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      19761976      ديسمبر سنةديسمبر سنة      99      الموافقالموافق      13961396      الحجة عامالحجة عام      ذيذي        1717فيفيمؤرخ مؤرخ           106106    --  7676      رقمرقم  أمرأمر
    ، المعدل والمتمم.، المعدل والمتمم.يتضمن قانون المعاشات العسكريةيتضمن قانون المعاشات العسكرية  

   

 
  الشعب باسم

  إن رئيس الجمهورية،
  بناء على الميثاق الوطني،  - 
  منه،   198   وبناء على الدستور السيما المادة  - 

 
   :  يلي   ر مايأم
 

داء من أول       "قانون المعاشات العسكرية "تكون األحكام المرفقة بهذا األمر   :  المادة األولى ا ابت   ويسرى مفعوله
   . 1977   يناير سنة 

  
ى ذوي  م وعل بيهين به ى العسكريين والش وقهم،   وتسرى عل ذين     حق ة توال وقهم الناتج ن  همن شطبعترتب حق م

  (*) . 1967، أو المعترف بها منذ أول يناير سنة هذا األمر مفعولابتداء من تاريخ سريان    ة،السجالت أو الوفا
 

   . الفة لهذا األمرختلغى جميع األحكام الم  :  2   المادة
 

   . الجريدة الّرسمية للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية   ينشر هذا األمر في  :  3   الماّدة
 

   . 1976   ديسمبر سنة   9   الموافق   1396   الحجة عام   ذي   17   لجزائر فيحّرر با

 
 بومدين   هواري                                                                                       

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
 .233، صفحة 1979مارس  27المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  استدراك في) *(
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  ةةــــات العسكريات العسكريــاشاشــون المعون المعــانانــقق
  

 الكتاب األول
  معاشات التقاعد العسكرية

 
 الباب األول
  ةأحكام عام

 
ى  د العسكري     :  المادة األول ة،        إن معاش التقاع ة شخصية وعمري باههم تعطى للعسكريين      هو منحة مالي   ،وأش

  . حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية قاموا بها إلى   مكافأة عن الخدمات التي 
ي    يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها،   إن مقدار المعاش الذي ه      يضمن للمنتفع بها ف ة خدمت نهاي

  . آان قد شغلها   المسلكية أوضاعا مادية لحياة آريمة تتناسب مع آرامة وأهمية الوظائف التي
ن أن ؤول مع   يمك كريي اة العس د وف د بع ه،   اش التقاع به ب ى ذوي   أو المش ذين   إل ه ال انون،   حقوق نهم الق ا    يعي وفق

   . هذا الكتاب   للشروط المحددة في
 

  :  يستفيد من أحكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري  :  2   المادة
 وأشباههم من جميع الرتب، العسكريون  -  1
 القصر، هماموأيتالباقون على قيد الحياة أزواجهم   -  2
   . أصولهم الباقون على قيد الحياة ،عند االقتضاء  -  3
 

ق ه      )ةلدعم( :  3   المادة د تطبي زوجين،      ال يعتبر أيتاما قصرا، عن ر المت ام غي انون، األوالد الشرعيون األيت ذا الق
وغهم        هنون أو يتابمعاما، إال إذا آانوا يت 19الذين لم يبلغوا  ى بل ؤخرون حت ي، في وين مهن يم أو تك  21عون طور تعل

  عاما آاملة.
انون،   وغير أنهم يعد أوالدا شرعيين، في مفه ذا الق ابق ألحد        األم ه زواج الس ذين ينحدرون من ال والد القصر ال

و مالزوجين الباقي على قيد الحياة، وأوالد القصر الذين هم في آفالة العسكري أو ال وف شبه به، عندما يك ي  ين المت ، ف
ا       ن، مهم ي ال دخل له الحالتين، عائلهم قبل وفاته. ويعتبر أيضا في حكم األوالد القصر البنات غير المتزوجات الالئ

  كن سنهن.ت
م ال         وعندما ر و/أو عاهات تجعله ون مصابين بمرض أو أآث ون من آسب معيشتهم،       يكون يحتفظ األوالد     يتمكن

  . د بلوغهم سن الرشد باالستفادة من أحكام هذا الكتابهذه المادة بع   ون فيينالمع
اة       وال تؤخذ بعين االعتبار إال العاهات التي ة طوال حي ثبتت حينما آان الولد الزال قاصرا وأيضا العاهات المثبت

ذي         سن الرشد،   ولو آان الولد قد بلغ   أو الشبيه،   العسكري وع ال ذه العاهات من الن ي   بقى    بشرط أن تكون ه د ف   الول
    )1(  . يةحالة تبعية آل 

_____________ 
  

  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990 فبراير 06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونعدلت بموجب ) 1(
  

  )، وحررت آما يلي:1423، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  عدلت بموجب األمر
سنة آاملة بالنسبة     25   غاية   وإلى   يتعدى سنهم التاسعة عشرة سنة،   غير المتزوجين الذين ال   إال اليتامى األوالد الشرعيين   قصد تطبيق هذا الكتاب،يتامى قصر    يعتبر   ال -

  . يتابعون تكوينا مهنيا أو تقنيا   يتابعون مرحلة عادية من الدراسات العليا وآذلك المواطنين الذين   للطلبة الذين
أو الشبيه     آفالة العسكري   يكونون في   األوالد القصر من زواج سابق لزوج باق على قيد الحياة واألوالد القصر الذين   بمفهوم هذا القانون،   شرعيين، ايعتبر أوالد   غير أنه

  . عائلهم فيما سبق   هاتين الحالتين،   إذا آان المتوفى في
هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد باالستفادة من    ون فينيحتفظ األوالد المعي   يتمكنون من آسب معيشتهم،   أو أآثر و/أو عاهات تجعلهم اليكونون مصابين بمرض    وعندما

  . أحكام هذا الكتاب
  . يكونوا قادرين على آسب معيشتهم   يمكنهم المطالبة بها بمجرد أن   يوقف التمتع بالحقوق التي   غير أنه
بشرط    سن الرشد،   ولو آان الولد قد بلغ   أو الشبيه،   ثبتت حينما آان الولد الزال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري   ؤخذ بعين االعتبار إال العاهات التيوال ت

   . حالة تبعية آلية   بقى الولد في   أن تكون هذه العاهات من النوع الذي
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76م حررت في ظل األمر رق
  . عاما   19   إال اليتامى الذين هم أوالد شرعيون وغير متزوجين والبالغون من العمر أقل من   عند تطبيق هذا النظام،   يعتبر أيتاما قصر،   ال -

ذين        األوالد القصر الحاصلون من زواج سابق     ويعتبر مشبها باألوالد الشرعيين، اة واألوالد القصر ال د الحي اق على قي زوج ب ون على عاتق العسكري       ل أو المشبه     يكون
  . هاتين الحالتين عائلهم   وذلك إذا آان المتوفى في   بالعسكري

يحتفظون بعد بلوغهم بحق االستفادة من أحكام هذا    إنهمف   سببها القيام بكسب معيشتهم،بة أو عاهات ال تبرأ ويستحيل عليهم ههذه المادة بعا   إذا أصيب األوالد المعينون في
  . يتوقف مفعوله بمجرد تمكنهم من آسب معيشتهم   يطالبوا بها،   يمكنهم أن   بيد أن االنتفاع من هذه الحقوق التي  . الكتاب

ه،    ات المثبتة أثناء حياة العسكريوالعاه   بتت إصابة الولد بها حين قصوره،ث   إال العاهات التي   وال تؤخذ بعين االعتبار، ا،       أو المشبه ب د بالغ ان الول و آ بشرط أن تكون      ول
  . حالة التبعية   يجعل الولد بصفة آلية في   هذه العاهات من النوع الذي

 

  في نسخته األصلية 01-90من القانون  10: ورد خطأ في المادة  تنبيه
   4بدال من تلغى المواد   

 الباقي بدون تغيير      4، الفقرة 3 يقرا تلغى المواد                  
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ادة ن            ال  :  4   الم ماؤهم م طب أس د ش اب إال بع ذا الكت ب ه اش بموج ة بمع باههم المطالب كريين وأش ق للعس يح
   . الموظفون يخضع لها هؤالء   النصوص التي   عمال بالقواعد المقررة في   أو بصفة تلقائية،   السجالت بناء على طلبهم،

  
  

د العسكري   مكرر : (جديدة) 4المادة  ي   ةتراجع معاشات التقاع ل   وقعت  الت بتمبر   9تصفيتها قب لصالح   1984س
ة  المنحدرين المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين  من جيش التحرير الوطني أو من المنظمة المدنية لجبه
ي   106 - 76قا ألحكام األمرين رقم بلة طالتحرير الوطني، وآذا بالنسبة لمعاشات األيلو  1976ديسمبر   9المؤرخ ف

  )1(المذآورين أعاله.  1984 سنة سبتمبر 8المؤرخ في  01 - 84ورقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
  

  .)1046.ص ،27 ددع ر.ج( ،1987 وينوي 30 يف خرؤملا  14  -  87أضيفت بموجب القانون رقم ) 1(
  

  في نسخته األصلية 01-90من القانون  10تنبيه : ورد خطأ في المادة 
   4بدال من تلغى المواد   

 الباقي بدون تغيير      4، الفقرة 3يقرا تلغى المواد                   
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 الباب الثاني
  راتب الصرف من الخدمة   المعاش أو في   تأسيس الحق في

 
 : شاعملا قحتسي )ةلدعم( :  5   المادة

  ) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.15العسكريون والمشبهون بهم الذين أآملوا خمس عشرة ( - 1
ا    20إلى  10غير أن الضباط العسكريين والمشبهين بهم من األصناف  وا تباع ة    35و 25الذين لم يكمل نة خدم س

ى وضعية العجز أو       الوا عل م يح ذين ل ة، ال        مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو ال ذين شطبوا من السجالت نتيجة عاه ال
  يقبلون في التقاعد إال بناء على طلب يوافق عليه وزير الدفاع الوطني،

ن     - 2 ناف م ابعون لألص كريين الت بهون بالعس ذآور المش ى  1ال وا   9إل ذين بلغ ابعون   55ال ذلك الت ا، وآ عام
ة إال    35وغ سن معينة للذين أآملوا عاما، ودون اشتراط بل 60الذين بلغوا  20إلى  10لألصناف من  ة فعلي سنة خدم

  ،بقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلباإذا 
  ، يخصم منها خمس سنوات   الفقرة السابقة،   حسب شروط السن المحددة في   ،اإلناثهاء باألفراد الش  - 3
ي    -  4 ددة ف ة والثالث      تخصم خمس سنوات من شروط السن المح رتين الثاني هاء أعضاء  بلصالح الش     ة أعاله، الفق

 ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   جيش التحرير الوطني
ة بالنسبة للعسكريين والش       -  5 ي    بتخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوب ولين ف   هاء أصحاب العجز المقب

دره    ع   يرجع عجزهم إلى حرب التحرير الوطني،   الخدمة الذين   البقاء في  تة      %،   10   ن آل قسط عجز ق ويحسب بس
ي        . %   5   أشهر آل قسط عجز قدره وين الحق ف ادات سواء بالنسبة لتك المعاش أو من أجل تصفية        تحسب هذه الزي

  . للمعاش
ة       هاء الموضوعون فيبالعسكريون والش  -  6 ة أو متفاقم وضعية الصرف من الخدمة بسبب عاهة منسوبة للخدم
   . اء الخدمة دون اشتراط المدةمن جر

  األمر رقم   من   25   وذلك طبقا ألحكام المادة   الخدمة،   ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في   - 7
تمم     ،1976   ديسمبر سنة   9   الموافق   1396   الحجة عام   ذي   17   المؤرخ في   106 - 76  دل والم ذآ    المع   ور أعاله، والم
   ، بدون شرط مدة الخدمة 

وفين        يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي بيهين المت دنيين الش حقوق العسكريين والم
  . قبل تاريخ صدور هذا القانون

م         ،ةينطولا ةمدخلا ويركسع -  8 اد استدعاؤهم المعترف به ذا العسكريون المع ؤهلي     وآ ر م ن بسبب عجز أو   غي
   . مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة

ي        الخدمة الوطنية،   ذوو حقوق عسكريي   يستفيد من هذا الحكم،   آما ون ف اد استدعاؤهم المتوف   والعسكريون المع
  . الخدمة 

  . 2011   يناير سنة   مفعول هذه األحكام ابتداء من أول   يسري
ـس      أعاله،   8   النقطة   مذآورة فييحسب معاش الفئات ال على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نـف

ق    1396   الحجة عام   ذي    17المؤرخ في   106 - 76   األمر رقم   حسب الشروط المحددة في   الـرتـبـة، ديسمبر     9   المواف
  . المعدل والمتمم والمذآور أعاله   ،1976   سنة
  )1(  . كون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولةت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

_____________  
  
  ).4، ص.12، (ج.ر عدد 2013فبراير  20المؤرخ في  03 – 13بموجب القانون رقم  8و 7نقطتين بال تممت) 1(
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  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990اير فبر 06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  األولى والثانية نقطتينال عدلت
  

  )، وحررت آما يلي:1424، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
  :  يستحق المعاش

  . هاء الذين أآملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعليةبالعسكريون والش  ) 1
  يوضعوا في   أو الذين لم   سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية،   35سنة و   25   يكملوا على التوالي   ن الدرجتين األولى والثانية الذين لمهاء مبغير أن الضباط والش

  . زير الدفاع الوطنييقبله و   ال تقبل إحالتهم على التقاعد إال بناء على طلب   وضعية الصرف من الخدمة أو تم شطبهم من السجالت بسبب عاهة، 
وا            60و   ،اإلطار سنة بالنسبة للدرجة الثالثة من     55   هاء الذآور البالغونبالش  ) 2 ذين أآمل ة من اإلطار ال درجتين األولى والثاني سنة من الخدمات       35   سنة بالنسبة لل

  . سنوات   5   الخدمة الفعلية مقبول لمدة   في ءاباإلبقذا آان ثمة طلب إ   الإ    وذلك تلقائيا   الفعلية دون اشتراط السن،
  . يخصم منها خمس سنوات   الفقرة السابقة،   حسب شروط السن المحددة في   ،اإلناثهاء باألفراد الش  ) 3
ر       حرير الوطنيهاء أعضاء جيش التبلصالح الش   الفقرتين الثانية والثالثة أعاله،   تخصم خمس سنوات من شروط السن المحددة في  ) 4 ة لجبهة التحري والمنظمة المدني

  . الوطني
ر         الخدمة الذين   البقاء في   هاء أصحاب العجز المقبولين فيبتخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والش  ) 5 يرجع عجزهم إلى حرب التحري

المعاش أو من أجل تصفية    تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في  . %   5   تة أشهر آل قسط عجز قدرهويحسب بس   %،   10   عن آل قسط عجز قدره   الوطني،
  . للمعاش

   . وضعية الصرف من الخدمة بسبب عاهة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة دون اشتراط المدة   هاء الموضوعون فيبالعسكريون والش  ) 6
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76ظل األمر رقم حررت في 
   :  يستحق المعاش

يكملوا مدة خمسة وعشرين عاما من     ومع ذلك فإن الضباط الذين لم   العسكريون وأشباههم الذين أآملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية،  -  1
دفاع        يجر صرفهم أو شطبهم من السجالت بسبب عاهات،   ولم   لفعلية،الخدمات المدنية والعسكرية ا ر ال ل وزي ال تقبل إحالتهم على التقاعد إال بناء على طلب مقبول من قب

 الوطني،
 من اإلطار، 2و   1   الصفين   عاما في   65الصف الثالث و   عاما من عمرهم في   60   ن الذين بلغوا الـيأشباه العسكري  -  2
   . دون شرط المدة بالنسبة للعسكريين وأشباههم المصروفين من الخدمة بسبب عاهة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة  -  3
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  :  يستحق راتب الصرف من الخدمة  :  6   المادة
ة والعسكرية وصرفوا من         ما فيالعسكريون وأشباههم الذين أآملوا أقل من خمسة عشر عا  -  1 الخدمات المدني

أديبي  رار ت ة بسبب ق ة والعسكرية      بشرط أن    الخدم دمات المدني وام من الخ ة أع ل ثماني ى األق وا عل د أآمل وا ق يكون
 الفعلية،

ة بسبب عاهات        -  2 ا من الخدم وا عل        العسكريون وأشباههم الذين صرفوا نهائي ة إذا أآمل ر منسوبة للخدم ى غي
   . األقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية

  
  الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي :  )ةلدعم( :  7   المادة

ة            - 1 ة المدني وطني و/أو المنظم ر ال ي صفوف جيش التحري م ف الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون به
  سخة من السجالت البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بن

دمات  -  2 ي العسكرية الخ ة ف وطني   المتمم عبي   الجيش ال لم،   الش ة وقت الس دمات المتمم دا الخ ا ع ل السن    م قب
 السابعة عشرة،

ي    الخدمات المدنية بالقدر الذي  -  3 ة    المعاش بموجب النظ      قد تعتبر فيه لتأسيس الحق ف ام للمعاشات المدني ام الع
  . الخاصة بتقاعد الدولة

اون     د ال أو غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد أو عون مؤقت أو مع ا      متقاع يؤخذ به
  )1(  . إال إذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجالت

  
تأسيس الحق    يحسب في   ال   لم تتمم فيه الخدمات الفعلية،   وضاع والذيجميع األ   إن الوقت المنقضي في  :  8   المادة

   . قانون أو نظام   األحوال االستثنائية المنصوص عليها في   إال في   المعاش،   في
  

  )2(   )ةاغلم( :  9   المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
  
  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  األولى نقطةال عدلت) 1(
 

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  المعاش هي   إن الخدمات المعتبرة لحساب تأسيس الحق في - 
 ،1962   يوليو سنة   إلى أول   1954   ذلك من أول نوفمبر سنةابتداء من السن الرابعة عشرة و   جيش التحرير الوطني   الخدمات المتممة في  -  1

وطني      الخدمات المتممة من قبل الموظفين المشبهين بالعسكريين في      -     ر ال وطني        جيش التحري ر ال ة لجبهة التحري ة بموجب مستخرج من        أو المنظمة المدني والمثبت
 السجالت البلدية،

 
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 2( 

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

   . المعاش إال ضمن األوضاع المحددة بموجب قرار وزاري   إن الخدمات المتممة بعد الحد األقصى للسن ال تحسب في - 
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 الباب الثالث
  أو راتب الصرف من الخدمة تصفية المعاش

 
 الفصل األول
  المنافع

 
ادة ريعية    :   )ةلدعم( :  10   الم وص التش ي النص ددة ف روط المح ب الش ة، حس دمات الفعلي ى الخ اف إل تض

  والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها :
وطني      - 1 ر ال ة التحري ة لجبه ون    العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدني انوا يعمل ذين آ ال

  ،1967 في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة
 جيش التحرير الوطني،   يثبتون عضويتهم في   هاء الذينبالش  -  2
ي       المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   يثبتون عضويتهم في   هاء الذينبالش  -  3 ة ف ة الفعلي   الموجودين بالخدم

 ، 1967   يناير سنة   أول 
ي     الميدان وقت الحرب،   هاء الذين شارآوا فيبوالش العسكريين  -  4 ارآوا ف ى النظام        أو ش ات المحافظة عل عملي

  )1(  أو الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني.
  

