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 تعدددددد لدددددوث ال رددددد م وثيةدددددة ةسدددددويةة ت دعيدددددةة   التيدددددة و ددددد  دوة دددددة   ددددددة تددددد   ن
 لترددددددددددددد  عيةافددددددددددددد  السدددددددددددددنة ةدددددددددددددالص ت ن الع  يدددددددددددددة و ال   سدددددددددددددية  تردددددددددددددو   ددددددددددددد  الن دددددددددددددو   
 و التنظيويدددددددة اقطاعدددددددة ةةيددددددداا الرددددددداون الدر يدددددددة وألاو دددددددا  سدددددددوا   صددددددد  ال دددددددي  رددددددد   
 .ف  اقج  دم ال سويةة أو ال ي لم   ر  

 

 فككدددددددددددددد  داعدددددددددددددد م وياة ددددددددددددددةة تسدددددددددددددد   وياةم الردددددددددددددداون الدر يددددددددددددددة و ألاو ددددددددددددددا  توثصددددددددددددددة  
 املدر  دددددددددددددددددددة ال   يدددددددددددددددددددة لصوثددددددددددددددددددداع –فددددددددددددددددددد  تدر  دددددددددددددددددددة الدةاسدددددددددددددددددددا  الةا و يدددددددددددددددددددة و التعددددددددددددددددددداون 

ة دالددددم ةالتعددداون تدددع  ددد  املددددر  ا  امل كل دددة ألا ددد   قجودددع  ددد  الن دددو  -و ألاةشدددي 
اقطاعددة ةالةيدداا و   دد ي را و    يداددا  عددداةلا  و ددوان  ردد لا الواسددعة   دد   و ددع 
 فددددد  تتنددددداول دويدددددع تنتسددددديي  يددددداا الرددددداون الدر يدددددة و ألاو دددددا    ددددد  املسدددددتو  امل كدددددل  

 .ف  ألا وال إلاداة ة اليوتية م تناالالست اد  واملاسسا  ذا  الوعارة  و الالت كل ة
  

 كوا رتم  وي دع لدوث ال رد م   د   افدة امل داقي إلاداة دة العووتيدة لصدولدة ل  دالا
 .       ت روةا نا و  عداةا نا ذا  اليابع التر     والتنظيمي

 

 ما تميز به العدد  : 
 

   تددددددداة  01املوافددددددد   1441ةدددددددد   دددددددا   02تددددددداة  فددددددد    96-02مرسووووووووي تقميووووووو   رقووووووو 

( 96- و يوووود)يتعلوووود بتوووودابية الوقايووووة موووور ا كشووووار و ووووا   يووووةو   ورو وووواة0202سددددنة  

 .وتجووا الن و  الال ةة ةه . ومكا حته
 

 

   أف  دددددددد  سددددددددنة  02املوافدددددددد   1441ةتضددددددددان  ددددددددا   20تدددددددداة  فدددددددد    29 -02قوووووا وووووووووووووون رقوووووووو
  املوافدددددددد  1822عدددددددد    ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   102 -22ةيعدددددددددل و ددددددددتوم ألاتدددددددد  ة ددددددددم 0202

 .واملتضمر قا وووووووووووووون العقووووووووووووو ات 1622رو يو سنة  2
 

دووووووووووووووووووووووتمهي  
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 0202لسقة  السداسووووووووووووووي ألاول 
 

 ل ألاول وووووووووووووووووووالمص     
 

 

 

 ة ووووووووووووووووووالرئاسي  وووووووواملراسي*
 ةووووووووووووووووووووووووولتقمي ياملراسي  ا*
 ةووووووووووووووووووووووة املشتة ووووووووالقرارت الوزاري*              

 

 ويووووووووووووووووووووووووووطبيعة املرس رق  وتاريخ الجريدة الرسمية
رق  

 الصمحة

 ألاول  الجريدة الرسمية العدد
 ه 1441دواد  ألاول   ا  6ألا د 

  0202سنة دا  ي  0املواف  
 

 1441دوددداد  ألاولددد   دددا   2تددداة  فددد   29-02رئاسووورق رقووو   مرسووووي -

 10 .يتضمر تعيين أعضا  الحكومةة0202دا  ي سنة  0املواف  

 20الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441ول   ا  دواد  ألا  16ألاةبعا  

  0202دا  ي سنة  10املواف  
 

ألاولد   ددا  دوداد   4تداة  فد   189-96رئاسورق رقو  مرسووي  -

يتضووووووووومر تحويووووووووول  ة0216ديسدددددددددو   سدددددددددنة  81املوافددددددددد   1441

 .اعتماد إلى ميزا ية تسيية وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف
10 

 21الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441دواد  ألاول   ا   08ألا د 

  0202دا  ي سنة  16املواف  

دوداد  ألاولد   دا   4تاة  فد   183 -96رئاسرق رق  مرسوي  -

يتضووووووووومر تحويووووووووول ة 0216ديسدددددددددو   سدددددددددنة  81املوافددددددددد   1441

 .اعتماد إلى ميزا ية تسيية وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

12 

 
 

 ر ووووووووووووووووووومهوال
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 23الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441دواد  الثا ية  ا   4ألاةبعا  

  0202دا  ي سنة  06املواف  

دواد  ألاولد   دا   4تاة  ف   169-96مرسوي تقمي   رق  -

يعووودل توزنوووت  مقوووات ة0216ديسدددو   سدددنة  81املوافددد   1441

 حسوووووووووووووووووووووووووو   0296ميزا يووووووووووووووووووووووووووة الدولووووووووووووووووووووووووووة للت هيووووووووووووووووووووووووووز لسووووووووووووووووووووووووووقة 

 .كل قطاع
 

دودددداد  ألاولددددد   4تددددداة  فدددد   160-96مرسوووووي تقميوووو   رقوووو   -

يعووووووودل توزنوووووووت ة0216ديسدددددددو   سدددددددنة  81املوافددددددد   1441 دددددددا  

 حسوووووووووووو   0296 مقووووووووووووات ميزا يووووووووووووة الدولووووووووووووة للت هيووووووووووووز لسووووووووووووقة 

 .قطاع كل
 

دودددداد  ألاولددددد   4تددددداة  فدددد   161-96مرسوووووي تقميوووو   رقوووو   -

يعووووووودل توزنوووووووت ة0216ديسدددددددو   سدددددددنة  81املوافددددددد   1441 دددددددا  

 حسوووووووووووو   0296 مقووووووووووووات ميزا يووووووووووووة الدولووووووووووووة للت هيووووووووووووز لسووووووووووووقة 

 .كل قطاع
 

دودددداد  ألاولددددد   4تددددداة  فدددد   163-96مرسوووووي تقميوووو   رقوووو   -

يعووووووودل توزنوووووووت ة0216ديسدددددددو   سدددددددنة  81املوافددددددد   1441 دددددددا  

 حسوووووووووووو   0296قووووووووووووات ميزا يووووووووووووة الدولووووووووووووة للت هيووووووووووووز لسووووووووووووقة  م

 .كل قطاع
 

دودددداد  ألاولددددد   4تددددداة  فدددد   163-96مرسوووووي تقميوووو   رقوووو   -

يعووووووودل توزنوووووووت ة0216ديسدددددددو   سدددددددنة  81املوافددددددد   1441 دددددددا  

 حسوووووووووووو   0296 مقووووووووووووات ميزا يووووووووووووة الدولووووووووووووة للت هيووووووووووووز لسووووووووووووقة 

 .كل قطاع

 

12-02-00-

04-02 

 29الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441الثا ية  ا   دواد  2ألا د 

  0202ف  ار  سنة  0املواف  

دوددداد  ألاولددد   دددا   2تددداة  فددد   29-02مرسووووي رئاسووورق رقووو  -

يتضووومر تعيوووين أعضوووا  ة0202سدددنة ددددا  ي  0املوافددد   1441

 .(استدةاك)الحكومة 

02 
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 20الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441دواد  الثا ية  ا   12ةبعا  ألا 

  0202 ف  ار  سنة 10املواف  

دوددددداد  ألاولددددد   4تددددداة  فددددد  321 -96مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

توزنووووووت  يعوووووودل ة0216ديسددددددو   سددددددنة  81املوافدددددد   1441 ددددددا  

 حسوووووووووووو   0296 مقووووووووووووات ميزا يووووووووووووة الدولووووووووووووة للت هيووووووووووووز لسووووووووووووقة 

 .كل قطاع
 

 ثا يدددةدوددداد  ال 10فددد   تددداة 39 -02مرسووووي تقميووو   رقووو   -

توزنوت  مقوات  يعودل ة0202سدنة  ف  ارد  2املواف   1441 ا  

 .حس  كل قطاع 0202ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 

06-81-80 

 

دوداد  الثا يدة  دا  0تداة  فد   99-02مرسوي تقميو   رقو  -

يتضوووووووووووومر توزنووووووووووووت ة 0202دددددددددددددا  ي سدددددددددددنة  02املوافددددددددددد   1441

إلاعتمووووادات امل صصووووة لوووووزير الشووووؤون الدينيووووة وألاوقوووواف 

 .0202لسقة مر ميزا ية الكسيية بموج  قا ون املالية 

 

 92الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441دواد  الثا ية  ا   06 د ألا 

  0202ف  ار  سنة  08املواف  

املوافد   1441عد    دا   06تاة  فد  رار وزار  مشتةك ووووووووووووووووق-

،يتضووووومر إفشووووا   ووووورع للمر وووووز ال قوووووا   0216أكتددددو   سدددددنة 02

 88 .واملدية وغردايةأي البواق   إلاسالمي    كل مر واليات

 99الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ثالثا  أول ةد ال

  0202ف  ار  سنة  00املواف  

دودداد  الثا يددة  ددا   0تدداة  فدد   99-02مرسوووي رئاسوورق رقوو  -

،يتضووووووووووووومر توزنوووووووووووووت 0202ددددددددددددددا  ي سدددددددددددددنة  02املوافددددددددددددد   1441

إلاعتمووووادات امل صصووووة لوووووزير الشووووؤون الدينيووووة وألاوقوووواف 

، 0202الكسووووويية بموجووووو  قوووووا ون املاليوووووة لسوووووقة مووووور ميزا يوووووة 

 .وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

80 

 91الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةد  2 د ألا 

  0202سنة  أول تاة املواف  

ديسدو    0املوافد   1441ة يع الثدا ي  دا   2تاة  ف  رار ووووووووووووووووووووووق-

املسوووووووابقات وتمتحا وووووووات ،يحووووووودد إطوووووووار تق وووووووي  0216سدددددددنة 

والمحووووووووووووووح املهقيوووووووووووووة،لاللتحا  بوووووووووووووبع  الرتووووووووووووو  املقتميوووووووووووووة 

لألسووووووووووالك املشووووووووووتة ة  وووووووووو  املؤسسووووووووووات العموميووووووووووة وإلادارات 

 .العمومية

41-02 

 93الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةد  02لسبت ا

  0202سنة  تاة 01املواف  

 1441ةددد   ددا   14تدداة  فدد   38-02مرسوووي تقميوو   رقوو  -

،يعوووودل توزنوووووت  مقوووووات ميزا يوووووة 0202تددددداة  سدددددنة  6املوافدددد  

 . حس  كل قطاع 0202الدولة للت هيز لسقة 
 

 1441ةددد   ددا   02تدداة  فد    96-02مرسووي تقميوو   رقو  -

 ،يتعلووووووووووود بتووووووووووودابية الوقايوووووووووووة 0202تددددددددددداة  سدددددددددددنة  01املوافددددددددددد  

 .ومكا حته( 96- و يد)مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا

02-28 
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 99العدد  الجريدة الرسمية
 ه1441 ا   ةد  06لثالثا  ا

  0202سنة  تاة  04املواف  

 1441ةددد   ددا   06تدداة  فد    02-02مرسووي تقميوو   رقو  -

،يحودد تودابية تكميليوة للوقايوة 0202تاة  سدنة  04املواف  

 .ومكا حته( 96- و يد)مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا
24-22 

 90الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شعبان 8لسبت ا

  0202سنة  تاة  02املواف  

 1441 دا   شدعبان 8تاة  فد    00-02مرسوي تقمي   رق  -

،يتضوومر تمديوود إجوورا  ال جوور 0202تدداة  سددنة  02املوافدد  

 .املنزل  إلى بع  الواليات
26-22 

 98الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شعبان 2لثالثا  ا

  0202سنة  تاة  81املواف  

 1441ةددد   ددا   00تدداة  فدد   93-02مرسوووي تقميوو   رقوو  -

،يعووودل توزنوووت  مقوووات ميزا يوووة 0202تددداة  سدددنة  12املوافددد  

 .،حس  كل قطاع0202الدولة للت هيز لسقة 
 

 16املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   04تدددداة  فدددد  مرسوووووي رئاسوووورق -

،يتضوووووومر تعيووووووين املمووووووك  العوووووواي لوووووووزارة 0202تدددددداة  سددددددنة 

 .الشؤون الدينية وألاوقاف
 

 1441 دا   شدعبان 2تاة  فد    89-02مرسوي تقمي   رق  -

،يتضوووووووووومر تمديوووووووووود ألاحكوووووووووواي 0202سددددددددددنة أف  دددددددددد   0املوافدددددددددد   

املتعلقوووووووووووووة بتووووووووووووودابية الوقايوووووووووووووة مووووووووووووور ا كشوووووووووووووار و وووووووووووووا   يوووووووووووووةو  

 .ومكا حته( 96- و يد) ورو ا

21-28-20 

 02الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شعبان 11 د ألا 

  0202سنة     ةأ 0املواف  

 دددددددا   شدددددددعبان 11تددددددداة  فددددددد   60-02مرسووووووووي تقميووووووو   رقووووووو  -

يعوووودل ويووووتم  املرسوووووي ،0202سددددنة أف  دددد   0املوافدددد    1441

 9339شووووووووعبان عوووووووواي  1املووووووووؤر   وووووووو   00 -02التقميوووووووو   رقوووووووو  

إجووووووورا  ضووووووومر تمديووووووود و املت 0202موووووووار  سوووووووقة  08املوا وووووود 

 .ال جر الجزئي املنزل  إلى بع  الواليات

22-22 

 00 الجريدة الرسمية العدد
 ه1441 ا   شعبان 12 د ألا 

  0202سنة  أة    10املواف  

 دددددددا   شدددددددعبان 11تددددددداة  فددددددد   61-02مرسووووووووي تقميووووووو   رقووووووو  -

،يعووووووودل توزنوووووووت  مقوووووووات 0202سدددددددنة  أة  ددددددد  0املوافددددددد   1441

 .،حس  كل قطاع0202ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 
26-22 

 01الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شعبان 00 د ألا 

  0202سنة  أة    16املواف  

 دددددددا   شدددددددعبان 00تددددددداة  فددددددد   60-02مرسووووووووي تقميووووووو   رقووووووو  -

،يعووووووودل توزنوووووووت  مقوووووووات 0202سدددددددنة  أة  ددددددد  6املوافددددددد   1441

 .،حس  كل قطاع0202ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 
 

 دددددا   شدددددعبان 00تددددداة  فددددد    922-02مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

 ،يتضووووووووووومر ت ديووووووووووود0202سدددددددددددنة أف  ددددددددددد   16املوافددددددددددد    1441

العمووووووووووووووول بق ووووووووووووووواي الوقايوووووووووووووووة مووووووووووووووور ا كشوووووووووووووووار و وووووووووووووووا   يوووووووووووووووةو  

 .ومكا حته( 96- و يد) ورو ا

21-28-24 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

7 
 

 03الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةتضان 8 د ألا 

  0202سنة  أة    02املواف  

 دددددا   شدددددعبان 06تددددداة  فددددد   920-02مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

،يتضوومر تمديوود إجوورا  0202سددنة أف  دد   08املوافدد    1441

ال جوووور الجزئووووي املنزلوووو  املت وووو   وووو  إطووووار الوقايووووة موووور ا كشووووار 

 .أوقاتهوتعديل  ومكا حته( 96- و يد)و ا   يةو   ورو ا
 

ف  اردد  سددنة  02املوافدد   1441ةددد   ددا   0تدداة  فدد  قوووووووووووووووووورار -

 ،يتضوووووووومر تعيووووووووين أعضووووووووا  ال جقووووووووة العلميووووووووة للوقايووووووووة 0202

 .املتققلة عر طريد املياه ومكا حتهامر ألامراض 

20-22- 22-

26 

 03الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةتضان 2ةبعا  ألا 

  0202سنة  أة    06املواف  

 02املوافدددددددد   1441ةتضددددددددان  ددددددددا   23 -02ون رقوووووووو  ووووووووووووووا ووووق-

يتعلوود بالوقايووة موور التمييووز و طووا  ،0202أة  دد  سددنة 

 .ومكا حتها الكراهية
 

 

 1441ةتضددددددان  ددددددا  0املدددددداة  فدددددد   29 -02قوووووا وووووووووووون رقوووووو  -

 ةيعدددددددددددل و دددددددددتوم ألاتددددددددد  ة ددددددددددم0202أف  ددددددددد  سدددددددددنة  02املوافددددددددد  

رو يدددددددو  2املوافددددددد   1822عددددددد    ددددددا   12فددددددد   املدددددداة  102 -22 

 .و اتووووووووووووون العقوووووووووووووواملتضمر قا  1622سنة 

62-120-

128-112 

 09الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةتضان 12 د ألا 

  0202سنة  تارو  8املواف  

ةتضددددددان  ددددددا   8تدددددداة  فدددددد   923-02مرسوووووووي تقميوووووو   رقوووووو   -

، يتضمر تأسوس  عوالوة 0202أة    سنة  02املواف   1441

اسووووووووتفقائية لمائوووووووودة بعووووووووو    ووووووووات مسووووووووت دمي الجماعوووووووووات 

 إلاقليميووووووووة واملؤسسووووووووات العموميووووووووة التابعووووووووة لها،امل قوووووووودير 

( 96- و يود)ر ا كشار و ا   يةو   ورو ام    إطار الوقاية

 ومكا حته، 
 

املوافددد   1441شدددعبان  دددا   00تددداة  فددد  مرسووووي تقميووو    -

،يتضوووووومر إههووووووا  مهوووووواي ممووووووك  بوووووووزارة 0202أة  دددددد  سددددددنة  16

 .الشؤون الدينية وألاوقاف
 
 

املوافددد   1441شدددعبان  دددا   00تددداة  فددد  مرسووووي تقميووو    -

ديوووووووان وزيوووووور ،يتضوووووومر تعيووووووين رئووووووس  0202أة  دددددد  سددددددنة  16

 .الشؤون الدينية وألاوقاف

 

111-110-

118 

 00الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةتضان 18ةبعا   ألا 

  0202سنة  تارو  2املواف  

 82املوافد   1441 دا   ةتضدان 2تاة  فد  مرسوي تقمي    -

يحوووووودد  يميوووووات موابوووووولة النشوووووا  بعوووووود ة0202أة  ددددد  سدددددنة 

 .سر التقاعد
114-110 
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 06الرسمية العدد الجريدة 
 ه1441 ا   ةتضان 01قطويس ا

  0202سنة  تارو  14املواف  

 دددددا   ةتضدددددان 01تددددداة  فددددد   909-02مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

،يتضوووومر تمديوووود إجوووورا  0202سددددنة تددددارو  14املوافدددد    1441

 ال جووووووووور الجزئوووووووووي املنزلووووووووو  وت ديووووووووود العمووووووووول بق ووووووووواي الوقايوووووووووة 

 ومكا حته،( 96- و يد)مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا

112-112 

 12الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ةتضان 02اقطويس 
  0202سنة  تارو  01 املواف 

 

 دددددا   ةتضدددددان 02تددددداة  فددددد   900-02مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

يعددددل و دددتوم امل سدددو  ،0202سدددنة تدددارو  024املوافددد    1441

املوافد   1441ةدد   دا   06املاة  فد   22-02التن يو  ة م 

الووووووووو   يحوووووووووودد التووووووووودابية التكميليووووووووووة  0202سددددددددددنة تددددددددداة   04

( 96- و يووووووووود)للوقايوووووووووة مووووووووور ا كشوووووووووار و وووووووووا   يوووووووووةو   ورو وووووووووا

 ومكا حته،

112-102 

 19الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شوال 2السبت 
  0202سنة  تارو  82 املواف 

 1441 دا   شدوال 0تداة  فد   919-02مرسوي تقمي   رقو  -

،يتضووومر تمديووود إجووورا  ال جووور 0202سدددنة تدددارو  02املوافددد   

الجزئوووووي املنزلوووووو  موووووت تعووووووديل أوقاتووووووه وت ديووووود العموووووول بق وووووواي 

( 96- و يووووووووود)الوقايوووووووووة مووووووووور ا كشوووووووووار و وووووووووا   يوووووووووةو   ورو وووووووووا

 ومكا حته،

101-100 

 13الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شوال 10ألا د 

  0202سنة  رو يو  2 املواف 

 1441 دا  شدوال  6تداة  فد   918-02مرسوي تقمي   رقو  -

، يعوودل توزنووت  مقووات ميزا يووة 0202املوافدد  أول رو يددو سددنة 

 . حس  كل قطاع 0202الدولة للت هيز لسقة 
 

 1441شدددددوال  10تددددداة  فددددد   933-02مرسووووووي تقميووووو   رقووووو  -

 يتضووووووووووووومر   ووووووووووووواي الوقايوووووووووووووة  0202رو يدددددددددددددو سدددددددددددددنة  2املوافددددددددددددد  

 .ومكا حته( 96- و يد )مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 

108-100-

182 

 13الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   شوال 00ألا د 
  0202سنة  رو يو  14 املواف 

شدددددددددددددوال  01تددددددددددددداة  فددددددددددددد   936-02مرسووووووووووووووي تقميووووووووووووو   رقووووووووووووو  -

،يتضووومر تعوووديل ال جووور 0202رو يدددو سدددنة  18املوافددد  1441

 إطوووووووووووووووار   ووووووووووووووواي الوقايوووووووووووووووة  املنزلووووووووووووووو  و التووووووووووووووودابية املت ووووووووووووووو ة  ووووووووووووووو 

 ومكا حته(96 - و يد)مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 

181-180 

 10الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   الةعدم ذو  0السبت 

  0202سنة  رو يو  02 املواف 

الةعدم  ا   تاة  ف  أول ذ  991 -02مرسومرئاسرق رق   -

عضا  ن أ،يتضمر تعيي0202رو يو سنة  08املواف   1441

 .الحكومة
182-182 

 38الجريدة الرسمية العدد 
 ه1441 ا   ذو الةعدم 2الثالثا  

  0202سنة  رو يو  82 املواف 

 06املوافدد  1441ذو الةعدددم  ددا   2تدداة  فدد   998-02مرسوووي تقميوو   رقوو  -

،يتضوووووومر تمديوووووود ال جوووووور املنزلوووووو  و توووووودعي  توووووودابية   وووووواي 0202رو يددددددو سددددددنة 

 ومكا حته(96 - و يد)الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 
186- 141 
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 ال افيل ووووووووووووووووووومصال
  

 راراتوووووووالق       

 
-148 (04  ة اة ال  دد. )قورارات  تح املساجد -

140 
 يتضووووومر التعيوووووينة0202ددددددا  ي  20ه املوافددددد  1441دوددددداد  ألاولددددد   22تددددداة  فددددد   332قووووورار رقووووو   -

  وو  م لوو  التوجيووه باملدرسووة الوطقيووة لتكوووير وتحسووين مسووتول إطووارات إدارة الشووؤون الدينيووة 

 .بوالية بسكرة -سيد  عقبة ألاوقاف و  
142 

يتضووووومر بووووورف  ة0202ددددددا  ي  06ه توافددددد  1441دوددددداد  الثا يدددددة  4تددددداة  فددددد   29منشوووووور رقووووو    -

 ي0202ه املوا د لسقة 9339حصيلة بقدو  الزكاة لعاي 
142 

يتضووووومر تق ووووي  عمليوووووة  ة0202أة  دددد   02ه املوافددددد  1441ةتضددددان  8ملدددداة  فددددد  ا  82منشووووور رقووووو    -

 146 .0202ه املوا د سقة 9339تحصيل وتوزنت زكاة المطر لعاي 

 .ي0202ه املوا د سقة 9339عر زكاة المطر لعاي  بالغ -

 .بالغ حوول عيد ألاضحوى -

 

102 

101 

 ،يتضوووووووووومر تعيووووووووووين مسووووووووووية 0202أة  دددددددددد   02ه املوافدددددددددد  1441شددددددددددعبان  02تدددددددددداة  فدددددددددد   08مقوووووووووورر رقوووووووووو  -

 108 .كاة بوالية معسكرز و محاس  بقدو  ال

تتضووووووومر ة 0202تدددددددا   24ه املوافددددددد  1441ةتضدددددددان  24تاة دددددددة فددددددد    80 – 89 – 83: قوووووورارات رقووووووو    -

التعيوين  وو  م لوو  التوجيوه باملعهوود الوووط ق للتكووير املت صووة لألسووالك الؤابوة بووادارة الشووؤون 

 .والية سعيدة –( عين بالح)والية تمنةاست  –والية تلمسان : ألاوقاف، بالواليات آلاتية ية والدين

100-

102-

102 

مووووور ا كشوووووار   ضوووومر الووووودائرة الوزاريووووة،  ووووو  إطوووووار الحوووود  ئيوووووةقاو جرا ات بووووو  تلتووووزايتعليمووووة تتضووووومر  -

 102 .ومكا حته( 96- و يد ) يةو   ورو ا 

،يتضوووومر إفشووووا   ليووووة بووووا دارة 0202تدددداة   12ه توافدددد  1441ةددددد   08فدددد  تدددداة   23رر رقوووو  ووووووووووووووقم-

 106 .ومتابعته ومكا حته( 96- و يد )املر زية مكلمة بالوقاية مر قيةو   ورو ا املست د 
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 ال الثالمصل 

 

 

 :القرارات و املقررات المردية* 
 

 :املقررات المردية * 
 

 :مقررات تعيين * 

 
 121-126-122-120-128 .01/00/08/04/00:   ةا  التعي ن ف  تن    ال  ة م-
 

 

  حدامل

 
  122-124.........وياةم املجالد رن  وذو  اقحةوق   و   الدر ية وألاو ا  وياةم الراون ة ن -ا  ا ية   اة  * 

 128-122....و الريئة الو نية قحوارة و   ية الي ولة ألاو ا   و  ة ن وياةم الراون الدر ية -ا  ا ية   اة * 

  122-124......و ارة تن ال سادصلة ن وياةم الراون الدر ية وألاو ا  و الريئة الو نية - ا  ا ية   اة *

 161-126 ......والسكان واعالح املستر يا  وياةم  و وألاو ا ة ن وياةم الراون الدر ية  - ا  ا ية   اة *

 

 

 

 

 

 ددددددن  وديدددددد  تو ددددددد فعاليددددددا  ددددددداعلم اقجلاعدددددد  الدوليددددددة لصةدددددد  ن الكدددددد  م فدددددد   بع اددددددا   النووووووووإع -

 .(12)السابعة  ر  
121 
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 األول لفصـــــــلا   
 ــــة                          ـــالتشريعيـــ النصوص 

 ةـــالتنظيميـــــــو  
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 ه9339جمادل ألاول عاي  6ألاحد                  ألاول                  الجريدة الرسمية العدد
 0202جا مي سقة  3املوا د                              
    

 

 

 

 
 

 إن رئس  الجمهورية،وزير الد اع الوط ق،

 ال ة م ألاول  تنهة 68و  2-61الدستوةةال سيوا املاد ان ةنا       -

 املوافدددددد   1441املدددددداة  فدددددد  أول دودددددداد  ألاولدددددد   ددددددا   822-16و وةتضدددددد   امل سددددددو  ال عاسدددددد ي ة ددددددم  -

 واملتضون تعي ن السيد  بد العل ل د ادة وي  ا أولة 0216ديسو   سنة  02

 :يووووووووووووووووووووووأتوووووووووو  ما يوووووووويرس    
 

 : املادة ألاولى
 
 :ع ن السيدا  والسادمت

 .وي  ا لصراون اقطاةدية    ع    ةو دو  -
 .وي  ا لصدا صية واقجوا ا  املحصية وال ايئة العو ا ية    كوال ةلجود-

 .وي  ا لصعدلة افظا لأل تا     ةصةاسم يغواتي -
 .وي  ا لصوالية    بد ال  وان ةاو ة-

 .لصيا ة وي  ا    تحود    اب -

 .وي  ا لصوجالدرن وذو  اقحةوق     اليي  ي تو ي -
 .وزيرا للشؤون الدينية وألاوقاف    يوسف باملهد  -
 .وي  ا لصت ةية الو نية    تحود وادعوط -

 .وي  ا لصتعصيم العال  والبحث العصمي   شوس الدرن شيتوة  -

 .وي  م لصتكو ن والتعصيم املرني ن    ليا  ةن ف  حة -

 .وي  م لصثةافة    تصيكة ةن دودم -

 .وي  ا لصرباب وال  ا ة    سيد      الد  -

 .وي  ا لص  رد واملواعال  السصكية والالسصكية    اة اليم ةوتلاة -

 .لصتضاتن الو ني وألاس م و ضارا امل أم وي  م      وث  ك  كو -

   9339 جمادل ألاولى عاي  9مؤر      29-02مرسوي رئاسرق رق  
 .،يتضمر تعيين أعضا  الحكومة0202جا مي سقة  0  املوا د 
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 .وي  ا لص نا ة واملنادم  ف  ا  ارت     اة اليم -

 .وي  ا لص ال ة والتنوية ال   ية     واة  ش     -

 .وي  ا لصسكن والعو ان واملدرنة    كوال  اع   -

 .وي  ا لصتجاةم     كوال ةي  -

 .وي  ا لال  الة ا ةا ةسويا للحكوتة     واة ةلحيو -

 .وي  ا لألش ال العووتية والنة     فاةوق شيع   -

 .وي  ا لصوواةد املاعية     أةيق  ة اق -

 .سيا ة وال نا ة التةصيدرة والعو  العاع  وي  ا لص     سن ت توة  -

 .وي  ا لصصحة والسكان و عالح املستر يا     بد ال  وان ةن ةوي د-

 .وي  ا لصعو  والتر ي  والضوان الادتواع   أ ود شوق  فااد  اش  روس -

 .وي  م لصعال ا  تع ال  ملان    بسوة  لواة -

 .وي  م لصبيئة واليا ا  املتجددم        م ةن   اث -

 .البح   واملنتجا  ال يدرة وي  ا لص يد   سيد أ ود ف وخ  -

 .وي  ا لصواسسا  ال    م واملاسسا  الناشئة وا ت اد املع فة    راس ن د  دان-

 والاستر ا وي  ا تنتدةا لد  وي   املاليةةتكص ا ةا   اعيا      بر   ت يي ى -

 وي دددددددددددددد ا تنتدددددددددددددددةا لددددددددددددددد  وي دددددددددددددد  ال ال ددددددددددددددة والتنويددددددددددددددة ال   يددددددددددددددة  فااد شحا  -

 .تكص ا ةال ال ة الصح او ة واقجبصية               

 .وي  ا تنتدةا لد  وي   التجاةمةتكص ا ةالتجاةم اقطاةدية      يس   ةكا -

وي ددددددددددددد ا تنتددددددددددددددةا لدددددددددددددد  وي ددددددددددددد  الصدددددددددددددحة والسدددددددددددددكان و عدددددددددددددالح    بد ال  ون لي ي دوال ةن ةا ود-

 .املستر يا ةتكص ا ةال نا ة ال يدال ية

لددددد  وي دددد م البيئددددة واليا ددددا  املتجددددددمةتكص ا وي دددد ا تنتدددددةا    ولم  ل السيد الريخ-

 .ةالبيئة الصح او ة

وي دددددد ا تنتدددددددةا لددددددد  وي دددددد  املاسسددددددا  ال دددددد   م واملاسسددددددا     سيم  يافا -

 .الناشئة وا ت اد املع فةةتكص ا ةاقحا نا 

وي دددددد ا تنتدددددددةا لددددددد  وي دددددد  املاسسددددددا  ال دددددد   م واملاسسددددددا   راس ن املرد  وليد-

 .الناشئة وا ت اد املع فةةتكص ا ةاملاسسا  الناشية
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 ا بدددددا لصدولدددددة لدددددد  وي ددددد  الرددددداون اقطاةديدددددةةتكص ا ةاقجاليدددددة  ةشيد ةالدلان-

 .الو نية والك ا ا  ف  اقطاةج

ة  ا بدددددددددددددددا لصدولدددددددددددددددة لدددددددددددددددد  وي ددددددددددددددد م الثةافدددددددددددددددةةتكص ا ةال دددددددددددددددنا  بر   روس  سح     -

 .نوا وغ افيةيالس

 . ا با لصدولة لد  وي  م الثةافةة تكص ا ةا  تاج الثةاف      سصيم دادم -

لصدولددددددة لددددددد  وي دددددد  الرددددددباب وال  ا ددددددةةتكص ا ة  ا ددددددة   ا بددددددا  وة الدرن ت س   -

 .النخبة

 

املوافدد   1442ةددد   ددا   04املدداة  فدد   111 – 16 صغدد  أ كددا  امل اسدديم ال عاسددية ة ددم  :0املووادة 

 11املدددداة  فدددد   024 -16واملتضددددون تعيدددد ن أ ضددددا  اقحكوتةةاملعدددددلةوة م  0216تدددداة  سددددنة  81

صيد  وي د  الا  دالةالنا   ال سدمي كواملتضدون   0216أكتدو   سدنة  12املواف   1441ع    ا  

 1441ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   00املدددددداة  فدددددد   824 – 16للحكوتددددددة ةورددددددا  وي دددددد  الثةافددددددة ةالنياةددددددةةوة م 

واملتضددددون  كصيدددد  وي دددد  السددددكن والعودددد ان واملدرنددددة ةورددددا  وي دددد   0216ديسددددو   سددددنة  16املوافدددد  

 .الدا صية واقجوا ا  املحصية وال ايئة العو ا ية ةالنياةة
 

ر رددد  لدددوا امل سدددو  فددد  اقج  ددددم ال سدددوية للجوروة دددة اقجلاع  دددة الدروة ا يدددة  :1املوووادة 

 .الرعبية
 

   0202دا  ي سنة  0املواف   1441دواد  ألاول   ا   2  ة ةاقجلاع  ف   

 

 عبد امل يد تبون 
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 ه9339جمادل ألاول عاي  96ألاربعا                                 20 الجريدة الرسمية العدد
 0202جا مي سقة  93املوا د                                
    

 

 

 

 
 

 إن رئس  الجمهورية، 
  ة    وي   املاليةةةنا      -
 تنهة (ال ة م ألاول ) 148و  2-61الدستوةةال سيوا املاد ان و نا      -
واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة
 0212   سددددددنة ديسددددددو 02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12الةددددددا ون ة ددددددم   و وةتضدددددد -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 
واملتضدون  0216دا  ي سدنة  02املواف   1442دواد  ألاول   ا   01و وةتض   امل سو  ال عاس ي املاة  ف  -

تددددن ت يا يددددة التسددددي   ةووددددد   ددددا ون املاليددددة لسددددنة   وي ددددع إلا توددددادا  املخ  ددددة مل يا يددددة التكددددالي  املرددددت كة
 ة0216

ددا  ي سددنة  02املوافدد   1442دوداد  ألاولدد   دا   01املداة  فدد   88 – 16و وةتضد   امل سددو  التن يدو  ة ددم -
واملتضددون  وي ددع إلا توددادا  املخ  ددة لددوي   الردداون الدر يددة وألاو ددا  تددن ت يا يددة التسددي   ةووددد   0216

 ة0216 ا ون املالية لسنة 

 :يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأتي  ما ووووووووويرس
ا توددداد  ددددةث سدددتة وسدددتون تصيو دددا و وسدددواعة ألددد   0216رصغددد  تدددن ت يا يدددة سدددنة  :املوووادة ألاولوووى

  ةدددددا  " 61 -82تةيدددددد فددددد  ت يا يدددددة التكدددددالي  املردددددت كة وفددددد  البددددداب ة دددددم  (دج 22.022.222)درنددددداة
 ".ا تيا ي تجوع –تحتوصة 

وسددتون تصيو ددا و وسددواعة ألدد  درندداة  سددتةا تودداد  دددةث  0216رخ ددمل مل يا يددة سددنة : 0املووادة 
 وفددددددد  البددددددداب ة دددددددم رةيدددددددد فددددددد  ت يا يدددددددة تسدددددددي   وياةم الرددددددداون الدر يدددددددة وألاو دددددددا (دج  22.022.222)
 ".ال راط الدول   –إلاداةم امل كل ة  " 21 – 40 

  دددددددد  فيوددددددددا رخ ددددددددهةةتن يو  و ددددددددا ركصدددددددد  وي دددددددد  املاليددددددددة و وي دددددددد  الردددددددداون الدر يددددددددة وألا  : 1املووووووووادة 
 .امل سو  الو  ر ر  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةلوا 

 

  .0216ديسو   سنة  81املواف   1441 ا   دواد  ألاول  4  ة ةاقجلاع  ف               

 بد امل يد تبون ع

   9339 جمادل ألاولى عاي  3مؤر      189 – 96مرسوي رئاسرق رق  

 حويل اعتماد إلى ميزا ية تسيية،يتضمر ت0296سقة ديسمبة  19  املوا د 
 .وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
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 ه9339جمادل ألاول عاي  01ألاحد                                                  21 الجريدة الرسمية العدد
 0202جا مي سقة  96املوا د                                
    

 

 

 

 
 

 

 إن رئس  الجمهورية، 
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (ال ة م ألاول ) 148و  2-61و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12الةددددددا ون ة ددددددم و وةتضدددددد   -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

واملتضدددددون  0216ددددددا  ي سدددددنة  02املوافددددد   1442دوددددداد  ألاولددددد   دددددا   01و وةتضددددد   امل سدددددو  ال عاسددددد ي املددددداة  فددددد  -

 ة0216ت كة تن ت يا ية التسي   ةوود   ا ون املالية لسنة  وي ع إلا توادا  املخ  ة مل يا ية التكالي  املر

ددا  ي سددنة  02املوافدد   1442دوداد  ألاولدد   دا   01املداة  فدد   88 – 16و وةتضد   امل سددو  التن يدو  ة ددم -

واملتضددون  وي ددع إلا توددادا  املخ  ددة لددوي   الردداون الدر يددة وألاو ددا  تددن ت يا يددة التسددي   ةووددد   0216

 ة0216لسنة   ا ون املالية

 :ووووووووووووووووووووووووووأتيي  ما ووووووووووووووويرس
تاعدددددة وثالثدددددة وثودددددا ون تصيدددددون درنددددداة ا توددددداد  ددددددةث  0216رصغددددد  تدددددن ت يا يدددددة سدددددنة  :املوووووادة ألاولوووووى

  ةدا  تحتوصدة " 61 -82تةيد ف  ت يا ية التكالي  املرت كة وفد  البداب ة دم  (دج 128.222.222)
 ".ا تيا ي تجوع –

درنددددددددداة  تصيدددددددددون  تاعدددددددددة وثالثدددددددددة وثودددددددددا ون ا توددددددددداد  ددددددددددةث  0216رخ دددددددددمل مل يا يدددددددددة سدددددددددنة : 0املوووووووووادة 
  ن املبيندد نرةيددد فدد  ت يا يددة تسددي   وياةم الردداون الدر يددة وألاو ددا  وفدد  البدداة(دج  128.222.222)

  .ف  اقجدول امللح  باوا امل سو 

  دددددددد  فيوددددددددا رخ ددددددددهةةتن يو  وألاو ددددددددا ركصدددددددد  وي دددددددد  املاليددددددددة و وي دددددددد  الردددددددداون الدر يددددددددة  : 1ملووووووووادة ا
 .لوا امل سو  الو  ر ر  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية

 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف          

 بد امل يد تبون ع

   9339جمادل ألاولى عاي  3مؤر      183 – 96مرسوي رئاسرق رق  

 حويل اعتماد إلى ميزا ية تسيية،يتضمر ت0296سقة ديسمبة  19  املوا د 
 .وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
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 الجدول امل حد
 (دج)إلاعتمادات امل صصة  العقاوير رق  ألابوا 

 
 

  وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف
  رع ألاول ووووووالم 
  ف ا و يد 
  رع الجزئي ألاول وووووووووووووووالم 
  امل اقي امل كل ة 
  العنوان ال ابع 
  التد ال  العووتية 
  الةسم الثا ي 
  ال راط  
ل اعدم  ال راط الدرني والثةاف   ةا   و     -إلاداةم امل كل ة 20-40

 املراد  ن
120.222.222 

 120.222.222 تجووا الةسم الثا ي 
 120.222.222 تجووا العنوان ال ابع 
 120.222.222 م موع المرع الجزئي ألاول  

 
 

 
 
 

  رع الجزئي ال افيوووووووووووووووووووووالم

  امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 
  الثالثالعنوان  
  وساع  امل اقي 
  الةسم ال ابع 
  ألادوا  وتسي   امل اقي 
 2.222.222 ..........................التكالي  امللحةة -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 84-14

 2.222.222 تجوع الةسم ال ابع 
 2.222.222 تجووا العنوان الثالث 
 2.222.222 الجزئي ال افيوع المرع ووووووووووووووم م 
 128.222.222 وع المرع ألاول ووووووووووووووم م 
 981.222.222 ........................................م موع إلاعتمادات امل صصة 
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 ه9339جمادل ال ا ية عاي  3ألاربعا                              05 الجريدة الرسمية العدد
 0202جا مي سقة  06املوا د                           
    

 

 

 

 
 
 

 إن الوزير ألاول، 
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

سدنة  ديسدو    02املوافد   14412دوداد  ألاولد   دا  أول املداة  فد   822-16ة دم و وةتض   امل سدو  ال عاسد ي -

 ةتعي ن الوي   ألاول واملتضون  0216

 املوافددددددددددددددددددددد   1442 ددددددددددددددددددددا   ةدددددددددددددددددددددد  04املددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددد   111 – 16و وةتضدددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددو  التن يدددددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددددم -

 تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة واملتضون 0216سنة  تاة  81

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

  واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة 1662روليو سنة  18

 :ووووووووووووووووووووأتيي  ما ووووووووووووووووووويرس
وا ددددد وثالثددددون تصيدددداةا وثوا واعددددة  ددددةث دفددددع ا تودددداد  0216رصغدددد  تدددن ت يا يددددة سددددنة  :ألاولووووى املووووادة

وة  ددددددة  (دج 81.228.242.222)درندددددداة  ا وسددددددتواعة وسددددددبعة وأةبعددددددون ألدددددد تصيو دددددد وثالثددددددة وسددددددتون 

ة  ددداتد  ددددةلا وا دددد و وسدددون تصيددداةا وسدددبعواعة و رددد م تالرددد ن وسدددتواعة وسدددبعة وأةبعدددون ألددد  

 املن دددددددددددو   ص ادددددددددددا )الن ةدددددددددددا  ذا  اليدددددددددددابع الناددددددددددا يفدددددددددد   انةيددددددددددددر (دج 01.212.242.222 )درندددددددددداة  

 0212ديسدددددو   سدددددنة  02املوافددددد   1442ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   16املددددداة  فددددد   12-12فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

وا ددد وثالثددون تصيدداةا وثوا واعددة وثالثددة  دددةث دفددع ا تودداد  0216رخ ددمل مل يا يددة سددنة : 0املووادة 

وة  دددددة ة  ددددداتد  (دج 81.228.242.222)وسدددددتون تصيو دددددا وسدددددتواعة وسدددددبعة وأةبعدددددون ألددددد  درنددددداة 
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 دددددةلا وا ددددد و وسددددون تصيدددداةا وسددددبعواعة و ردددد م تالردددد ن وسددددتواعة وسددددبعة وأةبعددددون ألدددد  درندددداة   

املن ددو   ص ادا فدد  الةدا ون ة ددم )تةيددان فدد  الن ةدا  ذا  اليددابع النادا ي (دج01.212.242.222)

واملتضددددون  ددددا ون  0212ديسددددو   سددددنة  02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد   12-12

 .امللح  باوا امل سو  "ب " بةا للجدول  (0216املالية لسنة 
 

 .جوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية لل : 1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف       
 

 العزيز جرادعبد 

 

 دووووامل ح
 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 

 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 01.212.242 81.228.242 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 39.092.930 19.891.930 :................................وعووووووووامل م

 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 1.622.222 - .ال ال ة وال    -

 28.242 81.228.242 .ة الا ت ادرة وإلاداة ةرامل رآ  الةا د-

 46.242.222 - .والثةافيةامل رآ  الةا درة الادتوا ية -

 39.092.930 19.891.930 :............................امل موووووووووع
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 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 املوافددددددددددددددددددددد   1442ةدددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددا   04املددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددد   111 – 16و وةتضدددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددو  التن يدددددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة 0216تاة  سنة  81

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

 املعدل واملتومة واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر ية 1662روليو سنة  18
  

 :يوووووووتأوووووووووويرس  ما ي        
 اعة سدددددددوو و  و ددددددداا توددددددداد دفدددددددع  ددددددددةث ثالثدددددددون تصي 0216رصغددددددد  تدددددددن ت يا يدددددددة سدددددددنة  :املوووووووادة ألاولوووووووى

لددددددد  درنددددددداة   ثالثدددددددون تصيو دددددددا و وسدددددددواعة أوة  دددددددة ة  ددددددداتد  ددددددددةلا  (دج 82.022.222)ألدددددد  درنددددددداة 

 املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد  الةددددددا ون ة ددددددم)تةيدددددددان فدددددد  الن ةددددددا  ذا  اليددددددابع الناددددددا ي (دج82.022.222)

واملتضدددون  دددا ون  0212ديسدددو   سدددنة  02املوافددد   1442ة يدددع الثدددا ي  دددا   16املددداة  فددد   12-12 

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216املالية لسنة 
 

واعة ألددد  درنددداة  وسدددو  ون ثالثدددون تصيددد ددددةث دفدددع ا توددداد  0216رخ دددمل مل يا يدددة سدددنة : 0املوووادة 

 املن دددددو   ص ادددددا فددددد  الةدددددا ون ة دددددم )رةيددددددان فددددد  الن ةدددددا  ذا  اليدددددابع النادددددا ي  (دج 82.022.222)

واملتضددددون  ددددا ون  0212ديسددددو   سددددنة  02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد   12-12

 .و امللح  باوا امل س "ب " بةا للجدول  (0216املالية لسنة 
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 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية : 1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف   

 

 العزيز جرادعبد 

 

 دووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 82.022 82.022 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 12.322 12.322 :................................وعووووووووامل م

 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  
                       

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                            

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 امل رآ  الةا درة الادتوا ية والثةافية-
82.022 82.022 

 12.322 12.322 :............................امل موووووووووع
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 إن الوزير ألاول،

  ة    وي   املاليةةةنا      -

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442 ددددددا   ة يددددددع الثددددددا ي 16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 املوافددددددددددددددددددددد   1442 ددددددددددددددددددددا  ةدددددددددددددددددددددد   04املددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددد   111 – 16و وةتضدددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددو  التن يدددددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة 0216تاة  سنة  81

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة  1662روليو سنة  18
 

 :يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأتي  ما ووووووووووووويرس    
ثالثواعددة وثالثددون تصيددون و ا تودداد دفددع  دددةث تصيدداةان  0216رصغدد  تددن ت يا يددة سددنة  :املووادة ألاولووى

وة  دددة ة  ددداتد  ددددةلا ثوا يدددة تالر ددد  وثالثواعدددة وثالثدددون تصيدددون درنددداة   (دج 0.882.222.222)درنددداة 

 املن ددددددددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددددددددا )فدددددددددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددددددددددابع الناددددددددددددددددددددددا ي تةيدددددددددددددددددددددددان (دج2.882.222.222)

 0212ديسدددددو   سدددددنة  02املوافددددد   1442ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   16املددددداة  فددددد   12-12فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 
 

درنداة   وثالثدون تصيدون  تصيداةان وثالثواعدة ددةث دفع ا تواد  0216رخ مل مل يا ية سنة : 0املادة 

وة  ددددددددددددددددددة ة  دددددددددددددددددداتد  دددددددددددددددددددةلا ثوا يددددددددددددددددددة تالر دددددددددددددددددد  وثالثددددددددددددددددددون تصيددددددددددددددددددون درندددددددددددددددددداة  (دج 0.882.222.222)

املن دددو   ص ادددا فددد  الةدددا ون ة دددم )رةيددددان فددد  الن ةدددا  ذا  اليدددابع النادددا ي (دج2.882.222.222)
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واملتضددددون  ددددا ون  0212 ديسددددو   سددددنة 02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد   12-12

 .امللح  باوا امل سو  "ب " بةا للجدول  (0216املالية لسنة 
 
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية : 1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف             

 

 العزيز جرادعبد 

 

 دووووووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                               

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 2.882.222 0.882.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 8.112.222 0.112.222 :................................وعووووووووامل م

 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                               

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 .ال ال ة وال    -
- 2.222.222 

