ ها 

 مث .

ق بلوان  ا بب الببألافلاببااأ  لبب امحضــر تبليــغ الحجــز التحفظــي   محضــر حجــز المنقــوالت:  -3
 ق ل  ام م ا ا انألمقنوان من ق  . ام م اأبزل انألم ابا  ا ان أ ها 

زم زفابا منا مااان  لالابباإلا نذناان   مب افلم نا  اقباكاأ  ل اإ ك ان م ام ان مل ق ثاساب ا
قل بب امببنا بب واأ مببل امزببفاقأ كلمبب ا  اأبببامبببطان م  مبب ايسبببلا امببناراببواأثبلبباان  ابب ان أ هابب 

امناراواأ كلكاأا لخان ازس . امكن 

مبببطان م  مبب ابأ كلببكاأببا لخان ازسبب اقلسبزلانسبب  امنبب ا ممثببوان وببنكققامببناراببوااقل بقلا اأببب
مناط لقان م م ان  مام اقلألان هوواف ان  مل ابوكق ا  لايابوا زأنهللااأ زلفان مكلنابا  مق 

ا.(2)ن مكلناب فشان كلناقأسقل اقمالأ انأااوا لم ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاإنا لال ل

ا ل  انمشام ططانز اافل انإلا نذناان مأبا امناراوان  لالابا  ا ان أ ها اقنسأهاذان كلن.
 

 

 

 

 

ا

                                                 
ان أ ها .ا21/21/7223إا نذان اموا يلا-1 ا/الااالا/ان  ااابإا نذان  ا 
ان أ ها ا21/21/7223إا نذان اموا يلا-2 ا/الااالا/ان  ااابإا نذان  ا  ان سا فان ل  . 
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 ء الحجز التحفظي:مخطط إلجرا

مناا13نملن ان ماكثا 
 29/29يانقنا

إنلن مناط لقا
 ن م م ان  مام 

اطزبانسأوكن ارم ابا  ا ان أ ها امز 
نألمقنوان من ق  ا أقيلشا ملسان م  م  ان ماكثا

 ق.إ.جا115

 أبزل انألم اقن م م ان  مام ا

ان أماهااا1ا

م م اأبزل ا+ا م م امكلاقاقك
 م م امكلاقاقك

م م اأبزل انألم ابا  ا ا
 ن أ ها ا+ام م ان  ا 

م لم اأثبلاان  ا اف ا
 لقلا75ملااكاهالأااق ا

أ كلكان ازس ا مناط فا
  م  م  ن

يام ان مقمقعا مكن  ا
ن هوواف ان  مل اإ  ا
  ال اوكق ان   لا
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 ضمانات التحصيل: :الفرع الثاني

امببماناااأابكاإابب نذناان أ وببلوان ابب  ان  اوبب ابوببناكلقان مبمانانهاأمببام افبب ا بكالنأاببا
ألنايببانقنان مببمانانهاأمببام ا ببباابابباا ببلوان المبباااق بببك ااألناببااسببزباامببناوببب  لااا ا زأ وببلو

الل ا  لاركنمااا موز  امام .ن سزط ان اام ان أ اأ ق ااا قاإوكن اسنكنااأنهل

أسا اوناكلقان ممانانهاأمام ابم أم ا بلوانإلاب نذنااإ ب ان  وبقوامزب ان سبنكان أنهلبل ا
قن بل ا مباابلنباوالأبأأ اببا زاقذان ب ان  مباذارقان بقن  ابامأببا ا ابلاسبزط ا ايوبكاأهالبواقأ  لبقان أ وبلو

قل ب ابب فضان بقن  ان أأمبل ف ابابضان  باهاا ا  ناه اناان ن اان بل امل  با اإمكنكان سنكناان أنهللل 
رقانه أهباااباباا نهسببااافب ا ا بلب ان  بباهاا ارقانمأنباعاموبز  ان مب نمبامببناأز ب انمبأ ن ااان وببنكقق

نألمبببب ان بببل اأطزببببامنببباان ب ببباافببب اطلبببااايبببانقنان مببببمانا.ألناببباامببباكثاأ بببقناكنمنببب ا ابببلنان مبببكمنارلمبببا
كاأسبا لافب ا هباان أبقن نان مبا  ا زوبنكققاقل ب اببأنانهاأمام ايوكانسأ  وباضان ممانااان أ اي

اأسا لاف اأسالوارقاأ  لقان أ ولواق هاارمقنوان ونكققاق  .

رقمبببب اان ك نسبببااان م ا نببب ارنا ا بلبببب انابببلان مببببماناأوال:فـــرض الغرامــــات وزيــــادات التـــأخير:
ن ا مب امببناسببكنكانهاأمبام اأ ببقلابهبب ضامثبوا ببلوان ا قبببااامزب ان م زهببلنافبب ا ا ب ان أابب بان  زبب ارقا

نهمببأ ن ااافبب امقنملببك اان م بب  ث.ا لببااإنا ببلوان ا قببببااامببنامببأنااا بباان م زهببلنامزبب انه أبب نلابسبببكنكا
فمب امبناأابقلضا لمبااان مبمانانهاأمببام امبنا سبا أااانألاب ان أ زبفارقان أبأ  افبب ا انهمبأ ن اا

ا.1ن سكنك

مب ان امبوان كق لب ارنب الأابلنام نمباثاق أب الم بنا ابلوان ا قببااارناأ  بقار بكنفاااأب  اك نسب ا منا
امنكاأ كلك اامبكرلناق مام

الابارناأ ككان ء نمااامز ارساسارمز ا  نم السمحابااان  انقن.اا-

لأالنارناأ قنا نا ا  نماااإمافل ا أ اهلأامكان م زفابأأ ل اسكنكانهمأ ن اااف ا ا  اا-
ان ا قباااقن ء نمااان بسلط .

                                                 
-91مببأملا ز ببانقنان ماببكواقن  ان مأازببقابا أ نمببااان م زهببلنافبب امابباوان مببمانانهاأمببام  ا71-21مببنان  ببانقناا3ن مباكثا-1

ان سابق.ا ا71 ان م اش
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ل اأم لاااان ممانانهاأمام اأامكان  اأا للان أا بامنانهمأ ن اااإماف ان  ال  افإنا ا ب
نابب نا مببباالنطبببق امزلببب ا بببلنانهأابباوامبببناإاببب نذالابببككا  بببققان مببقنطنلناقلا مبببالاإ ببب امقنيبببفا الببب افببب ا

ا.1فم امماالم ز امنا زوا ناالان ممانانهاأمام  ان  طق ث

ن ل ا فشاا71-21قنااف ان ا نم ا او ابا  انقناننا لنان ط را قوا  نماااق لاكناان أأ ل اماسكنايان
مببببنايبببانقنان ما لبببب اا90نببباان مببباكثاإمببباف ان بببب ا امبببنايلمببب ا  نمبببب ان أأ ل بم أمببب ان مببباكثان ساكسبببب امنببب 

قكفشانمأ ن اأالامز ارن م لاايبا بواان ل الء لاقلاايبامز امكلان أو لحابا اماوا2ا91-19ن أ ملز ا
ن اماوان للنالقاهالاإ  ان ممانانهاأمام اف انآلااوان منوقاامسأ كلا لال لابا اموامز اننأسابا

كجان بب امببامأ ار بببفاا199.999مزلابباابمقابببان أمبب لشان مامببقواب .بء نمببب اأأبب نقرابببلنامامبب ار بببفاكلنببا 
رمبببا ارقاا3اإ بب اسببأ ا1كجامببنا ببوامامبببوا لبب امنأسببباقبا قبببب ان  بببسامببنامبببا لنا199.999كلنببا 

اابإ ك ا األنان ا قبألن.

امحماية حقوق هيئات الضمان االجتماعيثانيا:

أأمببببببمناباببببببضان أمببببببب لاااا زمببببببمانانهاأمببببببام ار  بببببببالامببببببنامببببببأنااا مالببببببب ارمببببببقنوان مبببببببمانا
 أبب اهلببكك اأابباقنان م زهبلنابابباافبب امبلاعا  ببققا ببلوان وببناكلقا اقأببأملنان قوببقواإ لابا انهاأمبام 

انألا اأامكان أا بامناركنذا لوان   قق.

بم أمب ااققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاقمبماناأ وبلزااأاسبكامببكرا مالب ا  بققاوبنك
ن أبب اا3ا111-83مببنان م سبقلاا72ن ماك بب اقن مأممب ابا مباكثاا15-95م بب  امبنان م سبقلاا71ر  بالان مباكثا

أقابامز انهكن نااقن المااان مطزقب ابأسبزللام بقكارقامبااكنااقم ب  ناام أبطب ابمما سب انمباطامانب ا
مأماكاقن أنهللاقن أسالواقن ماكثان أسبالواقن أقيبفاقن مبطباقنإلسبناكانإلكن  اقمبنحاهسلماانه ا ل امأاق 

رناأطزبببببامببببااكثانهنأسبببباباقن أ لبببلنان أبببب اأسببببزمااام ببببكماا لمبببب ان مببببمانا اقن أببببأملنانهابببببا   ان  ببب ض
ااقل بب اباببكاركنذا  قيابباار ابابكاكفببشانهمببأ ن اااق ببوامبباالأ أبببامنابب انهاأمبام ان م زهبب ابءلبب انألابب نذ

ا موز  ان ونكقق.

                                                 
نقن مبببطا ان بببكق ثان أك لبلبب ا ببقوان مببمانانهاأمبببام ان قنيببشاقنألفبباق اطببب قاأمقلببوان مببمانانهاأمببام  ا ا ببكام مببكالببس-1

ا.98ن  اا99 ااان م اشان سابق ا7272كلسمب اا78-71
ا1919لق لقاا10ن مك   اف اا19جا امككا-2 ا.19ا 
ا.7883سن ا ا11جا امككا-3
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إمبباف ان ببب اباببضانأل  بببالان  انقنلببب انأل بب  ان أببب اأهلببكانهبببسان ابببكفا أ  ببالان م سبببقلان أنهلبببل ا
ن ببل الهبب ضامزبب ان أبباا امبب ااطبلابب ارقامانببق امببااكثاا1ن مأازبقابمبب قطان  لببكافبب ان سبباوان أاببا  

ذ.قيبكاسبا لا بلنان مببكرافب انهنأساباقن أ للنان أ اأسبزمااا لمب ان مبمانانهاأمبام ان م زهب ابءلب انألا ن
ا فشام كقكان أ ووابنسبااكامام .

قمنانأل  الان  انقنل ان مسأ كث افب ان  بانقنان ا نمب  اقن أب اأسبل افب اأ  لبقا بلنان ابكفار  بالا
27-75يانقنان ما ل ان أ ملز ا

ن أ اااذاا  زقوامنامأنااا هاان أبقن نان مبا  ا زوبنكققاقل ب ا قنب اا2
 لبب انألاب نذان مبكلنلنا زوببنكققا بقانهسبأهاكثامبنااببكقوا أسبكلكانهمبأ ن ااامببشارمطباانم انلب ا زامباوا

نهمهاذامنان  لاكنااق  نمااان أأ ل امنكاكفشار  ايسطامسأ قاق بطاباابآاباوايانقنلب انسبأثنامل اقل ب ا
اقمكلان أ نلااكقوان أسكلكا لناله كان مان ان  قاف انهمهاذامن ا7273يبواناال اما اما سامناسن ا

ان  لاكنااقم قبااان أأ ل .

قبالنان  اارن ا ماا ه ضاق فشايلم ا لاكنااق  نمااان أأ ل اكق افااواف اممانان أ ولواا
فبإنانهمهبباذامنابباارقاأ هلمبااامببنامببأن ارنالازبببان م زهبلناطقنملبباا ز لببالاببكفشانهمببأ ن اااقباببلنال ببكلا

ق بقا انببان وبنكققاأ با لفان أ وبلوان ابب  ن أ ولوار ث اقلسا لافب اأ  لبقان أبقن نان مبا  األنب الا
ان من  ان ل السز  اقنما ان سلاس انهاأمامل ا ا لاايوكاازباق فشان مسأق ان أأملنا زم زهلن.

إمباف ان ب امسبا م ان وبنكققافب انبب نلانأهايلبباااأاسبكا بلنان مببكرامبشانهكن ناان امقملب اق ل  بباا
ألنامسأ  ا اف ا وان  طاماااقمز ا وان مسأقلاار اأاسكا مال ا  ققاوناكلقان ممانانهاأمام ا

انألمنانهاأمام امسأ  امام اأالان املش.

أ ببب  ار  بببالايبببانقنان مبببماناثالثا:التضـــامن فـــي الوفـــاء بالتزامـــات هيئـــة الضـــمان االجتمـــاعي:
قل ب افب ا انهاأمام اقاقكان مسكق ل ان أمامنل اببلنان  زبفاقن سبزفا زقفباذاببأمقنوان مبمانانهاأمبام 

ا ب ان أوبب فافب ان منمببأثارقاأوبهلأااارقاكماابباارقا ل  بباارقاننأ ا ابااببباإل اارقان قوبل ارقا ل  بباامببنا 
ق ناال قنان  زفامسكقوابا أمامنامشان م زفان سبابقا ان أو فااان أ الأ أبامزلاااأءل انسلان م زف

 زبفالنبءبب اأسببكلكا.افمبث افبب ا ا ب اقفبباثان م3قمسبكقوامزبب اننهب نكامزبب اأنهلبلااملببشامسبأ  ااان وببنكقق
مسأ  ااان ونكققا امز ان أ ا انان ونكققاكنمنااباباا زم زبفان اا ب ايببوان  وبقوامزب ان ماباشا لب ا

                                                 
 ا79/27/7881ن مببك  افبب اا17-81ن مببأملا زم سببقلان أنهلببل اا7881 مببا73ن مببك  افبب اا177-81ن م سببقلان أنهلببل اا-1

ا.7881سن ا ا51جا امككا ان مأازقابم قطان  لكاف ان ساوان أاا  
ن مك  بب اا12جا امبككا ان مأازبقاب ببانقنان ما لب ان أ ملزبب  ا7275لق لببقاا71ن مببك  افب ا ا27-75مببنان  بانقناا51ن مباكثاا-2

ا.71ا ا7275لق لقاا71ف ا
السا-3 ان سابق اط قاأمقلوان ممانانهاأمام  ا ا كام مك ا.98 ااان م اش
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لنا بوان  زببفام بوان سبزفا نبباالأقاببامزلب ارلمبباان أوب لحابابلنان نمبباطاقكفبشان مسببأ  ااا ان مبامب  قن 
اا  اقفاثان مكمنان ه ر.ن مأ أب امزل ا زونكققاباسم ا قابامأبا واروبحام زهاابااا مااف ا 

أ   ار  الايانقنان ممانانهاأمام ا قانهمألا ابا نسب ا  مقنوان مسأ   ارابعا: حق االمتياز:
 وناكلقان ممانانهاأمام اقل  امزب ااملبشارمبقنوان مبكلن)ن م زف(امبنامن بقهاارقام با نااقأسبأقف ا

 ان مأازبقابمنا مبااان مبمانانهاأمبام ا ا29-29منان  انقناا31مبام ثاباكانألاق اقن   لن اقف اا زماكث
رقاقف باا ز بانقنان مبكن اببناان مبباكثا ا98ألنانألاب الاأبب امبنان بكلقنان ممأبا ثاقف باا  بانقنان امبوابا مباكثا

 ماااسبكا.1با   لامناباضان أنايضابلنان  انقنلنابمأنان أ ألبان كلقنان ممأا ثانمألا امالا7ف  ثاا881
انقنان موبببب  ا زأببببأملنانهاأمببببام ابببببأنال ببببقنا زمبببببا  ان مسببببأ   ا المبببب ان مببببمانابأ  ببببالان  ببببا ببببلنان  ببببق

نهاأمام انمألا امز ااملشارمقنوان مكلنامنامن قواقم ا اقأسأقف امبامب ثابابكان موب قفااان  مبامل ا
ن مأازبقابأبأملناروب ابانألمماو.قيبكا نمب ان ممب عافب اأ  لب وا بلنا729ف ب ثارق ب امبنان  بانقناا17با مباكثا

قأ بببكل ا امزببب ان ببقاهلأبببلحا زبببكنمناببب ان ألبببا امكلنببب  اهمألببا ارنانه أببب نلان ممبببمقناببب اموبببك وان  بببانقنن
مببببماناامامببباالببببكمنا ببب انيأمبببباذا اف بببب  ا ابببلنان بببكنمن ام ممبببأالا ببب ارقانمببببأ نطان مبببمانااان   مبببب امزبببلال

اانانهاأمام ..ر ا لم ان ممانانهاأمام اهالم نااان ألا ان م اطبلنابأ  الايانقنان مم2   

نسأ  اقان كلناا.اأ أبار  الايانقنان ممانانهاأمام امز امم امكثامالن امنخامسا:التقادم
سببب قط ابا أ بببباكلانلناماأمسببب ابا أ ببباكلامبببنا بببب اموبببز  افل .قيبببكاق كاانأل  بببالان اامبببب ا اكقنان مطا بببب ابببب 

 لبباالنببقوا ببلنا انهاأمببام ا مببااق كاابمببأن ايقنمببكا اوبب افبب ايببانقنان مببمان ا زأ باكلابا  ببانقنان مببكن 
لسبب  ان أ بباكلامزبب ان   ببققار انألكنذنااق ببلنابمبببأناا3نأل لبب ارنبب ابببا أ نلان  قنمببكان اامبب ا ز ببانقنان مببكن 

ا.ن كماق اقن مأاباااان  او ابا أ ولو

ن مأازبقابمنا مبااان مبمانانهاأمبام امزب اأ باكلانألكنذنااا75-91مبنايبانقناا11أبناان مباكثا
رمببباان مأبببأ  ناا زماامبببااان أ امبببكاقن ااببب اق لبببشا انلنا بببلالطا بببباباببا اسبببنقناا1 ببببشان مسببأ   افببب امبببكثار

ا.سنقناانلنا لالطا بابااان مكمنلناناأماملاا5 قنكاان امواقنألم نضان مانل اف ا مس

رمبباافلمبباال بباانهمببأ ن ااافببإنان بببكماق اقن مأاباببااان أبب اأبامبب  اا لمببااان مببمانانهاأمبببام ا
 لب ارنانهنبلن ان بل اأ بقلابب ا اسبنقناانمأببا نامبناأبا لخانهسبأ  اقا1لابابكار ببشا أ ولزاااأس طاقأأ اك

                                                 
1-HAMDAN borsali leila,droit du travail , op-cit,p432. 

اموطه ان اماوا-2 اكن ان مطبقمااان اامال  ان قسلطاف ان أأملنااانهاأمامل    .172ا ا7891 انهس نك ل  

ا.منان  انقنان مكن ان ا نم  ا173ماكثان -3
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 لوان الم القيفان أ اكلانبأكنذامناأا لخان أبزل امز ارنال موا لنانهملن ا ماابلناواسبزفابلبانانآلاباوا
ا.ا1قسبوان طان

مببب ان مبببمانافببب امقناابب ا لان أ بباكلامببكلاسببب لانا مبباايبببكاأببناايبببقننلنان مببمانانهاأمبببام امزببب 
نهاأمام ابا نسب ا زم زبفان بل ا بلالسببقانمبأ ن  افب ان أبأملنانهاأمبام امبنا بوامما ب ارقابامبالاإها

ا.2مناأا لخامزلا لم ان ممانانهاأمام ابا أ ايالا كل امثوان أم لشان مو  ا

قبابلنافبإنان أ باكلايبكالزاببباكق ارساسب افب ان أبقن نان مبا  امببمانان أ وبلوامبنا لباان أ هلببفا
رقامبنا ب واأ باكلانهمبأ ن اااهسبلماافب امقنااب ان من ب طا امنانه ااان ونكققابأ اكلا  بققاروب اباا

ن مأ امسامناكفااااقن مأ لنا قياانسأ  اقان أ امكافل بوامز اكفبشانمبأ ن ااا بواسبنقناانمباط ان أب ا
وبنكققان مبمانا بل  النبءب امزب ا.ألابوان  وبقوامزب اماباشان أ امبكا بام  اسن ارقار ث ا75يكاأبز ا

نهاأمبام ارنالسببأهلكامببنا ببلنان مبببكراقلسببأامزاب قل ايوببكاأ  لببقار  نمبب .ابببا   لامببناأ كلببكاإابب نذناا
إهارنب امببنا لباان أطبلببقاأب ب امسبأ  ان مقن نبب اببلنايببللانألكنذناا ان أ وبلواقن  فاياباابمببمانااا أ  ل ب 

فاب ارقان قنابباأ وبلزااا بلساببباألم ان مكفقمب اهسبلمااماامبااان أ امبكاقببلنايبللانهمببأ ن ااان م وبز ا
 ان م  قاكنممااقنألمب ان سباوامزب ا لمبااان مبمانانهاأمبام ا بل  ايبكاأاوبفاباباار مباااأ بوابأقن نابا

اق نااهبكامناإلااكارسا لباق زقواإلماكثان أقن نان ما  ا اا.

 المطلب الثاني:المشاكل التي تخل بالتوازن المالي والحلول لمواجهتها. 

مببببنا بببلوانهابببب نذناان  اوببب ان أبببب ارقابببك اان ممبببب عايوبببكان  لزق بببب اكقناقيبببقعاوببببناكلقااببببا   ل
إهارنام  زببب انأل مبب انهيأوببباكل ان أببب اك زأابباان ا نمببب امنبببلارقن ببب ا ان مببمانانهاأمبببام افببب ار مبب اما لببب 

 قفان ثمانلنبباااقان مأسببم امزبب ان وببالكانهاأمببام ابا أهبباعانسببب ان بطا بب اقف ببكننان قاببامفاقااببق اابب
مكثامز امناقم ان ممانانهاأمبام ابيكارث اا اكلكثا زمءوان أ اطءاامزلااان م قن اقمكلانهسأ  ن ا

طبب ار بب انسببب امببنا بلوان نه بباا.افأوببب ااأمب وا زبب ا زأببقن ناءقافب ام ببكمأاااناببالان أ امبكابامأبببا وال
ان ما  .

ناقمببب ان مبببماناإلالهبب ضانهنأ ببباواإ ببب انيأوببباكان سببققابمببباال زهببب امبببنافثببا اناأماملببب امزببب ام
  ب اأمببمنا اأبنب انمببطااكلبكا زسببل اق بلنام ناابب اماباواأببك زاا انهاأمبام اقفب ام ببكمأااانابالان أ امببك

                                                 
ن مأازببقابمنا مببااان مببمانانهاأمببام .ن م اشاا29-29ان ماببكواقن مببأملابا  ببانقنا75-91مببنايببانقناا11قا31ن مبباكألناا-1

ان سابق.
اموطه ان اماوا-2 ا.175اا ان م اشان سابق 
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فلقنا اناالان أ امكان أ هاما لاا ل زلاال اشاإ  ان ها قابلنا اأقن نااان ما  ان أ اماناامن امنلاسنقنا
ااقأل ثاأطق ان نكنأ اققأل ثاأ نلكان نه اا.

ن ل ا انالأ هواف ا بلوان هأب ثابأسبلل انابالا ا7888ونكققان قطن ا زأ امكاسن ا لااساوان 
ا7ا758222اكان مسببأهلكلنامببنان مبببنحكقبزبب امببب ام للببب اكلنببا ا5ن أ امببكا زامبباوا لبب انألاببب نذامابب نجايببك وا

سبببببأ  امبببببككان امببببباوان من بببببب طلنانبلنمببببباا ا7893مأ امبببببكا لبببببااأمبببببامفا بببببلنان ابببببككاثببببب اامبببببب ناامنبببببلا
 امماانالامن انن هاضامككان من  طلنابا نسبب ا  بوامأ امبك امن  طا1.222.222ف امككا)ن مما  لن(ا

7888من  طلنا  وامأ امكاقن كاسن اا1إ  اا7893من  طلنا  وامأ امكاسن اا9ن ل اننأ وامنا
ا.1

إناأبباط ذاقألبب ثا لبباكثان مببقن كالاببكاسبببب افبب انن هبباضامببككان ممببأ  لنان ببل الاببقكاإ بب اأ ناببشا
 ابمبباا ببب امببنارثببا افببب ان أابب بانهاأمبببام قننأمبببا ان مببءوافببب ان  طبباعا لبب ان  سبببم ا ال زلبب ن قاببامفان ا

اقمكلاناامأاا.إماف اإ  امكلافاا ل اط قان أ ولوا

 ارماا لاكثان نه ااان أ الأ هواباااناالان أ امكاأاكاموك  ااف امل ق  ارف نكان ماأمشامنااا 
 ارنامبب ان أ امببكان اكلببكثان أبب اسببم اابأ هببلضاسبببناإ بب ااانببباأقسببلشامابباوان أ امببكاقل بب ابببا نا اإ بب

قأ امببكاكقنامب طان سببن.ا بوا ببلوان اقنمبواأببكك اإ بب ارنا انسببب  اقن  وببقوامزب اأ امببكامسببق ان أ امبك
بنب امزب امالبا ان أق لبشان بل الابكارساسب افب ان أمبامناببلنان  باك لنامزب ان امبواملوبحاناالان أ امكان 

ا زقواأممنانسأم ن واقكلمقمأ .قن ااا لنامن اماككناقلأطزباإلااكا

 اقوان ممبا وان أب اأالبقاأمقلبوا بلنان ناببالألنابا  ا ب وان انأط قا ب امبنا ب وافب ملنق بقامبا
ق  وان ثان انأط قاإ  ان  زقوان مأ لثاقن م أ   امز امقذار يالاسبازااان مازبسان بقطن انهيأوباك ا

اقنهاأمام .