 الفصل الثاني
  تحديد المعاش

 
  لتصفية أقساطا سنوية قابلة للتصفية.حسب مدة الخدمات والنقاط التفضيلية المقبولة في ات (معدلة)  :  11   المادة

% من الرواتب الخاضعة لالقتطاع من أجل معاش الخدمات في جيش  3,5ويؤجر آل قسط قابل للتصفية بمعدل 
وطني  بهاء، و    التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ال ؤداة       %   3من طرف الش بالنسبة للخدمات الم

ود ال   . كريةإطار الوظيفة العس   في يمكن     بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء األوائل والعرفاء والجن
  )2(   األدنى المضمون.   يكون أقل من األجر الوطني   أن

  
  
  

__________  
 
  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب الفقرة األولى  عدلت) 1(
 
  )، وحررت آما يلي:1424، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب دلت ع
  :  الزيادات الممنوحة إلى   حسب الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية،   تضاف إلى الخدمة الفعلية، -

 ، 1967   يناير سنة   أول   في   الشعبي   الوطنيالجيش    العاملين في   جيش التحرير الوطني   سليلي العسكريين  -  1
 جيش التحرير الوطني،   يثبتون عضويتهم في   هاء الذينبالش  -  2
  ، 1967   يناير سنة   أول   الموجودين بالخدمة الفعلية في   المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   يثبتون عضويتهم في   هاء الذينبالش  -  3
  . عمليات المحافظة على النظام أو الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني   أو شارآوا في   الميدان وقت الحرب،   هاء الذين شارآوا فيبوالش عسكريينال  -  4

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

  :  المنافع الممنوحة إلى   بموجب نصوص تنظيمية،ضمن الشروط المحددة    تضاف إلى الخدمات الفعلية، -
 ،1967   يناير سنة   أول   في   الشعبي   الجيش الوطني   القدماء والعاملين في   أفراد جيش التحرير الوطني  -  1
 وذلك بتقديمهم مستخرج من السجالت البلدية،   لوطنيأو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ا   جيش التحرير الوطني   لعضويتهم في ثبتينأشباه العسكريين الم  -  2
  . الميدان وقت الحرب أو عمليات المحافظة على النظام   العسكريين الذين شارآوا في  -  3

  
  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت الفقرة األولى ) 2(
 

  )، وحررت آما يلي:1424، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
ل لل    ويجازى آل قسط سنوي     . التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية   تحدد مدة الخدمات والزيادات المقبولة في - دل  تقاب   من الرواتب األساسية،      %   3,5   صفية بمع
من طرف     المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   هاء وفيبمن طرف العسكريين والش   جيش التحرير الوطني،   بالنسبة للخدمات المؤداة في   ناه،أد   14   المادة   المحددة في 

يكون أقل    يمكن أن   اء والجنود الفوائل والعراء األفبيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعر  . إطار الوظيفة العسكرية   بالنسبة للخدمات المؤداة في   %   3و ،هاءبالش
   األدنى المضمون.   من األجر الوطني

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

من الرواتب األساسية المتعلقة بالرقم    ٪   3   ل للتصفية معدلقاب   ويمنح آل قسط سنوي  . التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية   تقيد مدة الخدمات والمنافع المقبولة في -
  . الشعبي   جيش الوطنيال   بالنسبة للخدمات المتممة في   ،14   المادة   للراتب المحدد في   االستداللي

  وبالنسبة للجنود   ٪   90   أما بالنسبة للعرفاء فيكون مساويا لـ   100   تدالليمن الرقم االس   ٪   100   يكون مساويا لـ   بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء األول
   . من نفس الرقم االستداللي   ٪   80 
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  )1(  )ةاغلم( :  12   المادة
  

ادة             )ةلدعم( :  13   المادة ي الم ا هو محدد ف دل المعاش آم أي حال أن يتجاوز مع ه     11ال يمكن ب ا في أعاله، بم
ة  بالنسبة لألفراد سليلي جيش التحرير الوطني أو  % 100مقدار  الزيادات، وطني،     المنظم ر ال ة التحري ة لجبه المدني

ادة        % 90ومقدار  ي الم ددة ف ل    14بالنسبة ألفراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب األساسية المح اه، وأال يق أدن
  عن األجر الوطني األدنى المضمون.

ر    عضو يهين الذين لهم صفة وبالنسبة للعسكريين والشب  ة التحري ة لجبه جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدني
ا       دين تطبيق دفوع للمجاه ى للمعاش الم الوطني، يجب أال يقل مبلغ المعاش المذآور أعاله، بأي حال، عن المبلغ األدن

  )*( )2( للقانون المتعلق بالتقاعد.
  

ارق الم    تكون النفقات الم (جديدة):  مكرر 13المادة  ة الف ة لتتم اجم عن السنوات الم     ؤمثل غ الن ين المبل ة  دى، ب ثبت
ادة  والمبلغ بعنوان التقاعد  ادة            13المحدد في الم ي الم ه ف دل األقصى المنصوص علي ين المع ارق ب ذا الف أعاله، وآ

وطني           ةالمذآور ابعين للجيش ال بيهين الت ق بالنسبة للعسكريين والش دل المطب دين والمع دة المجاه ى   ،الشعبي  لفائ عل
 )3( عاتق الدولة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________ 
  
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب ألغيت ) 1(
 

  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت الفقرة الثانية 
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76رقم حررت في ظل األمر 
ابع              ه العسكريين والمقبولة فيايتممها أشب   تقيد مدة الخدمات التي -  ة للتصفية مع مراعاة الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الط التصفية على أقساط سنوية قابل

  . أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني   القدماء لجيش التحرير الوطنيوالسارية المفعول على األعضاء    أو التنظيمي   التشريعي
   . بعده   13   مع مراعاة أحكام المادة   للراتب،   من الرواتب األساسية المتعلقة بالرقم االستداللي   ٪   2.50   يمنح معدل   قابل للتصفية   وآل قسط سنوي

  
  ).4، ص.46، (ج.ر عدد 2004يوليو  21المؤرخ في  01 – 04رقم  األمر عدلت بموجب )2( 

  
  وحررت آما يلي:)، 1424، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 

دل المعاش المحدد في    تي   حال أن   يمكن بأي   ال - ادة    جاوز مع دار          11   الم ادات مق ه الزي ا في اب بم ذا الكت راد سليلي      %   100   من ه وطني      بالنسبة لألف ر ال أو    جيش التحري
يقل عن األجر      وال أن   بعده،   14   المادة   من الرواتب األساسية المحددة في   الشعبي   بالنسبة ألفراد الجيش الوطني   %   90   ومقدار   المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،

   . األدنى المضمون بالنسبة للمجاهدين   ونصف من األجر الوطني األدنى المضمون أو مرة   الوطني
  

  .233، صفحة 1979مارس  27المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  استدراك في (*)
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
 يف  ةددحم يه امآ ةيساسألا بتاورلا نم  ٪ 80من هذا الكتاب، بما فيه المنافع، مقدار  12و 11ل المادتين ال يمكن في أي حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في مآ -
  .100 يلالدتسالا مقرلا نع لقي نأو ،هدعب 14 ةداملا

  
  ).4، ص.46، (ج.ر عدد 2004يوليو  21المؤرخ في  01 – 04رقم  األمر بموجب أضيفت) 3(
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 ةفيظولل قباطملا يلالدتسالا مقرلاب ةقلعتملا ةيلامجإلا بتاورلا نم ةيساسألا بتاورلا نوكتت )ةلدعم( :  14   المادة
  )1(  .ةريخألا ثالثلا تاونسلا لالخ اهاضاقت يتلا رثآأ ةديفملا ،تاضيوعتلا اهنمو ةجردلاو ةبترلاو

  
أما الجزء من نصف     شهر،ثالثة أشهر فأآثر آأنه ستة أ   يساوي   يحسب الجزء من نصف السنة الذي  :  15   المادة

ذي  ل،   السنة ال ة أشهر فيهم ل عن ثالث ذي   يق اوي   ويحسب الجزء ال نة،   يس ه س أآثر آأن ك ألجل    تسعة أشهر ف وذل
   . لألقساط السنوية القابلة للتصفية   الحساب النهائي

  
 الفصل الثالث

  )2( ة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائليةالزياد
 

 ةبسنب يرهشلا اهغلبم ددحي ،رثآأ وأ لوفكم جوز ببسب ةدايز دعاقتلا شاعم ىلإ فاضت )ةديدج(:  16   المادة
 )3( .نومضملا ىندألا ينطولا رجألا نم % 30

  
   . به العمل   التنظيم الجاري   تزاد على المعاش عند االقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة في  :  17   المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
  
  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
 

  ، وحررت آما يلي:)1425، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
ات الرتب        المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة بما في   بالرقم االستدالليتتكون الرواتب األساسية من الرواتب األخيرة االجمالية المتعلقة  - ذلك التعويضات المرتبطة بعالق

  بالوظائف.
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
ل     أو المشبه به أو رتبته أو درجته والتي   المطابق لوظيفة العسكري   يتتكون الرواتب األساسية من الرواتب األخيرة اإلجمالية المتعلقة بالرقم االستدالل - يكون أحرزها قب

  . ستة أشهر على األقل من ترآه الخدمات الصالحة لتخويله التقاعد
   . جرح أو حادث حاصل أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة تجا على إثرنيكون إخراجه من الخدمة أو وفاته قد    عندما   أو المشبه به بمدة الستة أشهر،   يحتج ضد العسكري   وال
  
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  الثالثالفصل عنوان عدل  )2(

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

  "الزيادات عن األوالد"
  
  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  اجهاأعيد إدر) 3(
 

  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت 
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . يقومون بتربية أربعة أوالد على األقل   فعين به من الذينالمعاش للمنت   تمنح زيادة في - 

  . من هذا الكتاب   3   المادة   وتستحق هذه الزيادة عن األوالد المشار إليهم في
  . لوغهم الخامسة عشرة من العمرإلى حين ب   مدة سبع سنوات على األقل،   باستثناء المتوفين منهم بحوادث الحرب،   يكون قد انقضى على تربية األوالد،   ويجب أن

  . وتمنح الزيادة حين إتمام الولد الخامسة عشر من العمر
   . 14   المادة   الرواتب األساسية المحددة في   المعاش المزاد على الشكل المذآور مبلغ   يزيد مبلغ   على أال   من مبلغه لكل ولد،   ٪   2   يحدد معدل زيادة المعاش بـ
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 ابعالفصل الر
  )1(تحديد راتب الصرف من الخدمة  

 
  )2(  (ملغاة)  :  18   المادة

 
 يف مهيلإ راشملا مهب نيهبشملاو نييركسعلا حلاصل ررقملا ةمدخلا نم فرصلا بتار ددحي )ةلدعم( :  19   المادة

  )3(  .عاطتقالل ةعضاخلا بتاورلا نم % 30 ةبسنب نوناقلا اذه نم 6 ةداملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

____________ 
  
  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب الفصل الرابع عنوان عدل ) 1(
 

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حرر في ظل األمر رقم 
  "القواعد الخاصة للتصفية"

  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08في المؤرخ  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
   . علىيكن قد رفع لوظيفة أو رتبة أ   لو لم   يناله المتقاعد،   يمكن أن   آان   يقل المعاش الممنوح عن مدة الخدمات عن المعاش الذي   حال أن   يجوز بأي   ال -

  
  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 3(
 

  )، وحررت آما يلي:1425، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمرعدلت بموجب 
األجر  يكون مبلغه أقل من   نأ نود  من الرواتب األساسية،   ٪    30   بـأعاله،    6   المادة   في المشار إليهم الشبهاءيحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين و -

  الوطني األدنى المضمون ومرة ونصف األجر الوطني األدنى المضمون بالنسبة للمجاهدين. 
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
يكون مبلغه أقل من الرواتب    دون أن   من الرواتب األساسية،   ٪    30   بـ   6   المادة   الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين وأشباههم المشار إليهم فييحدد راتب  -

  . 100   اإلجمالية المتعلقة بالرقم االستداللي
   . من هذا الكتاب   11   من المادة   2   الفقرة   جه المذآور فييصفى على الو   بيد أن راتب الصرف من الخدمة بالنسبة للجنود
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 الباب الرابع
  االنتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة

 
  بالمعاش : ينتفع فورا  )ةلدعم( :  20   المادة

 األقل،سنة من الخدمات الفعلية على    15   الذين أآملوا   ريون سليلو جيش التحرير الوطنيكالعس  -  1
وا الضباط الذين   -  2 اريخ شطبهم من السجالت    ب أآمل نة    ) 25 ( نيرش عو اس مخ  ت ة  س /أو عسكرية و  ةخدم آامل

 ،للمشبهين بالعسكريينسنة   ) 35 ( نيثالثو اسمخ  مدنية فعلية أو
 هاء الذين شطبوا من السجالت لبلوغهم حد السن،بالضباط وضباط الصف والش  -  3
ة والمشبه   الذين شطبوا من السجالت بسبب     ريون كالعس  -  4 اء الوظيف اء   بالعسكريين بسبب   نوإلغ منصب  إلغ
 ،العمل
 هاء الذين شطبوا من السجالت على إثر عاهات منسوبة للخدمة أو متفاقمة بسببها،بريون والشكالعس  -  5
 أعاله، 5   مادةال   هاء الذين تتوفر فيهم شروط السن أو شروط مدة الخدمة المحددة فيبالش  -  6
  . العطلة نتيجة مرض طويل األمد   هاء الذين صرفوا من الخدمة بعد نفاد حقوقهم فيبريون والشكالعس  -  7

ا   ابق فيم ي         تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق أحكام المقطع الس د واألمراض الت ة األم ة الطويل   يخص العطل
  ،تخولها 

ة  ) 15شطبهم من السجالت خمس عشرة (ضباط الصف الذين أآملوا بتاريخ  - 8 سنة خدمة عسكرية، و/أو مدني
  )*( )1( فعلية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

_____________ 
  
  ).227، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  8و 4و 2النقاط الفقرة األولى وعدلت ) 1(
 

  ، وحررت آما يلي:)1425، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
  :  يتمتع بالمعاش فورا 

 سنة من الخدمات الفعلية على األقل،   15   الذين أآملوا   ريون سليلو جيش التحرير الوطنيكالعس  -  1
 هاء،بيخص الش   سنة فيما   35   العسكرية والمدنية الفعلية أو سنة من الخدمات   25   الضباط وضباط الصف الذين قضوا عند تاريخ شطبهم من السجالت،  -  2
 هاء الذين شطبوا من السجالت لبلوغهم حد السن،بالضباط وضباط الصف والش  -  3
  يكونوا قد أآملوا   شريطة أن   ة،حالة عدم الخدمة بسبب تسريحهم من الجيش أو إلغاء الوظيف   هاء الذين شطبوا من السجالت بعد أن تم وضعهم فيبريون والشكالعس  -  4

 سنة على األقل من الخدمة،   15 
 هاء الذين شطبوا من السجالت على إثر عاهات منسوبة للخدمة أو متفاقمة بسببها،بريون والشكالعس  -  5
 أعاله، 5   المادة   هاء الذين تتوفر فيهم شروط السن أو شروط مدة الخدمة المحددة فيبالش  -  6
  . العطلة نتيجة مرض طويل األمد   هاء الذين صرفوا من الخدمة بعد نفاد حقوقهم فيبريون والشكالعس  -  7

   . تخولها   يخص العطلة الطويلة األمد واألمراض التي   تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق أحكام المقطع السابق فيما
  

  .233، صفحة 1979مارس  27المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  استدراك في (*)
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  ينتفع فورا من المعاش -
  ،الضباط المشطوبون من السجالت لبلوغهم السن  -  1

 كرية الفعلية،الضباط الذين أآملوا بتاريخ شطبهم من السجالت خمسة وعشرين سنة من الخدمات المدنية والعس  -    
أديبي،   سبب  لوا من الخدمة   حرس الضباط الذين شطبوا من السجالت على أثر إصابتهم بعاهات أو الذين   -     ر ت وا         غي ذين أآمل وطني ال ر ال املون في جيش التحري أو الع

 عاما على األقل، 15خدمات فعلية مدة 
 غير الضباط،   العسكريون  -  2
  ، سنة بالنسبة ألشباه العسكريين من الصف الثالث   60من عمرهم و   65   بمجرد بلوغهم الـ   صنف األول والثانيأشباه العسكريين من ال  -  3

  . شطبوا من السجالت على اثر عاهات منسوبة للخدمة   نأشباه العسكريين الذي  -    
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 : ةيتآلا تالاحلا يف شاعملاب عافتنالا لجؤي )ةلدعم( :  21   المادة
ا وعشرين (   حتى  - وا خمس نة  25نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة بالنسبة للضباط الذين لم يكمل ) س

  خدمة فعلية وشطبوا من السجالت بناء على طلب مقبول،
) سنوات بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا 5حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة مع زيادة خمس ( -

اريخ  25وعشرين (خمسا  ) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجالت بإجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل االنتفاع الت
  ) عاما.60الذي يبلغ فيه المعنيون (

