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 ١٣رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٦مايو سنة  ٢٠٢٠م

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ١٠7–٢٠مؤّرخ ﰲ  7رمضان عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠أبريل سنة  ،٢٠٢٠يحدد كيفيات
مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بـ ـنـ ـاء عﲆ تـ ـق ـري ـر وزي ـر ال ـع ـم ـل وال ـتشغ ـي ـل والضم ـان
اﻻجتماعي،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌادتان  ٤–٩٩و) ١٤٣الفقرة ( 2

اﳌاّدة  : ٢يمكن العامل )ة( ،أن يختار بطلب منه مواصلة
نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ،ﰲ حدود خمس )(5
سنوات.
اﳌاّدة  : ٣يجب عﲆ العامل )ة( الذي اختار مواصلة نشاطه
بعد السن القانونية للتقاعد تقدﱘ طلب مكتوب ومؤرخ
وﳑضي من طرفه يودع لدى الهيئة اﳌستخدمة قبل ثﻼثة
) (٣أشهر عﲆ اﻷقل من السن القانونية لﻺحالة عﲆ التقاعد.
وﰲ اﳌقابل تسلمه الهيئة اﳌستخدمة وصل إيداع.

منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١2–8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان
عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بالتقاعد،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة  6منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان
عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بالتزامات
اﳌكلفﲔ ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  26رمضان عام
 ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية
عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١5يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون

يمكن العامل )ة( أن يرسل طلبه ﳌواصلة النشاط إﱃ الهيئة
اﳌستخدمـة ،عند اﻻقتضـاء ،بكل وسيل ـة أخـرى ﲟا فيها رسالة
موصى عليها مع إشعار باﻻستﻼم.
اﳌاّدة  : ٤يجب أن يكون العامل )ة( ،ﰲ حالة نشاط عند
إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
اﳌاّدة  : 5ﻻ يمكن اﳌستخدم رفض استﻼم الطلب اﳌودع
من طرف العامل )ة( الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن
القانونية للتقاعد طبقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.
يجب حفظ طلب العامل )ة( ﰲ ملفه اﻹداري.
اﳌاّدة  : ٦ﻻ يمكن اﳌستخدم إحالة العامل )ة( عﲆ التقاعد

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

بإرادته اﳌنفردة خﻼل مدة اﳋمس ) (5سنوات اﳌذكورة ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١6صفر عام
 ١٤2٩اﳌوافق  2٣فبراير سنة  2٠٠8واﳌتعلق باﳌنازعات ﰲ

اﳌادة  2أعﻼه.

مجال الضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئـاسي رقم  ٠١–2٠اﳌ ـؤّرخ فـي 6
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٤–٠8اﳌؤّرخ ﰲ ٩
ربيع الثاني عام  ١٤2٩اﳌوافق  ١5أبريل سنة  2٠٠8الذي
يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة  : 7يتعّيـن علـى العامل )ة( الذي )التي( اختار)ت(
مواصلة نشاط ـه بعد السن القانونية للتقـاعد ويرغب فـي
اﻻستفادة من التقاعد قبل سن اﳋمس والستﲔ ) (65سنة
أن يقدم طلب اﻹحالة عﲆ التقاعد قبل شهرين ) ،(2عﲆ اﻷقل،
من تاريخ اﻹحالة عﲆ التقاعد اﳌرتقب.
يجب أن يقدم طلب اﻹحالة عﲆ التقاعد مكتوبا ومؤّرخا
وﳑضيا ويودع من طرف العامل )ة( لدى الهيئة اﳌستخدمة،
وﰲ اﳌقابل تسّلمه الهيئة اﳌستخدمة وصل إيداع.
اﳌاّدة  : ٨يمكن اﳌستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل )ة(
عﲆ التقاعد ابتداء من سن خمس وستﲔ ) (65سنة كاملة وما
فوق.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد كيفيات

اﳌاّدة  : ٩ينـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـري ـدة الـّرسـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

سنة تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  6من القانون رقم  ١2–8٣اﳌؤرخ

حرر باﳉزائر ﰲ  ٧رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠أبريل

مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستﲔ )(6٠
ﰲ  2١رمضان عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق
بالتقاعد ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