                                                 
1
ن سكنسبببب ان ثببببان ا ايأوبببباك اقنهاأمببببام ممبببب قعان أ  لبببب ا ببببقوان ابببب فانه ان مازبببسان ببببقطن انهيأوبببباك اقنهاأمببببام ا- 

ان سابق ا1999 ا.115اا ان م اش
 

ا
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اام التقاعد:ل نظمويالمشاكل التي تواجه ت:األول الفرع

إنان مما وان أ اأقنا اناالاأمقلوان أ امبكاأأمثبوارساسباافب انن هباضانسببانهمبأ ن اااق لباكثا
ا(.ااماانسبان نه ااا)ن م

 .المشاكل التي أدت إلى تراجع نسب االشتراكاتمأوال

ن مبنحان أب اأسبأهلكامنابااان ماامباااقإناماالسزباناالان أ امكامنانهمأ ن ااان أ اأ قناموك ا
 اإمباف اإ بب ان امببوا لبب ان  سببم  امب ان مأ امببكلنالأمثببوامزبب اقابب ان  وبقاافبب ان أهبباعا ببكثان بطا بب ف
ان مأبا اف ا لنان مااو.انهمأ ن ااامكلااكل اقناام اط قاأ ولوارلماقا

أم وان بطا  امنلارقن  ان ثمانلنااان ااموانألساس اف اأك ق اا قفامالم ارف نكاالبطالة: مشكل -0  
ن أهباعانسبب امبنانأما اقنسأم ن امم وان بطا  اهالأسبباف طاف ا زقان مبءقطانهاأماملب ااف ان ماأمش

ارنان أطبق ان سببزب ا زمببءواإلببوالاببككافب انهببسان قيبباارسبساناببالان  مالب انهاأماملبب . ان ه ب اقن   مببان
مبببنامبببككامناوبببان مببءوااننأ ببو ا(ONSف سبببان ببكلقننان بببقطن ا   وبباملااا) الا يببواأ نلببكان مبببكن و

امبببباا ببببانا ببببب ق ببببقاا%ا1هن هببببباضايببببك واا7883فبببب اسببببن اا1191222إ بببب اا7882فبببب اسببببن اا132.8222
ن ببببببقطن اان ببببببكلقننارمطبببببب  لببببباا الب ببببب اماببببببكوان بطا بببببب ام أهببببببشقااننا اسبببببااامزبببببب امسببببببأق انهمببببببأ ن اا.

ا7888 سببان أ  لببقان مناب امزب امسبأق ان ابام اافب ااببانه اا%ا17   وباملااامابكوالأب نقراببلنا
7889نإل واذان االا زس اناقن س نا سن اا سبانأام ا%ا11ق

ا.ا1

إلالابقكاسببباأهببايلان بطا ب اإ ب امببكثامقنمبوامناباايزبب انهسبأثما نااق بلناف ببكننامناوببان مببءوا
ال ار ان أس لحابسببانيأواك .نكبوه اهاإ ا

مامبببواف بببكقناا732.728أبببلاأسببالواا7222 سببباأ  لببب ان مهأمبببل ان اامبب ا زامبببوايامبببااببب اسبببن اف
 لببباامبببموا ببلنان أسببب لحافببب ا ا7888م ا نببب ابسببن اا%72ق ببقامببباالاببباكوان أهبباعانسبببب امناوببباممزابببلا

قا افببببببب ان مكسسببببببباااقنألمبببببببءاوان امقملببببببب انهيأوبببببببباكل مامبببببببوا755.955ن  طببببببباعان امبببببببقم انهيأوببببببباك ا
ساوايطاعان بناذاقنألمءاوان امقمل اقان س نار ب امككامبنان امباواف اف ان مكسسااان م زل ا727.581

ا.2مامو737.971بن مس  لنايك ب

                                                 
1
ن سكنسبببب ان ثببببان ا اممبببب قعان أ  لبببب ا ببببقوان ابببب فانهيأوبببباك اقنهاأمببببام  ان مازبببسان ببببقطن انهيأوبببباك اقنهاأمببببام ا- 

ان سابق ا1999 ا.96ا ان م اش
2
 ا2000ن سكنسببب ان ثبببان اا–اك اقنهاأمببام ان أ  لبب ا بببقوان ابب فانهيأوببب ان مازببسان بببقطن انهيأوبباك اقنهاأمبببام ا-- 

 .81اا ا17ن كق ثان اام ا
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بااان مك سبل ال لببكا بقانآل بب افب اأهببايلاأسبب اإمباف اإ بب ان أسب لحاألسبببابانيأوباكل افببإنامامبوان 
إلا ااا  ثان بطا  ا لاارنان مازسان قطن انهيأواك اقانهاأمام ال ل اف ا وام ثامنا بلوان ابا  ث

بز اف اكناارقامك  اأزمللالط كقنا واسن ابكقنامااا522.222ساوامز ان مسأق ان قطن ار ث امنا
بلنان ناالانألساس اقن اا  اق قاماالم واننا اساااسزبل امز اففاقان مءواا%ا85 باااأسماكوا لوان 

ان كنمم ان مأطزب ا زأأ لو.

مبل اأا7227قف ا لنانإلطا افإنان ماطلااان ناام امنان أ  ل ا ك انألسب ان بل اراب  افب ار أبقب ا
ا.%ا71.12ابقيك اانسب ان بطا  ابا7.118118ك واإ  اأ ناشاطهلفا زبطا  ابأاكنكاي

  لا لنافإنانألاا ثان أ اقمااامناراوان أ هوابإلااكامناوبامءوا لاأ  قان اكفان مسط ا ااا
قرنامناوببببان مبببءوان أببب اأبببلاأقفل  بببااطءببب امزلاببباامبببكلانهسبببأ  ن اإمببباف اإ ببب ايزببب افببب ااا  اوببب ابابببك

ا اموا ل اب انألم اإ  افأحان مااوا ااق اماالسم اق قاماارك اف ا  ل  ان  وقوامز اقاامفاكنمم 
ان  سم .

ماإنان امببوا لب ان  سبم السببال اابا  ثان مبءوان مكيبباا لباايبكاأأاببككامشـكل العمــل غيــر الرسـمي - 5
نماطا ل ا سم اماق انألم ااابا لأسامناا نذاا فلاقكاسببان زاقذاإ  امما س ا  ن مهس ثانألسبابا

ان ب اامنامنوبامموامنال.

م ق ثان  وقوامز اك وا أ اإلنا انا لنان اموا ل امسأ  . ل ارنان أطق ارلمااأكفاالا ل  اماا 
لمبب وا طببب ناناأماملبببااقنيأوببباكلاافابببقال لببكامبببنامبببككان امببباوان بببللناها اامبببوا لببب ان  سبببم  زن هقمببق ا

مسببأق ال مباقنا أنابللان امببواقهالسبأهلكقنامبناإابب نذناان  مالب ا مباالق ببكامنافسب ا لب امبب مل امزب ا
اأ ا لفانألاق ابا نسب ا مكسسااان  طاعان  سم .

 بلوان اببا  ثااا بااأإق بقابابلنالابككار ثبب ان أبقن نان مبا  ا وببناكلقان مبمانانهاأمبام ا لبباا
 ااا ثاق قاماالسزبان كق  اق لناناالان أ امكامبكن لواابكا امب أم أزفايطامااان نماطاهسلماايطاعان 

امقمل .وان مكسسااان ابإمم  بواقلاككا

 مبااأابك انإلمببا ثاإ ب ارنان امبوا لبب ان  سبم الأم  ب ا اوبب افب ان  طباعان  ببااا لباالقاببكا
منان اماوا ل امو رابالا ك ا لمااان ممانانهاأمام اقبا أا  افبإناا%ا12ف ا لنان  طاعا قن  ا

مبببنان مبببءواا%ا12أمببب وا وببب ان مبببءوا لببب ان  سبببم انسبببب افاوبببنكققان أ امبببكام ببب قلامبببنانمبببأ ن اأال



            متةممارسة حق التقاعد للعمال غري األجرا           متول نظام التقاعد للعمال غري األجراء                                                    الفصل الثاين 
 

 - 261 - 

ا73ن وببنام ا ا%ا15ااانسبب اباعان  كمبببقيطب ا%97 ابق انسبببنايطباعان أاببا ثاق بكوال أببراامبا  اإلنإل
ا1ا.%

 لااننأما ا لوان اا  ثال اامز ان  لالابك نس ا قوان ماباوان بل ال أزب ان امبوا لب ان  سبم ا
نهيأوببببباك ان بببببقطن اقفبببب ا بببببلنان ماببببباوافبببببإنان مازبببببسا اقرثببببا وافببببب اأ زبببببااماببببباوان مبببببمانانهاأمبببببام 

ما فبب ان  طباعا ل ن  سبم ام ببكقكثا زءالب اقرناممزلببااان أ لبللان ببل اأابواقنهاأمبام اببلنارنبب افب ان قنيببشا
ق ببلالببألا اأ  لبلبب ا ق ابباا ان أ ببكل نااأبببرا لباابمببأن ابببا  الانإلامببا  ا مناوبببان امببوان أبب المأوبباااأ

 ا وب اماباوان  طبباعاأ كلبكانمباطااان  طبباعا لب ان  سبم اقهانببقعان قابامفان أب القف  ببااممباالبكك اإ بب
ا.2ا ل ان  سم اف انماطااان مما ب 

إماف اإ  ان ه ب اقن   مباناقمب ق ثان  وبقوامزب اك بوال أب قامنب ان مب اافبإنا لبابان بقم ا
 بببك انألمببب ااابمببب ق ثان أببببأملنالاازابببلاهالطزببببقنامببببناروببب ابان امبببوابمبببب ق ثان أوببب لحابابببلا ببببك ا

ااواأ قلاب امهأمل ان امواف ان  ماذارقامزب ااوا لاباكق افاف  او ا اموا حان ممانانهاأمام 
نأليواف ان أ هلفامنا لوان اا  ثاقبا أا  اأم لناناالان أ امكامنانهسأهاكثامنانمأ ن ااا قاف ارمسا

ا.3ن  اا اإ لاا

إنان ااا ان مم فامز اأ ولوانمأ ن اااناالان أ امكا ءل انألا نذاعدم فعالية التحصيل: -3
الا قان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذانهس .ن ممق  ا ناالاأ امك 

ألنااا ا لاالم واأ ولوانمأ ن ااان ممانانهاأمام اإ ك انهنمءاهاان  ملسل اقن كنمم ا اا
مبنامأ امبكلناقمباطزلنامبنان امبوا ان مق كان ق لكا ممانانألكنذناان أ اأ كمااالقملاا زمبكمنلناناأماملبا

طزلنامبببنان امبببوابسبببببان مبب ضارقا بببقنكاان امبببوارقارمببب نضامانلببب اق بببلنا بببلق ابوببه اإاط ن لببب اقن ابببا
ب لاالسأنكاأ ولوانمأ ن ااان ممانانهاأمام ارساساامز ان نوقاان أم لال اقن أنالمل ا ا  قيال

                                                 
1
ن سكنسبببب ان ثببببان ا اممبببب قعان أ  لبببب ا ببببقوان ابببب فانهيأوبببباك اقنهاأمببببام  ان مازبببسان ببببقطن انهيأوبببباك اقنهاأمببببام ا- 

ان سابق ا1999  .119اا ان م اش

2
ن ببكق ثا2000ن سكنسب انألقواا–اك اقنهاأمببام ان أ  لبب ا بقوان ابب فانهيأوب ان مازبسان بقطن انهيأوبباك اقنهاأمبام ا- 

 .101ا ا2000نقفمب ا ا16ن اام ا

م ب  ان أبب اا19ن مأازبقابا أ نمببااان م زهبلنافب امابباوان مبمانانهاأمبام ابا مبباكثاا91/71ن  بانقنا21/71  بكارأبلان  ببانقنا-3
ا.ناللان مأاز لنابا ممانانهاأمام  أسالوا وام ا ه ا زأم لشاقن أ اأناامز ارن ا الك وامهأشان امواف انطا اماام 

 اأب ببب افاا لببب اأطبلببقا بببلنان بببناا لببب امهازببب ا.لزبب لامهبببأشان امبببواببببام لا لمبب ان مبببمانانهاأمبببام ابابببلوان م ا هببااا أابلبببا
ا.ممزلا.
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ن مأازببببببقابا أ نمبببببااان م زهبببببلنافبببببب اماببببباوان مببببببماناا27/21/7891ن مببببببك  افببببب اا91/71 اوببببب ان  بببببانقنا
اا.71-21مأملابا  انقنانهاأمام ان ماكواقن 

 لبباارنا ببلوان هاا لببب ا زأ وببلواأأببأث ا ببب انأل بب  ابمبببك اقمبب ان من بب طابقناباأببب انأابباوا لمببب ا
قرلماابمك افاا ل ان أنسلقاقن أ امواببلنان مكسسبااالناان طبلاب انإلكن لب اقن ما لب ا ان ممانانهاأمام 

قان أ امببكام زبفافبب ا بوان  بباهااقاهسببلمااقرناوبنكقا اق لمبااان مببمانانهاأمبام ان م زهبب ابا أ وبلو
ان ا قفابأءطل امنحان أ امك.

قل  ابأنالأنووان من  طلنامنا اإلارنامكلاقم ان من  طالكك اإ  ااا  ثان أا بانهاأمام 
كفبشانهمبأ ن ااان قنابب امزبلالا وبا حا لمبااان مبمانانهاأمببام اق بقافب ا  ل ب انألمب الأمثبوافب امببكلا

ا.مامنان ل ال قلامزل اناالان أ امكاقناالان ممانانهاأمام اممقماجان قم ابمك ار مل امنو ان أ

إلاساوان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ا لاايك ان أا بانهاأمام ابنسبااكام أها 
ف ببلنارنان اببككا ا7.771.289ابمببككان من ب طلنايببك اببا7227 ءلب انألابب نذافب ان سكنسبب انألقوامبناسببن ا

مبببنا%ا71.5ممببأ  افازببب ار امبباالاببباكوانسببب اا711.758ناهالأابباق امبببككمان   ل بب ا زممببأ  لنان هازبببل
ا1ن اككانإلاما  ا زمن  طلن.

قبالنافإنان أا بانهاأمام السزبا لنان ونكققاا ذا بل امناإل نكنأ ان أ اأنا ساسبزباامزب ا
اناام ا زأ امكان ل الأ هواب اف ا وان  اها.

يبببوايببانقنان مببمانانهاأمببام اقن ببل المببشامزببب ااإلارنبب ابببا   لامببناناببالان أ زلببفان مببنالامبببن
مبباأقا بببوام زببفان أ نمبببااالابببامزلببب ان أ نمابباابوبببه اإابا لبب امأمثزببب ا مبباا رلنببباافبب انه أببب نلابا أوببب لحا

فإنبب ا ابا نمباطاق بلنان أوب لحابا امبباواقرلمباان أوب لحابا مببكن لواقنألابق اق بلنانه أبب نلاببكفشانهمبأ ن اا
و.ر ث امببنا بلنافبإنان ممب عا أبببااب نذناامزب ام ا هبب ااوباباق لب افابلب ب اأ وبلوانهمبأ ن ااارمبب ا

 لبباارنامامببوا ببلوانه أ نمببااان مز بباثامزبب امباأقان امبباوا لبب انألابب نذاق ببلناروبب ابان امببوا ان أ زلبف
مبنان مهبب قضارنا ببلوا لبباا الأ أببامببنامببكلان  لبالاباببااأقيلببشااب نذنااما لبب اأ أزببفاببا أ فانه أبب نل

قأاابوامبنا بلوان المبااار ثب اركنثا قالهأاباانهاأماملب ان مأمثزب افب ا النانهاأمبام ن ا نذنااأكملان أأم
امنحان أ امك.امااماااقاأأكل ان   ققا زمكمنلناقمز اقا ان  وقااأأكل 

با   لامنا وا لوان أكنبل ان  انقنل ا أهالوان أ ولواإهارنا لمبااان مبمانانهاأمبام ان م زهب اا
مناباامباا بقا بااابأ كلبكامبزب انهمبأ ن ااان مسبأ   ا اباا اوباقبااام أزهب ابا أ وبلواأابكانهسبااارمبال

                                                 

 ا7221ن سكنسب انألقوا سببن ا اأ  لب ا ببقوان اب فانهيأوباك اقنهاأمببام  ان مازببسان بقطن انهيأوباك اقنهاأمببام 1 - 
ا.718ا ا71ثان اام ان كق ا
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ق ببلنامنبكماال ببقنا اقل ب امنبكمااهال ببقلان م زهبلنا المب ان مببمانانهاأمبام ان مانلبب ابا أوب لحان مطزبقب
 لنان أو لحا ل ا  ل  اقهالم نان ونكققامنان  وقوامز انهمأ ن اااف ايلمااان   ل ل امثواما قا

با نسب ا زه  لنان أ اأأ ككانمأ ن اأالابا نا ان  اأوب ل اأالان مب فل اقن أب اأبأأ امبنا ب وايبللاان  او
أابكااال  الاقكان  ان  ا لبابانابالان هباأق ثافب انألنمبط ان ه  لب .اإمباف اإ ب ارناب امأكنل اق ل ا  ل ل 

اابسببان واقبااان أ انهساااماا ثامناأ ولوا  قياااقن ك لوامز ال  اكلقنااا ك ام أزفان  طاما
نمطاذانم انل ا زونكققافب ا ا ب امبكلاا798-75 ل  اأ   اقف اا زم سقلانأل ل اا1أاأ ماااف ان ملكنن.

 بببككاالرنااان م ببككثابببأقوااببانه امبببنا ببواسببن ابأسبباسانهمببأ ن امبببنايبببوان م زببفافبب انآلاببباواان أوبب لح
 ن ان ساب  ا.بوه امكيأ ا امبز انهمأ ن ان مسأ قامز ارساسانهمأ ن ا زس

الم ان ممانانهاأمام ان م أو ان  لالابأ اإماكثاأ لللارقاأ قللارساسانهمأ ن ابانقننا  ل ارن الم نا
ن سن ان ما ل ان اا ل امز ارساسار امنو اأو ل  ا زم اا ل انألال ان ل الما سانماطاا  ساب ا

ابباامبنايبببوان م زهببلنامببنانهببسارقار امنوبب ام ببا نالأازبقابأسببسانهمببأ ن ان موبب رابا ن  بااان مانبب 
قبالنال قنان م سقلاسمحا زونكققامناأ كلكانهمأ ن ان ل ال نوا  ل لا ر ا أنان ممب عارمطب ا.ا2ن مان 

ا زونكققاسزط اأ كل ل اقنسا ال أم ابااا  قي .ا
با نسب ا زسن انألق  ا  نأسابا ال ككانألساسان سبنق ا  مبأ ن ان مكيبااببا مبز ان سبنق ا  اب ا

ا.اا3طن انألكن ان مممقنن قا

إلارنا ببلنان أاببب بانهاأمبببام الهبببأحان ماببباوا موببز أ ان م نيبببب اقن منا مبببااان زبببلننالابببكفاناإ ببب ا
هسبلماابمب ق ثاكفبشانهمبأ ن ااان أب اأ بقناموبك ا اإابا ان م زفابا  مقعا  انقنان ممانانهاأمام 

ا أمقلواناالان أ امك.

لبككقنان لمبلنا ااأمبام ارمبقنناأاأمبك لان بق ن ثان قوبل  لاال قلابا م نيب اف امااوان مبمانانه
لابككافلب امباامالنب امبناملبقبارقاابأ  لب اأ  لب ان م نيببال بقلقا ان  انقن ارمالان م  م ان م أوب اإيزلملباجا

ن مأازبقابا أ نمبااان م زهبلنافب اماباوان مبماناا91/71مبنايبانقناا19قاا79طب اا بناان مبقنكا ام ا هاا
انهاأمام .

 ام نيبال قلابإمكنكام م ا زم زفان ممأنشاطقنمل انهنأسابا الم ان مبمانانهاأمبام ن اقنان 
إنمباا انأب لاق امزب ان  بقثان أنهلللب اب بك بإهارنا لنان م مب اهال اقن ل ا لالمأثوا طزباكفشانهمأ ن اا

                                                 
مامقمببب ان نببببكقناان ااقلبببب ان ممبببأ   ابببببلناق ن ثان اك قوببببناكلقا ان وبببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمبببام ا ءلبببب انألابببب نذا-1

 ا.71ا ان م اشان سابقا ان ممانانهاأمام 
يمارسون نشاطا  ،المتعلق  بالضمان االجتماعي لألشخاص غير األجراء الذين 798-75من المرسوم التنفيذي  71المادة - 2

 .9صلحسابهم الخاص،المرجع السابق ،
 
3
 ،المرجع السابق . 798-75من المرسوم  71الفقرة األخيرة من المادة  - 
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 ا حان منا مبباال أباجاإ ب اأأمبل ثان م  مب ان  مبامل اطب بااإلابب نذنااقرمب اوان مأاباب ان أب اأ بقلابابااموبا
ن بببل ا بب ان  بببقثان  انقنلببب ا ا قان  ببباوابا نسبببب ا زم امبب ان أببب الاببك اام نيببببان امبببا  امببث جاامزبب ام بببسامبب

ا1ن أنهللل اكقنان زاقذاإ  اأأمل ثان م ا ل.

ق ببلنافبب ا  ل ببب انألمبب الاببكاسببببب افبب انمأببببا ا لمببااان مببمانانهاأمبببام ا لمبباااممقملببب الناا
ن مبببك  افبببب ا99/27مببببنان م سبببقلاا18ن مابببباواطب ببباا بببناان مببباكثااأسبببلل ا ببباااأ  ماببباايببببقننلنافببب ا بببلن

ان مأممنان  انقنان أقالا ا زمكسسااان امقمل .77/27/7899

لأمبببمنان قمبببشان  بببانقن اقاا21/27/7887ن مبببك  افببب اا87/21 لبببااوبببك ان م سبببقلان أنهلبببل ا
مناببباامزبببب اا7ف  ثان بببل انببباافببب اماكأببب ان ثانلببب  ان أنابببللانإلكن  اقن مبببا  ا وبببناكلقان مبببمانانهاأمبببام 

قبا أبا  افابب ا افبب ام ياأاباامببشانآل ب لنا زأمب لشان أاببا  ا مباانمأببا اوبناكلقان مببمانانهاأمبام ا 
ام  قم امناإمكنكاسنكنااأنهللل ابنهسااامثواماا قان  اوابا نسب ا زمكسسااان امقمل انإلكن ل .

  االق مبمانانسبأم ن  ااقسبا قنا نجا مااأ قلاب ا لمااان ممانانهاأمبام امبناأ بكللا كمب امامب 
م نااامنان ألا انإلا نذنااابوه اماكل اقطبلال افإنان مم عام نااامنان أ ولوان اب  ا ماابلناواسزها
فا بلنالم ننببااإمبباان زاببقذاإ بب ا.قطب قان أ وببلوان اببب  ا اببلوانهمببأ ن ااان أب اأمببقوامببنحان أ امببكا اوبب 

سببأاماواإاببب نذارمبب انألكنذارقان أأسببلسا طببب فابإلاقل بب ان ابببااش لمببنإلابب نذناان ااكلبب ان م ببب  ثافبب اإطا ن أ
رقن زابقذاإ بب انإلاب نذناان  اوبب ان أب اي   بباان  بانقنا المببااان مبمانانهاأمببام األابواأ وببلوا امبكن 

ااام اان مأازقابا من ا27/21/7891ن واك اف اا91/75نهمأ ن اااقن منوقاامزلاااف اإطا ان  انقنا
ا ماا رلناواساب ااق  ما29-29اكواقن مأملابا  انقنف امااوان ممانانهاأمام ان م

 ال مإهارنا وامنا لوانإلا نذناان ماطاثا المااان ممانانهاأمام ام أبط رساساجابمسأ  ان أأ
 لثلبألاإمطاماباان وبلء ان أنهلللب ابقنسببط ا امنبكماالأازبقانألمبب اببإا نذام   ب  اسبقنذامبناطب فان  امب 
 لاارناأثبلاا ام ذارلماجامنكماالأازقانألم با ماا م امز ان  سابنهسان  اأأمل ثان  ام ان م أا

 بلوانأل لبب ثال ببقنارلمبباجابأأمببل ثان  امببلا م أااقاإهافبب الم ببناأنهلببل ااقن  وببقوامزبب ان مبببا  ان مبب نكا
اأ ولزاا.

افاناارمقنناموبز  ان منا مبااالابكقنان مسبأ  ااا ابلوان المب امممبل امبن امناط فان قن  ان أأمل ارماا
قل بكلابابك اا موبز  ان مب نمبا ال امزلاباا أوببحاسبنكناأنهلبللامبقأ كلا زقن  امناراوان أأ اط فان مكل 

 ن م أو اإيزلملاا أأق  اأنهللواقف ااإلا نذنااأ ولوان م نمب.

                                                 
ا-ك نسبب ا بببقوام نيببب انهنأسبببابا–مكل لببب ان أ وببلواقن منا مبببااا ان وببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلببب انألابب نذا-1

ا.1ن  اا7اا ا7227ر أقب ا
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ق لناف ا  ل  انألم الاقكا  قنارنان  انقناس بامنا لمااان ممانانهاأمام اوه ان مكسس ا
فأوبب اا مباا رلنبااسبزهاامكسسب اممقملبب الناا اوب  لااان  بقثان امقملبب بأب اأأمأبشان امقملب انإلكن لب ان 

إمببباف اإ ببب ا بببلنافبببإنافاا لببب ا ا لببباا بببلالابببكافببب اإم بببانامبببكل لاااإوبببكن اسبببنكنااأنهلللببب  ال ا ببباالأسببب
فلمأنبشافب ا ان أ ولوابالوانإلاب نذناا لسباافب ان مسبأق ان مطزبقبا بقنارنان بقن  ا ب ان سبزط ان أ كل لب 

هسبلمااقرنا ا لانامنان أأمل ثا زمبااأازبقانألمب ابمكسسب اممقملب اأاب فاوباقباااما لب امكيأب باضانأل
ان  انقنا لالسمحا المااان ممانانهاأمام ابا طاناف اي ن ان قن  .

 ا لاالم نااانسأهاذامسأ  اأاااباألق قل  اإ  ااانبارنان  انقنارمط انمألا ا موا حان م نمب
إماف اإ  ا اممااهالسمحا الم ان ممانانهاأمام اأ ولوامسأ  اأاا اااارلمامأ ا انان مكلنامكلناا 

 مباارناببلا ابب اإيب ن نابا بكلنأماأبب لنان أوب ل اااهاأا انمأنباعابابضان  مباثامبنان أأمبل امزب ان م   بب 
ا1لمأ طقناف اباضان م ناارنال قنان أبزل ا  نلن ناابقنسط ان م م ان  مام .

اااق بببلناموبببز  امبب ااوببباقبااان ملكننلبب ان أببب اأالببقارمبببقنناموبببز  ان منإمبباف اإ ببب ا ببوا بببلوان 
قن بمببب ل ان  هلزبب ابأ سبببلناامسبببأق اابأبببقفل ان قسبباموان ماكلببب ا وقوبببان م نيببب افانبببا اوببباقبااامأاز بب ا

ن أ وبلوا لببااسبباوافبب ا ببلنانإلطبا ان بباانألمببقننان م زهببلناباببلوان مامب اق قمبباارمببا اإ لبب ان مازببسا
ا2اأمام .ن قطن انهيأواك اقانه

 تزايد نفقات نظام التقاعد: ثانيا:

إناأ نلكانه اااناالان أ امكالاقكاإ  ان أهاعامككان مأ امكلنان ل الاكاسبب اف امل ق  ارفب نكا
إمببباف اإ ببب انأسببباعاكنمببب ثانابببالان أ امبببكاقل بب ابأ هبببلضاسبببنان أ امبببكافببب اإطبببا انابببالان أ امبببكا ان ماأمببش
لانمبأ نطاسبنان أ امبكافب انابالان أ امبكاكقنامب طان سبناق بقامبااق لنان أ امكان نسب اقرلمباامبك ان مسبق

ارك اإ  اأمامفامنحان أ امكامكثام نا.