 .د م اقح ول     سكن-
0.882.222 0.882.222 

 8.112.222 0.112.222 :............................امل موووووووووع
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 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة-
 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -
واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة
 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 
ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة دم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216
 املوافددددددددددددددددددددد   1442ةدددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددا   04املددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددد   111 – 16و وةتضدددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددو  التن يدددددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة 0216تاة  سنة  81
 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة  1662روليو سنة  18

 :وووووووووووووووووووووووووووووووأتيييرس  ما 
ا تواد ة  اتد  دةلا اثنا  ر  تصياةا وثالثواعة تصيون  0216صغ  تن ت يا ية سنة   :املادة ألاولى

 املن ددددددددددددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددددددددددددا)تةيدددددددددددددددددددددددددددم فدددددددددددددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددددددددددددددابع الناددددددددددددددددددددددددددا ي(دج 822.222.222)

 0212ديسددددو   سددددنة  02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد   12-12فدددد  الةددددا ون ة ددددم  

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

تصيددداةا وثالثواعدددة  تصيدددون   ا اثندددا  رددد  ددددةلة ة  ددداتد ة  ددد 0216خ دددمل مل يا يدددة سدددنة  : 0املوووادة 

 املن ددددددددددددددو   ص اددددددددددددددا) ةيددددددددددددددد فدددددددددددددد  الن ةددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددابع الناددددددددددددددا ي  (دج 10.822.222.222)درندددددددددددددداة 

 0212ديسددددو   سددددنة  02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد   12-12فدددد  الةددددا ون ة ددددم  

 .امللح  باوا امل سو  "ب " بةا للجدول  (0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية:  1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف          

 العزيز جرادعبد 

   9339جمادل ألاولى عاي  3مؤر      163 – 96رق  تقمي   مرسوي 

 الدولة للت هيز يعدل توزنت  مقات ميزا ية،0296سقة ديسمبة  19  املوا د 

 .حس  كل قطاع 0296لسقة  
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 دوووووووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                

 غاةلامل ر صة البة امج القطاع

 10.822.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 90.122.222 :................................وعووووووووامل م

 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                                

 ر صة البة امج القطاع

 .ال ال ة وال    -
10.822.222 

 90.122.222 :............................امل موووووووووع
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 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16 سو  ال عاس ي ة م و وةتض   امل-

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 املوافددددددددددددددددددددد   1442ةدددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددا   04املددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددد   111 – 16و وةتضدددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددو  التن يدددددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة 0216تاة  سنة  81

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62مل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم و وةتضدددددددددددددددددد   ا-

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة  1662روليو سنة  18

 :ووووووووووووووووووووووووووووووووأتيي  ما وووووووووووويرس
 

وتسددددعة  واعدددةتالر دددد  وأةبع ا توددداد دفددددع  ددددةث ثوا يدددة 0216رصغددد  تدددن ت يا يددددة سدددنة  :املوووادة ألاولووووى

وة  دددددددة ة  ددددددداتد  ددددددددةلا تاعدددددددة و وسدددددددة تالرددددددد ن درنددددددداة   (دج 2.416.222.222) رددددددد  تصيدددددددون درنددددددداة 

 املن دددددددددددددددددددددددددو   ص ادددددددددددددددددددددددددا )تةيدددددددددددددددددددددددددان فددددددددددددددددددددددددد  الن ةدددددددددددددددددددددددددا  ذا  اليدددددددددددددددددددددددددابع النادددددددددددددددددددددددددا ي (دج120.222.222)

 0212ديسدددددو   سدددددنة  02املوافددددد   1442ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   16املددددداة  فددددد   12-12فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216تضون  ا ون املالية لسنة وامل

أةبعواعدددة وتسدددعة  رددد  و  الر ددد  تثوا يدددة  ددددةث دفدددع ا توددداد  0216رخ دددمل مل يا يدددة سدددنة : 0املوووادة 

درندددددددددددداة  تاعددددددددددددة و وسددددددددددددة تالردددددددددددد نوة  ددددددددددددة ة  دددددددددددداتد  دددددددددددددةلا  (دج 2.416.222.222)درندددددددددددداة تصيددددددددددددون 

 املن دددددددددو   ص ادددددددددا فددددددددد  الةددددددددددا ون )رةيددددددددددان فددددددددد  الن ةدددددددددا  ذا  اليدددددددددابع الناددددددددددا ي (دج120.222.222)

   9339جمادل ألاولى عاي  3مؤر      163– 96رق  تقمي   مرسوي 

 يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز،0296سقة ديسمبة  19  املوا د 

 .حس  كل قطاع 0296لسقة  
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واملتضدددددون  0212ديسدددددو   سدددددنة  02املوافددددد   1442ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   16املددددداة  فددددد   12-12ة دددددم  

 .امللح  باوا امل سو  "ب " بةا للجدول  (0216 ا ون املالية لسنة 
 

 .لجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية ل : 1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف         

 

 العزيز جرادعبد 

 

 دووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 120.222 2.416.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 923.222 8.396.222 :................................وعووووووووامل م

 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 امل رآ  الةا درة الادتوا ية والثةافية-
- 120.222 

 خ ي ددددددا  )د ددددددم ال ردددددداط الا ت دددددداد  -

ل اعددددددددددددم  سددددددددددداةا  التخ ددددددددددديمل اقطدددددددددددا  

 (و خ يض  س  ال واعد

2.416.222 - 

 923.222 8.396.222 :............................امل موووووووووع
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 ه9339جمادل ال ا ية عاي  8ألاحد                               06الجريدة الرسمية العدد
0202 بةاير سقة  0املوا د                                                   

    

 

 

 

 

 

 1441دوددددددددددداد  ألاولددددددددددد   دددددددددددا   6ال دددددددددددادة ةتددددددددددداة خ  -العددددددددددددد ألاول  –ال سدددددددددددوية اقج  ددددددددددددم 

 .0202دا  ي ستة  0املواف   

 :00السي   – 2ال  حة 

 ."فااد شحا  ":  بدال مر-

 . "  ؤاد شهات" : يقرأ-

 (الباق  ةدون ت ي  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9339جمادل ألاولى عاي  9مؤر      29 – 02رق  رئاسرق مرسوي 

 .(استدراك)يتضمر تعيين أعضا  الحكومة ،0202سقة جا مي  0  املوا د 
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 ه9339جمادل ال ا ية عاي  98ألاربعا            20العددالجريدة الرسمية 
 0202 بةاير سقة  90املوا د                               
    

 

 

 

 
 

 

  إن الوزير ألاول، 
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442ة يددددددع الثددددددا ي  ددددددا   16املدددددداة  فدددددد   12 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ة0216واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة دم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 املوافدددددددددددددددددددددد   1442ةددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددا   04املدددددددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددددددد   111 – 16ة ددددددددددددددددددددددم   عاسدددددددددددددددددددددد يو وةتضدددددددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددددددو  ال-

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة 0216تاة  سنة  81

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16املدددددددددددددددددداة  فدددددددددددددددددد   002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة  1662روليو سنة  18

 :ووووووووووووووووووووووووووووووأتيي  ما ووووووووووووويرس
تصيددددددددددون درندددددددددداة   وسددددددددددون ا تودددددددددداد دفددددددددددع  دددددددددددةث  0216رصغدددددددددد  تددددددددددن ت يا يددددددددددة سددددددددددنة  :املووووووووووادة ألاولووووووووووى

 درندددددداة   ردددددد م تالردددددد ن وسددددددتواعة و  صيدددددداةا ردددددد  تأةبعددددددة وة  ددددددة ة  دددددداتد  دددددددةلا  (دج 02.222.222)

املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون )ةيدددددان فدددد  الن ةددددا  ذا  اليددددابع الناددددا يت (دج 14.212.222.222 ) 

واملتضددددددون  0212ديسددددددو   سددددددنة  02املوافدددددد   1442 ي  ددددددا  ة يددددددع الثددددددا 16املدددددداة  فدددددد   12-12ة ددددددم 

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0216 ا ون املالية لسنة 
 

 (دج 02.222.222) دددةث  وسددون تصيددون درندداة ا تودداد دفددع  0216رخ ددمل مل يا يدة سددنة : 0املووادة 

 (دج14.212.222.222)أةبعددة  ردد  تصيدداةا وسددتواعة و  ردد م تالردد ن درندداة  وة  ددة ة  دداتد  دددةلا 

  12-12املن دددددددددددددددو   ص ادددددددددددددددا فددددددددددددددد  الةدددددددددددددددا ون ة دددددددددددددددم )ةيددددددددددددددددان فددددددددددددددد  الن ةدددددددددددددددا  ذا  اليدددددددددددددددابع النادددددددددددددددا ير

   9339جمادل ألاولى عاي  3مؤر      321 – 96رق  تقمي   مرسوي 

 يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز،0296سقة ديسمبة  19  املوا د 

 .حس  كل قطاع 0296لسقة  
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واملتضددددون  ددددا ون املاليددددة  0212ديسددددو   سددددنة  02املوافدددد   1442ة يددددع الثددددا ي  ددددا   16املدددداة  فدددد  

 .باوا امل سو  امللح  "ب " بةا للجدول  (0216لسنة 
 
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية : 1ملادة ا
 

 . 0216ديسو   سنة  81املواف   1441دواد  ألاول   ا   4  ة ةاقجلاع  ف        
 

 العزيز جرادعبد 

 

 دوووووووووووووووووووووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                                                                     

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 14.212.222 02.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 93.992.222 32.222 :................................وعووووووووامل م
 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 البة امجر صة  اعتماد الد ت

 .ال ال ة وال    -
- 14.022.222 

 .د م اقح ول     سكن-
02.222 02.222 

 93.992.222 32.222 :............................امل موووووووووع
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 إن الوزير ألاول، 
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4-66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة 11املوافددددددد   1442ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 ة0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   14412املداة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا   822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة دم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202سددددنة ددددا  ي  0املوافددد   1441دوددداد  ألاولددد   2املددداة  فددد   21 – 02ة دددم ال عاسددد ي و وةتضددد   امل سدددو  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 املوافدددددددددددددددددد   1416ة يددددددددددددددددددع ألاول  ددددددددددددددددددا   16ة  فدددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددا  002-62و وةتضدددددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر يةاملعدل واملتومة  1662روليو سنة  18

 :أتيوووووووووووووووووووووووي  ما وووووووووويرس
تصيدددددددون درنددددددداة تاعدددددددة وسدددددددتون ا توددددددداد دفدددددددع  ددددددددةث  0202رصغددددددد  تدددددددن ت يا يدددددددة سدددددددنة  :املوووووووادة ألاولوووووووى

 درنددددددددددددددددددددددددددددددددداة تصيدددددددددددددددددددددددددددددددددون  ون وسدددددددددددددددددددددددددددددددددت تاعدددددددددددددددددددددددددددددددددةوة  دددددددددددددددددددددددددددددددددة ة  ددددددددددددددددددددددددددددددددداتد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددةلا  (دج 122.222.222)

املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون ة ددددم )ةيدددددان فدددد  الن ةددددا  ذا  اليددددابع الناددددا يت (دج 122.222.222)

واملتضددددون  ددددا ون  0216ديسددددو   سددددنة  11املوافدددد   1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14املدددداة  فدددد   16-14

 .امللح  باوا امل سو  "أ " بةا للجدول  (0202املالية لسنة 

تصيدددددددددددون درنددددددددددداة تاعدددددددددددة وسدددددددددددتون دفدددددددددددع  ددددددددددددةث ا توددددددددددداد  0202رخ دددددددددددمل مل يا يدددددددددددة سدددددددددددنة : 0املوووووووووووادة 

 (دج122.222.222)درندددددددداة  تاعددددددددة وسددددددددتون تصيددددددددون وة  ددددددددة ة  دددددددداتد  دددددددددةلا  (دج 122.222.222)

 املددددددددداة   14-16املن دددددددددو   ص ادددددددددا فددددددددد  الةدددددددددا ون ة دددددددددم )رةيدددددددددان فددددددددد  الن ةدددددددددا  ذا  اليدددددددددابع النادددددددددا ي

واملتضدددددون  ددددددا ون املاليدددددة لسددددددنة  0216ديسدددددو   سددددددنة 11املوافدددددد   1441ة يدددددع الثددددددا ي  دددددا   14فددددد  

 .امللح  باوا امل سو  "ب " بةا للجدول  (0202

   9339عاي ال ا ية جمادل  90مؤر      39– 02رق  تقمي   مرسوي 

 ميزا ية الدولة للت هيز يعدل توزنت  مقات،0202سقة  بةاير  9  املوا د 

 .حس  كل قطاع 0202لسقة  
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 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية : 1ملادة ا
 

  .0202سنة ف  ار   2املواف   1441 ا   ثا يةدواد  ال 10  ة ةاقجلاع  ف            
 

 العزيز جرادعبد 

 

 دووووامل ح

 مساهمات ههائية "أ  "الجدول 
 

 

 (ةآال  الد ا   )                                                                                                                                     

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 122.222 122.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة -

 992.222 992.222 :................................وعووووووووامل م
 

 مساهمات ههائية"  "الجدول  

 (ةآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاع
 املبالغ امل صصة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 .امل رآ  الةا درة الادتوا ية والثةافية-
122.222 122.222 

 992.222 992.222 :............................امل موووووووووع

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

33 
 

ه9339جمادل ال ا ية عاي  06ألاحد                                         92 الجريدة الرسمية العدد
 0202 بةاير سقة  01املوا د                                               
    

 

 

 

 
 

  إن الوزير ألاول، 

 و وزير املالية، -

 و وزير الشؤون الدينية وألاوقاف، -
 0216تددددددداة  سدددددددنة  11املوافددددددد   1442ةدددددددد   دددددددا   4املددددددداة  فددددددد   62-16ةوةتضددددددد   امل سدددددددو  ال عاسددددددد ي ة دددددددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة

 0216تددددداة  سدددددنة  81املوافددددد   1442ةدددددد   ددددا   04املددددداة  فددددد   111-16و وةتضدددد   امل سدددددو  ال عاسددددد ي ة ددددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةةاملعدلة

 1626رو يدو سدنة  02املوافد   1426ذ  الةعددم  دا   08املاة  ف   66-26و وةتض   امل سو  التن يو  ة م -

 عال يا  وي   الراون الدر يةة الو  رحدد

 1660ف  ارددد  سدددنة  10املوافددد   1410ةتضدددان  دددا   10املددداة  فددد   04-60و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم -

 الو  رحدد عال يا  وي   املاليةة

 0221أكتدددددو   سدددددنة  12املوافددددد   100ةدددددد   دددددا   02املددددداة  فددددد   812-21و وةتضددددد   امل سدددددو  التن يدددددو   دددددم -

 تنهة 4ت كل ثةاف   سالتي و حدرد  ا و ه ألاساس يةال سيوا املادم واملتضون   داث 

 0222دددددا  ي سددددنة  16املوافدددد   1406تحدددد    ددددا   11املدددداة  فددد   24-22و وةتضددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم -

واملتضددددددددون الةدددددددددا ون ألاساسدددددددد ي اقطدددددددددا  ةدددددددداملور  ن املنتوددددددددد ن لألسددددددددالك املردددددددددت كة فدددددددد  املاسسدددددددددا  وإلاداةا  

 واملتومةالعووتيةةاملعدل 

ديسددو   سددنة  04املوافدد   1406ذ  اقحجددة  ددا   02املدداة  فدد   411 – 22و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم -

واملتضدددون الةدددا ون ألاساسددد ي اقطدددا  ةددداملور  ن املنتوددد ن لألسدددالك اقطاعدددة ةدددا داةم املكص دددة ةالرددداون  0222

 ةالدر ية وألاو ا 

 0220تدددددددددددارو سدددددددددددنة  18املوافددددددددددد   1408عددددددددددد    دددددددددددا   82و وةتضددددددددددد   الةددددددددددد اة الدددددددددددوياة  املردددددددددددت ك املددددددددددداة  فددددددددددد  -

 .الو  رحدد التنظيم إلاداة  ل  وا امل كل الثةاف  إلاسالتي و  را  ف ا ةوالرة ة ج ةو    ج 

 

 

 ،0296أ تو ر سقة  08املوا د  9339بمر عاي  06قرار وزار  مشتةك مؤر     

  رع للمر ز ال قا   إلاسالمي    كل مر واليات إفشا يتضمر 
 واملدية وغرداية  أي البواق  
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 :أتيووووووووووووووووووووووووووووييقررون ما 
 

 املددددددددددددداة  812-21تددددددددددددن امل سددددددددددددو  التن يدددددددددددددو  ة ددددددددددددم  4 يبيةددددددددددددا لأل كددددددددددددا  املدددددددددددددادم :املووووووووووووادة ألاولوووووووووووووى

واملتضدددون   دددداث ت كدددل ثةددداف   سددددالتي  0221أكتدددو   سدددنة  12املوافددد   1400ةدددد   دددا   02فددد   

 كدددددددددددددل الثةددددددددددددداف  إلاسدددددددددددددالتي   و حدرددددددددددددد  ا و ددددددددددددده ألاساسددددددددددددد ية اد  لدددددددددددددوا الةددددددددددددد اة  لددددددددددددد    ردددددددددددددا  فددددددددددددد ا لصو

 .ف     تن والرا  أ  البواق  واملدرة وغ دارة
 

 .اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا الة اة ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة :0املادة 
 

 0216أكتو   سنة  02املواف   1441ع    ا   06  ة ةاقجلاع  ف                    

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف              وزير املالية         

 يوسف باملهد                        محمد لوكال         

 

 

 عر الوزير ألاول 

 مقهو تموي  

 املدير العاي للوظيمة العمومية وإلابالح إلادار  

 بلقاس  بوشمال
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 ه9339عاي   الثا  أول رج ال                                         11الجريدة الرسمية العدد

 0202 بةاير سقة  03املوا د                                                         

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 ة ألاول الوزير إن 
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة (0ال ة م) 148و  4 -66و نا      الدستوةةال سيوا املاد ان -

واملتعصدددددد   1624روليددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1424شددددددوال  ددددددا   2املدددددداة  فدددددد   12 – 24و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةةوا  ن املاليةة املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة  11املوافددددددد   1441ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14فددددددد   املددددددداة  14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 ة0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

 ديسدو    02املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا  املداة  فد  أول  822-16ة م و وةتض   امل سو  ال عاس ي املاة  -

 تعي ن الوي   ألاولةواملتضون  0216سنة 

 املوافدددددددددددددددد  1441دودددددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددددد   ددددددددددددددددا   2املدددددددددددددددداة  فدددددددددددددددد   21 – 02ة ددددددددددددددددم   عاسدددددددددددددددد يو وةتضدددددددددددددددد   امل سددددددددددددددددو  ال-

 تعي ن أ ضا  اقحكوتةةواملتضون  0202دا  ي سنة  0 

 :وووووووووووووووووووووووووأتيييرس  ما 
  ن تصيدداةا وثالثواعددة وسددت ن  ددويا إلا توددادا  املةدددة تبص رددا ةخوسددة و ردد :املووادة ألاولووى

واملخ  ددددددة لددددددوي    (دج 00.822.846.222) تصيو ددددددا وثالثواعددددددة وتسددددددعة وأةبعدددددد ن ألدددددد  درندددددداة

ة بةدا للجددول 0202الراون الدر ية وألاو دا  تدن ت يا يدة التسدي   ةوودد   دا ون املاليدة لسدنة 

 .امللح  باوا امل سو 

 ة  ددددددد  فيودددددددا رخ دددددددهةةتن يو ركصددددددد  وي ددددددد  املاليدددددددة و وي ددددددد  الرددددددداون الدر يدددددددة وألاو دددددددا  : 0املوووووووادة 

 .ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةلوا امل سو  الو  ر ر  ف  اقج  دم 
 
 

 .0202دا  ي سنة  02املواف   1441دواد  الثا ية  ا   0  ة ةاقجلاع  ف                   

 عزيز جرادعبد ال                   

   9339عاي  ل ا يةجمادل ا 0مؤر      99 – 02مرسوي رئاسرق رق  

توزنت إلاعتمادات امل صصة لوزير ،يتضمر 0202سقة جا مي  00  املوا د 

 .0202الشؤون الدينية وألاوقاف مر ميزا ية الكسيية بموج  قا ون املالية لسقة 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
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 الجدول امل حد
 

 0202لسقة لوزير الشؤون الدينية وألاوقاف  امل صصة  عتماداتإلا 

 املوزعة بالتةتس     كل با  و ميزا ية الكسيية  مر
 

رق  

 ألابوا 

إلاعتمادات  انالعقو 

 امل صصة 

  المرع ألاول  

  المرع الوحيد 

  المرع الجزئي ألاول  

  املوووووووووووووصالووووووووح املووووووووور زيووووووووووووووووة 

  الثووووووووووووووان ال وووووووووالعق 

  املصالحوسائل  

  القس  ألاول  

  مرتبات العمل -املوظمون  

 100.222.222 .....................................................ال ا   ال عيس ي لص راط  -إلاداةم امل كل ة 81-21

 188.222.222 .................................................التعو ضا  واملنح املختص ة - ةإلاداةم امل كل  81-20

  .......................................املستخدتون املتعا دونةال وا   -إلاداةم امل كل ة  81-28

 00.222.222 ....................................تنح ذا   ابع  اع   واشت ا ا  الضوان الادتواع  

 082.822.222 م موع القس  ألاول  

 
 

  ال الثالقس  

  التكاليف تجتماعية -املوظمون  

 0.222.222 .......................................................................املنح العاعصية –إلاداةم امل كل ة  88-21

 22.222 .....................................................................املنح الا تياة ة -إلاداةم امل كل ة 88-20

 24.022.222 ................................................................الضوان الادتواع  -إلاداةم امل كل ة 88-28

 2.204.222 ........................................املسالوة ف  اقطدتا  الادتوا ية-إلاداةم امل كل ة 88-24

 03.323.222 م موع القس  ال الث 
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  القس  الرابت 

  ألادوات وتسيية املصالح 

 14.002.222 .................................................................تسدرد الن ةا  –إلاداةم امل كل ة  84-21

 222.222 .................................................................ألادوا  وألاثاث –إلاداةم امل كل ة  84-20

 8.242.222 ....................................................................................الصواي  -إلاداةم امل كل ة 84-28

 28.060.222 ..............................................................التكالي  امللحةة –إلاداةم امل كل ة  84-24

 022.222 ..............................................................................ألالبسة –إلاداةم امل كل ة  84-20

 1.142.222 ................................................................ ظ  م السياةا  –إلاداةم امل كل ة  84-62

 1.022.222 ................................................................................إلارجاة –إلاداةم امل كل ة  84-60

التعو ضدددددددددا   -  ةدددددددددا  اقط ددددددددد م –الن ةدددددددددا  الةضددددددددداعية  –إلاداةم امل كل دددددددددة  84-62

 .........................................................................................    الدولة املت  بة
0.222 

 61.632.222 م موع القس  الرابت 

  القس  الؤام  

  أشغال الصيا ة 

 4.222.222 ......................................................................املبا يعيا ة  –إلاداةم امل كل ة  80-21

 3.222.222 م موع القس  الؤام  

  القس  الساد  

  إعا ات الكسيية 

  ا ا  لصوعالدد الو نيدة لصتكدو ن املتخ  دة لألسدالك  –إلاداةم امل كل ة  82-21

 .....................................................اقطاعة ةإداةم الراون الدر ية وألاو ا 
260.062.222 

لتكو ن و حسد ن تسدتو    داةا     ا ة لصودةسة الو نية -إلاداةم امل كل ة 82-20

 ..................................................................... داةم الراون الدر ية و ألاو ا 
02.222.222 

 882.222.222 ...........ةاقجلاع  العاعوة إلاسالتي  ا ة لصو كل الثةاف   –إلاداةم امل كل ة  82-41

 9.989.368.222 م موع القس  الساد  
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 القس  السابت

  القمقات امل تلمة 

 2.222.222 ....................................................املا و ا  واملصتةيا  –إلاداةم امل كل ة  82-21

تسددددالوة الدولددددة فدددد    ةددددا  عدددديا ة ت ددددجد ألات دددد   بددددد  –إلاداةم امل كل ددددة  82-28

 ..........................................................................................الةادة ةةسنيينة
12.222.222 

ت ددددددداة   سدددددد   اللجندددددددة الو نيدددددددة لصرددددددعاع  الدر يدددددددة ل  ددددددد   -إلاداةم امل كل ددددددة 82-24

 ........................................................................................................املسصو ن
4.222.222 

اقجدددددددداتع الكب دددددددد   تسددددددددالوة الدولددددددددة فدددددددد    ةددددددددا  عدددددددديا ة –إلاداةم امل كل ددددددددة  82-20

 .........................................................................................ةاقجلاع  العاعوة
0.222.222 

 تسددالوة الدولددة فدد    ةددا  عدديا ة ت ددجد  بددد اقحويددد –إلاداةم امل كل ددة  82-22

 .......................................................................................ةن ةاديس ةول ان 
12.222.222 

 10.222.222 م موع القس  السابت 

 9.909.030.222 م موع العقوان ال الث 

  العقوان الرابت 

  ةووووووووووووووميوووووووووالت العمووووووووووووالتد  

  القس  ال افي 

  النشا  الدول  

 000.022.222 .............................................................ال راط الدول  –إلاداةم امل كل ة  40-21

 422.222.222  نلدرني والثةاف  ل اعدم املراد    ةا   و    ال راط ا –إلاداةم امل كل ة  40-20

 903.322.222 م موع القس  ال افي 

  القس  ال الث 

  ا  وووووووووووو  وال قوووووووووووووووا  التةبوووووووووووالنش 

ت ددددددددداة    بدددددددددع املصدددددددددح  الرددددددددد   ةالكت  وامل ردددددددددوةا   –إلاداةم امل كل دددددددددة  48-21

 .................................................................................................................الدر ية
102.222.222 

  ةددددددا   نظدددددديم ددددددداعلم اقجلاعدددددد  قح دددددد  الةدددددد  ن الكدددددد  م  –إلاداةم امل كل ددددددة  48-20

 ..................................................................................و  يا  الت اث إلاسالتي
22.222.222 

الردددددددداون    ةددددددددا   حسدددددددد ن تسددددددددتو  تسددددددددتخدتي وياةم –إلاداةم امل كل ددددددددة  48-28

 ...........................................................الدر ية وألاو ا  و جدرد تعصوتاتام
10.222.222 

 6.222.222 .........................» ةسالة امل جد »  ةا    داد تجصة  –إلاداةم امل كل ة  48-24
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 10.222.222 .............  ةا   نظيم ألاسبوا الو ني لصة  ن الك  م –إلاداةم امل كل ة  48-20

 12.222.222 .................تسالوة الدولة ف  تسي   تاسسا  امل جد –إلاداةم امل كل ة  48-01

 00.222.222 ........................تشجيعا  للجوعيا  ذا  املن عة العاتة -إلاداةم امل كل ة 48-00

 12.222.222 امل اة   املتعصةة ةالةواف  ذا  اليابع الدرني العصمي –إلاداةم امل كل ة  48-04

 061.222.222 م موع القس  ال الث 

 698.322.222 م موع العقوان الرابت 

 0.362.030.222  م موع المرع الجزئي ألاول  

  المرع الجزئي ال افي 

  املصالح الالمر زية التابعة للدولة 

  العقوان ال الث 

  وسائل املصالح 

  القس  ألاول  

  مرتبات العمل –املوظمون  

 2.122.222.222 ...................ال ا   ال عيس ي لص راط –امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة  81-11

 2.222.222.222 .............التعو ضا  واملنح املختص ة –امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة  81-10

ةال وا  ةتنح املسددتخدتون ملتعا دددون  -امل داقي الالت كل ددة التابعددة لصدولددة 81-18

 ..........................................دتواع إلا ذا   ابع  اع   و اشت ا ا  الضوان 
422.222.222 

 90.102.222.222 م موع القس  ألاول  

 
 

 

 القس  ال افي
 

  املعاشات واملقح -املوظمون  

 80.222 .............................ة وا  وادث العو  -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 80-11

 20.222.222 ...............اقجسدرة تعاش اقطدتة وألا  اة  –امل اقي الالت كل ة لصدولة  80-10

 93.210.222 م موع القس  ال افي 

 
 

  ال الثالقس  

  التكاليف تجتماعية -املوظمون  

 222.222.222 .........................................املنح العاعصية -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 88-11
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 022.222 ....................................املنح الا تياة ة -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 88-10

 4.012.222.222 ...............................الضوان الادتواع  -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 88-18

 461.222.222 ......املسالوة ف  اقطدتا  الادتوا ية -الالت كل ة التابعة لصدولةامل اقي  88-14

 3.120.022.222 م موع القس  ال الث 

  القس  الرابت 

  وتسيية املصالحألادوات  

 00.222.222 ...................................تسدرد الن ةا  -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 11-34

 1.002.222 ...................................ألادوا  وألاثاث -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 12-34

 2.242.222 ..................................................الصواي  -لصدولةامل اقي الالت كل ة التابعة  13-34

 02.220.222 ................................التكالي  امللحةة -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 14-34

 1.002.222 .................................................ألالبسة -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 15-34

 2.222.222 ................................. ظ  م السياةا  -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 91-34

 1.822.222 ..................................................إلارجاة -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 93-34

-  ةددددا  اقط دددد م -الن ةددددا  الةضدددداعية -امل دددداقي الالت كل ددددة التابعددددة لصدولددددة 98-34

 .....................................................................التعو ضا  املت  بة     الدولة
822.222 

 99.893.222 م موع القس  الرابت 

  القس  الؤام  

  أشغال الصيا ة 

 12.222.222 .......................................عيا ة املبا ي -امل اقي الالت كل ة التابعة لصدولة 80-11

 99.222.222 م موع القس  الؤام  

 00.002.260.222 م موع العقوان ال الث 

 00.002.260.222 م موع المرع الجزئي ال افي 

 03.192.136.222 م موع المرع ألاول  

 03.192.136.222 ألاوقافوم موع إلاعتمادات امل صصة لوزير الشؤون الدينية  
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 ه9339عاي  رج  9 حدألا                                                 91الجريدة الرسمية العدد

  0202 قة س ول مار  أاملوا د                                                        
     

 

 

 

 
 

 
 
 

 ة إن الوزير ألاول 
واملتعصد  ةتح  د   1622رو يو سدنة  0املواف   1822 ع    ا  10املاة  ف   140 – 22ةوةتض   امل سو  ة م -

 ذا  اليابع التنظيمي أو ال  د  ال ي تام و عية املور  نةاملعدلةواملتومةو ر  بعض الة اةا  

 0216تدددددداة  سددددددنة  11املوافدددددد   1442ةددددددد   ددددددا   4املدددددداة  فدددددد   62- 16و ةوةتضدددددد   امل سددددددو  ال عاسدددددد ي ة ددددددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة

 1662تدداة  سددنة  02املوافدد   1412املدداة  فدد  أول ةتضددان  ددا   66 -62و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم -

واملتعصددد  بسددددصية التعيددد ن والتسددددي   إلاداة  ةال سددددبة لصودددور  ن وأ ددددوان إلاداةم امل كل دددة والوالرددددا  والبصدددددرا  

 ذا  اليابع إلاداة ةواملاسسا  العووتية 

 0222سدددنة  ددددا  ي 16املوافددد   1406تحددد    دددا   11املددداة  فددد   24 -22و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم -

واملتضددددددددون الةدددددددددا ون ألاساسدددددددد ي اقطدددددددددا  ةدددددددداملور  ن املنتوددددددددد ن لألسددددددددالك املردددددددددت كة فدددددددد  املاسسدددددددددا  وإلاداةا  

 العووتيةةاملعدل واملتومة

أة  ددد  سدددنة  00املوافددد   1488دوددداد  الثا يدددة  دددا   8املددداة  فددد   164 -10و وةدددتض امل سدددو  التن يدددو  ة دددم -

ة الددددددو  رحدددددددد كي يددددددا   نظدددددديم املسدددددداةةا  والاتتحا ددددددا  وال حددددددو  املرنيددددددة فدددددد  املاسسددددددا  وإلاداةا  0210

 العووتية و  د ا لاة

  0214روليددددو سددددنة  8املوافدددد   1480ةتضددددان  ددددا   0املدددداة  فدددد   168 -14ة ددددم و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  -

 .الو  رحدد عال يا  املدر  العا  لصوري ة العووتية وإلاعالح إلاداة  

 :يووووووووووووووووأتوووووووووووووووووووووووووووا يووويقرر م

 املددددددددددددداة   164 -10تددددددددددددن امل سدددددددددددددو  التن يددددددددددددو  ة دددددددددددددم  2 يبيةدددددددددددددا   كددددددددددددا  املدددددددددددددادم : املووووووووووووادة ألاولوووووووووووووى

 ثةواملدددددددددددددو وة أ دددددددددددددال  0210لدددددددددددددوا أة  ددددددددددددد  سدددددددددددددنة  00املوافددددددددددددد   1488دوددددددددددددداد  الثا يدددددددددددددة  دددددددددددددا   8فددددددددددددد  

 اد  لوا الة اة  ل   حدرد   اة  نظيم املساةةا  والاتتحا ا  ةبعض ال    املنتويدة لألسدالك  

 .املرت كة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتية

 ،0296سقة ديسمبة  3  املوا د   9339عاي  ل افيار يت   8مؤر     قرار 

حدد إطار تق ي  املسابقات وتمتحا ات والمحوح املهقية،لاللتحا  ببع  ي
 الرت  املقتمية لألسالك املشتة ة    املؤسسات وإلادارات العمومية
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والاتتحا ا  وال حدو  املرنيدةة الا تبداةا   تضون املساةةا      أسا  الا تباةا ة : 0املادة 

 :آلا ية

 شعبة إلادارة العامة: 
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)رتبتا متصرف ومتصرف محلل  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8) ف  الثةافة العاتةة املدم ا تباة  -9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0

 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : الةا ون العا -     

 .الا ت اد واملالية العاتة-     

 .املنادونت العووتي-     

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم    

 .0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان (ف  سية أو   جص يرة)ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1
 

 (:امتحان منهق)رتبتا متصرف ومتصرف محلل  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ف  الثةافة العاتةة املدم  ا تباة  -9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0

 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-       

 .الا ت اد واملالية العاتة-       

 .ملنادونت العووتيا-

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم 

 .0ةاملعات  سا ا  (8)ةاملدم   إلاداة  ف  التح  ا تباة -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات) رئسسرقمتصرف  ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم  - 1

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0      

 .الدستوة الةا ون إلاداة  والةا ون : لةا ون العا ا-           

 .الا ت اد واملالية العاتة-            

 .ملنادونت العووتيا-     

 .8سا ا ة املعات  ( 4)املدم       
 

 .0ةاملعات  ناتسا  (0)ةاملدم (ف  سية أو   جص يرة)ا تياة  ف  الص ة ألادنبية ا تباة -1  
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 (:امتحان منهق) رئسسرقمتصرف  ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)العاتةة املدم ا تباة ف  الثةافة  - 9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0      

 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-           

 .الا ت اد واملالية العاتة-            

 .ملنادونت العووتيا-     

 .8سا ا ة املعات  ( 4)املدم 

 .0ةاملعات  سا ا  (8)ثالثةاملدم  ف  التح    إلاداة  ا تباة -1        
 

 

 (:امتحان منهق) مسكشارمتصرف  ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم  - 9

 ةفددددددددددددددددددددددددددددد  تو دددددددددددددددددددددددددددددوا ذ   دددددددددددددددددددددددددددددابع  دددددددددددددددددددددددددددددا و ي ة داة  أو ا ت ددددددددددددددددددددددددددددداد ا تبددددددددددددددددددددددددددددداة ا تيددددددددددددددددددددددددددددداة   - 0      

 .4سا ا ة املعات  ( 4)املدم              

 .8ةاملعات  سا ا  (8)ةاملدم ف  التح    إلاداة  ا تباة -1      
 

 (:ت تباراتمسابقة على أسا  )لإلدارة م حد رئسسرق  متصرف و مساعد رتبتا  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم  -9

 :آلا يةا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن  -0
 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-       

 .الا ت اد واملالية العاتة-       
 .تسي   املواةد البر  ة-

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم 

 .0املعات   ة(0)سا تانةاملدم (ف  سية أو   جص يرة )ا تياة  ف  الص ة ألادنبية ا تباة -1
 

 (:امتحان منهق)م حد رئسسرق لإلدارة  و متصرف مساعد رتبتا  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم  -9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0
 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-       

 .الا ت اد واملالية العاتة-       
 .البر  ةتسي   املواةد -

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم 

 .0املعات  سا ا ة  (8)ةاملدم ف  التح    إلاداة  ا تباة -1
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 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)م حد إلادارة  ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم  -9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0

 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-       

 .الا ت اد واملالية العاتة-       

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم 

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم (ف  سية أو   جص يرة )ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1
 

 (:امتحان منهق)م حد إلادارة  ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)الثةافة العاتةة املدم ا تباة ف   -9

 :ا تباة ا تياة  لصوت شي ف  أ د امليادرن آلا ية -0

 .الةا ون إلاداة  والةا ون الدستوة : لةا ون العا ا-       

 .الا ت اد واملالية العاتة-       

 .8سا ا ة املعات  ( 8)املدم 

 .8املعات  سا ا ة  (8)ثالث ةاملدم ف  التح    إلاداة  ا تباة -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)عون مكت   ةرتب -
 .0ة املعات  ( 0) ناتة املدم سا  ح     ملا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  دةاسة  ملةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم  اة خ ود  افية اقجلاع ا تباة ف  -1
 

 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)عون إدارة وعون إدارة رئسسرق   ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم   ح     ملا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)دةاسة  ملةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  سا ا ة  (0)سا تانةاملدم   اة خ ود  افية اقجلاع ف  ا تباة -1
 

 (:امتحان منهق)عون إدارة وعون إدارة رئسسرق   ةرتب -
 .0سا ا ة املعات  ( 0)سا تان ة املدم   ح     ملا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  التح    إلاداة ةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  سا ا ة  (0)سا تانةاملدم  ف   اة خ ود  افية اقجلاع  ا تباة -1
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 (:ا تبار منهق)عون حمظ البيا ات  ةرتب -
 .0ة املعات  ( 0) ناتة املدم سا  ح     ملا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  إلا ال  آلال ةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم دةاسة  ملا تباة ف  -1
 

 (:ا تبار منهق)كات   ةرتب -
 .0ة املعات  ( 0) ناتة املدم سا  ح     ملا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  ألاتا ةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم  إلا ال  آلال ا تباة ف  -1

 (:امتحان منهق)كات   ةرتب -
 .0ة املعات  ( 0) ناتاملدم سا  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  ألاتا ةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم آلال إلا ال  ا تباة ف  -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات) كات  مديرية  ةرتب -
 .0ة املعات  سا ا ( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  ألاتا ةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانةاملدم إلا ال  آلال ا تباة ف  -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)كات  مديرية رئسسرق   ةرتب -
 .0ة املعات  سا ا ( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  ألاتا ةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  سا ا ة  (8)ثالث ةاملدم الا  الا تباة ف  -1
 

 (:امتحان منهق)كات  مديرية و كات  مديرية رئسسرق   ةرتب -
 .0ة املعات  سا ا ( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  ألاتا ةةاملدم ا تباة  -0

 .0ة املعات  (0)ا تباة ف  التح    إلاداة ةاملدم سا تان -1

 (:وامتحان منهق مسابقة على أسا  ت تبارات) محاس  إدار  رتبة   -
 .0ة املعات  سا ا ( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9
  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  املحاسبة العووتيةةاملدم ا تباة  -0
 .0املعات  سا ا ة  (8)ثالث ةاملدم املالية العاتةا تباة ف  -1
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 (:مسابقة على أسا  ت تبارات) محاس  إدار  رئسسرق رتبة   -
 .0ة املعات  سا ا ( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ف  املحاسبة العووتيةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  سا ا ة  (8)ثالث ةاملدم الةا ون إلاداة  أو املالية العاتةف  ا تياة  ا تباة -1

 (:امتحان منهق) محاس  إدار  رئسسرق رتبة   -
 .0ة املعات   ا سا( 8)ثالثاملدم  الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

  8سا ا ةاملعات  ( 8)ثالثف  املحاسبة العووتيةةاملدم ا تباة  -0

 .0املعات  سا ا ة  (8)ثالث ةاملدم التح    إلاداة  ا تباة ف  -1

   التةجمة المورية  –التةجمة "شعبة:" 
 

 رتووووووووووووووو  متوووووووووووووووةج  ترجموووووووووووووووان ومتوووووووووووووووةج  ترجموووووووووووووووان مت صوووووووووووووووة ومتوووووووووووووووةج  ترجموووووووووووووووان رئسسووووووووووووووورق -

 .(ت تبارات أسا مسابقة على )

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم ثالث -9

  4سا ا ةاملعات  ( 4)أةبع ة املدمت دوةا تباة ف  ال -0 

سا ة  ةاملدم دوة ال وة ة أتا  قجنة تتكو ة تن أستاذرن  ل  ثالثة أسا وما تباة ف  الت-1 

 .0املعات   وا دمة
 

التةاجموووووة  -ورئوووووس  املتوووووةجمين  ومتوووووةج  ترجموووووان رئسسووووورقرتووووو  متوووووةج  ترجموووووان مت صوووووة  -

 .(امتحان منهق)

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةة املدم ثالث -9

  4سا ا ةاملعات  ( 4)أةبعة املدم ت دوةا تباة ف  ال -0 

سا ة  ةاملدم دوة ال وة ة أتا  قجنة تتكو ة تن أستاذرن  ل  ثالثة أسا وما تباة ف  الت-1 

 .0املعات   وا دمة
 

  شعبة إلاعالي آلال: 
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات)رتبة مهقد  دولة  -

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم ثالثأ ظوة إلا ال  آلال  و وا د املعييا ا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثالربكا  و أتن إلا ال  آلال ا تباة ف   -0

 .4سا ا ة املعات  ( 8)ثالثا تباة ف  لندسة أدرلم الكوبيو  ة املدم  -1
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 (:امتحان منهق)رتبة مهقد  دولة  -

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم ثالثأ ظوة إلا ال  آلال  و وا د املعييا ا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثاملعاقجة  ن بعد و الربكا ا تباة ف   -0

 .0ة املعات (0)سا تانة املدم لعوصياتياالبحث ا تباة ف   -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق)رتبة مهقد  رئسسرق -

 .8سا ا ة  املعات  ( 8)ا تباة ف   خييط أ ظوة إلا ال  آلال  و وا د املعييا ة املدم ثالث -9

 .4سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالث داةم ألا ظوة و الربكا  و ألاتنا تباة ف   -0

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ثالثة املدم  يادم وتسي   تراة ع إلا ال  آلال ا تباة ف   -1
 

 (:امتحان منهق)رتبة رئس  املهقدسين  -

 .8سا ا ة املعات  ( 4)أةبع املدم آلال ةإلا ال   داةم و تسي   تراة ع ف  ا تباة  -9

 .4سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثاملعصوتا  خييط أ ظوة ا تباة ف   -0

 .0ة املعات (0)ة املدم سا تانأتن أ ظوة إلا ال  ألال ا تباة ف   -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق) 9رتبة مساعد مهقد  مستول  -

 .0املعات   سا ا ة ( 8)املدم ثالث الثةافة العاتةةا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثاقطواةيتية و أ ظوة التر ي ا تباة ف   -0

 .0ةاملعات  (0)ا تباة ف  املبادئ الةا درة   ظوة املعصوتا  والبيا يا ة املدم سا تان -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق) 0رتبة مساعد مهقد  مستول  -

 .0 سا ا ة املعات ( 8)و وا د املعييا ة املدم ثالث  آلال ا تباة ف  أتن أ ظوة إلا ال   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثربكا  و أتن إلا ال  آلال الا تباة ف   -0

 .4ةاملعات  سا ا  (8) ثالث ة املدم لندسة أدرلم الكوبيو  ا تباة ف   -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق)تق ق رتبة  -

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم ثالث الثةافة العاتةا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثل ة ال  تجةا تباة ف   -0

 .0املعات  ة(0)سا تان ة املدمأ ظوة التر ي  ا تباة ف  -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق) ساي رتبة تق ق -

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم ثالث الثةافة العاتةا تباة ف   -1

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثاقطواةيتية وأ ظوة التر ي ا تباة ف   -0

 .0ةاملعات   (0)سا تان ة املدماملبادئ الةا درة   ظوة املعصوتا  والبيا يا  ا تباة ف  -8
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 (:امتحان منهق)معاون تق ق رتبة  -

 .0املعات  ة (0)سا تانة املدم  مل    ح  ا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثإلا ال  آلال ا تباة ف   -0

 .0ةاملعات   (0)سا تان ة املدمدةاسة  مل ا تباة ف  -1
 

 شعبة إلاحصائيات: 
 

 (:امتحان منهقو  ت تباراتمسابقة على أسا  )رتبة مهقد  دولة  -

 .4سا ا ة املعات  ( 8)ة املدم ثالثإلا  ا ا تباة ف   -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثالا ت اد الةياس يا تباة ف   -0

 .8 ة املعات سا ا  (8) ثالث لعوصياتية املدماا تباة ف  البحث  -1
 

 (:امتحان منهقمسابقة على أسا  ت تبارات و )رئسسرق رتبة مهقد  -

 .4سا ا ة املعات  ( 4)أةبع ا تباة رتعص  ةتةييم تر واة املدم  -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثإلا  ا ا تباة ف   -0

 .8سا ا ة املعات  ( 8) ثالث ا تباة ف  البحث العوصياتية املدم-1

 (:امتحان منهق)ينهقدسرئس  املرتبة  -

 .4سا ا ة املعات  ( 4)ة املدم أةبع ف  دةاسة  الةا تباة -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ثالث ا تباة ف  إلا  ا ةاملدم -0

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ا تباة ف  البحث العوصياتية املدم ثالث  -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات وامتحان منهق) 9رتبة مساعد مهقد  مستول  -

 .0سا ا ة املعات  ( 8) ثالثة املدم ف  الثةافة العاتةا تباة -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ثالثا تباة ف  إلا  ا  الوع يةاملدم -0

 .0ةاملعات  (0)ا تباة ف  الس  ة املدم سا تان -1
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات) 0رتبة مساعد مهقد  مستول  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8) ثالثة املدم ف  الثةافة العاتةا تباة -9
 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالث ت اد الةياس يالاا تباة ف  -0
 .4ةاملعات  سا ا  (8)ثالث ا تباة ف  إلا  ا  ة املدم -1

 

 (:امتحان منهق) 0رتبة مساعد مهقد  مستول  -
 .0سا ا ة املعات  ( 8) ثالثة املدم ف   ةييم تر واا تباة -1
 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالث ت اد الةياس يالاا تباة ف  -0
 .4ةاملعات  سا ا  (8)ثالث ا تباة ف  إلا  ا  ة املدم -8
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 (:مسابقة على أسا  ت تبارات و امتحان منهق) تق قرتبة  -

 .0سا ا ة املعات  ( 8) ثالثة املدم ف  الثةافة العاتةا تباة -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثإلا  ا ا تباة ف  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانة املدم ال  ا يا ا تباة ف  -1
 

 (:على أسا  ت تبارات و امتحان منهقمسابقة ) تق ق ساميرتبة  -

 .0سا ا ة املعات  ( 8) ثالثة املدم ف  الثةافة العاتةا تباة -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثالوع ي إلا  ا ا تباة ف  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانة املدم س  الا تباة ف  -1
 

 (:امتحان منهق)معاون تق ق  رتبة  -

 .0ةاملعات  (0) سا تانة املدم ف   ح     ملا تباة -9

 .8سا ا ة املعات  ( 8)ةاملدم ثالثإلا  ا  ا تباة ف  -0

 .0املعات  ة (0)سا تانة املدم دةاسة  ملا تباة ف  -1

 شعبة الوثائد واملحموظات: 
 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات و امتحان منهق)رتبة وثائقي أمين محموظات  -
 0سا ا ةاملعات  ( 8)العاتةةاملدم ثالث ا تباة ف  الثةافة -9
( 8)ا تباة  ول  نظيم و ةنيا  تسي   أ ظوة املعصوتا  الوثاعةية و ألاةشي يةةاملدم ثالث -0

  8سا ا ةاملعات  
  0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان (ف  سية أو   جص يرة)ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1

 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات و امتحان منهق)محللرتبة وثائقي أمين محموظات  -
 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9
( 8)ا تباة  ول  نظيم و ةنيا  تسي   أ ظوة املعصوتا  الوثاعةية و ألاةشي يةةاملدم ثالث -0

  8سا ا ةاملعات  
  0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان ( جص يرةف  سية أو  )ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1

 

 (:مسابقة على أسا  ت تبارات و امتحان منهق)رتبة وثائقي أمين محموظات رئسسرق -

 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9

( 4)ا تباة  ول  نظيم و ةنيا  تسي   أ ظوة املعصوتا  الوثاعةية و ألاةشي يةةاملدم أةبع -0

  8سا ا ةاملعات  

  0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان (ف  سية أو   جص يرة)ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1
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 (:منهقمسابقة على أسا  ت تبارات و امتحان )رتبة مساعد وثائقي أمين محموظات -

 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9

( 8)ا تباة  ول  نظيم و ةنيا  تسي   أ ظوة املعصوتا  الوثاعةية و ألاةشي يةةاملدم ثالث -0

  8سا ا ةاملعات  

  0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان (ف  سية أو   جص يرة)ا تباة ا تياة  ف  الص ة ألادنبية -1
 

