
٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
11م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

 يف خرؤملا ٥72–12 مـقر يـسائرــلا موسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مـقر يـسائرــلا موـسرـملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 37٤–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 قلعتملاو 7991 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 81٤1 ماع نابعش 8
،يئزجلا تيقوتلاب لمعلاب

 يف خرؤملا ٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 982-٥1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو –
 قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ربمفون ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع رفص 2
 نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألل يعامتجالا نامضلاب
،ممتملاو لدعملا ،صاخلا مهباسحل اطاشن

: يتأي ام مسري

 6 رركم 6٥ ىلإ رركم 6٥ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ٠991 ةـنـس لــيرــبأ 12 يف خرؤــملا 11-٠9 مــقر نوــناـقــلا نــم
 موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 يف قحلا نم لماعلا ةدافتسا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ
.ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ ةلطع

 هـقـح نم ةدافتسالا يف بغارلا لماعلا ىلع بجي : 2 ةّداملا
 ءاــشـنإل يئزـجلا تـيـقوـتـلاـب لـمـعـلا ىلإ ءوـجـلـلا وأ ةـلـطـع يف

 ةدافتسالا دصق ،همدختسم ىلإ ايباتك ابلط مدقي نأ ةسسؤم
 دـحــك )1( ةدــحاو ةــنس ةدمل رــجألا ةــعوــفدــم رـــيـــغ ةـــلـــطـــع نـــم
 اقبط يئزجلا تيقوتلاب لمعلا نم ةلثامم ةرتف وأ ،ىصقأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 )1( ةدحاو ةرم ديفتسي يذلا لماعلا ىلع بجي : ٣ ةّداملا
 يئزجلا تيقوتلاب لمع ةرتف وأ ةلطع نم ينهملا هراسم يف
 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا ،ةسسؤم ءاشنإل

،يلعف ليغشت ةلاح يف نوكي نأ –

،ةددحم ريغ ةدمل لمع دقع ازئاح نوكي نأ –

،ةلماك ةنس )٥٥( نيسمخو سمخ نع هنس لقي نأ –

 ،تاونس )3( ثالث نع لقي ال ةيمدقأ عومجم هل نوكي نأ –
،ةسسؤملا يف ال مأ ةيلاتتم

 عيرشتلل اقبط ةهيزنلا ةسفانملا دعاوق مارتحاب مزتلي نأ –
.هب لومعملا

 همدختسم هاجت ءافولاب مازتلالا لماعلا ىلع نيعتي : ٤ ةّداملا
 اـقـبـط ،يئزجلا تيـقوـتــلاــب لــمــعــلا وأ ةــلــطــعــلا يترــتــف لالــخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

         
    

           
 

   

         
        

        
       

 


  

        


         
  

         
         

  

         
         

  

         
         

 

         
         

       
    

         
         

  

         
         

     

          
         

 

         
         

    

 مـرســـومتنـفـيـذي رقــم 22-٣٥2 مؤ ّرخ يف 2٣ ربيع األولـ

 يف عطلةعـــام ١٤٤٤ املوافـــــــق ١٩ أكـــتـــوبـــر سنــة 2022، يحدد
 اجلزئي إلنشاءشروط وكيفيات استفادة العامل من احلق

مؤسسة.أو اللجوء إىل العمل بالتوقيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ّ الوزير األ ّول،

– بــنـــاء عــىل تــقـــريـــر وزيـــر العــمـــل والـتـشـغـيــل والـضـمـان
االجـتـمــاعــي،

 2) منه،– وبــنـــاء عــىل الــدسـتــور، ال سـيـمــا املـادتــان 112–٥ و1٤1
(الفقرة

 القانون– ومبــــقـتـضــى األمـــر رقـــم 7٥-٥8 املــؤرخ فـي 2٠ رمـضــان
 عام 139٥ املوافق 26 سبتمبر سنة 197٥ واملتضمن

املدني، املعدل واملتمم،

– وبـمقتضى القانون رقم 83-11 املؤرخ يف 21 رمـضـان
 عام 1٤٠3 املوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واملتعلق بالتأمينات

االجتماعية، املعدل واملتمم،

– ومبقـتضى الـقانون رقم 83-12 املؤرخ يف 21 رمـضـان
 عام 1٤٠3 املوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واملتعلق بالتقاعد،