إنان أهاعانسب ان ملق اف ان ماأمشالكك اإ  ان أهاعامككان مسأهلكلنامنااشيخوخة أفراد المجتمع: -0
 اممب وامطب قرااأببأفا  لاارنا بلوان ابا  ثاأملب ان ماأمابااانألق قبلب اقن بكقوان موبنا  امنحان أ امك

 .ن ا نم ا لالط رافلااا لنان مم واب كأ اباكارمااف  ابمكث

                                                 

امامقمبب ان نبببكقناان ااقلببب ان ممبببأ   اببببلناق ن ثان ابببكواقوبببناكلق ا بببقطن ا زمبببمانانهاأمبببام ا ءلببب انألاببب نذن وببنكققان1- 
ا.14ا ان م اشان سابق ان ممانانهاأمام 

ن ببكق ثا ا7227قوان ابب فانهيأوبباك اقنهاأمببام ا زسكنسبب انألقواببببن أ  لبب ا  ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك اقنهاأمببام 2-
ا.729اا ا77ن اام ا
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فإنامأقسطان ام ان أهبشارلمباجافأوببحان مبلخان مسبنالابلشا ا ث ثانألم ااان مسنلن  ااانباإ
رك ا ببلناإ بب ا اقناافبب امنأامبب  اقمبب جااببكافابباو ا هأب ثارطببقواقل بب انابب نجا أببقفل ار سببنامأابابب اوب ل 

إلاأمببببل ان أ ببببكل ناا انسبببباذرمبببا ا زا1ام ابببببو ارمببببا افبببب ان سبببن ا ز ابببباوا1 لبببباثايبببك ابنسببببب اأبببقفل ارمببببوا
ا78سبن ا لباثارمباان مب رثارماماباا أابلشاا71لابلشا سبن ارمامب اا32أنا ابوابزب اببا7227ن كلمق  نفل ا سن ا

اق قاماالث واناالان أ امك. ا1سن ا لاث

إنانن هباضامناوببان مبءوا بلالبكث اسبزباجامزب ااء:اتساع نطاق نظام التقاعد بالنسبة للعمال األجرا -5
ن أ امببكا اأ امببكان مسببقبا  اوب اأزبب ان م أبطب ا ابببواروببحامببام جارساسبلاجافبب ان أهباعان نه بباا ان مبكن لو
نجااكلبكثابا نسبب ابباذن أب انأ بلاا م ا بب ان بطا ب اإلاروبب ااأمب وارم ان أ امبكاكقنامب طان سبن ان نسبب 

مبنا ب واأ با ل ان مازبسان بقطن انهيأوباك اقنهاأمبام ان أب ارمبك اا ب والنال ب اب نابالان أ امبك.اسبن
ا.7221إ  اا7889مناان هأ ث

 مباامبموانابالا امسبأهلكااكلبكا7122 ا7889بز امككان مسأهكلنامنان أ امكان مسبقاق كواسبن ا
سببببقامبببناأ امببكاما7888ن أ امببكافبب اإطبببا ان وببل ان اكلبببكثان أبب اقاببكاا م اف ببب ان بطا بب افببب اناالبب اسببن 

مأ امبكااكلبكابمباالمثبوا11.521 ا79.17117.959 اقأ امكانسب اقن أ امكابكقنام طان سبنامزب ان أبقن  
اق قاماام واأ ا لفااكلكثا ناالان أ امك.اا721.311

قفب ا بلنانإلطبا اكنممباا  ببكارمبا ان أ  لب ان بل ايبالاببب ان وبنكققان بقطن ا زماامبااان ب انسببأم ن ا
أقنوببواأ نلبببكامببككان مأ امبببكلنافبب اابببواهسبببلماابا7221إ بب اا7222نان اابب اقن أهامبب ا ببب وان سببنقناامببب

ان ول ان اكلكث.

ن مأازببقابا أ امبكان بل اسببمحابا بل اباإ ب ان أ امببكاكقناا81/71رنب افب اإطببا اأطبلبقانألمب اا مبا
ننا امن اأقف ارمكنكا امز امنان اماوامز ا لنا اسن ا17م طان سنامأ ارك ان ااموامكثامموايك ااببا

م ان اماوان للنام مقناف ان امواف ابكنل ان سبالنااان أ األا   اااإنمباذار بب امبككا رقاااو   ان م ط
ا(.7811-7812منوبامءوا ا جايطاعان ه   اطب اا زم ططانألقوا192222منامناوبان مءوا)

 ببب وان سكنسبببب انألقوامبببناسببببن اا7.771.271إلاننأ ببببوامبببنا امببببككان مأ امبببكلنان أهببباعأقنوبببواف
قأاببببقكا بببببلواا%1قل بببب اب لبببباكثايببببك  ااا7227 بببب وان سكنسبببب انألقوامببببناسببببن اا7.791.931إ بببب اا7222

قمككان م ا لنامز ان أ امبكاكقنا%19ن  لاكثارساساجاإ  ان أهاعامككان مأ امكلناف ان ناالان نسب ابنسب ا
اف ا لاكثانه ااان ونكققان قطن ا زأ امك.ا لاالسا مانابمكث ا%7551م طان سنانسب ا

                                                 
1-Encyclopediauniversalis- France, " Les systèmes de retraite ", S. A, 1997, p 7 
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نهسبأماعا ببق ل اا إ ب ارنب افب ا ببلنان وبككا باناسبنان أ امبكام ببوان باشافب اازسبانإلمبا ثاأابك قا
 لبببااأبببلان أأ لبببكافببب ا بببلنا ان امببواقان  مالببب انهاأماملببب افببب ان مازبببسان بببقطن انهيأوبباك اقنهاأمبببام 

مببنا ااكلبكث ان نإلطبا امزب ارناأ هبلضان مبكثانإلاما لبب ا ز لباثان امزلب اقأ هبلضاسبنان أ امببكابهبأحاوبلء
بامأبا  بااإاب نذناانأ بل اان ممب عا الان أ امكان مسبقاقن أ امكان نسب اقن أ امكاكقنامب طان سبن  واناا

ف اإطا ان سلاس انهاأمامل ان ا نم ل األاوان أ هوار سنابا اماوان مس  لناق لناألاواأ  ل امناوبا
نمبببااق بببكااف بببطامببءقطاجاما لببب ااكلبببكثا ناببب اممببوااكلبببكث الان أ امبببكافببب ا بببلاأثببببااناامأاببباافبب ان ملبببكنناقن 
لاببباكا ا ببلنافببإنان مأ امببكلنافبب اإطبببا ا ببلوانألنامبب ان اكلببكثا زأ امببكاقبببا نا ا أببأ لزالر ثبب امببنان ا نمبب .ا

 امبوااكلببكثمببوا أب افب امكسسبباأالانألوبزل ا  بنالاهال مباقناإ ب ام يب ا اأبقالهالافب اسبققان امبو
نماالألاأقالهالاف اإطا ان اموا ل ان  سم  ا.1قن 

بلب افب اإطبا ام اف ب ان بطا بب اقا افب ان بزببكننانألق اببن أ امبكان ببل اأبلان امبوا مباارناأ هبلضاسبنا
رلمباجا   أهبباعان  بلب ا أ زهأبب . لاارناقاأببلاإمباكثان ناب افلبب ا ا لباجاقل ب ابسبببباكلمبق  نف ا ان مببابا بك 

اسببن ا35فبب اإلطا لببااأبلا فببشاسببنان أ امبكاإ بب ا ال ااببا  فشافبب اسببنان أ امبكاببك بلوان ببكقوابباك ااإ بب ان أ
مببناا%92إ بب ااانبباأمكلببكان هأبب ثان مأ بلثافبب ا سببابامن ب ان أ امببكاقن أبب ايبك اابببب ا7887 ز اباواسببن ا
قرلماجاف ان قهلااان مأ كثانألم ل ل األا فشا اسنقناانأل ل ثا5(اسنقناانأل ل ثابكوامنا72نألا ا هأ ثا)

ا.2سن ا31سن اإ  اا35سنان أ امكامنا

الان أ امبكابا وبل ان اكلبكثا ب افبإنان مكسسبااان ا نم لب اأه بكابلنمااف ان ا نم اقباأساعاكنم ثانابا
 لاابز امككان مأ امكلناإ  ا ازقارلماجامءطامز اأ ا لفان ونكققان قطن ا زأ امك قأ امنان  ب نا

إلاأهبببققا بببلوان نسببببب امبببككان سببب انان  ببباك لنامزببب ان امببببوا امأ امبببكا7.151.111 ا7221ابببقنناا12 الببب ا
 لباكثان مأ امبكلنان مسبأهكلنامبنان أ امبكاكقنامب طان سبنان بل اننأ بوابه أهباعاإلالهسب ا بلنان ا%1بنسبب ا

7221  واسن اا%17ر اب لاكثايك  اا779.771إ  اا39.117مكك لامنا
ا.3

أ امبكا اأ امبكانسبب  ابا أقنووان مسأم ا اككان مأ امكلناف اإطا ان ول ان اكلكثا)أ امكامسبق
 اإمبباكثان ناببب افبب ا بببلوان وببل ان اكلبببكثاملسببأك امبببأ ن قفببب ااببوانن هببباضانسبببانه اكقنامبب طان سببن(

ا زأ امكاهسلمااف اسنان أ امكاقمكثان اموان مطزقب .
                                                 

ن ببكق ثا ا7227قوان ابب فانهيأوبباك اقنهاأمببام ا زسكنسبب انألقوابببن أ  لبب ا  ان مازبسان ببقطن انهيأوبباك اقنهاأمببام -1
ا.729اا ا77ن اام ا

2-Encyclopediauniversalis- France, " Les systèmes de retraite ",op-cit , p3. 
ن ببكق ثا ا7227قوان ابب فانهيأوبباك اقنهاأمببام ا زسكنسبب انألقوابببن أ  لبب ا  ان مازبسان ببقطن انهيأوبباك اقنهاأمببام -3

 .728اا ا77ن اام ا

ا
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 لنظام التقاعد: الحلول المتخذة والمقترحة لمواجهة الخلل في التوازن المالي: الثاني الفرع

اسبببببب اقأب خا سل الب بببببب ان ملببببببكننانهاأمببببببام امقمببببببقعامنالبببببب امسببببببأم ثا ببببببك ان سببببببزطااان امقملبببببب 
ن بل المب وا بببا انهاأماملب ان  اممب الناابابكاماأبب األ ملبب ان ااب انهاأمبام ان بل الملب اناببالان أ امبك

 لبباا ببباناقه نوافبب ا ببوامببب ثام ببوان ببباشا ا اأأ ببببطافلبب ارنامببب ان مببمانانهاأمببام ا ا لببباجان أببن ممبب وا
اقك نس امناط فان   قم اقن م  اذانهاأمامللناألاواإلااكا زقواناا  .

ن مم وان ل الاان امن اناالان أ امكاممقماجالأمثواف ا لاكثامككان مأ امكلناقل  ابا نا اإلارنا
قرلمببباجانأسبباعاكنمببب ثانابببالا ا نسببب ان مبببل ق  ان م أهابب اهسبببلماافبب ان بببكقوانألق بلببب اقن أهبباعامأقسبببطان امبب 

 سبم ان بل ال بكاقنن هباضامبككان امباوان نمبطلنان مب أبطابأ مب ان بطا ب اقن امبوا لب ان  ان أ امبكامبناااب 
امنامككان ممأ  لنامنااا اثانل .

قفب امقنااب ا ببلنان أطبق افببإنان  زبقوان مأ ببلثافب ام أزبفان ببكقواأأهبقامزبب ارنان  بوان منط بب ا
سبلماامنببكماالأازببقانألمبب ابناببالاه اقن ببكفشاريببوا زمأ امببكلن ال مبنافبب ان طزبببار ثبب امببنان امباوان نمببطلن

امنحان مأ امكلنامنانمأ ن ااان اماوان نمطلن.ا لااأسكك اأ امكامبن امز امالا ان أق لش

  بناأطبلببقا ببلوان  زببقوا ببلساببباألم ان سبباواقن م بببقواكنممببااهامببنان نا لبب انهيأوبباكل اقهامببنا
ان نا ل انهاأمامل .

أ  اباسأبااكاأ هبلضا ا لااف اباضان كقوان أ ال قلاناالاأ امك اان االامز امالا ان أق لش
نمبااأب  اب ايلمب ان مبنح  ااامببااناط ل ب الم بناأ هبلضامبنايلمب ان ممبمب ق ثا فبشايلمب انهمبأ ن ان بل اقن 
 ان أ امبكااباشقأمكلكافأ ثان اموان مأ لثابابلنانهمأببا امنبكا سبابام ال  اب فشاسنان أ امكاأأ  لاالأ

سبن ابا نسبب ا زنابالان ابالامزب ارناا12سبن اإ ب اا1155ف امااف نسااب فشامبنامبكثانهمبأ ن ان مطزقبب امبنا
 . 1سنقناانأل سنا72سن انأل سنابكواا72سبامن  ان أ امكابا نا ا  ا ان مأ ام ا  واأ 

ن أ امبكابط ل بب ابسبلط اأ مببنافب ارنبب اإمباارناأ بببوافمب ان امبباوااوهنـاك مــن يفســر الحــل لمشــكل
نسببار بب (اقل ب األنانسبببأالايزلزب اهسبلمااقرنافمب ان مأ امببكلنابن نمبط ارناأبكفشار ثب ا)اأ بكلانمببأ ن ااا

ا.فم ان مأ امكلنا  بضامبا  اريواف ان مسأ بوا)منحامن هم (ارقاأأالأ اأالشا هأ ثارطقو

إهارن اسلاسلاجاقنيأواكلاجان  بوانألقوام فبقضاألنب املبكننلاجالبكك اإ ب ان أهباعاثمبنان امبوا) زهب اا
ان امو(اممنانهيأواكان  ز .

                                                 
1-Encyclopedia universalis France , " Les systèmes de retraite " , op-cit ,p 4. 
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مبكلان مسباقنثاهسبلمااقرنانألمبب اااقرلمباجانه ألبا ان ثبان اناأماملباجا لب ام ببقواألنب ال لبكامبنا
ألنالق انألابق ان م أهاب السبأطلاقنارنالسبا مقنافب ارنامب ا الق انألابق ان من همب اأ بقناماايبب ار ثب 

 بلنافبب اإطبا ان بكقوان موببنا ان أب اأاب فا ببلواا.ا1ا ألا لب امبنلبب امزب ارسباسامالببا ان  سبمز نهن أ امبكا
اناامااان االا زأ امكان مأمثواف انسب ان مل ق  ان م أها .قن أ اأاان امم وارساس ا  انألنام ا زأ امك

مثوا لوان كقواألاوان   قجامنا قف ا لنان مااوافإناونكققان ن كان كق  اأك وابإلااكا زقوا
ثلاسن  ان  زقوان أ انأ ل اان مم عان ا نم  ا اأط قا  نق قامااسقفا ام اباالر م اناالان أ امكان أ ا
ن م كمب افبب اإطبا ان أمبباق اقن ن باشابببلنان   قمب اقن ممثزببلنانهاأمبامللناقن  زببقوامزب امبقذانهيأ ن ببااا

 منانهاأمام .ألن أ اها ن اام وان اشاألاوان ناقضابناالان أ امكا زقوقوا أ  لقان

 :أوال:الحلول التي اقترحها صندوق النقد الدولي

وبنا اقن أب اأابان امبناممبب واك ساوبنكققان ن بكان بكق  اممبا وان أ امبكان أب اأا فاباان بكقوان م
مل ق  ارف نكان ماأمش.ا لاابلنارن اإبأكنذنجامنان ثمانلنااافإنان مم عاقن   قمااانايماارنابحان سببوا

فباضان كقواياماابا  فشان أبك لا ا سبنان أ امبكا مباا ا مقناا ان مءطان مأ نلكامز ان ناالان االا زأ امك
 .ا2كان مسبقاألاواأانبانه اااإمافل ممزاامز اأاملكامالا انإل ا  امز ان أ ام

اانيأ راباضان أءل نااألاواإلااكا زبقوامبنامبأ قان ااب ان بل المباكوانابالان أ امبكاقل ب ال 
 امز ارساسامالا ان أق لشان مبن اق قاناالان أ امك اإمااأاكلواف اإطا ان ناالان مقاقك اببلاناط ل ألن

ارقابا أءلل ان ال  ا زناالا  و.

ماإنا  قمااا لوان بكقوارثنباذاأ للماباا نااماباا زأ امبكاراماباافي النظام الموجودالتعديل  -0
  ن األان أ كلكا امز ارنان  وال مناب فشانسبانهمأ ن ااارقا زقاأ قل اامبام ثامنان مل ننل ان اام 

امنا لوانإلا نذناابسببان اكن  انهاأمامل اقفاا ل ا لوانإلا نذنا.

ن أ امببكاااامبااكق  ال أبب رارنب اببكوامبنان أابب ضا ب كنذناان  ا لب ا)م لباارناوبنكققان ن بكان ب
قل بب اباأ بالاأاببكل اامزب ان ناببالان  بباملا امزب امأ امببك ان ءبكااببان  ا لب (افإنبب الابباإلابباكا زبقوا أطبل 

امز امالا ان أق لشا أم ن امناإماكثان أقن نان ما  اقأأمثواف اإأباعان قساموان أا ل م

رقا اشل لثلم نال  امناط لقاأ هلضاماام اان أام اقسط ا زأاقلضأ هلضان نسبان مأ -
ق قاف ان   ل ب ا بوار بلا ابأقسلشان مكثان مأ لثابالنانهمأبا ا أ كلكان مك قوان مأقسطا  سابان من  

                                                 
1
 - Encyclopedia universalis France , op-cit ,p 4. 

2
 -  Bulletin du FMI ," Les régimes de retraite doivent s'adapter à l'évolution démographique", 

op-cit ,p 74. 
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مناا71ن أ امك اان ماكثاا7ن مأازقابا أ امكابا ماكثاا88/21ب اف اناالان أ امكاف ان ا نم اقف اا ز انقنا
ن مأازبقابا أ امبك. لاابببا   لامبناأطبلبقا بلنان مبببطاإهامزب ان مأ امبكلنان ابككاإهارنبب اا91/77انقنان  ب

السمحابا مءطامز انمأ ن ااان أقن نامز ان مك ان مأقسطاقن طقلو.

لبببألاأ ببكل انسببببان مببنحاقم نااأابببااببببا نا اابببكوارن لببباا اأءلبب ا لهلبببااام ناابب ان أ بببكل ا اببلوان مبببنحا-ا
ن أببك لا اانأنال بقنا بلنان أ بكل ابببا نا األسباا انهسبأا  األنال ب البكك اإ ب ان ن وبانيأب رابب ا  ابق 

ا(. زمااماا نسبان أاقلضان هاز ا)

 لثببامأب واوبنكققان ن بكان ببكق  ا بواقامب ق ثامسبأقاب ا  ببنالنبءب ارنال بقنا ببلنا ا فبشاسبنان أ امبك - 
فلب  اببأناأ هبلضانسببا امبكابا مب  ن أ اسبنان امباوان  ب بلنامبنااق أانببامبااألن  فشاأك لا ا أ الب

ا.ا1ان م نف  ا  فشاسنان أ امكاأ قنار سنا وان مااماا

أءللبب انابالان أ امبكان مبنب امزبب ااوبنكققان ن بكان بكق  انيأبب راالتغييـر الجـذري للنظــام ككـل: -5
مم واألاواإلااكا واناام اقماموا ارن إلال  ا امالا ن أق لشاإ  اناالاأ امكامبن امز امالا ان  سمز 

ب لباارنا بلنا ان أ امكاهبكامناإمطاذانإلم انل ا زم ق اإ  اناالاأ امكامبن امز امالبا ان  سبمز ان أامب 
نأل ل السمحابأاملشانه ألاطااان ما ل امناراوامقناا ان نمقان كلمق  نف ان سزب اق فشامسأق ان أقفل ا

نأ بباوانانإلف بكال بقنا بل اوامبنانابالاآل ب ن بقطن .  نالنبءب انأل بلابابلنانهمأببا ا لهلب ان مب ق اقنهنأ با
أاباانأاباوان مأ امبكلنارقان بللناانأ باوافبإنان كق ب اأ أب لاإ أ م لاارثنباذا بلنانإل اأك لا ارقالألام ثاقن كث
 ان أ امببكااامبااق نبااهبببكامبناأ سبللانمبأ ن ااان امباوا لبباااب ذامناباالبل با م اسبقفالسبأ  قن اه  باجا

اا  سمز .قن ا ذان ثان ال واا ناالان

 بلنا ا بقنارنا بلوانهمبأ ن اااهاأ بقنا افلب ا أزابباكق لبن اممب ز ارلمباجان ا اثقف ا لوان  ا  اأ
ن ل ا ا لاالأبلنارنامسا ان اا الب  امأقنوواف ان م  ز انهنأ ا ل  افاناانه ألا نااأ قنااكاواب 

  ناونكققان ن كان كق  ا اا(نهمأ ن اااقرلماابأ هلضانألكنذناا)ن مااماالأطزباإماابا  فشاف انسب
ل  ارنا لنانهنأ اواهال قنامسأ لوامنكاأطال امل ننل ان ناال.افبلناف ا لنانإلطا اأا ب ابزكان ملز ا
ن أبب ايامبببااباهنأ ببباوامبببنانابببالاأ امبببكامبنببب امزببب ان أق لببشاإ ببب انابببالاأ امبببكامبنببب امزببب امالبببا ان  سبببمز ا

ان مطز  .

 لبباايامباابأطالبب ان ما لبب ان اامبب ا زناببالايبببوافأبب ثا اكإلارنان سبزطااافبب ا ببلنان بزببكايببكماااابب
نهنأ باوا  بنابببا   لامبنال بب افإنب الااب امببنانااماباارنانسببب ان مبكن لوان أب ا ووبباا أ بقنان  رسببماوا

                                                 
1
 - Bulletin du FMI," Les régimes de retraite doivent s'adapter à l'évolution démographique", 

Op-cit, p 74 à 76.  
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ن بل ال بقلامزلب انابالان أ امبكاابكام أهاب اق ببلالأازب ابابكاببأنانألكنذناان أب اأبكفاااا افلب اق بلنانابب ناألنا
ا.1ااكاس م ان نمقان مطزقب  لنان ناالا لال  قاب

انظام التقاعد الجزائري من هذأل الحلول إلعادة التوازن المالي. موقفثانيا:

ببلنامبكلاأ لبفا اإناقاقكان اا ان ل اسباوافب انابالان أ امبكان ا نمب  ا ب وان سبنقناانأل لب ث
ن ملبببببكنناان مناقمبببب انهاأماملببببب ا  ببببوامبببببشان مأءلببببب ناان أبببب اطببببب راافبببب ان ماببببباوانهيأوببببباك اقرثا  بببباافببببب 

نهاأمبام .اقفبب ا بلنانإلطببا انابكان مازببسان بقطن انهيأوبباك اقنهاأمبام القوبب اباسبأم ن ان سببزطااا
ن امقمل امنا  واسلاسأااانهاأمامل ابأ للفاأك زااابم وارفمواباهنا اسااانهاأمامل ان أ ا ا بباا

ا.2امااأقن بانهنأ اواإ  انيأواكان سقق

ن ا نمب ان ناأاب امبنان أهباعامبككان مأ امبكلنابسبببانأسباعانطباقا لاارنار م اناالان أ امكافب ا
ن أ امكاقرلمااهن هباضامبككان امباوان ممبأ  لنان نباأ امبنان بطا ب اقننأمبا ان امبوا لب ان  سبم ابا نسبب ا

ساوان مازسان بقطن انهيأوباك ااقن أا بانهاأمام ابا نسب ا زاماوا ل انألا نذا لا ا ناالانألا نذ
با مامب اف ببطاا71.5با مامبب افمب امامزب انامببط اموب راباباابزبب امنابااا51.15نسبب اا7277 اقنهاأمبام اسبن

قلاببكايطببباعان ه  بب ار ثبب انألنمبببط ان ما مبب ا اببكان أوببب لحا ببك اوبببناكلقا اممبباوامسببأ زلناموببب راباببل
 ا.ارك اإ ب امب ق ثاإلاباكا زبقوامسبأااز 3با مامب ا95.1ن ممانانهاأمام ا لااأبز انسب ان أاب بابب ا

ر ببلاننمببءاوا ز  قمببب ا احالمبب وان أببقن نان مببا  ا ناببالان أ امببكاق لمبببااان مببمانانهاأمببام اممقمببافأوببب
اقن م  اذانهاأماملن.

بإلااكا زقواقأ كللانيأ ن اااف ا لنا7883ف كاسا ماان   قم اقن م  اذانهاأمامللنامنلاسن ا
 النامبببببنان   قمببببب ث ثلببببب امبببببناطببببب فان   قمببببب امأ قنببببب امبببببناممثزبببببا7883 لببببباارنمبببببأااسبببببن ا ان ماببببباو

 لاايكماا ان هك ن ل ان قطنل ا زاماوان مأ امكلنان منبث  امنانهأ اكان االا زاماوان ا نم للن ان مسأ كملن
مامقم انيأ ن ااامزمقس امنارابوا زبقاأبقن نامبا  ا زوبنكققاا7881 لوان مامقم ا ز  قم اف ارف لوا

اباكاك نس اأ زلزل ا ناالاأمقلوان أ امك.

اثمفا أأاابم ق ا

                                                 
1 - Bulletin du FMI," Les régimes de retraite doivent s'adapter à l'évolution démographique ", 

Op-cit, p 76. 
2
ن بببكق ثاا7227ن سكنسبب انألقوا اأ  لبب ا ببقوان ابب فانهيأوببباك اقنهاأمببام  ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك اقنهاأمبببام ا- 

ا.31ا-31اا ا78ن اام ا
3 Conseil national economique et social ,Rapport sur l’etateconomique et social de la nation 

2011-2012, mai 2013 ,p 79. 
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إ ءاذان أ نلاناالان أ امكابأسكلكانه ااان أمامنان قطن )امنحان ماا كلن(اقاازااامز اماأقاا-
سبن اممبوانبأببكذناا12قأمكلبكامبكثانهمبأ ن ا ز وبقوامزب اأ امبكا امبواقنيأ  بااأ كلبك ااببب ا  لنب ان كق ب 

ا ا7225مناسن ا

ن  كمب ان مبأ قلثاباببلنامبشا فبشاسببنقناا ا%ا73 فبشانسبب انهمببأ ن ان م ووب ا زأ امبكاإ بب اا-
انهمأبا ا أ كلكانألا ان م اا ا  سابان من  .