 مسووووووووووابقة علووووووووووى أسووووووووووا  ت تبووووووووووارات) رئسسوووووووووورق رتبووووووووووة مسوووووووووواعد وثووووووووووائقي أمووووووووووين محموظووووووووووات -

 (:و امتحان منهق 
 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9
( 8)ا تباة  ول  نظيم و ةنيا  تسي   أ ظوة املعصوتا  الوثاعةية و ألاةشي يةةاملدم ثالث -0

  8سا ا ةاملعات  
  .0ةاملعات  (0)ةاملدم سا تان (ف  سية أو   جص يرة)اة  ف  الص ة ألادنبية ا تباة ا تي-1

 

 شعبة امل بة والصيا ة: 
 

 (:امتحان منهق)رت  مهقد  دولة ومهقد  رئسسرق ورئس  املهقدسين  -

 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث  -9

 .8سا ا ةاملعات  ( 8)ثالث ا تباة  ظ   ذو عصة ةتخ مل املت شيةاملدم -0

 .0ةاملعات  (0)ا تباة  يبيةي ف   خ مل املت شيةاملدم سا تان-1
 

 (:امتحان منهق) 0ومساعد مهقد  مستول  9رتبتا مساعد مهقد  مستول  -

 0سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث  -9

 .8سا ا ةاملعات   (8)ا تباة  ظ   ذو عصة ةتخ مل املت شيةاملدم ثالث -0

 .0ةاملعات  (0)ا تباة  يبيةي ف   خ مل املت شيةاملدم سا تان-1
 

 (:امتحان منهق)رتبتا تق ق وتق ق ساي  -

 0سا ا ةاملعات  (8)ا تباة ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9

 .8سا ا ةاملعات  ( 8)ا تباة  ظ   ذو عصة ةتخ مل املت شيةاملدم ثالث -0

 .0ةاملعات  (0) خ مل املت شيةاملدم سا تان ا تباة  يبيةي ف -1
 

 :(امتحان منهق)رتبة عون تق ق ومعاون تق ق -

 0ةاملعات  (0)ا تباة ف   ح     ملةاملدم سا تان -9

 8ةاملعات  (0)ا تباة ف  تو وا  ةني ذ  عصة ةتخ مل املت شيةاملدم سا تان -0

 0ةاملعات  (0)ا تباة  يبيةي ف   خ مل املت شيةاملدم سا تان -1
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 سلك املحللين تقتصاديين: 
 

 (:امتحان منهق)رتبة محلل رئسسرق  -

 0سا ا ةاملعات  (8)ا تباة  ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9

 8سا ا ةاملعات  ( 4)ا تباة  ول  ةييم تر واةاملدم أةبع -0

 0سا ا ة املعات  ( 8)ف  املحاسبة الو نيةةاملدم ثالث  ا تباة -1
 

 (:امتحان منهق)رئس  املحللينرتبة  -

 0سا ا ةاملعات  (8)ا تباة  ف  الثةافة العاتةةاملدم ثالث -9

 8سا ا ةاملعات  ( 4)املدم أةبع   ةييم تر واة و   ول ا تباة -0

 .0سا ا ة املعات  ( 8)ف  املحاسبة الو نيةةاملدم ثالث  ا تباة -1
 

 الكتاةيدددددددددددددة املدددددددددددددو وةم أ دددددددددددددالثة فددددددددددددد  ا دددددددددددددد الا تبددددددددددددداةا  0/02 ددددددددددددد   التدددددددددددددة  ةددددددددددددد   دددددددددددددن : 1املوووووووووووووادة 

 .تعد    اعية
 

 لحدددددددد  ةوعدددددددد  لددددددددوا الةدددددددد اة ةدددددددد اتد املسدددددددداةةا    دددددددد  أسددددددددا  الا تبدددددددداةا  والاتتحا ددددددددا  : 3املووووووووادة 

  .وال حو  املرنية لك  ة بة
 

 تردددددددددددددو  املسددددددددددددداةةة   ددددددددددددد  أسدددددددددددددا  الردددددددددددددرادا  لاللتحددددددددددددداق ةدددددددددددددبعض ال  ددددددددددددد  املنتويدددددددددددددة :3املوووووووووووووادة 

ةتعار   الا تةدددا  وكدددوا التنةددديط املخ دددمل ا  العووتيدددةة لألسدددالك املردددت كة فددد  املاسسدددا  وإلادا 

 :لك  وا د تنااة س  ألاولو ة آلا ية
 

بات السلك أو الرتبة املطلوو ين للمشوار ة مؤهالت تكوير املتةشح ملتطل مالئمة-9

 .( قطة 91 إلى 2مر )    املسابقة 
 

 (: قا  9 إلى 2مر )تطابد ت صة املؤهل أو الشهادة مت متطلبات الرتبة 9-9
   ددد   خ  دددا  املت شددددح ن  سددد  ألاولو دددة ال ددددي  حدددددلا السدددصية ال ددددي لردددا عدددال يا  التعيدددد ن 

 :ةو نةط كوا روتيتح املساةةة     أسا  الررادا ف  اة أو تة ة  واملو وةم ف 

  ةاطة 2: 1(   ا)التخ مل -

   ةاطة 4:0(   ا)التخ مل -

 ة0 ةيتان :4(   ا)التخ مل -

 .(1)  ةية وا دم: 0(   ا)خ مل تال-
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 (: قا  0الى 2مر )مسار الدراسة أو التكوير  9-0
 دةاسددددددددددددد يةل العدددددددددددددا  لصوسددددددددددددداة الردددددددددددددتم  نةددددددددددددديط تسددددددددددددداة الدةاسدددددددددددددة أو التكدددددددددددددو ن   ددددددددددددد  أسدددددددددددددا  املعدددددددددددددد  

ج ةاملال  أو الررادمةكوا روتي  :أو التكو ن املتو 

  12.02/02ةةال سددددبة لصوت شددددي الددددو   ح دددد    دددد  تعدددددل  ددددا  رتدددد اوح تدددداة ن (9) قطووووة واحوووودة  -

 ة12.66/02و 

 11/02ة ةال سدددددددددددبة لصوت شدددددددددددي الدددددددددددو   ح ددددددددددد    ددددددددددد  تعددددددددددددل  دددددددددددا  رتددددددددددد اوح تددددددددددداة ن (0) قطتوووووووووووان  -

 ة11.66/02و  

  10/02ة ةال سدددددددددددددددبة لصوت شدددددددددددددددي الدددددددددددددددو   ح ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  تعددددددددددددددددل  دددددددددددددددا  رتددددددددددددددد اوح تددددددددددددددداة ن  قوووووووووووووووا   1-

 ة10.66/02و 

  18/02ة ةال سدددددددددددددددبة لصوت شدددددددددددددددي الدددددددددددددددو   ح ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  تعددددددددددددددددل  دددددددددددددددا  رتددددددددددددددد اوح تددددددددددددددداة ن  قوووووووووووووووا  3 -

 ة18.66/02و 

  14/02ةال سدددددددددددددددبة لصوت شدددددددددددددددي الدددددددددددددددو   ح ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  تعددددددددددددددددل  دددددددددددددددا  رتددددددددددددددد اوح تددددددددددددددداة ن  ة قوووووووووووووووا  3-

 ة14.66/02و 

  10/02ة ةال سدددددددددددددددبة لصوت شدددددددددددددددي الدددددددددددددددو   ح ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  تعددددددددددددددددل  دددددددددددددددا  رتددددددددددددددد اوح تددددددددددددددداة ن  قوووووووووووووووا  9-

 ة10.66/02و 

 .  12/02ة ةال سبة ملعدل  ا  يساو  أو ر وق  قا  0-
 

 .تن  ةيت ن   افيت ن( املداة  العصيا)يست يد    جو املداة  الك     *

يسددددت يد ألاواعدددد  فدددد  دفعدددداتام    جددددو املاسسددددا  العووتيددددة لصتعصدددديم والتكددددو ن العددددال  تددددن  ةيددددة *

 .وا دم  افية 

 :فيوا رخمل املت شح ن اقحاعص ن     شرادم املادست  ةفإن  وصية التنةيط  تم كوا روتي

 ".تر   ددا» أو "  سن ددا"لتةدر  ة  قا  1 -

 ".تر   " أو "   سن " ة لتةدر   قطة 0.3 -

 ".     تن اقحسن "ة لتةدر  (0) قطتان  -

 ".تةبول » لتةدر   ،( قطة و  صف) 1.3 -
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 التكووووووووووير املكمووووووووول للشوووووووووهادة أو املؤهووووووووول املطلوووووووووو ين للمشوووووووووار ة  ووووووووو  املسوووووووووابقة -0

 :(0 قطتين  إلى 2مر )     م  الت صة،عقد تقتضا  
 رددددددتم  نةدددددديط  دددددد   كددددددو ن تكودددددد  أ  دددددد  تددددددن الرددددددرادم أو املالدددددد  امليصددددددوب فدددددد    ددددددس التخ ددددددمل

 ةيددددة  دددددن  ددددد   2.00  ددددد  أسدددددا   الالتحددددداق بادددداةاملددددد اد امل  بيدددددة ةال  بددددة  الددددو  لددددده عددددصة ةاملردددددا  

 (.0)سداس ي دةاس ي أو  كو ن تكو ة ف   دود  ةيت ن 
 

 املتةشووووووووح  وووووووو   موووووووو  الت صووووووووة، ألاشووووووووغال أو الدراسووووووووات املق ووووووووزة موووووووور طوووووووورف -1

 مووووا  99عقوووود تقتضا ،بالنسووووبة ملسووووابقات تلتحووووا  بالرتوووو  املصووووقف  وووو  الصووووقف 

 :(إلى  قطة واحدة 2مر ) و  
 رددددددددددددددددددددددتم  نةدددددددددددددددددددددديط البحددددددددددددددددددددددوث أو الدةاسددددددددددددددددددددددا  امل رددددددددددددددددددددددوةم فدددددددددددددددددددددد  تجصددددددددددددددددددددددة تتخ  ددددددددددددددددددددددة و نيددددددددددددددددددددددة

 .(1) ةية  ن     عداةةف   دود  ةية وا دم 2.0أو أدنبيةة    أسا   
 

 (: قا  9الى  2مر )املهقية املككسبة مر قبل املتةشحالؤبةة -3

 :رتم  نةيط اقط  م املرنية املكتسبة تن     املت شيةال سيوا ف    اة *

 تا  ب  التر ي ة ةود  *

 إلادتاج الادتواع  لصرباب  ات   الررادا ة *

 إلادتاج املنهية *

 .ع ة تتعا د *

 ةددددداط ةال سدددددبة للط ددددد م املرنيدددددة ( 2)سدددددت ة  دددددن  ددددد  سدددددنة  دتدددددة فددددد   ددددددود (9) قطوووووة واحووووودة-

 .املكتسبة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتية املنظوة لصوساةةة

 ةددددداط ةال سدددددبة للط ددددد م املرنيدددددة ( 4)ة  دددددن  ددددد  سدددددنة  دتدددددة فددددد   ددددددود أةبدددددع (9) قطوووووة واحووووودة -

 .املكتسبة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتية املنظوة لصوساةةة

ةال سددددددبة للط دددددد م املرنيددددددة ( 0)تددددددة فدددددد   دددددددود  ةيتدددددد ن ة ددددددن  دددددد  سددددددنة  د(2.3) صووووووف  قطووووووة -

 املكتسدددبة  ددداةج  يددداا الوري دددة العووتيدددة تثبتدددة بردددرادم  وددد  ت فةدددة بردددرادم ا تسددداب تسدددصوة 

 .تن     ليئة الضوان الادتواع  املعنية

للط د م املرنيدة املكتسدبة  ة ةال سدبة ةداط( 8)فد   ددود ثدالث  ة  ن  د  سدنة  دتدة قطة 2.03-

 .ةالتو يت اقجل ي ة  ة تتعا د
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 (: قا  3الى  2مر )تاريخ حصول على الشهادة  -3
 رددددددددددتم  حدرددددددددددد أ دتيددددددددددة  دددددددددداة خ اقح ددددددددددول   دددددددددد  الرددددددددددرادم ةددددددددددالنظ   لدددددددددد   دددددددددداة خ فددددددددددتح املسدددددددددداةةةة

 . ةاط(0) ةية  ن    سنةةف   دود  وس  2.0و تم  نةييرا     أسا  
 

 (:1 إلى 2مر )املقابلة مت أعضا  لجقة ت تقا   -9
 ة(1) ةية وا دم  :الةدةم     التحصي  والتلطيمل-

 ة(1) ةية وا دم : الةدةم     التواع -

 (.1) ةية وا دم : أو املالال  اقطاعة/الةدةا  و-
 

 رددددددددداد  غيددددددددداب املت شدددددددددي  دددددددددن أ دددددددددد الا تبددددددددداةا  املدددددددددو وةم أ دددددددددالثةأو  دددددددددن املحادثدددددددددة :  9املوووووووووادة 

 .الاتتحان املنهي أو ال حمل املنهيتع قجنة الا تةا   ل     اعه تن املساةةة أو 

 ردددددددددددددتم ال  ددددددددددددد  ةددددددددددددد ن املت شدددددددددددددح ن املتسددددددددددددداو ن فددددددددددددد  امل  بدددددددددددددة ةال سدددددددددددددبة لصوسددددددددددددداةةا  :  0املوووووووووووووادة 

 :    أسا  الا تباةا  وال حو  املرنية وفةا لصوعار   آلا ية

 تعدل الا تباةا  الكتاةيةة -

 تعات ة الو  له أك    الا تباة  التة  -

املددددددد اد  املردددددددا  امل  بيدددددددة ةال  بدددددددة أدا لدددددددورن لردددددددم الةددددددددةم   ددددددد  أعدددددددنا  ألاشدددددددطا  املعدددددددو  ن ا-

 الالتحاق بااة

  (.اةن أو اةنة شريد)ذوو اقحةوق -
 

فددددد   الدددددة تدددددا  ذا لدددددم ردددددتم ال  ددددد  ةددددد ن املت شدددددح ن املتسددددداو ن فددددد  امل  بدددددة ةغدددددم  يبيددددد  املةددددداريس 

 :ذك لااملو وةم أ الثةفإ ه رتم  يبي ة س  ألاولو ةةاملةاريس الثا و ة آلاتي 

 التكو نة أو املعدل العا  ملساة الدةاسة -

 أ دتية الررادم أو املال ة-

 (.ألاولو ة لصك   سنا)سن املت شي -
 

رددددتم ال  دددد  ةددد ن املت شددددح ن املتسدددداو ن فددد  امل  بددددة ةال سددددبة لصوسددداةةا    دددد  أسددددا  : 8املوووادة 

 :الررادا ة وفةا لصوةاريس آلا ية
 ة(ألاولو ة لألك   سنا)سن املت شي -
 .(تتيوج له أوالدةتتيوج ةدون أوالدةتتك   بعاعصةةأ لب)ية العاعصية لصوت شي  عالو -
أعدددددددنا  ألاشددددددددطا  املعدددددددا  ن الددددددددورن لرددددددددم الةددددددددةم   دددددددد  أدا  املرددددددددا  امل  بيدددددددة ةال  بددددددددة املدددددددد اد -

 ةالالتحاق باا

 (.اةن او اةنة شريد)ذوو اقحةوق -
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 لالتتحا ددددددا  املرنيددددددةةرددددددتم ال  دددددد  ةدددددد ن املت شددددددح ن املتسدددددداو ن فدددددد  امل  بددددددة ةال سددددددبة : 6املووووووادة 

 :وفةا لصوةاريس آلا ية

 . التة الا تباة الو  له اك   تعات  -
 

فدددددد   الدددددددة تدددددددا  ذا لددددددم ردددددددتم ال  ددددددد  ةدددددد ن املت شدددددددح ن املتسددددددداو ن ةغددددددم  يبيددددددد  املةيدددددددا  املدددددددو وة 

 :الثا و ة آلاتي ذك لاأ الثةفإ ه رتم  س  ألاولو ةة يبي  املةاريس 

 ألا دتية ف  ال   ة-

 ألا دتية العاتةة-

 (.ألاولو ة لألك   سًنا) سن املت شي-
 

 رجدددددددددددد   ن  حتددددددددددددو  تص ددددددددددددا  الت شددددددددددددي ملسدددددددددددداةةة التوريدددددددددددد  وال حددددددددددددو  املرنيددددددددددددة:  92املووووووووووووادة 

 :    الوثاع  آلا ية 

  ص   يية-

 تن ةيا ة التع    الو نيةة( 1)  طة -

الرددرادم امليصو ددة ال ددي  كددون ت فةددة ةكردد  النةدداط املتعصدد  ةاملسدداة  أو  تددن املالدد ( 1)  ددطة -

 الدةاس ي أو التكو نية

 .استواةم تعصوتا  رتم تصالا تن     املت شي-
 

رجددد    ددد  املت شدددح ن املةبدددول ن اااعيدددا فددد  تسددداةةا  التوريددد  وال حدددو  املرنيدددة :  99املوووادة 

 :تص ا    شحرم ةالوثاع  آلا ية ب  التعي ن ف  ال    امل اد الالتحاق بااة  وا  

 تن شرادم  ثبا  و عية املت شي  جاث اقطدتة الو نيةة(1)  طة -

 تن صحي ة السواة  الةضاعية ساة ة امل عولة( 1)تستخ ج -

 شددددددددددددددرادم إلا اتةةةال سددددددددددددددبة ملسدددددددددددددداةةا  التوريدددددددددددددد  فدددددددددددددد  املناعدددددددددددددد  املحددددددددددددددددم فدددددددددددددد  الوالرددددددددددددددا  -

 البصدرا  البعيدمة أو 

 الدةتستخ ج تن شرادم املي-

اليددددد  العدددددا  وشدددددرادم  ددددد  ألاتددددد ا  ال ددددددة ة تسدددددصوتان تدددددن  ددددد   ) (0)شدددددراد ان  بيتدددددان -

  ثبتان ألصية املت شي لر   املن   امليصوبة(  بي  تختمل

 ة(0)عوة ان شوسيتان -

 .شريدة ند الا تضا ( م)شرادم  ثبت ع ة أةتصة أو اةن-
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  املت شدددددددددددددح ن الندددددددددددددا ح ن  دددددددددددددافة  لددددددددددددد  الوثددددددددددددداع  املدددددددددددددو وةم أ الثةرجددددددددددددد  أن  تضدددددددددددددون تص دددددددددددددا  

 :ف  املساةةا      أسا  الررادا      اقط و ةتا روتي

املكتسددددبة تددددن  بدددد  املت شددددي فدددد  التخ ددددملةت فةة  شددددرادا  العودددد  ال ددددي  ثبددددت اقط دددد م املرنيددددة-

وة تدددددن  ددددد   ليئدددددة  دددددوان الادتواع ةةال سدددددبة للط ددددد م املرنيدددددة املكتسدددددبة 
 
 بردددددرادم ا تسددددداب تسدددددص

 الا تضا ةف  الةياا اقطا ة ند 

شدددرادم  ثبدددت تددددم العوددد  املددداد  تدددن  ددد   املت شدددي فددد    ددداة العةدددود اقطاعدددة ةجرددداي إلادتددداج -

 .الا تضا د نالادتواع  قحات   الررادا ةة  ة تتعا دة املنهي أو 

 تددددددن الرددددددرادم أو املالدددددد  امليصددددددوب لصوردددددداةكة فدددددد  املسدددددداةةة   وثيةددددددة  ثبددددددت  كو نددددددا تكوددددددال أ  دددددد-

 ضا ةف    س التخ ملة ند الا ت

 وددددددال أو الدةاسدددددددا  املنجددددددلم تدددددددن  ددددددد   املت شددددددي فددددددد    ددددددس التخ دددددددمل  ندددددددد وثيةددددددة  ثبدددددددت ألا -

 ةالا تضا 

 املتيود نة لصوت شح نشرادم  اعصية ةال سبة -

  ثبت   وق املت شي ف  دفعتهة ند الا تضا ة وثيةة-

 .  طة تن ةيا ة إلا ا ة لصوت شية ند الا تضا -
 

املرنيدددددة  صبدددددا  ييدددددا لصورددددداةكة  الاتتحا دددددا رتضدددددون تصددددد  املت شدددددي لصورددددداةكة فددددد  : 90املوووووادة 

 .رةدته املتراةك

رددددددددتم اسددددددددتكوال  كددددددددو ن تص ددددددددا    شددددددددي املددددددددور  ن املسددددددددتوف ن الردددددددد وط الةا و يددددددددة ألاساسددددددددية 

املرنيدددددة تدددددن  ددددد   إلاداةم املسدددددتخدتةةو ج  أن  حتدددددو    ددددد  الوثددددداع   الاتتحا دددددا لصورددددداةكة فددددد  

 :آلا ية

 الت سيمة أو   طة تن   اة أو تة ة التعي ن -

  طة تدن شدرادم  ثبدت عد ة العضدو ة فد  عد و  ددير التح  د  الدو ني أو املنظودة املد يدة -

 .الا تضا شريدة ند ( م)أو أةتصة أو اةن  قجداة التح    الو ني
 

قجدادددة   ودددنح ي دددادا  لصوت شدددح ن أ ضدددا  ددددير التح  ددد  الدددو ني أو املنظودددة املد يدددة: 91املوووادة 

 .و أةنا  و أةات  الرردا ةوفةا لصتر  ع والتنظيم املعوول باواالتح    الو ني 
 

والاتتحا دددددا  وال حدددددو  املرنيدددددة رجددددد    ددددد  املت شدددددح ن املرددددداةك ن فددددد  املسددددداةةا   :93املوووووادة 

املحدددددددددم فددددددد  لدددددددوا الةددددددد اةةأن يسدددددددتوفوا تسدددددددبةا دويدددددددع الرددددددد وط الةا و يدددددددة ألاساسدددددددية امليصو دددددددة 

   املاسسدددددددددا  وإلاداةا  العووتيدددددددددة ةوختصددددددددد  ال  ددددددددد  املنتويدددددددددة لألسدددددددددالك املردددددددددت كة فددددددددد لاللتحددددددددداق
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ددا  ي  16املوافد   1406تحد    دا   11املداة  فد   24-22كوا  ددتاا أ كا  امل سدو  التن يدو  

 .ة املعدل واملتوم واملو وة أ الث0222سنة 
 

 .جلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا الة اة ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اق: 93املادة 

 .0216ديسو   سنة  0املواف   1441ة يع الثا ي  ا   2  ة ةاقجلاع  ف             

 
 عر الوزير ألاول 

 و تموي  مقه

 املدير العاي للوظيمة العمومية وإلابالح إلادار  

 بلقاس  بوشمال
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 ه9339رج  عاي  09السبت              93الجريدة الرسمية العدد 

 0202مار  سقة  09املوا د                 

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة-

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66و نا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضدون  دا ون  0216روليدو سدنة  2املوافد   1424شدوال  دا   2املاة  فد   12-24و وةتض   الةا ون ة م  -

 املالية املعدل واملتومة

 0216و   سدددددددنة ديسددددددد 11املوافددددددد   1441ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسدو   سدنة  02املوافد   1441املاة  فد  أول دوداد  ألاولد   دا    822-16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م  -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املداة  فد    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 1662روليدو سدنة  18املواف   1416ة يع ألاول  ا   16املاة  ف   002-62و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 املعدل واملتومة لصتجر ي واملتعص  ةن ةا  الدولة 

 :أتيوووووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووووووووووويرس

ا تودددداد دفددددع  دددددةث تاعتددددان وأةبعددددة وأةبعددددون تصيددددون  0202رصغدددد  تددددن ت يا يددددة سددددنة : ألاولووووىاملووووادة 

وة  ددددددددددددددددددددة ة  دددددددددددددددددددداتد  دددددددددددددددددددددةلا تاعتددددددددددددددددددددان وأةبعددددددددددددددددددددة وأةبعددددددددددددددددددددون تصيددددددددددددددددددددون ( دج044.222.222)درندددددددددددددددددددداة

 املن ددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددا )تةيدددددددددددددددددان فدددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددددابع الناددددددددددددددددا ي ( دج044.222.222)درندددددددددددددددداة

  0216ديسدددددو   سدددددنة 11املوافددددد   1441يدددددع الثدددددا ي  دددددا  ة  14املددددداة  فددددد    14-16فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو " أ" بةا للجدول ( 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 
 

ا تودددداد دفدددع  دددددةث تاعتدددان وأةبعددددة وأةبعدددون تصيددددون  0202مل يا يددددة سدددنة  رخ دددمل: ا يووووةاملوووادة ال

وة  ددددددددددددددددددددة ة  دددددددددددددددددددداتد  دددددددددددددددددددددةلا تاعتددددددددددددددددددددان وأةبعددددددددددددددددددددة وأةبعددددددددددددددددددددون تصيددددددددددددددددددددون  (دج044.222.222)درندددددددددددددددددددداة

 املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون )رةيدددددان فدددد  الن ةددددا  ذا  اليددددابع الناددددا ي (دج044.222.222)درندددداة

 ،0202مار  سقة  6املوا د  9339رج  عاي  93مؤر      38-02مرسوي تقمي   رق  

 .حس  كل قطاع 0202يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز لسقة  
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واملتضدددددون   0216ديسدددددو   سدددددنة 11املوافددددد   1441ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   14املددددداة  فددددد    14-16ة دددددم 

 .لح  باوا امل سو امل" ب" بةا للجدول ( 0202 ا ون املالية لسنة 
 

ر رددددد  لدددددوا امل سدددددو  فددددد  اقج  ددددددم ال سدددددوية للجوروة دددددة اقجلاع  دددددة الدروة ا يدددددة :  ال وووووةاملوووووادة ال

 .الرعبية

 0202تاة  سنة  6املواف   1441ةد   ا  14  ة ةاقجلاع  ف  

 عبد العزيز جراد         

 

 دووووووووووووووووووامل ح
 تسالوا  اااعية" أ"اقجدول 

 (الد ا    ةآال )    

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 044.222 044.222 ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة-

 044.222 033.222 ..................................امل موع

 تسالوا  اااعية" ب"اقجدول 

 (الد ا    ةآال )     

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 124.222 124.222 ال ال ة وال   -

امل رآ  الةا درة الا ت ادرة -

 وإلاداة ة
22.222 22.222 

 033.222 033.222 ..................................:امل موع
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 الوزير ألاول، إن
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 الصحية وألاتن و   العو ةواملتعص  ةالو ارة 

 1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة 

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01افدد  املو  1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 ألاولةواملتضون تعي ن الوي    0216

 0202ددا  ي سددنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولدد   دا   2املداة  فد   21-02و وةتضد   امل سدو  ال عاسد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 :أتيووووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووووووووويرس

  ادددددددد  لددددددددوا امل سددددددددو   لدددددددد   حدرددددددددد  دددددددداة   التبا ددددددددد الادتودددددددداع  املودرددددددددة لصو ارددددددددة : املووووووووادة ألاولووووووووى

 .وتكافحته (  16 – وفيد )تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 ة تددددددددن الا تكدددددددداك اقجسددددددددد  ةدددددددد ن املددددددددوا ن ناسددددددددت ناعية  تددددددددي لددددددددوث التددددددددداة     لدددددددد  اقحدددددددددة ة دددددددد ة 

 .ف  ال ضا ا  العووتية وف  أتاكن العو 

( 14)لتدددداة   تو دددوا لدددوا امل سدددو ة   ددد   افدددة التددد اب الدددو ني ملددددم أةبعدددة  رددد   يبددد  ا: 0 املوووادة

 .روتا

 . س  ألاشكال   سرا الا تضا و وكن ةفع لوث التداة   أو  ودردلاة  ند     
 

 :أ الث0تعص   را ا   ة  ألاشطا  آلاتي ذك لا  الل ال ت م املو وةم ف  املادم : 1 املادة

 ، 0202مار  سقة 09املوا د  9339رج  عاي  09مؤر      96-02مرسوي تقمي   رق  

 .ومكا حته( 96- و يد ) الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا يتعلد بتدابية 
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 العووتي لصوساف  ن     الربكة الدا صيةةاقطدتا  اقجو ة لصنة  -

 اقحض   وشبه اقحض   و  ن البصدرا  و  ن الوالرا ة: النة  ال    ف     الا جالا -

  ة  املساف  ن ةالسك  اقحدردرةة-

 املت وةو الت اتوا ةوالنة  ةامل ا د الرواعيةة:النة  املوده-

 .النة  اقجواع  بسياةا  ألاد م-

 .إلاد ا   راط  ة  املستخدت نيستثن  تن لوا 
 

أ ددددددالثة رتددددددول  الددددددوي   املكصدددددد  ةالنةدددددد  والددددددوال  املخددددددتمل  8دون املسددددددا  ةو كددددددا  املددددددادم : 3 املووووووادة

  صيوياة ددد  فيودددا رخ دددهة نظيم  ةددد  ألاشدددطا  تدددن أدددد   دددوان اسدددتو اة ة اقطدتدددة العووتيدددة 

 :واقح اظ     ال را ا  اقحيو ة ف  

 :أد اث 2وا امل سو ة املحددم ف  املادم امل اقي املست نام تن أ كا  ل-

 املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة -

 .الريئا  الا ت ادرة وامل اقي املالية-
 

وترودددا ركددددن رجدددد  أن رددددتم  نظددديم النةدددد  فدددد  ردددد  التةيددددد ال ددداة  ةوةتضدددديا  الو ارددددة تددددن ا تردددداة 

 .لعووتيةة املة ةم تن     امل اقي املخت ة لصصحة ا( 16 – وفيد ) ف  و   وةو ا 
 

أ الثةتحدددال  ةيدددع املرددد و ا ة  0ت صددد  فددد  املددددن الك ددد  ة الل املددددم املدددو وةم فددد  املدددادم : 3 املوووادة

 وتاسسددددددددددددددددددددددددا  وفضددددددددددددددددددددددددا ا  الت فيدددددددددددددددددددددددده والتسددددددددددددددددددددددددصية و العدددددددددددددددددددددددد   وامليددددددددددددددددددددددددا مة ةاسددددددددددددددددددددددددت نا   صدددددددددددددددددددددددد 

 .ال ي  ضون  دتة التوعي   ل  املنايل  

 .ةوود    اة تن الوال  املختمل   صيوياروكن أن رتم  وسيع  د ا  ال ص   ل  أ رية وتدن أ   ة 
 

أ دالث  0رو ع ف   يصة است ناعية تدفو ة ألاد ة الل املدم املن دو   ص ادا فد  املدادم : 9 املادة

 .      ألا  ةتن تستخدتي    تاسسة و داةم  ووتية% 02
 

 :ذك لمأ الثة املستخدت ن آلاتي  2يستثن  تن ألاد ا  املن و   صيه ف  املادم : 0 املادة

 تستخدتو الصحة تروا  ا ت اقجرة املستخدتةة -

 املستخدتون التابعون لصودر  ة العا  لألتن الو نية -

 املستخدتون التابعون لصودر  ة العاتة للحوارة الو نيةة -

 املستخدتون التابعون لصودر  ة العاتة للجواةكة -

 املستخدتون التابعون لصودر  ة العاتة  داةم ال جونة -

 التابعون لصودر  ة العاتة لصوواعال  السصكية والالسصكية الو نيةة املستخدتون  -
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 تستخدتو ت ا بة اقجودم و وع ال رة -

 املستخدتون التابعون لصسصية البيي  ةة -

 املستخدتون التابعون لسصية الصحة النبا يةة -

 املستخدتون املكص ون ةورا  النظافة والتير  ة -

 .واقح اسةاملستخدتون املكص ون ةورا  امل ا بة  -
 

 غ ددددد  ا دددددهة روكدددددن السدددددصيا  املخت دددددة ال دددددي رتبدددددع لردددددا املسدددددتخدتون املسدددددت نون تدددددن لدددددوا إلادددددد ا ة 

 .أن    مل ةو ع تستخدت اا ف   يصة است ناعية

كوددددددا روكددددددن أن يسددددددتثن  تددددددن إلاددددددد ا  املن ددددددو   صيدددددده أ الثةةووددددددد   دددددد اة السددددددصية املخت ددددددة ة 

 .تية اقحيو ةاملستخدتون الاليتون الستو اة ة اقطدتا  العوو 
 

أةنداهان  ودنح ألاولو دة فد  العيصدة الاسدت ناعية لص سدا  اقحواتد  وال سدا  املدتك ال  ةت ةيدة : 8املادة 

 .ال  اةة وكوا لألشطا  امل اة ن ةوت ا  تلتنةة وأولئ  الورن يعا ون لراشة صحية
 

 روكدددددن أن  تخدددددو املاسسدددددا  وإلاداةا  العووتيدددددة  ددددد   دددددد ا  يشدددددجع العوددددد   دددددن بعدددددد : 6املوووووادة 

 .ف  ر  ا ت ا  الةوا  ن والتنظيوا  املعوول باا
 

 روكدددددددددن أن رتخدددددددددو الدددددددددوال  املخدددددددددتمل   صيويددددددددداة  ددددددددد   دددددددددد ا  رنددددددددددةج فددددددددد    ددددددددداة الو اردددددددددة  :92املوووووووووادة 

 :ل  ةة أن ي ط وتكافحتهة كوا روكنه باوث ا(16 – وفيد )تن ا تراة ف  و   وةو ا 

 تستخدتي أسالك الصحة واملخ  رن التابع ن لصواسسا  الصحية العووتية واقطاعةة -

املسددتخدت ن التددابع ن  سددالك ألاتددن الددو ني واقحوارددة املد يددة والو ارددة الصددحية والنظافدددة  -

 العووتيةةو   سص  تعني ةتداة   الو ارة تن الو ا  وتكافحتهة

 د ا ا  الو اردددة واملكافحدددة  دددد لدددوا الو دددا ةةحكم ترنتددده  ددد  فددد د روكدددن أن ركدددون تعنيدددا ةدددإ -

 أو     ه املرنيةة

    ت اف  إلاروا  وامل اف  ال ند ية أو أ  ت اف  أ     ووتية أو  اعةة -

    وساع   ة  ألاف اد الض وة ةة اتة أو  اعةةتروا  ا ت  بيع ااة -

 جرددل لرددوا ال دد  ة سددوا   ا ددت  اتددة  أو أ  وسدديصة  ةدد  روكددن  أن تسددتعو  لصنةدد  ال دد    -

 .أو  اعة
 

 روكددددددددن الدددددددددوال  املخددددددددتمل   صيويدددددددددا ت دددددددددط   أ  ت رددددددددوم  ووتيدددددددددة أو  اعدددددددددة لضددددددددوان اقحدددددددددد ألاد دددددددددى

 .تن اقطدتا  لصووا ن ن 
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 ة 0202تدددددداة  سددددددنة  00رددددددد   لددددددوا امل سددددددو    ددددددي التن يددددددو اةتدددددددا  تددددددن رددددددو  ألا ددددددد  :99املووووووادة 

 .    السا ة الوا دم عبا ا
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية :90املادة 

 .0202تاة  سنة  01املواف   1441ةد   ا   02  ة ةاقجلاع  ف              

 

 عبد العزيز جراد        
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 ه9339رج  عاي  06ال الثا            99الجريدة الرسمية العدد

 0202مار  سقة 03املوا د                 

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 ألاتن و   العو ةواملتعص  ةالو ارة الصحية و

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 ه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومةواملتضون  ودي

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210سددنة  ف  اردد   01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08عتودم ةجني  ةتاة خ ة امل( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 ،0202مار  سقة 03املوا د  9339رج  عاي  06مؤر      02-02مرسوي تقمي   رق  

 ومكا حته( 96- و يد ) يحدد تدابية تكميلية للوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا  
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ة 0202تددددداة  سدددددنة 01املوافددددد   1441ةدددددد   دددددا   02تددددداة  فددددد   26-02و وةتضددددد   امل سدددددو  التن يدددددو  ة دددددم  

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 :أتيوووووووووووووووووووووووووووي   ماوووووووووووووووووويرس

و ددددا  ف دددد و    اددددد  لدددوا امل سددددو   لدددد   حدردددد  ددددداة    كويصيدددة لصو ارددددة تددددن ا ترددداة : املوووادة ألاولووووى

 .وتكافحته( 16- وفيد )  وةو ا 

 ردية التجاة دة   تي لوث التداة   التكويصية  ل  و ع أ ظوة للحجد ة و ةييدد اقح كدةة و  دو    ألا

 املدددددددددددددددددددوا ن ن ملسدددددددددددددددددددالو امو ودددددددددددددددددددو ن املدددددددددددددددددددوا ن نة و وا دددددددددددددددددددد التبا دددددددددددددددددددد وكدددددددددددددددددددوا كي يدددددددددددددددددددا  تعبئدددددددددددددددددددة 

 .وتكافحته( 16- وفيد ) و ا  ف  و   وةو ا  ف  اقجرد الو ني لصو ارة تن ا تراة 
 

أو البصدددرا  امل دد ح باددا تددن  بدد  السددصية الصددحية الو نيددة كبدداة  / رةددا  فدد  الوالرددا  و: 0 املووادة

 .    ظا  اقحج  املنيل ( 16- وفيد ) و ا  ف  و   وةو ا لو ا   

 .أو البصدرة املعنية/  املنيل     شطمل تتوادد ف    صيم الوالرة ورخمل اقحج  

 .رة ة لوا اقحج  تن  ب  الوي   ألاول 
 

روكن أن ركون اقحج  املنيل   صيا او دلعياة ول ت ا  تحددمة  س  الو دعية الو اعيدة  :1املادة 

 .أو البصدرة املعنية   / لصوالرة  و
 

رتوث  اقحج  املنيلد  الك د  فد   لدلا  ألاشدطا  بعدد  ت دادةم تندايلرم أو أتداكن   دات ام  : 3املادة 

 . الل ال ت م املعنيةة تا  دا ف  اقحاال  املن و   ص اا ف  لوا امل سو 
 

 ونددع   كددة ألاشددطا   ددالل فتدد ا  اقحجدد ةتن و حددو الوالرددة أو البصدرددة املعنيددة وكددوا  :3املووادة 

 . دا ف  اقحاال  املحددم ةوود  لوا امل سو دا   لوث املنا  ة تا
 

 (16- وفيدددددددددد ) ف ددددددددد و   وةو دددددددددا فددددددددد  رددددددددد  ا تددددددددد ا   دددددددددداة   الو اردددددددددة تدددددددددن ا ترددددددددداة و دددددددددا   :9املوووووووووادة 

 الاسدددددت نا ال ددددي ا خددددوتاا السدددددصيا  الصددددحيةة روكدددددن التدددد  يمل لألشدددددطا  ةالتنةدددد    ددددد  سددددبي   

 :  لصدواع  آلا ية

 امل  مل لراة  وةا  العالج امللحةةلةضا  ا تيادا  التوو ن تن املتاد   -

 لض وةا  العالج امللحةة -

 .ملواةسة  راط تنهي ت  مل ةه -

 حدددددد كي يدددددا  تسددددصيم ال   دددددة تددددن  ددددد   اللجندددددة الوالعيددددة املكص دددددة ةت سددددي  ال رددددداط الةيددددداع  

 أد اثة 2ةوتكافحتهةاملو وةم ف  املادم (16- وفيد ) ف  و   وةو ا  لصو ارة تن و ا 
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ةتكييددد  التدددداة   املتخدددومةوا خاذ  دددداة     دددافية لصو اردددة تدددن ا ترددداة الو دددا   رددد  مل لردددوث اللجندددة

 .وتكافحتهةوف    وعيا  الوالرة و يوة الو ع ال   
 

ف ددد و     ردددا قجنددة والعيددة تكص دددة ةت سددي  ال رددداط الةيدداع  لصو اردددة تددن ا ترددداة  و ددا  :0املووادة 

ي ر أسددرا والدد  الوالرددة املخددتمل   صيويددا و ترددك  لددوث اقجنددة ال دد. ة وتكافحتدده(16- وفيددد )  وةو ددا 

 :تن

 توث   ت اقي ألاتنة -

 الناع  العا ة -

 ةعيس املجصس الرعيي الوال ية -

 .ةعيس املجصس الرعيي البصد  ملة  الوالرة -
 

 كصدد  ت دداقي الدددةك الددو ني وت دداقي ألاتددن الددو نية املخت ددة   صيويددا ةتن يددو  دد اةا   :8املووادة 

 ف دددددد و   وةو ددددددا  لصو ارددددددة تددددددن ا تردددددداة  و ددددددا  ةت سددددددي  ال ردددددداط الةيدددددداع اللجنددددددة الوالعيددددددة املكص ددددددة 

 .أ الث. ة وتكافحته(16- وفيد ) 
 

 .أرا   اةصة لصتجدرد 12ريب  حج   ات      والرة البصيدم ملدم : 6املادة 

 .روكن أن املو وةم روتد لوا إلاد ا   ل  والرا  أ   ة  ند الا تضا 

 .أد اث 11ملواةسة ألا رية املن و   ص اا ف  املادم  ر  مل ةتنةال  ألاشطا  الض وة ة
 

ريبدد    دد  والرددة اقجلاعدد ة حجدد  دل ددي تددن السددا ة السددابعة تسددا   لدد  غارددة السددا ة  :92املووادة 

 .السابعة تن عباح ال د

 . ند الا تضا  أ    أرا   اةصة لصتجدردة و وكن أن روتد ال  والرا   12ريب  لوا إلاد ا  ملدم 

 (.0) لوث ال ت مة    جوع  كث  تن شط  ن رونعة  الل
 

 تددددددن امل سددددددو  التن يددددددو  ة ددددددم 0املددددددادم   وتددددددد  ددددددد ا ا  ال صدددددد  املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد   :99املووووووادة 

 واملدددددددددددو وة أ دددددددددددالثة  0202تددددددددددداة  سدددددددددددنة  01املوافددددددددددد   1441ة ددددددددددد   دددددددددددا   02املددددددددددداة  فددددددددددد   02-26 

  ل   افة الت اب الو ني  

التجاةم ةالتجلعةة ةاست نا   ص  ال دي  ضدون  وو د  السدكان كوا يعني  د ا  ال ص  دويع أ رية 

 :ةاملواد

 ة(املخاةلة املصبنا ةتحال  البةالةةاقطض  وال واكهةاللحو )ال واعية  -

 ال يا ة والتنظي ة -

 ال يدال ية وشبه ال يدال يةة -
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تدددد ا  ردددد  مل لصبا ددددة املتجددددول ن لصوددددواد ال واعيددددة ةوواةسددددة  رددددا رم ةاملناو ددددة   دددد  ألا يددددا ةتع ا 

 . داة   التبا د ال ي رنمل  ص اا لوا امل سو 
 

  ألا ردددددددية املسدددددددت نام تدددددددن  يبيددددددد   دددددددد ا  ال صددددددد  املدددددددو وة   ددددددد رجددددددد  أن ردددددددتم إلاةةدددددددا   :90املوووووووادة 

 .أ الثة     تد  ال ت م املعنية 11املادم ف  

  صددددددددل  املاسسددددددددا  و يا ددددددددا  ال ردددددددداط ال ددددددددي  ضددددددددون اقطدددددددددتا  العووتيددددددددة ألاساسدددددددديةة وال سدددددددديوا 

 والالسددددصكيةفددد  تجدددال النظافدددة العووتيدددةة والتيو دددد ةاملددددا  والكر  دددا  وال ددداي واملواعدددال  السدددصكية 

 .اوالو اال  ال  ردرة والبنوك وش  ا  التوت نة ةالبةا  ف   را اتا

 :كوا رخمل واد  إلاةةا   صال ال راط كال تن 

التحصيددددد  وت اكدددددل الت دددددو   املاسسدددددا  اقطاعدددددة لصصدددددحةةةوا ف ادددددا العيدددددادا  اليبيدددددةةوتخاة  -

 الييية

   بية ةاملنتجا  ال يدال ية واملستصلتا  اليبيةةألا رية امل-

 و املواد اليا و ةة تاسسا   وي ع الو ود-

 .ألا رية ال ي  كتس ي  ابعا  يو اة ةوا ف اا أسواق اقجوصة-
 

عد  ا ت ا  التبا د ألاتني ةوت  وا دة    ألا   ة ن شط  نة : 91املادة  ةوثاةة ألاد ا  الو ا ي ي 

 .املصل 

ةا خدداذ  د  الت  يبددا  الضدد وة ة لتيبيد  لددوا إلاددد ا   اقجورددوة    دد   داةم أو تاسسددة تسدتةب  ل  صد 

 .وف   ا ت اته ةك  الوساع ة ةوا ف  ذل  الاستعا ة ةالةوم العووتية

 .ةال ص ريب   د ا  ا ت ا  التبا د ألاتني لواة دباة اة       ال را ا  غ   املعنية  

 .كوا رصل  دويع ألا وان العووتي ن املالص ن ةالسر      ف   التةيد ال اة  ةإد ا ا  التبا د 
 

 املدداة  26-02تددن امل سددو  التن يددو  ة ددم  8 وتددد التددداة   املن ددو   ص اددا فدد  املددادم : 93املووادة 

ةتعصيدددد   ردددداط واملددددو وة أ الثةاملتعصةددددة  0202 تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02فدددد   

 .وساع   ة  ألاشطا ة ل  سياةا  ألاد م

 املدداة   26-02تددن امل سددو  التن يددو  ة ددم  2 وتددد التددداة   املن ددو   ص اددا فدد  املددادم : 93املووادة 

  %02ةو دددددددع  واملدددددددو وة أ الثةاملتعصةدددددددة 0202تددددددداة  سدددددددنة 01املوافددددددد   1441ةدددددددد   دددددددا   02فددددددد  

العووتيدددددةة ل  الةيددددداا الا ت ددددداد  العودددددوتي   ددددد  ألا ددددد ة تدددددن تسدددددتخدتي املاسسدددددا  وإلاداةا  

 واقطا ة
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 حددد كي يدا  تعدو ض ألا د اة املحتوصدة النادودة  دن التدداة   الو اعيدةةةوود   دمل : 99املادة 

 . ا 
 

دون املسددددددا  ةاملتابعددددددا  اقجلاعيددددددة ال ددددددي رددددددنمل  ص اددددددا الةددددددا ونةرتع    دددددد  تخددددددال  : 90املووووووادة 

إلاداة ة لص ح  ال دوة  والنادا ي لصسدندا  الةا و يدة اقطاعدة   كا  لوا امل سو ة ل  العةو ا  

 .ةوواةسة ال راط

رةددددع   دددد  شددددطمل رن ادددد   ددددداة   اقحجدددد  ال دددد   و وا ددددد التبا ددددد والو ارددددة وأ كددددا  لددددوا امل سددددو ة 

 . حت  اعصة العةو ا  املن و   ص اا ف   ا ون العةو ا 
 

 كددل  واملح دد ةأن  ةددو  ةإ  ددا  دويدددع رجدد    دد  السددصيا  املعنيددة   ددد  املسددتو  امل: 98املووادة 

 .املواةد البر  ة واملادرة العووتية واقطاعة ال ي رتع ن تعبئ اا ف  أ  قحظة لصت د  لصو ا 

 .رج  أن  كون لوث املواةد     استعداد لالستعا ة باا     عج ة  س  اقحاديا  املع    ناا 

  صددددل  تاسسددددا  الصددددحة العووتيددددة ة ددددتح  ددددواعم ل اعدددددم املتيددددو  ن أو املحسددددن ن الددددورن ر غبددددون  

فددددد  ت دددددجي  أ  سدددددرم ةودددددا فددددد  ذلددددد  ألا بدددددا  اقطدددددوا  و ددددد  تسدددددتخد   يدددددي وشدددددبه  يدددددي  و حيينادددددا 

 .(16- وفيد)روتياةتن أد  توادرة  يوة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 لددددددددد م درددددددددود السددددددددصيا  العووتيددددددددة و  ددددددددا    ددددددددنظم ألا وددددددددال التيو يددددددددة ال ددددددددي  ددددددددوتي : 96املووووووووادة 

 .أ الث 2ب  اللجنة الوالعية املو وةم ف  املادم تن 
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية:  02 املادة

 .0202تاة  سنة  04املواف   1441ةد   ا   06  ة ةاقجلاع  ف               

 

 عبد العزيز جراد                  
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 ه9339شعبان عاي  1السبت                             90الجريدة الرسمية العدد

 0202مار  سقة 08املوا د                  

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 العةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددمو -

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 ة ةةاملعدل واملتومةواملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجا

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ا  ةتضددددان  دددد 02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02سو  ال عاس ي ة م و وةتض   امل  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 ، 0202مار  سقة 08املوا د  9339شعبان  1مؤر      00-02مرسوي تقمي   رق  

 املنزل  إلى بع  الوالياتيتضمر تمديد إجرا  ال جر الجزئي 
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ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06املدددداة  فدددد   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) الو  رحدد التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 :أتيوووووووووووووووو  مايوووووووووووووووويرس
 

 اد  لدوا امل سدو   لد   ودردد  دد ا  اقحجد  اقجل دي املنيلد   لد  بعدض الوالرا ة بةدا :املادة ألاولى

تدددداة   04املوافددد   1441ةدددد   دددا   06املددداة  فددد   22-02تدددن امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  0لصودددادم 

 الددددددددددددو  رحدددددددددددددد التددددددددددددداة   التكويصيددددددددددددة لصو ارددددددددددددة تددددددددددددن ا تردددددددددددداة و ددددددددددددا  ف دددددددددددد و   وةو ددددددددددددا  0202سددددددددددددنة 