ادة       - ي الم ا ف  5حتى السن التي تخولهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليه
  )1() سنة خدمة عسكرية و/ أو مدنية فعلية. 35ين الذين لم يكملوا خمسا وثالثين (أعاله، بالنسبة للمشبهين بالعسكري

  
  . ينتفع فورا من راتب الصرف من الخدمة  :  22   المادة

   . أآملها المنتفع   يقبض إال خالل وقت مساو لمدة الخدمات الفعلية التي   بيد أن هذا الراتب ال
  

تضاف إليه عند االقتضاء المنح العائلية وآل التعويضات    دفع راتب النشاط الذي   يف رمتسي )ةلدعم( :  23   المادة
ذي      تقبل خالله إحالة العسكري   الثالث الذي   األخرى إلى نهاية الشهر المدني د أو ال ى التقاع ه      أو الشبيه عل ان في يتوفي

  أثناء الخدمة الفعلية.
ذي     من أول بتداءاحقوقه    أو لذوي   دفع المعاش للمعني   ويشرع في ي    يوم من الشهر ال  . الشطب من السجالت      يل

  . يخص راتب الصرف من الخدمة   وآذلك األمر فيما 
  . التمتع   شهر الشروع في   يلي   الذي   ويبدأ مفعول دفع معاش التمتع المرجأ من اليوم األول للشهر المدني

رر شطب       يمكن أن   اش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة الفإن التمتع بمع   يكن األمر،   ومهما اريخ مق يسبق ت
  . باألمر من السجالت   المعني

  )2(  . تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  
  .)228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
 

  )، وحررت آما يلي:1425، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
  :  يأتي   يرجأ التمتع بالمعاش حسب ما -
رفين             السن المعمول به،   إلى حين بلوغ  -  1 ول بالنسبة للضباط وضباط الصف المحت اء على طلب مقب م   عند تاريخ الشطب من السجالت بن ذين ل وا    ال سنة من      25   يتم

  ، أعاله   5   من المادة   2   سنة من الخدمات الفعلية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة   35   يتموا   هاء الذين لمبالخدمات الفعلية وبالنسبة للش
 ثر إجراء تأديبي،امة سنة بالنسبة للضباط وضباط الصف المحترفين الذين صرفوا من الخد   55   إلى حين بلوغ  -  2
  سنة من الخدمة الفعلية وشطبوا من السجالت بناء على طلب مقبول،   15   هاء الذين أآملوا على األقلببالنسبة للش   حسب الحالة،   سنة،   60   سنة أو   55   إلى حين بلوغ  -  3

   اث.مع مراعاة األحكام المعمول بها والمطبقة على المجاهدين واألفراد اإلن 
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  يرجأ االنتفاع من المعاش -
 يكملوا خمسة وعشرين سنة من الخدمات الفعلية والذين جرى شطبهم من السجالت بناء على طلب مقبول لحين بلوغهم سن الخمسين،   بالنسبة للضباط الذين لم  -  1
اع السن      على أال   به العمل حين صرفهم من الخدمة،   إلى حين بلوغهم السن والجاري   لنسبة للضباط الذين صرفوا من الخدمة على إثر تدبير تأديبيبا  -  2 يسبق هذا االنتف

  . الخامسة والخمسين
  

  ).1425، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
ة      الثالث والذي،   تضاف إليه عند االقتضاء المنح العائلية ما عدا التعويضات األخرى إلى نهاية الشهر الميالدي   دفع راتب النشاط الذي   يستمر في - ه إحال أما أن تقبل خالل

  . يكون قد توفى أثناء ممارسة نشاطه   وإما   لتقاعد،أو المشبه به ل   العسكري
  . ويسرى مثل ذلك بالنسبة لراتب الصرف من الخدمة   الشطب من السجالت،   يلي   يوم من الشهر الذي   حقوقه أول   أو ذوي   ويباشر دفع المعاش للمعني

  . لشهر حلول االنتفاع   التالي   ول للشهر الميالديمن اليوم األ   ويبدأ مفعول دفع المعاشات الخاص باالنتفاع المرجأ،
  . يسبق تاريخ مقرر شطب صاحبه من السجالت   يمكن أن   فإن االنتفاع من معاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة ال  ، وعلى آل
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 الباب الخامس
  العجز

 
  الخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق فيأصيبوا أثناء قيامهم ب   إن العسكريين وأشباههم الذي  :  24   المادة

ذي       المعاش بموجب آتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز    ويضاف     يستحقونه،    يتقاضون معاش العجز ال
ذي       ة ال د االقتضاء المعاش أو راتب الصرف من الخدم ه عن ادتين  ييمكن أن     إلي م عمال بالم نح له ذا     6و   5   م من ه

   . بالكتا
 

  5   المادة   إن معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين وأشباههم المشار إليهم في  -1 )ةلدعم( :  25   المادة
  ٪   60   على األقل   لى التقاعد إلصابتهم بعاهات منسوبة إلى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوياوالمحالين  
  . من الرواتب اإلجمالية   ٪   50   يقل عن   يمكن أن   ال   ائيا عن القيام بخدمتهم،والذين أصبحوا عاجزين نه 

% للعسكريين والمشبهين بهم وآذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات  90هذه النسبة إلى ترفع  – 2
أثناء قيامهم بعملهم أو من عمل    ناجمة سواء من جروح الحرب أو أشغال إزالة األلغام أو من جراء اعتداء أو صدام

ذلك بموجب     يعد تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو إلنقاذ حياة شخص واحد أو أآثر أو آل عمل اثال ل مم
  قرار وزاري.

ة       100آما ترتفع هذه النسبة إلى  وطني أو المنظم ر ال % ألولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحري
  )1(  تحرير الوطني.المدنية لجبهة ال

  
ي       مصاب بعجز     أو مشبه بالعسكري    آل عسكري    :  26   المادة ه الحق ف ك         يخول ل ع ذل ه م المعاش ومرخص ل
   . عن العجز   جمع راتب النشاط مع المعاش العسكري   له الحق في   العمل،   بالبقاء في

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
  
  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  لقانونابموجب  عدلت) 1(
 

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
هات منسوبة إلى الخدمة أو متفاقمة بسبب لى التقاعد إلصابتهم بعااوالمحالين    5   المادة   إن معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين وأشباههم المشار إليهم في -

  . من الرواتب اإلجمالية   ٪   50   يقل عن   يمكن أن   ال   والذين أصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم،   ٪   60   على األقل   الخدمة بنسبة تساوي
ة           من نفس الرواتب عندما   ٪   80   إلى   يرفع هذا الحد األدنى من المبلغ يكون هؤالء العسكريون محالين إلى التقاعد لعاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو أشغال إزال

ر،      األلغام أو من اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بمهامهم أو من عمل تضحية قاموا به في اثال      أو آل عمل     سبيل المصلحة العامة أو إلنقاذ حياة شخص واحد أو أآث د مم يع
   . مقرر وزاري لذلك بموجب
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 الباب السادس
  الحقوق   معاش ذوي
 

  الفصل األول
  معاش األزواج الباقين على قيد الحياة واأليتام

 
ادة    هاء المذآورين فيبعلى قيد الحياة من أزواج العسكريين والش   ىيستحق من بق  )ةلدعم( :  27   المادة من     5   الم

غ م   % 100  يساوي   معاشا   هذا الكتاب، ل،     ن مبل ذي    المعاش الكام ه العسكري      ال ذي     حصل علي بيه أو ال ان    أو الش   آ
  . يوم وفاته   يحصل عليه   يمكن أن 

  :  المعاش   ويكتسب هذا الحق في
ي      يمكن أن   هاء الذين حصلوا أوبعلى قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الش   ىمن بق  ) 1 ى معاش ف   يحصلوا عل

 ، من هذا الكتاب   5   أحكام الفقرة األولى من المادة إطار 
ي      يمكن أن   هاء الذين حصلوا أوبعلى قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الش   من بقي  ) 2 ى معاش ف   يحصلوا عل

  . من هذا الكتاب   5   إطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 
  )1(  هاء.بحقوق العسكريين والش   لذوي   تمتد االستفادة من الضمان االجتماعي

  
  )2(  (ملغاة)  :  28   المادة

  
ادة   :  29   المادة اب،      3   يستحق آل من األيتام القصر أو األوالد المعتبرين بمثابة ذلك بمفهوم الم ذا الكت ا     من ه حق

ه،     سكريمن المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش الع   ٪   10   معاش مساو لـ   في به ب ذي    أو المش ان    أو ال   آ
اقي       دون أن   يوم وفاته،   يتناوله   يمكن أن  زوج الب غ        يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة لل ام مبل اة واأليت د الحي ى قي   عل
  . المعتمد لحساب المعاش   الراتب اإلجمالي 

ا      يجري   ثم   فيجرى تنقيص مؤقت لمعاشات األيتام،   وإذا حصلت زيادة ما، ام بم د      تجميع معاشات األيت يطابق الح
  . ويصار من ثمة إلى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية لأليتام   األقصى القانوني،
  . يتعلق بأسبقية الوالدة بالنسبة لشطب مورث األوالد الشرعيين اليتامى من السجالت   اشتراط   وال محل ألي

اقي        الحق في يكون   مقابل ذلك،   وفي زوج الب ابق لل ى     المعاش الخاص باألوالد القصر الحاصلين من زواج س عل
ذي      يكون الشطب من السجالت للعسكري       قيد الحياة متوقعا على شرط أن ه ال به ب د        أو المش ائلهم حاصال بع ان ع آ

   . ثالث سنوات من الزواج المنشئ لهذا الحق
  
  
  
  
  

  
  
  

_____________ 
  
  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب  عدلت) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
ادة      بما في    المعاش الكامل،   من مبلغ   ٪   100   معاشا مساويا لـ   أعاله،   5   المادة   يستحق األزواج الباقون على قيد الحياة للعسكريين وأشباههم والمشار إليهم في - ذلك الزي

  . يوم وفاته   يتقاضاه   يمكن أن   آان   أو الذي   والمشبه به،   العسكري هيتقاضا   آان   والذي   الخاصة باألوالد،
  :  المعاش مكتسبا على الوجه التالي   ويكون هذا الحق في

 من هذا الكتاب،   5   إطار أحكام الفقرة األولى من المادة   يحصل على معاش في   يمكنه أن   حصل أو   والذي   أو المشبه به،   د الحياة للعسكريعلى قي   للزوج الباقي  -  1
  . من هذا الكتاب   5   م الفقرة الثانية من المادةإطار أحكا   يحصل على معاش في   يمكنه أن   حصل أو   والذي   أو المشبه به،   على قيد الحياة للعسكري   للزوج الباقي  -  2

  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  ةعلى قيد الحيا   المعاش للزوج الباقي   يعترف بالحق في - 

 إذا حصل له ولد واحد أو أآثر من الزواج،  - 
  . للشطب من السجالت قد استغرق ثالث سنوات على األقل   أو إذا آان الزواج السابق أو التالي  - 
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اقي     :  30   المادة زوج الب وفى ال ي         إذا ت ه ف ان طلب اة أو آ د الحي ى قي ة         المعاش    عل د األهلي ان فاق ول أو آ ر مقب غي
ادة    فتؤول الحقوق المحددة في   نونية أو القضائية،القا ا        أعاله،    17   الفقرة األولى من الم ك وفق ى األوالد القصر وذل إل

ـ      ويستمر في   أعاله،   3   المادة   للتحديد الوارد في ا ل اظ ب اني       ٪   10   االحتف د الث داء من الول د        ابت لكل قاصر ضمن الح
ذي     غاألقصى الممثل بمبل وح أو ال ان    المعاش الممن ي        يمكن أن    آ وق ف نح لصاحب المعاش أو الحق اش،    يم وإذا    المع
   . من هذا الكتاب   29   المادة   فتنقص مؤقتا معاشات األيتام حسب الشروط المنصوص عليها في   حصلت زيادة ما،

 
  . المعاش   ديدا فقد نهائيا حقه فيعلى الحياة زواجا ج   إذا عقد الزوج الباقي  :  31   المادة

   . 30   المادة   ضمن الشروط المنصوص عليها في   قد تعود له إلى أوالده القصر،   وتؤول حقوقه أو الحقوق التي
 

ام من        . يطالب بمعاش األرملة أو األرمل   يحق للزوج المطلق أن   ال  :  32   المادة د االقتضاء آأيت د األوالد عن ويع
   . أعاله   30   المادة   ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في   ب واألم،األ

 
دد         لزوج حين وفاته مستحقونلإذا آان   :  33   المادة ر لتع ودين من زواجين أو أآث يتكونون من أرامل وأيتام مول

ادة       امل المبين فيفتجرى قسمة المعاش الك   أو المشبه به،   عقدها العسكري   جات التياالزو ى من الم رة األول   27   الفق
  . 27   المادة   زواجها الشروط المحددة في   على حصص متساوية بين آل زواج ممثل بيتيم أو أآثر أو بأرملة تتوفر في 

اد    حسب الشروط المقررة في   ٪   10   المعاش ومقداره   ويحوز آل واحد من األيتام إذا وجدوا حقا في وإذا    29   ةالم
ـ     تعدد األيتام القصر المولودون من زواج واحد، ق الشروط      ٪   10   وغير ممثلين باألرملة فيخصص لهم معاش ال وف

   . 30   المادة   المقررة في
  

 الفصل الثاني
  معاشات األصول

 
 يف  نوروآذم لا مه ب نوهبش ملاو نويركس علا مهؤان بأ ىفوتي نيذلا تاهمألاو ءابآلا قحتسي )ةلدعم( :  34   المادة

  : يتأي ام اوتبثا اذإ ،لوصألا شاعم ،5 ةداملا
 أنهما من الجنسية الجزائرية،  - 1

ا  -2  د    أن عمرهم بة     عيزي ين بالنس ن الخمس ن س ذآور وع ن ال بة لألصول م ين بالنس ة والخمس ن الخامس ن س
 لألصول من النساء،

  فرادى، تساوي على األآثر األجر الوطني األدنى المضمون. إن الموارد التي تتوفر لهم، من جهة أخرى،  -3 
ة أو مرض عضال         انوا مصابين بعاه تكملين شروط السن إذا آ ا ع       ويعد األصول مس م عاجزين نهائي  نيجعله

  . تقل أعمارهم عن تسعة عشر عاما ايكفلون ولدا عاجزا أو أآثر أو أوالد   العمل أو
  )1(  . ة حالة عدم القبوليكون زواج أحد األصول ثاني   وال

  
م مقام األب واألم بتربية الولد واإلنفاق عليه خالل ايثبت أنه قد ق   تستحق حقوق األصول لكل شخص  :  35   المادة

   . الولد سن السادسة عشرة   مدة سبع سنوات على األقل وقام نحوه مقام والده وأمه أو مقام أحدهما إلى حين بلوغ
  
  

  
  
  
  
  

_____________ 
  
  ).228، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  3الفقرة األولى والنقطة عدلت ) 1(
 

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  يلي   إذا أثبتا ما   معاش األصول،    5   المادة   العسكريين أو أشباههم المتوفين والمشار إليهم في الدايستحق المعاش و -

   
 .بها العمل   القوانين الجاري   ا من جهة أخرى بصفة مشترآة تعادل على األآثر الحد األدنى من المعيشة والمنصوص عليه فيانهبحوز   أن الموارد التي  -

تقل أعمارهم عن  ايكفلون ولدا عاجزا أو أآثر أو اوالد   العمل أو نيجعلهم عاجزين نهائيا ع   لاويعد األصول مستكملين شروط السن إذا آانوا مصابين بعاهة أو مرض عض
  . تسعة عشر عاما
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  . 34 المادة   ددة فيحيقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط الم  :  36   المادة
  :  يلي   تحدد بداية استحقاق المعاش آما

  يقدم طلب المعاش في   وبشرط أن   34 المادة   األصل الشروط المقررة في   توفر فيغداة تاريخ الوفاة إذا آانت ت  ) أ
  . مهلة سنة تلي ذلك التاريخ 

ي     هيستكمل في   التاريخ الذي   في  ) ب ررة ف ادة    األصل الشروط المق نة          34 الم د س اريخ حاصال بع ذا الت ان ه إذا آ
 تستكمل فيها تلك الشروط،   يقدم طلب المعاش خالل السنة التي   على األقل من تاريخ الوفاة وشريطة أن

  . جميع األحوال األخرى بتاريخ تقديم الطلب   في  ) ج
ة،     إذا حصلت وفاة العسكري   ، ) ب ( و  ) أ (  يتعلق بالفقرتين   غير أنه فيما اء الخدم اد      فال    أو المشبه به أثن يسرى ميع

اريخ   غ تقديم الطلب إال من ت ه اإلعالن الرسمي      تبلي اة،    عائلت ي      بالوف وفر ف البي    إذا آانت تت الشروط    ذئ نآ  المعاش    ط
   . المطلوبة

 
ادة    الذين تتوفر فيهم الشروط المذآورة في   أو الشبيه،   يركسعلا لوصأ نم لآ ىضاقتي )ةلدعم( :  37   المادة   الم

  )1(  . األدنى المضمون   ن األجر الوطنيم   %   30   يساوي   معاشا   أعاله،   34 
 

 الفصل الثالث
  حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين   الحقوق المتعلقة بذوي

 
ادة  دما  :  38   الم ن     عن اب مم ذا الكت ن ه تفيدين م د عسكري    يغيب أحد المس اش تقاع ه،   يحوزون مع   عن موطن

وق     ، فلذوي حقوقهطالب بمعاشاته المتراآمةعام واحد دون أن ي أآثر من   ينقضي  و  ى تصفية الحق الحصول مؤقتا عل
  . حالة الوفاة   ون عليها فيليحص   قد   التي

ام،  بة لأليت دة بالنس ع نفس القاع ن أن تتب دما   يمك اش،   عن ن مع تفيد م ون المس ائ   يك ي زأو الح وق ف ى حق ذا    عل ه
   . غاب لمدة أآثر من سنة   قد   المعاش،

 
يستفيد من هذا الكتاب إذا آان    حقوق المنتفع الذي   يخصص معاش بصفة مؤقتة لذوي   يمكن أيضا أن  :  39   المادة

ك،      ،5 المادة   الشروط المفروضة في   غيابه،   يوم   هذا األخير مستوفيا ى ذل ل        وآان قد انقضى عل ى األق د عل ام واح ع
  . من اليوم المذآور

ه أو    عندما تؤيد رسميا وفاة العسكري   المؤقت إلى معاش نهائييحول المعاش  و رر    أو المشبه ب ه بموجب      يق غياب
   . فيه   حكم اآتسب قوة الشيء المقضي

  
ي          (جديدة) : مكّرر 39المادة  د الشهري مضروبا ف غ معاش التقاع اة هو مبل ) 12عشرة (  يت اثنمبلغ منحة الوف

 عاش المتوفى.حقوق صاحب الم ىمرة، ويخصص لذو
  )2( .نحة الوفاة بينهم بأقساط متساويةالحقوق، توزع م ىفي حالة تعدد ذو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
  
  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
ادة    ددة في ح يستكملون الشروط الم    أو المشبه به الذين   يتقاضى آل من أصول العسكري -  من الراتب      30%   المعاش معاشا مساويا لـ       للحصول على الحق في       34 الم

   . 100   المقابل للرقم االستداللي ياإلجمال
  
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب أضيفت ) 2(
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 الفصل الرابع
  أحكام مختلفة

 
ادة تفيد،  )ةلدعم( :  40   الم د االقتضاء،   يس كريين والش   عن ق العس ز  بذوو ح اش العج وفين أصحاب مع هاء المت
ع     المن معاش ا    أو المتوفين أثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة إلى الخدمة،   العسكري العجز م ة الخاص ب إضافة  يلول

  )1(  معاش التقاعد.
 