مببببكلاإ  ببببباقان مببببنحان بببببكنلااق ببببلنا لببببباكثان بببب قجان م هبببببقوابببببا نا اإ ببببب انألابببب انألكنببببب ان بببببقطن اا-
ان مممقن.

أأسببلسا ببكاريوبب ا مببنحان أ امبببكامببشان  لببالابإنمبباذااابببا المبب فامزبب اأ وببلوانهمبببأ ن اااا-
ازأ امك.ن ممق  ا زونكققان قطن ا 

 لاار كاامز ارناإ  اقامبنحان أ امبكاإ ب ان  بكانألكنب ان بقطن ان ممبمقناهاأأب  ار اماباوا
ا.1 زأقن نابلنان نه اااقمكن لوان ناال

ف ببانافبب اأزبب ان م  زبب ا فبببشا ا مبباارنبب افبب اإطببا ام يبب ان ا نمبب ان  ا البب افببب ام  زبب ان أسببالناا
ن ببل ا ببانا بب ارثبب امملببقامزبب انابببالا الانهيأوبباك ن ببكلقنان  ا البب ام  قنببااباأ ببالاب نببام ا مبببطان ناببا

ن أ امبكا لبباافب ا ببلنانإلطببا انسباواباببضاأقوبلااان بنبب ان اببا م ان م كمب األاببوانهنطب قافبب ا مببا ا
ن أابببكل اابءلببب اإمبببباكثان أبببقن نان مببببا  ا نابببالان أ امببببكافلببب  ان بنببب ان اببببا م ابمببب ق ثانأ ببببالانابببالامببببمانا

اناأمام ال قلامز انألممكثان أا ل م

فبب اإطبببا ان  مالببب ان بببكنلاان ممبببمقن افإنببب ال أبب راببببأناأ بببقناممق ببب امبببنامببب نمبان كق ببب اا-
ا)ن   لن ان امقمل (.

إنماذاناالاأ امكامبن امز امالا ان  سمز ان مطز  اقل  ابإنماذارنام ا زأ امكامنام اا-
امناط لقا لمااامانل .

وان أبب الأاببب ذاإنمبباذاناببالاأ امبببكان ألببا  اممببقوامبببناطبب فا بببواممببا  اب سبببامبببقن كا-
ا.2 كفااا

فمبباا اببا نا ا ابلوانهيأ ن بااان م كمب افب اإطبا ان ث ثلبب اقن أقوبلااان أب ااباذاباباان بنب ان ابا م 
 قمناثلا لفالاا ان أقا ان االا ناالان أ امكان ا نم  ؟ ا  ان  زقوان أ انأ ل اان مم ع

                                                 
1-Ayachi (F)," Le système de retraite réalité et perspectives",op-cit , P16 à 17. 
2 ا- Ayachi (F)," Le système de retraite réalité et perspectives, op-cit, P18. 
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كاافب امااماباامبناط لبقان  بانقناإنان  زبقوان أب اأبنا باان ممب عان ا نمب  اأاسباالحلول المتخذة: -0 
ن مبك  افب اا04/99قرلمباابم أمب ان  بانقنا ان مأازبقابا أ امبكا77/ا91ن ماكواقان مأملا ز انقناا21/ا88
قمبشامباوانه ألباطان بل الأ بلاببب ابانمباف ان ب ان أه لب  ان بل ا فبشافب انسبب انهمبأ ن ا7888مبا ساا77

ق ببلنان أه لبب افبب اموبب ن ان أسببلل اقأ سببلنان  بببكمااا ببواكقوان اببا لال ببقنابمثاببب ان ناببكثامنببكانأل مبببااا
 م لااأمثزاا لوان  زقواف ااقأ ملكان نه اا

مبنايببانقناا1إ  باقامبنحان أ امبكاإ ب ان  بكانألكنب ان  بانقن ال ببقنامزب امباأقان كق ب اطب باا بناان مباكثاا-
ان مأازقابا أ امك.ا77/ا91يانقناا73ن ماك  ا زماكثاا21/ا88

أأ مزاباامل ننلب ان كق ب اقن أب اسبملاا ان أ  لب ان بقطن ان ماأبب ثا سبنقناانمبأ ن ننان مما   اف ا  باا-
ان سا فان ل  .ا21/ا88م   امنان  انقناا75بنه ااان أمامنان قطن اطب اا ناان ماكثا

ثابابلنانهمأبببا ا  سبابانألاب ان مبا  ان مأقسبطان أبب اأ سببامزب ارساسب امن بب ا بلأقسبلشان مبكثان مأا-
ا7سببنقناانأل سبناطب باا بناان مبباكثاا5سبنقناانأل لب ثارقاا5نقنااروببب ااأ بك ابسبا1ن أ امبكاببكوامبن

ان مأازقابا أ امك.ا21/ا88منان  انقنا

م ناابب ايلمببب امببنحان أ امبببكاأبببألاب بب ن امبببنان ببق ل ان م زبببفابا مبببمانانهاأمببام ابنببباذامزبب انيأببب نرامبببناا-
كه ل ان ماأمبكثا  سباباألا انألساسب امازسا لم ان أ امكابكواماا انااأألابنباذنامزب اأطبق ان نه ب انهسبأ

 ن مأازقابا أ امك.ا03/99منان  انقناا8 سباناان ماكثا

بمقابببايببب ن امببنان بببق ل ان م زببفابا مبببمانا ارمبباا لبباكثان ببب قجان م هببقواروبببب ااأ ببككابط ل ببب اا نفلبب ا-
ن سببا فاا03/99يببانقناا1نهاأمبام ابنبباذنامزبب انيأب نرامببنامازببساإكن ثا لمب ان أ امببكاطب بباا بناان مبباكثا

 ن ل  .

مبببببنانألابببب ان  امبببببشاهمبببببأ ن ان مبببببماناا%ا92أ كلببببكا بببببكاريوببببب ا ماببببباشان أ امببببكاببببببأناهالأاببببباق اا-
 .21/ا88منان  انقناا5نهاأمام اقف اا ناان ماكثا

 لااألانيأطاعا ا88/21بم أم ان  انقناا%73قرلمااألا فشانسب انهمأ ن ان م وو ا زأ امكاإ  ااا
مزلبببا اكجاا1مزبب ان بطا ببب اقاازاببباام ووبب ا زأ امبببكاقن أببب ايببك ااب بببقن  امببنانمبببأ ن ااان أبببأملناا%ا7

ا1999.1 مك قواإماف ا ونكققان أ امكاسن 

ا.ننماذاونكققان أ امكانه ألاط  -

                                                 
1-Ayachi (F)," Le système de retraite réalité et perspectives", Op-cit- P17. 
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قف ب ا زبقوارقابك اان ممب عان ا نمب  ا ز هبااامزب ان أبقن نان مبا  ا وبناكلقان مبمانانهاأمببام ا -
 ن بل اأمببمنايقنمببكاأمبالال ا زم زهببلناببب اا27-75أمثزباابببباضايقنمببكايبانقنان ما لبب ان أ ملزبب ا

 بب وامبببكثا منلبب امالنببب  قبأ  الابا ءبباذا لببباكنااق  نمببااان أبببأ ل امنببكان بببكفشان  زبب ا  مبببأ ن ااا
 كمل ااكاوا م اب فشايلم ا لوان ا قباااقن  لباكناابنسببا بلب ثاابكن مشانم انلب اأسبزلطام قبب ا

 .1ن  بسامنكامكلانهمأثاوا الوانأل  ال

 ن مأممناناالان ممانانهاأمام ان  بااابا امباوا لب ا798-75وك ان م سقلان أنهلل ا ماا -
 ن ل اااذالاكفان ب اأبكمللاأمقلبوانابالاا27-75أاسلكناأل  الايانقنان ما ل ان أ ملز اانألا نذ

 فبببشان  بببكانأليوبببب اف ا لبببب انألاببب نذا مبببناط لبببقاأهالببببوان أ وبببلو زامببباواان مبببمانانهاأمبببام 
 لبب امقنملببكان انألكنبب ان ممببمقنا  مببااطمبب ناامببنانألابب ان ببقاا9مبب ثابببكواا72 لوبببحا  مبأ ن ا

مقنملببببكاأ ببببقنافمبببب ان ه  بببلنا رماامببببنا بببواسببببن لقنلبببقاا12نهسبببأ  اقابأقسببببلشافأ أاببباان بببب ا البببب ا
 قفبأحااأمامبلاامبشاناالب امقمبكاانب ان م اوبلوان   نملب انسأ  ايااايبوارقوار أقب امنا واسبن ا

قوا زكفشابا أ سلطا مشانم انل اإ ءاذان  لاكنااق  نمااان أأ ل اف ان مااوان  انم انل اقمشااكن
نألم ان ل امنامبأن ان م افاب امزب ان أبقن نان مبا  اا2ن أ نلا لوان اكنقواف امقنملكامالن ا.ااو

ا النان ناال.

نسأنأ امنا  وا لوان  زقوان أ انأ ل اان مم عان ا نم  ارن ا افاامز ارسسا لنان ناالا
 بببباواأابببكل اامببببنامبببأناااإمبببباكثان أبببقن نان مببببا  اقبابببلنالاابببب ان أقاببب ان اببببالا نابببالان أ امببببكاقبببباك ابإك
ان ا نم  .

 التوجه العام لنظام التقاعد الجزائري: -5

 اإنان مازسان قطن انهيأواك اقنهاأمام ابامأبا وا لم اقطنل امسأ ز انسأما ل ا ك ان   قم 
كل اف ان كق  ال  اف ا لنان مااوارنانهنأ اواإ  انيأواكان سققاأ قلابأ لللان سلاس انهاأمامل اقنهيأوا

هالأ أببامنب ابا مبب ق ثاإمباكثان ناب افبب ارسبسامناقمب ان مببمانانهاأمبام اقفب ام ببكمأااانابالان أ امببكا
نماال  ابم ق ثاأكمللا بلنان نابال ابأ قلز اإ  اناالاياملامز ان  سمز  قل ب ابهمبواأا لب ان مبباك ذا اقن 

بامأبا ا لوانألسبسامقنمبوايقلب ا ز هبااامزب ان أماسب ا ا أ ال قلامزلاااألاوامماناكلمقمأ نألساسل ان

                                                 
 ،المتعلق بقانون المالية التكميلي،المرجع السابق.27-75،من القانون 51،59،58أحكام المواد - 1
اا ن مأازببببقابا مببببمانانهاأمببببام ا  مبببب ااا لبببب انألابببب نذان ببببللنالما سببببقنانمببببباطا798-75مببببنان م سببببقلاا75 مبببباكثان-ا2

ان سابقا ا ا.9  سابالان  اا ن م اش
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ق ببببقامببببباالسبببببأكم ان  لببببالابامبببببوااببببببا األاببببواأ سبببببلنامناقمببببب ان مبببببمانا انهاأمببببام ان مابببببككابا أمبببببأا
ا1.نهاأمام ا  واقأ ملكاأمءلزااامناط لقاأسلل ار ث اناام اقريواأ زه 

ببببوايبببكال بببقنا إمببباف ا زنابببالان أبببق لا ا انا بببقان  بببوامزببب انط يبب ألناناببالان  سبببمز ايبببكاهل بببقا
قأاقلماا نسب امن افب انهبسان قيبااألنان ابكفامنابااأ سبلنان مبنحاقن ماامبااارقامزب انأليبوان م افاب ا

ا.2مز امسأقن ا

ق قامااننا سامز ان ب نم ان مأ لثامناط فاوناكلقان ممانانهاأمام اف ام كمأااامو ن ا
ا سانلااباامز اأ سلنان  كمااابااق ابطاي ان مهاان أ اأاأب اب بقام سببا زمبكمنلنان أسلل ان أ اأن

ا.3نماف ان  امسا مأاااف اأ ملكان نه ااابم ا ب ان ءش اناأماملا

يوبببكان أسبببالوامزبببب اان ببب ااانبببباأاكلبببكان أنابببللانهكن  ابإمطببباذار ملبببب ا  م   لببب افببب ان أسبببلل 
نمباذاوبنكققان أ امب ان مبكمنلناناأماملبا كانه ألباط ان بل الزاببأاإ لب افب انأل مبااان اباب ثان بل ايبكالمبب اقن 

باااونكققان أ امكارقاونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابامأبا وامسكقوامناأ امكان اماوا لب ا
ا.4نألا نذ

قمنا ناانسأطلشارنانسأنأ ارن ا ز هااامزب اكلمقمب انابالان أ امبكاقأ سبلناركنمب النبءب اأقطلبكا
نان بل الاأبب ان كمامب انألساسبل ا نابالان أ امبكافب ان ا نمب اق سببا رلنباارنال ب البألا اوب اك ا ان أمام

بأقملب ارفب نكان ماأمبشاهسبلماان من ب طلنا بك ا لمبااان مبمانانهاأمبام ابمبك ار ملب امنوب ان أمبامنا
ا لااروبحاق  ان ل ال قنامق عابلنالامب انألالاواقالأأأ ال  ابا  لالاب م ااأ سلسل اف ا لنان مااو

ن مأازبببقابببببا أناللاا75/27/7275 بببلنان مسبببا اماسببببكنا بببك اناببببالان أ امبببكا ءلببب انألابببب نذاببببا   ن ان مببببك  ا
ن ببببكن ز ا وببببنكققان مبببببمانانهاأمببببام ا ءلبببب انألاببببب نذامببببنا بببب وانسبببببأ كنث ا  زلبببب انإلمبببب لاقنهأوببببباوا

                                                 
 ن كق ثاا7222ن سكنس ان ثان ا اأ  ل ا قوان ا فانهيأواك  اام بباك اقنهاأمببن مازسان قطن انهيأوا-1

 .77اا ا71ن اام 

ا أ زببببااابببا   لامبببنارنانابببالان  سببمز اهلأبببأث اببببا أءل ناان كلمق  نفلبب اقهابا أهببباعانسبببب ان بطا بب ا  نببب افببب ان م ابببوالأبببأث اب-2
ن ما ل  اك نس ا بقوان أبقن نان مبا  ا زمبمانانهاأمبام ابأبقنسا  نأ باكان ابالان أقنسب ا زمبءو اوبناكلقان مبمانانهاأمبام ا

ا.31 ااا7225ن قنيشاقنآلفاق ام   ارفقانهأواو اأقنس اكلسمب ا
لببب ا الا ببببوان ابببب جاق مانبببب ا ن مأازبببقابأ كلببببكاممببببمقنان بطايبببب انه  أ قن79/21/7272ن مببببك  افبببب اا773-72ن م سبببقلا-ا3

االماااقنسأاما اااقأاكلك ا.ان م اشان سابق.ن و  اقم قطاأسز
 ان مأمبمناأنابللان وبنكققان بقطن اإل ألاطبااان أ امبكاقسبل و ا17/27/7221ن مبك  افب اا59-21ن م سقلان أنهلل ا يلا-4

جا ا72/21/7228ن مبببببك  ا ا721-28ن مابببببكوابا م سبببببقلان أنهلبببببل ا ا28اا21/27/7221ن مك  ببببب افببببب ا ا72جا امببببككا
ا.ا1ا ا75/21/7228ن مك   اف ا73 مككا
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قأنهبببل اا ا اقن  ببا ا ن مقمببقم اأ ببااسببزط ان مبببكل ان اببالان أبب اأ أببب راببب نم انإلمبب لاقنهأوببباوان ببكن ز
ا.1قأسا امز اأطقل اكمامماااقمأاباأاااقأ للمااايوكاأ  لقار كنفان ونكقق

فل  ابأنامل ق  ارف نكان ماأمشاماا قاإهان ا ذان م مب ا ااانبامنان ه  اقلك كامز ا لوان ه  ث
قل ب اإ ب ار اابلنماان اب ذان   ل ب ا بقاك اب ان أمبامنان م بق ب امبناطب فان ممبأ  لن امنامم وان أ امك

قن  بب ار امببك اأ بببوافمبب ان مأ امببكلنايببببضا امببك اأ بببوافمبب ان ممببأ  لنارناأببكفشانسبببانمببأ ن ااام أهابب 
ا2ماامااامن هم .ق قاف ان   ل  ا بان مم وان ل ال قنام نشا ا باابامأبا نااكلمق  نفل .

سلماابأ هوان كق  اه ان مأازقابا أ امكا21/ا88 لاابا نا اإ  ان أاكل اان أ اااذابااان  انقنا
بنه ااان أمامنان قطن )منحان ماا كلن(اق لناإ  اقان ماامااا ز كانألكن ان  انقن افإناناالان أ امكا)ا
ن وببنكققان ببقطن ا زأ امببكاقن وببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ(اروبببحالسبباوابابببضا

مزلببا اكجا بب وان سكنسببب اا5.75يببك وفأ وببوان وببنكققان ببقطن ا زأ امببكامزببب افاممببااما لبباا ان أ سببلناا
مزلبا اا71.39قاإنا انا لنان هبامضالابقكاإ ب اأابقلضا  لنب ان كق ب اقن بل ايبك ابببا7221نألقوامناسن ا

ا3كج.

ا7227 مببااسبباوان وببنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذافاممببااما لبباا بب واسببن ا
ا4مزلا اكج.اا7.3يك اببا

مبببنان وببببنكقيلنالابببقكارساسببباا زأاببببقلضان بببل اأ كمببب ان   لنبببب اقن هبببامضان مبببا  ان بببل اسبببباز ا بببوا
ن امقملب ا امبباامنبكاناالبب ا ببواسبن ابامأبا  بباامسبكق  امببنانه ببااان أمبامنان ببقطن اق بلناإ  بباقاماامببااا

قل ب األنب اممزلباالبألان أ هبوابابلوان نه بااامبناطب فان وبنكقيلنامزب ا ان أ امبكاإ ب ان  بكانألكنب ان  بانقن 
از لااأاقلضامنكاناال ا واسن .مكن ان سن امز ارنالأ

ياممببببااهسببببلماابأقنوببببواأ نلببببكامببببككاافببب  لا ببببلنان أ سببببنان مز ببببقااإهارنان أ ببببقفاهابببببكارنالابببو
 امأ امبكا7.151.111ببباا7221ابقنناا12 بك ان وبنكققان بقطن ا زأ امبكاإ ب ا الب ان مأ امكلنان ل ايك ا

                                                 
ن مأازببببقابببببا أناللان ببببكن ز ا زوبببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمببببام ا ا75/27/7275مببببنان  بببب ن ان مببببك  افببب اا77ن مببباكثاا-1

أا ببب ا.قأب ب افاا لب ا ببلوان  زلب ا  أوباوا  بنان 73ا ا25/21/7275ن مك  بب افب ا ا71جا امبكك ان  بااابءلب انألاب نذ
ان  كلث .

2 ا-ا EncyclopediaUniversalis France," Les systèmes de retraite". op- cit , P3. 

 ا7221 زسكنسببب انألقواسبببن ا اأ  لببب ا بببقوان اببب فانهيأوبباك اقنهاأمبببام  ان مازببسان بببقطن انهيأوببباك انهاأمببام ا-3
ا.718ان م اشان سابق ا

اام بباك انهاأمبن مازسان قطن انهيأوا-4 ا زسكنس انألقوا ا فانهيأواك اقنهاأمام بقوان اب ل ا بب أ 
 .721اا ان م اشان سابق ا7227سن 
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 بك ان وببنكققاا وقوباأاب بانهاأمبام اق بلناأ نابشامبككان ممبأ  لنان بل الابقكارساسبباا زبطا ب اق بلنان 
مككان من ب طلنان هازبلنا ب وان سكنسب انألقوامبناسبن اابز نذاإلا ان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا

ا.%78ر ابان هاضايك واا7227  وان سكنس انألقواسن اا191.759م ابواا711.758با7221

ق ا ب ان قهملب ا زمبمانانهاأمبام ان  اوب ابا ا7275ا/17/77ءالب ارمباا سببان أ بكل ناانأل لب ثا 
ف ببلنالبزب امبككان ممببأ  لنا انامبطام زبفا75217 ءلب انألاب نذابألبا اافببإنامبككان م زهبلنا ببكلااال بك اب

ا12ف بببطايبببالابأسبببقل اقمببالأ اأاببباوان وبببنكققاق بببقامال بببوامبببنانسبببب اا8971مبببنالاممبببأ  اا72311بابباا
ا.1با مام ا32ه ن ااأهققانسب اق قامالكوامز ارنانسب ان أا بانهاأمام اابا مام امنال

ن ببل ايببك ابمبزبب اا7275رلمبباان اببكفان مسببط ا زمل ننلبب ا سببن ن ق ا بب ان قهملبب اا ببلوا مبباا ببككا ببك 
كجا ق ببقامالبببكوامزببب ارناا312.925.238كجاف ببلنابزببب ان م بببكن ان م وببوافازلببباامبزببب اا397.171.722

اا.2كجاا712.339.397ن ونكققاساواما ال ك ابا

الأز ببقنا7881المأ امبكامببناا3711مببككاا17/77/7275ن بب ا الب اأ امببكلناباباامبككان ما مباابزبب ا
ق بب اكجااا115.778.113مالابباكوا بمبقناابباشا لب امبامبب ا) ببلق ان   قق( لما1711ماباشامبامبب اق

اا.3نسب امام ااكنامنان نه ااان أ الو فااا لنان ونكققام ا ن امشانألكنذناانأل   

 ا  ان قهمل ابألا اا وبنكققان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاباسأ  نذا لوانأل يالان  او ابا قا
نسببأنأ ارناناببالان أ امبببكا همبب ان امبباوا لببب انألابب نذابوبببه امامبب اه نوالأابب ضاإل بببأ وان أببقن نان مبببا  ا
بسببباأاب بانسببب ا بلب ثامببنان من ب طلنامببناكفبشانمببأ ن اأاا اق بقانألمبب ان بل ارك ابمبب ق ثان أه لب افبب ا

 ن بببل اسبببمحابمسبببحاكلبببقناا798-75ن م سببقلاأنهلبببلنا ببب اكااب بببانقنان ما لبب ان أ ملزببب ا زببقوايانقنلببب اأاسببب
ن ممببأ  لنان مأاز ببب اب لبباكنااق  نمبببااان أببأ ل ا نلنامببباايببامقنابأسبببكلكانهمببأ ن ااان  ملسبببل امببمنامقنملبببكا

اأمكا اق قامالكوامز ارنان مم عاه نوالا7273قنا نذناام ككثاقل  ايبواناال ان ث ث انألقوامناسن ا
ن ما ل ا ف لنا اناهبكامنامقناا انأل م امز ان مسأق اانأل م مقناا امز ان سلاسااان ا فل اقن مكيأ ا 

ا.اان مأقسطاقن طقلو

                                                 
ن ابقكثا زمز بقان ببل ال بق ابابضان اببكنقوان  اوب ابا ق ا بب ان قهمب ابألبا اان أبب اأ بككامبككان م زهببلناقن ممبأ  لنان هازلببلنا-ا1

امنالا قثل  ا ل امنمق ث.
اقنسبان أ ولوان هازل  قثل  ا ل امنمق ث.ا7275نل ا سن ان مز قال ككا.اأ كل ناان مل نا-ا2
نمأمباكنامزبب ااببكنقواأ ببككان نه ببااان مأاز بب ابا أ امببكاقن أأملنبااانهاأماملبب اان أبب اوبب فاااوببنكققا لبب انألابب نذا بب واا-ا3

 قثل  ا ل امنمق ث.- مك ا ابا مز قا7275سن ا
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قكاسببباااإ ب اابلابا نسب ا وبنكققان أ امبكا زامباوانألاب نذارنان  لاكثاف امككان مأ امكلن ماا رلناا
أ امكانسب اقأ امكاكقنام طان سنا ا نم  امناأ امكامسبقرنام ان أ امكان اكلكثان ل ام فااان ناالان ا

  ناااملكننلاجا بلاأثبباا اقن أ اقاكاارساساجا أ هلفامنا كثان بطا  ابأ  ل امناوبامءوااكلكثا زمباب
امأااابواسا مااف اأ ن لارمباذان ونكققان قطن ا زأ امكابا   لامنارنا لنان مم وايبكاهلبكث امزب انا

انألا نذابامأبا ارنالا  امانللنابم قطان أ امكاف ااوا لوانألنام .اناالان أ امكا ءل 

نام انألمماالسأقابا سباأ  ل ان مازسان قطن انهيأواك اقنهاأمام اإماكثان نا اف ا لوا
رلماجابأناسنان أ امكاف ااقو ماان امنا لاانإلمألا ناان أ اأ كماااق لنامنا لاان أ ا لفان أ اأأطزباا

اابأزب ان مب قطانبق اياأب ااكامن هم اإلنامبااأاثان اموان مطزقبا م طلناهسأ  اقان أ امكن ا نم اقمك
ا1 ك اماالاكقوان اا ل.

 بلنافببإنان سببناقمببكثان امببوان مطزقببب ا ز وببقوامزب ان  ببقافبب ان أ امببكاهاأبب نوام ببوان بباشا ببك ا
امببكابامأببا ارناسببنا  نبب ا بلالسبباوار اأابكلوافلمبباال باامبكثان امببوارقاسبنان أ  ان مب  اذانهاأمبامللن

سببن ا زنسباذاق ببقان مبأ قلاببب ا ببك اا32سببن ا ز اباواقا35 لبب انألاب نذاأاأببب ام أهاب ان امباوان أ امبكا ببك ا
 ن مأازببببقابا مبببببماناا798-75  بببببل  ا ببببلال مبببببوان م سببببقلان اكلبببببكاامكلببببكان ببببكقوابمببببباافلابببباان بببببكقوان ء بلبببب 

امببوان مطزبقبا ز وببقوامزب ا ببقانهاأمبام ا زامباوا لبب انألاب نذار اأءللبب افلمباال ببااسبنارقامبكثان 
ا.ن أ امك

فإنان   قم اأسا امز اأقفل امناوبان مءوا امم وانن هاضامككان ممأ  لنا ا مقناا  ماارن
بببا   لامببنارنان مازبببسانهيأوبباك اقنهاأمبببام ا اهمببوابببب نم اكمببلان أمببءلوامبببب اراابب ثام أزهببب بقل بب ا

 ان م نيب اقن مأابا ا ك ان امامااان م زل اقرلماجا لاب ا اكأاك الساواباضان واقباااف اسل  اانا ن
ا2ن م ذان ل الكث اسزباجامز اموكنيلأااانأااوان همااان مسأاكف .