 .وتكافحته (16- وفيد )
 

يبددددددد  اقحجددددددد  اقجل دددددددي املنيلددددددد ة وملددددددددم  رددددددد م  :0املوووووووادة  ةتن السدددددددا ة أردددددددا   اةصدددددددة لصتجدردددددددد( 12)ر 

 :السابعة تسا  ال  غارة السابعة تن عباح ال دة    لوالرا  آلا ية
 ةا نةة  -
   ي  ويوة  -
 سيي ة  -
  سنيينةة  -
 املدرةة  -
 ول انة  -
 ةوت دا ة  -
 الواد ة  -
  يبايمة  -

 

 22-02ة دددم   يبددد   دددداة   اقحجددد  اقجل دددي املنيلددد  املن دددو   ص ادددا فددد  امل سدددو  التن يدددو  :1املوووادة

واملدددددو وة أ دددددالثة   ددددد  الوالردددددا   0202تددددداة  سدددددنة  04املوافددددد   1441ةدددددد   دددددا   06املددددداة  فددددد  

 .    السا ة السابعة تسا  0202تاة  سنة  02أ الثةوذل  اةتدا  تن رو   0الواةدم ف  املادم 
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية : 3املادة

 .0202تاة  سنة  02املواف   1441شعبان  ا   8  ة ةاقجلاع  ف               

 

 عبد العزيز جراد                             
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 ه9339شعبان عاي  9ال الثا                       98الجريدة الرسمية العدد 

 0202مار  سقة 19املوا د                   

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
      ة    وي   املاليةةةنا  -

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66و نا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضدون  دا ون  0216روليدو سدنة  2املوافد   1424شدوال  دا   2املاة  فد   12-24و وةتض   الةا ون ة م  -

 املالية املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة  11املوافددددددد   1441 دددددددا   ة يدددددددع الثدددددددا ي 14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441لد   دا  دوداد  ألاو  2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 1662روليدو سدنة  18املوافد  1416ة يدع ألاول  دا  16املداة  فد   002-62و وةتض   امل سدو  التن يدو  ة دم  -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر ية املعدل واملتومة

 :أتيووووووووووووووووووووو  مايوووووووووووووووووويرس

ا تودددددددددددددددداد دفددددددددددددددددع  دددددددددددددددددةث  ردددددددددددددددد ون تصيدددددددددددددددداة  0202رصغدددددددددددددددد  تددددددددددددددددن ت يا يددددددددددددددددة سددددددددددددددددنة : املووووووووووووووووادة ألاولووووووووووووووووى

 املن دددددددددددددددو   ص ادددددددددددددددا )تةيدددددددددددددددد فددددددددددددددد  الن ةدددددددددددددددا  ذا  اليدددددددددددددددابع النادددددددددددددددا ي ( دج02.222.222.222)درنددددددددددددددداة

  0216ديسدددددو   سدددددنة 11املوافددددد   1441ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   14املددددداة  فددددد    14-16فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو " أ" بةا للجدول ( 0202سنة واملتضون  ا ون املالية ل
 

ا تودددددددددددددددداد دفددددددددددددددددع  دددددددددددددددددةث  ردددددددددددددددد ون تصيدددددددددددددددداة  0202مل يا يددددددددددددددددة سددددددددددددددددنة  رخ ددددددددددددددددمل: ا يووووووووووووووووةاملووووووووووووووووادة ال

 املن دددددددددددددددو   ص ادددددددددددددددا )رةيدددددددددددددددد فددددددددددددددد  الن ةدددددددددددددددا  ذا  اليدددددددددددددددابع النادددددددددددددددا ي  (دج02.222.222.222)درنددددددددددددددداة

  0216ديسدددددو   سدددددنة 11املوافددددد   1441ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   14املددددداة  فددددد    14-16فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو " ب" بةا للجدول ( 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

 ،0202مار  سقة  90املوا د  9339رج  عاي  00مؤر      93 -02مرسوي تقمي   رق  

 حس  كل قطاع 0202يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز لسقة  
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ر رددددد  لدددددوا امل سدددددو  فددددد  اقج  ددددددم ال سدددددوية للجوروة دددددة اقجلاع  دددددة الدروة ا يدددددة :  ال وووووةاملوووووادة ال

 .الرعبية

 .0202تاة  سنة  12املواف  1441ةد   ا  00  ة ةاقجلاع  ف  

 

 جراد عبد العزيز          

 

 دوووووووووووووووووووووووووووامل ح
 تسالوا  اااعية" أ"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )   

 امللغى اعتماد الد ت القطاع

 02.222.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة-

 02.222.222 ..................................امل موع

 

 تسالوا  اااعية" ب"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )   

 امل صة اعتماد الد ت القطاع

تخ  ددددا  ) د ددددم ال ردددداط الا ت دددداد -

ل اعددددددددددم  سددددددددداةا  التخ ددددددددديمل اقطدددددددددا  

 .(و خ يض  س  ال واعد

02.222.222 

 02.222.222 ..................................:امل موع
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 ة0202تاة  سنة  16املواف   1441ةد   ا   04ةوود  ت سو  ةعاس ي تاة  ف  

ن  ع    .اما لوزارة الشؤون الدينية وألاوقافووووووووووا عوووووووووووممكشة السيووووووووود لؤمسسرق بزازي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،0202مار  سقة  96املوا د  9339رج  عاي  03مرسوي رئاسرق مؤر     

 اي لوزارة الشؤون الدينية وألاوقافوووووووتعيين املمك  العيتضمر 
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 ه9339شعبان عاي  8ال الثا              96الجريدة الرسمية العدد 

 0202أبريل سقة  0املوا د                       

 
 

 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 العةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددمو -

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 التجاة ةةاملعدل واملتومةواملتعص  بر وط تواةسة ألا رية 

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 ةواملتعص  ةالبصدرة 0211رو يو سنة 00املواف   1480ةد   ا   02املاة  ف  12-11و وةتض   الةا ون ة م  -

 واملتعص  ةالوالرةة 0210ف  ار  سنة  01املواف   1488ة يع ألاول  ا   02املاة  ف    22-10و وةتض   الةا ون ة م -

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484 ددددا   ةتضددددان 02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02 سو  ال عاس ي ة م و وةتض   امل-

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تددددداة  سدددددنة 01املوافددددد   1441ةدددددد   دددددا   02تددددداة  فددددد   26-02و وةتضددددد   امل سدددددو  التن يدددددو  ة دددددم  

 وتكافحتهة( 16-وفيد  ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06املدددداة  فدددد   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) الو  رحدد التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

، 0202سقة  أبريل 0املوا د  9339عاي  شعبان 8مؤر      89 -02مرسوي تقمي   رق  

 يتضمر تمديد ألاحكاي املتعلقة بتدابية الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 

 ومكا حته( 96- و يد ) 
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ة 0202تددداة  سدددنة  02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  -

 واملتضون  ودرد  د ا  اقحج  اقجل ي املنيل   ل  بعض الوالرا ة

 :أتيوووووووووووووووووووووووو  مايوووووووووووووووويرس     
 

  ادددد  لدددوا امل سدددو   لددد   ودردددد  يبيددد  ألا كدددا  املتعصةدددة ةتدددداة    كويصيدددة لصو اردددة: املوووادة ألاولوووى

املن ددو   ص ادا فدد  امل اسدديم التن يورددة . وتكافحتدده( 16- وفيددد ) و ددا  ف دد و   وةو دا  تدن ا تردداة  

 0202تدددددددددداة  سددددددددددنة   02و 04 و 01املاة ددددددددددةة   دددددددددد  التددددددددددوال ة فدددددددددد   20-02و 22-02و  26-02ة ددددددددددم 

 .واملو وةم أ الث
 

 : ودد التداة   آلا ية: 0 املادة

 ة املن دددددددو   ص ادددددددا وتكافحتددددددده( 16-د  وفيددددددد) و دددددددا  ف دددددد و   وةو دددددددا   ددددددداة   الو اردددددددة تدددددددن ا ترددددددداة  -

 1441ةددد   ددا   02املدداة  فدد    26-02تددن امل سددو  التن يددو  ة ددم 12 لدد   8فدد  أ كددا  املددواد تددن 

 واملو وةم أ الثة 0202تاة  سنة  01املواف  

املن و   ص ادا  ةتكافحته و( 16- وفيد ) التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة ف  و   وةو ا  -

 املددداة   22-02تدددن امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  16 الددد  12واملدددواد تدددن  10 لددد   4املدددواد تدددن  فددد  أ كدددا 

 واملو وة أ الثة 0202تاة  سنة  04املواف   1441شعبان  ا   8ف  

  دددددددددد ا  اقحجدددددددددد  اقجل ددددددددددي املنيلدددددددددد  امليبدددددددددد    دددددددددد  بعدددددددددض الوالرددددددددددا ة املن ددددددددددو   صيدددددددددده فدددددددددد  أ كددددددددددا  -

تددداة   02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02تدددن امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  0املدددادم  

 واملو وة أ الثة  0202سنة 
 

 ريبدددددددددددددد   ددددددددددددددد ا  اقحجدددددددددددددد  اقجل ددددددددددددددي املنيلدددددددددددددد  أرضددددددددددددددا   دددددددددددددد  والرددددددددددددددة ةجارددددددددددددددة و تسددددددددددددددت ا م :1املووووووووووووووادة 

ةوذلد  تدن السدا ة السدابعة تسدا  0202أة  د  سدنة  0و ة ج ةدو     د و  د ن الددف   اةتددا  تدن  

 . ل  غارة السابعة تن عباح ال د
 

 8و  0 بةدددددددى التدددددددداة   املن دددددددو   ص ادددددددا فددددددد  أ كدددددددا  لدددددددوا امل سدددددددو ة ال سددددددديوا املاد دددددددان  : 3املوووووووادة 

 .0202أة    سنة  16أ الثةتيبةة  ل  غارة 

. ةةةدد اة تدن الددوي   ألاول أو  ودردد التددداة   املدو وةم أ الث/ندد اقحاددةة  جدرددد وروكددن   :3املوادة 

 .كوا روكن تعدرصرا أو  نظيوراة  ند الا تضا ة س  ألاشكال   سرا
 

 .ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية :9املادة 
  

 .0202أة    سنة  0املواف   1441شعبان  ا   2  ة ةاقجلاع  ف              
 

 عبد العزيز جراد                                                            
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 ه9339شعبان عاي  99ألاحد       02الجريدة الرسمية العدد 

 0202أبريل سقة  3املوا د               

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66الدستوةةالسيوا املاد ان ةنا      -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 العةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

 1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة 

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2افدددددددد  املو  1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا    الثا يدةدواد 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01افدد  املو  1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)ة واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولي

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 ، 0202سقة  أبريل 3املوا د  9339شعبان  99مؤر      60-02تقمي   رق  مرسوي 

 املوا د 9339شعبان عاي  1املؤر      00-02يعدل ويتم  املرسوي التقمي   رق  
 .واملتضمر تمديد إجرا  ال جر الجزئي املنزل  إلى بع  الواليات 0202مار  سقة  08 
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 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06فدددد  املدددداة   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) الو  رحدد التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تددداة  سدددنة 02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  -

 ال  بعض الوالرا ةواملتضون  ودرد  د ا  اقحج  املنيل  

ة 0202أة  دددد  سددددنة 0املوافدددد    1441شددددعبان  ددددا   2املدددداة  فدددد   22 -02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 واملتضددددددددددددددددددددون  ودرددددددددددددددددددددد ألا كددددددددددددددددددددا  املتعصةددددددددددددددددددددة ةتددددددددددددددددددددداة   الو ارددددددددددددددددددددة تددددددددددددددددددددن ا تردددددددددددددددددددداة و ددددددددددددددددددددا  ف دددددددددددددددددددد و   وةو ددددددددددددددددددددا 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) 
 

 :أتيووووووووووووووووووووو  مايوووووووووووووووويرس
 

  سدددددددو   ن يدددددددو  ة دددددددم ادددددددد  لدددددددوا امل سدددددددو   لددددددد  تعددددددددر  و توددددددديم بعدددددددض أ كدددددددا  امل:املوووووووادة ألاولوووووووى

واملتضدددون  ودردددد  دددد ا  ة 0202تددداة  سدددنة 02املوافددد   1441 دددا  شدددعبان  8اة  فددد  املددد 02-20 

 اقحج  املنيل   ل  بعض الوالرا ة
 

عدددل و ددتوم أ كددا  املددادم :0املووادة 
 
 ددا   شددعبان 8اة  فدد  املدد 20-02 سددو   ن يددو  ة ددم امل تددن 0ت

 :و ح ة كوا روتي ةواملو وة أ الث 0202تاة  سنة 02املواف   1441

 ريبدددددد  حجددددددد  دل ددددددي تنيلدددددد  تدددددددن السددددددا ة السدددددددابعة تسددددددا   لدددددد  غاردددددددة السددددددا ة السدددددددابعة :  0املددددددادم "

 ".تك ة أد اث 0تن عباح ال د      ات  والرا  الو ن ةاست نا   ص  املو وةم ف  املادم 
 

 املوافدددد  1441شددددعبان  ددددا   8املدددداة  فدددد   20-02ة ددددم  امل سددددو  التن يددددو   ددددتوم أ كددددا  :1دةاملووووا

 :تك ة  ح ة كوا روتي 0واملو وة أ الثةةوادم  0202تاة  سنة  02 

 ريبدددددددد  حجددددددد  دل ددددددددي تنيلدددددددد  تدددددددن السددددددددا ة الثالثدددددددة تسددددددددا   لدددددددد  غاردددددددة السددددددددا ة السددددددددابعة :  0املدددددددادم "

 :تن عباح ال د     الوالرا  آلا ية

 ةجارةة -

  صوسانة -

   ي  ويوة -

 اقجلاع ة -

 سيي ة -

 املدرةة -
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 ول انة -

  يبايمة -

 .  ن الدف   -
 

 امل سدددددو ةاةتدا   تكددددد ة تدددددن لدددددوا 0و  0تسددددد   إلادددددد ا ا  املن دددددو   ص ادددددا فددددد  املددددداد  ن  : 3املوووووادة

 .0202أة    سنة  16و بةى تيبةة ال  غارة  0202أة    سنة  0تن 
 

والردددة البصيددددم  ا دددعة للحجددد  الك ددد  املنيلددد   بةدددا   كدددا  امل سدددوت ن التن يدددور ن  بةدددى  : 3 املوووادة

واملددددو وة ن  0202أة  دددد  سددددنة  0تدددداة  و  04واملدددداة  نة   دددد  التددددوال   22-02و ة ددددم  22-02ة ددددم 

 .أ الث
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية :  9املادة 
  

 .0202أة    سنة  0املواف   1441شعبان  ا   11  ة ةاقجلاع  ف              
 

             

 عبد العزيز جراد                                       
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 ه9339شعبان عاي  98ألاحد                      00الجريدة الرسمية العدد 

 0202أبريل سقة  90املوا د                  

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة -

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66املاد ان و نا      الدستوةةالسيوا  -

واملتضدون  دا ون  0216روليدو سدنة  2املوافد   1424شدوال  دا   2املاة  فد   12-24و وةتض   الةا ون ة م  -

 املالية املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة  11املوافددددددد   1441ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 0202ن املالية لسنة واملتضون  ا و 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 ن أ ضا  اقحكوتةةواملتضون تعي 

 1662روليدو سدنة  18املوافد  1416ة يدع ألاول  دا  16املداة  فد   002-62و وةتض   امل سدو  التن يدو  ة دم  -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر ية املعدل واملتومة

 :أتيوووووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووووووويرس
 

ا توددداد دفدددع  ددددةث وا دددد و وسدددون تصيددداةا و تاعتدددان  0202رصغددد  تدددن ت يا يدددة سدددنة : املوووادة ألاولوووى

وة  دة ة  داتد  ددةلا وا دد و وسدون تصيداةا ( دج01.022.222.222)وستة و ستون تصيون درنداة

تةيددددددان فددددد  الن ةدددددا  ذا  اليدددددابع ( دج01.022.222.222)و تاعتدددددان وسدددددتة و سدددددتون تصيدددددون درنددددداة

 املوافدددد   1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14فدددد   املدددداة   14-16املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون ة ددددم )النادددا ي 

امللحددددد  باددددددوا " أ" بةدددددا للجدددددددول ( 0202واملتضدددددون  ددددددا ون املاليدددددة لسددددددنة   0216ديسدددددو   سددددددنة 11

 .امل سو 
 

 ا توددددددددداد دفدددددددددع  ددددددددددةث وا دددددددددد و وسدددددددددون تصيددددددددداةا  0202مل يا يدددددددددة سدددددددددنة  رخ دددددددددمل: ا يوووووووووةاملوووووووووادة ال

 وة  دددددددة ة  ددددددداتد  ددددددددةلا ثوا يدددددددة  (دج01.022.222.222)و تاعتدددددددان وسدددددددتة و سدددددددتون تصيدددددددون درنددددددداة

رةيدددان فد  الن ةددا  ذا  (دج82.112.222.222)و ثالثدون تصيداةا و تاعددة وثوا يدة  ردد  تصيدون درنداة

، 0202سقة  أبريل 3 املوا د 9339عاي  شعبان 99مؤر      61  -02مرسوي تقمي   رق  

 حس  كل قطاع 0202يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 
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 1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14املدددداة  فدددد    14-16املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون ة ددددم )اليددددابع الناددددا ي 

امللحدد  " ب" بةددا للجدددول ( 0202واملتضددون  ددا ون املاليددة لسددنة   0216ديسددو   سددنة 11املوافدد  

 .باوا امل سو 
 

ر رددددد  لدددددوا امل سدددددو  فددددد  اقج  ددددددم ال سدددددوية للجوروة دددددة اقجلاع  دددددة الدروة ا يدددددة :  ال وووووةاملوووووادة ال

 .الرعبية

 0202أة    سنة  0املواف   1441شعبان  ا  11  ة ةاقجلاع  ف  

 عبد العزيز جراد         
 

 دووامل ح
 تسالوا  اااعية" أ"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )           

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 82.112.222 01.022.222 ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة-

 18.998.222 39.099.222 ..................................امل موع

 

 تسالوا  اااعية" ب"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )               

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 0.242.222 - .امل رآ  الةا درة الا ت ادرة وإلاداة ة -

 2.022.222 2.022.222 .الت ةية والتكو ن-

 02.210.222 02.210.222 .د م اقح ول     السكن-

 1.022.222 1.022.222 .توا يع تختص ة-

تخ  ا  )د م ال راط الا ت اد  -

ل اعدم  ساةا  التخ يمل اقطا  

 .(و خ يض  س  ال واعد

10.222.222 - 

 18.998.222 39.099.222 ..................................:امل موع
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 ه9339شعبان عاي  03ألاحد                       01الجريدة الرسمية العدد 

 0202أبريل سقة  96املوا د                           

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة -

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66املاد ان  و نا      الدستوةةالسيوا -

واملتضدون  دا ون  0216روليدو سدنة  2املوافد   1424شدوال  دا   2املاة  فد   12-24و وةتض   الةا ون ة م  -

 املالية املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة  11املوافددددددد   1441ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 0202ون املالية لسنة واملتضون  ا 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

  ن أ ضا  اقحكوتةةواملتضون تعي

 1662روليدو سدنة  18املوافد  1416ة يدع ألاول  دا  16املداة  فد   002-62و وةتض   امل سدو  التن يدو  ة دم  -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر ية املعدل واملتومة

 :أتيوووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووويرس

 ا توددددددداد دفددددددددع  دددددددددةث تسدددددددعة تالر دددددددد  و  وسددددددددواعة  0202رصغدددددددد  تددددددددن ت يا يدددددددة سددددددددنة : املوووووووادة ألاولووووووووى

 وة  ددددددددة ة  دددددددداتد  دددددددددةلا تسددددددددعة تالر دددددددد  ( دج6.006.222.222)و تسددددددددعة و ردددددددد ون  تصيددددددددون درندددددددداة

تةيددددددددان فددددددد  الن ةدددددددا  ذا  ( دج6.006.222.222)و  وسددددددواعة و تسدددددددعة و رددددددد ون  تصيدددددددون درنددددددداة

 1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14املدددداة  فدددد    14-16ون ة ددددم املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا )اليددددابع الناددددا ي 

امللحددد  " أ" بةدددا للجددددول ( 0202واملتضدددون  دددا ون املاليدددة لسدددنة   0216ديسدددو   سدددنة 11املوافددد  

 .باوا امل سو 
 

 ا توددددددداد دفدددددددع  ددددددددةث تسدددددددعة تالر ددددددد  و  وسدددددددواعة  0202مل يا يدددددددة سدددددددنة  رخ دددددددمل: ا يوووووووةاملوووووووادة ال

 وة  ددددددددة ة  دددددددداتد  دددددددددةلا تسددددددددعة تالر دددددددد  ( دج6.006.222.222)و تسددددددددعة و ردددددددد ون  تصيددددددددون درندددددددداة

 يدان ف  الن ةا  ذا  اليابع ( دج6.006.222.222)و  وسواعة و تسعة و ر ون  تصيون درناة

، 0202سقة  أبريل 6 املوا د 9339عاي  شعبان 03مؤر      60  -02مرسوي تقمي   رق  

 .حس  كل قطاع 0202يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 
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 املوافدددد   1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14املدددداة  فدددد    14-16املن ددددو   ص اددددا فدددد  الةددددا ون ة ددددم )النادددا ي 

امللحددددد  بادددددوا " ب" بةدددددا للجددددددول ( 0202سدددددنة واملتضدددددون  دددددا ون املاليدددددة ل  0216ديسدددددو   سدددددنة11

 .امل سو 
 

ر رددددد  لدددددوا امل سدددددو  فددددد  اقج  ددددددم ال سدددددوية للجوروة دددددة اقجلاع  دددددة الدروة ا يدددددة :  ال وووووةاملوووووادة ال

 .الرعبية

 .0202أة    سنة  11املواف   1441شعبان  ا  12  ة ةاقجلاع  ف  

 

 عبد العزيز جراد         

 

 دوووووووووامل ح
 تسالوا  اااعية" أ"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )                 

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 6.006.222 6.006.222 .ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة-

 6.306.222 6.306.222 ..................................امل موع

 

 تسالوا  اااعية" ب"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )                    

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 6.826.222 6.826.222 .د م اقطدتا  املنتجة -

امل رآ  الةا درة الا ت ادرة  -

 .وإلاداة ة
102.222 102.222 

 6.306.222 6.306.222 ..................................:امل موع
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 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان  -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

 1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62تضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم و وة -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة 

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 املعدل واملتومة واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12ون ة م و وةتض الةا 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16ةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم و و-

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 ، 0202سقة  أبريل 96املوا د  9339شعبان  03مؤر      922-02مرسوي تقمي   رق  

 يتضمر ت ديد العمل بق اي الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا

 ومكا حته( 96 - و يد )  
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ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02ضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم و وةت- 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06املدددداة  فدددد   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا الو  رحدد 

ة 0202تددداة  سدددنة 02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  -

 واملتضون  ودرد  د ا  اقحج  املنيل  ال  بعض الوالرا ة

ة 0202أة  دددد  سددددنة 0املوافدددد    1441شددددعبان  ددددا   2املدددداة  فدددد   22 -02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 واملتضددددددددددددددددددددون  ودرددددددددددددددددددددد ألا كددددددددددددددددددددا  املتعصةددددددددددددددددددددة ةتددددددددددددددددددددداة   الو ارددددددددددددددددددددة تددددددددددددددددددددن ا تردددددددددددددددددددداة و ددددددددددددددددددددا  ف دددددددددددددددددددد و   وةو ددددددددددددددددددددا 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) 
 

 :أتيووووووووووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووويرس
 

 لو اردددددددددة ا  دددددددددداة    ادددددددددد  لدددددددددوا امل سدددددددددو   لددددددددد   جدردددددددددد العوددددددددد  ةالنظدددددددددا  املتضدددددددددون :املوووووووووادة ألاولوووووووووى

 ةوتكافحته( 16- وفيد ) تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

( 16- وفيدددددددددددد ) لو اردددددددددددة تددددددددددن ا ترددددددددددداة و ددددددددددا  ف ددددددددددد و   وةو ددددددددددا ا تددددددددددداة   ة رجددددددددددددد العودددددددددد : 0املووووووووووادة 

 20-02 و ة دم 22-02و ة دم  26 -02 ة دم ةتن يورالم يسا  ةاملن و   ص اا ف  أ كا  املوتكافحته

 0202أة  دد  سددنة  0تدداة  و  02و 04و 01فدد  ة   دد  التددوال  اة ددامل 22-02املعدددل واملددتومة و ة ددم 

 .واملو وةم أ الث
 

 امل سددددددددددددددددددددو ة تددددددددددددددددددددن لددددددددددددددددددددوا  0املن ددددددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددد  املدددددددددددددددددددداد  ن التددددددددددددددددددددداة   تسدددددددددددددددددددد    :1املووووووووووووووووووووادة

 .0202أة    سنة  06و بةى تيبةة ال  غارة  0202أة    سنة  02اةتدا  تن 
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية  : 3املادة
  

 .0202أة    سنة  16املواف   1441شعبان  ا   00  ة ةاقجلاع  ف              
 

             

 جرادعبد العزيز                                                   
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 ه9339 يرمضان عا 1ألاحد           03الجريدة الرسمية العدد

 0202أبريل سقة  09املوا د                

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان  -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ألاول  ددددددددددا   ة يددددددددددع 8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24 و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210سددنة  ف  اردد   01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08عتودم ةجني  ةتاة خ ة امل( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 ، 0202سقة  أبريل 01املوا د  9339شعبان  06مؤر      920 -02مرسوي تقمي   رق  

يتضمر تمديد إجرا  ال جر الجزئي املنزل  املت      إطار الوقاية مر ا كشار و ا   يةو  

 .و مكا حته، وتعديل أوقاته( 96 – و يد ) ورو ا 
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 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441 ةددددد   ددددا  06املدددداة  فدددد   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) الو  رحدد التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تددداة  سدددنة 02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  -

 را ةواملتضون  ودرد  د ا  اقحج  املنيل  ال  بعض الوال 

ة 0202أة  دددد  سددددنة 0املوافدددد    1441شددددعبان  ددددا   2املدددداة  فدددد   22 -02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتضون  ودرد ألا كا  املتعصةة ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202أة  د  سدنة  16املوافد   1441 شدعبان  دا  00املاة  فد   122 -02و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتضون  جدرد العو  ةنظا  الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 :أتيوووووووووووووووووووووووووايوووو  موووووووووووووووووووووووويرس
 

و ارددة ال املتخددو فدد    دداة اددد  لددوا امل سددو   لدد   ودرددد  ددد ا  اقحجدد  اقجل ددي املنيلدد   :املووادة ألاولووى

 ةوتكافحته( 16- وفيد ) تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

سدنة  أة    82روتاةاةتدا  تن ( 10)رودد  د ا  اقحج  اقجل ي املنيل  ملدم  وسة  ر  :0املادة 

 .وذل       ات  والرا  الو ن 0202
 

ة بةدا   كدا  0202سدنة  أة  د  04املنيلد  اةتددا  تدن اقجل دي  اقحجد   تعدل أو ا   دد ا  :1 املادة

 .لوا امل سو 
 

 ريبدددددد  حجدددددد  دل ددددددي تنيلدددددد  تددددددن السددددددا ة السددددددابعة تسددددددا  الدددددد  غارددددددة السددددددا ة السددددددابعة  :  3املووووووادة

  .أد اث 2و0تن عباح ال د      ات  والرا  الو نةةاست نا   ص  املو وةم ف  املاد  ن 
 

 تسددددددا  الدددددد  غارددددددة السددددددا ة السددددددابعة  طاتسددددددةريبدددددد  حجدددددد  دل ددددددي تنيلدددددد  تددددددن السددددددا ة اق : 3 املووووووادة

 : يةوالرا  آلاالتن عباح ال د     
 ةجارةة -

  صوسانة -

   ي  ويوة -

 اقجلاع ة -

 سيي ة -
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 املدرةة -

 ول انة -

  يبايمة -

 .  ن الدف   -
 

الدددد  غارددددة السددددا ة ( سددددا14)ريبدددد  حجدددد  دل ددددي تنيلدددد  تددددن السددددا ة الثا يددددة بعددددد الددددلوال :  9املووووادة 

 .ال د     والرة البصيدمتن عباح السابعة 
 

تدددن ا ترددداة و دددا  الو اردددة  بةدددى تيبةدددةةتجو  التدددداة   املن دددو   ص ادددا بعندددوان  ظدددا   : 0املوووادة 

 .وتكافحتهةةوود  التنظيم املعوول ةه( 16- وفيد) وةو ا 
 

 .الرعبيةللجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية  : 8املادة 
  

 .0202أة    سنة  08املواف   1441شعبان  ا   06  ة ةاقجلاع  ف              
 

             

 عبد العزيز جراد                                               
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  والتهي ووووووووووووووووووة العمرا يوووووووووووووووووةوزارة الدا ليوووووووووووووووة والجماعووووووووووات املحليووووووووووووووة 

 
 

 

 

 

 

 
 

ةيعددد ن ألا ضدددا  آلا يددددة 0202ف  ارددد  سدددنة  02املوافددد   1441ةدددد   دددا   0ةوودددد   ددد اة تددداة  فددد  

 املدددددددددددددددددداة  162 – 16تددددددددددددددددددن امل سددددددددددددددددددو  التن يددددددددددددددددددو  ة ددددددددددددددددددم  14أسددددددددددددددددددوامللمة يبيةا   كددددددددددددددددددا  املددددددددددددددددددادم 

الدددددو  رتضدددددون   ردددددا  قجندددددة و نيدددددة  0216روليدددددو سدددددنة  12املوافددددد   1442ذ  الةعددددددم  دددددا   2فددددد  

 صددددة  ددددن    دددد  امليدددداث وتكافح ادددداة و حدرددددد تراترددددا و نظيورددددا وسدددد  لاةلصو ارددددة تددددن ألاتدددد ا  املتنة

 ف  اللجندة العوصيدة لصو اردة تدن ألاتد ا  املتنةصدة  دن    د  امليداث وتكافح اداة لعرددم تددتاا  ودس

 :سنوا   اةصة لصتجدرد ت م وا دم(  0)  
 

 العو ا يةةةعيساةتوث  وياةم الدا صية واقجوا ا  املحصية وال ايئة  ةبرتيمة عبد الوها  -

 توث  وياةم الدفاا الو نية ة مار عبد السالي -

 مم ل وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف، ةقطشة عبد القادر -

 توث  وياةم الت ةية الو نيةة ة واللر عبد الوها -

 توثصة وياةم التعصيم العال  والبحث العصمية ةزوجة قيدوشةآيت يح  كاميال -

 توثصة وياةم التكو ن والتعصيم املرني نة ةولد رابح وا ية -

 توثصة وياةم التضاتن وألاس م و ضارا امل أمة ةأوملان سومية -

 توثصة وياةم ال نا ة واملنادمة ةحلماو  ليلة -

 توثصة وياةم ال ال ة والتنوية ال   يةة ةبر دحمان  يةوز  -

 ة توثصة وياةم السكن والعو ان واملدرنةةطالبق   ية -

 ة توثصة وياةم التجاةمةما  هقدةسويال  -

 توثصة وياةم الا  الة ة ليمي  دي ة -

 توث  وياةم ألاش ال العووتية والنة ة ةالعربي مصطمى -

 توثصة وياةم املواد املاعيةة ةلهتيهت المية -

 ،0202 بةاير سقة  09املوا د  9339رج  عاي  0قرار مؤر     

يتضمر تعيين أعضا  ال جقة العملية للوقاية مر ألامراض املتققلة عر طر  املياه 

 .ومكا حتها
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 توث  وياةم السيا ة وال نا ة التةصيدرة والعو  العاع  ة ةالبا  محمد -

 الصحة والسكن و عالح املستر يا ة توث  وياةم ة ورار جمال -

 توثصة وياةم البيئة واليا ا  املتجددمة ةبوطاية يسميقة -

 توثصة املدر  العا  للجلاع  ة لصوياثة ةزوجة دحمافيةجديد  راضية -

 .ةتوث  املدر  العا  لصدروان الو ني لصتير  عوادو محمد -
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 ه9339رمضان عاي  9ألاربعا                        03الجريدة الرسمية العدد

 0202أبريل سقة  06املوا د                               

 

 

 

 
 

 إن رئس  الجمهورية،
 144و 142و  182و ( 0ال ةدد م )  182و  182و 41و 42و 86و 82و  84و  80ةنددا    دد  الدستوةةالسدديوا املددواد -

 تنهة

التوي دددي العن ددد   ال دددي أ  تادددا اقجوعيدددة العاتدددة  و وةتضددد   الا  ا يدددة الدوليدددة اقطاعدددة ةإيالدددة دويدددع أشدددكال-

املداة  فد  ةتضدان  دا   842 – 22ة امل ادق  ص اا ةوود  ألاتد  ة دم 1620ديسو   سنة  01لألتم املتحدم ف  

 ة1622ديسو   سنة  10املواف   1822

وامل ددادق  صيدده  1621و وةتضدد   امليثدداق إلاف  ةددي قحةددوق إلا سددان والرددعوب املوافدد   صيدده فدد     وبددي سددنة -

 ة1622ف  ار  سنة  8املواف   1422دواد  الثا ية  ا   4املاة  ف   82-22ةوود  امل سو  ة م 

العرد الدول  اقطا  ةاقحةوق املد ية والسياسدية املوافد   صيده تدن  د   اقجوعيدة العاتدة لألتدم   و وةتض -

 22-26امل سدددددو  ال عاسددددد ي ة دددددم  والدددددو  ا ضدددددوت  ليددددده اقجلاعددددد  ةوودددددد  1622ديسدددددو   سدددددنة  12املتحددددددم ردددددو  

 ة1626تارو سنة  12املواف   1426شوال  ا   11املاة  ف  

العرددددد الدددددول  اقطددددا  ةدددداقحةوق الا ت ددددادرة والادتوا يددددة والثةافيددددة املوافدددد   صيدددده تددددن  دددد     و وةتضدددد   -

 سدددو  والدددو  ا ضدددوت  ليددده اقجلاعددد  ةوودددد  امل 1622ديسدددو   سدددنة  12اقجوعيدددة العاتدددة لألتدددم املتحددددم ردددو  

 ة1626تارو سنة  12املواف   1426شوال  ا   11املاة  ف   22-26ال عاس ي ة م 

وامل ددددددق  صيددددده ةوودددددد   0224و وةتضددددد   امليثددددداق الع بدددددي قحةدددددوق إلا سدددددان املعتودددددد ةتدددددو س فددددد  تدددددارو سدددددنة -

 ة0222ف  ار   11املواف   1402تح    ا   10املاة  ف   20-22امل سو  ال عاس ي ة م 

 يددددددة  ةددددددوق ألاشدددددطا  ذو  إلا ا ةةاملعتودددددددم تددددددن  دددددد   اقجوعيدددددة العاتددددددة لألتددددددم املتحدددددددم و وةتضددددد   ا  ا -

 املدددددددددددددددداة  122-26وامل دددددددددددددددددق  ص اددددددددددددددددا ةووددددددددددددددددد  امل سددددددددددددددددو  ال عاسدددددددددددددددد ي ة ددددددددددددددددم  0222ديسددددددددددددددددو   سددددددددددددددددنة  18فدددددددددددددددد  
 ة0226تارو سنة  10املواف   1482دواد  ألاول  ا   12ف   

واملتعصددددد   0210رندددددار  سدددددنة  10املوافددددد   1488عددددد    دددددا   12فددددد   20-10و وةتضددددد   الةدددددا ون العضدددددو  ة دددددم -

 ةا  ال ة

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   100-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 إلاد ا ا  اقجلاعيةةاملعدل واملتومة

ون  دددا ون واملتضدد 1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 العةو ا ةاملعدل واملتومة

أبريل سقة  08املوا د  9339رمضان عاي 3املؤر      23-02رق    قا ون 
.مر التمييز و طا  الكراهية ومكا حتهما ،يتعلد بالوقاية0202  
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واملتعصدد   1621غرددت سددنة  0املوافدد   1861دودداد  الثا يددة  ددا   14املدداة  فدد   02-21و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةاملسا دم الةضاعيةةاملعدل واملتومة

واملتعصد  بعال دا   1662أة  د  سدنة  01املوافد   1412ةتضدان  دا   02املاة  فد   11-62و وةتض   الةا ون -

 العو ةاملعدل واملتومة

واملتعصدد  ةحوارددة  0220تددارو سددنة  2املوافدد   1408عدد    ددا   00املدداة  فدد   26-20و وةتضدد    الةددا ون ة ددم -

 ألاشطا  املعو  ن و   ي امة

واملتضدون  0222روليو سدنة  10املواف   1402دواد  الثا ية  ا   16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 لعا  لصوري ة العووتيةةالةا ون ألاساس ي ا

واملتضدددددون  0222رندددددار  سدددددنة  08املوافددددد   1406تحددددد    دددددا   10املددددداة  فددددد   24-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة دددددم -

 الةا ون التوديهي لصت ةية الو نيةة

واملتضدددددون  0222ف  ارددددد  سدددددنة 08املوافددددد   1406عددددد    دددددا   12املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة دددددم -

 لصتكون والتعصيم املرني نةالةا ون التوديهي 

واملتضدددددون  0222ف  ارددددد  سدددددنة 00املوافددددد   1406عددددد    دددددا   12املددددداة  فددددد   26-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة دددددم -

 الةا ون إلاد ا ا  املد ية وإلاداة ةة

واملتضددددون  0226غرددددت سددددنة  0املوافدددد   1482شددددعبان  ددددا   14املدددداة  فدددد   24-26و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم -

  ارة تن اقج اعم املت صة ةتكنولوديا  إلا ال  والا  ال وتكافح ااةالةوا د اقطاعة لصو 

واملتعصددددددد   0210رندددددددار  سددددددنة  10املوافدددددد   1488عددددددد    ددددددا   12املدددددداة  فدددددد   22-10و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة دددددددم -

 ةاقجوعيا ة

 ف  اردددددددددددد  سددددددددددددنة  04املوافدددددددددددد   1480ة يددددددددددددع الثددددددددددددا ي  ددددددددددددا    04املدددددددددددداة  فدددددددددددد   24-14و وةتضدددددددددددد   الةددددددددددددا ون ة ددددددددددددم -

 ملتعص  ةال راط السو   الب   ةو ا 0214

  0210روليددددددددددو سددددددددددنة  10املوافدددددددددد   1482ةتضددددددددددان  ددددددددددا    02املدددددددددداة  فدددددددددد   10 -10و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة ددددددددددم -

 و املتعص  ةحوارة الي  ة

  0212تددددددددددددارو سددددددددددددنة  12املوافدددددددددددد   1486شددددددددددددعبان  ددددددددددددا   04املدددددددددددداة  فدددددددددددد   24 -12و وةتضدددددددددددد   الةددددددددددددا ون ة ددددددددددددم -

 ل  رد والا  اال  إلالكت و يةة الو  رحدد الةوا د العاتة املتعصةة ةا

واملتعصدددد   0212رو يددددو سددددنة  12املوافدددد   1486ةتضددددان  ددددا   00املدددداة  فدددد   22 -12و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم -

 ةحوارة ألاشطا  اليبيعي ن ف  تجال تعاقجة املعييا  ذا  اليابع الشطص ية

واملتعصدددددد   0212وليددددددو سددددددنة ر 0املوافدددددد   1486شددددددوال  ددددددا   12املدددددداة  فدددددد   11 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةالصحةة
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 وبعد ةأ  تجصس الدولةة -

 وبعد ت اد ة ال  ملانة -

 :ون آلاتي  صهوووووووووووووووويصدر القا 

 

 ل ألاول وووووووووالمص

 ةوووووووووووواي عامووووووووووووووووأحك
 

 .وتكافح اوا اد  لوا الةا ون  ل  الو ارة تن التوي ي و ياب الك الية : املادة ألاولى
 

 :رة دةف  ت رو  الةا ونةةوا روتي :0املادة 

 دويددددددددددع أشددددددددددكال التعب دددددددددد  ال ددددددددددي   ردددددددددد  أو تشددددددددددجع أو   دددددددددد ة التوي ددددددددددية:  " طووووووووووا  الكراهيووووووووووة "   -

 ال ددي  تضددون أسددصوب الايدةا  أو  إلالا ددة أو العدددا  أو الددب ض أو العندد  املودرددة  لدد  شددطمل وكددوا

 أو تجوو ددددددددة أشددددددددطا    دددددددد  أسددددددددا  اقجدددددددد س أو العدددددددد ق أو الصددددددددون أو ال سدددددددد  أو ألاعدددددددد  الةددددددددوتي  

 .أو إلاثني أو الص ة أو الا توا  اقج  اف  أو إلا ا ة أو اقحالة الصحية
 

  دددد      ددددة أو اسددددت نا  أو  ةييددددد أو   ضددددي  رةددددو    دددد  أسددددا  اقجدددد س أو العدددد ق  " :التمييووووز "   -

   الةددددددددددددوتي أو إلاثنددددددددددددي أو الص ددددددددددددة أو الا توددددددددددددا  اقج  افدددددددددددد  أو إلا ا ددددددددددددة أو الصددددددددددددون أو ال سدددددددددددد  أو ألاعدددددددددددد

أو اقحالددددة الصحيةةيسددددد اد  أو يسدددددتتبع تعييددددد  أو    صددددة الا تددددد ا  ةحةدددددوق إلا سدددددان واقح  دددددا  

 ألاساسدددددددية أو التوتدددددددع باددددددددا أو تواةسددددددد اا   دددددددد   دددددددد  املسدددددددداوام فددددددد  املجددددددددال السياسددددددد ي أو الا ت دددددددداد 

 .  تجال     تن تجاال  اقحيام العاتةأو الادتواع  أو الثةاف  أو ف  أ
 

 الةدددددول أو الكتاةدددددة أو ال سدددددم أو إلاشددددداةم أو الت دددددو   أو ال ندددددا  أو التوثيددددد   " :أشوووووكال التعبيوووووة " -

 .أو أ  شك      تن أشكال التعب  ةتروا  ا ت الوسيصة املستعوصة
 

 . الا توا   ل  تنيةة أو درة تحددم تن إلا صيم الو ني ":ت تما  الجغرا   "  -
 

 :ال  يب  أ كا  لوا الةا ونة ذا ةني التوي ي     أسا  :  1املادة 
 

اقحالددددة الصددددحية تدددددن  ددددالل  وصيدددددا  لدددددفرا الو ارددددة تدددددن تخددددا   الوفدددددام أو تخددددا   املسدددددا   -(9

 والتوت ن     لوث املخا  ةةالسالتة البد ية لصشطمل أو العجل  ن العو ةأو تن إلا ا ة 

 أو إلا ا ةة ندددددددتا رتوثدددددد  فدددددد  ةفددددددض التردددددد ي  املبنددددددي   دددددد   ددددددد  الةدددددددةم / اقحالددددددة الصددددددحية و -(0

  دددددددد  العودددددددد  الثاةتددددددددة  بيددددددددا وفةددددددددا   كددددددددا  تردددددددد  ع العودددددددد  أو الةددددددددا ون ألاساسدددددددد ي العددددددددا  لصوري ددددددددة 

 العووتيةة
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 لدددد    دددد   سدددد  التردددد  ع اقج سةفيوددددا رخددددمل التوري ة ندددددتا ركددددون الا توددددا   لدددد  ددددد س أو  -(1

 الساة  امل عولةش  ا أساسيا ملواةسة  و  أو  راط تنهية

 .اقج سيةة ندتا  كون ش  ا لصتوري   بةا لصتر  ع الساة  امل عول  -(3
 

 

 .ال روكن الا تجاج ةح  ة ال أ  والتعب   لت  ر  التوي ي و ياب الك الية: 3املادة 

 

 يووووووووووووووول ال ا وووووووووالمص

 آليات الوقاية مر التمييز و طا  الكراهية

 القس  ألاول 

 ةوووووووووووووووووووووادئ عامووووووووووومب
 

 تدددول  الدولددددة و ددددع  سددددت ا يجية و نيددددة لصو اردددة تددددن التوي ددددي و  يدددداب الك اليددددة   ددددد  :3املووووادة 

 .أ صةة اقحيام العاتة و ر  ثةافة التساتح واقحواة و بو العن  تن املجتوع
 

  تخدددددددددددددددو الدولدددددددددددددددة وإلاداةا  واملاسسدددددددددددددددا  العووتيدددددددددددددددة إلادددددددددددددددد ا ا  الاليتدددددددددددددددة لصو اردددددددددددددددة  :9املوووووووووووووووادة 

 :تن التوي ي و ياب الك الية تن  الل ال سيوا

 .و ع ة اتد تعصيوية و كو  ية لصتحسيس والتو ية -

  . ر  ثةافة  ةوق إلا سان واملساوام -

 .اب التوي ي و  ياب الك اليةا تواد  ليا  لصيةظة وإلا واة والكر  املبك   ن أسب -

إلا دال  والتحسدديس  ددول تخددا   التوي ددي و يدداب الك اليددة وأثدداة اسددتعوال وسدداع   كنولوديددا   -

 . ر لوا إلا ال  والا  ال ف 

 .   ية التعاون املاسساتي -
 

ردددتم  شددد اك املجتودددع املدددد ي والةيددداا اقطدددا  فددد    دددداد و ن يدددو إلاسدددت ا يجية الو نيدددة  :0املوووادة 

 .لصو ارة تن التوي ي و ياب الك الية
 

رج      وساع  إلا ال  أن  ضون ة اتجرا  ر  ثةافدة الو اردة تدن  د  أشدكال التوي دي  :8املادة 

 .و ياب الك الية والتساتح والةيم إلا سا ية
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 يوووووووووووووووووالقس  ال ا 

 ةوووووي للوقايووووووووووووواملربد الوطق

 ةوووووووووووومر التمييز و  طا  الكراهي
 

 .ر رو ت عد و ني لصو ارة تن التوي ي و ياب الك اليةةرو ع لد  ةعيس اقجوروة ة: 6املادة 

 .امل عد ليئة و نية  توتع ةالشط ية املعنو ة و الاستةالل املال  وإلاداة  
 

 .ت ج  ت يا ية امل عد ف  امل يا ية العاتة لصدولة  بةا لصتر  ع الساة  امل عول 
 

 . حدد كي يا   نظيم امل عد وس  ثة ن      التنظيم
 

رتددول  امل عددد ةعددد  دد  أشددكال وتظددال  التوي ددي و يدداب الك اليددةةو حصيصروا وكردد   :92املووادة 

 .أسباباوا وا ت اح التداة   وإلاد ا ا  الاليتة لصو ارة تناوا

 :وف  لوا إلا اةة رتول  امل عد السيوا
 

 ا تدددددددد اح  ناعدددددددد  إلاسددددددددت ا يجية الو نيددددددددة لصو ارددددددددة تددددددددن التوي ددددددددي و  يدددددددداب الك اليةةواملسددددددددالوة  -9

 ن يددددددولا ةالت سددددددي  تددددددع السددددددصيا  العووتيددددددة املخت ددددددة وتختصدددددد  ال ددددددا ص ن فدددددد  لددددددوا املجددددددال فدددددد  

 .واملجتوع املد ي
 

 .ال عد املبك   فعال التوي ي و ياب الك الية و  ياة اقجرا  املعنية ةول  -0
 

 بصيدددل اقجرددددا  الةضددداعية املخت ددددة  ددددن ألافعدددال ال ددددي   ددد  الدددد   صودددده وال دددي رحتوالااددددا ترددددك   -1

 .تن اقج اعم املن و   ص اا ف  لوا الةا ون  د  وة
 

 . ةدرم آلاةا  أو التوعيا   ول أ  تسولة  تعص  ةالتوي ي و ياب الك الية -3
 

التةيدديم الدددوة  لددألدوا  الةا و يددة وإلاددد ا ا  إلاداة ددة فدد  تجددال الو ارددة تددن التوي ددي و يدداب  -3

 .الك الية وتد  فعالي اا
 

 الو اردددددددة تدددددددن التوي دددددددي و يددددددداب الك اليدددددددةة و يدددددددو   اقط ددددددد م الو نيدددددددة حدردددددددد تةددددددداريس و ددددددد ق  -9

 .ف  لوا امليدان

و دددددددع ال ددددددد اتد التحسيسدددددددية و  رددددددديط و  سدددددددي   وصيدددددددا  التو يدددددددة ةوخدددددددا   التوي دددددددي و يددددددداب  -0

 .الك الية وأثاةلوا     املجتوع
 

 .دوع وت كلم املعييا  املتعصةة ةالتوي ي و ياب الك الية -8
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 .والبحوث ف  تجال الو ارة تن التوي ي و ياب الك الية  جاي الدةاسا   -6
 

  ةدددددددددددرم أ  ا تدددددددددد اح تددددددددددن شددددددددددو ه  بسدددددددددديط و حسدددددددددد ن املنظوتددددددددددة الةا و يددددددددددة الو نيددددددددددة لصو ارددددددددددة  -92

 .تن التوي ي و ياب الك الية
 

  يددددددددو   التعدددددددداون و بددددددددادل املعصوتددددددددا  تددددددددع تختصدددددددد  املاسسددددددددا  الو نيددددددددة وألادنبيددددددددة العاتصددددددددة  -99

