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 المؤرخ في 1985 لسنة 12بتنقيح وإتمام القانون عدد  يتعّلق  2019  أفريل30 مؤرخ في 2019 لسنة 37عدد  قانون        
 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 من القانون عدد 67و 64 والفصلين 61والفقرة األولى من الفصل  33مكرر والفصل  29 من الفصل 3 و2 والفقرتين 29 و28 و27 و24والفصول  8 من الفصل 2 والفقرة 3تلغى أحكام الفصل  ـ الفصل األول  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(باقين على قيد الحياة في القطاع العموميللقاعد وللت المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية 1985 مارس 5

اقين الحق في جراية التقاعد وجراية الب): جديد (3الفصل   :التاليةوللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض باألحكام  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985 تحدد سن اإلحالة على التقاعد باثنين ): جديد (24الفصل   . قبل الجمهورية التونسيةللضمان االجتماعي المصادق عليها منمراعاة األحكام األكثر امتيازا المنصوص عليها باالتفاقيات الدولية إال في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ االستحقاق مع ال يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها   .على قيد الحياة غير قابل لإلحالة وال للسقوط تحدد سن اإلحالة على التقاعد بسبع ): جديد (27الفصل   .القانون مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا 29و) جديد (29و) جديد( 28و) جديد (27مع مراعاة أحكام الفصول سنة ) 62(وستين  ــ  . طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وكلما اقتضى األمر  وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية  .والمصالح المختصةأمر حكومي قائمة هذه األعمال بعد استشارة الهياكل بتضبط   .منهكة ومخلة بالصحةنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال س) 57(وخمسين  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
  أفريل3 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1

2019.  

وفقا لنفس اإلجراءات المنصوص  بصفة دورية وكلما اقتضى األمرأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بتضبط   .على األقل) 57(ن السابعة والخمسين سنة عمال وبلوغ س) 35(األعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثالثين  على التقاعد بالنسبة إلى حالةاإل تتم ):جديد (28الفصل  تحدد سن اإلحالة على التقاعد بسبع ): جديد (29الفصل  .من هذا القانون) جديد (27عليها بالفصل    :لبلوغ سن الثانية والستين لفائدةيسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية ): جديد (33الفصل   .أمر حكومي قائمة هذا الصنف من األعوانبتضبط   . إلى أعوان السلك النشيطبالنسبةسنة ) 57(وخمسين 
ناء الشغل النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثالعسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي وأعوان المصالح  -1   .والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم
مع مراعاة أحكام الفصلين ): فقرة أولى جديدة (61الفصل   .على أساسه تصفية الجراية بالمائة من المرتب الذي يتم 20يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن ال األعوان الذين  - 3   . الطبيعيةعمليات الدفاع عن الوطن أو سالمته أو النجدة في صورة الكوارث بالمائة على األقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خالل أو بمناسبة  80األعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته  -2

  :للتقاعد كما يلي من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية 63 و62
يكتسب الضباط القادة والضباط السامون ): جديد (64الفصل   . سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين62-   سنة بالنسبة إلى الضباط األعوان،60-   سنة بالنسبة إلى ضباط الصف،57-  سنة بالنسبة إلى رجال الجيش،52- :غ السن القانونية على النحو التالي عند بلو-1 ) 35(خمسة وثالثين ى التقاعد بعد قضاء الحق في اإلحالة عل   :سنة بالنسبة إلى العسكريين) 62(الثانية والستين تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في ): جديد (67الفصل   . سنة) 57(سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين 
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" ج"للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية 1985 مارس 5في  المؤرخ 1985 لسنة 12تضاف إلى القانون عدد  ـ 3الفصل   ".والستين الثانية سن"  من هذا القانون بعبارة32 من الفصل 3و 2الواردة بالفقرتين " سن الستين"عبارة  تعوض ـ 2الفصل   .ج من هذا القانون-ب- أ 2الفقرة  61الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين ـ  .ين على التقاعد وجوباالمحالـ  عنوانه ) مكرر( مكرر وعنوانا ثانيا 9إلى الفصل األول والفصل  يتضمن الفصول " ختياري في سن اإلحالة على التقاعدالترفيع اال"
عنوانه ) ثالثا( رابعا وعنوانا ثانيا 71 ثالثا و71 مكرر و71 ويتضمن " مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية" عنوانه ) رابعا( سادسا وعنوان ثانيا 71 خامسا و71الفصلين  في أجل ال يتجاوز اليوم  الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةبخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق األول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل والهيئات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات تسلط على الدولة والجماعات المحلية  : مكرر9الفصل   .قائمتها بأمر حكوميالدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط  الهيئات - ج  "ج"فقرة : الفصل األول  :ها، هذا نص)سابعا (71يتضمن الفصل " أحكام مالية" يمكن لألعوان الخاضعين ألحكام الفصول :  مكرر71الفصل   ختياري في سن اإلحالة على التقاعدالترفيع اال  ):مكرر(العنوان الثاني   .للتشريع والتراتيب الجاري بها العملويتم استخالص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا   . المستوجبة أو جزء منهاشهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات عن كل ) 1,5%( بالمائة 1,5تساوي خطايا التأخير نسبة   .واليالخامس من الشهر الم
  .و بسنتين أو بثالث سنواتأ  القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنةهذا من ) جديد (29و) جديد (28و) جديد (27و) جديد (24