املعدل واملتمم،

– ومبقتضى القانون رقم 83-1٤ املؤرخ يف 21 رمــضـان
 عـام 1٤٠3 املوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واملتعلق بالـتـزامات
 املـكـلــفــني فـي مـــجــال الـضـمـان االجـتمــاعي، املـعـــدل واملتمم،

ال سيما املادة 6 منه،

– ومبـقـتـضــى الــقـــانـــون رقــم 9٠-٠3 املؤرخ فـي 1٠ رجــب
 عام 1٤1٠ املوافق 6 فبراير سنة 199٠ واملتعلق مبفتشية

العمل، املعدل واملتمم،

– ومبـقـتــضـــى الــقــانـــون رقــم 9٠-٠٤ املؤرخ فـي 1٠ رجـــب
 عام 1٤1٠ املوافق 6 فبراير سنة 199٠ واملتعلق بتسوية

النزاعات الفردية يف العمل، املعدل واملتمم،

 العمل،– ومبقتضى القانون رقم 9٠-11 املؤرخ يف 26 رمضان عام
 1٤1٠ املوافق 21 أبريل سنة 199٠ واملتعلق بعالقات

املعدل واملتمم،

 قــانون– ومبقـتـضــى الــقــانــون رقــم ٠8-٠9 املـؤرخ فـي 18 صـفـــر
 عام 1٤29 املوافق 2٥ فبراير سنة 2٠٠8 واملتضمن

اإلجراءات املدنية واإلدارية، املعدل واملتمم،
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 لاجآلا نمضو ،يلوألا بلطلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
 هذه ديدمت نم ةدافتسالا ،هاندأ 11 ةداملا ماكحأ يف ةددحـملا
.رهشأ )6( ةتس زواجتت ال ةدمل ةرتفلا

 ،ايباتك همدختسم رطخي نأ لماعلا ىلع بجي : ١١ ةّداملا
 نـــــم لـــــقألا ىلع )1( دــحاو رــهش لــبـــق ،مالـــتسالاـــب راـــعشإ عـــم
 : هتينب ،يئزجلا تيقوتلاب هلمع ةرتف وأ هتلطع ءاهتنا

 بصنم يف وأ يلصألا هلمع بصنم يف هجامدإ ةداعإ يف ّامإ –
 يف لماكلا تيقوتـلاب هـــليغشت ةداعإ وأ ،لداعم رجأ عم لثامم

 ،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةرتف ةياهن

 ٥ ررـكـم 6٥ ةداملا ماكحأل اقبط هلمع ةقالع ءاهنإ يف اّمإو –
 ٠991 ةـنـس لــيرــبأ 12 يـف خرؤــملا 11–٠9 مــقر نوــناــقــلا نـم
.هالعأ روكذملاو

 ةداعإ وأ هجامدإ ةداعإب ةبلاطملا لماعلا نكمي ال : 2١ ةّداملا
 هلمع ةرتف وأ هتلطع ةياهن لبق لماكلا تيقوتلاب هليغشت
.كلذ ىلع مدختسملا ةقفاومب الإ ،يئزجلا تيقوتلاب

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود : ٣١ ةّداملا
 نـم دـيـفـتسملا لـماـعـلـل ،ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلاــب ةــقــلــعــتملا

 ةقلعتملا ةينيعلا تاءادألا يف قحلا ،ةسسؤم ءاشنإل ةلطع
.ةيندم ةنس دودح يف ضرملا ىلع نيمأتلاب

 )6( ةتس ةرتفل ةلطعلل يئانثتسالا ديدمتلا ةلاح يفو
 ةدافتسالا ينعملا لماعلا نكمي ،هعورشم زاجنإ ةلصاومل رهشأ

 ماظن يف ضرملا ىلع نيمأتلاب ةقلعتملا ةينيعلا تاءادألا نم
 يضيوعت كارتشا عفد ةطيرش ،ةرتفلا هذه دودح يف ءارجألا

 ىندألا ينطولا رجألا ساسأ ىلع بسحي % 31 ةبسنب يرهش
 .نومضملا

 تاءادأ نم ،هعورشم زاجنإ ةلاح يف ،لماعلا ديفتسيو 
 عيرشتلل اقبط ،ءارجألا ريغ ماظن ناونعب يعامتجالا نامضلا