 .ف  لاذ املجال
 

روكدددددددن امل عدددددددد أن ريصددددددد  تدددددددن أ   داةم أو تاسسدددددددة أو ليئدددددددة أو ت دددددددلحة  ددددددد  تعصوتدددددددة أو وثيةدددددددة 

 .روتا( 82)  وة ة   جاي تروتهةال ي رتع ن  ص اا ال د     ت اسال ه ف  اد  أ  اث ثالثون 
 

 :رترك  امل عد الو ني لصو ارة تن التوي ي و ياب الك الية تن :99املادة 
 

 الك ا ا  الو نيةةرختاةلم ةعيس اقجوروة ةةأ ضا  تن ة ن ( 2)ستة  -1

 توث  املجصس ألا    لص ة الع  يةة -0

 توث  املحافظة الساتية لألتاي  يةة -8

 توث  املجصس الو ني قحةوق إلا سانة -4

 توث  الريئة الو نية قحوارة و   ية الي ولةة -0

 توث  املجصس الو ني لألشطا  املعو  نة -2

 توث  سصية  بط السو   الب   ة -2

 توثصدددددددددددددد ن للجوعيددددددددددددددا  الناشددددددددددددددية فدددددددددددددد  تحددددددددددددددال  ددددددددددددددد   امل عدددددددددددددددةرتم ا تدددددددددددددد ا رم ( 4)أةبددددددددددددددع  -2

 تن اقجوعيا  ال ي ر توون  ل ااة
 

سددنوا   اةصددة لصتجدرددد تدد م ( 0)يعدد ن أ ضددا  امل عددد ةووددد  ت سددو  ةعاسدد ي لعردددم تدددتاا  وددس 

 .وا دم( 1)

 .ر تخ  أ ضا  امل عدة فوة  ن يدامةةعيس امل عد

 .وري ة أو أ   راط تنهي     أو  تناف   ردم ال عيس تع تواةسة أ   ردم ا تخاةية 

 .رحدد اد  ةعيس امل عد والنظا  التعو ض ي   ضاعهة ن      التنظيم
 

 :رحضدددددددد  توثصددددددددو الةيا ددددددددا   والريدددددددددآ   آلا يددددددددة أشدددددددد ال امل عددددددددد ة ددددددددو  استرددددددددداة  : 90املووووووووادة 
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 الوياةم املكص ة ةالراون اقطاةديةة -

 الوياةم املكص ة ةالدا صيةة -

 الوياةم املكص ة ةالعدلة -

 الوزارة املكلمة بالشؤون الدينية وألاوقاف، -

 الوياةم املكص ة ةالت ةية الو نيةة-

 الوياةم املكص ة ةالتعصيم العال  والبحث العصمية -

 الوياةم املكص ة ةالتكو ن والتعصيم املعني نة -

 الوياةم املكص ة ةالثةافةة -

 الوياةم املكص ة ةالرباب وال  ا ةة-

 الوياةم املكص ة ةال  رد واملواعال  السصكية والالسصكيةة -

 الوياةم املكص ة ةالتضاتن الو نية -

 الوياةم املكص ة ةاال  الة -

 الوياةم املكص ة ةالعو  والتر ي ة -

  يادم الدةك الو نية -

 املدر  ة العاتة لصون الو نية -
 

 يعددددددددددد ن توثصدددددددددددو الةيا دددددددددددا  الوياة دددددددددددة تدددددددددددن ةددددددددددد ن أصدددددددددددحاب الورددددددددددداع  العصيددددددددددداة ةندددددددددددا    ددددددددددد  ا تددددددددددد اح 

 .تن السصيا  ال ي رتبعوااا

 روكددددددن امل عددددددد أن رددددددد و لصوردددددداةكة فدددددد  أش الهةة دددددد ة استردددددداة ةةتوثال  ددددددن أ   داةم  ووتيددددددة

 . أو تاسسة  ووتية أو  اعة و   شطمل تال  روكنه تسا د ه ف  أدا  تراته 
 

رصددددل  ةعدددديس وأ ضددددا  امل عددددد ةالسدددد  املنهددددي و واددددد  التح  ة حددددت  اعصددددة العةو ددددا   :91املووووادة 

 .املن و   ص اا ف  التر  ع الساة  امل عول 

 رتوتدددددع ةعددددديس امل عدددددد وأ ضددددداملث ةكددددد  الضدددددوا ا  ال دددددي  وكدددددنام تدددددن أدا  ترددددداترم ةكددددد  اسدددددتةاللية

ة  بةدددا لصترددد  ع السددداة  و  لالدددة و  يددداد و سدددت يدون تدددن اقحواردددة تدددن ال ادردددد والعنددد  و إلالا ددد

 .امل عول 
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ر فدددددددع امل عدددددددد  لددددددد  ةعددددددديس اقجوروة دددددددة  ة  ددددددد ا سدددددددنو ا رضونهةالسددددددديوا  ةيددددددديم  ن يدددددددو : 93املوووووووادة 

إلاسددت ا يجية الو نيددة لصو ارددة تددن التوي ددي و يدداب الك اليددة وا ت ا ا دده و وعدديا ه لتعل ددل و   يددة 

  دددددددددددددددالا الددددددددددددددد أ  العدددددددددددددددا  آلاليدددددددددددددددا  الو نيدددددددددددددددة املعودددددددددددددددول بادددددددددددددددا فددددددددددددددد  لدددددددددددددددوا املجدددددددددددددددال و تدددددددددددددددول   رددددددددددددددد ث و 

 .    تحتواث وفةا لصكي يا  املحددم ف   ظاته الدا   
 

يعددددمل امل عدددد  ظاتددده الددددا    و  دددادق  صيددده و  رددد  فددد  اقج  ددددم ال سدددوية للجوروة دددة  :93املوووادة 

 .اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية
 

 المصووووووول ال وووووووالث

 حماية ضحايا التمييز و طا  الكراهية
 

 ضددددون الدولددددة لجددددحارا اقجدددد اعم املن ددددو   ص اددددا فدددد  لددددوا الةددددا ون التك دددد  ال دددد   : 99املووووادة 

 .والن س ي والادتواع  ةوا رك   أتنام وسالت ام و  ت ام اقجسدرة والن سية وك ات ام
 

 تعوددددددددددد  الدولدددددددددددة   ددددددددددد   يسددددددددددد   قجدددددددددددو   دددددددددددحارا دددددددددددد اعم التوي دددددددددددي و  يددددددددددداب الك اليدددددددددددة  :90املوووووووووووادة 

 . ل  الةضا 
 

يسددددددت يد  ددددددحارا ددددددد اعم التوي ددددددي و يدددددداب الك اليددددددة تددددددن املسددددددا دم الةضدددددداعية ةةددددددوم  :98املووووووادة 

 .الةا ون 
 

يسددت يد  ددحارا التوي ددي و  يدداب الك اليددة تددن إلاددد ا ا  اقطاعددة ةحوارددة الجددحارا  :96املووادة 

 .والررود املن و   ص اا ف  التر  ع الساة  امل عول 
 

ةحددد  تدددن  ةو ددده املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا  روكدددن  ددد  شدددطمل رددددع  أ ددده  دددم املسدددا  :02املوووادة 

الةا ونة أن ريص  تن  اض ي الاستعجال لد  اقجرة الةضاعية ال دي رةدع تو نده ةدداع تااة ا خداذ 

 .أ   دة    ح ظي لو ع  د لروا التعد ة  حت  اعصة غ اتة تادردرة روتية
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 تووووووووووووالمصل الراب

 ةووووووود إلاجرائيوووووووووالقواع
 

فدد   ددا ون إلاددد ا ا  اقجلاعيددةة ختمل  ي ددادم   دد   وا ددد الا ت ددا  املن ددو   ص اددا: 09املووادة 

اقجردددا  الةضددداعية اقجلاع  دددة ةدددالنظ  فددد  اقجددد اعم املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا الةا ونةامل  بكدددة  ددداةج 

 .إلا صيم الو ني  ذا  ا ت الجحية دلاع  ا أو أدنبيا تةيوا ةاقجلاع 

خت ة     ص  ال ي رةع ةداع م ا ت اعرا تكان   اتة الشدطمل املضد وة  ن اقجرة الةضاعية امل

 .أو تو نه املختاة
 

روكددن اقجرددا  الةضدداعية املخت ةةو وناسددبة التحةيدد  فدد    ددد  اقجدد اعم املن ددو   :00املووادة 

  ص اددددددا فدددددد  لددددددوا الةددددددا ونة أن  ددددددوت  تةدددددددتي اقطدددددددتا  أو أ  شددددددطمل   دددددد  ةتسددددددصيورا أ  تعصوتددددددا 

تخل ددددددددة ةاسددددددددتعوال وسدددددددداع   كنولوديددددددددا  إلا ددددددددال  والا  ددددددددالة  حددددددددت  اعصددددددددة أو تعييددددددددا   كددددددددون 

 .العةو ا  املن و   ص اا  ا و ا
 

روكددددن اقجرددددة الةضدددداعية املخت ددددةة ند الا تضا ة عددددداة أتدددد   لدددد  تةدددددتي اقطدددددتا   :01املووووادة 

أو ةح كددددددددة السدددددددد   امل  بيددددددددة ةدددددددداقج اعم /ةددددددددالتح   ال ددددددددوة    دددددددد  املعييددددددددا  املتعصةددددددددة ةدددددددداملحتو  و

 .ن و   ص اا ف  لوا الةا ونة وفةا لصكي يا  املحددم ف  التر  ع الساة  امل عول امل
 

روكددددن اقجردددددة الةضدددداعية أن  دددددوت  تةددددد   دددددتا ة حت  اعصدددددة العةو ددددا  املن دددددو   :03املووووادة 

 ص اددددددا فدددددد  التردددددد  ع السدددددداة  امل عولةةالتددددددد   ال ددددددوة  ل ددددددح  أو  خددددددل ن املحتو ددددددا  ال ددددددي رتدددددديح 

الدد ول  ل ادا غ د  توكدن  نددتا تردك  د  ودة تدن اقجد اعم املن دو   ص ادا إلا دالا  ص ادا أو دعد  

 فددددددددددددد  لدددددددددددددوا الةدددددددددددددا ونةأو ةو دددددددددددددع    يبدددددددددددددا   ةنيدددددددددددددة تسدددددددددددددوح ب دددددددددددددح  أو  خدددددددددددددل ن لدددددددددددددوث املحتو دددددددددددددا  

 .أو قجع  الد ول  ل اا غ   توكن
 

روكدددن  ددداةط الرددد  ة الةضددداعية املخت دددة و دددع  ليدددا   ةنيدددة لصتبصيدددل  دددن اقجددد اعم  :03املوووادة 

ص ادددددددا فددددددد  لدددددددوا الةدددددددا ونة    الردددددددبكة إلالكت و يدددددددةة و عصدددددددم ةدددددددول  وكيددددددد  اقجوروة دددددددة املن دددددددو   

 .املختملة فوةاةالو  روت  ةاالستو اة ف  العوصة أو ةإرةافرا
 

تددددددع ت ا دددددددام أ كددددددا   دددددددا ون إلاددددددد ا ا  اقجلاعيددددددةةروكن وكيددددددد  اقجوروة ددددددة أو  اضددددددد ي  :09املووووووادة 

ة اةتهةلضدددددددددددددددداةط الردددددددددددددددد  ة التحةيدددددددددددددددد ة بعددددددددددددددددد   يدددددددددددددددداة وكيدددددددددددددددد  اقجوروة ددددددددددددددددةة أن رددددددددددددددددوذنة  حددددددددددددددددت 

 الةضاعيةةةالتسددددددددددد ب إلالكت و ددددددددددددي  لدددددددددددد  تنظوتددددددددددددة تعصوتا يددددددددددددة أو  ظددددددددددددا  لال  دددددددددددداال  إلالكت و يددددددددددددة 
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 أو أكث ة  ددددد ت ا بددددة ألاشددددطا  املرددددتبه فدددد  اة كددددابام    د  وددددة تددددن اقجدددد اعم املن ددددو   ص اددددا

 .ف  لوا الةا ونة وذل  ةإ ااترم أ ه فا   تعرم أو ش    لرم 
 

  اعددددددددددددد  ةيدددددددددددددالن إلادددددددددددددد ا ا ة   يدددددددددددددان أ  فعددددددددددددد   تح لرددددددددددددد  ة الةضددددددددددددداعيةةروندددددددددددددع   ددددددددددددد   ددددددددددددداةط ا

أو   دد  ةةو  شدددك  تدددن ألاشددكال تدددن شدددا ه  حدد  ض املردددتبه فددد ام   دد  اة كددداب اقج  ودددة ب ددد   

 .    دلي   دلم ل اقح و 
 

 روكددددددددددن وكيدددددددددد  اقجوروة ددددددددددة أو  اضدددددددددد ي التحةيدددددددددد ة بعددددددددددد   يدددددددددداة وكيدددددددددد  اقجوروة ددددددددددةة: 00املووووووووووادة 

 أن روذنة حددددددت ة اةتددددددهة لضدددددداةط الردددددد  ة الةضدددددداعية ةت دددددد   ددددددوف   دواا  دددددد  ي اة كدددددداب د  وددددددة 

 تدددن اقجددد اعم املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا الةدددا ونة ةتحدردددد املو دددع اقج  افددد  لصشدددطمل املردددتبه فيددده 

أو امل ام أو وسيصة اة كاب اقج  وة أو أ  ش ي      له عصة ةاقج  وة وذل  ةاستعوال أ  وسديصة  

 . كنولوديا  إلا ال  والا  الة أو ةو ع    يبا   ةنية تعدم   ي ا لروا ال    تن وساع 
 

ن اقج  ودددة و باشددد  النياةدددة العاتدددة  ح  ددد  الدددد و  العووتيدددة  صةاعيدددا  نددددتا ركدددون شددد :08املوووادة 

 .امل  كبة املن و   ص اا ف  لوا الةا ون املسا  ةاملن والنظا  العووتي ن

الو نيددددة الناشددددية فدددد  تجددددال  ةددددوق إلا سددددان  رددددداا شددددكو  أتددددا  روكددددن اقجوعيددددا  : 06املووووادة 

 .اقجرا  الةضاعية والتوسيس كي ق تد ي ف  اقج اعم املن و   ص اا ف  لوا الةا ون 
 

 المصووووووووول الؤووووووووووام 

 ألاحكووووووووووووووووووواي الجزائيوووووووووووة
 

سدنوا  ( 8)ثالثة   ل أشر  ( 2)يعا       التوي ي و ياب الك الية ةاقحبس تن ستة: 12املادة 

 .دج822.222دج  ل  22.222وب  اتة تن 

 ةددددددالتح  ض   دددددد
ً
  اة كدددددداب اقجدددددد اعم املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد  لددددددوث املددددددادم  يعا دددددد   دددددد  تددددددن رةددددددو   صنددددددا

  ةو وال د اعية تن أدد  ذل ةتدا لدم يردك  ال عد  د  ودة يعا د   ص ادا و رنظم أو يريد أو رةو أ

 سددددددددددددددددددددنوا  وب  اتددددددددددددددددددددة ( 8) لدددددددددددددددددددد  ثددددددددددددددددددددالث( 1)الةددددددددددددددددددددا ون بعةو ددددددددددددددددددددة أشدددددددددددددددددددددة ةدددددددددددددددددددداقحبس تددددددددددددددددددددن سددددددددددددددددددددنة 

 .دج822.222دج  ل  122.222تن 
 

سدددنوا  ( 0) لددد   ودددس( 0)يعا دد    ددد  التوي دددي و يددداب الك اليدددة ةدداقحبس تدددن سددد ت ن :19املوووادة 

 :دج022.222 ل   دج022.222وب  اتة تن 

  ذا  ا ددددددددددت الجددددددددددحية   ددددددددددال أو سددددددددددر   اة كدددددددددداب اقج  وددددددددددة  الددددددددددة الجددددددددددحية النا جددددددددددة  ددددددددددن ت  ددددددددددرا-

 . أو   ا  اا أو عجللا البد ي أو العة   



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

100 
 

  ذا  دددددددددان مل  كددددددددد  ال عددددددددد  سدددددددددصية  ا و يدددددددددة او فعصيدددددددددة   ددددددددد  الجدددددددددحية أو اسدددددددددت     دددددددددوذ وري تددددددددده-

 .ف  اة كاب اقج  وة 

 .سوا  ك ا ص ن أعصي ن أو كوراةك ن  ذا عدة ال ع   ن تجوو ة أشطا -

 . ذا اة كبت اقج  وة ةاستعوال  كنولوديا  إلا ال  والا  ال-
 

سددددنوا  ( 2)سددددنوا   لدددد  سددددبع ( 8)يعا دددد    دددد   يدددداب الك اليددددة ةدددداقحبس تددددن ثددددالث : 10املووووادة 

 .دج  ذا  ضون الد وم  ل  العن 222.222دج  ل  822.222وب  اتة تن 
 

 دج 022.222سددددددنوا  وب  اتددددددة تددددددن ( 0) لدددددد   وددددددس ( 0)س تددددددن سدددددد ت نيعا دددددد  ةدددددداقحب :11املووووووادة 

 دجة  ددددددددد  تدددددددددن يرددددددددديد أو يشدددددددددجع أو رودددددددددول ةدددددددددو  وسددددددددديصة ألا ردددددددددية أو اقجوعيدددددددددا  1.222.222 لددددددددد  

 .أو التنظيوا  أو اقجوا ا  ال ي  د و  ل  التوي ي والك الية
 

 سدددددددددددددددددنوا  (0)دون إلا دددددددددددددددددالل ةالعةو دددددددددددددددددا  ألاشددددددددددددددددددةيعا   ةددددددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددددن  ودددددددددددددددددس :13املوووووووووووووووووادة 

 دج  ددددد  تدددددن ر رددددد   أو رددددددر  12.222.222دج  لددددد  0.222.222سدددددنوا  وب  اتدددددة تدددددن ( 12) لددددد   رددددد 

أو يردد     دد  تو ددع  لكت و ددي أو  سدداب  لكت و ددي رخ ددمل ل ردد  تعصوتددا  لصتدد و د    ة  دداتد 

 .أو أفكاة أو أ باة أو ةسو  أو عوة تن شوااا  ثاةم التوي ي والك الية ف  املجتوع
 

 دج 022.222سددددددنوا  وب  اتددددددة تددددددن ( 0) لدددددد   وددددددس( 0)قحبس تددددددن سدددددد ت نيعا دددددد  ةددددددا :13املووووووادة 

 دجة دددددد  تددددددن أ ددددددتد أو عددددددنع أو ةددددددداا أو  دددددد   لصبيددددددع أو لصتددددددداول تنتجددددددا  أو ةضدددددددا ع 022.222 لدددددد  

أو تيبو دددا  أو ت دددجيال  أو أفدددال  أو أشددد  ة أو أسددديوا ا  أو ةددد اتد ل  دددال  آلالددد  أو أ  وسددديصة 

ال دي تدن شداااا أن  داد   لد  اة كداب اقجد اعم املن ددو   أ د    حود  أ  شدك  تدن أشدكال التعب د  

 . ص اا ف  لوا الةا ون 
 

  ددد  تدددن أ ردددو أو شددداةك فددد  دوعيدددة أو ا  ددداق تردددك  أو  دددول  ب ددد   إلا دددداد قج  ودددة: 19املوووادة 

أو أكثددد  تدددن اقجددد اعم املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا الةا ونةيعا ددد  ةالعةو دددا  املةددد ةم للج  ودددة ذاتاددداة  

 . وة ةوج د الت ويم املرت ك     الةيا  ةال ع و ةو  لوث اقج  
 

تددع الا ت ددداظ ةحةددوق ال  دد   سدددن النيددةةرحكم ةو ددادةم ألادردددلم وال دد اتد والوسددداع  : 10املووادة 

املسدددددتخدتة فددددد  اة كددددداب د  ودددددة أو أكثددددد  تدددددن اقجددددد اعم املن دددددو   ص ادددددا فددددد  لدددددوا الةدددددا ون وألاتدددددوال 

قحساب إلالكت و ي الو  اة كبت ةواسيته اقج  ودة املتح   تنااة و غالق املو ع إلالكت و ي أو ا

 أو دعددددددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددددددد ول  ليددددددددددددددددددددددددددددده غ ددددددددددددددددددددددددددددد  توكدددددددددددددددددددددددددددددن و غدددددددددددددددددددددددددددددالق تحددددددددددددددددددددددددددددد  أو تكدددددددددددددددددددددددددددددان الاسدددددددددددددددددددددددددددددت الل 

 . ذ  ا ت اقج  وة  د اة كبت بعصم تالكه
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يعا ددددد  الشدددددطمل املعندددددو  الدددددو  ر  كددددد    دددددد  اقجددددد اعم املن دددددو   ص ادددددا فددددد  لدددددوا  :18املوووووادة 

 .ون العةو ا الةا ون ةالعةو ا  املن و   ص اا ف   ا 
 

يعا ددد    ددد  الرددد وا فددد  اة كددداب اقجدددنح املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا الةدددا ون ةالعةو دددا   :16املوووادة 

 .املة ةم للج  وة ذاتاا
 

 يسدددددت يد تدددددن ألا دددددواة املع يدددددة تدددددن العةو دددددة املن دددددو   ص ادددددا فددددد   دددددا ون العةو دددددا ة :  32املوووووادة 

املن و   ص اا ف  لوا الةا ونة و دا   بد     تن اة ك  أو شاةك ف  د  وة أو أكث  تن اقج اعم 

تباش م  دد ا ا  املتابعدة ةدإةالل السدصيا  إلاداة دة أو الةضداعية  دن اقج  ودة وسدا د   د  تع فدة 

 .أو الةبض  ص ام/ت  كب اا و

 خ ض العةو ة  ل  الن د  ةال سدبة لكد  شدطمل اة كد  أو شداةك فد    دد  اقجد اعم املن دو  

 ةسدددددددددددددددددا د فددددددددددددددددد  الةددددددددددددددددددبضةبعددددددددددددددددددد تباشددددددددددددددددد م  دددددددددددددددددد ا ا  املتابعة ص ادددددددددددددددددا فددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددوا الةدددددددددددددددددا ون والو 

 أو كردددددددد  لو ددددددددة تددددددددن سددددددددالم /  دددددددد  شددددددددطمل أو أكثدددددددد  تددددددددن ألاشددددددددطا  الضددددددددالع ن فدددددددد  اة كاباددددددددا و 

 .ف  اة كاباا
 

 روكددددددن اقجرددددددة الةضدددددداعية املخت ددددددة اقحكددددددم   دددددد  ت  كيددددددي اقجدددددد اعم املن ددددددو   ص اددددددا  :39املووووووادة 

 .صية املن و   ص اا ف   ا ون العةو ا ف  لوا الةا ون بعةو ة أو أكث  تن العةو ا  التكوي
 

 .ف   الة العودة ضا   العةو ا  املن و   ص اا ف  لوا الةا ون  :30املادة 

 

 المصووووووووووووووول الساد 

 التعوووواون القضووووووووووووووائي الدول 
 

 فدد    دداة التح  ددا  أو التحةيةددا  الةضدداعية اقجاة ددة ملعارنددة اقجدد اعم املن ددو   ص اددا : 31املووادة 

فدددد  لددددوا الةددددا ون وكردددد  ت  كب ادددداة روكددددن السددددصيا  املخت ددددة و تددددع ت ا ددددام الا  ا يددددا  الدوليددددة 

 .وتبدأ املعاتصة ةاملث  اللجو   ل  التعاون الةضا ي الدول 

 بدددول  صبدددا  التعددداون الةضدددا ي الددددول ة ذا وةد   دددن    ددد  وسددداع   الاسدددتعجالروكدددن فددد   الدددة 

 السددددددددددددددددد  عة ةوددددددددددددددددا فددددددددددددددددد  ذلدددددددددددددددد  أدردددددددددددددددددلم ال دددددددددددددددداكس أو ال  ردددددددددددددددددد إلالكت و يةوذلدددددددددددددددد  ةةددددددددددددددددددة  الا  ددددددددددددددددال

 .تا  وف ث لوث الوساع  تن ش وط اتن  افية لصتوكد تن صح اا
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 املعصوتدددددددددا    دددددددددتم الاسدددددددددتجاةة ليصبدددددددددا  التعددددددددداون الةضدددددددددا ي الددددددددددول  ال اتيدددددددددة لتبدددددددددادل :33املوووووووووادة 

 دددددد ا ا   ح ظيدددددة وفةدددددا لال  ا يدددددا  الدوليدددددة ذا  ال دددددصة والا  ا دددددا  الدوليدددددة الثناعيدددددة أو ا خددددداذ أ  

 .وتبدأ املعاتصة ةاملث 
 

رد فض  ن يدو  صبدا  التعداون الةضدا ي  ذا  دان تدن شدوااا املسدا  ةالسديادم الو نيدة  :33املادة 

 .أو النظا  العا 

 روكدددددددددددن  ن  كدددددددددددون الاسدددددددددددتجاةة ليصبدددددددددددا  التعددددددددددداون الةضدددددددددددا ي الددددددددددددول  تةيددددددددددددم برددددددددددد ط املحافظدددددددددددة 

   ددددددد  سددددددد  ة املعصوتدددددددا  املبص دددددددة أو برددددددد ط  دددددددد  اسدددددددتعوالرا فددددددد  غ ددددددد  تدددددددا لدددددددو تو دددددددي فددددددد  اليصددددددد  

 .أو ةض وةم  وف  لد  الدولة اليالبة  ا ون رتعص  ةحوارة املعييا  ذا  اليابع الشطص ي
 

 تووووووووالمصل الساب

 ةووووووووووووووووووووووواي ههائيوووووووووووأحك
 

املداة   102-22تدن ألاتد  ة دم  8تك ة  060و  0تك ة  060و  1تك ة  060 صغ  املواد : 39املادة 

 ون العةو ا ةاملعدل واملتومة واملتضون  ا 1622رو يو سنة  2املواف   1822ع    ا   12ف  
 

 املص دددام فددد  الترددد  ع السددداة  امل عدددول ةددداملواد ال دددي  ةاةصردددا تعدددو   ددد    الدددة  لددد  املدددواد  :30املوووادة 

 :تن لوا الةا ونة وذل  كوا روتي

 . تن لوا الةا ون  82تن  ا ون العةو ا  املص ام تعو  ةاملادم  1تك ة  060املادم -

 .تن لوا الةا ون  82تن  ا ون العةو ا  املص ام تعو  ةاملادم  0تك ة  060املادم -

 .تن لوا الةا ون  8تن  ا ون العةو ا  املص ام تعو  ةاملادم  8تك ة  060املادم -
 

 وتعدددددو   ددددد   شددددداةم  لددددد  املدددددواد املص دددددام فددددد  إلادددددد ا ا  الةضددددداعية اقجاة دددددة وفةدددددا لدددددن س الكي يدددددا ة

 .ون العةو ا  تن  ا 0تع ت ا ام أ كا  املادم 
 

    .ع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا الةا ون ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلا: 38املادة 

 

 .0202أة    سنة  02املواف   1441ةتضان  ا   0  ة ةاقجلاع  ف  
 

 

 عبد امل يد تبون                  
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 إن رئس  الجمهورية،
 تنهة 144و 142و 182و ( 0ال ة م )  182و  182ةنا      الدستوةةالسيوا املواد  -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   100-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 إلاد ا ا  اقجلاعيةةاملعدل واملتومة

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 العةو ا ةاملعدل واملتومة

واملتضددون  1666أة  دد  سددنة  4املوافدد   1416 ددا   ذ  اقحجددة 12املدداة  فدد   20-66و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 الةا ون التوديهي لصتعصيم العال ةاملعدل واملتومة

الددو  رحدددد الةوا ددد  0220غرددت سددنة  08املوافدد   1402ةددد   ددا   12املدداة  فدد   22-20و وةتضدد   ألاتدد  -

 العاتة ال ي  حكم التعصيم ف  تاسسا  الت ةية والتعصيم اقطاعةة

واملتضدون  0222روليو سدنة  10املواف   1402دواد  الثا ية  ا   16املاة  ف   28-22ة م و وةتض   ألات  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتضدددددون  0222رندددددار  سدددددنة  08املوافددددد   1406تحددددد    دددددا   10املددددداة  فددددد   24-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة دددددم -

 الةا ون التوديهي لصت ةية الو نيةة

واملتضدددددون  0222ف  ارددددد  سدددددنة 08املوافددددد   1406عددددد    دددددا   12املددددداة  فددددد   22-22ا ون ة دددددم و وةتضددددد   الةددددد-

 الةا ون التوديهي لصتكون والتعصيم املرني نة

واملتعصدددددد   0212روليددددددو سددددددنة  0املوافدددددد   1486شددددددوال  ددددددا   12املدددددداة  فدددددد   11 -12و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةالصحةة
 

 وبعد ةأ  تجصس الدولةة -

 ل  ملانةوبعد ت اد ة ا -

 : ون آلاتي  صهوووووووووووووووويصدر القا       
 

عد    دا   12املداة  فد   102 – 22باد  لوا الةا ون  ل  تعدر  و تويم ألات  ة م : املادة ألاولى

 .واملتضون  ا ون العةو ا ة املعدل واملتوم 1622رو يو سنة  2املواف   1822

 أبريل 08املوا د  9339رمضان عاي  3مؤر      29-02قا ون رق  

 9189بمر عاي  98املؤر      939 -99،يعدل ويتم  ألامر رق  0202سقة  

 .واملتضمر قا ون العقو ات 9699يو يو سقة  8املوا د 
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 1622رو يددو سددنة  2املوافدد   1822عدد    ددا   12املدداة  فدد   102 – 22ألاتدد  ة ددم  رددتوم: 0املووادة 

 60و  4تكددددد ة  60و  8تكددددد ة  60و  0تكددددد ة  60و  1تكددددد ة  60تكددددد ة و  60واملدددددو وة أ دددددالثة ةودددددواد 

 :كوا روتي 0تك ة 
 

 

 سدددددددددنوا  وب  اتدددددددددة( 2)سدددددددددنوا   لددددددددد  سدددددددددبع( 0)يعا ددددددددد  ةددددددددداقحبس تدددددددددن  ودددددددددس :  تكددددددددد ة  60املدددددددددادم " 

 دجة  ددددد  تدددددن رتصةدددددى أتدددددوالا أو لبدددددة أو تل دددددةة ةدددددو  وسددددديصة  ا دددددتة222.222دج  لددددد  022.222تدددددن  

 تدددددددددددددددددددن دولدددددددددددددددددددة أو تاسسدددددددددددددددددددة أو أ  ليئدددددددددددددددددددة  ووتيدددددددددددددددددددة أو  اعدددددددددددددددددددة أو تدددددددددددددددددددن أ  شدددددددددددددددددددطمل  بي ددددددددددددددددددد 

 أو تعنو ةدا ددددددددد  الدددددددددو ن أو  اةدهة  دددددددددد الةيدددددددددا  ةوفعدددددددددال تدددددددددن شدددددددددوااا املسدددددددددا  ةدددددددددوتن الدولدددددددددة 

السددددددالتة الت اةيددددددة أو ةامل دددددداقي أو ةاسددددددتة اة تاسسدددددداتاا و سدددددد  لا العدددددداد  أو ةالو دددددددم الو نيددددددة أو 

 .ألاساسية للجلاع  أو ةا تن والنظا  العووتي ن أو رح       ذل 

 ضدددا   العةو دددة  ذا  دددم  صةدددي ألاتدددوال فددد    ددداة دوعيدددة أو دوا دددة أو تنظودددة او  نظددديم ترودددا  دددان 

 ." شكصه أو تسويته
 

 

 سدددددددنوا  ( 0)تدددددددن  ودددددددس دون إلا دددددددالل ةالعةو دددددددا  ألاشددددددددةيعا   ةددددددداقحبس : 1تكددددددد ة  60املدددددددادم " 

دجة  دددددد  تددددددن رةددددددو  ةا فعددددددال 1.222.222دج  لدددددد  022.222سددددددنوا  وب  اتددددددة تددددددن ( 12) لدددددد   ردددددد  

 ." تك ةة  ن يوا قطية تدة م دا   الو ن أو  اةده 60املو وةم ف  املادم 
 

 

تكددددد ة  60تكددددد ة و  60 ذا    ددددد    ددددد  ألافعدددددال املن دددددو   ص ادددددا فددددد  املددددداد  ن : 0تكددددد ة  60املدددددادم " 

سددددددنوا   بسدددددداةيعا   ال ا دددددد  ( 0)ةاة كدددددداب دنارددددددة أو دنحددددددة يعا دددددد   ص اددددددا ةددددددوكث  تددددددن  وددددددس 1

 ." ةالعةو ا  املة ةم للجنارة أو اقجنحة امل  كبة
 

 

 تكدددد ة  60يعا دددد    دددد  املحاولددددة فدددد  اة كددداب اقجددددنح املن ددددو   ص اددددا فدددد  املددددواد  :8تكدددد ة  60املدددادم "

 ." تن لوا الةا ون ةالعةو ا  املة ةم للج  وة التاتة  0تك ة  60و  1تك ة  60و 
 

 تكدددددددد ة  60تكدددددددد ة و  60فضددددددددال  ددددددددن العةو ددددددددا  املن ددددددددو   ص اددددددددا فدددددددد  املددددددددواد : 4تكدددددددد ة  60املددددددددادم  "

 ة يعا دددددددد  ال ا دددددددد  ةاقح تددددددددان تددددددددن  دددددددد  أو أكثدددددددد  تددددددددن اقحةددددددددوق املن ددددددددو   ص اددددددددا 0تكدددددددد ة  60و  1

 ." لوا الةا ون تن  1تك ة  6ف  املادم 
 

 

تدددددالك تدددددوال وألا دون إلا دددددالل ةحةدددددوق ال  ددددد   سدددددن النيدددددةةرحكم ةو دددددادةم ألا  :0تكددددد ة  60املدددددادم "

 والربدددددا  والوسددددداع  وألادردددددلم املسدددددتخدتة الة كددددداب د  ودددددة أو أكثددددد  تدددددن اقجددددد اعم املن دددددو   ص ادددددا 

ةتددن لددوا الةددا ون وألاتددوال املتح ددصة تناددا و غددالق 0تكدد ة  60و  1تكدد ة  60تكدد ة و  60 فدد  املددواد

 .  " اقحساب البنكي أو ال  رد  الو   م  صةي املوال  ن    ةه
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 املددداة  102 – 22ة دددم  تدددن ألاتددد  8تكددد ة 122و142و  144تعددددل و دددتوم أ كدددا  املدددواد  :1املوووادة 

 :واملو وة أ الثةو  ح ة كوا روتي 1622رو يو سنة  2املواف   1822ع    ا   12ف   
 

 سدددددددددددددددددنوا  وب  اتدددددددددددددددددة ( 8)أشدددددددددددددددددر   لددددددددددددددددد  ثدددددددددددددددددالث( 2)يعا ددددددددددددددددد  ةددددددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددددن سدددددددددددددددددتة : 144املدددددددددددددددددادم  "

 دجةاو ةإ ددددددددد  لددددددددا  ن العةددددددددو ت ن فةطة دددددددد  تددددددددن ألددددددددان  ا دددددددديا 022.222دج  لدددددددد  122.222تددددددددن 

 أو أ دددددددددددد ةددددددددددددال الةدددددددددددوم العووتيدددددددددددة ةدددددددددددالةول أو إلاشددددددددددداةم أو تور دددددددددددا أو  ددددددددددداةيا  ووتيدددددددددددا أو  اعددددددددددددا 

أو ال ادرددددددد أو ةإةسددددددال أو تسددددددصيم أ  شدددددد ي   لدددددد ام أو ةالكتاةددددددة أو ال سددددددم غ دددددد  العصنيدددددد ن أثنددددددا   ودرددددددة 

ورددداع رم أو ةوناسددددبة  ودر ادددداة وذلددد  ةة ددددد املسددددا  برددد فرم أو ةا تبدددداةلم أو ةدددداال ت ا  الواددددد  

 .لسصي ام
 

 دج022.222سدددددددددددنوا  وال  اتدددددددددددة تدددددددددددن ( 8) لددددددددددد  ثدددددددددددالث ( 1) و كدددددددددددون العةو دددددددددددة اقحدددددددددددبس تدددددددددددن سدددددددددددنة

ددددددد  أو أكثددددددد   دددددددد و عدددددددت 022.222 لددددددد   
 
 دجة  ذا  ا دددددددت إلالا دددددددة املودردددددددة  لددددددد   اضددددددد ي أو  ضدددددددو تحص

 .ف  دصسة تحكوة أو تجصس  ضا ي
 

تطبووود  مووو  العقو وووة إها كا وووت إلاها وووة موجهوووة إلوووى إمووواي و وقعوووت  ووو  امل وووجد بمقاسوووبة تأديوووة 

 .العبادات

 و جدددددددددوي للجردددددددددة الةضددددددددداعية فددددددددد  دويدددددددددع اقحددددددددداال  أن  دددددددددوت  ةدددددددددون ر رددددددددد  اقحجدددددددددم و عصددددددددد  ةالرددددددددد وط 

  " اقحد ألا ص   لص  اتة املبينة أ الث  ن  تجاوي لوث امل اة  أال ي ددد  فيه       ةة دون 
 

 دج022.222سددددنوا  وب  اتددددة تددددن ( 0) لدددد   وددددس ( 0)يعا دددد  ةدددداقحبس تددددن سدددد ت ن  :142املددددادم " 

 دجة  ددددددددد  تدددددددددن رتعدددددددددد  ةدددددددددالعن  أو الةدددددددددوم   ددددددددد  أ دددددددددد الةضدددددددددام أو أ دددددددددد املدددددددددور  ن022.222 لددددددددد   

 أو الةددددددددددواد أو ةدددددددددددال الةددددددددددوم العووتيددددددددددة أو الضددددددددددباط العوددددددددددوتي ن فدددددددددد  تباشدددددددددد م أ وددددددددددال وردددددددددداع رم  

 . أو ةوناسبة تباش تاا
 

وقوووت عووور سوووبد إبووورار أو تربووود سووووا  أو وإه ترتووو  عووور العقوووف إسوووالة دموووا  أو جووورح أو مووورض 

 احوووووووووووود القضوووووووووووواة أو ألاعضووووووووووووا  املحلمووووووووووووين  وووووووووووو  جلسووووووووووووات محكمووووووووووووة أو م لوووووووووووو  قضووووووووووووائي، ضوووووووووووود 

 أو علووووووووووى إموووووووووواي  وووووووووو  امل وووووووووووجد بمقاسووووووووووبة تأديووووووووووة العبوووووووووووادات،تكون العقو ووووووووووة ال ووووووووووجر املؤقوووووووووووت 

 دج 322.222سووووووووووووووووووووقوات والغرامووووووووووووووووووووة موووووووووووووووووووور ( 92)سووووووووووووووووووووقوات إلووووووووووووووووووووى عشوووووووووووووووووووور ( 3)موووووووووووووووووووور  موووووووووووووووووووو  

 .دج9.222.222إلى 
 

 ."(.............................................................الباق  ةدون ت ي  ...................................................)
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 سووووووووقوات وبغراموووووووووة( 3)إلووووووووى  مووووووووو  ( 0)يعاقووووووووو  بووووووووالحب  موووووووور سووووووووونتين : 8تكدددددددد ة  122املددددددددادم "

 ر موووووادج كووووول مووووور قووووواي عمووووودا بت ريووووو  أو هووووودي أو تووووود س  ألا 322.222دج إلوووووى 022.222مووووور  

 ".املعدة للعبادة 
 

املداة   102 – 22ة دم  رتوم الباب ألاول تن الكتاب الثالدث تدن اقجدل  الثدا ي تدن ألاتد  :3املادة 

 نوا ده  واملدو وة أ دالثة ة  د  سداد  تكد ة  1622رو يدو سدنة  2املوافد   1822ع    ا   12ف  

تك ةة و ح ة  162ة و رو  املادم " ر  و   و د أ باة أو أ با   وس ةالنظا  وألاتن العووتي ن " 

 :كوا روتي
 

 

 ل الساد وووووووالمص"

 فشر و ترويج أ بار أو أ با  

 "تم  بالق اي وألامر العموميين
 

 سدددددددددددددددنوا  و ب  اتدددددددددددددددة ( 8) لددددددددددددددد  ثدددددددددددددددالث ( 1)يعا ددددددددددددددد  ةددددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددن سدددددددددددددددنة :  تكددددددددددددددد ة  162املدددددددددددددددادم " 

  ة ةدددددددو  وسددددددديصة  ا دددددددت ةأ بددددددداةاة ددددددد  تدددددددن ر رددددددد  أو رددددددد وج  وددددددددادج822.222دج  لددددددد  122.222تدددددددن 

 . أو أ با   اذةة أو ت   ة ة ن اقجوروة ركون تن شوااا املسا  ةاملن العووتي أو النظا  العا 

 ". الة العود   ضا   العةو ة ف       
 

املداة   102 – 22رتوم الباب ألاول تن الكتداب الثالدث تدن اقجدل  الثدا ي تدن ألاتد  ة دم : 3املادة 

التيو د  " واملدو وة أ الثةة  د  ثداتن  نوا ده  1622رو يدو سدنة  2املوافد   1822ع    دا   12ف  

 008 ة و ردددددو  املدددددواد"للح دددددول   ددددد  إلا ا دددددا  واملسدددددا دا  العووتيدددددة وإلا  دددددا ا  الادتوا يدددددة 

 :ة و ح ة كوا روتي0تك ة  008و  4تك ة  008و  8تك ة  008و  0تك ة  008و  1تك ة 
 

 المصووووووووول ال امر" 

 التزوير ل حصول على إلاعا ات واملساعدات
 "العمومية وإلاعما ات تجتماعية 

 

( 8) لد  ثدالث ( 1)دون إلا دالل ةالعةو دا  ألاشددة يعا د  ةداقحبس تدن سدنة :  1تكد ة  008املادم " 

 دجة  ددددددددددددددد  تدددددددددددددددن رتح ددددددددددددددد    ددددددددددددددد    ا دددددددددددددددا  822.222دج  لددددددددددددددد  122.222سدددددددددددددددنوا  وب  اتدددددددددددددددة تدددددددددددددددن 

تسا دم تالية أو تادرة أ  ي ية تن الدولة أو اقجوا دا  إلا صيويدة أو أ  ليئدة  ووتيدة أ د    أو
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 ة  ددددددددن    دددددددد  التيو دددددددد  فدددددددد  الوثدددددددداع  أو الت دددددددد  ح الكدددددددداذبأو   دددددددد     ددددددددا ا  فدددددددد  املجددددددددال الادتودددددددداع 

 .أو ةاستعوال تعصوتا   ا ئة أو  ا  ة 

و عا دددد  ةددددن س العةو ددددة  دددد  تددددن يسددددتو  ةدددددون وددددده  دددد ةف   صةددددي أو فدددد  الاسددددت ادم تددددن إلا ا ددددا  

واملسدددا دا  وإلا  دددا ا  املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوث املدددادم بعدددد يوال اسدددتي اعه لرددد وط اقح دددول 

 . ص اا

  دج022.222سدددددددددددددددددنوا  وب  اتدددددددددددددددددة تدددددددددددددددددن ( 8) لددددددددددددددددد  ثدددددددددددددددددالث ( 0)و عا ددددددددددددددددد  ةددددددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددددن سددددددددددددددددد ت ن 

 .دجة    تن رحول ودرة إلا ا ا  واملسا دا  املو وةم ف  لوث املادم822.222 ل  

 ".ف   الة العودة  ضا   العةو ة      
 

 ة رحكددددددمة 1تكدددددد ة  008 فضددددددال  ددددددن العةو ددددددا  املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد  املددددددادم: 0تكدددددد ة  008املددددددادم " 

فددد   الددددة إلادا ددددةةة د إلا ا دددا  أو املسددددا دا  املاليددددة أو املادردددة أو العي يددددة أو إلا  ددددا ا  املتح دددد  

 ." ص اا ب    وده    أو  يو اا و و ادةم ألاتوال املتح صة تناا 
 

 (1)دون إلا دددددددددددددالل ةالعةو دددددددددددددا  ألاشددددددددددددددة يعا ددددددددددددد  ةددددددددددددداقحبس تدددددددددددددن سدددددددددددددنة :   8 تكددددددددددددد ة  008املدددددددددددددادم " 

 دجةاملورددددددددد  الدددددددددو  يسدددددددددر  022.222دج  لددددددددد  122.222سدددددددددنوا  وب  اتدددددددددة تدددددددددن  ( 0) لددددددددد   ودددددددددس  

أو يسدددددددا د أ  شدددددددطمل للح دددددددول   ددددددد  إلا ا دددددددا  أو املسدددددددا دا  أو إلا  دددددددا ا  املدددددددو وةم فددددددد  لدددددددوا 

 ."ال    ةدون وده    
 

 فدددددددددد   الددددددددددة إلادا ددددددددددة ةدددددددددداقج اعم املن ددددددددددو   ص اددددددددددا فدددددددددد  لددددددددددوا ال  دددددددددد ةروكن :  4تكدددددددددد ة  008املددددددددددادم "

  1تكدددد ة  6أن يعا دددد  ال ا دددد  ةاقح تددددان تددددن  دددد  أو أكثدددد  تددددن اقحةددددوق املن ددددو   ص اددددا فدددد  املددددادم 

 ."تن لوا الةا ون 
 

يعا دد    دد  تحاولددة اة كدداب اقجددنح املن ددو   ص اددا فدد  لددوا ال  دد  ةددن س :  0تكدد ة  008املددادم " 

 ."العةو ا  املة ةم للج  وة التاتة 
 

 املداة  102 – 22ب الثالدث تدن اقجدل  الثدا ي تدن ألاتد  ة دم رتوم الباب ألاول تن الكتا :9املادة 

" واملددددددو وة أ ددددددالثة ة  دددددد   اسددددددع  نوا دددددده  1622رو يددددددو سددددددنة  2املوافدددددد   1822عدددددد    ددددددا   12فدددددد  

 008و  2تكدددددددد ة  008و  2تكدددددددد ة  008و رددددددددو  املددددددددواد ". املسددددددددا  ةنيالددددددددة الاتتحا ددددددددا  واملسدددددددداةةا  

 :ة و ح ة كوا روتي10تك ة  008و  11تك ة  008و  12تك ة  008و  6تك ة  008و   2تك ة 
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 المصل التاست" 

 "املسا  بنزاهة تمتحا ات واملسابقات 
 

 سدددددددددددددددنوا  وب  اتدددددددددددددددة ( 8) لدددددددددددددد  ثدددددددددددددددالث ( 1)يعا ددددددددددددددد  ةدددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددن سدددددددددددددددنة :  2تكددددددددددددددد ة  008املددددددددددددددادم "

 دجة  دددد  تددددن  ددددا ة  بدددد  أو أثنددددا  الاتتحا ددددا  أو املسدددداةةا ة ة ردددد  822.222دج  لدددد  122.222تددددن 

 لصتعصددددددددددددددددديم الاةتدددددددددددددددددددا ي أو الثددددددددددددددددددا و   أو أدو دددددددددددددددددة الاتتحا ددددددددددددددددددا  النااعيددددددددددددددددددة/ و   أو تسددددددددددددددددد    توا دددددددددددددددددديع

 .أو تساةةا  التعصيم العال  أو التعصيم والتكو ن املرني ن و املساةةا  املرنية والو نية

  س العةو ددددددددة  ددددددددد  تددددددددن رحددددددددد  تحددددددددد  املت شددددددددي فددددددددد  الاتتحا ددددددددا  واملسددددددددداةةا  املدددددددددو وةم يعا دددددددد  ةدددددددددن

 ."ف  ال ة م ألاول  تن لوث املادم 
 

سدددددددنوا  ( 12)سددددددنوا   لدددددد   ردددددد  ( 0) كددددددون العةو ددددددة اقحددددددبس تددددددن  وددددددس : 2تكدددددد ة  008املددددددادم " 

 008املددادم دجة  ذا اة كدد  ال عددال املن ددو   ص اددا فدد  1.222.222دج  لدد  022.222وال  اتددة تددن 

 :2تك ة 

 تدددددددددددددن  بدددددددددددددد  ألاشدددددددددددددطا  املكص دددددددددددددد ن ةتحضددددددددددددد   أو  نظدددددددددددددديم أو  دددددددددددددو    الاتتحا ددددددددددددددا  أو املسدددددددددددددداةةا    -

 أو إلاش ا   ص ااة

 تن  ب  تجوو ة أشطا ة -

 ةاستعوال تنظوتة لصوعاقجة آلالية لصوعييا ة -

 ".ةاستعوال وساع  الا  ال  ن بعد  -
 

يعا دد    دد  تحاولددة اة كدداب اقجددنح املن ددو   ص اددا فدد  لددوا ال  دد  ةددن س : 6تكدد ة  008املددادم " 

 ."العةو ا  املة ةم للج  وة التاتة 
 

 فددددددد   الدددددددة إلادا دددددددة ةددددددداقج اعم املن دددددددو   ص ادددددددا فددددددد  لدددددددوا ال  ددددددد ة روكدددددددن : 12تكددددددد ة  008املدددددددادم " 