) جديد (29و) جديد (28و) جديد (27و) جديد (24بالفصول شهر قبل تاريخ بلوغ سن اإلحالة على التقاعد المضبوطة أ) 6(على األعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة في صورة اختيار الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد يجب   . سنة70وإلى حدود أو بسنتين أو بثالث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات   هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة  مكرر من 29كما يمكن لألشخاص المنصوص عليهم بالفصل  مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل :  ثالثا71الفصل   . هذا الفصل وبعد موافقة المشغلمنالقانون وفقا للصيغ واإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة  من هذا 61من الفصل ) جديدة(المنصوص عليهم بالفقرة األولى يتم الترفيع االختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى األشخاص   . وغير قابل للرجوع فيهويعتبر االختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا   .حال توصله بهاعلى التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن اإلحالة   .من هذا القانون) مكرر (29و
لى  بالمائة عن كل ثالثة أشهر، من المرتب الذي تتم ع0,50أو  بالمائة عن كل سنة إضافية 2الترفيع االختياري في سن التقاعد بـ  من هذا القانون، يحدد مردود األقساط السنوية بعنوان 38 قيامه التبادل اآللي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على والحيطة االجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد :  خامسا71الفصل   كبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفرديةموا  ):ثالثا(العنوان الثاني   .سنة) 62(المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين من هذا القانون في حدود ) جديد (29و) جديد (28و) جديد( 27القانون يمنح التنفيل لألعوان الخاضعين ألحكام الفصول  من هذا 32مع مراعاة أحكام الفصل :  رابعا71الفصل   .أساسه تصفية الجراية أمر ب هذا الفصل ُتضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام  .صرف األجور والمرتبات وذلك بواسطة سجالت إعالميةللتقاعد والحيطة االجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني   .بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق   .حكومي
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أمر بتضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل   . التقاعدتطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن األقدمية المكتسبة بعنوان بيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية بكشف مفصل يتضمن ال سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين 5موفى كل كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في   .الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطينومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها لالستعمال وإلسناد  لضمان حسن استغاللها من قبل الصندوق بهذه السجالت وذلكاإلجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات السجالت بمختلف أنواعها والكشوفات اإلجمالية إلى الصندوق، يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه  : سادسا71الفصل  الحيطة االجتماعية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد واالستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على  تتحمل ميزانية الدولة كلفة اإلجراءات:  سابعا71الفصل   أحكام مالية  ):رابعا(العنوان الثاني   .حكومي ــعون-   . األول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذبداية من اليوم ) %2( بالمائة 2  :بالنسبة إلى المشغل -  :كما يلي) %3( بالمائة 3بنسبة  المشار إليه أعاله، 1985 مارس 5 المؤرخ في 1985لسنة  12نون عدد  من القا13 و9التقاعد والمضـــــبوطة بالفصلين ــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان يتم الترفــ ـ 4 الفصل .عتمادات الالزمةوتخصص لها اال   : تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يليهذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في من ) جديد (61و) جديد (29و) جديد (28و) جديد (27و )جديد (24بصفة انتقالية وخالفا ألحكام الفصول ـ  5الفصل   .2020ي جانفبداية من ) %1(بالمائة  1 :  بالنسبة إلى ال
  .بسنة أو بسنتين أو بثالث سنواتاألولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد كما يمكن لألعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة   . أو بسنتين أو بثالث سنوات أو بأربع سنوات اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة من هذا الفصليمكن لألعوان المشار إليهم بالمطة األولى من الفقرة األولى   .الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ بالنسبة إلى األعوان 2020بسنتين بداية من أول جانفي ـ  .2019 ديسمبر 31غاية األعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى نسبة إلى  بال2019بسنة واحدة بداية من أول جويلية ـ  

يع في سن اإلحالة على التقاعد، يجب في صورة اختيار الترف سنة ) 70( وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن السبعين  .سنة) 65(الخامسة والستين عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن ريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ واإلجراءات المنصوص تا أشهر من 6 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 71بالفصل القانون حيز النفاذ، أن يمارسوا حق االختيار المنصوص عليه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا  المشار إليه أعاله 1985 مارس 5 المؤرخ في 1985لسنة  12لألعوان الخاضعين ألحكام القانون عدد يمكن  ـ 6الفصل   .النظام األساسي العام للعسكريين المتعلق بضبط 1967 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20عدد  من القانون 53هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول  5لمطة األولى من الفقرة األولى من الفصل ال تنطبق أحكام ا  .وغير قابل للرجوع فيهويعتبر االختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا   .دخول هذا القانون حيز النفاذ يوما من تاريخ 20يتجاوز  مطلب كتابي إلى المشغل في أجل الأو بثالث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم   د بسنة أو بسنتين  اختيار الترفيع في سن التقاع2019جوان  30الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ويمكن لألعوان الذين يبلغون سن اإلحالة على التقاعد خالل   .حال توصله بهاعلى التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية مطالب اختيار الترفيع في سن اإلحالة يتولى المشغل إحالة   .من الفقرة األولى من هذا الفصلاإلحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة األولى أو بالمطة الثانية أشهر قبل تاريخ بلوغ سن ) 6(المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة  تقديم مطلب كتابي إلى كل فيما يخصهعلى األعوان المعنيين    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2019  أفريل30تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ  .اذالشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفالنصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة لإلحالة على التقاعد إلى على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة االختيارية التي حكام هذا القانون على برامج اإلحالة ال تنطبق أ ـ 7الفصل   . مكرر من هذا القانون29بالنسبة للمشمولين بالفصل 