امهم القصر المشار      :  41   المادة ي  ايستفيد أزواج العسكريين أو الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيت يهم ف   ل
ررة     وفي   ون على راتب الصرف من الخدمة،زوالذين حصلت وفاتهم وهم حائ   6   المادة  حالة استكمالهم الشروط المق

  . من منحة مؤقتة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة   ،27و   3   نالمادتي   في
ة للعسكري       ويكون االنتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدم

  . القديم أو المشبه به 
امهم      يستفيد أزواج العسكريين أو المش   ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، اة وأيت د الحي ى قي اقون عل بهين بهم الب

يكون    غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة مؤقتة   سبب   والذين حصلت وفاتهم ألي   6   المادة   القصر المشار إليهم في
ذي        ة ال اويا لمجموع راتب الصرف من الخدم ان    مقدارها مس ي     آ ان جرى شطبه         أن   يمكن للمعن و آ ه ل من  يتناول

  . السجالت بتاريخ وفاته
ا لحساب       ويكون االنتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصوري  ذ أساس والمتخ

   . مبلغه
 

ادة    هاء المذآورين فيبحقوق العسكريين والش   ىيمكن ذو(معدلة)   :  42   المادة التمتع      أن   أعاله،    21   الم البوا ب يط
  ولو آان المعاش المرجأ التمتع الذي بموجب هذا الكتاب، بمجرد وفاة مورثهم حتى يستحقونه   بالمعاش الذي   وريالف

  )2(  يمنح له بعد.   يستحقه مورثهم لم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

__________ 
  
  ).1421، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76في ظل األمر رقم  حررت
الغ    المتوفين وأصحاب معاش العجز العسكري  و   5 المادة   د عند االقتضاء ذوو حق العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار إليهم فيييستف - ل،     % 60 نسبة    الب أو    على األق

ه،   ميمكنه   من معاش األيلولة الخاص بالعجز والذي   منسوبة للخدمة، المتوفين أثناء العمل نتيجة عاهات ة ب العجز و       المطالب ة ب ام المتعلق وان األحك ه معاش      بعن يضاف إلي
   . التقاعد

ادة        يهم في الم ادة    ، عن المعاش المضمون والمنصوص عل    5وال يمكن أن يقل المعاش الممنوح ألزواج العسكريين والشبيهين بهم والمشار إل ه في الم ، وذلك اذا  25ي
 االنتفاع بها.حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، أو على النقيض، اذا آان انتفع من تلك المادة أو آان على حق في 

  
  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
إرجاء  حالة   حتى في   عند وفاة مورثهم،   يعود لهم بموجب هذا الكتاب،   من المعاش الذي   يطالبوا باالنتفاع الفوري   أن   ،21المادة   حق الضباط المشار إليهم في   يمكن لذوي -

   . بعديمنح له    لم   االنتفاع بالمعاش المستحق والذي



 
 

18

 الباب السابع
   اإلجراءات اإلدارية لتصفية المعاشات ومنحها

  
 الفصل األول

  منح المعاش وإعادة النظر فيه
 

رر         (معدلة)    :  43   المادة اب بموجب مق ذا الكت ام ه ا ألحك تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفق
  . لدفع بمعرفة صندوق التقاعد العسكريوتعد شهادات وسندات ا  . مع وزير الدفاع الوطني

اريخ          الشعبي،   الجيش الوطني   يحتفظ مدى الحياة الضباط السامون في د ت ا عن الذين شغلوا بعض المناصب العلي
ي ولهم ف اش،   قب ن المع وقهم م تحقاق حق تحدد بموجب نص     اس ا لطرق وشروط س ك وفق دمتهم وذل ب خ ل رات بكام
اتهم،     . من أحكام هذا الكتابوذلك بالرغم    تنظيمي، د وف ر       المعاش ا    ويحسب عن دة الراتب األخي ى قاع اء عل ة بن يلول

ي    للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في اش،    استحقاق حقوقهم ف ذو     المع نح ل اريخ        ىويم داء من ت وق ابت الحق
  )1(  . وفاة صاحب الحق

 
 عافدل ا ري زو هردص ي رارق ب ،نوناق لا اذه  ماك حأل اق بط ةيركس علا دع اقتلا تاشاعم ىفصت )ةلدعم( :  44   المادة

  .يركسعلا دعاقتلا قودنص اهعفديو ينطولا
 17 - 84تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في إطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 

  )2( المتعلق بقوانين المالية. 1984يوليو سنة  7المؤرخ في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

_____________  
  
  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . ينتدبه لهذا الغرض وزير الدفاع الوطني   والذي   وتمنح مؤقتا من قبل المدير المرآزي   فيتص   تخصص وفقا ألحكام هذا الكتاب،   إن معاشات تقاعد العسكريين التي -

  . ووزير المالية   يصدره وزير الدفاع الوطني   صات الموضوعة على الشكل المذآور تثبت أو تعدل بموجب قرار مشتركيإن التخص
   . يصبح التخصيص نهائيا إال بعد صدور هذا القرار   وال
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 2(
 

  )، وحررت آما يلي:1421، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
   بتصفيتها ودفعها.   بواسطة الخزينة الرئيسية،   العسكري، ويضطلع صندوق التقاعد  . تمنح معاشات التقاعد العسكرية وفقا ألحكام هذا القانون -
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
دين العمومي       تقيد معاشات التقاعد العسكرية المخصصة وفقا ألحكام هذا القانون في  -  ر لل دفع     السجل الكبي ة  من  وت ل الخزين ر أن ال    .قب الغ غي ة األداء الخاصة      مب الواجب

  . من قبل صندوق التقاعدات العسكرية   على شكل سلف،   يحدد بمرسوم،   بصفة انتقالية ولتاريخ الحق   ىبمعاشات تقاعد العسكريين تؤد
  . هذا النص   ورة فيدون التقيد بالشروط المذآ   عسكري،   معاش تقاعدي   يأ عفدب  يوعز بقيد أو   يجوز لوزير المالية أن   وال
   . تسمية آانت   من صناديق وزاراتهم تحت أي   معاش تقاعد عسكري   يعاز بدفع أي للوزراء إال زيجو   وال
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يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من اإلدارة أو بطلب من صاحب المعاش      )ةلدعم( :  45   المادة
  أو ذوي الحقوق في الحاالت اآلتية :

 في وآل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، -
  عند إعادة تقدير النقطة االستداللية، -
  عند إعادة تقييم السلم االستداللي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم، -
  في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني. -

  ن حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما يكون المعني سيء النية.يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدو
  )1(.  وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول   عند االقتضاء،   ة االسترداد،قتتابع مالح

  
  )*( )2(  . نيقيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوط    يمكن رفع  (جديدة)   :  مكرر   45   المادة 

  
  )3( (ملغاة)   :  46   المادة

  
  )4( (ملغاة):     47   المادة

  
  
  
  

  
______________ 

  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
 

  حررت آما يلي:)، و1421، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب  عدلت
  :  الحاالت التالية   حقوقه وذلك في   ىعلى طلب صاحب المعاش أو طلب ذو ءبمبادرة من اإلدارة أو بنا   يمكن مراجعة معاش التقاعد العسكري -

 أو الغش،   حالة الخطأ المادي   في   وقت،   أي   في  - 
 يعاد فيها تقويم النقطة االستداللية،   آل مرة   في  - 
    . فهم القانون   حالة خطأ في   مقرر منح المعاش وذلك في   خالل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ   في  - 

  . سيء النية   يكون المعني   المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما   يستحق استرداد المبالغ
  .نين والتنظيمات السارية المفعولوفقا للقوا   ند االقتضاء،ع ة االسترداد،قتتابع مالح

  
  .233، صفحة 1979مارس  27المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  استدراك في (*)

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

ة       كن إعادة النظر فيه أو إلغاؤه باقتراح اإلدارة أو بطلب المعني  يم   وال   يمنح بصفة نهائية،   عندما   مكتسبا نهائيا،   يعد معاش التقاعد العسكري - إال ضمن الشروط التالي
  :  من هذا الكتاب   16والتحفظ بالنسبة ألحكام المادة 

 ولدى آل زيادة في النقطة االستداللية. ،يأو تدليس   إذا وقع خطأ مادي   آل حين،   في  - 
  . للمعاش إذا وقع خطأ قانوني   مقرر المنح االبتدائي   من تبليغ ابتداء   مهلة ستة أشهر،   في  - 

غ،       يسري    بأن مهلة الطعن القضائي    43 المقرر الصادر باالستناد لشروط الفقرة األولى من المادة   تبليغ   يذآر في   يجب أن   ولهذا الغرض، ذا التبلي داء من ه ام     ابت وأن أحك
  . مهلة جديدة للطعن فتحتستصدر ال    التأييد التي

وتجرى مالحقة االسترداد    سيئ النية،   يستحق أداؤها إذا آان المعني   بعنوان معاش أو زيادة معاش سواء ملغى أو معاد النظر فيه   المدفوعة بدون حق،   إن استرداد المبالغ
   . عند الحاجة من قبل العون القضائي للخزينة

  
  ).5، ص.12، (ج.ر عدد 2013فبراير  20المؤرخ في  03 – 13رقم بموجب القانون أضيفت ) 2(
 
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 3(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
اة،    حقوقه في   يسلم للمتقاعد أو عند االقتضاء لذوي   ،43م الفقرة األولى من المادةبمجرد صدور مقرر التخصيص المؤقت باالستناد ألحكا - ا    حالة الوف رار      وريثم يصدر ق

  . يقدر أثناء التصفية المؤقتة   المعاش الذي   مبلغ   من محاسب الخزينة تساوي ةيمكنه من قبض منح   الذي  " سند المنحة المؤقتة "التخصيص النهائي
  . حساب المنحة المذآورة   ذف آسور الدينار فيوتح

  . للمعاش ما قد جرى صرفه من قبل   حين تسليم السند النهائي   ىفيصف   عد،بوإذا منح المعاش نهائيا فيما 
ه إال إذا اقتضى      غير أنه   يمنح المعاش فيسحب سند المنحة المؤقتة من المعني   وإذا لم ررة في     يبقى ما قبضه حقا مكتسبا ل ام المق رة من       الحال تطبيق األحك رة األخي الفق
   .  45المادة 
  

  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 4(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . أجل االستحقاق   آل ربع سنة وفي   وذلك في غرار المعاش   تدفع المنحة المؤقتة على - 

  . األعلى مباشرة   4   مضروبا بالعدد  - عند االقتضاء -  يكمل   للمرتبات المدفوعة   السنوي   إن المبلغ
   . عملشهر التوقف عن ال   يلي   نهاية أول ربع سنة   يتم بصفة إجبارية في   يجب أن   يوم االنتفاع   إن صرف المتراآم من
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ي    المتراآمة والمطابقة للمعاش الممنوح،   إن المبالغ  :  48   المادة ى        تستحق ف اة صاحب المعاش حت ة وف آخر     حال
  . حصلت فيه الوفاة   الذي   يوم من الشهر الميالدي

  . يوم للشهر الموالي   ويستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من أول
ى       اقية والواجبة األداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكري المتأخرة الب   وتؤدى المبالغ بصفة صحيحة إل

   . حق له فإنها تعود للدولة   حالة عدم وجود ذوي   وفي  . على قيد الحياة واأليتام   الزوج الباقي
 

 الفصل الثاني
  طرق الطعن

 
تنجم عن تطبيق األحكام المتعلقة    المنازعات التي آل   تفصل الجهات القضائية المختصة في  )ةلدعم( :  49   المادة

  )1(  . ميدان الطعن التنازعي   تنص على تدخلها في   بها العمل التي   ىبالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

______________ 
  
  ).1422، ص.38(ج.ر عدد ، 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
تنص على تدخلها للنظر    وذلك عمال باألحكام التي   جميع النزاعات الناجمة عن تطبيق األحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية،   تفصل الجهات القضائية المختصة في - 

   . وضوع طلبات الطعن القضائية المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكريةم   في
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 الباب الثامن
  األحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات

 
 الفصل األول

  عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها
 

ذلك     إن المعاشات وعالوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب،  :  50   المادة ا ال وآ ازل      متأخراته يجوز التن
  . بالمواد الغذائية ينئنوالداحالة دين للدولة والجماعات المحلية    عنها أو حجزها إال في

أو  هأو أوالد أو أزواجه  يقع على المدين لزوجه    الذي   الديون المتعلقة باإلسعاف الغذائي   ويقصد بالديون الغذائية،
  . أعاله   35   اآلخرين حسب مفهوم أحكام المادةغيرهما من األصول    والديه أو

  وفي   حدود الخمس من مبلغها،   القتطاعات تبلغ   يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية،   وتخضع المعاشات فيما
  . المعاش   يرتفع االقتطاع إلى ثلث مبلغ   يمكن أن   الغذائية، الديونحالة  

  . وقت واحد   ع الثلث فييجوز اقتطاع الخمس واقتطا و
   . فيجرى االقتطاع لصالح الدولة بالدرجة األولى   آن واحد،   وإذا آان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في

  
 الفصل الثاني

  السلف المؤداة على المعاش
 

د العسكري       تسبيق في   يأ رظحي )ةلدعم( :  51   المادة ى معاش التقاع ة الحبس    وذل    شكل قرض عل ك تحت طائل
  )1( دج.   20.000   إلى   500   أشهر وغرامة مالية من   6   من شهرين إلى

 
ر،     :  52   المادة ة األث انون وعديم د        تعتبر باطلة بحكم الق ذين ق ون    االلتزامات المحررة للوسطاء ال ل    -  يتكفل مقاب

  . لكتابآان بضمان االنتفاع بهذا ا   تجاه أي  -  اشتراط مكافأة
   . الفقرة السابقة   يثبت تقديمه الخدمات المبينة في   وسيط   وتطبق العقوبات المنصوص عليها على أي

 
 الفصل الثالث

  المتأخرة السابقة   المبالغ
 

د        يجوز بأي   ال  )ةلدعم( :  53   المادة أخرة عن دة مت نة واح حال من األحوال صرف أآثر من استحقاقات معاش س
تثنائي      تقديم الطلب المذآور باستثناء الحاالت التيتاريخ  رر اس وطني       تكون محل مق دفاع ال ر ال ده وزي تثناء     يع وباس

  )2(  . تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش   ينسب فيه التأخير في   ال   حالة االفتراض الذي
  
  
  

  
  
  
  

______________ 
  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  مراألبموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . ما عدا االستثناءات الواردة فيما بعد   شكل آان على معاش مقرر بعنوان معاشات التقاعد العسكرية،   ة تحت أيفسل   يحظر تقديم أي -

  . دج   20.000   إلى   500   ويعاقب المقرض بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين
ة     جريدة أو أآثر من الجرائد الصادرة في     ونشر ملخصه في   وبحسب خطورة الظروف بإعالن الحكم عن طريق اللصق،   جميع األحوال،   ويجوز للمحاآم أن تأمر في الوالي

  . مرتكب الجريمةعلى نفقة 
  
  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
صرف أآثر من معاشات سنة    حال   يجوز بأي   فإنه ال   إلى تقصير صاحب المعاش،تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر    ينسب فيه التأخير في   ال   ما عدا حالة االفتراض الذي -

   . قدم خاللها طلب المعاش   واحدة متأخرة وسابقة للسنة التي
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 الباب التاسع
  القواعد المتعلقة بجمع المعاشات

 
  الفصل األول

  جمع معاشين أو أآثر أو ملحقات المعاش
 

ي    حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب،   يجوز بأي   ال  :  54   المادة تصفية     ف
  . معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة

   . وظائف مختلفة ومتتابعة   يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في   فإنه   ومقابل ذلك،
 

  )1(  (ملغاة)    :  55   المادة
 

ي      ومعاش عجز عسكري   إن جمع معاش تقاعد عسكري  :  56   المادة ا ف ادة    ضمن الشروط المنصوص عليه   الم
   . مقبول قانونا ودون حصر   ،24 

 
يم القاصر   (  يمكن بحكم القانون ألحد األصول أو اليتيم القاصر  :  57   المادة دة     ) أو الولد المعتبر بحكم اليت جمع ع
ا وظف معاش ه أو م بيهين ب كريين والش د العس د      ىت ألح ة التقاع ا بموجب أنظم ين والمستحصل عليه ة المختلف الدول

   . الدولة المدنيين والعسكريين   الخاصة بموظفي
 

 الفصل الثاني
  ومرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط   جمع معاش تقاعد عسكري

 
مستوفى     أو خصوصي    بدون حصر مع أجرة أو مرتب عمومي   ييمكن جمع معاش التقاعد العسكر  :  58   المادة