  1تكددد ة  6أن يعا ددد  ال ا ددد  ةاقح تدددان تدددن  ددد  أو أكثددد  تدددن اقحةدددوق املن دددو   ص ادددا فددد  املدددادم 

 ."تن لوا الةا ون 
 

دون إلا الل ةحةدوق ال  د   سدن النيدةة رحكدم ةو دادةم ألادردلم وال د اتد :  11تك ة  008املادم " 

تددددوال املتح دددد  والوسدددداع  املسددددتخدتة فدددد  اة كدددداب اقجدددد اعم املن ددددو   ص اددددا فدددد  لددددوا ال  دددد  وألا 

 ليددددده غ دددددد  تناددددداة و غددددددالق املو دددددع إلالكت و ددددددي الدددددو  اة كبددددددت ةواسددددديته اقج  وددددددةةأو دعددددد  الددددددد ول 

 ".توكنة و غالق تح  أو تكان الاست الل  ذا  ا ت اقج  وة  د اة كبت بعصم تالكه 
 

 يعا ددد  الشدددطمل املعندددو  الدددو  ر  كددد    دددد  اقجددد اعم املن دددو   ص ادددا: 10تكددد ة  008املدددادم " 

 ."ف  لوا ال    وفةا   كا  لوا الةا ون  
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 يعددددل  ندددوان الةسدددم الثالدددث تدددن ال  ددد  ألاول تدددن البددداب الثدددا ي تدددن الكتددداب الثالدددث  :0املوووادة 

رو يددددو سددددنة  2املوافدددد   1822عدددد    ددددا   12املدددداة  فدددد   102-22تددددن اقجددددل  الثددددا ي تددددن ألاتدددد  ة ددددم 

 :واملو وة أ الثة و ح ة كوا روتي 1622

 

 الثوووووو  ال ووووووالقس" 

 القتل الؤطأ والجرح الؤطأ وتعري  حياة الغية

 "روووووووووسالمته الجسدية ل ؤط

 

 1622رو يدددو سدددنة  2املوافددد   1822عددد    دددا   12املددداة  فددد   102-22ة دددم  ردددتوم ألاتددد : 8املوووادة 

 :تك ة  ح ة كوا روتي 062واملو وة أ الثة ةوادم 
 

 وب  اتدددددددددددددددددة( 0)أشددددددددددددددددر   لددددددددددددددددد  سدددددددددددددددد ت ن ( 2)يعا ددددددددددددددددد  ةدددددددددددددددداقحبس تدددددددددددددددددن سددددددددددددددددتة :  تكدددددددددددددددد ة  062املددددددددددددددددادم " 

دجة    تن يع    يام ال    أو سدالتته اقجسددرة تباشد م للطيد  022.222دج  ل  22.222تن  

 ةا  ااكددددددددده املتعودددددددددد والبدددددددددً ن لوادددددددددد  تدددددددددن وادبدددددددددا  الا تيددددددددداط أو السدددددددددالتة ال دددددددددي ر   دددددددددرا الةدددددددددا ون 

 . أو التنظيم

 دج 822.222سددددنوا  وال  اتددددة تددددن ( 0)سددددنوا   لدددد   وددددس ( 8)  كددددون العةو ددددة اقحددددبس تددددن ثددددالث

دجة  ذا اة كبت ألافعال املدو وةم أ دالثة  دالل فتد ا  اقحجد  ال د   أو  دالل و دوا 022.222 ل  

 . اةثة  بيعية أو ةيولودية أو  كنولودية أو غ  لا تن الكواةث

املددددادم وفةددددا لأل كددددا   يعا دددد  الشددددطمل املعنددددو  الددددو  ر  كدددد  اقج  وددددة املن ددددو   ص اددددا فدددد  لددددوث

 ."املن و   ص اا ف  لوا الةا ون 
 

 1822عدد    ددا   12املدداة  فدد   102- 22تددن ألاتدد  ة ددم  406تعدددل و ددتوم أ كددا  املددادم  :6املووادة 

 :واملو وة أ الثة و ح ة كوا روتي 1622رو يو سنة  2املواف  
 

دج و جدوي أن يعا د  أرضدا ةداقحبس ملددم 02.222دج  لد  12.222يعا   ب  اتة تن : 406املادم " 

ثالثدددة أردددا ة   ددد  ألاكثددد ة  ددد  تدددن رخدددا  امل اسددديم أو الةددد اةا  املتخدددوم  ا و دددا تدددن  ددد   السدددصية 

 ."إلاداة ة  ذا لم  كن اقج اعم الواةدم باا تعا با  ص اا ةن و   اعة 
 

 1622رو يددو سددنة  2املوافدد   1822عدد    ددا   12املدداة  فدد   102- 22رددتوم ألاتدد  ة ددم  :92املووادة 

 :تك ة  ح ة كوا روتي 406واملو وة أ الثة ةوادم 
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 روكدددن أن  نةضددد ي الدددد و  العووتيدددة الناشدددئة  دددن املخافدددة املن دددو   ص ادددا :  تكددد ة  406املدددادم " 

 .دج12.222تن لوا الةا ونةةدفع غ اتة دلافية يساو  تبص را  406ف  املادم 

أرا  تن  اة خ إلا يداة ةاملخافدةة لددفع تبصدل ال  اتدة لدد  ( 12)ونح ت  ك  املخال ة أد   ر م ر

 . اةض الض اع  ملكان   اتته أو ملكان اة كاب املخال ة

  يبددددد    ددددد  ال  اتدددددة املن دددددو   ص ادددددا فددددد  لدددددوث املدددددادم أ كدددددا  ال  اتدددددة اقجلافيدددددة املن دددددو   ص ادددددا 

 ". الل ةاقحكا  الواةدم ف  لوث املادم ف   ا ون إلاد ا ا  اقجلاعيةة دون إلا 
 

 1822ع    ا   12املاة  ف   102- 22تن ألات  ة م  420تعدل و  توم أ كا  املادم : 99املادة 

 : واملو وة أ الثة و ح ة كوا روتي 1622رو يو سنة  2املواف  
  

 : يعا   العاعد ف  تادم املخال ا  املن و   ص اا ف  لوا الباب كوا روتي: 420املادم " 

 الددة العدددود  دجةفدد  84.222وب  اتددة  ددد   دد   لدد  ( 1)ةدداقحبس الددو   ددد   دد  تد دده  لدد  شدددر   -9

 ةول ف    د  املخال ا  الواةدم ف  ال    ألا 

 دجة80.222وب  اتدددددددة  دددددددد   ددددددد   لددددددد   أردددددددا  (12)  رددددددد مةددددددداقحبس الدددددددو   دددددددد   ددددددد  تد ددددددده  لددددددد   -0

 لثا يةالة العود ف    د  املخال ا  الواةدم ف  ال    ا ف  

 دجة82.222وب  اتدددددددة  دددددددد   ددددددد   لددددددد   أردددددددا  (0)  وسدددددددةةددددددداقحبس الدددددددو   دددددددد   ددددددد  تد ددددددده  لددددددد   -1

 ". لثالث الة العود ف    د  املخال ا  الواةدم ف  ال    ا ف  
 

 .ج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا الةا ون ف  اق:  90املادة 

 .0202أة    سنة  02املواف   1441ةتضان  ا   0  ة ةاقجلاع  ف    

 

 عبد امل يد تبون          
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 ه9339رمضان عاي  92ألاحد                        26 الجريدة الرسمية العدد

 ي0202مايو سقة  1املوا د                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 إن الوزير ألاول،

 ةنا       ة    وي   الدا صية واقجوا ا  املحصية وال ايئة العو ا يةة -

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان  -

واملتضددون  دددا ون  1622سددنة رو يددو  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة وتجووا الن و  ذا  ال صةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486 ا  شوال  11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م -

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تدددداة  سددددنة 04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06فدددد  املدددداة   22-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) الو  رحدد التداة   التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202تددداة  سدددنة 02املوافددد   1441شدددعبان  دددا   8املددداة  فددد   20-02و وةتضددد   امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  -

  ل  بعض الوالرا ةواملتضون  ودرد  د ا  اقحج  املنيل  

ة 0202أة  دددد  سددددنة 0املوافدددد    1441شددددعبان  ددددا   2املدددداة  فدددد   22 -02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتضون  ودرد ألا كا  املتعصةة ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

  أبريل 09املوا د  9339رمضان عاي  1مؤر      923 – 02مرسوي تقمي    رق  

،يتضمر تأسس  عالوة استفقائية لمائدة بع    ات مست دمي 0202سقة 

الجماعات إلاقليمية و املؤسسات العمومية التابعة لها، امل قدير    إطار 

 .ومكا حته( 96 – و يد )و ا مر ا كشار و ا   ور  الوقاية
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ة 0202أة  د  سدنة  16املوافد   1441شدعبان  دا   00 املاة  فد  122 -02و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتضون  جدرد العو  ةنظا  الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 :أتيوووووووووووووووايووووووو  موووووووووووووووووووووويرس
 

بعددض فئددا  تسددتخدتي  اددد  لددوا امل سددو   لدد    وسدديس  ددالوم اسددت ناعية ل اعدددم :املووادة ألاولووى

و ارة تن ا تراة و ا  ال اقجوا ا  إلا صيوية واملاسسا  العووتية التابعة لراة املجندرن ف    اة

 ة  وتكافحته( 16- وفيد ) ف  و   وةو ا 
 

 ددددفع العدددالوم املدددو وةم فددد  املدددادم ألاولددد  أ دددالثة شدددر  ا  لددد  املسدددتخدت ن الدددورن رواةسدددون : 0املوووادة 

 ف دد و   وةو ددا التعةدديمة املجندددرن فدد    داة الو ارددة تددن ا تردداة و ددا   تير دد  و ردا ا  النظافددة وال

 ة  وتكافحته( 16- وفيد ) 

 (.دج0.222)و حدد العالوم ةوبصل دلاف   دةث  وسة  ال  درناة 
 

  دددفع العددالوم الاسددت ناعية ةنددا    دد  الةددواعم الاسددوية ال ددي يعدددلاة  سدد  اقحالددة الددوالم : 1املووادة 

 . أو ةملسا  املجالس الرعبية البصدرة أو تسئولو املاسسا  العووتية املعنية
  

 .ال  خضع العالوم الاست ناعية لصض  بة و ال الشت ا ا  الضوان الادتواع  : 3املادة 
 

 ة و بةددددددددى تيبةددددددددة0202تسدددددددد   أ كددددددددا  لددددددددوا امل سددددددددو  اةتدددددددددا  تددددددددن أول تدددددددداة  سددددددددنة :  3املووووووووادة 

( 16- وفيدددددددد ) ف ددددددد و   وةو دددددددا ا ترددددددداة و دددددددا    دددددددداة   الو اردددددددة تدددددددن لددددددد  غاردددددددة إلا دددددددالن  دددددددن اااردددددددة  

 ة  وتكافحته
 

 .ر ر  لوا الةا ون ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية:  9املادة 

 .0202أة    سنة  02املواف   1441ةتضان  ا   8  ة ةاقجلاع  ف    

 

 عبد العزيز جراد                    
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 أة  ددددددددددد  16املوافددددددددددد   1441شدددددددددددعبان  دددددددددددا   00ةوودددددددددددد  ت سدددددددددددو   ن يدددددددددددو  تددددددددددداة  فددددددددددد  

ة دددد ته ت تردددا ةددددوياةم الردددداون خ ووووووووووووووووووووووووالشيالسيوووووووووود محموووود ا  ددددددددددددددددددة نهدددد  تر0202سدددنة  

 . الدر ية وألاو ا ةلتكصي ه ةوري ة أ    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ة0202أة    سنة  16املواف   1441شعبان  ا   00ةوود  ت سو   ن يو  تاة  ف  

ن  ع    .وزيوووووووور الشؤون الدينية وألاوقاف خ، رئسسووووووووا لديووووووووانووووووووووووووووالسيوووووود محمد الشيي 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ،0202أبريل سقة  96املوا د  9339شعبان عاي  03مرسوي تقمي   مؤر     

 .يتضمر إهها  مهاي ممك  بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
 

 
 

 

 ،0202أبريل سقة  96املوا د  9339شعبان عاي  03مرسوي تقمي   مؤر     

 .تعييوووووووووووووور رئيوووووووووووووووووووووووو  ديووووووووووووووان وزير الشؤون الدينية وألاوقاف يتضمر 
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 ه9339رمضان عاي  91ألاربعا                        00 الجريدة الرسمية العدد

 ي0202مايو سقة  9املوا د                              

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   العو  والتر ي   والضوان الادتواع ة -

 تنهة( 0ال ة م ) 148و  4 – 66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد  ن -

واملتعصدددد   1628روليددددو سددددنة  0املوافدددد   1428ةتضددددان  ددددا   01املدددداة  فدددد   10 – 28و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم -

 تنهة 2ةالتةا دة املعدل واملتومة ال سيوا املادم 

واملتعصدددد   1628روليددددو سددددنة  0املوافدددد   1428ةتضددددان  ددددا   01املدددداة  فدددد   14 – 28و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم -

 واملتومةاملعدل  دتواع الا ةالتياتا  املكص  ن ف  تجال الضوان 

واملتعصد  بعال دا   1662أة  د  سدنة  01املوافد   1412ةتضدان  دا   02املاة  فد   11-62و وةتض   الةا ون -

 العو ةاملعدل واملتومة

 0222روليدددددددو سدددددددنة  10املوافددددددد   1402دوددددددداد  الثا يدددددددة  دددددددا   16املددددددداة  فددددددد   28- 22و وةتضددددددد   ألاتددددددد  ة دددددددم -

 وتيةةواملتضون الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العو

واملتعصدددددد   0222ف  اردددددد  سددددددنة  08املوافدددددد   1406عدددددد    ددددددا   12املدددددداة  فدددددد   22-22و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم -

 ةاملناي ا  ف  تجال الضوان الادتواع ة

ديسدو   سدنة  02املوافد   1441املاة  ف  أول دواد  ألاول   ا   822 – 16و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 ولةواملتضون تعي ن الوي   ألا  0216

 0216ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا  2املاة  فد   21– 02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

أة  دددد  سددددنة  10املوافدددد   1406ة يددددع الثددددا ي  ددددا   6املدددداة  فدددد   104 – 22و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم -

 والتر ي  والضوان الادتواع ة الو  رحدد عال يا  وي   العو  0222
 

 :أتيوووووووووووووووووووووووووووووووايوووووووووو  مووووووووووووووووووووووووووويرس

 ادددد  لددددوا امل سدددو   لددد   حدردددد كي يدددا  تواعددددصة ال رددداط بعدددد السدددن الةا و يددددة  :املوووادة ألاولوووى

 املدددددددددددددداة  10 -28تددددددددددددددن الةددددددددددددددا ون ة ددددددددددددددم  2سددددددددددددددنة  يبيةددددددددددددددا   كددددددددددددددا  املددددددددددددددادم ( 22)لصتةا ددددددددددددددد سددددددددددددددت ن 

 .واملتعص  ةالتةا دة املعدل و املتوم 1628روليو سنة  0املواف   1428ةتضان  ا   01ف   
 

 

 املوا د 9339رمضان عاي  0مؤر      920- 02مرسوي تقمي   رق  

 ،، يحدد  يميات موابلة النشا  بعد سر التقاعد0202سقة   أبريل 12 
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رختاة ةيص  تنه تواعصة  را ه بعدد السدن الةا و يدة لصتةا ددة ة أن (م)روكن العات   :0املادة 

 . سنوا ( 0)ف   دود  وس 
 

الو  ا تاة تواعصة  را ه بعد السدن الةا و يدة لصتةا دد  ةددرم ( م)رج      العات   :1املادة 

 أشدددددر  ( 8) صددددد  تكتدددددوب وتددددداة  وتوضددددد ي تدددددن   فددددده ردددددودا لدددددد  الريئدددددة املسدددددتخدتة  بددددد  ثالثدددددة 

السدن الةا و يدة ل  الدة   د  التةا دد وفد  املةاةد  تسدصوه الريئدة املسدتخدتة وعد      ألا   تن 

 . رداا
 

 أن ر سددددددد   صبددددددده ملواعدددددددصة ال رددددددداط  لددددددد  الريئدددددددة املسدددددددتخدتةة ند الا تضدددددددا ة ( م)روكدددددددن العاتددددددد  

 .ةك  وسيصة أ    ةوا ف اا ةسالة توص    ص اا تع  شعاة ةاالستال 
 

ةفدددد   الددددة  ردددداط  نددددد  رددددداا  صدددد  تواعددددصة ال ردددداط بعددددد (م)رجدددد  أن ركددددون العاتدددد   :3املووووادة 

 .السن الةا و ية لصتةا د
 

الدددددو  ا تددددداة ( م)ال روكدددددن املسدددددتخد  ةفدددددض اسدددددتال  اليصددددد  املدددددودا تدددددن  ددددد   العاتددددد  : 3املوووووادة 

 .تواعصة  را ه بعد السن الةا و ية لصتةا د  بةا   كا  لوا امل سو 
 

 .ف  تص ه إلاداة  ( م)رج       ص  العات  
 

  د  التةا دد ةإةاد ده املن د دم  دالل تددم اقطودس ( م)ال روكن املستخد    الدة العاتد   :9املادة 

 .أ الث 0سنوا  املو وةم ف  املادم ( 0)
 

تواعددددصة  رددددا ه بعددددد السددددن الةا و يددددة (  )ا تدددداة ( ال ددددي)الددددو  ( م)رتعدددد ن   دددد  العاتدددد   :0املووووادة 

 صدد  سددنة أن رةددد  ( 20)سددن اقطوددس والسددت ن لصتةا ددد و  غدد  فدد  الاسددت ادم تددن التةا ددد  بدد  

 .    ألا  ة تن  اة خ إلا الة     التةا د امل  ة ( 0)إلا الة     التةا د  ب  شر  ن 
 

( م)رجدد  أن رةددد   صدد  إلا الددة   دد  التةا ددد تكتو ددا وتاة ددا وتوضدديا و ددودا تددن  دد   العاتدد  

 . لد  الريئة املستخدتةة وف  تةاة  تسصوه الريئة املستخدتة وع   رداا
 

 

    التةا دد اةتددا  تدن سدن  ودس ( م)روكن املستخد   ن رة ة  صةاعيا   الة العات   :8املادة 

 .وتا فوق  سنة  اتصة( 20)وست ن 
 

 .ر ر  لوا الةا ون ف  اقج  دم ال سوية للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبية: 6املادة 
 

 .0202أة    سنة  82املواف   1441ةتضان  ا   2  ة ةاقجلاع  ف    

 عبد العزيز جراد              
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 ه9339رمضان عاي  09الؤمس                  06 الجريدة الرسمية العدد

 ي0202مايو سقة  93املوا د                              
 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416  ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا 8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02اة  فدددد  املدددد 22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11ضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم و وةت -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0 املواف  1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 .0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441دودداد  ألاولدد   ددا  املدداة  فدد  أول  822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 ، 0202سقة  مايو  93املوا د  9339رمضان  09مؤر      909 -02مرسوي تقمي   رق  

يتضمر تمديد إجرا  ال جر الجزئي املنزل  وت ديد العمل بق اي الوقاية مر ا كشار و ا  

 ومكا حته، ( 96 – و يد ) يةو   ورو ا 
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 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441 ددددا   ةددددد  02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

ة 0202أة  د  سدنة  16املوافد   1441شدعبان  دا   00املاة  ف   122 -02و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) ف  و   وةو ا واملتضون  جدرد العو  ةنظا  الو ارة تن ا تراة و ا  

ة 0202أة  د  سدنة  08املوافد   1441شدعبان  دا   06املداة  فد   120 -02و وةتضد   امل سدو  التن يدو  ة دم -

 واملتضددددددون  ودرددددددد  ددددددد ا  اقحجدددددد  اقجل ددددددي املنيلدددددد  املتخددددددو فدددددد    دددددداة الو ارددددددة تددددددن ا تردددددداة و ددددددا  ف دددددد و   وةو ددددددا 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) 

 :يووووووووووووووووووأتووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

 اددد  لددوا امل سددو   لدد   ودرددد  ددد ا  اقحجدد  اقجل ددي املنيلدد  و جدرددد العودد  ةنظددا  : املووادة ألاولووى

 .وتكافحته( 16- وفيد ) و ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا ال
 

و اردة و جددد العود  ةتدداة    ال روتداة( 10)اقجل ي املنيلد  ملددم  وسدة  رد د اقحج  ود  ر   :0املادة 

ةاملن ددددو   ص اددددا فدددد  أ كددددا  امل سددددوت ن وتكافحته( 16- وفيددددد ) تددددن ا تردددداة و ددددا  ف دددد و   وةو ددددا 

أة  دددددد  سددددددنة  08و  16املدددددداة  ن   دددددد  التددددددوال   فدددددد    120 – 02وة ددددددم  122 – 02التن يددددددور ن ة ددددددم 

 .واملو وة ن أ الث 0202
 

ة و بةدى 0202تدارو سدنة  10أ الثةاةتددا  تدن  0تس   التداة   املن و   ص اا فد  املدادم  :1املادة

 .0202تارو سنة  06تيبةة  ل  غارة 
 

تدددن ا تردددداة و ددددا  الو ارددددة  بةددددى تيبةددددةةتجو  التدددداة   املن ددددو   ص اددددا بعندددوان  ظددددا    : 3املوووادة

 .املعوول ةهوتكافحتهةةوود  التنظيم ( 16- وفيد) وةو ا 
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم ال سوية  : 3 املادة
      

  .0202تارو سنة  14املواف   1441ةتضان  ا   01  ة ةاقجلاع  ف         

             

 عبد العزيز جراد                                                  
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 ه9339رمضان عاي  08الؤمس                         12 الجريدة الرسمية العدد

 ي0202مايو سقة  09املوا د                        
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضدددون  دددا ون  1622رو يدددو سدددنة  2املوافددد   1822عددد    دددا   12املددداة  فددد   102-22 و وةتضددد   ألاتددد  ة دددم-

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 عا  لصوري ة العووتيةةالةا ون ألاساس ي ال

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصددد   0210ف  اردد  سدددنة  01املوافددد   1488ة يدددع ألاول  ددا   02فدد   املددداة  22-10و وةتضدد   الةدددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11  ف  املاة  11-12و وةتض الةا ون ة م -

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 ة0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

 

 ، 0202سقة  مايو  02املوا د  9339رمضان  00مؤر      900 -02مرسوي تقمي   رق  

 املوا د 9339رج  عاي  06املؤر      02 – 02يعدل ويتم  املرسوي التقمي   رق  

ال   يحدد التدابية التكميلية للوقاية مر ا كشار و ا   يةو   0202مار  سقة  03 

 ومكا حته، ( 96 – و يد ) ورو ا 
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ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16ال عاسدد ي ة ددم و وةتضدد   امل سددو  -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02تن يددددو  ة ددددم و وةتضدددد   امل سددددو  ال- 

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 

 0202تدددداة  سددددنة  04املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   06املدددداة  فددد   22 -02و وةتضددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  -

 وتكافحتهة( 16- وفيد ) صو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا كويصية لالو  رحدد التداة   الت

 :أتيوووووووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

 امل سدددددو  التن يدددددو  ة دددددم تعددددددر  و  توددددديم بعدددددض أ كدددددا   ادددددد  لدددددوا امل سدددددو   لددددد  : املوووووادة ألاولوووووى

الدددددددو  رحددددددددد التدددددددداة    0202تددددددداة  سدددددددنة  04املوافددددددد   1441ةدددددددد   دددددددا   06املددددددداة  فددددددد   22 -02

 .وتكافحته( 16- وفيد ) التكويصية لصو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 املوافدددد  1441ةددددد   ددددا   06املدددداة  فدددد   22 -02امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم  ددددتوم أ كددددا  : 0املووووادة 

ة و حددد ة كودددا 0تكددد ة  18و  1تكددد ة  18تكددد ة و  18واملدددو وة أ دددالثة ةودددواد  0202تددداة  سدددنة  04 

 :روتي

 .يعد كول   د ا  و اعيا تصلتاةاة دا  الةناا الواق :  تك ة  18املادم " 
 

تدددددددداكن رجدددددددد  أن ر  ددددددددد  دويددددددددع ألاشددددددددطا ة وفدددددددد   دددددددد  الظ و ةالةندددددددداا الددددددددواق  فدددددددد  الي قةوألا      

 اقجوردددددددوةةة وكدددددددوا فددددددد  ال ضدددددددا ا  امل تو دددددددة او امل صةدددددددة ال دددددددي تسدددددددتةب  العووتيدددددددةةوأتاكن العوددددددد 

السددددددديوا املاسسدددددددا  وإلاداةا  العووتيدددددددةة وامل افددددددد  العووتيدددددددة ة وتاسسدددددددا   ةددددددددرم اقطددددددددتا ة 

 ."وألاتاكن التجاة ة 
 

 صددل   دد   داةم وتاسسددة تسددتةب  اقجوروةةوكددوا  دد  شددطمل رودداة   رددا ا : 1تكدد ة  18املددادم " 

ة ددددددا  الةنددددداا الدددددواق   جاة دددددا أو رةدددددد   ددددددتا ةةو  شدددددك  تدددددن ألاشدددددكالةةاالتتثال لردددددوا الالتددددديا  ةا

 .وف   ا ت اتهةةك  الوساع ة ةوا ف  ذل  الاستعا ة ةالةوم العووتية

رصدددددل  دويدددددع ألا دددددوان العودددددوتي ن املدددددالص ن ةالسدددددر    ددددد  فددددد   التةيدددددد ال ددددداة  ةوادددددد  اة ددددددا     

 ."الةناا الواق  
 

الةندددددداا الددددددواق  لددددددو  دددددد  وسدددددديصة تنتجددددددة عددددددنا يا أو ت ددددددنعة ة دددددد ة   فيددددددة : 0تكدددددد ة  18املددددددادم " 

 . "( 16- وفيد)وتودرة لصو ارة تن و ا  ف  و   وةو ا
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 06املدددداة  فدددد   22 -02التن يددددو  ة ددددم تددددن امل سددددو  ( 0ال ةدددد م ) 12 ددددتوم أ كددددا  املددددادم : 1املووووادة 

 :تيواملو وة أ الثةكوا رو 0202تاة  سنة  04املواف   1441ةد   ا  
 

 (.ةدون ت ي  :.....................................................................................................)12املادم " 
 

 دد  شددطمل رن ادد   ددداة   اقحجدد  واة دددا  الةندداا الددواق  و وا ددد التبا ددد والو ارددة وأ كددا  لددوا      

 ."امل سو ةرةع  حت  اعصة العةو ا  املن و   ص اا ف   ا ون العةو ا  
 

للجوروة دددددددة اقجلاع  دددددددة الدروة ا يدددددددة ال سدددددددوية ر رددددددد  لدددددددوا امل سدددددددو  فددددددد  اقج  ددددددددم  :3املوووووووادة 

 .الرعبية

  .0202تارو سنة  02املواف   1441ةتضان  ا   02  ة ةاقجلاع  ف        

             

 عبد العزيز جراد                                                        
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 ه9339عاي  شوال 0 لسبتا                             19 الجريدة الرسمية العدد

 ي0202مايو سقة  12املوا د                       
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422الثا يدددددة  دددددا  دودددددداد   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12ملدددددددداة  فدددددددد  ا 18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218نة غرددددت سدددد 4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 

 ، 0202سقة  مايو  08املوا د  9339شوال  3مؤر      919 -02مرسوي تقمي   رق  

يتضمر تمديد إجرا  ال جر الجزئي املنزل  مت تعديل أوقاته وت ديد العمل بق اي الوقاية 

 ومكا حته، ( 96 – و يد )مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 
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 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املداة  فد    21-02و وةتض   امل سو  ال عاسد ي ة دم -

 .واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

  .ن و  الال ةة ةهوالوتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 :أتيوووووووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

و ا ددددده أ ادددددد  لدددددوا امل سدددددو   لددددد   ودردددددد  دددددد ا  اقحجددددد  اقجل دددددي املنيلددددد  تدددددع تعددددددر  : املوووووادة ألاولوووووى

 .وتكافحته (16- وفيد )و جدرد العو  ةنظا  الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 .0202تارو سنة  82روتاةاةتدا  تن  (10)رودد  د ا  اقحج  املنيل  ملدم  وسة  ر  : 0املادة 
 

ريبدددد  حجدددد  تنيلدددد  تددددن السددددا ة السددددابعة تسددددا   لدددد  غارةالسددددا ة السددددابعة تددددن عددددباح  :1املووووادة 

 .هأد ا 0و  4     ات  والرا  الو ن ةاست نا  الوالرا  املو وةم ف  املاد  ن .ال د
 

ريب  حج  دل ي تنيل  تن السا ة اقطاتسة تسدا   لد  غاردة السدابعة تدن عدباح ال دد  :3املادة 

    والرا  ةا نة و جارة والبصيدم و صوسان و ياة  و  ي  ويو واقجلاع  وسديي  وسديد  ةصعبدا  

 . يبايم و  ن الدف  و و ناةة و سنيينة واملدرة وول ان و  ج ةو     د 
 

اقجل ددي املنيلدد  املددو وة أ الثةوالرددا   اتن سددت وسددعيدم و رص ددي   ال يعنددي  ودرددد اقحجدد   :3املووادة 

و ندو  وتست يد لوث الوالرا  تن ةفدع ك د  للحجد    د  ا   بةدى  ا دعة لتدداة    ظدا  الو اردة 

 .وتكافحته( 16- وفيد )تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

الو ارددددة تددددن ا تردددداة و ددددا   بةددددى تيبةددددةةتجو  التدددداة   املن ددددو   ص اددددا بعنددددوان  ظددددا   :9املووووادة 

 .ةةوود  التنظيم املعوول ةه( 16- وفيد)ف  و   وةو ا 
 

للجوروة دددددددة اقجلاع  دددددددة الدروة ا يدددددددة ال سدددددددوية ر رددددددد  لدددددددوا امل سدددددددو  فددددددد  اقج  ددددددددم  :0املوووووووادة 

 .الرعبية

   .0202تارو سنة  02املواف   1441شوال  ا   0ف    ة ةاقجلاع        

             

 عبد العزيز جراد                                                               
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 ه9339عاي شوال  93 ألاحد                                  13 الجريدة الرسمية العدد

 0202سقة يو يو 0املوا د                                      

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،
 ةنا       ة    وي   املاليةة -

 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66و نا      الدستوةةالسيوا املاد ان  -

واملتضدون  دا ون  0216روليدو سدنة  2املوافد   1424شدوال  دا   2املداة  فد   12-24و وةتض   الةا ون ة دم  -

 املالية املعدل واملتومة

 0216ديسدددددددو   سدددددددنة  11املوافددددددد   1441ة يدددددددع الثدددددددا ي  دددددددا   14املددددددداة  فددددددد   14-16و وةتضددددددد   الةدددددددا ون ة دددددددم -

 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441أول دودداد  ألاولدد   ددا   املدداة  فدد  822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

 1662روليدو سدنة  18املوافد  1416ة يدع ألاول  دا  16املداة  فد   002-62و وةتض   امل سدو  التن يدو  ة دم  -

 واملتعص  ةن ةا  الدولة لصتجر ية املعدل واملتومة

 :أتيوووووووووووووووووووووو  مايووووووووووووووويرس

ا تودددددددداد دفددددددددع  دددددددددةث تاعتددددددددان و وسددددددددون تصيددددددددون  0202رصغدددددددد  تددددددددن ت يا يددددددددة سددددددددنة : املووووووووادة ألاولووووووووى

وة  دددددددددددددددددددددددددددددة ة  ددددددددددددددددددددددددددددداتد  ددددددددددددددددددددددددددددددةلا تاعتدددددددددددددددددددددددددددددان و وسدددددددددددددددددددددددددددددون تصيدددددددددددددددددددددددددددددون ( دج002.222.222)درنددددددددددددددددددددددددددددداة

 املن ددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددا )تةيدددددددددددددددددان فدددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددددابع الناددددددددددددددددا ي ( دج002.222.222)درندددددددددددددددداة

  0216ديسدددددو   سدددددنة 11وافددددد  امل 1441ة يدددددع الثدددددا ي  دددددا   14املددددداة  فددددد    14-16فددددد  الةدددددا ون ة دددددم 

 .امللح  باوا امل سو " أ" بةا للجدول ( 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 
 

ا تودددددددداد دفدددددددع  دددددددددةث تاعتدددددددان و وسددددددددون تصيددددددددون  0202مل يا يدددددددة سددددددددنة  رخ ددددددددمل: ا يووووووووةاملوووووووادة ال

وة  دددددددددددددددددددددددددددددة ة  ددددددددددددددددددددددددددددداتد  ددددددددددددددددددددددددددددددةلا تاعتدددددددددددددددددددددددددددددان و وسدددددددددددددددددددددددددددددون تصيدددددددددددددددددددددددددددددون ( دج002.222.222)درنددددددددددددددددددددددددددددداة

 املن ددددددددددددددددو   ص اددددددددددددددددا)ن فدددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددا  ذا  اليددددددددددددددددابع الناددددددددددددددددا ي رةيدددددددددددددددددا( دج002.222.222)درندددددددددددددددداة

 ،0202املوا د اول يو يو سقة  9339شوال عاي  6   مؤر   918 -02مرسوي تقمي   رق  

 .حس  كل قطاع 0202يعدل توزنت  مقات ميزا ية الدولة للت هيز لسقة 
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  0216ديسددددو   سددددنة 11املوافدددد   1441ة يددددع الثددددا ي  ددددا   14املدددداة  فدددد    14-16فدددد  الةددددا ون ة ددددم  

 .امللح  باوا امل سو " ب" بةا للجدول ( 0202واملتضون  ا ون املالية لسنة 
 

لجوروة دددددة اقجلاع  دددددة الدروة ا يدددددة ر رددددد  لدددددوا امل سدددددو  فددددد  اقج  ددددددم ال سدددددوية ل:  ال وووووةاملوووووادة ال

 .الرعبية

 .0202املواف  أول رو يو سنة  1441شوال  ا   6  ة ةاقجلاع  ف  

 

 عبد العزيز جراد         

 

 دووامل ح
 تسالوا  اااعية" أ"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )                

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 002.222 002.222 ا تيا ي لن ةا  غ   تتو عة-

 032.222 032.222 ..................................امل موع

 

 تسالوا  اااعية" ب"اقجدول 

 (ةآال  الد ا   )                    

 القطاع
 املبالغ امللغاة

 ر صة البة امج اعتماد الد ت

 002.222 002.222 د م اقطدتا  املنتجة -

 032.222 032.222 ..................................:امل موع
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 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622  ي سددددددنة ددددددا 02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دوداد  الثا يدة 16 املاة  ف  28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 واملتعص  ةالبصدرةة 0211رو يو سنة 00املواف   1480ةد   ا   02املاة  ف  12-11و وةتض   الةا ون ة م  -

 واملتعص  ةالوالرةة 0210ف  ار  سنة  01املواف   1488ة يع ألاول  ا   02املاة  ف    22-10و وةتض   الةا ون ة م -

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)ية الدولية واملتضون  ر  الصواعح الصح

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

  .والن و  الال ةة ةهوتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 

 

 ، 0202سقة  يو يو  0املوا د  9339شوال  93مؤر      933 -02مرسوي تقمي   رق  

 ومكا حته، ( 96 – و يد )يتضمر تعديل   اي الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 
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 :أتيوووووووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

 ظدددددا  الو اردددددة تدددددن ا ترددددداة و دددددا  ف ددددد و   وةو دددددا عددددددر   ادددددد  لدددددوا امل سدددددو   لددددد  ت: املوووووادة ألاولوووووى

ة دم ةاملن و   صيده فد  التنظديم املعودول ةدهةال سديوا امل سدو  التن يدو  وتكافحته (16- وفيد )

واملدددددو وة ا دددددالث وتجودددددوا  0202تددددداة  سدددددنة 01املوافددددد   1441ةدددددد   دددددا   02فددددد  املددددداة   02-26

 .الن و  الال ةة ةه
 

 :ر تي تعدر  النظا  املن و   صيه فياملادم أ الثةال : 0املادة 

 تعل ل امل ا بة الصحية ةالنظ  ال   يوة الو عية الو اعيةة  -

 .والتجاة ة واقطدتا يةإلاستئنا  التدة ج  واملكي  لبعض ال رية إلا ت ادرة  -
 

ردددتم تعل دددل امل ا بدددة الصدددحية تدددن  بددد  امل ددداقي املعنيدددة تدددن  دددالل اسدددت ا يجية لصكرددد   :1املوووادة 

املبكددددد ةال سددددديوا   دددددد  تسدددددتو  ةدددددداة اقطيددددد  املحتوصدددددة وفحددددددمل اسددددد اداف  لكدددددد   ددددداال  ألاشددددددطا  

  وةو ددددددددااملرددددددددتبه فدددددددد  اعدددددددداة ام و املحييدددددددد ن بامةكضدددددددد وةم لكسدددددددد  سصسددددددددصة ا تةددددددددال و ددددددددا  ف دددددددد و  

 (.16 – وفيد ) 
 

رتو ددددددددد  اسدددددددددتئنا  ال ردددددددددا ا  إلا ت دددددددددادرة املن دددددددددو   ص ادددددددددا فددددددددد  أ كدددددددددا  فددددددددد  لدددددددددوا  :3املوووووووووادة 

 أو التجوعدددا ة/ امل سدددو ة    شددد ط التةيدددد ال ددداة  ةتدددداة   الو اردددة الصدددحية فددد  أتددداكن العوددد  و

تعداتص ن و التيبي  ال اة  ل  و و وال  الو ارة الصحية اقطاعة ةك   راط تن  د   دويدع امل

 .والتجاة وامل   ة ن

ي ادم     ألا كا  التر  عية مالتنظيوية امليبةة ف  تجال الو ارة الصحية وألاتدن و د   

( 16- وفيدد)العو ة رتعد ن   د  الريئدا  املسدتخدتة  دةاج  دداة   الو اردة تدن و دا  ف د و   وةو دا

 .وألاتن واقحوارة تنه  ون  وا د التنظيم التةني لصعو  والو ارة الصحية
 

 

 رددددد  مل ةاسدددددتئنا  ال رددددداط   ددددد  تسدددددتو   يددددداا البندددددا  وألاشددددد ال العووتيدددددة والددددد  ة :3املوووووادة 

الرندسدددددددددة املعواة دددددددددة والعوددددددددد ان والرندسدددددددددة )ةودددددددددا فددددددددد  ذلددددددددد   رددددددددداط املناولدددددددددة وتكا ددددددددد  الدةاسدددددددددا  

 .ة    أن رةع      ا   املاسسا   نظيم  ة  املستخدت ن(املد ية

 عددددبا ا ( 0)  دددد   اتدددد  التدددد اب الددددو ني تددددن السددددا ة اقطاتسددددة  ردددد  مل ةنةدددد  املسددددتخدت ن 

تسدا اةف  رد  التةيدد ةتدداة   اقحواردة وألاتدن ال دي  وص ادا السدصيا  ( 2) لد  غاردة السدا ة السدابعة 

 .العووتية ف  لوا املجال
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 0رتو دددد  بعددددث ألاشدددد ال فدددد  الوةشددددا  التابعددددة لصةيا ددددا  املن ددددو   ص اددددا فدددد  املددددادم  :9املووووادة 

اقحوارددددة ال  درددددة لصعوددددالةال سدددديوا ألا نعددددة    دددد  تددددد   ةيددددد املسددددتخدت ن ةتددددوف    جر دددديا ا الثة

 الوا يدددددددددة والة دددددددددايا  واقطدددددددددوذا ة و  ددددددددد   خيددددددددديط ألاشددددددددد ال و نظددددددددديم رددددددددد و  إلاردددددددددوا  وإلا عدددددددددا  

 داة   اقحوارةةال سيوا التبا د اقجسد  والنظافة والتير د  املندتظم ملحدال        حو  حت   فيه

 .وأتاكن العو 

كودا رجد  ان رخضددع اسدتعوال وسدداع   ةد  العوددال وآلاال  وت كبدا  الوةشددا ةملتيصبا   

 .البو و وال  الصحيةةالسيوا التنظي  املنتظم والتير   اليوتي
 

 ردددددد  مل ةاسددددددت نا  ال رددددددا ا  التجاة ددددددة واقطدتا يددددددة وفدددددد  الردددددد وط املن ددددددو   ص اددددددا :0املووووووادة 

 :أ الثةو خمل 4ف  املادم  

 د  فيي اقطل  والبنا  والت عيمل والنجاةم وال باغة اقح في نةالسيوا-

 .و اال  الس  -

 .الو اال  العةاة ة-

 .ةيع املنتجا  التةصيدرة-

  را ا   عالح ألا ورة واقطيا ةة-

 . راط ال يا ة والت صيح-

 .دوا  املنيلية والدركوة  جاةم ألا -

 . جاةم الصواي  ال  ا ية-

 . جاةم ألالعاب والصع -

 .واقحصو ا  امل  با -

 .ةيع املثلجا  واملر و ا   ن       وصرا-

 (.ةيع الودبا  الس  عة املحوولة فةط)تحال  إلا عا  الس   -

 . جاةم ألاف شة وأ ورة التوثيث-

 . جاةم ألادرلم الكر وتنيلية-

 .ةيع تستحض ا  التجوي  والنظافة-

 . جاةم الوةود واملرا   وألا راب-
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 .ال و وغ اف  و را ا  سح  املخييا  و  خ الوثاع استودرولا  الت و   -

 .امل شا ةةاست نا  اقحواتا -

 .وغسصرا عيا ة السياةا  و عال را-

 .املعاة  ال نية-

 . جاةم ألادوا  املوسيةية-

 . جاةم التح  وألاثاث الةدرم-

 .املكتبا  والوةا ا -

 . ا ا  اقحال ة اقطاعة ةال دال-

 .اسواق املواش ي-
 

رجدد  ان رحدد   تختصدد  املتعدداتص ن والتجدداة املعنيدد ن   دد  و ددع  ظددا  و ددا ي لصو افةددة  :8املووادة 

 : نا  تواةس ااة    ان يرو    وعااقطاعة ةال را ا  امل  مل ةاست

 .ف   اة دا  الةناا الواق -

 . ل اق التداة   املا عة والو اعية ف  ألاتاكن-

ودا صرددددددا   دددددد   حددددددو يسددددددوح ةددددددا ت ا  املسددددددافة  نظدددددديم املدددددددا   و ددددددواة   إلا تظدددددداة  دددددداةج املحددددددال  -

 .والتبا د اقجسد ةتع  حدرد  دد ألاشطا  املتواددرن ف  تكان وا د

  حدرددددددددد ا جددددددددداث وا دددددددددد لصسددددددددد   دا ددددددددد  املحددددددددال ةو و دددددددددع  التدددددددددا  وا دددددددددحة   ددددددددد  ألاة  و دددددددددوادل -

 .تن أد    اد   ةا ع الل اعن

 .و ع تو حا  تير م لأل ورة ف  املدا  -

 .ة كحولية  حت      امل   ة ن والل اعنو ع تحالي  تاعي -

 . نظي  املحال  وألاتاكن و ير  لا روتيا-

 . ير   الةيع النةدرة وألاوةاق امل  فية-

الوا يدددة والة ددددايا  واملنادرددد  او املعددددا  اليبيددددة   دددوف   عدددنادر  تخ  دددة لصتخص ددددون ألا نعدددة-

 .املستعوصة
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رجدددددد  ان رددددددتم  رددددداط  ا ددددددا  اقحال ددددددة اقطاعدددددة ةال دددددددال  ددددددن    ددددد   ظددددددا  املوا يددددددد  :6املوووووادة 

 والتةيددددددددد ال دددددددداة  ةإللاتيددددددددة اة دددددددددا  الةندددددددداا الددددددددواق  تددددددددن  بدددددددد  اقحددددددددالق والل ونةو حدرددددددددد الددددددددد ول 

ة  دددد  ألاكثدددد ة وكددددوا  نظيدددد  املحدددد  وادوا  و لددددواي  اقحال ددددة املسددددتعوصة (0) لدددد  املحدددد  بشط دددد ن 

 .و ير  لا
 

عيددد ن   ددد  تسددداول  اسدددواق اقطضددد  وال واكددده وألاسدددواق وال ضدددا ا  الك ددد   لصبيدددع رت :92املوووادة 

 اقجواة ةةوكدددددددوا اسدددددددواق املاشدددددددية ألاسدددددددبو بةةالتيبي  ال ددددددداة  قجويدددددددع  دددددددداة   الو اردددددددة الصدددددددحية

املن ددو   صدادداةوف   إلاتتثددال لراةالسدديوا فيوددا رخددمل اة دددا  الةندداا الددواق  والتبا ددد اقجسددد  

تحاليد  تاعيدة كحوليةةوكدوا ت ا بدة  وصيدا  الدد ول و نظيوردا تدن  دالل  و ير   ألاتداكن و دوف   

اسدتخدا  أدردلم الكردد  اقح اة ةوو دع  التددا  فدوق تود ا    كددة املد   ة ن  ددن    د  و ددع 

 . يوط وألواح إلاشاةم
 

 كودددددددددددددا رتعددددددددددددد ن .رتعددددددددددددد ن   ددددددددددددد  الل ددددددددددددداعن واملددددددددددددد   ة ن اة ددددددددددددددا  الةنددددددددددددداا الدددددددددددددواق   دباة دددددددددددددا :99املوووووووووووووادة 

 .وتس    املاسسا ة حت تساولي امةف   إلاتتثال لروا إلاللا     تساول  
 

رتعد ن   د  اللجندة الوالعيدة املكص دة ةت سدي  العود  الةيداع  لصو اردة تدن و دا  ف د و   :90املادة 

ةو الت سددي  تدددع ت ددداقي وتكافحتدده املن دددو   ص ادددا فدد  التنظددديم املعودددول ةه( 16 – وفيدددد ) وةو ددا

 جوا ددددددددددددددددددددددددددددا  إلا صيويددددددددددددددددددددددددددددة وت دددددددددددددددددددددددددددداقي ألاتنةةالسددددددددددددددددددددددددددددر ةالصددددددددددددددددددددددددددددحة وامل دددددددددددددددددددددددددددداقي البيي  ددددددددددددددددددددددددددددة واق

 .   فيوا رخ هة     يبي  تجو  التداة   الو اعية
 

الدولة املالصون  وان ت ا بدة  يبيد   دداة   الو اردة   تول  السصيا  املالصة وا وان :91املادة 

الريئددددددا  املسددددددتخدتة واملسددددددي  رن  واقحوارددددددة املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد  التنظدددددديم املعوددددددول ةدددددده تددددددن  بدددددد 

 .والتجاة واقح في ن

ردددددددداد   ددددددددد  إلاتتثددددددددال لرددددددددوث التددددددددداة    لدددددددد  غصدددددددد  وو دددددددد  ال ردددددددداط إلا ت دددددددداد  والتجدددددددداة   

املعندددددديةدون إلا ددددددالل ةتيبيدددددد  العةو ددددددا  املن ددددددو   ص اددددددا فدددددد  الةددددددوا  ن والتنظيوددددددا   واقطدددددددتاتي

 .املعوول باا
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  بةددددددددى تيبةددددددددة  ددددددددداة   اقحوارددددددددة ألا دددددددد   ال ددددددددي  ددددددددم ا خاذلددددددددا فدددددددد    دددددددداة  ظددددددددا  الو ارددددددددة  :93املووووووووادة 

 .وتكافحته( 16 - وفيد)تن و ا  ف  و   وةو ا
 

 . صغ  دويع ألا كا  املخال ة لروا امل سو  :93املادة 
 

 0202رو يو سنة  2تس   أ كا  لوا امل سو  اةتدا  تن  :99املادة 
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةال سوية ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم  :90املادة 

  .0202سنة رو يو  2املواف   1441شوال  ا   10  ة ةاقجلاع  ف              

             

 عبد العزيز جراد                                                            
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 ه9339عاي شوال  00 ألاحد                            13 الجريدة الرسمية العدد

 0202سقة يو يو 93املوا د                               

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02املوافددددددددددد   1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 نظيوهة املعدل واملتومةواملتضون  وديه النة  ال    و  

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400دودددداد  الثا يددددة  ددددا   02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

تضدون وامل 0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

واملتعصددددددد   0211رو يددددددو سددددددنة 00املوافدددددد   1480ةددددددد   ددددددا   02املدددددداة  فدددددد  12-11و وةتضدددددد   الةددددددا ون ة ددددددم  -

 ةالبصدرةة

واملتعصدد   0210ف  اردد  سددنة  01املوافدد   1488ة يددع ألاول  ددا   02املدداة  فدد    22-10و وةتضدد   الةددا ون ة ددم -

 ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12الةا ون ة م  و وةتض

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

ديسددو   سددنة  02املوافدد   1441املدداة  فدد  أول دودداد  ألاولدد   ددا   822-16و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216

 

 ، 0202سقة  يو يو  91املوا د  9339شوال  09مؤر      936 -02مرسوي تقمي   رق  

يتضمر تعديل ال جر املنزل  و التدابية املت  ة    إطار   اي الوقاية مر ا كشار و ا   يةو  

 ومكا حته، ( 96 – و يد ) ورو ا 
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 0202ددا  ي سدنة  0املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   2املاة  ف    21-02و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

  .والن و  الال ةة ةهوتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص   ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 :أتيوووووووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

 