قف ا لنانإلطا افإنناان  ا أ للفامناقم ان ممانانهاأمام اقمناااناالان أ امكا ءلب انألاب نذا
 امب ق ثان  هبااامزب امناقمب النبءب ان أأ لبكامزب امشان م لطانهيأواك اقنهاأمام ان مأطبق اباسبأم ن 

ا  بببنالنبءبب اكممابباامببناط لبببق ان مببمانانهاأمببام ابمباكمابباانألساسببل ان أببب ايامببااقسببأ قلامزلاببااكنممببا
بهأحان مااواهسأثما ارمقنوان ممانانهاأمام امثوامااأأبا ان اكلكاان ل الأأأ  اأ ثلفان مقن كاقأنقلااا

                                                 
 ا7227ن سكنسبب ان ثببان اسببن ا ا فانهيأوبباك اقنهاأمببام بن ابباقوبببب ل ا ببببأ  ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك انهاأمببام ا-1

ا.772اا ا72ن كق ثان اام ا
 ا7227كنس انألقواسببببن ب زسببب اأ  لببب ا بببقوان اببب فانهيأوببباك اقنهاأمبببام  ان مازبببسان بببقطن انهيأوببباك انهاأمبببام ا-2

ن بكن ز ا زوببنكققان بقطن ا زمببماناببا أناللاان مأازببق ا75/27/7275مبنان  ب ن ان مببك  افب اا77ن مبباكثااا ان م ابشان سبابق
ان سابق انهاأمام ان  ااابءل انألا نذ ا.73.85ا ان م اش
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سبأثم امكسسبأااا زمبمانانهاأمبام ا أمبموابنق بااقمب  ااا ا ممز  ان ا بلب ان سباقكل ان أب اأ امنان كقو
 لباار بكاا بلوان مكسسب ارناباا اقن مسا م اف امبكثامب  ااافب ان  طباعان وب   اقنهأواها اونامل 

ا.1مزلا الايراساقك ا13م   ام زل ابأ زه ام نمل اأووان  ا37أسأثم اف ا

مببب  انمببب لاف ببب امأطبببق ثا مببببطافببب ان نه بببااامبببنا ببب واا مبباالنبءببب اأ مبببلكان نه بببااار ان ببأ  ل
ن مازقمباااقن  ببكناان زابب انه أقن لبب ان أبب اأاببألابأ لببللان ناببالان مببا  امزبب الببكام أوببلناقن أبب النبءبب ارنا

ا.2أسا لاف ا زقان أقن نان ما  

ن  م   ل اا او امنا  وان أأ لكامز اأ  لقار كنفاإماف ان  امقنوز ان او ن اف ان أسلل 
ن مأازببببقابأنابببببللاوببببنكققان مبببببمانا ا75/27/7275فبببب ان أسببببلل ابم أمببببب ايبببب ن ان قهملبببب ابببببكوان ااقلببببب ا

انهاأمام ا ءل انألا نذ.

ن م كمببب ان بببل اأازبببب امبببنا ببب وابطايببب ان مبببهاا اوببب ابابببكامبببباااقرلمببباامقنوبببز اأ سبببلنان  بببكماا
 .ا3ا21/27/7271منلاالنااأطبلقاقطن اروب ا

  

 

 
    
 

 
                                                 

رثببب اببببب نم انإلوبببب رانهيأوببباك اقن أ ببببقهاانهيأوبببباكل اقنهاأماملببب امزبببب ارنامبببب ان أأملنببببااا امنامببب ان امببببوان ا بلبببب ا-1
امضارمببقنوان أأملنببااانهاأماملبب ا مازابب افثببا ان طبب قان مثزبب اهسببأثما افبب اق يبب اممببوا  سببأالا زببفان ابببكاهللا انهاأماملبب 

اب نم انإلو رانهيأواك امز ارنام ان ممانانهاأمام  ا.711قا717ا ا7272 اإوكن امنام ان اموان ا بل  
بببببا أناللان ببببكن ز ا زوبببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمببببام اان مأازببببق ا75/27/7275مببببنان  بببب ن ان مببببك  افببب اا77ن مببباكثاا-2

ا.73ا ان م اشان سابق ا نذن  ااابءل انألا
 .737سماتي الطيب ،المرجع السابق ،ص - 3
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 ة:ـتمخا

 فاامناقم ان ممانانهاأمام ابماافلاااناالان ممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذامك  نام
مبكثاأطبق ناايوبكان أ لببفامبشان م بلطانهيأوبباك اقنهاأمبام ان موبا با زأءلبب ناان أب ا نف بااب نببام ا

امبطان نماطانهيأواك اف ان ا نم .ا

فبشاركنماباايوبكاأزبلب انألمبباذان مز باثاف ااواأ لبفامناقمب ان مبمانانهاأمبام ا ءلب انألاب نذاب ا
مزبب اماأ اببا ا اوبب افبب ااببواأ نلببكان طزبببامزلابباا مببااقنقمبباا بباناهبببكامببنانلابباكارسببا لبايانقنلبب ايوبببكا
أ  لقار كنفااان مسط ثاق  امكاماز ان  مال انهاأماملب ا أمبموا بوامب ااطبلاب النأمب ا همب ان امباوا

فبب اأقسببلشايامببكثان ممببأ  لناقمببااأسببا لاببب افبب اأ  لببقاا لب انألابب نذ ا مبباا اببلوان امزلبب امببناكق ارساسبب 
ان أقن نان ما  ا زونكققاقبا أا  امماناكلمقم ان ناالا  و.ا

  بكا ابباافمب ان امباوا لب انألاب نذاقأزابباكق امنبقطافب اأ  لبقان أنملب انهيأوباكل  اهسبلماافب ا
قاقمببااروبببحالاطلبب امببناابوان أوبب ل ااانهيأوبباكل ان أبب ام فأاباان ا نمبب  ار افبب ااببوانيأوبباكان سبقا

ر ملببب ابا ءببب ا زمبببباك ثان  اوببب افببب اأ  لبببقان أنملببب انهيأوببباكل اقنهاأماملببب ان مسبببأكنم  ا اوببب افببب اابببوا
انن هاضان ابال ان بأ ق ل .

بأمببالشانهنأبباجان بببقطن اا15-51أازبب ا ببلنانه أمببالامبببك  نابم أمبب ايببانقنان ما لبب ان أ ملزببب ا
 اقرلمبباا1سببأثما اقأ هبلضان مب لب امزب ار بباران مب  ااقكمبلان مكسسبااان قطنلب ان  اوب ابأمبالشانه

.اقرلمباابم أمب اأ  لب ان مازببسان بقطن انهيأوباك اقنهاأمبام ا زسكنسب انألقوامببنا2أ هبلضان  سبقلا
 ان ببببل ارمبببباكاقنببببقواببببأنان مبببب ق ابم  زبببب انأل مبببب انهيأوببباكل ان ناأابببب امببببنانن هبببباضان ابالبببب ا1151سبببن ا

طبببباعان  ببببااابمبببباافلبببب ان  طبببباعان ه  بببب ان ببببكق ان منببببقطاببببب ا زنابببببقضان بأ ق لبببب اهالأببببأأ اإهابإمطبببباذان  
باهيأواكان قطن  اقل  ابأمالشانهنأاجان قطن  اقفأحاف اانهسأثما ارمام  ا ماال أم ارلماان أ هوا

ن ببل اهلأبأأ اإهابناببالايببانقن ا زمبمانانهاأمببام ايباملابلنأبب ا باااباببلوان همبب اانهاأمبام انألمثببوابابل
ان مانل .

ناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذالاا ا زقابقكا نابالامسبأ وايباملابلنأب امنبلاوبكق ان م سبقلاابكر
 ان مأمببمنان قمببشان  ببانقن ا وببناكلقان مببمانانهاأمببام اقن أناببللا21/27/7887ن مبك  افبب اا87-21

                                                 
اج امبنايبانقنان مب نمبان مبامب ثاقن  سبقلان مماثزبب ا752ن ماك ب األ  ببالان مباكثا27-75مبنايبانقنان ما لب ان أ ملزب ا7ن مباكثا-1

ا.3ا ا7275لق لقاا71ن مك   اف اا12 امككا
 امببنايبانقنان مبب نمبان مبامبب ثاقن  سببقلان مماثزبب ا777ن ماك ب األ  ببالان مبباكثاا27-75اا ما لبب ان أ ملزبب مببنايانقنا1ن مباكثاا-2

ان م اشان سابق.ا
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ياممبب ان بل ارنمببأاوبنكققان مبمانانهاأمببام ا ءلب انألابب نذا المب انهكن  اقن مبا  ا زمبمانانهاأمببام  ا
مسببببأ ز اإ ببببب ااانبببببباوببببناكلقان مبببببمانانهاأمبببببام انأل بببب   ان مأمثزببببب ا اوببببب افبببب اوبببببنكققان أأملنبببببااا

انهاأمامل  اقونكققان أ امك.

أ هبوا ببلنان وببنكققابا أءطلب انهاأماملبب ا همبب ان امبباوا لب انألابب نذابمبباافلاباا ببقان أ امببكاإكن لبباا
 لنافنهببباا ببوافبب امابباوان أواوببب  ار ارناقما لببا اباببكماا انبباا ببلوان مامببب امنقطبب ابا وببنكقيلنان مببل قا

ونكققان أأملنااانهاأمامل الأ هوابأءطل ان أأملنااانهاأمامل ان م هق ب ا ابلوان همب  اقوبنكققان أ امبكا
الم فامز اأسلل اقأأملنا قان أ امكا اا.

رمببباكانابببالان مببببمانانهاأمبببام ان  بببااابءلبببب انألاببب نذا زقاببببقكاا21-87قبابببلنال بببقنان م سببببقلاا
كن لببببااباببببكماان أهبببب ابم أمببببب ان م سببببقلا ل زلبببباا ن مأازببببقابا نابببببالاا72/29/7895ن مببببك  افبببب اا771-95قن 

نهكن  ا زممانانهاأمام اف ااواسلاس ان أق لكان أ اأ قلامزلااارنام ان مبمانانهاأمبام  اأاسبلكنا
مام ا لوبحا زمباكئان كق ل ان منبث  امناأ  ل ابله ل  اقن أ اأناك ابم ق ثاأق لكارنام ان ممانانهاأ

ا ك ا وام اامكمنابطاي اقن كثالسأهلكامنا   اااباملشان   ققان م هق  اممنا لوانألنام .

إناااق اونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذان ل اروبحالم فامز اأسلل اقأأملنا قا
قفبباثا ببأكنذناان أ امبكا اببلوان همب  اإمبباف ان بب اأبأملنان مبب ضاقنألمقمبب ا بأكنذنااملنلبب  اقأببأملنان ااب اقن 

ان كل اهالان ا قنوامبكران أق لكان ل ايامااقسأب  اأ قلامزل ارنام ان ممانانهاأمام اف ان ا نم .

ل بب ارنان نابببالانهكن  اقن مبببا  ا وببناكلقان مبببمانانهاأمبببام الب ببب ال مببشافببب امباكمببب ان اامببب ا
ل مببشا بنهسان  بانقناق ببقاا اقنابالان أ امبكافبب امباكمب ان اامب الب ب 21-87 بنهسان م سبقلاق بقان م سببقلا

 ان مأازببببقابا أ امببببكان مابببكواقن مببببأمل اقن أأملنببببااانهاأماملبببب ا مبببباكئامامبببب اأ مببببشا بببب ا77-91يبببانقنا
 ان مأازبقابا أأملنبااانهاأماملب ان مابكواقن مأمل.إمباف ا سبزط ا77-91نأل   ا نهسان  انقناق بقايبانقنا

اثان امواقن ممانانهاأمام .ن قوال ان أ اأ مشا وان وناكلقا نهسان ق ن ثاق  اق ن ا

كن لباابوببه امسببأ ز الوبببافبب اإنايلبالا ناببالان مببمانانهاأمببام ا زامباوا لبب انألابب نذا ل زلببااقن 
م بق ان أمبالان كق بب افب اإمطبباذار ملب ا زأببأملنانهاأمبام ا ز ببامملنامزب ان  رسببماوان بقطن  ار اروبب ابا

اببببباافبببب اأ  لببببقان أنملبببب انهيأوببببباكل انألممبببباواقروبببب ابان ماببببنان مسبببببأ ز امزبببب ان ببببأ فارنمببببطأاااقر ملأ
قنهاأمامل ان مسأكنم  ابا   لامنارنا لنانهسأ  وا زناالاهالنهب ان أنسبلقاقن أاباقناقن ب بطاببلنارنامب ا
ن مبمانانهاأمبام افب ان ا نمب  األنا ببكفااالب ب اقن بكناقمباكماباالنأاببا ا اوب ام يب اوبنكققان مببمانا

امبكافلمباال بااأبأملنا بقان أ امبكا ابلوان همب  اهسبلمااقرنا ببلنانهاأمبام ا ءلب انألاب نذامبشاوبنكققان أ 
ر ارناا7888نأل ل اقنووان أ هوافازلباابأسبلل انابالان أ امبكا زامباوا لب انألاب نذان ب ا الب اناالب اسبن ا
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 اقروببببحالأ هبببوا7883ناببالان مبببمانانهاأمبببام ان  بببااابءلبب انألاببب نذاأاسبببكا الا بببوافازلبباامنبببلاسبببن ا
ا.7888منلارقن  اسن ابأسلل اناالان أ امكا

ا778-81أبزبق انابالان مبمانانهاأمببام ا زامباوا لب انألاب نذا ل زلببااقنكن لباابم أمب ان م سببقلا
 ان مأازببقابأ كلبببكان أواوببااان وبببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا ءلببب ا75/25/7881ن مببك  افببب ا

ن سا فان بل  .اا21-87سقلانألا نذاقأنالم اقسل وانهكن   ان منبثقامنان مباكئان منوقاامزلااابا م ا
 ان مأازببقابببا أناللان ببكن ز ا وببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب ا75/27/7275إمباف ا ز بب ن ان مببك  افبب ا

ن ل ا انال أاابا ناالان كن ز ا زونكقق اقبل  اا79/27/7881نألا نذ ان ل ار ء ان   ن ان مك  اف ا
 ا  م   لبب ان ااقلبب اقأ قلزاببااإ بب اهم   لبب ال بقنايببكار ببكااأءللبب نا ل زلبباااببكاماببلافبب ان وببنكققابإ ءامبب

ام زل اباسأ كناان ق اهاان قهمل ابكوان ق اهاان ااقل اقماا انااأ مز امناسقذاف ان أسلل .

لاأمكاونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذان م زفابأسلل اناالان أ امكا هم ا
نإلكن ثان لنأل ار الم فامز اأسلل وامكل امالاقمازبساإكن ثان اماوا ل انألا نذاف اأسلل وامز ارسزقبا

لأ بقنامبناممثزببلنامبنان كق بب اقممثزب امببناروب ابان امببوا) لب انألابب نذ(اب بوان أمبب ل اان أب ا ببكك اا
ن  ببببانقنار اممثزببببلنامببببنان ماببببنان أاا لببببب اقمببببنان ماببببنان   نملبببب  ان مابببببنان  بببب ث  ان ماببببنان   فلبببب  ان مابببببنا

ا(.1)أ كم ان ونكققان ونامل اقممثزلنامنامس

لاأببب اوبببنكققان ببقطن ا زمبببمانانهاأمببام ا زامببباوا لببب انألابب نذافببب اطبلاأبب ان  انقنلببب ا سببببا
أم لاااان ممانانهاأمام ا لم اممقمل النااأسلل ا اا ار اس باامن او  لااان سزط ان اام ا

ا ولو.ممااأااز اماا نامناإوكن اسنكنااأنهللل  اق قاماال فامام اارمالافاا ل ان أ

لمأا اب واماا قن ا  اطابشاإ  نم اقلاأمكامز ان أ افواقن أمامن اق قام أبطابا ناالان اال ا
ار ان  قنمكان منام ا  اقن م اطبابااان م زهلنابأ  ام اأاأب ايقنمكافم ثاهالاق انهأهاقامز ام ا هأاا.

ه ا اوبب ابأنابببللال ببقلاااببا اأسببلل اناببالان مببمانانهاأمببام ابوببه امامبب اقناببالان أ امببكابوبب
إكن أ  افل و انألف نكان للنالس  امزلالان ناال اقل ووانهمأ ن ااان قناب امزلال اقلو فانألكنذناا
ن مسأ   ا ال ا ماالسا امزب ايلبالان أبقن ناببلنانهمبأ ن اااقن نه بااا)نألكنذناان م كمب (ان أب اأ بقلامزلب ا

اممزل ان ممان.ا

                                                 
ن مأازببقابأ كلببكان أواوببااان وببنكققان بببقطن اا7881مببا اا75ن مببك  افبب اا778-81مببنان م سببقلان أنهلببل اا1ن مبباكثاا-1

ا.7881سن اا11 زممانانهاأمام ا ءل انألا نذاقأنالم اقسل وانإلكن  اج. امككا
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ام ا ءلب انألاب نذامبنا لباانألمب ااابأ كلبكان ممب عالاا انطاقاأطبلقاناالان ممانانهاأم
ن ا نمب  ا ابلوان همبب ان مانلب ام بوان ك نسبب ار اوبا ب ان  بقافبب ان أ امبكامبمنا ببلنان نابالاببناايببانقن ا

ن مأازقابا أأملنااانهاأمامل  اق لانألم ااان طبلالبقناا11-10منايانقناا1مال اق قان ماكثان  نبا ا
نابا هابوا  سبابالان  بااانمباطاا ب ناوبناملاارقاأاا لباارقا  فلباارقاف  لباا ل انألا نذ ان بللنالما سبقا
ارقار انماطاف  امماثو.

ر اأأمثوا لوان هم اف ارو ابان مانان   ث ان أاا  ان   فلقن ان وناملقن ان ه  قن. ماارناا
ب ان  بباااأ كلبكاروببنافا ببلوان همبب ا ببلال ببنامزبب اسبببلوان  وبب األنان اببب ثابمما سبب ا ببلنان نمبباطا  سببا

قبط ل  امسأ ز  اقبل  الب  ان مااوامهأقرامز ام سان مم عان مو  ان ل ا كك اامز اسبلوان  و ا
ن مأازببقابا أبأملنانهاأمببام األوبب ابانألممبباواا1093 سببن اا191وببنفاقف باا ز ببانقناا10فب ا ببقن  ا

اقمناف ا  مال.

وبطزحامبالاق بقان اامبوا لب انمأمكان مم عان ا نم  اف اأ كلكارونافا لوان هم ان ل امبمزااابم
نألالب امزب ا بب ن ان ممب عان ه نسبب  امالبا امببكلان أبالب افب ان امببو ار انهسبأ  وارثنبباذامما سب ان نمبباطا
ن مان  اقبل  ال قنايكاقفقاف انهمأماكامز ا لنان مالا  ا اوب ابهأ ب ان ماباوا لمبمواروب ابامابنا

نمط ان مانل اهسلمااف ااوان أطق ان أ نق بقا ار   اف ان مسأ بوابا نا ا زأطق ان س لشاقن مسأم ا  
قس م اقأطق ان أاا ث.قبا مقن نثافإنان مم عان مو  انمأمكامز امالا اوا بان اموان ل الاأب اياوب نا

اف اممق لأ ا املشانألونافان م ككثاقف اا  .

اأمبباان ابببقكثا زأمببب لشان موببب  ا قنبب اكيبببقافببب اأابببكنكاروببنافاروببب ابانألممببباو افمبببث انسبببأباك
وءا ان ه  لنامنار  الا لنان  انقنابا   لامنا قنالار ث ام م ا زم اط ان مكمنامناا األن المبأ طا
مزبب ان هبب راه أسبباباوببه اوببا بان امببوارناأ ببقنامز لأبب ارقا لا أبب ان   نملبب اأسبباق ارقاأهببققاممبب ثا

ملن ا بل  اأسببأهلكارفكنب ا اقببل  افببإنان ممب عان موب  ا نمبب ابابكلاأ ملبوا ببلوان همب امببذانمببأ ن ااان أبأ
ا لوان هم امناأأملنان  ق ان اامز ار الونهقنا اماوارا نذاق قانهس اماار لاب ان مم عان ه نس .

ق قاماالنبء امز ان مم عان ا نمب  ارنالسبز   ا بقنارنان وبنكققالابكاوباقب افب ان أاامبوامبشا
 اا اقمبببنامببكلان أوببب لحافمبب ان ه  ببلنا اوببب افلمبباالأازببقابا أ وبببلوابببا نا ا أابب بالامبببناكفببشانهمببأ ن

ن هازبب ابا مببكن لو افببإلناوببنفاوبببءا ان ه  ببلنافبب ا انبب ان امبباوانألاببب نذال هببفان ابببذامزبب اوبببنكققا
ان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذاقل قناف ا ن امناأ ا لفان أ ولوان اب  اف امقنااأال.ا

 زلباالانبب ارلمبااقاببقكواإناأاسبلكاناببالان أ امبكا زامبباوا لب انألابب نذا نابالايبباملابلنأب اإكن لببااق ل
 ناببالاناأمببام اقمببا   ار اروببببحا ببلنان وببنكققال هبببواأ ببكللاقأسببلل ا  بببققان مسببأهلكلنامببنار  امببب  ا
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ن مأمثز اف اأأملنان م ضاقن قهكثا أكنذنااملنل  اقأأملنان اا اقن قفاثا أكنذناان كل  انمباف ان ب ا بقا
السا امز اأءطل ا لوان   ققاما لا.ان أ امكا مااشارقامن  ا زمأ امكانهس ارقالق ا  قي . ما

لمبا سان اامبوا لب انألالب ارقالق ا  قيب ا  ابلافب ان أ امبكامنبكاأبقف  لامزب ان مب قطان مطزقبب ا
ايانقنا.

أابك انهمبا ثان ب ارنان أمب لشان موب  المبشامب قطانهنمبمالا زنابالا  بوا ا مب طان سبنان ببل ا
 امبببنانهنمبببمالا ببب .ار اأطزببببان ممببب عالهببأحان  بببقافببب انهنمبببمالا زوبببنكقق اقمببب طان سبببنان ببل ال وببب

سبن ا وبا بان امبوا أب البأم نامبنانهن ب نطا بك ان نابال اقمزب ارناهلأابباق اا11ن موب  امب طابزبقشا
سن ارلما.اق لنا ال امن اف ان  هااامز ان أبقن نان مبا  ا زوبنكقق ابلنمباان ممب عان ا نمب  ا بلاا39سن ا

ن م قطا  نممالا زناالا  و ا ل  انب  ارنب افب اإطبا الأطزباقف اا  انقنان ممانانهاأمام امثوا لوا
ا1ن ك نسااانإل أقن ل ان أ ا ق اااونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذا  زلب امزب ان مسبأق ان م  ب  

النبء ان أه ل اف امثوا لوان م قطايوكان م افا امز ان أقن نان ما  ا زونكقق.

م قطان أ امبكان أب اف مبأااان اب قفانهيأوباكل اا ماانساوانيواذافم ان اماوا ل انألا نذامن
 زا نمببب افببب ام  زببب امالنبببب ايوبببكان  هبببااامزبببب امناوببببان مبببءواقن أ هبببوابا امبببباوافببب اابببوان أوبببب ل ااا

انهيأواكل  اق  ان أ امكان مسبق ان أ امكاكقنام طان سن ان أ امكان نسب .

م طامكثان امبوامبكثاأءلب نا ام فاان م قطان  انقنل اهسأ  اقان أ امكن مأمثز اف ام طان سناقا
ف هبضاسببنان أ امببكامبمناإطببا اناببالان أ امببكان مسببقان ببل اف مببأ ا أملب ان أسبب لحاألسبببابانيأوبباكل ا

ا73ن مبك  افب اا81/72قل ب ابم أمب ان م سبقلان أمب لا ا ا  وامكياا باضان اماوان مانللنابا أس لح
ان م كاا ناالان أ امكان مسبق.ا7881ما ا

ن مبك  اا81/71ن أ امكان نسب اقن أ امبكاكقنامب طان سبنابم أمب انألمب ا يبلا مااألاإ كنااناالا
 ب نببام ارقاببكوان ممبب عافبب اابببوان سلاسبب انهاأماملبب األاببوام اف بب ان بطا بب  اقل ببب اا7881مببا اا17فبب ا

با سبمارا زامبباوانألاب نذان ببللناأأبقف افببلالامب قطامالنبب امبنامءبباك ثامناوبباممزاببلاقأ  اباا همبب ان مبببابا
ن امواف اإطا ان أ امكان نسب  ان ل الابارنال قنابإ نكثان اامواق كو الأ ووامز اأ امكان ااطوامنا

ياببوا زم نااب اااباش بقنان ملإ  ان  كانألكن ان  انقن  اقهااااش ل ا امو اقهالسأهلكامناإ  اقا لوان م
ا.ن مااشيالان اامواباموامأاق اباكا وق  امز اااملناإ

                                                 
 ان مأازببقابا ناببالان ببكن ز ا وببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ ا75/27/7275مببنان  بب ن ان مببك  افبب اا77ن مبباكثا-1

ا.73ا ان م اشان سابق
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يوب اقل بب ااباشار طان سببنافإنب ال بقوان  ببقافب ان  وبقوامزبب امرمباافب اإطببا ان أ امبكاكقنامب
ق نباا باناباإلم بباناأم بلنان اامبوا لب انألالبب امبنار  بالا بلنان نببقعا اسبن ا17ببا أقف مز امبكثاممبواأ ك بببب

مببنان أ امبببك امأببب اكفببشانمبببأ ن اأ ا بببك ان وببنكققان أببب الزأببب لابابباامنهببب كن ا اوببب اقرنان سببنان أببب اأ ق ببب ا
سببن .الب ببب اأهسببل امببكلاني ببالان امببباوا لبب انألابب نذامبببناا35اأبببب ام أهابب اق بب ان  وببقوامزبب ان أ امببكاأ

نهسأهاكثابأ  الاول ان أ امكان اكلكث ا قنان ونكققا ناالاياملابلنأ الاأب افأ ا ل اياك امز انه ااا
ااكلكث ا او اقماار   أ ا لوان ول ان اكلكثا زأ امكامنارثا اسبزبل امزب اأبقن ناوبنكققان أ امبكا زامباو

 نألا نذ.

سبن اممبوا  ببكاركنب امطزبقباق ب انهسبباااا75 بككاامب قطان أ امبكا زامباوا لبب انألاب نذابمب طا
سنقناامنامب طان سبناا5نماام طان سنال لكا ك افم ان اماوا ل انألا نذابببل ك اناالان اماوانألا نذ ا

ا32سبن ا ز اباواقا35 بك ان نسباذ ار ا بقابزبقشاا55سن ا ز ااواقا32 ك افم ان اماوانألا نذان م ك اباب
سن ا زنساذ اق  ان سنان مطزقب ا ك ا ا بل اكقوان اا لاقننا انااأاكام أها اف ان ا نم ابا نا اهسألاذا

ا لوان هم .

