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  االتفاقية التونسية الجزائرية
 

  1724102القانون األساسي عدد 

 المتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان االجتماعي 

 

، خالل الجلسة العامة المسائية ، على القانون األساسي عدد 1722ماي  14صادق نواب الشعب، يوم الثالثاء 

المتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان االجتماعي بين حكومة الجمهورية  1724102

 .1774سبتمبر  12التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 

نائبا ب "نعم" ، وهو يقضي أساسا بمراجعة أحكام  212وحظي هذا القانون المتكون من فصل وحيد بتصويت 

اتفاقية الضمان االجتماعي المبرمة بين البلدين في اتجاه التنصيص على العمل بالنظام األصلي لالنخراط عند التواجد 

في وضعية اإللحاق حفاظا على استمرارية االنخراط وما لذلك من انعكاسات على حقوق العمال التونسيين عند 

 التقاعد.

، 1774وأبرز النواب في مداخالتهم أهمية هذا الملحق في إصالح وضعية نصت عليها االتفاقية عند إبرامها سنة 

تتعلق بتنصيصها على الخضوع لتشريع الضمان االجتماعي الجزائري في حال اإللحاق خالفا لما نصت عليه 

 االتفاقيات الدولية في هذا الشأن مما أفضى إلى عديد الصعوبات على مستوى التطبيق.

وبين عدد أخر من النواب أن هذا الملحق سيجعل من االتفاقية تتماشى مع المبدأ األساسي الذي تقوم عليه االتفاقيات 

الدولية للضمان االجتماعي على مستوى خضوع العامل لتشريع مقر دولة العمل والذي يتضمن بعض االستثناءات 

خاصة في حالة اإللحاق، حيث يواصل العامل الموفد من قبل مؤسسته األصلية للعمل بأحد فروعها فوق تراب دولة 

 ثانية ، الخضوع ودفع المساهمات والتمتع بالمنافع المنصوص عليها بتشريع الضمان االجتماعي لدولته األصلية.
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  االتفاقية التونسية الجزائرية

 
 االنخراط

 المنح العائلية
 

 جراية العجز، الشيخوخة والباقين على قيد الحياة
 :تؤكد هذه االتفاقية على المبادئ التالية

 .)المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين )تونس والجزائر 
  تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظّل تشريعات الدولتين المتعاقدتين أو في بلد

 .ثالث مرتبط بتونس والجزائر باتفاقية في مجال الضمان االجتماعي
  تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان اإلقامة من بلد آلخر أو إلى بلد ثالث مرتبط

 .بتونس والجزائر باتفاقية في مجال الضمان االجتماعي
 

 3791فيفري  33. تاريخ السريان: 3790ديسمبر  03االتفاقية األولى: تاريخ التوقيع: 

 33. تاريخ السريان :  1332سبتمبر   17االتفاقية الجديدة: تاريخ التوقيع: 
     1332  أفريل

 مجال التطبيق
 :تطبق االتفاقية التونسية الجزائرية للضمان االجتماعي على

 وغير األجراء  العملة األجراء 
  أفراد العائلة ) القرين، األبناء القصر و الوالدان الذين هم في الكفالة وفق الشروط

 ( المنصوص عليها بتشريع البلد الذي يمنح المنافع
 الطلبة الذين يزاولون دراستهم 
 

 التشريع المطبق
 قاعدة عامة

 .يخضع العملة األجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عمال مهنيا

 استثناءات

 : يستثنى من هذه القاعدة

  العملة الملحقون من بلد آلخر: يبقى هؤالء العملة منخرطين بالضمان االجتماعي لبلد مكان
 العمل الدائم
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 وضعية العامل التونسي الملحق بالجزائر

)شهادة خضوع( قبل بداية  1  يتعين على المؤجر تقديم مطلب اإللحاق باعتماد االستمارة عدد 
 : وتكون مرفقة بالوثائق التالية  فترة اإللحاق

  نسخة من عقد الشغل 
   الدعوة الموجهة من الشركة التي سيلحق لديها العامل يودع ملف اإللحاق لدى

شهرا. وإذا  63الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال يمكن أن تتجاوز فترة اإللحاق األولى 
ما اقتضت الضرورة التمديد في اإللحاق إلى ما أكثر من ثالث سنوات فإن المؤجر مدعو إلى 

توجيه مطلب جديد ومعلل إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي يتولى إحالته إلى 
 .وزارة الشؤون االجتماعية للبت فيه

تخول شهادة اإللحاق للمؤجر واألجير الحق في عدم دفع االشتراكات لهيكل الضمان     
 . االجتماعي الجزائري

 الملحق بتونس  وضعية العامل الجزائري

و يتولى حال  1يتعين على العامل الجزائري الملحق بتونس أن يكون مصحوبا باالستمارة عدد 
 .وصوله لتونس تسليمها للمؤسسة التي ألحق لديها

  .إلعالم المكتب الجهوي المختص ترابيا 1ويتم توجيه نسخة من االستمارة عدد   

  العملة المتنقلون التابعين لمؤسسات نقل : يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به
مقر المؤسسة. غير أن العامل الذي يشتغل بفرع أو بوكالة قارة تملكها هذه المؤسسة 

 .بتراب الدولة األخرى يخضع لتشريع هذه الدولة
  العملة األجراء مواطني بلد المركز الدبلوماسي المشتغلين في المراكز الدبلوماسية أو

القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز: لهم حق االختيار بين الضمان االجتماعي 
 .لبلد األصل وبلد العمل

  األعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الموظفين التابعين إلطار المستشريات: يبقون
 .خاضعين لنظام الضمان االجتماعي المنتمين إليه

  العملة الذين هم في خدمة إدارة حكومية ويلحقون بالدولة األخرى : يبقى هؤالء العملة
  .منخرطين بالضمان االجتماعي للبلد الذي ألحقهم
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