 ظدددا  اقحجدد  املنيلدد  وكددوا التددداة   املتخددوم فدد    دداة عدددر   اددد  لددوا امل سددو   لدد  ت: املووادة ألاولووى

 ةاملن ددددددددددددددددو   صيددددددددددددددددهوتكافحته (16- وفيددددددددددددددددد )الو ارددددددددددددددددة تددددددددددددددددن ا تردددددددددددددددداة و ددددددددددددددددا  ف دددددددددددددددد و   وةو ددددددددددددددددا 

 1441ةددد   ددا   02فدد  املدداة   26-02ة ددم فدد  التنظدديم املعوددول ةددهةال سدديوا امل سددو  التن يددو   

 .واملو وة ا الث وتجووا الن و  الال ةة ةه 0202تاة  سنة 01املواف  
 

 ( 0)لددددديال  لددددد  غاردددددة السدددددا ة اقطاتسدددددة ( 2) خضدددددع قحجددددد  دل دددددي تنيلددددد  تدددددن السدددددا ة الثاتندددددة : 0املوووووادة 

 تددددددددددن عددددددددددباح رددددددددددو  ال دددددددددددةوالرا  أدةاة و الرددددددددددص  و ألاغددددددددددواط و أ  البددددددددددواق  و ةا نددددددددددة و ةجارددددددددددة و بسددددددددددك م

 و برددددددداة و البصيددددددددم و البدددددددو  م و اقجلاعددددددد  و اقجص دددددددة و سددددددديي  و سددددددديد  ةصعبدددددددا  و  ناةدددددددة و  سدددددددنيينة  

 و املدردددددة و املسدددددديصة و تعسدددددك  و وة صددددددة و ولددددد ان و ةدددددد ج ةدددددو     د و ةددددددوت دا  و  يسوسددددديصت و الددددددواد  

 .و   رصة و سوق أل ا  و  يبايم و غص يان
 

  صوسددددان   بسددددة و قحجدددد  املنيلدددد  والرددددا   اتن سددددت وتسددددت يد تددددن ال فددددع الك دددد   ددددد ا  ا :1املووووادة 

 اليدددددددداة   ارص ددددددددي  و البدددددددديض و تسددددددددت ا م و  املددددددددة و سددددددددكيكدم و سددددددددعيدم و ديجدددددددد  و   دددددددي  ويو و و

 .غ دارة   ن  ووش ت و   ن الدف   و النعاتة و تيصة و  ياة  و  ندو  و و
 

 روددددددددددددددد التددددددددددددد  يمل ةاسدددددددددددددت نا  ألا ردددددددددددددية التجاة دددددددددددددة واقطدتا يدددددددددددددة املن دددددددددددددو   ص ادددددددددددددا  :3املوووووووووووووادة 

 :ف  التنظيم املعوول ةهة ل  ألا رية التجاة ة واقطدتا ية املو وةم أد اثة     ات  والرا  الو ن

 ةيع املالبس وألا ورةة -

 تداة  تعصيم سيا ة السياةا ة- ا ا  اقحال ة لص سا ة -

 .ك ا  السياةا  -
 

رجدددد  أن رودددداة   ردددداط ةيددددع ألا ورددددة واملالبددددس  ددددون التةيددددد ال دددداة  ةتددددداة   الو ارددددة  :3ة املوووواد

واقحواردددة املن دددو   ص ادددا فددد  لدددوا امل سو ةالسددديوا و دددع تدددواد تيرددد م فددد  تتنددداول الل اعنة اعدددة 

و ظدددددد   ج  دددددد  تةددددددا  املالبددددددس وإلاسددددددتعوال الو يددددددد لألكيددددددا  تناددددددا املحصيدددددد  الكحوليددددددة املير مة

 . ج    ألا ورة البالستيكية  ند
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 رجددددد  أن ردددددتم  رددددداط  ا دددددا  اقحال دددددة اقطاعدددددة ةال سدددددا ة ن    ددددد   حدردددددد توا يددددددة :9املوووووادة 

تع التةيد ال اة  ةإللاتية اة ددا  اقحال دة والل و دة لصةنداا الواق ةو حدردد د دول املحد  لل دو ت ن 

 .ة  ة تستو م    ألاكث ةو نظي  و ير   املح  وكوا أدوا  ولواي  اقحال ة املستعوصة ( 0)
 

رودداة   رداط تعصدديم سدديا ة السدياةا ةف  ردد  التةيددد ال داة  ةتددداة   الو ارددة  رجدد  أن :0املوادة 

واقحواردددددددة املن دددددددو   ص ادددددددا فددددددد  لدددددددوا امل سدددددددو ةال سددددددديوا  للاتيدددددددة اة ددددددددا  الةنددددددداا الدددددددواق  والتبا دددددددد 

 .ة تستو ماقجسد  و و ع تواد تير م ف  املتناولةوكوا  نظي  و ير   املح  والسياةا  ة  
 

رج  أن رواة   راط ك ا  السياةا ةف  ر  التةيدد ال داة  ةتدداة   الو اردة واقحواردة  :8املادة 

 .السياةا  بعد     وصية ك ا  املن و   ص اا ف  لوا امل سو ةال سيوا  نظي  و ير   
 

رددددد  مل ةإسدددددت نا   ردددددا ا  النةددددد  اقحضددددد   وشدددددبه اقحضددددد   لصوسددددداف  ن ةاقحدددددافال  : 6املوووووادة 

 :و الت توا       ات  والرا  الو نة ف  ر  التةيد ال اة  ةتداة   الو ارة واقحوارة الا ية

 تنع د ول املساف  ن لوسيصة النة  دون اة دا  الةناا الواق ة -

 التير   املنتظم ملةا د وسيصة النة ة -

  للاتية فتح النوافو و   ادرلم ال او ة اليبيعيةة -

 ف  املتناولةو ع املواد املير م  -

 تن  ا ة استيعاب وسيصة النة ة( %02) حدرد  دد املساف  ن ةخوس ن ةاملاعة  -

  للاتية   ضاا وسيصة النة ةروتياةلعوصية التنظي  والتير  ة -

  للاتية ا ت ا  التبا د اقجسد      تستو  املحيا  واملوا  ة -

و جدد  تسددي    دددف  .ل أةددواب تختص ددة للاتيددة  نظدديم ال ددعود والندديول فدد  وسدداع  النةدد  تددن  ددال -

 .املساف  ن ةال سبة لوساع  النة  ال ي لرا ةاب وا د لت اد   ةا ع الل اعن
 

 ردد  مل ةاسددت نا  النةدد  ال دد د  اقحضدد   لسددياةا  ألاددد م   دد   اتدد  والرددا  الددو نة :92املووادة  

 :ف  ر  التةيد ال اة  ةتداة   الو ارة واقحوارة آلا ية

 الةناا الواق  ةال سبة لصساع  والل ونة  للاتية اة دا  -

  للاتية فتح النوافو  الل تسافة ال  صةة -

 و ع تواد تير م ف  املتناولة -
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 ألاكث ة    ( 0) حدرد  دد الل اعن ةإثن ن  -

 ةف  املةعد اقطص ي لسياةم ألاد م فةط( الل و  ن) للاتية و ع الل ون  -

 ةبرك  تنتظملعوصية التنظي  و التير     للاتية   ضاا سياةم ألاد م -

 .التنظي  املنتظم لصوسا د وتةاةض ألاةواب وتسا د ال أ  ةوادم تير م -
 

 :أ الثةةاست نا  ألا رية ألا ية 8ر  مل     الوالرا  املو وةم ف  املادم  :99املادة 

 .أو  ن       وصرا/ةيع املر و ا      أةع ة املةا   و -

 .أو  ن       وصرا/  ةيع البيتيا     ألاةع ة وامليا م وتحال  -
 

ربةدددددددى  سدددددددتئنا  ألا ردددددددية التجاة دددددددة واقطدتا يدددددددة املن دددددددو   ص ادددددددا فددددددد  أ كدددددددا  لدددددددوا  :90املوووووووادة 

ةدددة الو اعيةةالدددو  رتعددد ن   ددد  تختصددد  املتعددداتص ن والتجددداة املعتيددد ن امل سو ة ا دددعا لنظدددا  امل اف

 :و عهة    ان يرو    وعا

 الةناا الواق ة للاتية اة دا   -

  ر  التداة   املا عة والو اعية ف  املحال  وألاتاكنة  -

 دددددداةج املحددددددال  ودا صرددددددا   دددددد   حددددددو يسددددددوح ةددددددا ت ا  املسددددددافة  اة ظدددددد نظدددددديم املدددددددا   و ددددددواة   إلا ت -

 والتبا د اقجسد ةتع  حدرد  دد ألاشطا  املتواددرن ف  تكان وا دة

 و ددددددددوادل  ة و ددددددددع  التددددددددا  وا ددددددددحة   دددددددد  ألا  ا جدددددددداث وا ددددددددد لصسدددددددد   دا دددددددد  املحددددددددال ةو د حدردددددددد -

 تن أد    اد   ةا ع الل اعنة

 و ع تو حا  تير م لأل ورة ف  املدا  ة -

 و ع تواد تير م ف  تتناول امل   ة ن والل اعنةال سيوا املحالي  الكحولية املير مة -

  نظي  املحال  وألاتاكن و ير  لا روتياة -

 مل  فيةة ير   الةيع النةدرة وألاوةاق ا -

و ددددددددع عددددددددنادر  تخ  ددددددددة لصددددددددتخصمل تددددددددن ألا نعددددددددة والة ددددددددايا  واملنادردددددددد  أو ألاغدددددددد ا  ألا دددددددد    -

 .املستعوصة
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 رتعدددددددددددد ن   دددددددددددد  الل دددددددددددداعن واملدددددددددددد   ة ن إلاة دددددددددددددا  إلاللاتددددددددددددي لصةندددددددددددداا الواق ةكوددددددددددددا رتعدددددددددددد ن  :91املووووووووووووادة 

  ددددددد  أصدددددددحاب وتسددددددد    املاسسدددددددا ة حت تسددددددداولي ام فددددددد   ا تددددددد ا   يبيددددددد  الةوا دالصدددددددحية 

 .و داة   الو ارة واقحوارةةوكوا البو و وال  الصحية ال ي  وص اا السصيا  العووتية ف  لوا املجال
 

تدددددن تسدددددنخدتي املاسسدددددا  وإلاداةا  العووتيدددددة فددددد   يصدددددة  %02ر فدددددع  دددددد ا  و دددددع  :93املوووووادة 

 26-02تدن امل سدو  التن يدو  ة دم  2است ناعية تدفو ت ألاد ةاملن دو   صيده فد  أ كدا  املدادم 

 .واملو و أ الث 0202تاة  سنة 01املواف   1441ةد   ا   02ملاة  ف  ا
 

تدددددن تسدددددنخدتي إلا ت ددددداد  العودددددوتي واقطدددددا  فددددد   يصدددددة  %02ر فدددددع  دددددد ا  و دددددع  :93املوووووادة 

تدددن امل سددددو  امل سدددو  التن يددددو   10ةاملن ددددو   صيددده فددد  أ كددددا  املدددادم  سدددت ناعية تدفو دددة ألاد 

ةال سدبة لصوسدتخدت ن  0202تداة  سدنة  04املوافد   1441ةدد   دا   06املداة  فد   22-02ة م 

 .الورن روكنام  وان  ة  تستخدت امةواستي ا  ش وط اقحوارة الصحية اقطاعة ة را رم
 

 ةأ ددددددددددددالث10و  14ال ريبدددددددددددد  ةفددددددددددددع إلاددددددددددددد ا  املن ددددددددددددو   صيدددددددددددده فدددددددددددد  أ كددددددددددددا  املدددددددددددداد  ن  :99املووووووووووووادة 

 .سنة( 14) أ واةلم تن أةبع  ر م    ال سا  اقحوات  والصواتي رتول ن    ية أ  ال  ة  
 

 بةى تيبةدة  دداة   الو اردة واقحواردة ألا د   املتخدوم فد    داة الو اردة تدن ا ترداة و دا   :90املادة 

 وتكافحتهةاملن دددددددددددو   ص ادددددددددددا ةوودددددددددددد  التنظددددددددددديم املعودددددددددددول ةدددددددددددهة( 16- وفيدددددددددددد)ف ددددددددددد و   وةو دددددددددددا 

 1441شدددددوال  دددددا   10  فددددد  املددددداة  140-02تدددددن امل سدددددو  التن يدددددو  ة دددددم  18 10ال سددددديوا املددددداد  ن 

 .0202رو يو سنة  2املواف  
 

 ةو بةدددددددددى تيبةدددددددددة 0202رو يدددددددددو سدددددددددنة  14تسددددددددد   ا كدددددددددا  لدددددددددوا امل سدددددددددو  اةتددددددددددا  تدددددددددن : 98املوووووووووادة 

  .0202رو يو سنة  02 ل  غارة 
 

 . صغ     ألا كا  املخال ة لروا امل سو : 96املادة 
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةال سوية ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم :96املادة 

           

  .0202رو يو سنة  18املواف   1441شوال  ا   01   ة ةاقجلاع  ف            

             

 عبد العزيز جراد                                                   
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 ه9339عاي هوالقعدة  3 سبتال                            10 الجريدة الرسمية العدد

 0202سقة يو يو  00املوا د                               

 

 

 

 

 
 إن رئس  الجمهورية،وزير الد اع الوط ق،

 ال ة م ألاول  تنهة 68و  2-61الدستوةةال سيوا املاد ان ةنا       -

 املوافدددددد   1441املدددددداة  فدددددد  أول دودددددداد  ألاولدددددد   ددددددا   822-16و وةتضدددددد   امل سددددددو  ال عاسدددددد ي ة ددددددم  -

 واملتضون تعي ن السيد  بد العل ل د ادة وي  ا أولة 0216ديسو   سنة  02

 0202دددا  ي سددنة  0املوافد   1441  دودداد  ألاولد   ددا 2و وةتضد   امل سددو  ال عاسد ي املدداة  فد  -

 واملتضون تعي ن السيد ر   ةو اة ةأتينا  اتا للحكوتةة

 :يوووووووووووووووووووووأتوووووووووو  ما يوووووووويرس
 

ع ن السيدا  والسادم: املادة ألاولى
 
 :ت

 .وي  ا لصراون اقطاةدية    ع    ةو دو  -

 .املحصية وال ايئة العو ا يةوي  ا لصدا صية واقجوا ا      كوال ةلجود-

 .وي  ا لصعدلة افظا لأل تا     ةصةاسم يغواتي -
 .وي  ا لصوالية   أرون ةن  بد ال  وان -

 .وي  ا لصيا ة     بد املجيد  ياة -

 .واليا ا  املتجددم وي  ا ل  تةال اليا و     شوس الدرن شيتوة  -

 .اقحةوق ذو   وي  ا لصوجالدرن و    اليي  ي تو ي -

 .وزيرا للشؤون الدينية وألاوقاف    يوسف باملهد  -

 .وي  ا لصت ةية الو نية    تحود وادعوط-

 .وي  ا لصتعصيم العال  والبحث العصمي    بد الباق  ةن ي ان -

 .وي  م لصتكو ن والتعصيم املرني ن    ليا  ةن ف  حة -

 .وال نون   وي  م لصثةافة    تصيكة ةن دودم -

 

  9339   أول ه  القعدة عاي  مؤر  991 -02مرسوي رئاسرق رق  

 ،يتضمر تعيين اعضا  الحكومة 0202يو يو سقة  01املوا د 
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 .وي  ا لصرباب وال  ا ة         الد  سيد -

 .وي  ا لص  ونة وإلا  اعيا     تن    الد ة اح -

 .وي  ا لص  رد واملواعال  السصكية والالسصكية    اة اليم ةوتلاة -

 .وي  م لصتضاتن الو ني وألاس م و ضارا امل أم      وث  ك  كو -

 .وي  ا لص نا ة   ف  ا  ارت     اة اليم -

 .وي  ا لصونادم       اب تحود -

 .وي  ا لص ال ة والتنوية ال   ية    بد اقحويد  ودا ي -

 .وي  ا لصسكن والعو ان واملدرنة    كوال  اع    -

 .وي  ا لصتجاةم     كوال ةي  -

 .وي  ا لال  الة ا ةا ةسويا للحكوتة     واة ةلحيو  -

 .وي  ا لألش ال العووتية     فاةوق شيع   -

 .وي   لصنة      لا ي للل   -

 .وي  ا لصوواةد املاعية     أةيق  ة اق  -

 .والعو  العاع   وي  ا لصسيا ة وال نا ةالتةصيدرة  تحود ويدو -
 

 .وي  ا لصصحة والسكان و عالح املستر يا     بد ال  وان ةن ةوي د-

 .وي  ا لصعو  والتر ي  والضوان الادتواع   أ ود شوق  فااد  اش  روس  -

 .وي  م لصعال ا  تع ال  ملان      بسوة  لواة -

 .وي  م لصبيئة           م ةن   اث -
  .وي  ا لص يد البح   واملنتجا  ال يدرة    سيد أ ود ف وخ  -

 .وي  ا لص نا ة ال يدال ية     بد ال  وان لي ي دوال ةن ةا ود-

 .تكص ا ةاالستر ا  تنتدةا لد  الوي   ألاولةي  ا و      تحود ش    ةصو اوب -

 .وي  ا تنتدةا لد  الوي   ألاولة تكص ا ةاملاسسا  ال    م     سيم  يافا  -

 تكص دددا ةا ت ددداد املع فدددة واملاسسدددا ةألاول وي   الدددوي ددد ا تنتددددةا لدددد   راس ن املرد  وليد -

 الناشئة

ألاولةتكص دددددددا ةاقجاليدددددددة الو نيدددددددة    وي   الدددددددوي ددددددد ا تنتددددددددةا لدددددددد   سو    شعاةنة -

 .ةاقطاةج
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 .وي  ا تنتدةا لد  وي   التجاةمةتكص ا ةالتجاةم اقطاةدية      يس   ةكا -

 .وي  ا تنتدةا لد  وي  م البيئة ةتكص ا ةالبيئة الصح او ة   ولم  ل السيد الريخ-
. 

 ة  ا دددددة  ةلصدولدددددة لدددددد  وي ددددد  الردددددباب وال  ا دددددةةتكص  ة ا بددددد سصيوة سواك   -

 .النخبة

ةتكص ددددا ةال ددددنا ة وال نون  لصدولددددة لددددد  وي دددد م الثةافددددة ا بددددا  بر   روس  سح    -

 .وإلا تاج الثةاف  نوا وغ افيةيالس

  
 

 21 – 02ة دددددم  املخال دددددة لردددددوا امل سو ةالسددددديوا امل سدددددو  ال عاسددددد ي كدددددا  دويدددددع ألا  صغددددد   :0املوووووادة 

واملتضدددددون تعيدددد ن أ ضدددددا   0202سددددنة دددددا  ي  0املوافددددد   1442 ددددا  دوددددداد  ألاولدددد   2املدددداة  فدددد  

 .اقحكوتة
 

ر رددد  لدددوا امل سدددو  فددد  اقج  ددددم ال سدددوية للجوروة دددة اقجلاع  دددة الدروة ا يدددة  :1ملوووادة ا

 .الرعبية
 

   0202سنة  رو يو  08املواف   1441 ا  أول ذ  الةعدم   ة ةاقجلاع  ف    

 

 عبد امل يد تبون       
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 ه1441 ا   ذو الةعدم 2ثالثا  ال                               18 الجريدة الرسمية العدد

 0202رو يو سنة  82املواف                                     

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 تنهة( 0ال ة م )  148و  4-66ةنا      الدستوةةالسيوا املاد ان -

واملتضددون  دددا ون  1622رو يددو سددنة  2املوافددد   1822عدد    ددا   12املددداة  فدد   102-22و وةتضدد   ألاتدد  ة ددم -

 ةالعةو ا ة املعدل و املتوم

 1622ددددددا  ي سددددددنة  02املوافدددددد   1422دودددددداد  الثا يدددددة  دددددا   2املددددداة  فددددد   22-22و وةتضددددد   الةدددددا ون ة ددددددم -

 واملتعص  ةالو ارة الصحية وألاتن و   العو ة

  1662رو يددددددددددو سدددددددددددنة 02  املوافددددددددددد 1416ة يددددددددددع ألاول  ددددددددددا   8املدددددددددداة  فددددددددددد   22-62و وةتضدددددددددد   الةددددددددددا ون ة دددددددددددم  -

 الو  رحدد الةوا د العاتة لصي  ان املد ية املعدل واملتومة

 0221غرددددددددت سددددددددنة 2املوافدددددددد   1400دوددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددا   12املدددددددداة  فدددددددد   18-21و وةتضددددددد   الةددددددددا ون ة ددددددددم-

 واملتضون  وديه النة  ال    و  نظيوهة املعدل واملتومة

 0224غرددددت سددددنة  14املوافدددد   1400اد  الثا يددددة  ددددا  دودددد 02املدددداة  فدددد   22-24و وةتضدددد   الةددددا ون ة ددددم  -

 واملتعص  بر وط تواةسة ألا رية التجاة ةةاملعدل واملتومة

واملتضدون  0222رو يدو سدنة  10املوافد   1402  دا  دواد  الثا يدة 16املاة  ف   28-22و وةتض   ألات  ة م -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

  0211رو يدددددددددددددو سددددددددددددددنة 00املوافددددددددددددد   1480ةدددددددددددددد   دددددددددددددا   02املددددددددددددداة  فدددددددددددددد  12-11و وةتضددددددددددددد   الةدددددددددددددا ون ة دددددددددددددم  -

 واملتعص  ةالبصدرةة

  0210ف  ارددددددددد  سدددددددددنة  01املوافددددددددد   1488ة يددددددددع ألاول  دددددددددا   02املددددددددداة  فددددددددد    22-10و وةتضدددددددد   الةدددددددددا ون ة دددددددددم -

 واملتعص  ةالوالرةة

 واملتعص  ةالصحةة 0212روليو سنة 0املواف   1486شوال  ا   11املاة  ف   11-12و وةتض الةا ون ة م 

 0218غرددددت سددددنة  4املوافدددد   1484ةتضددددان  ددددا   02املدددداة  فدددد   068-18و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم -

 0220تارو سنة  08ة املعتودم ةجني  ةتاة خ ( 0220)واملتضون  ر  الصواعح الصحية الدولية 

 ديسدددددو   02املوافددددد   1441فددددد  أول دوددددداد  ألاولددددد   دددددا   املددددداة  822-16و وةتضددددد   امل سدددددو  ال عاسددددد ي ة دددددم -

 واملتضون تعي ن الوي   ألاولة 0216سنة  

 

 ، 0202سقة  يو يو  06املوا د  9339ه  القعدة  0مؤر      998 -02مرسوي تقمي   رق  

يتضمر تمديد ال جر املنزل  و تدعي  تدابية   اي الوقاية مر ا كشار و ا   يةو   ورو ا 

 ومكا حته، ( 96 – و يد )
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 رو يددددددددو  08املوافدددددددد   1441 ددددددددا   ألاول ذ  الةعدددددددددماملدددددددداة  فدددددددد   128 -02و وةتضدددددددد   امل سددددددددو  ال عاسدددددددد ي ة ددددددددم -

 املعدلةواملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة 0202سنة 

ة 0202تدددداة  سددددنة 01املوافدددد   1441ةددددد   ددددا   02املدددداة  فدددد   26-02و وةتضدددد   امل سددددو  التن يددددو  ة ددددم - 

  .والن و  الال ةة ةهوتكافحتهة( 16- وفيد ) واملتعص  ةتداة   الو ارة تن ا تراة و ا  ف  و   وةو ا 
 

 :أتيوووووووووووووووووووووووايوووووووو  مووووووووووووووووووووووووووووويرس
 

 

  ظدددددددا  الو اردددددددة ودرددددددد اقحجددددددد  املنيلدددددد  و  دددددددد يم  ددددددداة   امل سددددددو   لددددددد    اددددددد  لدددددددوا : املووووووادة ألاولوووووووى

 ةاملن ددددددددددددددددددددددددددو   صيددددددددددددددددددددددددددهوتكافحته (16- وفيددددددددددددددددددددددددددد )تددددددددددددددددددددددددددن ا تردددددددددددددددددددددددددداة و ددددددددددددددددددددددددددا  ف دددددددددددددددددددددددددد و   وةو ددددددددددددددددددددددددددا 

 1441ةددد   ددا   02فدد  املدداة   26-02ة ددم فدد  التنظدديم املعوددول ةددهةال سدديوا امل سددو  التن يددو   

 .الن و  الال ةة ةهواملو وة ا الث وتجووا  0202تاة  سنة 01املواف  
 

رو يدددو سدددنة  18املددداة  فددد   106-02تدددن امل سدددو  التن يدددو  ة دددم  0تددددد أ كدددا  املدددادم 020  : 0املوووادة 

تسدددا   لدد  غاردددة السدددا ة ( 2)واملددو وة أ دددالث ةاملتعصةددة ةتدددداة   اقحجددد  املنيلدد  تدددن السددا ة الثاتندددة  0202

 و ألاغددددددواطةو أ  البددددددواق ة و ةا نددددددةة اقطاتسددددددة تددددددن عددددددباح رددددددو  ال دددددددة امليبةددددددة   دددددد  أدةاةة و الرددددددص ة

و ةجارددةة و بسددك م و بردداةة و البصيدددمة و البددو  مة و اقجلاعدد ة و اقجص ددةة و سدديي ة و سدديد  ةصعبددا ة  

 و  ناةدددددددددددةة و  سددددددددددددنيينةة و املدرددددددددددددةة و املسددددددددددديصةة و تعسددددددددددددك ة و وة صددددددددددددةة و ولددددددددددد انة و ةدددددددددددد ج ةددددددددددددو     دة

 .وق أل ا ة و  يبايمة و غص يانو ةوت دا ة و  يسوسيصتة و الواد ة و   رصةة و س 
 

رجددددددد    ددددددد  الدددددددوالمة ذا   تضدددددددت الو دددددددعبة الصدددددددحية ذلددددددد  وبعدددددددد توافةدددددددة السدددددددصيا   :1املوووووووادة 

 .املخت ةة   اة حج  تنيل  دل ي أو ك   يس اد  تكا ا أو ةصدرة أو  يا أو أكث  تررد ةاة لصعدو  
 

رتعددد ن   ددد  الدددوالم   ددد اة  دددداة     دددافية لصو اردددة واقحواردددة  يبددد    ددد  املسدددتو  املح ددد ة  :3املوووادة 

كوددددا أااددددم تصلتددددون ةالةبددددا  ةل دددداةا  تسددددتو م لصواسسددددا  الصددددحية . بعددددا لصو ددددع ال دددد   لصوالرددددة

 .  د   ةد الو ع بااة و  الا السصية الصحية املعنية ةول  روتيا
 

ة وامل دددددداقي ألاتنيددددددة السددددددر    دددددد   يبيدددددد   ددددددداة   الو ارددددددة رتعدددددد ن   دددددد  السددددددصيا  املحصيدددددد :3املووووووادة 

واقحوارددددة املن ددددو   ص اددددا فدددد  التنظدددديم املعوددددول ةددددهةةك  عدددد اتة و ددددل ةدون إلا ددددالل ةاملتابعددددا  

الةضدداعية وكددوا ةتيبيدد  العةو ددا  املن ددو   ص اددا فددد  التردد  ع والتنظدديم املعوددول باوددا  ددد  ددد  

 .تخال 
 

 التجاةمةت فةدددددة ةدددددالةوم العووتيدددددةةالةيا  بعوصيدددددا  امل ا بدددددة رتعددددد ن   ددددد  ت ددددداقي وياةم  :9املوووووادة 

  دد  املسددتو  املحددال  التجاة ددة وألاسددواقةوكوا الةيددا  ب صدد  ال ددوة  لصوحددال  التجاة ةةوسددح  
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ال ددددج  التجاة ةوذلددددد  دون إلا ددددالل ةتيبيددددد  العةو ددددا  املن دددددو   ص اددددا فيالترددددد  ع والتنظددددديم 

 .املعوول باوا  د املخال  ن

رتع ن     التجاة إلاتتثال ل  و و وال  الو ارة الصحيةةال سيوا  للاتيدة اة ددا  الةنداا  :0املادة 

 .الواق  والتبا د اقجسد     شطمل رد   ال ضا  التجاة  
 

 :روتا ف  الوالرا  ال ي تررد ةاة لصعدو ة ألا رية آلا ية( 10)تعص  ملدم  وسة  ر   :8املادة 

 .ألاسواق وألاسواق ألاسبو ية  -

 .أسواق املواش ي  -

 .امل اكل التجاة ة وأتاكن  و كل املحال  التجاة ة  -
 

ألاشطا ةالسدددديوا التجوعددددا  العاعصيددددة ةوناسددددبة أ دددد ا   رحظدددد  أ   ددددوا تددددن  جوعددددا : 6املووووادة 

 .اللواج و  ال  اقطتانةواملناسبا  ألا    ال ي ترك   وات  ترددم قطيوةم   ر ي الو ا 
 

يعد  ة دا  الةناا الواق   للاتية دا   سدياةا  اقطوا ةةال سدبة لصسداع  أو لص  داب  :92املادة  

 .    تتناا
 

 بةى تيبةة  داة   اقحوارة والو ارة ألا    املتخوم ف    اة  ظا  الو ارة تن   تراة  :99املادة 

 .وتكافحتهةاملن و   ص اا ف  التنظيم املعوول ةه( 16- وفيد)و ا  ف  و   وةو ا 
 

 ةو بةدددددددددى تيبةدددددددددة 0202رو يدددددددددو سدددددددددنة  06تسددددددددد   ا كدددددددددا  لدددددددددوا امل سدددددددددو  اةتددددددددددا  تدددددددددن  :90املوووووووووادة 

 . 0202يو سنة لرو  18 ل  غارة 
 

 . صغ     ألا كا  املخال ة لروا امل سو  91:املادة 
 

 .للجوروة ة اقجلاع  ة الدروة ا ية الرعبيةال سوية ر ر  لوا امل سو  ف  اقج  دم  :93املادة 
 

 

 

 .0202رو يو سنة  06املواف   1441ذ  الةعدم  ا   2  ة ةاقجلاع  ف                      

         

 عبد العزيز جراد                                                                                                     
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 الثانـــــــــــــــــــــيالفصــــــــــــــــــــل   
 قــــــــرارات ومقـــــــــــررات 

 

 

 

 
  

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

143 
 

 

 

 
رق  

 القرار
 العقوان الصمة اس  امل جد التاريخ

ه 1441دودددددددداد  ألاولدددددددد  12 21

 0202دا  ي 18املواف  
ة الكددددددددداعن ةةيدددددددددع تمنةاسوووووووووتبلديوووووووووة  تح   داتع موسرى بر  صية

  ون اسددددددددددتة داعدددددددددد م الددددددددددواد ال  بددددددددددية

 .تمنةاست والرة

ه 441دودددددداد  الثا يددددددة  24 91

  0202في     06املواف  

 تح   داتع عمر بر الؤطا 

 

الكددداعن ةوردددتة ة بيضوووا  بووورجبلديوووة 

 والرددددددددددة ة ددددددددد ن  يال  داع ماقحجددددددددداجة

 .سطيف

ه 1441دواد  الثا يدة  24 93

 0202في     06املواف  

ةالكدددددددددددددددداعن ةة  ددددددددددددددددة بلديووووووووووووووووة جبالووووووووووووووووة تح   داتع العتيد

 داع م  دةوتةة ةالعجارجة الةدروة

  .تلمسان رةوال 

ه 441دودددددداد  الثا يددددددة  24 93

 .0202في     06املواف  

ة الكدددددددددددددددداعن ة دددددددددددددددد  العاليووووووووووووووووةبلديووووووووووووووووة  تح   داتع سيد  مبارك

 والرددددددة ة اقحج دددددد م  داعدددددد م الدةداةددددددةة

 .ورقلة

دوددددددددددددددددددددددددددددددداد  الثا يدددددددددددددددددددددددددددددددة  24 99

 06ه املوافددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  1441

 .0202في    

الشيخ البشية 

 إلابراهيمي

الكاعن ةة  ة ةصو ة  ة راطةبلدية  تح   داتع

 .ب اية والرة   ا ةة داع م

ه 1441دوددداد  الثا يدددة 24 90

 .0202في     06املواف  

تعاو يدددة  12الكددداعن ةددددةبسوووكرةبلديوووة  تح   داتع البشية إلابراهيمي

 والردددددددددددددددددددة بسدددددددددددددددددددك مة داع مالعاليدددددددددددددددددددةة

 .بسكرة

دوددددددددددددددددددددددددددددددداد  الثا يدددددددددددددددددددددددددددددددة  24 98

 06ه املوافددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  1441

 .0202في    

 800ةالكدددددددددداعن ة دددددددددد  املغيووووووووووة بلديووووووووووة  تح   داتع ابراهي  الؤليل

 داعددددددددد م امل  ددددددددد ةةسدددددددددكنةةصدرة امل   

 .الواد والرة

ه 441دودددددداد  الثا يددددددة  24 96

 .0202في     06املواف  

الكددداعن ة دددد  حووود الرووووحار ،بلديوووة  تح   داتع الشيخ م تار   الد

لددددددددددددددددددددددددواة  ةوتدددددددددددددددددددددددددرنةداع م  ددددددددددددددددددددددددد 

 .جلمةالالصحاة ةوالرة 
 
 

 قرارات  تح املساجد
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ه 1441دوددددددددددددددداد  الثا يدددددددددددددددة  12 19

 .0202في     11املواف  
بح  طال  عبد 

 الرحمر

ةالكاعن ة د   الد  بلدية عين البةد تح   داتع
 بدددددددددد ال  ونةداعدددددددددد م  ددددددددد ن ال دددددددددد دة 

 .سيد  بلعبا والرة 

ه 1441دوددداد  الثا يدددة 12 10

 .0202في     11املواف  

ة   دة أوالد الكداعن ةاملماتحةبلدية  تح   داتع عل  بر ابي طا 

   دددددد  البخدددددداة ة داعدددددد مةددددددن  ددددددو  ة

 .ديةامل والرة

ه 441دودددددداد  الثا يددددددة  12 11

 .0202في     11املواف  

 802الكدددددددددداعن ة دددددددددد  ة بةيووووووووووةبلديووووووووووة ال تح   داتع  الد بر الوليد

 والرددددددة تسددددددكنةداع م واد   صدددددديال ة

 .وهران

ه 1441دوددداد  الثا يدددة 16 13

 .0202في     18املواف  

الكداعن ة د  سديد ة  اطريةبلدية امل تح   داتع الصديدأبو بكر  

أ ودددددددد لي   ددددددديةدواة ةندددددددي تخصي دددددددت 

 .عين الد لى الرةةداع م العات  ة و 

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   21 19

 0202في     00

الكدددددددداعن ةدددددددددواة بلديووووووووة عووووووووين وملووووووووان، تح   داتع أسامة بر زيد

 ال   ةددددددددا ةداع م  دددددددد ن وملانةوالردددددددددة

 سطيف

املوافدددددد  ه 1441ةددددددد   18 39

 .0202تاة   22

الكدددددددددددددددددداعن ةدددددددددددددددددددواة بلديووووووووووووووووووة بوووووووووووووووووووقرة، تح   داتع السالي

 .تيارت اقطولةداع م  وادرةةوالرة

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   18 30

 .0202تاة   22

ة  دددددددددددددة الكددددددددددددداعن ةبلديوووووووووووووة تاملو وووووووووووووة، تح   داتع مرارة بر الر يت

 دددددددددددددددددددددددد ن ةداع م تحوددددددددددددددددددددددددد  ةددددددددددددددددددددددددا 

 .قاملة ةوالرةتخصو 

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   18 31

 .0202تاة   22

دواة الكدددددددددددددددداعن ةددددددددددددددددبلديووووووووووووووووة  ضوووووووووووووووورة، تح   داتع القور 

 والردددددددددددددة رعاشددددددددددددةة ةداعدددددددددددد م دادا 

 .مستغا  

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   18 33

 .0202تاة   22

الكددددددددددددددداعن بلديووووووووووووووة عوووووووووووووووين بوسووووووووووووووويف، تح   داتع المالح

 دددددددد ن ةداع م ونيةدددددددة  ددددددد ن املصعددددددد ة

 .املدية والرةةوسي ة 

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   18 33

 .0202تاة   22

عوددوةم الكدداعن ببلديووة واد الشوور ا ، تح   داتع إلا الح

عووووووووووين  والرددددددددددةدندددددددددددلة ةداعدددددددددد م ت كل

 .الد لى
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ه املوافدددددد  1441ةددددددد   18 39

 .0202تاة   22

الكدددددددددداعن ،ألابووووووووووي  م اجووووووووووةبلديووووووووووة  تح   داتع  الد بر الوليد

أوالد ةداعددد م ت كلةدددا ةيض تجاددددة 

 .شلفعين ال والرةة فاة 

 ه املوافدددددد 1441ةددددددد   18 30

 .0202تاة   22

ةوسددددددط الكدددددداعن بلديووووووة عووووووين قووووووزاي، تح   داتع الغمران

 دد ن  ددلا ة ةداعد م املدرندة  دد ن  لا 

 .تمنةاست والرة

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   12 38

 .0202تاة   11

ةونيةددددددددة الكدددددددداعن بلديووووووووة الشووووووووطية، تح   داتع الؤلما  الراشدير

 والرددددددددددددددددددةأوالد فدددددددددددددددددداة ة ةداعدددددددددددددددددد م 20

 .الشلف

املوافدددددد  ه 1441ةددددددد   12 36

 .0202تاة   11

ة دددددد  سددددددعيد الكدددددداعن بلديووووووة ورقلووووووة، تح   داتع عمر بر الؤطا 

 والردددددةوة صدددددةة ةداع م  تبدددددة ال   بدددددة

 .ورقلة

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   01 30

 .0202تاة   12

الكدددددددددداعن بلديووووووووووة سوووووووووويد  م لوووووووووووف، تح   داتع ه  القورير

ةونيةددددة اقحاددددد  الي  دددد  الددددو ني 

سدددددددديد  تخصددددددددو ة ةداعدددددددد م 08ة ددددددددم 

 .ألاغوا  والرة

ه املوافدددددد  1441ةددددددد   01 31

 .0202تاة   12

ة دددددددد  الكدددددددداعن بلديووووووووة عووووووووين الوووووووورن ، تح   داتع بالح الدير ألايوبي

 والردددددددة ددددددد ن امللدددددددية ةداع م البسدددددددا  ن

 .املسيلة
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 ةوووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووالجمهوري
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 الوزيوووووووووووور
 
 
 
 
 

   

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    

 0296تاة  سنة  81املوافددد   9332ةد   ا   03املاة  ف   999-96ةدوةتض   امل سو  ال عاس ي ة م -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة املعدلة

 9686رو يو  02املواف   9326ذو الةعدم  ا   01املاة  ف   66 – 86و ةوةتض   امل سو  التن يو  ة م -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة

 0292سنة أكتو    3املواف   1481 ا  ةتضان  09املاة  ف   013 -92و ةوةتض   امل سو  التن يو  ة م -

ةإداةم الةا ون ألاساس ي النووذج  لصوعالد الو نية لصتكو ن املتخ مل لألسالك اقطاعة واملتضون 

 ةالراون الدر ية وألاو ا 

 .وياةم املاليةال ادةم  ن  2019أ ريل  98املاة ة ف   0930و نا      امل اسصة ة م  -
 

 :ي ووووووووووووووووأتوووووووووووويقرر ما ي         

ع ن السيد : املادة ألاولى   -سيد   ةبة-ت ا با تاليا لداع م ة ة  ته زريبق مسعودي 

 املتخ مل لألسالك اقطاعةصتكو ن لالو ني  عردامل ضوا ف  تجصس  وديه  بسك مةوالرة 

سنوا    اةصة ( 1)ة ملدم ثالث  والرة بسك م – سيد   ةبة -إداةم الراون الدر ية وألاو ا ة

 .لصتجدرد
 

ركص     تن السادم تدر  التكو ن و حس ن املستو  وتدر   داةم الوساع  وتدر   :0املادة 

 الراون الدر ية وألاو ا  املتخ مل لألسالك اقطاعة ةإداةم صتكو نل لو نيااملعرد 

 .ة    فيوا رخ ه ةتن يو لوا الة اةسيد   ةبة ةوالرة بسك م 
 

 .ر ر  لوا الة اة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  :1املادة 
 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                        

 يوسف بالمهدي    

  0202جا مي  20ه املوا د 9339جمادل ألاولى  29مؤر      332قرار رق  

 يتضمر التعيين    م ل  التوجيه باملدرسة الوطقية لتكوير  وتحسين مستول 

 .بوالية بسكرة – سيد  عقبة –إطارات إدارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
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 ةوووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووة الجزائريوووووووووووووالجمهوري
   الشؤون الدينية وألاوقافوزارة 

 الوزيوووووووووووور
 
 
 
 
 
 

 ،السادة والة الجمهورية

 السادة مدير  الشؤون الدينية وألاوقاف،
 
 علووووووويه  وبووووووول  ووووووو  مووووووور أموووووووواله  بووووووودقة تطهوووووووره  وتوووووووز يه   هوووووووا)اتتثددددددداال لةولددددددده تعدددددددال   

 .تن سوةم التو ة 128آلارة  (إن بلواتك سكر له  وهللا سميت علي  

 هللا ا تووووووةض علوووووويه  بوووووودقة تؤ وووووو   إنأعلمهوووووو  ...)و وددددددال ةةولدددددده عدددددد      صيدددددده وسددددددصم  

 .ةواث البخاة   (وترد على  قرائه  أغقيائه مر 

وياةم الرددددددداون الدر يدددددددة وألاو دددددددا ةوف    ددددددداة درودلدددددددا ال اتيدددددددة  لددددددد   حةيددددددد  ألددددددددا  فدددددددإن  

أ سددددن ودددددهةةوا يسددددوح ةبصددددول املةاعددددد الردددد  ية تددددن سددددن   دددد عددددندوق الل ددددام و حسدددد ن أداهاددددا  

تنددددو   ردددداعه تددددن  دددددتا  دصيصددددة لصوجتوددددع  ف  ضددددة الل امةو روا ددددا تناددددا ةوددددا  دتدددده لددددوا ال ددددندوق 

 دددددددددددددددددددددددي أليددددددددددددد  ةالسدددددددددددددادم تددددددددددددددر   الرددددددددددددداون الدر يدددددددددددددة وألاو دددددددددددددا و اعدددددددددددددة لص ةددددددددددددد ا  واملساك نةفإ د

ه املوافد  1441لعدا  ( 12)أن رنظووا  وصية  وي ع   يصة عندوق الل ام للحوصة الثاتندة  رد م

 :      النحو آلاتي0202سنة 
 

 :توزنت حصة الحصيلة: أوال

 ةددددددددددددددال دوا 12  دددددددددددددد   أتددددددددددددددوال الل ددددددددددددددام ال ددددددددددددددي دوعددددددددددددددت بعنددددددددددددددوان اقحوصددددددددددددددة الثاتنددددددددددددددة  ردددددددددددددد   -9

 ه املوافددددددد 1441دودددددداد  الثا يددددددة  ددددددا   6 لدددددد  و ددددددعية ال ددددددندوق املاليددددددة املو وفدددددددة ةتدددددداة خ  

 . 0202ف  ار  سنة  8 

تددددددن اقح ددددديصةةو وده ل اعددددددم ال ةدددددد ا   %80.3  ددددد   ت يا يدددددة عددددددندوق الل دددددام املةددددددةم ب  -0

 .واملساك ن

 0202جا مي  06ه موا د 9339جمادل ال ا ية  3مؤر      29منشور رق  

 ي0202ه املوا د لسقة 9339يتضمر برف حصيلة بقدو  الزكاة لعاي 
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 186/0224وفدد  امل رددوة الددوياة  ة ددم  % 90.3  دد   ت يا يددة عددندوق الل ددام املةدددةم ب  -1

 .تنه (20)ال ة م الثا ية 

  املتبةيددددةو  ضددددا  ت دددداة   اللجنددددة الوالعيددددة واللجددددان الةا درددددة ال ددددي لددددم   دددد   فدددد  ةاباددددا  -3

ه املوافدد  لسددنة 1442وكددوا اقحوصددة التكويصيددة تناددا لعددا   (12)تددن اقحوصددة السددابعة  ردد م 

 . 0202/ه1441لروث السنة  (ي ام  و )   ل  اقح ة املخ  ة لالس االك 0216
 

 :آجال التقمي : ثا يا
ا ت   دددددا شدددددر  دوددددداد  الثا يدددددة شدددددر ا و نيدددددا لتوي دددددع الل دددددامة ةحيدددددث   ددددد   بعنوا ددددده اقح ددددديصة 

دوددداد  الثا يدددة  02املخ  دددة لالسددد االك   ددد  ال ةددد ا  واملسددداك نة اةتددددا  تدددن ردددو  اقطوددديس 

 . 0202في    سنة  02ه املواف  1441 ا  
 

  :إلاجرا ات التق يمية: ثال ا
 . واعم تستحةي ي ام الةو       و  الةاعوة املعتودم ف  املسادد حي ن  -9

اللجدددددان الةا دردددددة واملسدددددادد   دددددد   لددددد  كصيددددد  تدددددن رتدددددول  اسدددددتةبال املدددددوا ن ن و دددددود ارم  -0

املردددداةكة   ردددداا  صبددددا  اسددددتحةاق الل ددددام تدددع  ددددث أعوددددة املسددددادد وتعتودددد  الدددددواع    دددد 

 .ال عالة ف  ذل 

البرد  ة  الوالعيدة واللجدان الةا دردة و جدردد   كيبت اودااقح         عيد   ود  اللجندة  -1

 . صيهأو  ودرد  رد  اواةةوود  تة ة  و عون 
 

 ي أولددددددددددد  التواتدددددددددددا ةال دددددددددددا و ناردددددددددددة فاعةدددددددددددة ملدددددددددددا ا يدددددددددددو   صيددددددددددده لدددددددددددوا امل ردددددددددددوة دددددددددددددددددددد  

 .أ ا كم       أدا  تراتكم النبيصةة والسال   صيكم وة وة   و   ا ه

 

 الدينية وألاوقافوزير الشؤون  

 يوسف باملهد                                                
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 ووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووو

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 الوزيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور     
 

 

 

 
 

 

 

 للمتابعة        السادة والة الجمهورية

 للتقمي    الشؤون الدينية وألاوقاف بالوالياتالسادة مديرو 
 
 

والــــــ يم اــــــي عمــــــوال    ــــــ  مع ــــــو  ل  ــــــا ل  }اتتثدددددداال لةددددددول   تعددددددال  فدددددد  كتاةدددددده العل ددددددل 
 مصوسددد       صيدددهبادددا امل دددي ى عددد أتددد  ال دددي  الادتوا يدددةو حةيةدددا لص  اردددة ؛(52،52){والمحـــرو 

 .« اليويأغقوه     ه ا  «: ف   وله  ن ال ة ا  ف   يد ال ي  
 

 اللجندددددددة الوياة دددددددة ل دددددددندوق الل دددددددام فددددددد  الادتوددددددداا املنعةدددددددد ردددددددو  ألا دددددددد  و ندددددددا    ددددددد  تدددددددا   ة ددددددده
 :ة وال ي  ص ت  ل 0202أف    سنة  16ه املواف  1441شعبان  00

 

 ظ ا لصظ و  الاست ناعيةة ال ي ا تضت تعصي  فدتح املسدادد فد   د  ة دوا الو نةفإ ده رتعدوة 
فد  ةتضددان لرددوث السدنة ةالي  ةددة املعتدادم فدد  السدنوا  املا دديةة ال ا دده دودع ي ددام ال يد  و وي عرددا 

ر بغ   وديه اقجرود لصةيا  ةحوصة  و و ة ف   د  ال ضدا ا  املتا دةة قحدث الندا    د     ادردا 
وتنحردددا تباشددد م ملسدددتحة ااةتع التنبيددده  لددد   ددد وةم العدددودم  لددد   ليدددة دودددع ي دددام ال يددد  فددد  املسدددادد 

 .ةبعد يوال لوث اقجاعح
 

 و أليددددددددد  ةكدددددددددم الةيدددددددددا  ةحوصدددددددددة  و يدددددددددة و  حسيسدددددددددية تدددددددددن  دددددددددالل وسددددددددداع  إلا دددددددددال  وال ضدددددددددا 
ددددددددددددداث فةردددددددددددددا  اقجلاعددددددددددددد     يرددددددددددددداةك ف ادددددددددددددا العصودددددددددددددا  وألاعودددددددددددددة ةحيدددددددددددددث  و دددددددددددددي  دددددددددددددوم الددددددددددددد أ  الدددددددددددددو   بن 

 .و املتوث  ف  أفضصية    اج ي ام ال ي   ةدا
 

 لتيبيددددد  امل رددددوة اقحددددال ةوأةدو توافددددداتي ةددددو 
ً
تردددددك   ددددد يعتددددد      ددددي أولدددد  التواتدددددا ةال ددددا

 . ن يو لوا امل روة 
 

 .و   ا هأ ا كم   ف  أدا  تراتكم النبيصةة والسال   صيكم وة وة   
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف
 يوسف باملهد    

      يتضمر ي 0202أبريل  09ه املوا د 9339رمضان  21املؤر      82منشور رق  

 ي0202املوا د سقة   ه9339تق ي  عملية تحصيل وتوزنت زكاة المطر لعاي 
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 الشعبيووووووووووووووووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة 