 مببباانسببباوارنان اامببببوا لببب انألالببب ال وببببوامزببب ا ببببقان أ امبببكاكقنامببب طاقيببببفان نمببباطا لبببب ا
زبب اماببباشان أ امببك.فلأ أبامببناأبببقف ان مببأاق ابببوان اببب ثابمقنوبببز اكفببشانهمببأ ن ااا أببب اباببكا وببق  ام

ن أ امبك اماباشان بل الأازب اب وبق  امزب ا   ب افب ان أ امبكام قطان أ امك امما س ان ااموا ل انألال ا
اأقنووانسأهاكأ امنانألكنذناان النل ا زم ضاقن قهكث.أ ماا

مبببباالم ببببنارنان  ابببب اب وبببببقاان   ببببققان م هق بببب ا زاامببببوا لببببب انألالبببب افبببب ايببببانقنان مبببببمانا
أمبام افب ان ا نمبب ا بقامبكلا وببق  امزب ا بوان   ببققان ممنق ب ا زاامبوانألالبب  افب السبأهلكان امبباوانها

 لبب انألابب نذامببنانألكنذناان ن كلبب ا زمبب ضاقن ببقهكثا قناببباام أبطبب اببباألا ان ببل الأ امبباوان اامببوانألالببب ا
فببب اله ببببكقنااقن بببل اله بببكواإلنامبببباامببب ضارقاأاطببببوامبببنان امبببوا اببببلوانأل طبببا  ارمبببباان امببباوا لببب انألابببب نذ

با م ق ثامك ق الاإلنامااأاطزقنامنامما س ان نماطابسببا لوانأل طا انهاأمامل  افلم نارنالأقنووا
اف ا لوانألثناذانماطالابقنسط ارم ااار  لنابا أا  الأقنوواما ان  وقوامز امك قو.ا

قأبأملنان بطا بب ا مبااهالسبأهلكان امبباوا لب انألاب نذامببناأبأملنا ببقنكاان امبواقنألمب نضان مانلبب  ا
 ار ان امبوانألالب  ا  ننباانب  ارنب ا1مز انمأبا اإوابااان امواقن بطا  اأاأب امنام اط ان امبوان أباب 

لنبءبب اأءطلبب ا طببب ا ببقنكاان امبببوامزبب انأليبببواألنا ثلبب امبببنان ماببنان مسبببأ ز اأ ببقنام مببب ا مثببوا بببلوا

                                                 
امبكان زطلفا مكنن-1 ان سابق  ا723ا ان م اش
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ن  بقنا ا اوب افب اابوان أهباعان  قنكاامثوامان ان ن وا سام  انألا ثارقانبايز ان بمبامشاقنألمب ااا
ا قنكاان م ق .

فبببب انألكنذناان اامزل ن مأمثزببببب افببببب ا مبببباارنان امببببباوا لبببب انألاببببب نذام  قمبببببقنارلمبببباامبببببنان  بببببقاا
 ببل  اأءطلبب ا ببلوان   ببققانإلمانبااان اامزلبب اقان  لبباكثان مك سببل اإمبباف اإ بب ان أابقلضامببنانألابب ان قن ك.

 ان مبمانانهاأمبام امبناااب  اقأ سبلنان  بكماااأب ب امطزببالنبءب اأكن  ب افب اابواأامبللاقنمب امازب
ن م كم ا زمكمنلناناأماملباابأقسبلشانطباقان أءطلب ا لمبموار طبا ار ب  ا أبأملنا بقنكاان امبواقنألكنذناا

ان اامزل .اقأب  ام  قن ابا كق ان ل الزاب امازسانهكن ثا النان ونكقق.

م بوان مبك قوابا نسبب ا زاامبواا بولن أ امكار لا قالأ ووامزلب ان مأ امبك ا لباااااشلاأب ام
 بكلال لباا اأملب اببنهسا وباماانألاب لبابلنااق ل انألال  اقانألا ان ل ا انالأز اوان اامبوانألال فاب

ا ا ماا ككا  ارلماا كناريو . كنااشارف ام وام

ا75  نان ااموا ل انألال ارقان ااموانألال ان ل اهالأقف امز ام طامكثان اموان كنلاان م ك ثابب
نمباابن م م ااألكن ن أ امكانمااشا اهالأ ووامز اسن  قثان  بانقنابإ  ايب اإ ب ان  بكانألكنب ان  بانقن  اقن 

ا5أ امكان أ اأ سبامز ارساساسنقناان مسا م ان أ الابارناهاأ وامناا(إمان من  ا)الأ ووامز 
اسنقنا.

نمباالنأ بواإ ب ا ماارن امنان وبهااانألساسبل ا نابالان أ امبكارنب اهال أوب امزب ان مسبأهلكا ق بكواقن 
لاأب الق ا  ققان مأ امكا وامنان  قج انألقهكان م هبق لنا افلق ا  قي امناباكواف ام وامااشامن قو

قفببب ا بببوان  ببباهااهالابببق ارنالأابببك ان ماببباشا اقنألوببقوان م هبببق لنا مببباا بببقام بببككافببب اإطبببا ان  ببانقن
امنامبز امااشان اا  .ا%82ن من قوا

ب سبطانمببأ ن اإاببا  ال بشامزبب امباأقان اامببوااناببالان أ امبكأسبلل االبألاأمقلبوانه بباااقموبا لف
 لبب انألالببب اق بببكوافببب ا بببلنان نابببال اقمزببب امبباأقان اامبببوانألالببب اقوبببا بان امبببوابا نسبببب ا همببب ان امببباوا

ن مبك  اا88/21مبناوبكق ان  بانقنااننألا نذ اإماف اإ  ايسبطامبنان أمقلبواأأ هبوابب ا  لنب ان كق ب انبأبكنذ
ا مأازقابا أ امكان أ اروب ااأأ هوابنه ااان أمامنان قطن .نا7888ما ساا77ف ا

ا  بققابابكن إنان أمأشابا  قاف ان أ امبكان بل ال بقنامزب امبك ان  لباثاببوالنأ بوارلمبااإ ب الق ا
اسلماامنا لااأقفل ان  ك ناان ما ل ا أءطل ا لوان نه اا.هلاأب امسأ  ااق  ل اقفاثان مأ امك ا

اأمام اممقمااقناالان أ امكا او ام  قنابأ  لقان أقن نان ما  الاأب انااراناالان ممانانه
ا زونكقق ار ام ق ثاأ  لقاأناسبابلنانل نكناان ونكققاقنه اأ .
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 ا7881 ا  واسنقناان أسالناااهسلماا  واسن ان م اناالان أ امكان ا نم  ابأ م اما ل ا اا
ك اقنهاأمام  ا لباا بانانابالان أ امبكا زامباواأ له امشان مأءل ناان أ امل اان مااوانهيأواف ااوا

 لب انألابب نذا ب وا ببلوان سببنقناامسبل امببناطب فاوببنكققان أ امببك ا بل  افاأل مبب ا انبااأ وبب ارلمببا ا
 لاا مشاناالان أ امكا  واسنقناانأل م اإ  اأسلل انسأااا  ابهمواأك وان كق  اف ا وام ثاألاوا

اال لم ططببباااإسببببأ نأقن أه لبببب افببب اإلابببباكانهسبببأااا   ااأانببببان أسببببلل ا اق بببل  النبءبببب مقنااببب ان اابببب 
ا. زأسلل 

أمثزاار م ان أ امكارساساجابا اا اف امل ننل ان ونكققان قطن ا زأ امك ان أ اأاكاسبباااف ا ث ثا
ناببالان أ امبكان ا نمبب  ال ببقلاارنامبككان مأ امببكلنامببناااب اقيزبب امببككان ممبأ  لنامببنااابب اثانلب  ابامأبببا 

الأز  ان مأ امكلنانمأ ن ااان اماوان نمطلن. اف لشمز امالا ان أقا

إناأ نلكانه اااناالان أ امكانأااارساساجابأطبلقارنام ان أ امكان اكلكثاف ان ملكنن ان أ ار كثااا
ن ممبب عان ا نمبب  ا بببإا نذنااقرسببا لبايانقنلبب ا مقنااببب انآلثببا ان ناامببب امببنان ابب فانهيأوببباك افبب اابببوا

إهارنا بببلوان  زببقوان  انقنلبب ا ببلاأثبببباا اكلانهسببأ  ن اقنألمببنانهاأمببام ن بطا بب اقمببباممبب واقكولسببم ببلطا
لأطزبان أه ل اا ا لاناامأاااف ان ملكنن امماالاازااا زقواا فل ارقاك ااقنماقنان سلاس انهاأمامل 

اف اإلااكاسلاس اناأمامل امأ له امشان قمشانهاأمام اقنهيأواك امز ان مك ان مأقسطاقان طقلو.

 ز اناالان أ امكا زاماوا لب انألاب نذابابكمااروببحامسبأ  افب اأسبلل  ااأأمثبوافب ان أاب بارماامم
نهاأمبببام  ار اأاببب بان م زهببببلنامبببناكفبببشانهمببببأ ن ااافببب امقنملببببكانسبببأ  اياا اق بببلنافبببب امبببكلان أوبببب لحا
الابا مببكن لوان   ل لبب اباهمأمببباكامزبب ان أوببب لحان مبب ف امبببث ابا نسببب ا همببب ان ه  لن)فبب اابببوا لبباباناببب

ان هاأق ث(ان ماقوامزلاااف اأ  لقان أنمل انهيأواكل ان مسأكنم اف ااوانن هاضام كقكان ابال ان بأ ق ل .ا

لألاأسالواا لان أ اأ كلا زمأ امكارقا لق ا  قي اأاأب ااكامن هم  ااااماا ماانساوارنان م
مبنانألاب ان بقطن ااألكنب نااباشسب طا بلوان طب ب افب ا بوامب ث.ا بل  انب  ارنب النبءب ارناهال بوامبزب ان م

ابا مام امن .15.ق لسابنسب ا195منا  وان ماكثاا12/78 ماا ككواساب اايانقناانألكن ان مممقن

ن ب ااف ا زقواناالان أ امكاف ان ا نم اممقما اقناالان أ امبكا زامباوا لب انألاب نذا اوب ااإن
 ااافبب ام بببكمأاااأبببكمللامنوببب اأمثزبباافببب ان  هبببااامزبب ان نابببالابم قماأببب ان  ا لببب ابأكملمبب ابابببكثاإوببب 

ن أمبامناببلنان مبكمنلن ان بل الأبق عاببلنااملبشارفب نكان ماأمبشا ز مباذامزب ان أمبأاان بل ايبكال بوام ببوا
نأ باواناببالان أ امببكاإنارن مازببسان ببقطن انهيأوباك اقنهاأمببام افب ا ببلنانهطببا الب  ان أمبامن.ا لبباا

سببببلماامببببنا لببببا املببببكنناأ وبببببلواهامبببب وان  سببببمز اهال ببببوان مامالببببا ان ا نمبببب  اإ بببب اناببببالال ببببقلامزبببب 
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نهمبببأ ن اا امبزببب ان مبببنح اسبببنان أ امببببك امبببكثانهمبببأ ن .اقن أببب اأاأبببب امقنمببببوايقلببب الأقيبببفامزلابببااأببببقن نا
ا1قكلمقم اناالان أ امكامنااا  اقن  ك ثان م نمل اقنقمل امالم ان مأ امكلنابوه امام .

ن أ اأبنا سانلاابباامزب اأ سبلنان  بكماااامو ن ان أسلل اباهسأهاكثامنان أطق ان أ نق قا  قرلما
باابق ابطايبب ان مببهاان أبب اأاأببب اب ببقام سبببا زمببكمنلناناأماملببا ا اوبب اقرناببااروببب االناانسببأاماوا

اقطن  انماف ان  امسا مأاااف اأ ملكان نه اااقم ا ب ان ءش.

مزب ان مبكمنلنان  ااانباأاكلكان أناللانهكن  ابإمطاذار مل ا  م   لب افب ان أسبلل ايوبكان أسبالوا
نماذاونكققان أ امكانه ألاط ان ل الزاأاإ ل اف انأل مااان ااب ثان ل ايكالم اباااونكققا ناأماملا اقن 

ا.ا2ن أ امكارقاونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذابامأبا وامسكقوامناأ امكان اماوا ل انألا نذ

 أ امبكاقأ سبلناركنمب النبءب اأقطلبكاقمنا ناانسأطلشارنانسأنأ ارن ا ز هبااامزب اكلمقمب انابالان
ك اب ان أمببامنان ببل الاأببب ان كمامبب انألساسببل ا ناببالان أ امبكافبب ان ا نمبب  اق سبببا رلنبباال بب الببألا اوبب ا
بأقملب ارفب نكان ماأمبشاهسبلماان من ب طلنا بك ا لمبااان مبمانانهاأمبام ابمبك ار ملب امنوب ان أمبامنا

 مسبا اماسبكنا بك انابالان أ امبكا ءلب انألاب نذاببا   ن ان ل ال قنامق عابلنالامب انألالباو اروببحا بلنان
ن مأازببقابببا أناللان ببكن ز ا وببنكققان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذامببنا بب واا75/27/7275ن مبك  ا

نسبببأ كنث ا  زلبببب انإلمبببب لاقنهأوبببباوان مقمببببقم اأ ببببااسببببزط ان مببببكل ان اببببالان أبببب اأ أبببب راببببب نم انإلمبببب لا
هل ااقأسا امز اأطقل اكمامماااقمأاباأاااقأ للمااايوكاأ  لقار كنفاقنهأواوان كن ز اقن  ا ا  اقأن

ا.3ن ونكقق

ن مأازبقابا أ امبك اهسبلماابأ هبواا21/ا88 لاابا نا اإ  ان أاكل اان أ اااذابااان  بانقنا
ن كق بب ابنه ببااان أمببامنان ببقطن )منحان ماا ببكلن(اق ببلناإ  بباقان ماامببااا ز ببكانألكنبب ان  ببانقن افبببإنا

امكا)ان ونكققان قطن ا زأ امكاقن ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ(اروبحاناالان أ 

                                                 
اا7227ن ثان ان سكنس ا اأ  ل ا قوان ا فانهيأواك اقنهاأمام  ان مازسان قطن انهيأواك اقنهاأمام  -1

  .777ن  ا772ااا7227اقنناا72ن كق ثان اام ا

 ان مأمبمناأنابللان وبنكققان بقطن اإل ألاطبااان أ امبكاقسبل و ا17/27/7221ن مبك  افب اا59-21ن م سقلان أنهلل ا يلا-2
جا ا72/21/7228ن مبببببك  ا ا721-28ن مابببببكوابا م سبببببقلان أنهلبببببل ا ا28اا21/27/7221ن مك  ببببب افببببب ا ا72جا امببببككا

ا.ا1ا ا75/21/7228ن مك   اف ا73كا مك
ن مأازببببقابببببا أناللان ببببكن ز ا زوبببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمببببام ا ا75/27/7275مببببنان  بببب ن ان مببببك  افببب اا77ن مببباكثاا-3

.قأب ب افاا لب ا ببلوان  زلب ا  أوباوا  بنان أا ببب ا73ا ا25/21/7275ن مك  بب افب ا ا71جا امبكك ان  بااابءلب انألاب نذ
ان  كلث .
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لسباواباببضان أ سببلناا ا لببااسباوان وببنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلبب انألابب نذافاممبباا
ا1مزلا اكج.اا7.3يك ابباا7227ما لاا  واسن ا

اممببببااهسببببلماابأقنوببببواأ نلببببكامببببككافببب  لا ببببلنان أ سببببنان مز ببببقااإهارنان أ ببببقفاهابببببكارنالاببببوايا
 بببك اا وقوبباأ ناببشامبببككان ممببأ  لنان بببل الاببقكارساسببباا زبطا بب اق بببلنان أابب بانهاأمبببام ان مأ امببكلناقا

نذ اممبببباالسببببأقابا سببببباأ  لبببب ان مازببببسان ببببقطن ا ان وببببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمببببام ا ءلبببب انألابببب
مألبا ناان أبب اأ بكماااق ببلنامبنا لبباانامبب امبنا لبباانإلنألنهيأوباك اقنهاأمبام اإمبباكثان ناب افبب ا بلوا

ان أ ا لفان أ اأأطزباا.

قف ا لنانإلطا افإننباانب  ا أ للبفامناقمب ان مبمانانهاأمبام اقمناباانابالان أ امبكامبشان م بلطا
نهيأوبباك اقنهاأمببام ان مأطبببق اباسببأم ن  النبءبب ان أأ لبببكامزبب امبب ق ثان  هبببااامزبب امناقمبب ان مبببمانا

ن أ ايامااقسأ قلامزلابااكنممبا ا  بنالنبءب اكمماباامبناط ل أ ثلبفان مبقن كانهاأمام ابمباكمااانألساسل ا
قأنقلاابببا ان بببل الأبببأأ ابأقسبببلشايامبببكثان ممبببأ  لن اقفبببأحان ماببباواهسبببأثما ارمبببقنوان مبببمانانهاأمببببام  ا
قأ ملكان نه ااار ان أ  لاف ان نه ااامنا  وامب  انم لاف  امأطق ثا مبطان مازقماااقن  كناان زا ا

قن لبب ان أببب اأاببألابأ لبببللان ناببالان مبببا  امزبب البببكام أوببلناقن أببب النبءبب ارناأسبببا لافبب ا زبببقان أبببقن نانه أ
ا.2ن ما  

إماف ان  امقنوز ان او ن اف ان أسلل ا او امنا  وان أأ لكامز اأ  لقار كنفان  م   ل ا
ن مبببببماناا ان مأازببببقابأنابببببللاوببببنكقق75/27/7275ن قهملبببب ابببببكوان ااقلببببب افبببب ان أسببببلل ابم أمببببب ايبببب ن ا

انهاأمام ا ءل انألا نذ.

قرلمببباامقنوبببز اأ سبببلنان  بببكمااان م كمببب ان بببل اأازبببب امبببنا ببب وابطايببب ان مبببهاا اوببب ابابببكامبببباا
اروب االنااأطبلقاقطن .ا

باببضان أببكنبل ان أب الم ببنارنان ببكمااا  زبقوامزمقسبب األ مبب انابالان أ امببكافبب انبق كاقفب انأل لبب ا
ن أا ببب ان امزلبب ان سبباب  ا ببك ان وببنكققان ببقطن اا ب وقمببنان ا نمب  اقل بب امزبب امببقذاك نسبب ان مقمببقعا

امفن  ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ

                                                 
 ا7227سبببن ا زسكنسببب انألقو ا فانهيأوببباك اقنهاأمببام بقوان اببب ل ا بببببببأ  اام ببببباك انهاأمب بببقطن انهيأوببن مازببسانا-1

ا.721اا ان م اشان سابق
بببببا أناللان ببببكن ز ا زوببببنكققان ببببقطن ا زمببببمانانهاأمبببببام اان مأازبببببق ا75/27/7275مببببنان  بببب ن ان مببببك  افبببب اا77ن مبببباكثا-2

ا.73ا ان م اشان سابق ان  ااابءل انألا نذ



 خــامتة
                

 - 291 - 

نإلكن  اقن ما  ان أطال اإن ابكنل ا أ اأ قنان أكنبل ا ااار ث اناام اقفاا ل النبء ان  لالابامزل ا
م ا ءلبببب ا وبببناكلقان مبببمانانهاأمببببام اق بببقامببباالأبببببشا ا لببباجا ببببك ان وبببنكققان بببقطن ا زمببببمانانهاأمبببا

انألا نذ.

لالببألان امببوامزبب ام ا بببب اممبب وا لببابان أ وببلوا  مببأ ن ااان أببب اأمببقوامببنحان أ امببكاقل ببب اثبب
م  ارقابأابب بان من بب طلنابببأكنذاببا  مباذامزبب ان أابب بانهاأمببام ان بل البب أبطابببكق وابا امببوا لب ان  سبب

ان أ نماأالانأااوا لمااان ممانانهاأمام اقلم نال  اببم

فببب ان ببكق ان  بببانقن ان ببل اأزابببب امهأمببل ان امبببوافبب اماببباوام ا ببب ان امبببوان ءلبب ان  سبببم ااإمبباكثان نابب ا-ا
ا.27-75قن اموامز ارنالوبحا وان اماوامو رابالاق قاماااسكاب انقنان ما ل ان أ ملز ا

إهاا أأم اف  ان أا بانهاأمام اقل  ابأ ثلفان م نيب األمقننا لمااان ممانانهاأمام ان ل اهالأا-
ل  اباإلماف اإ  ارنال قنامكك لا اف اف ان ملكنن.اقف ا لنا يبلنامك زلناقلق ا هاذنااق ب ناامابم ن

بأناللاكق نااأ قلنل األمقنناا7221نإلطا انساوان اموان ل ايامااب ا لمااان ممانانهاأمام اسن ا
ن هاا لبب اقن سبب م افبب ان م نيبب األاببواإفبباكأالابأ نلبباااقرسبا لباممزلبب امببنامببأنااارناأاطبب ا مامب ان م نيبببا

قرلمبباابأ هلببب ان م زهبببلنامببناطببب قامسبببحان ببكلقنان مأاز ببب اب لببباكنااق  نمبببااااأ  لببقانأل بببكنفان مسبببط ث 
اببب نذناامالنببب اطب ببباا  بببانقنان ما لببب ان أ ملزببب ا ا798-75قن م سببببقلاا ا27-75ن أبببأ ل افببب اابببوامببب قطاقن 

  ن  ااابا ممانانهاأمام ا زاماوا ل انألا نذا.

اان ممانانهاأمام ا بطام يااامشااملشان  طاماااقن أمباق ابلنابااألابواأبقفل الابامز ا لماا-ا
قساموا هلز ا م ا بب ان أاب بانهاأمبام .اقفب ا بلنانإلطبا انبك جانهأهباقان بل ايبالابب ان وبنكققان بقطن ا

مأ طاقكابلشارقا ل  ااأبا ن سزطااان امقمل  اب لاارثناذاأاامزاااا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذامش
 ا88/779زأازلمب ا يبلا مز امأاامزلااان  وقوامز امااكثانهسبألهاذاقنهنأسبابامبنا بلنان وبنكققاقف باا

ا.ق  لناأسا لاف انمأوااا كثان أا بانهاأمام 

ن  مببامل اقن ابب ان م مبب لناألابواأسببالوامامب ارمببقننااااباالابباأناببللانبكقنااممببواممبأ   امببشان ا-ا
ن مأببقف ان  ببواب بب اناوبباقبااارثنبباذاركنذامامب ان أ وببلوان اببب  ان بل الموبز  ان منا مبباا ان ببللنالأز بقا
ن أابب بانهاأمبام ان مسباو ا مبباالنبءب اإمباكثان نابب افب امبككانألمببقنناابوا ز ب قجامبنار مب ان أمقلببوافب ا

ا. ن ل الاأب ااكايزلواإلناماايق نابا مام ان منقط اب
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رف نكان ماأمشامزب امبك ار ملب امنوب ان أمبامناالنبء ان  لالابأ ثلفان  م اان أ سلسل ابءل اأقمل ا-ا
.قألاواأهالوامالا ان أمبامنان بل ال بقلامزلب ان نابالا  بواهببكاف امااوان ممانانهاأمام ان مق عابلنال

امناأ سلنان  كمااان أ اأ كمااا لمااان ممانانهاأمام اقلألال  م

اأ سلنانهسأ باو. -

 ن أ هوابا من  طلنابأ ث امنال اقاكل . -

لبا لوان المااامنان من  طلناقل  ابإ كنااف قعا الوان الماااب زن ط امناأ  ا -
ن ببقطناأأبببقف امزببب امبببككاماأبببب امبببنان من بب طلناقل ببب األابببواأسبببالواممزلببب انهأوببباواقن م نيبببب ا

ن مأازبقابا نابالان ببكن ز اا75/27/7275قبا أبا  ان أءطلب اق بقامبااأاسبكافازلببااببا   ن ان مبك  افب ا
امام ا ءل انألا نذ. زونكققان ممانانهاأ

نببب اهسببأم ن ا بببلنان ناببالاقمزببب ان امببقلا بببوارنامبب ان مبببمانانهاأمببام افببب اركنذا سبببا أااالانبب ار
نهاأمامل ان سامل ابنااراألاواأبقفل ان  مالب انهاأماملب ا ابلوان مب نمحانهاأماملب ان مباله ا ا م مب ا

 قن اا ثاق با ان سناقنأل نموالنبء م

هاأمبام ام لببكنامبنان سببزطاااقن وب  لااان أبب اأك بكانسببأ   لأااارناأمبنحارنامب ان مببمانانا-
ن ما لببب اقنهكن لببب  امببببماناا ابببكلاأببببك وان كق ببب افبببب ارمقن اببباان أببب اأاأببببب ارمبببقنهامامبببب ام ووببب ا زمببببكمنلنا

ان ا ملنا   طا انهاأمامل .

ارناأهاوارنام ان ممانانهاأمام اراا ثاأ ولوانهمأ ن ااا أ اأممنامسأق اما  امنا-
ن أ وبلو امزبب ارناأامببوا ببلوانألنامبب امزبب اأ وببلواكلقناببا اقأ ببافحان أابب بانهاأمببام امسببأهلكثامببنا

اممانااان أ ولو.

رناأامبببوامزببب اأا لببب امهابببقلان أمبببامنانهاأمبببام اقر ملأببب افببب ان  مالببب انهاأماملببب اببابببكلاااا-
ا لببببب اأابببباواناببببلان مبببببمانانهنسببببان اقنهاأمببببام  ا أببببب الأببببكنفشان م زهببببلنابأ  اماببببباا أسببببكلكان أ نمبببباأالان م

انهاأمام اب نامااالنأل اكقنا اا ا اب  لاق كمال.