   . منحة أخرى وأجرة أو راتب   وآذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع أي   سبب آان،   ألي
 

ة الساري        :  59   المادة   المفعول    إن العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين أو أصحاب راتب الصرف من الخدم
ة،     ينهم فييمكنهم عند تعي  دة للدول ي    وظيفة جدي ع             التخل ة م ار جمع معاشهم أو رواتب الصرف من الخدم عن اختي

  . يضم تمام خدماتهم   معاش موحد   يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في   أجرتهم لكي
  وال   الوظيفة الجديدة،   عيينهم فيالمعنيين ت   مهلة ثالثة أشهر من تبليغ   يقدم في   صريحا وأن   يكون التخلي   ويجب أن

  . ينتفعون به   المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي   ويلغى بالتالي   يقبل الرجوع عن التخلي، 
المكتسب سابقا فتجرى إعادته إلى    نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكري   وإذا آان المعاش المخصص في

  . نصابه بصفة نهائية
ا  ذين ال      أم م المتقاعدون وال بيهون به التخلي       العسكريون والش ار الخاص ب ين أعاله،    يمارسون حق االختي   المب

   . عن وظيفتهم الجديدة   معاش مدني   فيكتسبون حقوقا في 
  

 الفصل الثالث
  عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة

 
ة    إن المتقاعدين العسكريي    :  60   المادة دعوين وقت الحرب للخدم ي       ن الم ات     يقبضون راتب العمل الفعل وملحق

  . ويوقف صرف المعاش لهم إلى حين عودتهم إلى منازلهم   الراتب الخاص برتبتهم،
   . المعاش عند االقتضاء مراعاة للخدمات الجديدة   وتجرى إعادة النظر في

  
  
  

____________ 
  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
   . تلك الزيادة   تخول الحق لهم في   والمنح العائلية المتعلقة باألوالد التي   16   المادة   يرخص بجمع زيادة المعاش المنصوص عليها في -
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ي    غير أفراد الجيش العامل،   إن العسكريين من  :  61   ادةالم اورات         يمكنهم ف دريبات أو المن لم خالل الت وقت الس
ين         التي اوية لثالث دة متواصلة مس دة لم ا والمع ل جمع المعاش العسكري        يدعون إليه ا فأق ذي    يوم ع       ال ه م يتمتعون ب

ذه الشروط       بيد أن الوقت المنقضي في   تبتهم،الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لر الخدمة العسكرية ضمن ه
  . إعادة النظر فيه   المعاش أو في   يترتب عنها حق في   تعداد الخدمات العسكرية التي   يدخل حينئذ في   ال

املين تحت الس        المبالغ دفع فإن   ومقابل ذلك، دة    المتأخرة من معاش المتقاعدين العسكريين الع لم لم الح وقت الس
ا،    متواصلة تجاوز الثالثين م،       يوم دة عمله ة م ا    يوقف طيل ي        وإنم زوم ف د الل اد النظر عن المعاش المكتسب ألخذ       يع

   . الخدمات الجديدة المتممة بعين االعتبار
 

ويصار     دة تطوعهم،يوقف معاش العسكريين أو الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة م  :  62   المادة
   . من السجالت مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة   إلى إعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي

  
 الباب العاشر

  االقتطاعات الخاصة بالمعاش
 

 ردق ت تاآارتش ا عفد يركسعلا دعاقتلا شاعم باسح يف ةدعاق دمتعملا بتارلا ىلع بترتي )ةلدعم( :  63   المادة
 .% 6 ةبسنب

  )1( ال تؤخذ بعين االعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري إال عناصر الراتب الخاضعة لالقتطاع.
  

دة)  : مكّرر 63المادة  ى           (جدي ى المستخدمين وعل ة عل ة االشتراآات أو أقساط االشتراآات الواجب تتحمل الدول
لمشارآة في حرب التحرير الوطني و/أو بسبب العجز الناتج المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة ا

 عنها.
رة      ا الفت د مجان ا تعتم وتعتمد مجانا النقاط التفصيلية والفترات التي يمكن التكفل بها وفقا ألحكام الفقرة السابقة. آم

  القانونية للخدمة الوطنية.
ع مسبق أو   ى دف د عل اش التقاع نح مع أ ال يتوقف م ذه ساط االقثر رجعي ب ي ه ا ف تراآات المنصوص عليه الش

  )2( المادة.
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . الراتب ما عدا التعويضات مهما آان نوعها   من مبلغ   ٪   6   يتحملون اقتطاعا قدره   2   المادة   ار إليهم فيالعسكريين والشبيهين بهم المشإن  -

المعاش أو    تأسيس الحق في   حتى ولو آانت الخدمات المكافأة على الشكل المذآور ال تحسب في   اء لراتب الخدمة الفعلية لالستنزال الخاص بهذا االقتطاع،فيخضع آل استي
  . تصفيته   في
  . معاش لم تستوف عنه االقتطاعات الواجبة األداء   يخصص أي   ال

ه     يترتب عنها حق في     غير قانونية ال   استنزلت بصفة   وإن االقتطاعات التي   يجوز استيفاؤها مرة ثانية،   إن االقتطاعات المستوفاة قانونا ال دون       المعاش لكن ا ب يجوز رده
   . الحقوق   ئدة بناء على طلب أصحاب الحقوق أو ذويفا
  
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونأضيفت بموجب ) 2(
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 عشر   الباب الحادي
  المعاش   فقدان وإيقاف الحق في

 
 الفصل األول
  المعاش   فقدان الحق في

 
ي     )ةل دعم( :  64   المادة د الحق ف ي         يفق د العسكرية أو ف ى معاشات التقاع نح         الحصول عل د م و بع ا ول ع به التمت

  :  الحاالت التالية   المعاش وذلك في
 أو االقتصاد الوطني،   والدفاع الوطني   بسبب آية إدانة بعقوبة حبس نتيجة المساس باألمن الوطني  ) 1
 هاء،بيخص الش   فيما   عن الوظيفة،   بسبب التخلي  ) 2
  )1(  . تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية   بسبب الظروف التي  ) 3
 

 الفصل الثاني
  المعاش   إيقاف الحق في

 
ي      يوقف الحق في  )ةلدعم( :  65   المادة د العسكرية أو ف نح         الحصول على معاشات التقاع د م ى بع ا حت ع به التمت
  :  األحوال التالية   المعاش في

  . عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خالل تنفيذ العقوبة   ىصدر حكم بأ  اذا ) 1
ي    يتقاضون،   غير أن الزوج أو األزواج واألوالد أيضا اطي،      طيلة آل فترة العقوبة بما ف ك الحبس االحتي   50   ذل

ه      الذي   ه،المحكوم علي   أو الشبيه،   آان بإمكان العسكري   الممنوح أو الذي   من معاش التقاعد العسكري   %  أوقف حقوق
   . المطالبة به   المعاش،   في

  يسترد العسكري أو الشبيه حقوقه بأثر رجعي في حالة عدم وجود وجه إلقامة دعوى، أو اإلفراج أو البراءة.
  ) في حلة شطب الشبيه من السجالت مع إلغاء الحقوق في المعاش.2
  دمة الصادر بخصوص العسكري أو الشبيه :على التقاعد تلقائيا أو الصرف من الخ حالةإلبا) 3

إذا أدين باختالس أموال الدولة، أو الجماعات المحلية أو ودائع األموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد  -
  المستلمة والتي يسأل عنها،

  ارتكابه الختالسات تتعلق بخدمته، تأو إذا ثب -
  بح متواطئا في مثل هذه االستقالة.صوط تعادل مكافأة مالية أو أأو إذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شر -

دما تكتشف          ضيفتويطبق اإلجراء نفسه على األفعال التي  د، عن ى التقاع ة عل ى التلقائي ة عل ى اإلحال بطبيعتها إل
  هذه األفعال أو تكون موصوفة بعد ترك الخدمة.

  )2( اري.توقف الحقوق في المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وز
  

ادة ي    :  66   الم ه ف اف المنصوص علي ع اإليق ادة   يرف ي   65   الم كري    ف اة العس ة وف ي،   حال ذ   المعن بض    وعندئ يق
ابقة ادة الس ن الم رة م رة األخي ام الفق اة أحك ع مراع وقهم م ل حق تحقون آام ى نصابه   . المس ادة المعاش إل ن إع ويمك

  . ألصولحالة عوز من ا   بالنسبة لمن هو في
د العسكري       يكن العسكري   وإذا لم ى معاش التقاع اف،       أو المشبه به حائزا فعليا عل ق إجراء اإليق   فال    حين تطبي

ذوي   ي      يجوز ل دد ف ى المعاش المح ه الحصول عل ي      حقوق توفيا ف ورثهم مس ان م ابقة إال إذا آ رة الس ذا الحين     الفق ه
  . 5   من المادة   -  1  ةالفقر   الشرط المفروض في

ة صاحب المعاش ال  ة عن إدان أخرة    يجري   إن المصاريف القضائية الناجم ن جزء المعاشات المت ا م اقتطاعه
   . يطالب به األصول عند االقتضاء   يمكن أن   والمحتفظ بها لفائدة الزوج واألوالد وال من المعاش الذي

 
______________ 

  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  األحوال التالية   وذلك في   حتى بعد منح المعاش،   التمتع بها،   الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في   يوقف الحق في -

 أو االقتصاد الوطني،   عقوبة جنائية أو جنحة ماسة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني   صدر حكم بأي إذا  - 1
 حالة ترك الوظيفة بالنسبة للعسكري،   في  -  2
  ،ةيلعفلا ةمدخلا ةدم لالخ نذإ نود جاوزلا ةلاح يف -  3
   . تزول فيها عن صاحب المعاش صفة الجزائري   الظروف التي   في  -4
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  ).1426، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  وال التاليةاألح   وذلك في  ، حتى بعد منح المعاش   التمتع بها،   الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في   يوقف الحق في 

 وذلك خالل تنفيذ العقوبة،  ) المادة السابقة   خالف المنصوص عليها في ( ، ةيعقوبة جنائية أو جنح   إذا صدر حكم بأي  -  1
 وذلك خالل الحرمان من هذه المنفعة،   تزول فيها صفة الجزائري   الظروف التي   في  -  2
 المعاش،   حالة العزل مع وقف الحقوق في   في  -  3
 للسلطة األبوية وذلك خالل مدة السقوط،   أو الجزئي   بالسقوط الكلي  -  4
 أو المشبه به إلى التقاعد تلقائيا أو صرفه من الخدمة،   حالة صدور قرار بإحالة العسكري   في  -  5
 يسأل عنها،   مدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتيإذا أدين باختالس أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو ودائع األموال الخاصة ال  - 
 إذا ثبت ارتكابه الختالسات تتعلق بخدمته،  - 
 .مثل هذه االستقالة   إذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو ارتكب جريمة المشارآة في  - 

  . طبيعتها إلى اإلحالة التلقائية إلى التقاعد عندما تكتشف األفعال أو تعتبر جريمة بعد ترك العملب   ضيفت   ويطبق اإلجراء نفسه على األفعال التي
ة في       في   ويجوز إلغاء تدابير اإليقاف الخاصة بحقوق المعني رة    المعاش والصادرة بناء على األسباب المبين رار مشترك       أعاله،    6   الفق ر       وذلك بموجب ق يصدر عن وزي

   . والوزير المكلف بالمالية   فاع الوطنيالد
   . المعاش مع أثر رجعي   في   يجوز إعادة الحال إلى ما آان عليه بدفع حقوق المعني   وإذا اقتضى األمر فيما بعد،
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 الفصل الثالث
  ير الوقايةبادت

 
ا أو ارتكب      يفقد نهائيا آل ص  (معدلة)  :  67   المادة دم تصريحا آاذب ه إذا ق ه في ة صفة       احب معاش حقوق ا بأي غش

  )1(  آانت ونتج عنه احتيال على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية أو خرقها.
 

ي      :  68   المادة أخرة الت ه،     آل من قبض المعاشات المت ود ل اول قبضها،     ال تع ا     أو ح ر موآل      هو  أو قبض م غي
اش الحقيق ق ن صاحب المع ة،  يبضه م ة قانوني ل أو وآال ند توآي دم تصريحا    بموجب س ن ق ل م ر صحيح    وآ غي

ات            انون العقوب ا بموجب ق ه ضمن الشروط المنصوص عليه للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعت
حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم     بالعقوبات األشد فيو   رد ما قبضه بدون حق،ب   مع إلزامه   وقانون القضاء العسكري

   . بها العمل   األخرى المذآورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

______________ 
  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76ألمر رقم حررت في ظل ا
الفة تطبيق القواعد المتعلقة بمعاشات التقاعد خعلى القانون وم لصرف أثره إلى االحتيانوي   شكل آان،   غير صحيح أو بأي   يرتكب االختالس بتصريح   آل صاحب معاش، -

   . المقبوضة بدون حق   ويالحق فضال عن ذلك لرد المبالغ   .نهائيا من الدفتر الكبير للدين العمومييجرى شطبه    هذا الباب،   العسكرية والمدرجة في
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 الكتاب الثاني
  معاشات العجز العسكرية

 
 الباب األول
  أحكام عامة

 
 فوفص  يف  نيلماع لا اه ئانبأل لي مجلاب ةيبعش لا ةي طارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا فرتعت )ةلدعم( :  69   المادة

 ددح تو نل عتو ،ةي بارتلا اهتمالس  ىل ع ةظ فاحملاو دالبل ا ةدحو نع عافدلاب اوعلطضا نيذلا ،يبعشلا ينطولا شيجلا
  : هقحتسي يذلا ضيوعتلا يف قحلا

  ،72 صابتهم عاهات خالل الظروف وحسب الشروط المبينة في المادةاالعسكريون الذين  - 1
 هذا الكتاب،   وط المحددة فيلألفراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشر  -  2
  )1(  . ألزواج العسكريين والشبيهين بهم وأليتامهم وعند االقتضاء ألصولهم  -  3
  

ي       )ةلدعم( :  70   المادة وقهم المحددين ف ى ذوي حق تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعل
 األصناف اآلتية :

ليل     1 ع الرتب س وطني،       ) العسكريون من جمي ر ال ة التحري ة لجبه ة المدني وطني و/أو المنظم ر ال و جيش التحري
  .1962الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول سبتمبر سنة 

ي ة،    وف ذه الحال ز       ه ن العج ر ع اش آخ ل مع ا آ ام مانع ذا النظ ق ه ون تطبي ن أن   يك ؤد   يمك دماء     ىي وان ق بعن
 المجاهدين،

  )2(  . 1962   يوليو سنة   الجيش بعد تاريخ أول   العسكريون من جميع الرتب وجميع األسلحة المجندون في  -  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

______________  
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976بر سنة ديسم 09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
والذين أخذوا على عاتقهم المهمة السامية لحماية    الشعبي   صفوف الجيش الوطني   إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذ تعترف بالجميل ألبنائها العاملين في - 

  :  التعويض الواجب   تعلن وتحدد الحق في   سالمة الوطن ومكاسب الثورة بما قدموه من تضحيات وبما أظهروه من إنكار للذات،
 عده،بالمادة    ين بعاهات ضمن الظروف وحسب الكيفيات المبينة فيبالمصا   من جميع الرتب ومن جميع األسلحة،   الشعبي   للعسكريين التابعين للجيش الوطني  -  1
 لكتاب،هذا ا   لألفراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في  -  2
   . ألزواج العسكريين والشبيهين بهم وأليتامهم وعند االقتضاء ألصولهم  -  3
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  األصناف التالية   حقوقهم في   ى العسكريين والشبيهين بهم وذويتسرى أحكام هذا الكتاب عل -
اريخ أول سبتمبر        يكون المعنيون قد واصلوا خدمتهم في     وذلك عندما   التحرير الوطني،   العسكريون من جميع الرتب وجميع األسلحة والتابعون لجيش  -  1 د ت الجيش بع
 .1962   سنة
 بعنوان قدماء المجاهدين،   يؤدي   يمكن أن   تطبيق هذا النظام مانعا آل معاش آخر عن العجز يكون   هذه الحالة،   وفي

   . 1962   يوليو سنة   الجيش بعد تاريخ أول   العسكريون من جميع الرتب وجميع األسلحة المجندون في  -  2
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ادة  ريغ نييعرشلا دالوألا ىماتيلا الإ ،باتكلا اذه قيبطت دصق رصق ىماتي ربتعي ال )ةلدعم( :  71   الم
 ةل حرم نوعبات ي نيذل ا ةب لطلل ةبس نلاب ةلماآ ةنس 25 ةياغ ىلاو ةنس ةرشع ةعساتلا مهنس ىدعتي ال نيذلا نيجوزتملا
  .اينقت وأ اينهم انيوكت نوعباتي نيذلا نينطاوملا كلذآو ايلعلا تاساردلا نم ةيداع

ا   ذا الق اة         غير أنه يعتبر أوالدا شرعيين، بمفهوم ه د الحي ى قي اق عل زوج ب ابقا ل نون، األوالد القصر من زواج س
  واألوالد القصر الذين يكونون في آفالة العسكري أو الشبيه إذا آان المتوفى، في هاتين الحالتين، عائلهم فيما سبق.