 صاخلا حيرصتلا ميدقت ةطيرش ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.طاشنلل ةيلعفلا ةسرامملا ةيادبب

 ايميلقإ ةصتخملا لمعلا ةيشتفم حلاصم فلكت : ٤١ ةّداملا
 وأ ةلطعلاب قلعتملا زاهجلا قيبطت ىدم ةبقارمو مييقتب
 ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيـــقوـــتـــلاـــب لــــمــــعــــلا ىلإ ءوــــجــــلــــلا

 لـجسـلل ينطوـلا زــكرـملاو ليـغـشـتلا حــلاـصـم عــم قيــسـنـتـلاـب
 ةيمومعلا ةزهجألاو يعامتجالا نامضلا قيدانصو يراجتلا
.تاسسؤملا ءاشنإ معدل

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــنـي : ٥١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربوتكأ 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 هبلط همدختسم ىلإ لسري نأ لماعلا ىلع بجي : ٥ ةّداملا
 راعشإ عم ،هالعأ 2 ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنملا يباتكلا

 ررقملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لبق مالتسالاب
.يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ هئوجل وأ ةلطعلا يف هباهذل

 ةــبــغر نيبــت ةــقــيــثو يأب اـقـفرـم بلـطــلا نوــكــي نأ نــكــمــي
 ةئيه وأ ةسسؤم يأ نع ةرداص ،ةسسؤم ءاشنإ يف لماعلا

 ايلعف رشاب هنأب تبثت ،تاسسؤملا ءاشنإ معد يف ةصتخم
.ديسجتلل لباق عورشم قالطنا تاءارجإ يف

 ىلإ ءوجللا وأ ةلطعلا بلط نمضتي نأ بجي : 6 ةّداملا
 : ةيتآلا تامولعملا ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا

،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا وأ ةلطعلا ةيادب خيرات –

،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةرتف وأ ةلطعلا ةدم –

 يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةدمل يمويلا يعاسلا مجحلا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

.اهؤاشنإ دارملا ةسسؤملا طاشن ةعيبط –

 بلطلا دنع مدختسملا ىلإ تامولعملا هذه لاسرإ بجي
 تيقوتلاب لمعلا ةرتف وأ ةلطعلا ةرتف ديدمت دنع اذكو يلوألا
.يئزجلا

 تيقوتلاب لمع ةرتف يف لماعلا بغري امدنع : 7 ةّداملا
 كرتشم قافتاب هتدم ديدحت متي ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا

.مدختسملا نيبو هنيب

 ىدعتي ال لجأ يف ايباتك درلا مدختسملا ىلع بجي : ٨ ةّداملا
 روكذملا لماعلا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا ،ًاموي )٠3( نيثالث

 وأ هتقفاومب اّمإ ،مالتسالاب راعشإلا عم ،هالعأ ٥ ةداملا يف
 يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو لماعلا بلط ليجأتب
 ليربأ 12 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم 2 رركم 6٥ ةداملا

 ةلطعلا حنم ىلع هتقفاوم مدعب ّامإو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس
 ءافيتسا مدع ةلاح يف يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ
.ةينوناقلا طورشلا ينعملا لماعلا

 يـف روــكذملا لجألا يف مدختسملا نــم درــلا مدـــع ةــلاــح يف
.ةينمض هتقفاوم ربتعت ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

 مدقي نأ لماعلا  نكمي ،هبلط لوبق مدع ةلاح يف : ٩ ةّداملا
 نم ءادتبا اًموي )٥1( رشع ةسمخ لالخ همدختسم ىدل انعط
 .ضفرلا رارق مالتسا خيرات

 .نعطلا اذه ىلع درلل مايأ )8( ةينامث مدختسملل نوكيو

 نأ نكمي ،مدختسملا ةقفاوم مدع وأ درلا مدع ةلاح يفو
 عيرشت ماكحأل اقبط ةيوستلا تاءارجإ ىلع عازنلا ضرعي
.لوعفملا ةيراسلا لمعلا

 وأ ةلطعلا نم ديفتسملا لماعلا زجني مل اذإ : 0١ ةّداملا
 هعورشم ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمع ةرتف نم

 سفن قفو ،بلطي نأ هنكمي ،ىصقأ دحك ةنس ةرتف يف