فأحابابانسأثما ارمقنوان ممانانهاأمام اقأهالز اقأااللانأل بارا أسا لامامكناانهسأثما اا-
بهاا ل اف ان أمقلو اق أ ال قنا لنانهسأثما انااحال  قار  نضان ونكققالاببان أمبالا بلوانألنامب ا

ا نذان أ قطااان   م ا ل  .بمقمقعان ا ك نسااانإل أقن ل ا ممانان اا اف ان أمقلواقن 
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سببلماانابببالان أ امبببك ابامأببببا وانابببالاه لببااأا بببسا بببلوان اناوببب ان ببكق انألساسببب ا زمبببمانانهاأمبببام  ا
اإهارناناامأ اقب ام الأقيهانامز اإنااش اإلماكثان أق لشاياك نجامز انمأوااافثا انأل م اف اراواي لب

 نيأواك اكنمل.إ
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I- باللغة العربية:راجع الم 

         أوال :الكتب

 الكتب  العامة.-أ

 .ا751 اا7839ر مكامطل اهللا ان  امقسان سلاس  ان طبا ان ثا ث  ا .7

ن اببب ذاار ملبب اسببزلمان ان أناببللان  ببانقن ا ا يببااان امببوافبب ان أمبب لشان ا نمبب   ام يبب ان امببوان ه كلبب   .7
ا.7277 اكالاج ا3ن ثان  اطا

 سلنامبكان زطلبفا مبكنن ان أأملنبااان النلب  اك نسب اأ زلزلب امبامز األ  بالان ب  ناقن أبأملناقنهمألبا  ا .1
ا.7225 ا7منمق ناان  زب ان   قيل  اطبا ا

 7892 زلوان مماع امباكئاإكن ثانألمماو امطبا اااما ان مقوو اا1

ا.71ازكاناق  ان ما سانان ا ب اهبنا1

ا.7859 امطبا انو امو  ان  ا  ث ا7م مكافكنكامانا ان  انقنانإلكن  ان مو  اقن م ا ن اجا5

 7819م مكا اموا لز  ا انا ل ان مكسسااان اام  امنمق نااااما ابل قاان ا بل  اا3

ا.7838 سنا ل ث اروقوايانقنان امو ان ا ذانألقو ام كان امو ا.1

 ان ا نمبب  ا11طاا-ببنام نبقنا-ا  ان ا نمب   اكلبقننان مطبقمبااان اامالبب ناكلب افمبلو ان  بانقنان أابب.1
ا.1999

ا.7221ف   ا  نق اوا ح ان  امواف ان  انقنان أاا   اكن ان نم انبنا زكقن ان نم ان ثان ان طبا ا.ا8ا

ا.1093 سلنان نق   انألمماوان أاا ل اقن أاا  ام أب املناممس اكن ان الوا زطبام  ا.19

ا.7227نا انل ان قال اف ان  انقنان أاا  اقيانقنانألمماو امقفلا زنم اقن أق لش ان ا نم  امز اب.77

 ا1  قاهللاان ا ب ابنان مالك  ان قال اف ان  انقنان أاا  ان ا نم   اكلبقننان مطبقمبااان اامالب اط.77
ا.7221ن ا نم  ا

ا.7221مال ان ا نم  ان طبا ان ثا ث  ابقبمل ام نكارم  نن ان ناالان  مام  اكلقننان مطبقمااان اا.71
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طا   ا سلن اك لوارمقننان  ماثاقن مانان   ث ام ي ان مأ امب اقن مبقنطناببأمقننان  مباذاقط ل ب ا.71
ا.7227نهسأاان ابال اكن ا قم ا زطبام  اطا

نم  ا اكن ا مقم ا ز72/21 ل وا  لم  اأ قلوا قانهنأهاعان كنملان  ا قانمألا اف ااوان  انقنا.75
ا.7272ن ا نم  ا

ا.7229نبلواو   ان ا ا ان ه   انوااقأطبل ا اكن ان اك  ان ا نم  ا .73

منامبب ان امببوا–لقسبفاإ لبباس انهأاا ببااان أمبب لال ا  بقننلنان امببوان ا بلبب افبب ان أمب لاااان  كلثبب ا .71
ا.7881سن اا71ن ا بل ال.ع.ع.ان اككا

ا نمب  اقن م با ن اكالاجاببنام نبقن امبا سا امبام هقا اسزسز ان  انقنانهيأواك اقف باا زنابالان  .58
ا.1997

 .7891ا واموطه ان   لم  ام رايانقنان اموان ا نم   ان ا ذانهقو اك.ال.ج ان ا نم  ا .78

 نمببكا نمبببك ام يبببااان امبببوان ه كلببب اقن اماملببب افبب امبببقذان أمببب لشان ا نمببب   اكلبببقننالان اامالببب اببببنا .72
ام نقن اك.ا.

ك نس ام ا ن اف اماالل ان اموان كق ل اقن ا بل  ا– الاراا ثان قمشاس م امبكان أقنبامبكان  زلل ار  .77
ا.7228كن ان نام ان ا بل  ان  ا  ث ا

ال  ابنا از  ان  ب ثاف ان طبان م م  امطبا امما اي ف اباأن  ابكقناسن انم . .77

ا.7271ف ان  انقنان ا نم   اكن ان ااما ان اكلكث انهس نك ل  اام ن ابنامما  امان ان أقثلق .71

بببببك نن انإلكن ثان م زلببب  اك نسببببااافببب ان مهببببا للاقن مبببباكئان اامبببب  اكن ان نامببب ان ا بلبببب  اام مبببكام مبببك .71
ا.7893ن  ا  ث ا
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 الكتب الخاصة: -ب

ر مكا سنان ب م  ان مبباكئان اامب ا زأأملنبااانهاأماملب اقأطبل اأاباافب ان  بانقنان م با ن اكن ان ه ب ا .75
ان ا ب  امو  ابكقناسن .

نانقالببببف لببباااأسبببقل امنا مبببااان امببببواقن مبببمانانهاأمبببام افببب ان  بببانقنان ا نمببب   اكار ملببب اسبببزلمان  .73
ا.7225 ا1ن مطبقمااان اامال  ان ا نم  ان طبا ا

 سلنامبكان زطلفا مكنن ان ممانانهاأمام ار  امب اقأطبل اأب  اك نسب اأ زلزلب امبامز  امنمبق ناا .71
ا.7227ن  زب ان   قيل  ابل قا اطبا ا

ا.7815ن ممانانهاأمام اقأطبل  اف ان ا نق ااواكقاماك ان سالك  .79

 ا7مببببام اسببببزمانامبببببكان ما بببب  ان مببببمانانهاأمببببام افبببب امببببقذان ماببببالل ان كق لبببب اقن امزلبببب  ان مازبببببكا .78
ا.7889منمق ناان  زب ان   قيل  ابل قا ا

 اببببكقنا7م لبب اإببب ن لل اك نسببااافبب ايببقننلنان مبببمانانإلاأمببام ان  رسببما ل اقنهمببأ ن ل اقن ا نيلبب  اج .12
اسن .

ا.7899-م مكافا ققان باما ان أأملنااانهاأمامل اقنااماااف ان ممز  ان ا بل ان ساقكل  ا .17

ام مكا سلنامنوق  ايانقنان أأملنانهاأمام  اكقناطبا  اكقناسن . .17

م مببكا سبببناياسبببل امبب ران أأملنبببااانهاأماملببب  ان نابببالانألساسبب اقن بببنالان م مزببب  اكن ان مطبقمبببااا .11
ا.7272قاا7221 اطبا ان اامال  انإلس نك ل 

 فلببقاسببب م  امبب رايبببانقنان مببمانانهاأمبببام  ام أببب ان ااماببب انأل كنلبب  ان طباببب انألق بب  ابلببب قا ا .11
ا.7883

سببلنام مبببقكا ببب لل اأوبببمللان منامببب  ان ال بببوان أنالمببب اقناببب نذناان امبببو اطباببب انألق ببب  ام أبببب ا  .15
ا.7883ن  امكاباممانانأل كن ا

ملبببب افببببب ان ببببب كان ا بلبببب  امااببببكان ب ببببقااقن ك نسببببااان ا بلببببب  ام مببببكا زمبببب امبببب نك ان أأملنببببااانهاأما .13
ا.7817-7817

 .7223 اكن انأل ه  ان  ا  ث ا1ف ان أأملنااانهاأمامل  اط ممانااماوا امو ان قسلطا .11
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ا.7891ر مكامقي ان مزلا  ان قسلطاف ان أم لاااانهاأمامل  اكن ان  أب ان  ا  ث ا .19

 أأملنااانهاأمامل امنان قااألنان نا ل اقن أطبل لب  امطبابشامبكان   منام مكاكنققك ام رايانقنان .18
ا.7839مكسس انأل  نل ا

ا.7817لقسفام مكا امو اأطبلقان أأملنااانهاأمامل  ان ا ذانألقو ا .12

اكن –ك نس ام ا ن ا–سلكام مقكا ممان ان قسلطاف ام رايانقنان امواقيانقنان ممانانهاأمام ا .17
ا.7272ن ث اف  انأل كن ا

ا.7818 ا7ربقان ساقك ان قال اف ام رايانقنان أاملنااانهاأمامل ا اطا ممان .17

ا.7883ثان ماا ف انإلس نك ل  اأم مكا سلنامنوق  ايانقنان أأملنااانهاأمامل  امنم .11

ا.7271سماتي الطيب ،التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي ،دار الهدى ،الجزائر ،. 11

ك نس ام ا نب افب امابالل ان امبوان كق لب اقن ا بلب  ا–ن  زلل ار  الاراا ثان قمشااس م امبكان أقنبامبك15
ا.7228كن ان نام ان ا بل  ان  ا  ث ا

.طبببببا قام مبببببقكامببببببكان سببببب لان سزقسببببب ا نيأوببببباكلااان أأملنبببببااانهاأماملببببب ا كن ان نامببببب ان ا بلبببببب  ا13
ا.7272مو  

 ان مازببكان ثبببان  ان أأملنببااانهاأماملبب افببب ام مببقكاسبب م ان م ببام  امقسبببقم ان أمبب لاااانهاأماملبب 11
ا.7272مقذان ه  اقن  واذاقن م اماث ان م   ان مو  ا  وكن ناان  انقنل  ا

موبطه ان امباو ان قسببلطافب ان أأملنببااانهاأماملب  اكن ان مطبقمبااان اامالبب  انهسب نك ل  اموبب  ا19
7891. 

 ثانيا:   المذكرات والرسائل :

ااماببب ا–ك نسببب ام ا نببب ا–ن مبببمانانهاأمبببام ا–زببب ا الببب ا رط ق ببب اك أببق نوامببببا  ام مبببكامام مببك.ا18
ا.7853ن  ا  ثا 

مببببباكثاأق لبببببشان بببببك و ا52ا .امبببببكان   بببببللاموبببببطه ان مببببب ياق ا رط ق ببببب اك أق نو ن أأملنببببااانهاأماملببببب اقن 
اأ واانيأواكاقما ل امام .ااما ان  ا  ث.
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اافب ان أمب لشان موب  اقن م با ن ااامابب ارنامب ان ماامبا–نوب  امبباسا ممبان ا سبا  اك أبق نو ا.اا57
ا.ا7891ن  ا  ث ا

 لبثلا قمبب  ا سبا  اك أببق نو ان مبمانانهاأمببام افب اسببق لااق بنبانا)اك نسبب ام ا نب ( ااامابب ا بنببان ا.ا57
ا.7888-7222

نهأاا ااان اام ا  م   ل انهيزلمل اف ان ابا لاا سا  اك أق نواف ان   قق ما  امز اناا ان مالف .ا51
ا.ا7277 ب  ا اااما املناممس امو  ان ا

كق اوبناكلقان مبمانانهاأمبام افب اأ  لبقان أنملب اا- سبا  امااسبأل  فبق  ام مبكاوبا حان مام  .ا51
ا.7221ونااذ اااما انهاأمامل اف ان لمن 

ن  م   لب افب اأطبلبقانابالان أ امبكان مبكن افب ان اب نق اا سبا  امااسبأل  ر ب لام سبنامابك ان لاس   .55
ا.7899و ل  ان ان مسأااما

. ق  ابز اسلا ن أأملنااانهاأماملب امزب امبقذان مما سب ان  مبامل ا مبل  ثاناالب ان ك نسب ا نلبواإابا ثاا53ا
 .7228-7223ن مك س ان ازلاا ز ماذا ن كفا ان سابا امم ا 

 باللغة العربية: الفقهية والدراسات الخاصة المقاالت ثالثا: 

ا77ن ببب اا72كأم انألقوا زامالبب ان ا بلببب ا زمببمانانهاأمبببام  ابلبب قا امنامبب ان امبببوان ا بلبب  ان مببب-51
ا.ا7277مباطا

مبكان  زللان  ام  ام ا  ان أأملنااانهاأماملب انه ألا لب افب ان بكقوان ا بلب  امازب ان امبوان ا بلب اا-59
ا.7819كلسمب اا77ن اككا

 ا19أمام  امازب ان امبو ان ابكك اكنقكان  طلب ان م   ل اقن  م   ل اف اأطبلقانالان ممانانهاا-58
ا.7898سن ا

 اا31 ااا7897ك نسبببااا بنانلبببب  امازبببب اأوببببك امببببناق ن ثانإلمبببب ل امببببككا ببببانقنان ثببببان  امببببباطاا-32
ابانقننان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ابلنان قنيشاقنآلفاق ام   ان نم ان زبنان .

نذثافبب اناببالان أ امببكاقن مببمانانهاأمببام ان اببب ان اببب ان م بباملنانأل كنلببلن ان أمبب لاااان ن ابلبب  ايبب اا-37
ا.7221ن م املنانأل كنللن اب اام كلامناط فان م ام ام مكا  قامكلك اممان انأل كن ا
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ن وببنكققان بببقطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألاببب نذ اأ  لببب ا ببقواأ هبببوان كق بب ابا هبببا قان أ ملزببب اا-37
قطن ا زمببمانانهاأمبببام ا ءلبب انألابب نذ اكلسبببمب ان  ببااابمبباب ان أ امببكان مسبببككامببنايبببوان وبببنكققان بب

ا)قثل  ا ل امنمق ثا(ا72اا7222

ق ن ثان امبواقن  مالب انهاأماملبب اقن أ بقلنان مانب  امزأ بب ان مبمانانهاأمبام  اأببك وا بقوان ناببالاا-31
ا.77 اا7889ن ا نم  ا زممانانهاأمام  اما سا

ان ممانانهاأمام  ا نألكنذنا .امزأ  ان ممانانهاأمام  اسز ان  ماث اأك وا قوا-31

ا.2000ما ساا11إ  اا04 امو ان ا بل ام لان ملخ ا27مكأم ان اموان ا ب  ان كق ثاا-35

ن ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءلب انألاب نذ امامقمب ان نبكقناان ااقلب ان ممبأ   اببلناق ن ثاا-33
 ن اكواقوناكلقان ممانانهاأمام .

مقلبوان مبمانانهاأمبام  ان بكق ثان أك لبلب ا بقوان مبمانانهاأمبام ان قنيبشا ا كام مكالس اط قاأ-31
ا.7277 اإوكن امنام ان اموان ا بل  اسن ا7272كلسمب اا71-78قنألفاق انقن مطا

ن ونببكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ امامقم ان نببكقناان ااقلب ان ممبأ   اببلناق ن ثاا-39
ا.2000نهاأمام  اسن ان اكواقوناكلقان ممان

ك نسب ا ببقواا–مكل لب ان أ وببلواقن منا مبااا ان وبنكققان بقطن ا زمبمانانهاأمببام ا ءلب انألاب نذا-38
ا.7227ر أقب اا-م نيب انهنأساب

ك نسبب ا بببقوان أبببقن نان مببا  ا زمبببمانانهاأمبببام ابأببقنسا  أ ببباكان ابببالان أقنسبب ا زمبببءو اوبببناكلقاا-12
ا.31 ااا7225اق ام   ارفقانهأواو اأقنس اكلسمب ان ممانانهاأمام ان قنيشاقنآلف

منامبب ان امببوان ا بلببب  ارثبب ابببب نم انإلوبب رانهيأوببباك اقن أ ببقهاانهيأوببباكل اقنهاأماملبب امزببب اا-17
رنامب ان أأملنببااانهاأماملب  اق يبب اممبوا  سببأالا زبفان ابببكاهللا ان طب قان مثزبب اهسبأثما افببامضارمببقنوا

 ا افثا اب نم انإلو رانهيأواك امز ارنامب ان مبمانانهاأمبام  اإوبكن ان أأملنااانهاأمامل ا ماا
ا ا.7272منام ان اموان ا بل  ا

ن أبببأملنامزبببب ان مببب ض ان وببببنكققان ببببقطن ا زأأملنبببااانهاأماملبببب ا زامبببباوانألاببب نذ انناببببا امكل لبببب اا-17
ا.7881 ان ك نسااانه وامل اقن أالل ايطاعانهم لاقن أقثلق امطبا اا.ق.ا.ن ايسنطلن
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ن أببأملنامزبب ان مبببل ق   ان وببنكققان ببقطن ا زأأملنبببااانهاأماملبب ا زامبباوانألاببب نذ انناببا امكل لببب اا-11
ا.7881ن ك نسااانه وامل اقن أنالل ايطاعانهم لاقن أقثلق امطبا اا.ق.ا.ن ايسنطلن ا

نناببببا امكل لبببب اان أبببأملنامزبببب انألمقمببب  ان وببببنكققان ببببقطن ا زأأملنبببااانهاأماملبببب ا زامبببباوانألاببب نذ ا-11
ا.7881ن ك نسااانه وامل اقن أالل ايطاعانهم لاقن أقثلق امطبا اا.ق.ا.ن ايسنطلن ا

ن أ زلبببببببفاقن منا مبببببببااافببببببب اماببببببباوان أأملنبببببببااانهاأماملببببببب  ا انناا مكل لببببببب ان ك نسبببببببااانه وبببببببامل ااااااا-15
ا.7881قن أنالل ايطاعانهم لاقن أقثلق امطبا اا.ق.ا.ن ايسنطلن ا

ن امبببواقن مبببمانانهاأمبببام  امزأ ببب ان مبببمانانهاأمبببام  اسبببز ان  مببباذ اأبببك وا بببقوانابببالااق ن ثا-13
ا.7889ما ساا-نألكنذناا-ن ا نم  ا زممانانهاأمام 

ن ونكققان قطن ا زأأملنااانهاأمامل  ان مزأ لااان ااقل ابلنا لمااان ممانانهاأمام اقيطاعاا-11
ا.7889قننان اكن  ا قوان أ ولوان اب  ا  مأ ن اا اا

مبا   امزل بب ماك لببوانابب نذنااأ وببلواكلببقنا لمبااان مببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ ان وببنكققاا-19
ا.ا7889ن قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ ااقننا

ن وبنكققان ببقطن ا زمببمانانهاأمببام ا ءلبب انألابب نذ امامقمبب ان نببكقناان ممببأ   ابببلناق ن ثان اببكواا-18
ا.7222مام  اسن اقوناكلقان ممانانهاأ

 : النصوص القانونيةرابعا

 نصوص تشريعية-0

ن مأازقابقمبشانابالااكلبكا زأأملنبااانهاأماملب ان ه  لب  اا7817رف لوا25ن مك  اف اا71-17نألم اا-
ا.28/21/7817 ان مك   78جا امكك

ا78/77/7815ن مأمبببمنان  ببببانقنان أاببببا  اجا اواا7815سبببببأمب اسببببن اا73ن مبببك  اا15/58نألمببب ا يببببلا
 اجا ا28/77/7883ن مببببببببببببببببببك  افبببببببببببببببببب اا71/ا83األم .ن ماببببببببببببببببببكواقن مببببببببببببببببببأملاببببببببببببببببببب7211ااا727ن ابببببببببببببببببككا

ان اككا77/77/7883و  1 اا11 

ا17 ان مأمثبوافب ان  بانقنانألساسب ان ابالا زاامبو اجا امبككا25/29/7819ن مك  افب اا19/77ن  انقناا-
ا.7819 سن ا
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سببببن اا79ااانهاأماملبببب  اجا امببببككا ان مأازببببقابا أأملنبببب27/21/7891 ان مببببك  افبببب ا77/ا91يبببانقنا-ا-
ا.7883سن اا17 اجا امككا23/21/7883ن مك  اف اا83/71ألم ا.ن ماكواقن مأملابا7891

ا.71/27/7229ن مك   اف اا21 جا امككا71/27/7229ن مك  اف اا27-29قن  انقنا

ا.7277لقنلقا25ن مك  اف اا29-77قن  انقنا
، المعييييدل 7891لسيييينة 28تعلييييق بالتقاعييييد، ج رعيييدد ، الم1983/07/02، المييييؤرخ فيييي12/83القيييانون  -

 .7881لسنة  72، ج ر عدد77/21/7881المورخ في  81/25:بالمرسوم التشريعي معدل -والمتمم:

ا.7883سن اا17 اجا امككا7883لق لقاا23ن مك  اف اا83/79م ااألقب

با أ امببك اجا امببككان مأازبقاا12/83ن ماببكواقن مبأملا ز ببانقناا1997مببا اا31فب ا ان مببك  ا71-81قنألمب 
ا.7881 اسن ا19

 ا20 ان مأازببقابا أ امببك اجا امبببكك12/83 ان ماببكوا ز ببانقنا1999/0322 ان مببك  افبب ا03/99ن  ببانقنااق
ا.7888سن ا

 ان مأازقابا أ نمااان م زهلناف امااوان ممانانهاأمام  ا7891لق لقاا7ن مك  اف اا91/71ن  انقناا-
ا7891 سن اا79جا ا يلا

ن مك  ب اا55جا امبككا7891لأمبمنايبانقنان ما لب ا سبن اا73/77/7893ن مك  ا93/75انقنابا  ا-ماكوم
ا.12/77/7893ف ا

ا89جا امبككا7888لأمبمنايبانقنان ما لب ا سبن اا17/77/7889ن مبك  ا89/77با  انقنا يل-مماكواقمأمل
ا ب.ا7178 ممانامالا71مك   اف ا

ا.71/77/7221 باا17 اج. امككا7221ب انقفما72ن مك  اف اا21/71ن ماكواقن مأملابا  انقنا-

ا79 ان مأازببببقابمنا مببببااان مببببمانانهاأمببببام  اجا امببببككا27/21/7891ن مببببك  افبببب ا 75-91يبببانقناا-
ن مك  بببببب افببببببب اا92جا امببببببككاا77/77/7888ن مبببببببك  افبببببب اا88/72مبا  ببببببانقناماببببببكواقمأمل ا7891 سببببببن ا

ن مك  بببببببببببب اا77مبببببببببببككاا اجا 71/27/7229ن مبببببببببببك  افببببببببببب اا29-29 بببببببببببب.قن  انقنا7172مبببببببببببابانامبببببببببببالا23
ا.اا27/21/7229

 ان مأمبمنامببطا لهلب انسبأء وانأل نمب ان ه  لب ان أاباب ا29/77/7891 ان مك  اف ا91/78  انقنان-
 اجا72/21ن مزء ابا  انقناا7891سن اا52  م  ان قطنل اقل ككا  ققان منأالناققناباأال اجا امكك

ا.اا7272 اسن ا13 امكك
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 ابببا27ن مك  بب افبب اا23لأازببقابمهأمببل ان امببو اجا امببككا23/27/7882ن مببك  افبب اا82/21ن  ببانقنا-
ا ب.7172مالا

 ان مك  ببب افبببب ا30 ان مأازبببقابا سبببباوان أابببا   اجا مببببككا11/91/1009ن مبببك  افبببب اا09/11ن  بببانقنا-
ا.1119 اا11/91/1009

 افب ان مك  با71 ان مأازبقابا يبااان امبو اجا ان ابككامبككا1990رف لبو21ن مبك  افب اا11/90يبانقنا يبلا
ن مك  بببببببب اا39 اجا امببببببككا7887/ا77/77ن مببببك  افبببب اا87/78با  ببببانقنا-مماببببكواقمببببأمل.7882/ا75/21
ا.7887/ا77/ا75ف ا

 سببن اا27 ان مأازببقابأ امبكار نمببوان مبباكنذ اجا امببككا29/27/7887 ان مببك  افبب ا87/27ن  بانقنا يببلاا-
ا.7887

ن  هببااامزبب ان مببءواق مالبب انألاببب نذا الأمبببمنا7881مببا اا73ن مببك  افبب اا81/28ن م سببقلان أمبب لا ا-
ا.7881 اسن ا11ن للنايكاله كقناممزالابوه اهاإ نكل  اج.ا  امككا

 ان م كاا زأأملنامنان بطا  ا هامكثانألا نذان بللنا73/25/7881ن مك  اف اا81/77ن أم لا اان م سقل-
ا.7881 سن اا11يكاله كقناممزالابوه اهإ نكل األسبابانيأواكل  اجا امككا

ن ببببببل ال ببببببككانسببببببب انهمببببببأ ن افبببببب ان مببببببماناا73/25/7881ن مببببببك  افبببببب اا81/77ن م سببببببقلان أمبببببب لا اا-
ن مببك  افببب اا83/75مببباآلم اماكواقمأمل بببب.7171ل ان  ابب اا77ن مك  ببب افبب اا11نهاأمببام  اجا امببكك

 اجا77/21/7888ن مبك  افبب اا88/21مبا  بانقنامابكواقمأمل.قا7883 سبن اا17جا امبككاا27/21/7883
ا ب.ا7179لقان  ا ا21ن مك   اف اا72 امككا

 ال ببككارسباسانمبأ ن اااقركنذناان مبمانانهاأمببام  اجا77/27/7885ن مبك  افب اا85/27نآلمب ا يبلا-
ا.اا7885 سن اا25 امككا

ا72 ان مأازببببقابمانبببب ان مانبببببكسان  بلبببب ان ا ببببا   اجا امبببببكك27/27/7885ن مببببك  افببببب اا29-85نألمبببب ا-
ا.25 اا73/21/7885ن مك   اف ا

ان مأممناأناللامان ان مأ ال.ا7885ما ساا77ن مك  اف اا85/71 يلااألم ن-

 ان ل ال ككان  قنمكان أب اأ  بلان وبنام ان أ زلكلب اقن  ب فا7883لنال اا72ن مك  اف اا83/27نألم ا يلا
ا.1 ااا1ن اككاا7883لنال اا71جا  ا يلا
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ا.7888سن اا75كا جا امككا ن مأازقابا ماا كاقن مالا7888رف لواا25ن مك  اف اا21-88ن  انقنا-

ابم قطامما س انألنمط ان أاا ل .ا ان مأازق7221 ماا71ن مك  اف اا21/29ن  انقنا
ن مك  بب افبب اا71 ان مأازببقابأناببللامانب ان مقثببق اجا امببككا72/27/7223ن مببك  افبب اا27-23يبانقنا-1

ا.75 اا29/21/7223

ا7229-7221ن  انقنان مكن ان ا نم  .طبا ا

ان مأممنان أقال ان ه    اجا امككا21/29/7229ن مك  اف اا 29/73ن  انقنا- ا.ا7229 اسن ا13 

 ان مأازبببببقابأ كلببببببكامببببب قطاق لهلببببببااانسبببببأء وانأل نمبببببب ا75/29/7272 ان مبببببك  افبببببب ا72/21ن  بببببانقنا-
ا.ا7272 اسن ا13ن ه  ل ان أابا ا  م  ان  او ا زكق   اجا امككا

يولييييو  71المؤرخييية فيييي  12، ج ر عيييدد 73/21/7275ي ، الميييؤرخ فييي27-75الماليييية التكميليييي قيييانون - 
7275. 