  تعتبر اإلناث غير المتزوجات، الالئي ال دخل لهن أوالد قصرا، مهما تكن سنهن.
ون مصاب   ون من آسب معيشتهم، يحتفظ األوالد          وعندما يكون م ال يتمكن ر و/أو عاهات تجعله ين بمرض أو أآث

  المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد باالستفادة من أحكام هذا الكتاب.
اة   وال يؤخذ بعين االعتبار إال العاهات التي ثبتت حينما آان الولد ال زال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حي
ة            ي حال د ف ذي يبقى الول وع ال ذه العاهات من الن العسكري أو الشبيه، ولو آان قد بلغ سن الرشد، بشرط أن تكون ه

  )1( تبعية آلية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  ).230و 229 ، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب  )*( وألغيت الفقرة الرابعة تممت الفقرة الثانية )1(
  

  )، وحررت آما يلي:1427، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
ة بالنسبة     25ة غاي  ال يعتبر يتامى قصر قصد تطبيق هذا الكتاب، إال اليتامى األوالد الشرعيين غير المتزوجين الذين ال يتعدى سنهم التاسعة عشرة سنة وإلى - سنة آامل

  للطلبة الذين يتابعون مرحلة عادية من الدراسات العليا وآذلك المواطنين الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تقنيا.
في آفالة العسكري أو الشبيه    نونغير أنه يعتبر أوالدا شرعيين، بمفهوم هذا القانون، األوالد القصر من زواج سابقا لزوج باق على قيد الحياة واألوالد القصر الذين يكو

  إذا آان المتوفى، في هاتين الحالتين، عائلهم فيما سبق.
م سن الرشد باالستفادة من وعندما يكونون مصابين بمرض أو أآثر و/أو عاهات تجعلهم ال يتمكنون من آسب معيشتهم، يحتفظ األوالد المعينون في هذه المادة بعد بلوغه

  أحكام هذا الكتاب.
  )*(يوقف التمتع بالحقوق التي يمكنهم المطالبة بها بمجرد أن يكونوا قادرين على آسب معيشتهم. غير أنه

ولو آان قد بلغ سن الرشد، بشرط أن وال يؤخذ بعين االعتبار إال العاهات التي ثبتت حينما آان الولد ال زال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه، 
  العاهات من النوع الذي يبقى الولد في حالة تبعية آلية.تكون هذه 

  
  .01-90مالحظة: تمثل (*) الفقرة الرابعة الملغاة بموجب األمر 

  
  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 

  . وغير متزوجين والذين تقل سنهم عن التاسعة عشرةيعد بمفهوم هذا الكتاب أيتاما قصرا إال األيتام الذين هم أوالد شرعيون    ال -
ه وذلك       يكونون على عاتق العسكري    واألوالد القصر الذين   األوالد القصر الحاصلون من زواج سابق لزوج باق على قيد الحياة،   يعد آأوالد شرعيين،   بيد أنه أو المشبه ب

  . آلتا الحالتين   إذا آان المتوفى عائلهم في
اب            فيحتفظون،   غير قادرين على آسب عيشهم،   يتعذر شفاؤها وتجعلهم   ذا آانوا مصابين بعاهة أو أآثروإ ذا الكت وغهم سن الرشد بحق االستفادة من ه د بل ه    . بع ر أن   غي

  . بمجرد قدرتهم على آسب عيشهم   يطالبوا بها،   يمكن أن   يوقف تمتعهم بالحقوق التي 
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 الباب الثاني
  معاش العجز   ق فيالحقو

 
 الفصل األول
  المعاش   شروط الحق في

 
 تخول الحق في المعاش :(معدلة)   :  72   المادة

نة       1 وفمبر س ين أول ن ا ب ي أصيب به نة    30و 1954) العاهات الت بتمبر س ليلو جيش    1962س ، العسكريون، س
ة  وطني والناتج ر ال ة التحري ة لجبه ة المدني وطني و/أو المنظم ر ال ى  التحري وبة إل عن جروح أو عن أمراض منس

  .1962سبتمبر سنة  30الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 
  وتطبق هذه األحكام، أيضا على آل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.

ة 2 وطني و/أو المنظم ر ال ليلو جيش التحري ا العسكريون، س ي أصيب به ر  ) العاهات الت ة التحري ة لجبه المدني
نة   م إذا آانت     1962الوطني، أو المجندون في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو س ذلك المشبهون به ، وآ

  هذه العاهات ناتجة عن :
 أو حفظ النظام،   جروح حصلت بسبب حادث حربي  ) أ
 حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة،  ) ب
 سبب أو بمناسبة الخدمة،أمراض حصلت ب  ) ج
  )1(   . غير منسوبة إلى الخدمة   تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو آان نتيجة لعاهات  ) د
  

  72   المادة   إذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد األسباب المنصوص عليها في  :  73   المادة
  :  باألمر من قرينة نسبة العاهة أو التفاقم إلى الخدمة وذلك بشرط   فيستفيد المعني   سي،وآذلك الدليل العك   أعاله، 

 يكون األمر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري،   أن  -  1
ل   يوما   يكون األمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين   أن  -  2 من الخدمة الفعلية وقب
 تسريح العسكري،   يلي   يوما   ثالثين
ذي     يجب أن   أية حالة آان عليها األمر،   وفي  -  3 ان موضوع      يكون االرتباط الموجود بين الجرح أو المرض ال آ

  . مثبتا بطريقة طبية   وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى،   من جهة،   المعاينة،
د     يوما ال   حالة االنقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين   وفي يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح إلى الخدمة إال بع
  . الستئناف الخدمة الفعلية   يوما من اليوم الموالي   تسعين

ات     فقط في   هذه المادة،   يعمل بالقرينة المذآورة في   الفقرة السابقة،   مع مراعاة اآلجال المنصوص عليها في المعاين
ة      ،1962   يوليو سنة   قبل تاريخ أو   جرت إما خالل الخدمة المتممة أثناء آفاح التحرير الوطني   التي وأما خالل الخدم

  . المتممة أثناء عمليات حربية أو حفظ النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني
الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو     يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في   يمكن أن   غير أنه

   . خالل الثالثة أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن   لجنة طبية،   بحسب القانون،   أمراضهم قد عاينتها،
  
  
  
  

______________  
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990براير ف 06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  المعاش بسبب   ينشأ الحق في  -
ن جميع الرتب ومن جميع األسلحة التابعون لجيش العسكريون م   1962   سبتمبر سنة   30   إلى   1954   ترة المتراوحة من أول نوفمبر سنةفال   أصيب بها في   العاهات التي  -  1

  سبتمبر سنة   30   الجيش بعد تاريخ   يكون المعنيون باألمر قد واصلوا خدمتهم في   والناجمة من جروح أو من أمراض منسوبة إلى الخدمة وذلك بشرط أن   التحرير الوطني
 1962،  

 هذه العاهات بسبب الخدمة. يطرأ على نفسذه األحكام أيضا على آل تفاقم تنطبق ه
  يوليو سنة   الجيش بعد تاريخ أول   أو المجندين في   أصيب بها العسكريون من جميع الرتب ومن جميع األسلحة الذين آانوا تابعين لجيش التحرير الوطني   العاهات التي  -  2

  :  وذلك إذا آانت هذه العاهات ناتجة من   1962 
 أو حفظ النظام،   ادث حربيجروح حصلت بسبب ح  ) أ
 حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة،  ) ب
 أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة الخدمة،  ) ج
   . غير منسوبة إلى الخدمة   تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو آان نتيجة لعاهات  ) د
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  عن آل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل أو تفوق   موضوع هذا الباب،   تمنح المعاشات،   )ةلدعم( :  74   المادة
 10   % .  

ة        بتها لعاه ة أو بمناس اقم بفعل الخدم ار التف ين االعتب ي         يؤخذ بع ددة ف ر منسوبة ضمن الشروط المح المقطع     غي
  )1(   . %   60   يتعدى   يمكن أن   غير أن نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية ال  . السابق
 

  يف  ةري خألا هذه  تب ت امدن ع ةم دخلا نم فرصلا ةنجل رضحم خيراتب شاعملا ةيادب ددحت )ةلدعم( :  75   المادة
ادة     هاء العاملين بالخدمة الفعلية،بحالة العسكريين أو الش  ام الم ع بمعاش العجز ال      أعاله،    26   مع مراعاة أحك   والتمت
  )2(  . بق تاريخ الشطب من السجالتيس   حال أن   أي   يمكن في 

  
 الفصل الثاني

  المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
 

ائي    يخول الحق في  )ةلدعم( :  76   المادة ة عن الجرح أو            المعاش النه ة الناجم فاء العاه ة ش دم إمكاني إذا ثبت ع
  . المرض

  . عاهةيثبت عدم شفاء ال   المعاش المؤقت إذا لم   ويخول الحق في
ت،     حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في   وفي نح للعسكري     معاش مؤق ا      يم بيه معاش أو الش

  . مؤقتا عن مجموع عاهاته
ي   بللعسكريين والش   المعاش النهائي   يمنح مباشرة الحق في   غير أنه ارآوا ف ذين ش وطني      هاء ال ر ال   حرب التحري

ل من     يكون   دون أن  ذا المعاش أق ذا األمر حسب نفس             . %   60   ه ل ه ة قب وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقت
  )3( .الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة آل ثالث سنوات

  
  
  

  
  
  
  
  
  

______________ 
  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76ظل األمر رقم حررت في 
  . تحدد المعاشات حسب نسبة العجز -

  . ٪   10   يفوق   يعادل أو   وتؤخذ بعين االعتبار العاهات المؤدية لعجز
  :  يمنح المعاش

 ٪،   10   أو تتجاوز   عن العاهات الناجمة عن جروح وذلك إذا أدت لنسبة عجز تبلغ  -  1
 ٪،   30   أو تتجاوز   عن العاهات الناجمة عن أمراض مصحوبة بعاهات ناتجة من جروح وذلك إذا آانت النسبة الكاملة للعجز تبلغ  -  2
  . حالة عاهات متعددة   في   ٪   40و   حالة عاهة وحيدة،   في   ٪   30   أو تتجاوز   عن العاهات الناجمة عن أمراض فقط وذلك إذا أدت لنسبة عجز تبلغ  -  3
ة،     حالة التفاقم الطارئ بسبب أو بمناسبة الخدمة على عاهة   وفي ار وذلك ضمن الشروط المحددة في              غير منسوبة إلى هذه الخدم ين االعتب اقم وحده بع ذا التف   يؤخذ ه

   . فيحدد المعاش على أساس هذه النسبة المئوية   ٪،   60   ة بهذا الشكل تعادل أو تفوقغير أنه إذا آانت النسبة المئوية اإلجمالية للعاهة المتفاقم  . المقطعين السابقين 
  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  :  يلي   ش آماتحدد بداية منح المعا - 

 الخدمة الفعلية،   أمر العسكريين الذين هم في   تضعه لجنة الصرف من الخدمة العسكرية عندما تجتمع للبت في   بتاريخ تحرير المحضر الذي  -  1
   . باألمر   بتاريخ طلب المعاش المقدم من طرف المعني   جميع الحاالت األخرى،   وفي  -  2
  
  ).1423، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  راألمبموجب عدلت ) 3(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  . إذا ثبت عدم إمكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض   المعاش النهائي   يخول الحق في - 

  . يرجى شفاؤها   إذا ثبت أن العاهة   المعاش الوقتي   ويخول الحق في
   . عن مجموع عاهاته   هذا المعاش الوقتي   يمنح للعسكري   معاش وقتي،   حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في   وفي
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دة  لمدة ثالث سنوات ويجدد آل ثالث سنوات بعد إجراء فحوص طبية    يمنح المعاش الوقتي  :  77   المادة لمدة جدي
  . تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية

ي         غير،   وإذا آانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح ال ة صاحب المعاش ف ا حال ظرف     فيجب أن تحدد نهائي
ل المع     أعاله،   75   المادة   ثالث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في وقتي وذلك إما بتحوي ى معاش      اش ال إل

اء     بعده،   85   مع االحتفاظ بتطبيق المادة   دل له أو ناقص عنه،اأو مع   بمعدل أعلى من المعدل االبتدائي   نهائي وإما بإلغ
  . آل معاش إذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض

ة عن مرض،        ة بعاهات أخرى أو  المعاش والمصحوب   وإذا آانت العاهة المخولة للحق في ر مصحوبة ناجم   غي
  أو معادل له أو ناقص عنه،   عند انصرام آل فترة إما مجددا بمعدل أعلى من المعدل االبتدائي   فيصبح المعاش الوقتي 
  . وإما ملغى إذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض 

د انصرام أجل التسعة            محددة نهائيا،   قتيويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الو ذه األحوال عن ضمن نفس ه
اظ      إلى معاش نهائي   ذلك إما بتحويل المعاش الوقتي و   75   المادة   أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في ع االحتف م

   . وإما بإلغاء آل معاش   85   بتطبيق المادة
  

 الفصل الثالث
  تمعدل المعاشا

 
األدنى    األجر الوطني  ) 1.5 (  مرة   األقصى لمعاش العجز مرة ونصف   الشهري   يعادل المبلغ (معدلة)   :  78   المادة
  . المضمون
غ    يساوي بيهين،         الشهري    المبل دنيين الش راد العسكريين والم ة حاصل        لمعاش العجز لألف ة الوطني راد الخدم وأف

  . الفقرة أعاله   األقصى المنصوص عليه في   الشهري   مبلغال   ضرب نسبة العجز في
  . األدنى المضمون   % من األجر الوطني   80 عن نسبة   يقل هذا المبلغ   ال يمكن أن

  )1( . 2012   يناير سنة   أحكام هذه المادة ابتداء من أول   تسري
  
  
  

  
  
  
  
  
  

__________  
  
  ).5، ص.12، (ج.ر عدد 2013فبراير  20لمؤرخ في ا 03–13بموجب القانون رقم عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
مباشرة الوظائف من المرتب المقيد بالميزانية والممنوح عن   ) 1/1000 (  فيالليتعلق بمعاش تعادل نقطته الجزء أ   تبعا لرقم استداللي   يحدد معدل معاش العجز العسكري -

  . الخاص برتب ووظائف الموظفين العسكريين التابعين للدولة   آما هو محدد طبقا للنصوص المتعلقة بالترتيب التصاعدي   150   والمتعلق بالرقم االستداللي
هذه المادة يحصل عليها باستخراج حاصل ضرب الرقم االستداللي  إن المبالغ السنوية للمرتبات المحددة تبعا ألحد األرقام االستداللية المعاشية  ضمن الشروط المحددة في

  .4لى أن يكمل الناتج من هذا الضرب عند االقتضاء حتى يبلغ العدد األعلى مباشرة الممكن قسمته على عدد عفي قيمة نقطة الرقم االستداللي، 
  جز يحدد حسب الجدول التالي :إن معدل الرقم االستداللي للمعاش المطبق تبعا للنسبة المعترف بها عن الع

  

  
  

  نسبة العجز
 

  

  الرقم االستداللي المطابق للمعاش بالنسبة
 

  

  نسبة العجز
 

  

  الرقم االستداللي المطابق للمعاش بالنسبة
 

% 10  
% 15  
% 20  
% 25  
% 30  
% 35  
% 40  
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150  
225  
300  
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675  
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يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي، حسب خطورة العاهة المعاينة باالستناد إلى نسبة العجز الذي :  79المادة 
   . %100 إلى غاية 5الى  5 يقدر من

  عني باألمر من النسبة األعلى مباشرة.وإذا آان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد الم
  يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها ألجل تقدير نسبة العجز.

  آورة في الجدول الدليل، تكون :ذإن درجات النسبة المئوية للعجز الم
  أ) إلزامية فيما يتعلق ببتر وجذم األعضاء،

  ب) وبيانية في الحاالت األخرى.
ة   وتعم هذه النسب مجموع االضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند االقتضاء مقدار اإلصابة التي تطرأ على الحال
  العامة للجسم.

  
دار              :  80المادة  ر مق ق، فيعتب ا وجود عجز مطل دة منه ة واح ى أي ي ال يترتب عل ددة الت في حالة العاهات المتع

  ناسبيا لصحة الباقي بالنسبة لكل واحدة من العاهات اإلضافية.العجز بتمامه بالنسبة للعاهة األآثر خطورة، ويعتبر ت
  ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدالت العجز.

بته    غ نس ع نسب العجز الخاصة بكل         20غير أنه إذا عدت العاهة األصلية مؤدية لعجز تبل ل، فترف ى األق % عل
والي     10أو  5احد أو بصنفين أو بثالثة أصناف أي بمقدار واحدة من العاهات اإلضافية بصنف و ى الت ذا عل % وهك

  حتل هذه العاهات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الترتيب التنازلي لخطورتها.تحسبما إذا آانت 
ا بشأن العاهات          ت ي يجب إجراؤه ابات الت ع الحس ادة، جمي ذه الم ددة  جرى طبقا ألحكام المقطع األول من ه المتع

  .المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي الجدول الدليل وفي النصوص التطبيقية
ي تخول وحدها      إن أنواع البتر الحاصلة في العضو األسفل والتي ال تمكن مطلقا من حمل جهاز تعويض هي الت

طابق للبتر وذلك من غير التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية إلى نسبة العجز الم % 5 الحق في نيل الزيادة البالغة
  % وذلك مهما آانت الحالة التي يكون عليها األمر. 100أن تتجاوز نسبة العجز اإلجمالية  الناتجة من البتر 

  
دل      100العاهة إلى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل  تإذا أد:  81المادة  ذا المع ل ه % من العجز ويمث

أمراض أخرى      الحد األقصى القانوني من المعاش بحد ذ ة مصابا ب اته الذي يمكن منحه حتى وإن آان صاحب العاه
  يمكن نسبتها إلى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش.

  
تهم أي نشاط            :  82المادة  دم ممارس ة، شريطة ع نح العائلي تفادة من الم ي االس م الحق ف إن المصابين بعجز، له

  مهني.
  

ة أو السير أو        يعد مصابين بعجز جسيم، العاجزون:  83المادة  ى الحرآ ادرين عل ر ق اتهم غي الذين تجعلهم عاه
  القيام باألعمال الضرورية للحياة.

وإذا آانوا يعيشون في منازلهم وآانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة إلى عناية شخص آخر، فيخول لهم الحق في 
  زيادة تساوي نصف المعاش آمنحة خاصة.