 النصوص التنظيمية:.5

 المراسيم التنفيذية.-أ

ن مأازبببببقاببببببا أناللانهكن  ا المبببببااان مبببببماناا27/29/7812ن مبببببك  افببببب اا12/773ن م سبببببقلان أنهلبببببل اا-
ا ب.ا7182اماك ان ثانل ا28ن مك   اف اا39نهاأمام  اجا مككا

 ان بل ال بككام أببق ان  بكمااانهاأماملبب ا7897مببا اا75ن مبك  افب اا97/718يببلان م سبقلان أنهلبل ا اا-
ا3ن مببك  افببب اا81/793.ان ماببكواقن مببأملابا م سبببقلان أنهلببل ا7897 سبببن اا72ق لهلبب اأمقلزاببا اجا امببككا

ا.7881 سن اا11 اجا امككا7881لق لقا

ا91/77 ثبببببان امبببببنان  بببببانقنان مأازبببببقاب لهلببببب اأنهلبببببلان انبببببقننانا77/27/7891ن مبببببك  اا91/71ن م سبببببقلاا-
ا.7891 سن اا1ن مأممنان أأملنااانهاأمامل  اجا امككا

 ال بببببببككا لهلببببببباااأطبلبببببببقان ببببببببابان ثبببببببان امبببببببنان  ببببببببانقنا28/27/7895ن مبببببببك  افببببببب اا95/17ن م سبببببببقلاا-
ن مابكواقن مبأملابا م سببقلاا7895 سبن اا28 ان مأازبقابا أ امبكاجا امببككا27/21/7891ن مبك  افب ا91/77
ا.7883 سن اا55 اجا امككا79/28/7883ف اان مك  ا83/172
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ل بككاياممب ان امبباوان ممببالنابباألا نذافبب اماباوان مببماناا28/27/7895ن مبك  افبب اا95/11ن م سبقلاا-
لق لبببقا23ن مبببك  افبب اا87/711ن ماببكواقن مبببأملابا م سببقلان أنهلببل اا7895سبببن اا8نهاأمببام  اجا امببككا

ا7887سن اا57 اجا امككا7887

 ان م بككاإلمبأ ن ااان مبمانانهاأمبام األوبنافا اوب ا28/27/7895ن مبك  افب اا11-95ن م سبقلاا-
ا.7895 اسن ا28 اجا امككامنان مكمنا الاناأماملا ا

ا.7887 سن اا57جا امككا23/21/7887ن مك  اف اا87/715مبا م سقلان أنهلل ا يلاماكواقمأمل

ا.7881 سن اا91جا امككاا77/77/7881ن مك  اف اا81/111مابا م سقلان أنهلل ا يلاماكواقمأمل

ا.7889 سن اا77جا امككا75/27/7889ن مك  اف اا89/18مابا م سقلان أنهلل ا يلمماكواقمأمل

ن مأازببببقابا مبببببمانانهاأمبببببام ان  ببببااابا امببببباوا لببببب ا 28/27/7895 ان مبببببك  افببببب ا15-95ن م سببببقلا-
 ان مبببببببك  افبببببببب ا111-83 ان مابببببببكواقن مبببببببأملابا م سبببببببقلا7895 سببببببببن اا8ن ا لبببببببكثان  سبببببببمل ا يبببببببلاانألاببببببب نذ 

 ن مببببببببببك  افبببببببببب اا798-75قن مزءبببببببببب ابا م سببببببببببقلان أنهلببببببببببل ا.7883 اسببببببببببن ا11 اجا امبببببببببككا12/77/7883
ا.ا5 ااا37 جا امككا71/77/7275

ن مأممنان أناللانهكن  ا زممانانهاأمام  اا72/29/7895ن مك  اف ا95/771ن م سقلان أنهلل ا يل-
ا.7895 سن اا15جا امككا

 ان مأمبببمنان قمبببشان  بببانقن ا وبببناكلقان مبببمانا21/27/7887ن مبببك  افببب اا87/21ن م سبببقلان أنهلبببل ا-
ا.7887 سن اا27نهاأمام اقن أناللانإلكن  اقن ما  ا زممانانهاأمام  اجا امككا

ل بككان أواوبااان وبنكققان بقطن ا زمببماناا7881مبالقاسببن اا75ن مبك  افب اا81/778ن م سبقلا يبلا-
ا.7881 سن اا11وانإلكن   اجا  ا يلانهاأمام ا ءل انألا نذاقأنالم اقسل ا

 ال بببببببككاأق لبببببببشانسببببببببب انهمبببببببأ ن افببببببب ان مببببببببمانا23/21/7881ن مببببببببك  ا81/791ن م سبببببببقلان أنهلبببببببل ا يبببببببل
ن مبببببببك  افببببببب اا83/173مبا م سببببببقلان أنهلبببببببل ا يبببببببلمابببببببكواقمأمل.7881 سبببببببن اا11نهاأمببببببام  اجا امبببببببككا

ن مبببببك  افبببببب اا88/777يببببببلامبا م سببببببقلان أنهلبببببل ا امابببببكواقمأمل.7883 سببببببن ا59 اجا امبببببكك27/72/7883
ا.7888 سن اا17 اجا امكك77/21/7888

اجا امككا21/21/7222ن مك  اف اا7222/52مبا م سقلان أنهلل ا يلقماكواقمأمل ا.7222 سن ا72 
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 ان مأازببببقابأ كلببببكامبببب قطان أسببببالوافبببب ايببببقنملا72/72/7885ن مببببك  افبببب اا172-85ن م سبببقلان أنهلببببل ا-
ا.21 اا75/72/7885  اف ان مك اا32ن  ب نذان  مامللن اجا امككا

ن مأازبببقابأا لببببفان نمبببباطااان ه  لبببب اقن م ببببككاا71/27/7883ن مببببك  افبببب اا31-83ن م سبببقلان أنهلببببل ا-
ا.79/27/7883ن مك   اف اا21 م قطان أساباوه ان ه راق لهلاأ  اجا مكك

كثانألق بب ا ال بككا لهلباااأطبلببقار  بالان مبا7883لقنلببقا25ن مبك  افب اا83/729ن م سبقلان أنهلبل ا يببلا-
ا7883 سن اا15ن ل ال ككارساسانمأ ن اااقركنذناان ممانانهاأمام  اجا امككا85/27منانآلم ا

ل بككامب قطانه أ باقابمانب ام افاب اا7883سببأمب اسبن اا7ن مك  اف اا83/787ن م سقلان أنهلل ا يلا-
ان بلشابا م نلكث.

للنام افا ان  ساباااف ان مكسسااان مأازقاب لهلاااأاا12/77/7883ن مك  اف اا83/117ن م سقلا-
ن امقملب الناان طبابشان وبنام اقن أابا  اقم ن ب ان ب بااقن أنملب اق لمبااان مبمانانهاأمبام اقن ببكقنقلنا

ا.7883 سن اا11ن امقمل الناان طابشان أاا  اق لنان مكسسااان امقمل ا ل ان مسأ ز  اجا ا يلا

ن مأازبقابمب قطان  لببكافب ان سباوان أاببا   اجا اا79/27/7881ن مبك  افبب اا81/17ن م سبقلان أنهلبل اا-
 سببن اا51 اجا امببككا7881رقاا73ن مببك  افب اا81/177 ان ماببكواقن مبأملابا م سببقلان أنهلببل ا يبلا5مبكك

ا.اا7881

ن مأازبقابمب قطاا7881 مباا73ن مك  افب اا81/177ن ماك  ابا م سقلا81/17منان م سقلاا71ن ماكثاا-
ا.7881 سن اا51كن  لكاف ان ساوان أاا   اجا امك

ن مأازببقابإمببباكثان  لببكافببب ان سبباوان أابببا   اجا اا79/27/7881ن مببك  افببب اا81/17ن م سببقلان أنهلبببل ا-
ااا72ا71/29/7881ن مك   اف اا51مككا

 ا73/29/7881ن مك  بببب افببببب اا51 اجا امبببببككا73/29/7881ن مبببببق  افبببب اا81/171ن م سببببقلان أنهلببببل ا-
ا.72اا

 ان م بببككان مبزبب انأليوببب ا زامببشاببببلناماامبببااا77/77/7881 ا ان مببك  افببب173-81ن م سببقلان أنهلبببل -
ا.ا7881 اسن ا15نألوقو اجا امككا

لبلنانهأهايل ان مز   اب  اقمقمقمااال ككاا7881 سن اا97 اجا ا يلا117/ا81ن م سقلان أنهلل ا يلا-
 اقن منأاببااا لهلب انهسبأهاكثامبناإمهباذاكفبشان موبا لفان مسبببق اقنألمب ااان مسبأهلكلنامبنا بلنانإلمهباذ
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مببنانهأهايلبب ان مز  ببب ابا م سببقلان أمبب لا ان سبببا فاا77إ ببب اا7ن وببلكهنل ان مأ هببواباببا ا نابببشان مببقنكامببنا
ان ل  .

ن ببببل ال بببككاوبببب  لاااق لبببب ان امببببواا7227ر أببببقب اا79ن مبببك  افبببب اا119-27ن م سبببقلان أنهلببببل ا يببببلا-
ا.7227 سن اا31قن ممانانهاأمام  اج. امككا

ن مأمببمناأنابللانإلكن ثان م   لب افب اق ن ثان امببواا79/72/7227ن مبك  افب اا27/118ن م سبقلان أنهلبل ا-
ا.7227 سن اا31قن ومانانهاأمام اجا امكك

 ان مأمبببببمناأنابببببللان وبببببنكققان بببببقطن ا17/27/7221ن مبببببك  افببببب اا59-21ن م سببببقلان أنهلبببببل ا يبببببلا-ا-
ن ماكوابا م سقلان أنهلبل اا 28اا21/27/7221 ان مك   اف ا72إل ألاطااان أ امكاقسل و اجا امككا

ا.اا75/21/7228ن مك   اف ا73 اجا مككا72/21/7228 ان مك  ا28-721

ا.23/29/7229ن مك   اف اا15 اجا امكك21/29/7229ن مك  اف اا717-29ن م سقلان أنهلل اا-

 ن مأازببقابأ كلببكاممبمقنان بطايبب انه  أ قنلبب اا79/21/7272ن مببك  افب اا773-72ن م سبقلان أنهلببل اا-
ا الا وان ا جاق مان ان و  اقم قطاأسزلماااقنسأاما اااقأاكلك ا.

 القرارات الوزارية:-ب

 ان مأازقابأأسلساناالاأبأملنان مبل ق  ا زامباوا لب انإلاب نذا12/77/7851ن   ن ان ق ن  ان مك  اف اا-
ا.21/27/7859ن مك  اف اا27ف ان  طاعا ل ان ه    اج. امككا

 ال ببككايقنمببكاقا لهلبباااأنسبببلقارنامبب ان مببمانانهاأمبببام ا77/25/7881 ان مببك  افبببا79ن  بب ن ا يببلاا-
ا.7881 سن اا17  ا نذاق ل انألا نذ اجا امكك

 الأمببببمنان أنابببللان ببببكن ز ا زوببببنكققان بببقطن ا زأأملنببببااانهاأماملبببب ا77/21/7889ن   ن ن مبببك  افبببب اا-
ا.ا7889 سن اا13 زاماوانألا نذ اجا امككا

 ال بببككا لهلببباااقمببب قطانوبببكن اسبببنكناان   لنببب ا هامبببكثان وبببنكققا7888 لبببقالقا75ن  ببب ن ان مبببك  افببب اا-
 ..7888 سن اا12ن قطن ا زمااماا اجا امكك

قن مأمببمنا فبشايلمب اماامبااان مببمانانهاأمبام اقمن ب ان أب المن اببااا73/72/7221يب ن امبك  افب اا-
ا7227 سن اا13ن ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ اجا ا يلا
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ان مأمثواف ان أناللان كن ز ا زونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل ا75/27/7275ن   ن ان مك  اا-  
ا.25/21/7275ن مك   اف اا71نألا نذجا امككا

 :المناشيرابما

ن مأمثبببببوافببببب ان منمبببببق ان ابببببالا أطبلبببببقايبببببقننلنان مببببببماناا72/77/7887ن مبببببك  افببببب اا87/27ن منمبببببق ا -
ا لكثان  سمل ا(.نهاأمام ا)ا ل امنمق ف ان ا

 التعليمات:إجراء العمل.-د

ن  باااب لهلب ا فبشامب ق ا بك ايامب ان أ  لبقاا7223مبا ساا12/لااالا/ا7/7223إاب نذان امبوا يبلا-
اه أ ابافاوان أ قل اقنسأاماوان م ق .

ق ن ثان امبواقن مببمانانهاأمبام  ان وببنكققان بقطن ا زمببمانانهاأمبام ا ءلبب انألاب نذ اإابب نذان امببواا-
ان  او ابإا نذان م    .ا7223رف لواا77/الااالا/ا27/7223ا يل

ق ن ثان امواقن ممانانهاأمام  ان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ اإا نذامموا يلاا-
ان مأازقابإا نذان ماا م اق لهل اأثبلأاا.ا 71/28/7223/لااالا/اا23/7223

ققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ اإا نذامموا يلاق ن ثان امواقن ممانانهاأمام  ان ونكا-
ان مأازقابإا نذان ماا م اق لهل اأثبلأاا.ا71/28/7223/لااالا/اا23/7223

ن  اوبببب اببببببإا نذان أ وببببلوامببببناط لبببببقاا7223اببببقنناا1/لااالا/البببببقلاا21/7223إابببب نذان امببببوا يببببلا-
ان م م ان  مام .

ا/ان  ااابإا نذان  ا ان أ ها ./الااالاا21/21/7223إا نذان اموا يلاا-

 ان وببببباك ثامببببببنان مكل لبببببب ان اامببببب ا زوببببببنكققان ببببببقطن ا75/28/7221ن مك  بببببب افبببببب اا21/751ن أازلمببببب اا-
ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذ.

 :الجماعية االتفاقيات: 3

 .7887نهأهايل ان امامل ا وناكلقان ممانانهاأمام  ا

ا1نهاأمبام ا ءلب انألاب نذاقن ء فب ان قطنلب ا زم مب لنابأبا لخانهأهايل ان مب م ابلناونكققان مبماناا-
ا.قثل  ا ل امنمق ث.7223كلسمب ا
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ن مأمبببببمنانهأهايلبببببب اا71/28/7885مبببببنان  ببببب ن ان بببببق ن  ان ممبببببأ  ان مبببببك  افببببب اا7طب ببببباا بببببناان مببببباكثاا-
قمز    اان نمقلال ان مطب  امز انهأهايلااابلنا لمااان ممانانهاأمام اقن مكسسااان امقمل ا زو  

ا.7881 سن اا73جا ا يلا

ا-ن  امنام  واباCASNOSنهأهايل ان مب م ابلنان ونكققان قطن ا زممانانهاأمام ا ءل انألا نذا-
مم ا مقامقس اكنيل اساب اابا ا نم  ان ممثوابمكل وان االان سلكابالطام مكامنااا  اقن ء ف ان قطنل اا5

عافزسببطلناق يزب اقم   بباان  ملسبب ابببا ا نم ان ممثزبب امببناطبب فا زم مب لنان  مببامللنان  ببامناكلقننابباابمببا ا
قأأمبمنا بلوانهأهايلب اا7223كلسبمب ا1 ملسان ء ف ان قطنل  انألسأالام مكام لفامنااا ار    افب ا

بنقكاب لاارنان بنكان ثا االأممنان أ نمااان م م ان  مام انأااوان ونكقق ارمااب ل ان بنقكاأأممناا5
اااوان م م ان  مام .ن أ نمااان ونكققاأ

 القوانين المقارنة:خامسا:

ا.7811رقااا73 ان مك   ا11 اجا امككا7811 سن اا37ن  انقنان مو  ا يلاا-

ا18ن ماكواأل  بالايبانقنان أبأملنانهاأمبام ان وباك ابا  بانقناا7881 سن اا721ن  انقنان مو  ا يلاا-
ا.79/21/7881)م   (ابأا لخاا71 اج. امككا7815 سن ا

ن مأازبقابنابالان أأملنببااانهاأماملب األوب ابانألممبباواقمبنافبب اا7813 ا سببن ا729ن موب  ا  بانقننا-
ا  مال.

 ان مأازببببقابأ بببكناانابببالامق ببببكا مبببلان  ببببكمااا71/77/7885ن مبببك  افببب ا725ن  بببانقنان أقنسببب ا يببببلا-ا
ن مبببك  افبببب اا727بانبببقننارنامببب ان أ امبببكاقن ااببب اقن ببببايلنامزببب ايلبببكان  لببباث ان  نمبببكان  سبببم ان أقنسببب امبببكك

ا.7179 ااا78/77/7885

 سادسا : االجتهاد القضائي:

 يمبل ان وبنكققان بقطن ا زمبماناا21/27/7272ن واك ابا511775ي ن ان م  م ان ازلااأ اا يلااا-
كق لببب اا 78مبببكا)راك(ا ن بب امبببنانمبب ثان م بببام ا ن اببككا–ن ا نمببب ان ااوببم ا–نهاأمببام ا ءلببب انألابب نذا

 .7277سطلفا كلسمب اأوك امنامنام ان م املنا 

اا2215/29أ باا يبلاا25/27/7229ن   لان واك امنام  م اب جابقم ل ل ان  سلانهاأمام ابأبا  اا-
 ا.قثل  ا ل امنمق ثابلنا)شاشا(اقاونكققان ممانانهاأمام ا ءل ان ا نذااق ا  اب جابقم ل ل  
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انهاأمبببام ا م  مببب اق ببب نن . ن  سبببلا77/77/7229 ن وببباك ابأببا لخاا29/ا5179ن   ببلان  مبببام ا يبببلاا-
ا ل امنمق .

 تقارير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي:سابعا : 

ان مازسان قطن انهيأواك اقانهاأمام  اأ  ل ا قوان ا فانهيأواك اقنهاأمام  اا-

ا.7888 اما ا71ن كق ثان اام اا7889ن سكنس ان ثان ا

قنهاأمبببام  اان أ  لبب ا ببقوان ابب فانهيأوبببباك ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك اقانهاأمببام  اممبب قعا-
ا.7222 اما ا75 ان كق ثان اام ا7888ن سكنس ان ثان ا

ن مازبسان ببقطن انهيأوباك اقانهاأمببام ان أ  لب ا ببقوان اب فانهيأوبباك اقانهاأمبام ان سكنسبب اا-
ان اام ا7222نألقوا ا.7222 انقفمب ا73 ان كق ث

م  ان أ  لبب ا ببقوان ابب فانهيأوبباك اقنهاأمام  ن سكنسبب ان مازببسان ببقطن انهيأوبباك اقانهاأمبباا-
ا.7227 اما ا71 ان كق ثان اام ا7222ن ثان ا

ن مازبببسان بببقطن انهيأوبببباك اقانهاأمبببام  ان أ  لببب ا ببببقوان اببب فانهيأوببباك اقنهاأماملا سكنسبببب اا-
ان اام اا7227نألقوا ا.7227نقفمب اا78ن كق ث

ن سكنسبب اا ان أ  لبب ا بقوان اب فانهيأوباك اقنهاأمبام ن مازبسان بقطن انهيأوباك اقانهاأمبام ا-ا
ا.7227 ااقننا72ن كق ثان اام اا7227ن ثان ا

ن سكنسبب اان مازبسان بقطن انهيأوباك اقانهاأمبام  ان أ  لبب ا بقوان اب فانهيأوباك اقنهاأمبام ا-ا
ان اام ا7227نألقوا ا.77.ن كق ث

ن سكنسبب ااوان اب فانهيأوباك اقنهاأمبام ن مازبسان بقطن انهيأوباك اقانهاأمبام  ان أ  لبب ا بقاا-ا
ا.77 ان كق ثان اام ا7227ن ثان ا

ن سكنسبب اان مازبسان بقطن انهيأوباك اقانهاأمبام  ان أ  لبب ا بقوان اب فانهيأوباك اقنهاأمبام ا-ا
ان اام ا7221نألقوا ا.71.ن كق ث
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Abstract: 

The social security system covers all professional categories including non-employed 

persons and of the inevitable acquisitions more important achievements of the Social Policy 

of the Algerian State; where the system of specific social security to non-employees showed 

up as an independent body administratively and financially since the 92-07 decree. 

The Decree contains the legal status exposes the legal situation of the Social Security 

Fund and the administrative and financial organization of the latter. Its management has 

quickly become dependent on local decentralization of the province of agencies from 2015. 

The fund social security non-employees oversees coverage of the pension right of self-

employed insured and who have benefited from conditions during his life. And the 

management préstasion nature of diseases and materniteés. Similarly its Jouissances are 

transmitted to his heirs posthumously. 

The study basic problem lies in the financial balance of non-employees pension 

system, and the environment in the variability of the evolution of developments in the 

economic and social fields of the Algerian community, 

This requires a fight against the problem of social fraud, for those who do, this is what 

comes to support complementary financial law 15 -01 and recently reproduced by the 15-289 

decree. This decree provides for preventive measures, incentives and disincentives against 

assign. 

The resolution of this problem lies in the activation of the intensification and 

diversification of the collection of resources, paving the way for the investment of social 

security funds, and thus give more powers to improve services and rationalization of 

expenditure. The solidarity support element will ensure the sustainability of the system. 

Keywords: Social Security- Retirement- budget Balance- Funding- direct pension- 

reversionary pension- benefit in kind- cash benefit – entitled. 

 

 

 



 

 

 عنوان الرسالة: نظام التقاعد لفئة العمال غير األجراء في الجزائر.

 لملخص:ا

وا ل انألا نذابناالانابا  امنار لام أسبااالاأب امكاماز ان ممانانهاأمام ا املشان همااان مانل ابماافلالان اما
كن لااقما لااإ لااأاسكاناالان ممانانهاأمام ان  ااابا اماوا ل انألا نذا الم امسأ ز اا ن سلاس انهاأمامل ا زكق  ان ا نم ل 

كن  اقن مبا  ا زمبمانان مأممنان قمشان  انقن ا وناكلقان ممانانهاأمام اقن أناللانإل ا99-01منلاوكق ان م سقلان أنهلل ا
ا.7275نهاأمام  ابواروبحاأسلل  االاأمكامز ان  م   ل ان م زل امناط لقان ق اهاان قهمل انبأكنذنامناسن ا

 قان أ امكا زمكمناناأماملاان ل الأقف امز ان م قطا أءطل ان باإلم نفاقالأ هواونكققان ممانانهاأمام ا ءل انألا نذا
اف ا  كنذناان النل ا زم ضاقن قهكث ا ماالسأم ا لنان  قاف ام وامااشامن قوا لق ا  قيب امبنابابكان مطزقب اطقنوا لاأ  اإم

اقفاأ .

مز اأقن ن ان ما  ااناالان أ امكا زاماوا ل انألا نذم افا ا ماارنان مم وانألساس اف اك نس ا لنان مقمقعاال مناف ا
امم وان أا بانهاأمام م ا ب ا ق قانألم ان ل الأطزبااأمام ان ا نم  اف ااوان مسأاكناان مأءل ثاف ان م لطانهيأواك اقنه

ن ل اأممنار  الاأمالال اقر   اا110-19 قأاسكامك  نابا م سقلاا91-19أأ كاب انقنان ما ل ان أ ملز ااق قاماا زم زهلناب  ا
مناط لقاأ ثلفاالأأأ ان ل ااأهالوان أ ولوألابم اوالإل وا لنانألناا النان ناال كمل ا او ابا أمقلواف امقناا ان م زهلنابا

مطباذاسببزطااارقسبشا اببلوان وبناكلق اإمبباف اإ ب اأ سببلناا ن مبقن كاقأنقلاابا بهببأحان ماباواهسببأثما ارمبقنوان مببمانانهاأمبام  اقن 
اكلمقم ان ناال.امنامأن اممانان  كماا اقأ ملكان نه اا اقكملامنو ان أمامناان ل 

ن مبامب اا ان أبقن نان ما   ن ماباشانانهاأمبام  ان أ امبك ان امباوا لب انألاب نذ ان أ وبلو ان أمقلبون مبماالكلمات المفتاحية:
الق ان   قق.ان النل ا نألكنذناان ن كل  ان من   نألكنذناا ن مااشان من قوا 

 

 

Le titre de la thèse : 

Le système de retraite du travalleur non-salariés en Algérie. 

Résumé  

Le systeme de la sécurité sociale couvre tous les catégoriés professionnels dont les travailleurs non-

salariés et ce de par les acquisitions inévitables des plus importantes accomplissements de la Politique Sociale de 

l'Etat algérien ; où le régime de la sécurité sociale spécifique aux travailleurs non-salariés s’est présenté en tant 

que corps indépendant administrativement et financièrement depuis  la publication du décret 92-07.  

Ce décret contient le statut juridique expose la situation légale de la caisse de sécurité sociale ainsi que 

l’organisation administrative et financière de cette dernière. Sa gestion est vite devenue dépendante  de la 

décentralisation locale des agences de wilaya dès 2015.  

La Caisse de la sécurité sociale des non-salariés supervise la couverture du  droit de retraite du non salarié 

assuré et ayant bénéficié des conditions requises  durant sa vie.  Ainsi que la gestion de préstasion en nature   de 

maladies et des materniteés.  De même ses Jouissances sont transmissibles à ses ayants droits à titre posthume. 

Le problème de base de étude, réside dans l'équilibre financier du système de retraite des non -salariés, et 

ce dans l’environnement  dans la variabilité de  l'évolution des développements dans les domaines économique et 

social du milieu  algérien,  

Ceci nécessite une lutte contre le problème de la fraude sociale, pour ceux qui le font, c’est ce que vient 

d’appuyer la loi financière complémentaire  15 -01 et récemment reproduit par  le décret  15-289. Ce décret 

prévoit des dispositions préventives, incitatives et dissuasives à l’encontre de l'assigner. 

La résolution de cette problématique réside dans l'activation de l'intensification et la diversification de la 

collecte des ressources, ouvrant la voie à l'investissement des fonds de sécurité sociale, et donner ainsi des 

pouvoirs plus afin d’'améliorer les services et la rationalisation des dépenses. L'élément de soutien de la 

solidarité assurera la pérennité du système. 

Mots-clés : Sécurité sociale – Retraite – Salariés- Non-salariés -Equilibre budgétaire- Financement –Pension 

directe - pension de reversion –préstasion en nature – préstasion en espese – ayant droit. 
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