ي المعاش        ادة ف ذه الزي ي ه ل لجن   يثبت الحق ف ي درجة العجز           ةمن قب ك حين تبت ف ة وذل الصرف من الخدم
ادة     يالمصاب به المعني باألمر، و ي الم ددة ف كون هذا الحق قابال للمراجعة آل ثالثة أعوام ضمن نفس الشروط المح

وقتي  صفا بالطابع تأعاله، بعد إجراء الفحوص الطبية وحتى في الحالة التي ال يتصف فيها المعاش أو لم يبق م 77 ال
  وذلك إذا أصبح العجز عن الحرآة أو السير أو القيام باألعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية.
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  الفصل الرابع
  إعادة النظر بسبب التفاقم

  
ة،        يمكن لصاحب معاش العجز،   (معدلة):  84المادة  ة أو بصفة نهائي وح بصفة مؤقت ه     أن   الممن  يطلب مراجعت

  . ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة  . آان المعاش قد خول بسببها   محتجا بتفاقم عاهة أو أآثر من التي
أن درجة     بعد خبرة طبية،   يتبين،   يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة أعلى أو أدنى على النسبة األصلية عندما

ات،      ة أو مجموع العاه اتج عن العاه ل عل     العجز الن رق  تمث ل ف بة الم       %   10   ى األق ى النس ادة أو نقصانا عل ة  ئزي وي
  . السابقة

دة،      يحول المعاش المؤقت،   يمكن أن   بينما  . المراجع بصفة نهائية   يمنح المعاش النهائي رة جدي د خب ى معاش      بع إل
  )1(  بنسبة أعلى مساوية لنسبة المعاش السابق.   نهائي
  

  الباب الثالث
  حقوق في المعاشحق ذوي ال

  
  الفصل األول

  الحق في المعاش
  

  :  على قيد الحياة   معاش الزوج الباقي   يخول الحق في (معدلة)  : 85المادة 
  . خدمة مأمور بها   هاء المتوفين فيبعلى قيد الحياة من أزواج العسكريين والش   لمن بقي  ) 1
  . %   100   يساوي   نسبة عجزالمعاش على أساس    يحسم مبلغ   هذه الحالة،   في
أو مؤقت     حالة تمتع بمعاش نهائي   هاء المتوفين وهم فيبأزواج العسكريين أو الش نعلى قيد الحياة م   لمن بقي  ) 2

ي   وق ف م حق ذا المعاش   أو له ود الرخصة،      . ه دم وج إن ع ه ف بة لصاحب الحق نفس ر بالنس ذلك األم ا   وآ يخص    فيم
وق.    المعاش بالنسبة لذوي   ينتج عنه ضياع الحق في   ال   هاء بالخدمة الفعلية،بعقده العسكريون والشي   الزواج الذي    الحق

)2(  
  
  
  

  
  

______________ 
  
  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976بر سنة ديسم 09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
د    له يجوز لصاحب معاش عجز مخول  - ا ق بصفة وقتية أو نهائية أن يطلب إعادة النظر فيه محتجا بأن العاهة الواحدة أو العاهات المتعددة التي خول له هذا المعاش عنه

  طرأ عليها تفاقم.
  ويقبل هذا الطلب من غير اشتراط ألجل.

موضوع الطلب وذلك لتحديد معدل أعلى أو أدنى من المعدل األولي إذا آانت نسبة العجز الناتج من العاهة أو من مجموع العاهات معترفا يعاد النظر في المعاش الذي آان 
  تقريبا بالقياس إلى النسبة المئوية السابقة ويكون ذلك بعد إجراء الفحوص الطبية.  % 10بانطوائها على فرق قدره 

  االعتبار للتفاقم إال إذا آانت زيادة العجز منسوبة فقط إلى الجروح واألمراض التي سببت العاهات الممنوح عنها المعاش.غير أنه ال يمكن األخذ بعين 
د إجراء فحص ج       وقتي، بع ائي     يخول المعاش، بعد إعادة النظر فيه بصفة وقتية ولمدة تحددها اللجنة الطبية. وعند انتهاء المدة يحول المعاش ال د إلى معاش نه يحدد  دي

  دل له أو ناقص عنه.ابمعدل أعلى من معدل المعاش النهائي األولي أو مع
  

  ).1422، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  ى قيد الحياة :لعيخول الحق في معاش الزوج الباقي  -

أعاله والمتوفين بسبب جروح أو أثر جروح أصيبوا بها أثناء حوادث حربية  72لألزواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم والمذآورين في المادة  – 1
  ،أو حفظ النظام، أو ناتجة من حوادث أو أثر حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة

اب أو       72ج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم المذآورين في المادة لألزوا – 2 ا أو تفاقمت من جراء أتع أعاله، والمتوفين بسبب أمراض أصيبوا به
  ،أخطار أو حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة

أعاله، والمتوفين وهم في حالة التمتع بمعاش نهائي أو وقتي عن عجز يعادل  72ين في المادة لألزواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم المذآور – 3
  % أو حيازة الحق في هذا المعاش. 60أو يفوق 

انت حالة الزوج تنذر بقرب اج آويخول الحق في المعاش، في جميع الحاالت إذا آان الزواج سابقا إما لبداية الجرح أو المرض وإما لتفاقمه، ما لم يثبت أنه في وقت الزو
  وفاته.

دان ذوي الحقوق حقهم في        اإن عدم الحصول على الترخيص العسكري بشأن الزواج الذي يعقده  ؤدي لفق ة ال ي لعسكريون والشبيهون بهم الموجودون في الخدمة الفعلي
 المعاش.
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من   2و 1ار إليهم في المقطعين يمنح معاش لكل يتيم قاصر من أبناء العسكريين والشبيهين بهم المش:  86المادة 
  أعاله. 85المادة 

  وال يطلب أي شرط  خصوصي من األوالد الشرعيين المولودين أو الذين سيولدون.
ي          اة، يكون الحق ف د الحي ى قي اقي عل زوج الب وفي مقابل ذلك، وفيما يخص األوالد المولودين من زواج سابق لل

اة   معاش اليتيم موقوفا على شرط أن يستفيد هذا  د الحي األخير من الحق في المعاش الممنوح إلى الزوج الباقي على قي
  بموجب هذا الكتاب.

  
  )1(  المعاش.   يكون لألصول الحق في   على قيد الحياة،   غياب الزوج الباقي   عند (معدلة) : 87المادة 

  
ا الشروط المنصوص     عند عدم وجود األب أو األم يمنح المعاش للجدين ألب، إذا آانت ت :  88المادة  وفر فيهم ت

  . وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح لألبوين.87عليها في المادة 
ادتين        ي الم ا ف ا الشروط المنصوص عليه  87ال يمكن للجدين ألم أن يطالبا بهذا المعاش إال إذا آانت تتوفر فيهم

د االقتضاء، محل الجدين ألب إن       89و د        من هذا الكتاب وإذ ذاك يحالن، عن ى قي زاال عل م ي ران ل ذان األخي ان ه آ
  الحياة.

  
ة            : 89المادة  ي معاش األيلول ه الحق ف ذي يكون ل اة أو أحد األصول ال عند عدم وجود زوج باق على قيد الحي

ا،               ام، عوضا عنهم د ق ذي يكون ق اش، الشخص ال ي المع ا ف ي حقوقهم ا ف وب عنهم الممنوح بموجب هذا الكتاب، ين
  .87تي آانت تؤول عادة إليهما على أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة باألعباء الطبيعية ال

  
ه        :  90المادة  به ب اد العسكري أو المش اة أو األصول إال إذا ع د الحي يمنح المعاش العمري للزوج الباقي على قي

  في المستفيد. الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة هذامن جديد أو أصبحت الشروط المحددة في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

______________ 
  
  ).1423، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  ، إذا أثبتا :85إليهم في المادة  المعاش والد ووالدة العسكريين والشبيهين بهم المشار يستحق -

  أنهما من جنسية جزائرية، – 1
  ن الموارد التي تتوفر لديهما تعادل على األآثر وبوجه اإلجمال الحد األدنى الحيوي المبين في القوانين المعمول بها،أ – 2
  أنهما آانا يعيشان عادة مع ذي الحق المتوفى، – 3
  هذا الكتاب. الممنوح بموجبرى، زوجا على قيد الحياة يمكن أن يطالب بمعاش األيلولة أن ذا الحق لم يترك، من جهة أخ – 4
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من  2و 1يجب أن تكون الطلبات الخاصة بمعاش األيلولة التي يقدمها من ذآر في الفقرتين : (معدلة)  91المادة 
قانوني  –ة بتقرير طبي أعاله، من ذوي حقوق العسكريين أو الشبهاء المتوفين في منازلهم، مصحوب 85المادة 

  يضعه الطبيب الذي عالج المعني باألمر خالل مرضه األخير، وإال فالطبيب الذي أثبت الوفاة.
ليه في الفقرة السابقة بدقة العالقة السببية بين الوفاة وبين اإلصابة الحاصلة أو المرض اتبين في التقرير المشار 

لى مقدمي طلبات المعاش أن يضموا إلى هذا التقرير جميع المستندات المصاب به أو المتفاقم خالل الخدمة. ويجب ع
  الالزمة إلثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة إلى اإلصابات أو إلى األمراض المنسوبة إلى الخدمة.

فإن هذه الوفاة وإذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه، في منزله، 
صابات أو األمراض الحاصلة أو المتفاقمة خالل الخدمة، والتي اإلتعتبر، إال في حالة الدليل العكسي، ناجمة عن 

  ول الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة أن تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل.خي
  )1( .%   100نسبة العجز المساوية ل  سويمنح عندها معاش األيلولة على أسا

  
ق     ونفس الشيء    . غداة تاريخ الوفاة   يبدأ المعاش بالنسبة لألزواج الباقين على قيد الحياة  (معدلة):  92المادة  يطب

  )2(  . على األصول الذين تتوفر فيهم الشروط
  

  وج من جديد.يحرم نهائيا آل حق في المعاش، الزوج الباقي على قيد الحياة لذي الحق فيه، إذا تز : 93المادة 
  وال يمكن للزوج المطلق أن يطالب بمعاش األيلولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش.

  
ي          (جديدة) :  مكّرر 93المادة  غ معاش العجز الشهري مضروبا ف اة هو مبل ) 12عشرة (  يت اثنمبلغ منحة الوف

 مرة، ويخصص لذوي حقوق العاجز المتوفى.
ى     غ إل ذا المبل ع ه ع وعشرين (  ويرف ذو  24أرب بة ل رة بالنس ليل جيش      ى) م وفى، س ر المت وق المعطوب الكبي حق

  التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
  )3( الحقوق، توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية. ىفي حالة تعدد ذو

  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  ).1427، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08في  المؤرخ 01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
م، يجب ، المتوفين  في منازله85من المادة  2و 1إن الطلبات الخاصة بمعاش األيلولة التي يقدمها ذوو حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار إليهم في المقطعين  -

ة عدم          اة في حال ذي عاين الوف ر أو الطبيب ال دم خالل     أن تكون مصحوبة بتقرير طبي قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعني باألمر خالل مرضه األخي وجود عالج مق
  المرض األخير.

دمي         تبين في التقرير المشار إليه في المقطع السابق، بصفة مدققة العالقة السببية بين الوفاة وبين ا اقم خالل الخدمة. ويجب على مق لجرح أو المرض الحاصل أو المتف
سوبة إلى الخدمة وذلك ضمن  الطلب أن يضموا إلى هذا التقرير جميع المستندات الالزمة إلثبات نسبة المرض الذي آان سبب الوفاة بالنظر إلى الجروح أو األمراض المن

  أعاله. 72الشروط المحددة في المادة 
اجمة عن الجروح    الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه به، في منزله، فتعتبر هذه الوفاة، عند عدم ثبوت دليل عكسي نوإذا وقعت 

  ي وذلك بجميع الوسائل.وال بموجبها ويمكن للدولة أن تقدم الدليل العكسخأو األمراض الحاصلة أو المتفاقمة خالل الخدمة والتي آان الحق في المعاش م
ا، وتكون في                    ان نوعه ا آ ع المستندات مهم ة لجمي ة االطالع على النسخة الثاني ع المصالح اإلداري وطني أن يطلب من جمي دفاع ال وزير ال ازة هذه المصالح     يجوز ل حي

  والمتعلقة بالوفيات والتي ترتب عنها تقديم طلب المعاش.
  
  ).1423، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08ؤرخ في الم 01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  .87يقبل طلب معاش األصول بمجرد ما تتوفر لدى الطالبين الشروط المبينة في المادة 

  وتحدد بداية التمتع بالمعاش :
  وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في ظرف السنة التالية للتاريخ المذآور، 87ن آان من األصول الشروط المقررة في المادة رت فيمفغداة تاريخ الوفاة، إذا تو - 1
لمعاش مقدما في ، متوفرة فيه، إذا آان هذا التاريخ تاليا بأقل من سنة لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون طلب ا88بالتاريخ الذي تكون الشروط المقررة في المادة  - 2

  السنة التي تكون فيها الشروط المذآورة متوفرة،
  بتاريخ الطلب، في جميع الحاالت األخرى. - 3

م ، في حالة وفاة العسكري أو المشبه به خالل الخدمة الفعلية، فإن األجل لتقديم الطلب ال يسرى إال من تاريخ تبليغ العائلة اإلعال2و 1غير أنه فيما يتعلق بالمقطعين 
  الرسمي بالوفاة، إذا آانت الشروط متوفرة في مقدمي الطلب حينذاك.

  
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب أضيفت ) 3(
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  الفصل الثاني
  تحديد المعاش

  
ذي    % من ال  70يحدد معاش األيلولة للزوج الباقي على قيد الحياة أو لألصول ب  :  94المادة  وح ل معاش الممن

  الحق المتوفى أو الذي آان يمكن أن يمنح له.
  

ادة  ة):  95الم ى حصص     (معدل ة إل ة الخاص باألرمل اش األيلول غ مع م مبل ل، يقس دة أرام ود ع ة وج ي حال ف
  .85زواجهن الشروط المحددة في المادة في متساوية توزع  بين األرامل اللواتي تتوفر 

  امل.وال أيلولة للمعاش بين األر
ة        اوفي حالة تعدد أرامل العسكري  ة المدني وطني أو المنظم ر ال المشبه به، صاحب العجز، عضو جيش التحري

ى      75ن عمعاشا، ال يمكن أن يقل مبلغه  نلجبهة التحرير الوطني، تستفيد آل واحدة منه وطني األدن % من األجر ال
  )1( المضمون.

  
ين زوجين من األ    :  96المادة  ي معاش           إذا حصل طالق ب ل الحق ف د تحوي اب بع ذا الكت تفيدان من ه صول يس

  األيلولة يقسم المعاش الممنوح لهما إلى حصتين متساويتين بينهما.
د زواج       د عق ان ق ى وإن آ وتكون هذه القسمة نهائية، وفي حالة وفاة أحدهما فال تقع أيلولة المعاش لفائدة آخر حت

  جديد بينهما.
  

ي ظروف يمكن أن ي       إذا آان لألصول : 97المادة  اتوا ف دة أوالد م اب ع ول خ الذين يستفيدون من أحكام هذا الب
دار المعاش      ي مق زاد ف  20لهم بموجبها الحق في المعاش عن آل واحد من األوالد وذلك طبقا ألحكام هذا الكتاب، في

  % عن آل واحد من هؤالء األوالد المتوفين وذلك ابتداء من الثاني الداخل في الحساب.
ة        وف ادة البالغ تم حساب الزي ا، وي ر نفع ي حالة تعدد الحقوق في المعاش بسبب وفاة عدة أوالد يمنح المعاش األآث

  % على أساس هذا المعاش. 20
  

ر            :  98المادة  ة غي وق الخاصة بمعاش األيلول ي الحق ه ف ان طلب اة أو إذا آ د الحي ى قي إذا توفى الزوج الباقي عل
ى األوالد   85قانونية أو القضائية، انتقلت الحقوق المحددة في الفقرة األولى من المادة ول أو آان عديم األهلية القبم إل

د األقصى    ف% ل 10ويبقى معاش ال  72القصر وفقا لما ذآر في المادة  ائدتهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الح
  و صاحب الحقوق في المعاش.الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي آان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________ 
 
  ).230، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونثالثة بموجب الفقرة التممت ب) 1(
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  الباب الرابع
  حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين يحق ذو

  
دان         إذا قيد عسكري أو مشبه به ف : 99المادة  ذا الفق ي ظروف تجعل ه د حدث ف ده ق ي قوائم المفقودين وآان فق

رار        ددة بق ؤدى بموجب الشروط المح منسوبا إلى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوي حقوقه عالوة على الراتب الم
  خول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة.توزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد 

ذه المعاشات آل            إالمعاشات الوقتية وال يمكن المطالبة بهذه ال دفع ه دان. وت وم الفق داء من ي ام ابت بعد انقضاء ع
الي للشطب من السجالت.            ،ربع سنة اليوم الت ددة ب وق مح تفادة من الحق ة االس عند حلول األجل، على أن تكون بداي

  يها وجود المفقود على قيد الحياة.وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ربع السنة التي يثبت ف
اب             ه بصفة رسمية أو إذا ثبت الغي به ب اة العسكري أو المش ائي إذا ثبتت وف يحول المعاش الوقتي إلى معاش نه

  بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضي فيه.
  

ادة   دفع مت           :  100الم ام دون أن يطالب ب ر من ع د مضى أآث ان ق ه وآ ن منزل د صاحب معاش م أخرات إذا فق
  ول لهم في حالة الوفاة.خمعاشه، فيمكن لذوي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد ت
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  الباب الخامس
  اإلجراءات اإلدارية لتصفية المعاشات ومنحها

  
  تقبل طلبات المعاشات دون اشتراط أي أجل. : 101المادة 

  
ادة  اعدة طبي  : 102الم ه أن يطلب مس ي معاش ادة النظر ف تمس إع ي المعاش أو مل ب حق ف ل طال ه بيجوز لك

ادة         ق بالمعاش أو بإع ه المتعل ديم طلب ك بمناسبة تق المعالج، أثناء مباشرة الفحوص الطبية التي يكون خاضعا لها وذل
  النظر في المعاش.

ى       وعالوة على ذلك، يجوز له أن يقدم الشهادات الطبية الملحق  د االقتضاء الشهادات الموضوعة عل ه وعن ة بملف
  ة في محضر لجنة الصرف من الخدمة.زبساط المناقشة الموج

  
ادة   ة) : 103الم ن  (معدل رر م اب، بموجب مق ذا الكت ام ه ا ألحك د العسكرية وفق نح معاشات التقاع تصفى وتم

  وزير الدفاع الوطني.
  )1( العسكري.تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد 

  
  )2( (ملغاة)   :  104المادة 

  
ل ذات      :  105المادة  تندات والعل ببا وأن تكون الحوادث والمس آل مقرر يتضمن منح معاش، يجب أن يكون مس

ادة    ي الم ان المعاش     72الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات ناتجة من أحد األسباب المذآورة ف ه أو، إذا آ ة في ، مبين
  على قرينة، أن يكون حق المعني باألمر في هذه القرينة مبينا وآذا عدم وجود إثبات عكسي.ممنوحا بناء 

ة ناتجة من        أن العاه م يثبت ب وآل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب أن يكون مسببا، ويشار فيه إلى أنه ل
وح     72أحد األسباب المبينة في المادة  ي معاش ممن ائع       أو، إذا آان للمعني باألمر الحق ف أن الوق ه، ب ى قرين اء عل بن

  والمستندات والدواعي ذات الطابع الطبي التي ينتج عنها الدليل العكسي تبطل هذه القرينة.
  

ادة  ة، وأن  :  106الم دواع طبي ببا ب ون مس ز، يجب أن يك دير العج ق بتق م قضائي يتعل رر إداري أو حك ل مق آ
ه الع   ين في ة         ر اس يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يب ى الحال ي تطرأ عل د االقتضاء، اإلصابة الت وظيفي وعن ل

  العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة.
  

  )3( (ملغاة)    : 107المادة 
  
 
  

  
_____________  

  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09رخ في المؤ 106-76حررت في ظل األمر رقم 
  ع الوطني.يقوم بتصفية المعاشات العسكرية المنصوص عليها في هذا الكتاب ويمنحها مؤقتا، المدير المرآزي المنتدب لهذه الغاية من قبل وزير الدفا -

  اع الوطني والوزير المكلف بالمالية.تثبت المعاشات المحددة بالشكل المذآور، أو تعدل بموجب قرار مشترك صادر من قبل وزير الدف
ا     ال يجوز منح المعاشات األولية المحددة من قبل المدير المرآزي إال بعد التصديق على االقتراحات الموافقة أو غير الموافقة التي تصدره ا لجان الصرف من الخدمة فيم

  .يتعلق بالتشخيص ومعدل العجز
  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08خ في المؤر 01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
ذا التبلي    103إن التبليغ الرسمي بالمقررات المتخذة بمقتضى المقطع األول من المادة  - اريخ ه ن اغ، و، يجب أن يشار فيه إلى أن أجل الطعن القضائي يسرى ابتداء من ت

  المقررات المؤيدة التي ستصدر ال تفتح آجاال جديدة للطعن.
  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 3(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  يون الدولة، وتدفعها الخزينة العامة.دكتاب، في الدفتر الكبير الخاص بتقيد المعاشات الممنوحة بموجب أحكام هذا ال -

  ال يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقيد وال أن يدفع أي معاش عجز عسكري، إال ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
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لم للمصاب       : (معدلة) 108المادة  نح المعاش تس ال بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن م ه     عجزب هادة تسجيل تمكن ش
  . تسمح تصفيته بتقدير المعاش   الذي   يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ   من أن

  . إلى الدينار األدنى   ويجبر هذا المبلغ
  )1(  . يدفع معاش العجز آل ثالثة أشهر عند انقضاء أجل االستحقاق

  
  )2(       (ملغاة)    : 109المادة 

  
  الباب السادس

  إعادة النظر وطرق الطعن
  

  الفصل األول
  إعادة النظر

  
ي             : (معدلة)  110المادة  اب ف ذا الكت ة الممنوحة بموجب ه ة أو المؤقت ي المعاشات النهائي ادة النظر ف يجوز إع

  الحاالت التالية :
  ،) إذا وقع خطأ مادي في التصفية 1
ندا   2 ة بالس ات المتعلق رت البيان ك     ) إذا اعتب ر صحيحة، وذل ا غي نح بموجبه رار الم ي صدر ق ائق الت ت أو بالوث

ا يخص         اة، وفيم ا يخص أسباب وظروف الوف ة و  سواء فيم ة المدني ي       الحال ا يخص الحق ف ائلي، أو فيم الوضع الع
  االستفادة من أحد القوانين األساسية المنشئة للحق،

  ف وزير الدفاع الوطني ما يأتي :) وبصفة استثنائية، إذا ثبت على إثر تحقيق مفتوح من طر 3
ي، أو غش،    83ن المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة ا) أ  من هذا القانون قد منح إثر خطأ مادي أو طب

  أو تبديل، أو تظاهر بأمراض لم يكن المعني باألمر مصابا بها،
اة،      ن العسكري السابق أو الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في ا) ب  د الحي ى قي اقي عل زوج الب معاش ال

  أو اليتيم أو األصل، ال زال على قيد الحياة.
  )3( يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________ 
  
  ).1423، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
العجز      103بمجرد اتخاذ المقرر الذي يتضمن منح المعاش المؤقت طبقا ألحكام المقطع األول من المادة  - ائي، يسلم المصاب ب المنح النه ، وريثما يصدر القرار المتعلق ب
ة، ويكون       الذي يم "سند المنحة المؤقتة لالنتظار" دير معاشه بالتصفية المؤقت ه تق كنه من أن يقبض من محاسب الخزينة المكلف بالدفع منحة تعادل المبلغ الذي يمكن ب
  المبلغ مجبورا بالدينار األدنى. اهذ

  وإذا تقرر، فيما بعد، منح المعاش النهائي، فيضبط ما قد سبق قبضه وذلك عند تسليم السند النهائي للمعاش.
  ب السند المؤقت من المعني باألمر، غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له.حذلك، إذا لم يتم منح المعاش، فيس وعلى خالف

  تدفع المنحة المؤقتة لالنتظار على غرار المعاش، وذلك آل ربع سنة عند حلول األجل.
  
  ).1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب ألغيت ) 2(
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  وتكون المقررات المتعلقة بها قابلة لنفس طرق الطعن. دد عند االقتضاء ضمن نفس األوضاع.جتصفى المعاشات المؤقتة وتمنح وتدفع على غرار المعاشات النهائية وت -

  
  ).5، ص.12، (ج.ر عدد 2013فبراير  20المؤرخ في  03 – 13ن رقم بموجب القانو 3ألغيت النقطة ) 3(
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  : )، وحررت آما يلي1428، ص.38، (ج.ر عدد 1984سبتمبر  08المؤرخ في  01 - 84رقم  األمربموجب عدلت 
  ية أو المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحاالت التالية :ئيجوز إعادة النظر في المعاشات النها

  ،وقع خطأ مادي في التصفية ) إذا 1
الحالة فاة، وفيما يخص ) إذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص أسباب وظروف الو 2

  ة للحق،ئمنشالوضع العائلي، أو فيما يخص الحق في االستفادة من أحد القوانين األساسية الالمدنية و
  *) في آل مرة يعاد فيها تقويم النقطة االستداللية، 3
  ) وبصفة استثنائية، إذا ثبت على إثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني ما يأتي : 4

األمر    من هذا القانون قد منح إثر خطأ مادي أو طبي، أو غش، أو تبد 83ن المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة ا) أ  يل، أو تظاهر بأمراض لم يكن المعني ب
  مصابا بها،

  قيد الحياة.ن العسكري السابق أو الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة، أو اليتيم أو األصل، ال زال على ا) ب 
  لفقرة.يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه ا

  
  

  آما يلي : 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  يجوز إعادة النظر في المعاشات النهائية أو الوقتية الممنوحة بموجب هذا الكتاب وذلك في األحوال التالية : -

  إذا وقع غلط مادي في التصفية، - 1
ما فيما يتعلق بالحالة إما فيما يتعلق بالوفاة أو بنوع الوفاة وإبالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة وذلك  إذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو - 2

  ة للحقوق.ئما بالحق في االستفادة من أحد القوانين األساسية المنشإالمدنية أو الوضع العائلي و
اء على طلب األطراف         وفي جميع األحوال تجرى إعادة النظر بدون اشتراط ألجل  ائم بالتصفية أو بن وزير الق وضمن نفس األوضاع المتعلقة بالمنح وبناء على طلب ال

ة العكس، يرفع الطلب الم          وقتي موضوع أي طعن، وفي حال ائي أو ال ام     وبالطريق اإلداري وذلك إذا لم يكن المقرر الذي منح بموجبه المعاش النه تعلق بإعادة النظر أم
  أمام هذه الجهة القضائية ضمن األوضاع القانونية.الطلب التي أصدرت الحكم المنتقد ويرفع  الجهة القضائية

  ثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني :اوبصفة استثنائية، إذا ثبت على  - 3
  ،تبديل أو نظاهر بأمراض لم يكن المعني باألمر مصابا بها قد تقرر منحها إثر غلط مادي أو طبي أو غش أو 83أ) أن المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة  

  ة.العسكري القديم الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة أو اليتيم أو أحد األصول ما زال على قيد الحيا إنب) 
  ئية المختصة التي تبت في الحالة المرفوعة إليها.تطبيق هذه الفقرة يرفع وزير الدفاع الوطني دعوى أمام الجهة القضا ألجل

  ر حق إال إذا آان المعني باألمر سيء النية، ويقوم العون القضائي للخزينة بمالحقة هذا االسترداد.يأن تطالب برد المبالغ المدفوعة بغالعامة ال يمكن للخزينة 
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  الفصل الثاني
  طرق الطعن

  
ك   :  111ة الماد اب وذل تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصلة من جراء تطبيق هذا الكت

  طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية.
  

ي ظرف   :  112المادة  اريخ       يجب تقديم آل طعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته ف داء من ت تة أشهر ابت س
  تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو القرار المتضمن منح المعاش، وإال سقط الحق فيه.

  
  الفصل الثالث

  السلف على المعاشات
  

ليف،     :  113المادة  غ التس ل لمبل ى األق يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة المساوية عل
  آان على معاش ممنوح بموجب هذا الكتاب. بأي شكل ىآل سلفة  تؤد

  
د             :  114المادة  ذين ق ع الوسطاء ال ا م د عليه م التعاق ي ت انون، االلتزامات الت م الق ر، بحك تعد باطلة وعديمة األث

  يقومون مقابل أجور يشترطونها، بتأمين االستفادة من هذا الكتاب ألصحاب معاشات الدولة.
انون        ويتعرض آل وسيط يثبت عليه تقديم  ي ق ا ف ات المنصوص عليه ابق للعقوب الخدمات المبينة في المقطع الس

  العقوبات.
  

  الباب السابع
  أحكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات

  
  الفصل األول

  عدم قابلية التنازل وعدم إمكانية الحجز
  

ازل وال  إن المعاشات وزيادات المعاشات ومتأخراتها الممنوحة بموجب هذا الكتاب، غي:  115المادة  ر قابلة للتن
  إال في حالة وجود ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو الدائنين الذين يقدمون المواد الغذائية. رللحج

دين نحو زوجه أو أزواجه       "الديون الغذائية"تدل عبارة  ه الم على الديون المتعلقة باإلسعاف الغذائي الذي يتحمل
  أعاله. 87ن بمفهوم المادة وأوالده ووالده ووالدته وأصوله اآلخري

  
إن الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة القتطاع منها إلى غاية الخمس :  116المادة 

  من مبلغها ويمكن أن يبلغ االقتطاع، في حالة وجود الديون الغذائية، الثلث من المعاش.
  ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد.

  ي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، يجرى االقتطاع لفائدة الدولة أوال.وف
  

  الفصل الثاني
  فقدان الحق في المعاش

  
ادة   ا الصفة              :  117الم د فيه ي تفق ي الظروف الت ا، ف ع به ي التمت ي معاشات العجز العسكرية أو ف د الحق ف يفق

  لصفة.الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه ا
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  الفصل الثالث
  تقادم المتأخرات

  
ابقة         : 118المادة  دة س نة واح ر من س أخرات ألآث ة لمت ق بالسنة    لال يمكن في أي حال أن يتم دفع تكمل ي تتعل لت

ديم طلب التصفية أو              ي تق أخر ف ه الت ذي يمكن أن يكون في راض ال تثناء االفت ك باس التي قدم فيها طلب المعاش، وذل
  ، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا.إعادة النظر

  
ادة  ة) : 119الم ادة  (معدل ام الم تج بأحك م،   118ال يح بيهين به كريين والش ى العس ادم، عل ادة التق ي م اله، ف أع

 )1( سليلي جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
  

  الفصل الرابع
  قواعد الجمع

  
  يتيم بموجب هذا الكتاب، عن عسكريين مختلفين. يمعاشمكن في أي حال أن يجمع ولد بين ال ي : 120المادة 

  وفي حالة تعدد الحقوق في المعاش، تدفع المنح التي تظهر أآثر فائدة للمعني.
  

  الباب الثامن
  العناية  والعالجات وإعادة التأهيل والضمان االجتماعي

  
به          تمنح الدولة مجانا ألصحاب  :  121المادة  ة وش ات الطبي اب، اإلعان ذا الكت وح بموجب ه معاش العجز الممن

ة عن           ا المعاش أو الحوادث والمضاعفات الناجم نح عنه ي م الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات الت
  الجرح أو المرض الذي منح عنه المعاش.

  
ا     يحق للعجزة أصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب ه:  122المادة  زة تتطلبه ى أجه ذا الكتاب، الحصول عل

ا و   زة وتوابعه ة        تصلح و تالعاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه األجه ا دامت العاه ة م ة الدول ى نفق دل عل ب
  تتطلب األجهزة.

  ول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة.ؤن المعطوب مساو
  

ذي ال يمكن  :  123المادة  ة بسبب الجروح أو العاهات       يكون للعسكري أو المشبه به ال ه العادي ارس مهنت ه أن يم
  التي ترتب عنها المعاش، الحق في أن تساعده الدولة بقصد إعادة تأهيله المهني.

  مل.عوال يمكن في أي حال أن يخفض معدل المعاش من جراء إعادة التربية المهنية وإعادة التكييف على ال
  

  ضمان االجتماعي :يمتد شمول االستفادة من ال : 124المادة 
  %. 60ألصحاب معاش عجز عسكري مطابق لنسبة عجز يبلغ على األقل  – 1
ذين   85من المادة  2و 1ألزواج العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار إليهم في المقطعين  – 2 وأليتامهم القصر ال

تفيدون من معاش والمعترف      بعجزهم عن آسب عيشهم من      يستفيدون من معاش وآذلك أليتامهم البالغين الذين يس
  ها.ؤجراء عاهة خطيرة ال يرجى شفا

  وال يجوز اقتطاع أي مساهمة من معاش العجز تقدم بشكل قسط.
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  ).229، ص.06، (ج.ر عدد 1990فبراير  06المؤرخ في  01 - 90رقم  القانونبموجب عدلت ) 1(
  

  آما يلي : 1976يسمبر سنة د 09المؤرخ في  106-76حررت في ظل األمر رقم 
  أعاله، في مادة التقادم ضد قدماء أفراد جيش التحرير الوطني. 118ال يحتج بأحكام المادة  -
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  الباب التاسع
  أحكام مختلفة

  
ويض      : 125المادة  ة أو تف ه وآال آل من قبض أو حاول قبض متأخرات معاش ال يكون هو صاحبه أو لم تكن ل

انوني من صاحب المعاش الح     ه،            ق نح المعاش أو دفع ى م ا للحصول عل دم تصريحا آاذب قيقي لقبضها، وآل من ق
أخرات المقبوضة بغ      ر ي يالحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المت

واني     ي الق ا ف ا ومعاقب عنه رائم أخرى منصوص عليه ر أو ج اب تزوي ة ارتك ي حال د ف ات األش ن حق وعن العقوب
  الجاري بها العمل.

  
ة،           :  126المادة  ة للدول افرين التابع ل المس ع خطوط نق ى جمي ون عل ذين يتنقل اب ال يحق للمستفيدين من هذا الكت

  الحصول، حسب نسبة العجز المتخذة أساسا لمعاشهم، على ما يلي :
  ،% 55و 35% من تسعيرة المسافرين، إذا آانت نسبة العجز تتراوح بين  50إما تخفيض يبلغ  -
  %. 60وإما مجانية النقل إذا آان هذا المعدل يعادل أو يفوق  -

  .83وعالوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 
  

غ     60يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على األقل :  127المادة  %، من تخفيض يبل
  % في جميع العروض المسرحية. 50

  
  )*( اتشعامجدول تسعيرة ال

  
 جدول التسعيرة الجديدةقديمةجدول التسعيرة ال

  المعدل
 

الرقم االستداللي 
 الحالي

المبلغ 
 الشهري

  الغير
 

الرقم االستداللي 
 الجديدة

المبلغ 
 الشهري

  الغير
 

10 %  
15 %  
20 %  
25 %  
30 %  
35 %  
40 %  
45 %  
50 %  
55 %  
60 %  
65 %  
70 %  
75 %  
80 %  

 

42  
63  
84  

105  
142  
166  
189  
213  
236  
260  
284  
308  
332  
356  
380 

23.81  
35.72  
47.60  
59.53  
80.51  
94.12  

107.16  
120.77  
133.81  
147.42  
161.02  
174.63  
188.24  
201.85  
215.46  

 

 150  
225  
300  
375  
450  
525  
600  
675  
750  
825  
900  
975  
1050  
1125  
1200 

85.05  
127.57  
170.10  
212.62  
255.15  
297.67  
340.20  
382.72  
425.25  
467.77  
510.30  
552.82  
595.35  
637.87  
680.40 
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85%  
90 %  
95 %  

100 % 

625  
745  
872  
1000 

354.37  
422.41  
494.42  
567.00 

88.59  
105.60  
123.60  
141,75 

1275  
1350  
1425  
1500 

722.92  
765.45  
807.87  
850.50 

361.46  
382.72  
403.93  
425.25 
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دل االستداللي الجاري        ع المع دل العجز م إن مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم االستداللي للمعاش المطابق لمع
  به العمل :

  .% 10مثال : بالنسبة لمعدل عجز قدره             
  
  التسعيرة القديمة : – 1

  .23.81(قيمة النقطة االستداللية) أي  x 5.67 42(رقم استداللي) 
  
  التسعيرة المقترحة : – 2

  .85.05(قيمة النقطة االستداللية) أي  x 5.67 150(رقم استداللي) 
 
 

  ).5.67تنبيه : حساب متمم على أساس النقطة االستداللية الجديدة (    
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