 وزارة الشووووووووؤون الدينيوووووووووووووووووووة وألاوقووووووووووووووووووووووووووووووواف

 
 

 {وال يم اي عمـوال    ـ  مع ـو  ل  ـا ل والمحـرو }اتتثاال لةول   تعال  ف  كتاةه العل ل 
       صيددددهامل ددددي ى عدددد ل اددددا  أةشدددددال ددددي  الادتوا يددددةو حةيةددددا لص  ارددددة ؛[(04ة00)سددددوةم املعدددداةج ]

 : ةالدددددددددددددددددددددددد  وم   ددددددددددددددددددددددد   غندددددددددددددددددددددددا  ال ةددددددددددددددددددددددد ا   دددددددددددددددددددددددن السددددددددددددددددددددددداال ردددددددددددددددددددددددو  العيددددددددددددددددددددددددة يث  دددددددددددددددددددددددال  مصوسددددددددددددددددددددددد

 .«أغقوه     ه ا اليوي «
 

و  ظددددد ا لتعدددددوة دودددددع ي دددددام ال يددددد  لردددددوا العدددددا  فددددد  املسدددددادد بسدددددب  تعصيددددد  فتحردددددا فددددد   ددددد  ة دددددوا 
الو نةفددددإن وياةم الردددداون الدر يددددة وألاو ددددا   ددددد و  لدددد  التك دددد  ةددددإ  اج الل ددددام وتنحرددددا تباشدددد م 
ملسدددتحة ااةتع التنبيددده  لددد   ددد وةم العدددودم  لددد   ليدددة دودددع ي دددام ال يددد  فددد  املسدددادد بعدددد يوال لدددوث 

 .اقجاعحة
 

دددددة  ي ددددام ال يددددد  لرددددوث السددددنة ةواعدددددة و ردددد  ن 
 
ةو دددد   يوددددة عددددداا (درندددداة دلاعددددد   902)و ددددد  

 .تن غال   و  ةصد ا(  صل0)
 

 ب  ةغنددددددددي أو فة دددددددد ةو ااددددددددا  ددددددددوك  أن ي ددددددددام ال يدددددددد   جدددددددد    دددددددد   دددددددد  تسددددددددصم وتسصوةةعدددددددد    أو ك
   ن   سه و ن    تن  ج   صيه ك الته

 
 . ن  ان روص  تا رل د  ن  و  روتهةرخ ده املكص

 

 وذلددددددددد   لددددددددد  ددددددددددواي    ادردددددددددا  ةددددددددددا  وددددددددد  ةدددددددددن اقطيددددددددداب وتعددددددددداذ ةدددددددددن دبددددددددد  ةضددددددددد ي    ناودددددددددا 
تددددن الصددددحاةةة و ودددد  ةددددن  بددددد العل ددددل و  دددداوو  تددددن التددددابع نةولو تددددول  أبددددي  ني ددددة وسدددد يان 

والبخددداة ة و دددول أشدددر  و اةدددن الةاسدددمة وا تيددداة اللطمدددي واةدددن  يويدددةة وبادددوا أف ددد   صودددا  الثدددوة  
 .اقجلاع 
 

وةأ  لاال  وغ  لم أن    ادرا  ةدا أ س  لص ة ا ة ااا ش  ت  غنا لم  ن السداال ردو  
 .فالصرم أ ط تن ةا  ص ا. العيدةوذل  رتحة  ةدفع الةيوة

 

 ا الو دددددددا   دددددددن اقجلاعدددددددد  و دددددددن البرددددددد  ة دوعا ة  دددددددده  سدددددددول   الع ددددددد  الةددددددددر  أن ر فددددددددع لدددددددو
 .ول  ذل  والةادة  صيه

 

 

 بووووووووووووووووووووووالغ عر ز ووووووووووواة المطووووور

 ي0202ه املوا د سقة 9339لعاي 
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 ةووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيووووووووووووووووووووة الجزائريوووووووووووووووووووووووووووالجمهوري
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 ال جقة الوزارية للمتول 

 

 
 
 

 

م ذ  اقحجدددة   لدددد  1441تعصدددن وياةم الرددداون الدر يدددة وألاو دددا  أن ردددو  ألاةبعدددا  لدددو غددد  

 . 0202دو صية  00املواف  

لددددد 1441و صيدددده فددددإن و ددددو  اقحجدددداج بع فددددة ركددددون رددددو  اقطودددديس التاسددددع ذ  اقحجددددة 

رو  اقجوعة العاش   تن ذ  اقحجة   ة و يد ألا    املباةك ركون 0202دو صية  82املواف 

 . 0202دو صية  81لد املواف  1441

   صيددده  لةولددده عددد  و سدددن  لصوسدددصو ن فددد  لدددوث ألاردددا  إلاكثددداة تدددن ألا ودددال ال ددداقحة 

 -يعندي أردا  العردد   -« تدا تدن أرددا  العود  ال داقي ف ادا أ دد   لد    تدن لدوث ألارددا  » : وسدال 

وال اقجراد ف  سبي   ة  ال ةد    ج » : اد ف  سبي    ؟  ال را ةسول  ة وال اقجر:  الوا

 .«ةن سه وتالهة ثم لم ر دع تن ذل  بر ي 

 :و د   ف  ت رو  ألا وال ال اقحة تا روتي

بياي هو ه ألايواي أو موا تسسور م هوا، و وام ة يووي عر وة ملوا لوح عور رسوول هللا بولى  -

 »: هللا عليوووه وسووول ، أ وووه سووو ل عووور يووووي عر وووة  قوووال 
َ
يوووة  َوالَباقِّ

َ
وووَية اضِّ

َ
 امل

َ
ة

َ
وووق وووُر السة ِّ

 
م

َ
« ُيك

 [.  رواه مسل ]

إلا  ووار موور الصوودقة  وو  هوو ه ألايوواي،  وو ن للصوودقة تووأثية وجيوو   وو  د ووت الووبال  وإن أع وو  أ ووواع  -

 .الصدقة على هو  القرابة والرح 

 وووالغوووووووووبووووووووو

   د األضحـىــــــحـول عي 
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وتلتوووزاي اسوووتغالل هووو ه ألايووواي  ووو  طاعوووة هللا وه وووره وشوووكره، واحتوووةاي تووودابية الوقايوووة الروووحية  -

  .بالتباعد تجتماع  وارتدا  الققاع الواق 

 

 فعيدددددد سددددددعيد تبددددداةك للجويددددددعة وأ دددددادث    صينددددددا و  ددددد  ألاتددددددة إلاسدددددالتية  ا بددددددة ةول ددددددد

ن اقط ددد  والددديون وال   دددا ة سددداعص ن املدددول   دددل ودددد  أن ر فدددع  ندددا الو دددا  والدددبال ةوأن رجعددد  تددد

 .و نةصد ا  تنا تيوئنا ة ا  سطا  وساع  ةالد املسص

 

 .آمين والحمد هلل ر  العاملين                                        
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 ووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووو

 الدينيوووووووووووووووووووة وألاوقووووووووووووووووووووووووووووووواف وزارة الشووووووووؤون

 

 

 

 

 
 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 0202رندددار  سدددنة  0املوافددد   1441 دددا   دوددداد  ألاولددد  2املددداة  فددد   21 -02ةوةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

رو يددددو سدددددنة  02املوافددددد   1426ذ  الةعددددددم  ددددا   08املددددداة  فدددد   66 -26و وةتضدددد   امل سددددو  التن يدددددو  ة ددددم  -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة 1626

 1661تدداة  سددنة  08املوافدد   1411ةتضددان  ددا   2املدداة  فدد   20 – 61و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم  -

 ةواملتضون   داث تاسسة امل جد

روليدو سدنة  02املوافد   1401ة يدع الثدا ي  دا   04املداة  فد   022 – 0222و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 صراةالو  رحدد  وا د  نظيم ت اقي الراون الدر ية وألاو ا  ف  الوالرة و و 0222

واملتضدددون   دددداث  0224تددداة  سدددنة  12املوافددد   1400تحددد    دددا   00و وةدددتض الةددد اة الدددوياة  املددداة  فددد  -

 قجنة الل امةاملعدل واملتومة

واملتضدددون   ردددا   0224تددداة  سدددنة  08املوافددد   1400و وةدددتض الةددد اة الدددوياة  املددداة  فددد   أول عددد    دددا  -

 تنهة 0قجنة والعية ل ندوق الل امةال سيوا املادم 

واملتضدددون  0212ديسدددو   سدددنة  12املوافددد   1480ة يدددع ألاول  دددا   12املددداة  فددد   422و وةتضددد   املةددد ة ة دددم -

 تعي ن تس   و تحاس  عندوق الل ام ةوالرة تعسك ة

 حدت  0202أف  د  سدنة  18و نا       ص  السيد تدر  الراون الدر ية وألاو ا  ةوالرة تعسك  املداة  فد  -

 .تعي ن تس   وتحاس  عندوق الل ام ةوالرة تعسك  واملتضون 206ة م 
 

 

  

 

 

 0202أ ريل  02ه املوا د 9339 شعبان 09مؤر      08قرر رق  م

 مسية ومحاس  بقدو  الزكاة بوالية معسكريتضمر تعيين 
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 :يوووووووووووووووووووووووووووووأترر ما يوووووووووووووووويق      
 

 :ع ن    تن السيدرني  : املادة ألاولى
 

تدر  الرداون الدر يدة وألاو دا  ةوالردة تعسدك  ة د ته تسد  ا ل دندوق الل دام  مقور أو بدان -

 .الوال ي

 .تت    ةعيس ي ة  ته تحاسبا ل ندوق الل ام الوال ي بوسلهايلؤضر  -
 

 

ج ب  ح 2288086.06وباددوث ال دد ةةرتوليان  ليددا  العوصيددا  املاليددة قحسدداب الل ددام الددوال ي ة ددم 

 /ccp بةا   كا  الن و  التنظيوية الساة ة امل عول  ةتو يع تلدوج . 
 

 . صغ  دويع ألا كا  املخال ة لروا املة ة  :0املادة 
 
 

 .  ر ر  لوا املة ة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  : 1املادة 

  

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف 

 يوسف باملهد    
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 الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيووووووووووووووووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة 

 افوووووووووووووووووووووووووووووووة وألاوقوووووووووووووووووووؤون الدينيوووووووووزارة الش

 

 

 

 

 

 
 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 0202رندددار  سدددنة  0املوافددد   1441 دددا   دوددداد  ألاولددد  2املددداة  فددد   21 -02ةوةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

رو يددددو سدددددنة  02املوافددددد   1426ذ  الةعددددددم  ددددا   08املددددداة  فدددد   66 -26و وةتضدددد   امل سددددو  التن يدددددو  ة ددددم  -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة 1626

 0212أكتددو   سددنة  0املوافدد   1481شددوال  ددا  02املدداة  فدد   084 – 12و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم  -

وذج  لصوعالددددددد الو نيددددددة لصتكددددددو ن املتخ ددددددمل لألسددددددالك اقطاعددددددة ةددددددإداةم واملتضددددددون الةددددددا ون ألاساسدددددد ي النودددددد

 ةتنه 2الراون الدر ية وألاو ا ةالسيوا املادم 

 .ال ادةم  ن وياةم املالية 0202تاة   00املاة ة ف   1228و نا      امل اسصة ة م  -

 :يوووووووووووووووووووووووووووووأتيقرر ما ي
 

عدددددد ن : املووووووادة ألاولووووووى  ة دددددد ته ت ا بددددددا تاليددددددا لددددددد  والرددددددة  صوسانة ضددددددوا  عطووووووا  حسووووووينالسدددددديد ي 

فددد  تجصدددس  وديددده املعردددد الدددو ني لصتكدددو ن املتخ دددمل لألسدددالك اقطاعدددة ةدددإداةم الرددداون الدر يدددة 

 .سنوا   اةصة لصتجدرد( 8)ةوالرة  صوسانةملدم ثالث  وألاو ا 
 

 داةم الوسددددددددداع تدددددددددر  التكددددددددو ن و حسدددددددد ن املسددددددددتو  وتدددددددددر   : ركصدددددددد   دددددددد  تددددددددن السددددددددادم :0املووووووووادة 

 ةدددإداةم الردداون الدر يدددة وألاو دددا و تدددر  املعردددد الددو ني لصتكدددو ن املتخ ددمل لألسدددالك اقطاعددة  

 .ةوالرة  صوسانة   فيوا رخ ه ةتن يو لوا الة اة
 

 .  ر ر  لوا الة اة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  :1املادة 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                               

 يوسف باملهد  

 0202ما   23ه املوا د 9339رمضان  23مؤر      83قرار رق  

باملعهد الوط ق للتكوير املت صة لألسالك يتضمر التعيين    م ل  التوجيه 

 الؤابة ب دارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تلمسان
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 ووووووووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووو

 وزارة الشووووووووؤون الدينيوووووووووووووووووووة وألاوقووووووووووووووووووووووووووووووواف
 

 

 

 

 
 

 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 0202رندددار  سدددنة  0املوافددد   1441 دددا   دوددداد  ألاولددد  2املددداة  فددد   21 -02ةوةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

رو يدددددو سدددددنة  02املوافددددد   1426ذ  الةعددددددم  دددددا   08املددددداة  فددددد   66 -26و وةتضددددد   امل سدددددو  التن يدددددو  ة دددددم  -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة 1626

 0212أكتددو   سددنة  0املوافدد   1481شددوال  ددا  02املدداة  فدد   084 – 12و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم  -

واملتضددددددون الةددددددا ون ألاساسدددددد ي النوددددددوذج  لصوعالددددددد الو نيددددددة لصتكددددددو ن املتخ ددددددمل لألسددددددالك اقطاعددددددة ةددددددإداةم 

 ةتنه 2الراون الدر ية وألاو ا ةالسيوا املادم 

 .ياةم املاليةال ادةم  ن و  0202تاة   04املاة ة ف   1224و نا      امل اسصة ة م  -

 :يوووووووووووووووووووووووووووووأتيقرر ما ي
 

عددددد ن : املوووووادة ألاولوووووى والردددددة ةصدردددددة  ددددد ن عددددداقي ة ددددد ته ت ا بدددددا تاليدددددا لدددددد   بلعووووووار  الووووودالسددددديد ي 

ةدددإداةم ة ضدددوا فددد  تجصدددس  وديددده املعردددد الدددو ني لصتكدددو ن املتخ دددمل لألسدددالك اقطاعدددة ن است و

 .سنوا   اةصة لصتجدرد( 8)والرة  ون استةملدم ثالث  -الراون الدر ية وألاو ا  بع ن عاقي  
 

 تدددددددددر  التكددددددددو ن و حسدددددددد ن املسددددددددتو  وتدددددددددر   داةم الوسددددددددداع  : ركصدددددددد   دددددددد  تددددددددن السددددددددادم :0املووووووووادة 

 ةدددإداةم الرددداون الدر يدددة وألاو دددا و تددددر  املعردددد الدددو ني لصتكدددو ن املتخ دددمل لألسدددالك اقطاعدددة 

 .بع ن عاقية   فيوا رخ ه ةتن يو لوا الة اة
 

 .  ر ر  لوا الة اة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  :1ملادة ا

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                    

 يوسف باملهد        

 0202ما   23ه املوا د 9339رمضان  23مؤر      89قرار رق  

يتضمر التعيين    م ل  التوجيه باملعهد الوط ق للتكوير املت صة لألسالك 

 منةاستوالية تعين بالح  الشؤون الدينية وألاوقاف بالؤابة ب دارة 
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 الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيووووووووووووووووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة 

 افوووووووووووووووووووووووووووووووة وألاوقوووووووووووووووووووؤون الدينيوووووووووزارة الش

 

 

 

 

 
 

 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 0202رندددار  سدددنة  0املوافددد   1441 دددا   دوددداد  ألاولددد  2املددداة  فددد   21 -02ةوةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

رو يددددو سدددددنة  02املوافددددد   1426ذ  الةعددددددم  ددددا   08املددددداة  فدددد   66 -26و وةتضدددد   امل سددددو  التن يدددددو  ة ددددم  -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة 1626

 0212أكتددو   سددنة  0املوافدد   1481 ددا   شددوال02املدداة  فدد   084 – 12و وةتضدد   امل سددو  التن يددو  ة ددم  -

واملتضددددددون الةددددددا ون ألاساسدددددد ي النوددددددوذج  لصوعالددددددد الو نيددددددة لصتكددددددو ن املتخ ددددددمل لألسددددددالك اقطاعددددددة ةددددددإداةم 

 ةتنه 2الراون الدر ية وألاو ا ةالسيوا املادم 

لصوري دة العووتيدة ال ادةم  ن املدر  ة العاتدة  0202تاة   02املاة ة ف    8426و نا      امل اسصة ة م  -

 .وإلاعالح إلاداة  

 :يوووووووووووووووووووووووووووووأتيقرر ما ي
 

عددددد ن: املوووووادة ألاولوووووى
 
لوالردددددة  ةعيسدددددة ت تردددددية الوري دددددة العووتيدددددة  اة ددددد  ا موووووري  بوووووغيةالسددددديدم  ت

ة ضددددوا فدددد  تجصددددس  وديدددده املعرددددد الددددو ني لصتكددددو ن املتخ ددددمل لألسددددالك اقطاعددددة ةددددإداةم سعيدم

 .سنوا   اةصة لصتجدرد( 8)ةوالرة سعيدمةملدم ثالث  وألاو ا الراون الدر ية 
 

 تدددددددددر  التكددددددددو ن و حسدددددددد ن املسددددددددتو  وتدددددددددر   داةم الوسددددددددداع : ركصدددددددد   دددددددد  تددددددددن السددددددددادم :0املووووووووادة 

 ةدددإداةم الرددداون الدر يدددة وألاو دددا و تددددر  املعردددد الدددو ني لصتكدددو ن املتخ دددمل لألسدددالك اقطاعدددة 

 .لة اةةوالرة سعيدمة   فيوا رخ ه ةتن يو لوا ا
 

 .  ر ر  لوا الة اة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  :1املادة 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                   
 يوسف باملهد       

 0202ما   23ه املوا د 9339رمضان  23مؤر      80قرار رق  

يتضمر التعيين    م ل  التوجيه باملعهد الوط ق للتكوير املت صة لألسالك 

 .سعيدةالؤابة ب دارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية 
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 ووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووو

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 0202تاة   12اقجلاع                                                                                        ألاما ة العاموووووووووووووووووة

 أا/24:ل  ما    

 
 

 تعليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووموة

 
 

   ارددددددددددددددددا   دددددددددددددددد  سددددددددددددددددالتة دويددددددددددددددددع ألاشددددددددددددددددطا  ةددددددددددددددددداع  نا الوياة ددددددددددددددددة تددددددددددددددددن ف دددددددددددددددد و   وةو دددددددددددددددددا 

  داة اقحدد تدن ا ترداةث وتكافحتدهةألي  ةكدم الالتديا  ال داة  ةجويدع إلادد ا ا  ةوفد  "16 وفيد "

 :الو اعية ف  لوا املس   و يبي  دويع النةاط املبينة أس صه  ون التعصيوة
 

 ضرورة التحل  بالح  الوقائي لدل جميت املوظمين. 

  غلد قاعة إلاطعاي وت تما  بالوجبات السرنعة املحمولةSandwich) .) 

  غلد مصلى الوزارة وت تما  بالصالة    املكات  . 

   ورو ا"مقت حضور و د ول أ  موظف ت هر عليه أعراض املرض والميةو ." 

  تماد  تجتماعات غية الضرورية مت مقت كل الت معات    ألاروقة و ارج املكات . 

  املكات التعقي  املستمر لليدير والحرح على التعقي  الدور  و املستمر لجميت. 

 ت تما  ب لقا  السالي عر بعد وتماد  املصا حة. 

 يمقت مقعا باتا ابطحا  ألاطمال إلى مقر العمل. 

 السهر على   ا ة املحيط الدا ل  والؤارج  للعمل وتو ية جميت وسائل   الق ا ة. 
 

 

 .أول  ألوية ةال ة لتن يو تا دا  ف  لوث التعصيوة  
 

 ألاميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور العووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي

 رضوان معوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواش     
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 وووووووووة الشعبيووووووووووووووووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووو

 افوووووووووووووووووووووووووووووووة وألاوقوووووووووووووووووووؤون الدينيوووووووووزارة الش

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف، 

 0202رندددار  سدددنة  0املوافددد   1441 دددا   دوددداد  ألاولددد  2املددداة  فددد   21 -02ةوةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 واملتضون تعي ن أ ضا  اقحكوتةة

رو يددددو سدددددنة  02املوافددددد   1426ذ  الةعددددددم  ددددا   08فدددد   املددددداة  66 -26و وةتضدددد   امل سددددو  التن يدددددو  ة ددددم  -

 الو  رحدد عال يا  وي   الراون الدر يةة 1626

رو يدو سدتة  02املوافد   1401ة يدع ألاول  دا   00املداة  فد   142 – 0222و وةتضد   امل سدو  التن يدو  ة دم  -

 ةاملعدل واملتومةواملتضون  نظيم إلاداةم امل كل ة ف  وياةم الراون الدر ية وألاو ا  0222

ددا  ي سدنة  11املوافد   1441دوداد  ألاولد   دا   10املاة  فد   24 – 02و وةتض   امل سو  التن يو  ة م  -

 الو  ر  مل   ضا  اقحكوتة   و ض  تضاهامة 0202

واملتضدددون  0222تدددارو سدددنة  14املوافددد   1401عددد    دددا   12و وةدددتض الةددد اة الدددوياة  املردددت ك املددداة  فددد   -

 ر م ةسوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا ة  داث  

 ة0202تاة   2املاة ة ف   26و نا      تعصيوة السيد الوي   ألاول ة م  -

 0202تداة   11و نا      ت اسصة السديد وي د  الدا صيدة واقجوا دا  املحصيدة وال ايئدة العو ا يدة املاة دة فد   -

 .1128 حت ة م 

 :تووووووووووووووووووييقرر موووووووووووا يأ          
 

 اددددددد  لددددددوا املةدددددد ة  لدددددد    رددددددا   صيددددددة ةددددددا داةم امل كل ددددددة لددددددوياةم الردددددداون الدر يددددددة : املووووووادة ألاولووووووى

 .وتتابعته وتكافحته( 16 وفيد ) تكص ة ةالو ارة تن ف  و   وةو ا املستجد  وألاو ا 
 

 : ترك  اقطصية املو وةم ف  املادم ألاول  أ الثة تن :0املادة 

 
 

 0202مار   98ه موا د 9339رج   01مؤر      23مقرر رق  

 ورو ا املست د  يتضمر إفشا   لية با دارة املر زية مكلمة بالوقاية مر  يةو  

 .ومتابعته ومكا حته( 96 و يد )
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 الصمة    الؤلية الوظيوووووووووومة واللق  تس 

 رئسسا مكلف بالدراسات والت ؤية  الد  يوفسرق

 عضوا ممك  مر ز   بدر الدير  يالل 

 عضوا رئس  دراسات يح  مقداد

 عضوا مدير  رع  للتوجيه الدي ق والنشا  امل جد  عبد القادر قطشة

 عضوا للشعائرمكلمة بكسيية املديرية المرعية  وهيبة بودامو 

 عضو مقرر  رئس  دراسات آسيا قصاح

 

   تددول  اقطصيددة تروددة الت سددي  الددداعم تددع اللجنددة الو نيددة اقطاعددة املتعددددم الةيا ددا : 1املووادة 

صة   د  تسدتو  وياةم ( 16 وفيدد )جدتلصو ارة تدن ف د و   وةو دا املسد
 
وتتابعتده وتحاة تدهة املردك

 .العو ا ية  املحصية وال ايئة االدا صية واقجوا 

 :وباوث ال  ةة  ةو      اقط و  ةوا ر  
 

 .الا  ال الداعم ةاملداو      تستو  إلاداةم امل كل ة -

 .الت سي  تع اللجان الوالعية اقطاعة ف  لوا الرون -

 (.16 وفيد )الادتواا الدوة     أسبوا ألا ضا  اقطصية لتةييم الو ع املتعص  ة   و   وةو ا  -
 

 .يعت      تداو  ف  ال ت م الصيصية وفت م ااارة ألاسبوا  ضوا  ون اقطصية :3املادة 
 

 .ر ر  لوا املة ة ف  ال ر م ال سوية لوياةم الراون الدر ية وألاو ا  :3املادة 

 

 ألاميووووووووووووووووووووووووووووووووووووور العووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي
                

 رضوان معوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواش               
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 ووووووووووووووووةالجمهوريووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووو

 الدينيوووووووووووووووووووة وألاوقوووووووووووووووووووووووووووووووافوزارة الشووووووووؤون 

 الديووووووووووووووووووووان

 

 

 إعوووووووووووووووووووووووووووووالن
 
 

 

ديدد  تو ددد فعاليددا  ددداعلم وتعصددن وياةم الردداون الدر يددة وألاو ددا   ددن  

 ة (12)اقجلاعددددددددددددددددد  الدوليدددددددددددددددددة لصةددددددددددددددددد  ن الكددددددددددددددددد  م فددددددددددددددددد   بع ادددددددددددددددددا السدددددددددددددددددابعة  رددددددددددددددددد  

ةتضدددددددان  02 لددددددد   02وال دددددددي  دددددددان تدددددددن املةددددددد ة  نظيوردددددددا فددددددد  ال تددددددد م املوتددددددددم تدددددددن 

 هة لدددددددددددد  تو دددددددددددددد ال  ةوذلدددددددددددد  بسدددددددددددددب  ألاو ددددددددددددداا ال ددددددددددددي يعيردددددددددددددرا العدددددددددددددالم 1441

 (.16 – وفيد )تن د ا  ا تراة ف  و   وةو ا

 سددددول   الع دددد  الةدددددر  أن ر فددددع لددددوا الو ددددا   ددددن اقجلاعدددد  و ددددن البردددد  ة 

 . صيهدوعا ة  ه ول  ذل  والةادة 
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 الفصل الثالث
   القرارت والمقررات الفردية 
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 ةوووووووووووووووووة الشعبيووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووة الجزائريوووووووووووووووووووالجمهوري

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف
 تددرد  ة  داةم الدوساعد 

 ال   ية لصوستخدت ناملدر  ة 

 

 0202جوان 09: مؤر      09 :رار رق  وووووووووووووووووووووق

 ال ووووووووووووووووووووووويتضمر التعيين    املقص  الع

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف
املتضددون  0222روليددو سددنة  10املوافدد   1402دودداد  الثا يددة  ددا   16املدداة  فدد   28-22ةوةتضد   ألاتدد  ة ددم  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 0222سددبتو   سددنة  06املوافدد   1402ةتضددان  ددا   12املدداة  فدد   824-22و وةتضدد   امل سددو  ال عاسدد ي ة ددم  -

 الو  رحدد الربكة الاستداللية مل  با  املور  ن و ظا  دفع ةوا دامة

 0222سدبتو   سدنة  06املوافد    1402تضدان  دا  ة  12املداة  فد   822-22و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة دم  -

 الو  رحدد كي يا  تنح الل ادم الاستداللية لراغ   املناع  العصيا ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة

تدددددداة  سدددددددنة  02املوافددددددد   1412املدددددداة  فددددددد  أول ةتضددددددان  ددددددا   66-62و وةتضدددددد   امل سددددددو  التن يدددددددو  ة ددددددم  -

  إلاداة ة ةال سددددددددبة لصوددددددددور  ن وأ ددددددددوان إلاداةم امل كل ددددددددة والوالرددددددددا  املتعصدددددددد  بسددددددددصية التعيدددددددد ن والتسددددددددي 1662

 والبصدرا  واملاسسا  العووتية ذا  اليابع إلاداة ة

املتضدددددون  0222رندددددار  سدددددنة  16املوافددددد   1406تحددددد    دددددا   11املددددداة  فددددد  24-22و وةتضددددد   امل سدددددو  ة دددددم  -

فدد  املاسسدددا  وإلاداةا  العووتيددةة املعددددل  الةددا ون ألاساسدد ي اقطدددا  ةدداملور  ن املنتودد ن لألسدددالك املرددت كة

 واملتومة

 0222أكتددددددددو   سددددددددنة  11املوافدددددددد   1406شددددددددوال  ددددددددا  11و نددددددددا    دددددددد  الةدددددددد اة الددددددددوياة  املرددددددددت ك املدددددددداة  فدددددددد   -

 الو  رحدد  دد املناع  العصيا ل داةم امل كل ة ف  وياةم الراون الدر ية وألاو ا ة

 ههبيوووووووة شوووووووعالةواملتضدددددددون    يدددددددة و  سددددددديم السددددددديدم  12/20/0210املددددددداة  فددددددد  01و ندددددددا    ددددددد  الةددددددد اة ة دددددددم  -

 ة21/20/0210: اةتدا  تن  262ة ال  م الاستدالل  10: تت   ة ال ن : ف  ة بة 

 ههبيوووووووة شوووووووعالةواملتضدددددددون    يدددددددة السددددددديدم  06/10/0212:املددددددداة  فددددددد  18و ندددددددا    ددددددد  تسدددددددتخ ج الةددددددد اة ة دددددددم  -

 ة 02/10/0212اةتدا  تن  10ال ن   200ال  م الاستدالل   22ةدة  ل  الد 

 و إ ت اح تن  اع  تدر  املستخدت نة -
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-يووووووووووووووووويقووووووووورر ما يأتووووو -  

 

، فدد  إلاداةم امل كل ددةم حوود بالووديوان فدد  املن دد  العددال   ههبيووة شووعالة :السدديدم تعدد ن:املووادة ألاولووى

 .التو يع     لوا الة اةاةتدا  تن  اة خ 
 

 160 يد املعدددددددددددنية الددد  دا ددد  ال ا ددد  املددد  بط ة  ب ادددا تدددن ي دددادم اسدددتداللية  ةددددة ةدددد تتسددد :0املووووادة 

 .بعنوان ش   املن   العال  22 ةية توافةة لصوستو  
 

 ركصددددددد   ددددددد  تدددددددن  اعددددددد  تددددددددر  املسدددددددتخدت ن و اعددددددد  تددددددددر  امل يا يدددددددة واملحاسدددددددبة ةتن يدددددددو  :1املوووووووادة 

 .الة اة لوا
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 ةوووووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووووووة الديمقراطيووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووالجمهوري

 الشؤون الدينية وألاوقاف وزارة

 تددرد  ة  داةم الدوساعد 

 املدر  ة ال   ية لصوستخدت ن
 

 0202جوان  99: مؤر     .00.:رار رق  وووووووووووووووووووووووق

 ال ووووووووووووووووووويتضمر التعيين    املقص  الع
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املتضدددون  0222روليددو سددنة  10املوافدد   1402دودداد  الثا يددة  ددا   16املدداة  فدد   28-22ةوةتضدد   ألاتدد  ة ددم  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 0222سدددبتو   سدددنة  06املوافددد   1402ةتضدددان  دددا   12املددداة  فددد   824-22امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم و وةتضددد    -

 الو  رحدد الربكة الاستداللية مل  با  املور  ن و ظا  دفع ةوا دامة

 0222سدددددبتو   سدددددنة  06املوافددددد    1402ةتضدددددان  دددددا   12املددددداة  فددددد   822-22و وةتضددددد   امل سدددددو  ال عاسددددد ي ة دددددم  -

 تنح الل ادم الاستداللية لراغ   املناع  العصيا ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة الو  رحدد كي يا 

تدددددددداة  سددددددددنة  02املوافدددددددد   1412املدددددددداة  فدددددددد  أول ةتضددددددددان  دددددددا   66-62و وةتضددددددد   امل سددددددددو  التن يددددددددو  ة دددددددم  -

ردددددددددا  املتعصددددددددد  بسدددددددددصية التعيددددددددد ن والتسدددددددددي   إلاداة ة ةال سدددددددددبة لصودددددددددور  ن وأ دددددددددوان إلاداةم امل كل دددددددددة والوال 1662

 والبصدرا  واملاسسا  العووتية ذا  اليابع إلاداة ة

املتضدون الةدا ون  0222رندار  سدنة  16املواف   1406تح    ا   11املاة  ف  24-22و وةتض   امل سو  ة م  -

 ألاساس ي اقطا  ةاملور  ن املنتو ن لألسالك املرت كة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة املعدل واملتومة

املتضدون  0222ددا  ي سدنة  02املوافد   1406تح    ا   16املاة  ف   22-22امل سو  التن يو   و وةتض   -

 ش وط التعي ن ف  املن   العال  ةعيس تكت  ف  إلاداةم امل كل ة وكوا الل ادم الاستداللية امل  بية ةهة

 ظدددددددديم إلاداةم امل كل ددددددددة املتضددددددددون  ن 0210رو يددددددددو سددددددددنة  28و نددددددددا    دددددددد  الةدددددددد اة الددددددددوياة  املرددددددددت ك املدددددددداة  فدددددددد   -

 ف  وياةم الراون الدر ية وألاو ا  ف  تكا  ة

تت د  ة : فد  ة بدة حليموة قاسوميواملتضون تعيد ن السديدم  12/20/0210املاة  ف   00و نا      الة اة ة م  -

 ة 02/24/0210:اةتدا  تن  082ة ال  م الاستدالل  10: ال ن 

حليموة قاسوومي واملتضدون  دتداج و  دادم    يد  السديدم30/24/0212املداة  فد   04و ندا    د  الةد اة اقجوداع   -

 .26/11/0212: اةتدا  تن  222: ة ال  م الاستدالل 21ةالدةدة 18: ة ال ن محلل متصرف: ف  ة بة

  حليمووووووووة قاسووووووووميسدددددددديدمواملتضددددددددون    يددددددددة ال 00/11/0212:املدددددددداة  فددددددد   28و ندددددددا    دددددددد  تسددددددددتخ ج الةدددددددد اة ة ددددددددم  -

 ة02/10/0212اةتدا  تن  18ال ن   282ال  م الاستدالل   20 ل  الدةدة 

 و إ ت اح تن  اع  تدر  املستخدت نة -
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- يوووووووووووووووووووووويقووووووووورر ما يأتووووو -

 

رئوووس  مكتووو  الصووومقات العموميوووة فددد  املن ددد  العدددال   حليموووة قاسووومي:السددديدم تعددد ن :املوووادة ألاولوووى

اةتددددددا  تدددددن  ددددداة خ التو يدددددع   ددددد  لدددددوا ةودر  دددددة  داةم الوسددددداع ةاملدر  ة ال   يدددددة لصدةاسدددددا  وإلا جايا ة

 .الة اة
 

 ةيدة  160 يد املعددددددددنية ال  دا   ال ا د  املد  بط ة  ب ادا تدن ي دادم اسدتداللية  ةددة ةدد تتس :0املوادة 

 .بعنوان ش   املن   العال  22توافةة لصوستو  
 

 ركصددددددددد   ددددددددد  تدددددددددن  اعددددددددد  تددددددددددر  املسدددددددددتخدت ن و اعددددددددد  تددددددددددر  امل يا يدددددددددة واملحاسدددددددددبة ةتن يدددددددددو :1املوووووووووادة 

 .لوا الة اة 
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 وةوووووووووووووووة الشعبيوووووووووووووة الديمقراطيووووووووووووووووة الجزائريوووووووووووووووالجمهوريو

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 تددرد  ة  داةم الدوساعد 

 ال   ية لصوستخدت ناملدر  ة 

 

 0202جوان  99.:مؤر     .01 :رار رق  ووووووووووووق

 ال ووووووووووووووووووووويتضمر التعيين    املقص  الع

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املتضدددون  0222روليدددو سدددنة  10املوافددد   1402دوددداد  الثا يدددة  دددا   16املددداة  فددد   28-22ةوةتضددد   ألاتددد  ة دددم  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 0222سددددبتو   سددددنة 06املوافدددد   1402ةتضددددان  ددددا   12املدددداة  فدددد   824-22و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم  -

 الو  رحدد الربكة الاستداللية مل  با  املور  ن و ظا  دفع ةوا دامة

 0222سدددبتو   سدددنة  06املوافددد    1402ةتضدددان  دددا   12املددداة  فددد   822-22و وةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 الو  رحدد كي يا  تنح الل ادم الاستداللية لراغ   املناع  العصيا ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة

تددددددددداة  سدددددددددنة  02املوافددددددددد   1412املددددددددداة  فددددددددد  أول ةتضدددددددددان  دددددددددا   66-62و وةتضددددددددد   امل سدددددددددو  التن يدددددددددو  ة دددددددددم  -

ة ةال سددبة لصودور  ن وأ ددوان إلاداةم امل كل ددة والوالرددا  والبصدددرا  املتعصد  بسددصية التعيدد ن والتسددي   إلاداة  1662

 واملاسسا  العووتية ذا  اليابع إلاداة ة

الةددا ون املتضددون  0222رنددار  سددنة  16املوافدد   1406تحدد    ددا   11املدداة  فدد  24-22و وةتضدد   امل سددو  ة ددم  -

 سا  وإلاداةا  العووتية املعدل واملتومةألاساس ي اقطا  ةاملور  ن املنتو ن لألسالك املرت كة ف  املاس

املتضددون  0222دددا  ي سددنة  02املوافدد   1406تحدد    ددا   16املدداة  فدد   22-22و وةتضدد   امل سددو  التن يددو   -

 ش وط التعي ن ف  املن   العال  ةعيس تكت  ف  إلاداةم امل كل ة وكوا الل ادم الاستداللية امل  بية ةهة

املتضددددون  نظددديم إلاداةم امل كل دددة فدددد  وياةم  0210رو يدددو سدددنة  28  املردددت ك املددداة  فدددد  و ندددا    ددد  الةددد اة الددددوياة  -

 الراون الدر ية وألاو ا  ف  تكا  ة

 بوووووور حمووووووزة عووووووز الووووووديراملتضددددددون    يددددددة و  سدددددديم السدددددديد  21/22/0211املدددددداة  فدددددد   22و نددددددا    دددددد  الةدددددد اة ة ددددددم -

 .21/22/0211: ا  تن اةتد 262: ة ال  م الاستدالل  10: تت   ة ال ن : ف  ة بة

ة 26الدد  الدةدددة بوور حمووزة عووز الوودير : املتضددون    يددة السدديد  18/22/0212: املدداة  فدد  44: و نددا    دد  املةدد ة ة ددم -

 ة21/20/0212اةتدا  تن 10ة ال ن   226ال  م الاستدالل  

 و إ ت اح تن  اع  تدر  املستخدت نة -
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-ويوووووووووووووووووويقووووووووورر ما يأتوووو -  

 

رئيوووووووووووووووووووووو  مكتووو  بووورامج التكووووير فددد  املن ددد  العدددال   بووور حموووزة عوووز الووودير: السددديد يعددد ن :املوووادة ألاولوووى

اةتددددددا  تدددددن  ددددداة خ ةودر  ددددة التكدددددو ن و حسددددد ن املسدددددتو ة املدر  دددددة ال   يدددددة لص دددد اتد و حسددددد ن املسدددددتو  

 .التو يع     لوا الة اة
 

 ةيددة  160 يد املعددددددددددني الدد  دا دد  ال ا دد  املدد  بط ة  ب اددا تددن ي ددادم اسددتداللية  ةدددة ةددد تسددي :0املوووادة 

 .بعنوان ش   املن   العال  22لصوستو  توافةة 
 

 ركصددددددددد   ددددددددد  تدددددددددن  اعددددددددد  تددددددددددر  املسدددددددددتخدت ن و اعددددددددد  تددددددددددر  امل يا يدددددددددة واملحاسدددددددددبة ةتن يدددددددددو  :1املوووووووووادة 

 .لوا الة اة
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 ةووووووووووووة الشعبيووووووووة الديمقراطيووووووووووووة الجزائريوووووووووووالجمهوري

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 تددرد  ة  داةم الدوساعد 

 املدر  ة ال   ية لصوستخدت ن

 

 0202جوان 99مؤر      03 :رار رق  وووووووووووووووووووق

 ال وووووووووووووووووووووتضمر التعيين    املقص  العي            

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املتضدددون  0222روليدددو سدددنة  10املوافددد   1402دوددداد  الثا يدددة  دددا   16املددداة  فددد   28-22ةوةتضددد   ألاتددد  ة دددم  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

 0222سددددبتو   سددددنة  06املوافدددد   1402ةتضددددان  ددددا   12املدددداة  فدددد   824-22و وةتضدددد   امل سددددو  ال عاسدددد ي ة ددددم  -

 الو  رحدد الربكة الاستداللية مل  با  املور  ن و ظا  دفع ةوا دامة

 0222سدددبتو   سدددنة   06املوافددد    1402ةتضدددان  دددا   12املددداة  فددد   822-22و وةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 ةالو  رحدد كي يا  تنح الل ادم الاستداللية لراغ   املناع  العصيا ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتية

تددددددددداة  سدددددددددنة  02املوافددددددددد   1412املددددددددداة  فددددددددد  أول ةتضدددددددددان  دددددددددا   66-62و وةتضددددددددد   امل سدددددددددو  التن يدددددددددو  ة دددددددددم  -

املتعصد  بسددصية التعيدد ن والتسددي   إلاداة ة ةال سددبة لصودور  ن وأ ددوان إلاداةم امل كل ددة والوالرددا  والبصدددرا  1662

 واملاسسا  العووتية ذا  اليابع إلاداة ة

املتضددون الةددا ون  0222رنددار  سددنة  16املوافدد   1406تحدد    ددا   11املدداة  فدد  24-22و وةتضدد   امل سددو  ة ددم  -

 ألاساس ي اقطا  ةاملور  ن املنتو ن لألسالك املرت كة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة املعدل واملتومة

 0222أكتدددددددددو   سدددددددددنة  11املوافددددددددد   1406شدددددددددوال  دددددددددا  11و ندددددددددا    ددددددددد  الةددددددددد اة الدددددددددوياة  املردددددددددت ك املددددددددداة  فددددددددد   - -

 الو  رحدد  دد املناع  العصيا ل داةم امل كل ة ف  وياةم الراون الدر ية وألاو ا ة

: فدددد  ة بددددة  حوريووووة بوووور جعيووووو واملتضددددون تعيدددد ن السدددديدم  22/24/0214املدددداة  فدددد  80و نددددا    دددد  الةدددد اة ة ددددم   -

 ة10/28/0214: اةتدا  تن  022ة ال  م الاستدالل  18: ترند  دولة  ف  الا ال  آلال ة ال ن 

: فددد  ة بدددة حوريوووة بووور جعيوووو واملتضدددون   سددديم السددديدم  82/10/0210املددداة  فددد  126و ندددا    ددد  املةددد ة ة دددم   -

 ة10/28/0210: ا  تن اةتد 022ة ال  م الاستدالل  18: ترند  دولة ف  الا ال  آلال ة ال ن 

 حوريوووووة بووووور جعيوووووو  واملتضدددددون    يدددددة السددددديدم 06/10/0212: املددددداة  فددددد  02و ندددددا    ددددد  تسدددددتخ ج الةددددد اة ة دددددم   -

 ة 10/26/0212اةتدا  تن  18ال ن   222ال  م الاستدالل   21الدةدة 

 و إ ت اح تن  اع  تدر  املستخدت نة -
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-ويووووووووووووووووووووووويقووووووووورر ما يأتوووو -  

 

مسوؤولة املق وموة املعلوماتيوة ف  املن   العدال   حورية بر جعيو  :السيدم تع ن:املادة ألاولى

اةتدددددا  تددددن  دددداة خ التو يددددع   دددد  ةودر  ددددة   داةم الوسدددداع ة املدر  ددددة ال   يددددة لصدةاسددددا  والا جددددايا ة 

 .لوا الة اة
 

 160دا دددد  ال ا دددد  املدددد  بط ة  ب اددددا تددددن ي ددددادم اسددددتداللية  ةدددددة ةددددد  يد املعددددددددددددنية الدددد  تتسدددد:0املوووووادة 

 .بعنوان ش   املن   العال  22 ةية توافةة لصوستو  
 

 ركصددددددد   ددددددد  تدددددددن  اعددددددد  تددددددددر  املسدددددددتخدت ن و اعددددددد  تددددددددر  امل يا يدددددددة واملحاسدددددددبة ةتن يدددددددو  :1املوووووووادة 

 .لوا الة اة
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 ةووووووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيووووووووووووة الجزائريوووووووووووووالجمهوري

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 تددرد  ة  داةم الدوساعد 

 املدر  ة ال   ية لصوستخدت ن

 

 0202جوان  99مؤر      .03 :رار رق  وووووووووووووووووق

 ال وووووووووووووووووووووووويتضمر التعيين    املقص  الع

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،إن 
املتضدددون  0222روليدددو سدددنة  10املوافددد   1402دوددداد  الثا يدددة  دددا   16املددداة  فددد   28-22ةوةتضددد   ألاتددد  ة دددم  -

 الةا ون ألاساس ي العا  لصوري ة العووتيةة

الدو   022سدبتو   سدنة  06املوافد   1402ةتضدان  دا   12املداة  فد   824-22و وةتض   امل سو  ال عاس ي ة م  -

 رحدد الربكة الاستداللية مل  با  املور  ن و ظا  دفع ةوا دامة

 0222سدددبتو    سدددنة  06املوافددد    1402ةتضدددان  دددا   12املددداة  فددد   822-22و وةتضددد   امل سدددو  ال عاسددد ي ة دددم  -

 الو  رحدد كي يا  تنح الل ادم الاستداللية لراغ   املناع  العصيا ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتيةة

تددددددددداة  سدددددددددنة  02املوافددددددددد   1412املددددددددداة  فددددددددد  أول ةتضدددددددددان  دددددددددا   66-62و وةتضددددددددد   امل سدددددددددو  التن يدددددددددو  ة دددددددددم  -

املتعصد  بسددصية التعيدد ن والتسددي   إلاداة ة ةال سددبة لصودور  ن وأ ددوان إلاداةم امل كل ددة والوالرددا  والبصدددرا  1662

 واملاسسا  العووتية ذا  اليابع إلاداة ة

املتضدون الةدا ون  0222رندار  سدنة  16املوافد   1406تحد    دا   11املداة  فد  24-22و وةتض   امل سو  ة دم   -

 ألاساس ي اقطا  ةاملور  ن املنتو ن لألسالك املرت كة ف  املاسسا  وإلاداةا  العووتية املعدل واملتومة

 0222أكتددددددددددو   سددددددددددنة  11املوافدددددددددد   1406شددددددددددوال  ددددددددددا  11و نددددددددددا    دددددددددد  الةدددددددددد اة الددددددددددوياة  املرددددددددددت ك املدددددددددداة  فدددددددددد   -

 و  رحدد  دد املناع  العصيا ل داةم امل كل ة ف  وياةم الراون الدر ية وألاو ا ةال

دم  12/20/0210املددداة  فددد   04و ندددا    ددد  الةددد اة  ة دددم - فددد  ة بدددة تت ددد                          وووورة سوووغيالفي املتضدددون تعيددد ن السدددي 

 ة10/24/2015اةتدا  تن 

دم  24/22/0212املدداة  فددد   44و نددا    ددد  املةددد ة ة دددم  - تت ددد  ة : ة  بدددة  وووورة سوووغيالفيواملتضدددون   سددديم السددي 

 ة10/24/0212:اةتدا  تن  082ة ال  م الاستدالل  10: ال ن 

دم  02/22/0212املدددداة  فدددد   22و نددددا    دددد  املةدددد ة ة ددددم  - تت دددد   : ة  بددددة  ووووورة سووووغيالفيواملتضددددون    يددددة السددددي 

 ة02/22/0212: اةتدا  تن  222ة ال  م الاستدالل  21ة الدةدة 18: تحص ة ال ن 

 و إ ت اح تن  اع  تدر  املستخدت نة -
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- يوووووووووووووووووويقووووووووورر ما يأتووووو -

 

دم تعددددد ن :املوووووادة ألاولوووووى  مكلوووووف بالدراسوووووات و مشوووووروعفددددد  املن ددددد  العدددددال    وووووورة سوووووغيالفي:السدددددي 

 .اةتدا  تن  اة خ التو يع     لوا الة اةةودر  ة  داةم الوساع ة   إلادارة املر زية  
 

 160 يد املعدددددددددددنية الددد  دا ددد  ال ا ددد  املددد  بط ة  ب ادددا تدددن ي دددادم اسدددتداللية  ةددددة ةدددد تتسددد :0املووووادة 

 .بعنوان ش   املن   العال  22 ةية توافةة لصوستو  
 

 ركصددددددد   ددددددد  تدددددددن  اعددددددد  تددددددددر  املسدددددددتخدت ن و اعددددددد  تددددددددر  امل يا يدددددددة واملحاسدددددددبة ةتن يدددددددو  :1املوووووووادة 

 .لوا الة اة
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                      دووووووووووحال وووووامل
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 الشعبيووووووووووووووووووووووووة الجمهوريوووووووووووووووووووووووووووة الجزائريووووووووووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووووووووووووووة

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف               وزارة امل اهدير و هو  الحقو  

 
    ا ية غياة    ا ية   اة 

ة ن    

ذو  اقحةوق  وياةم املجالدرن و   

و   

 
 

 

شدداةا  يوةددادة  يدددةم اقجلاعدد ة  24الكدداعن تة لددا ةدددوزارة الشووؤون الدينيووة و ألاوقوواف، 

 .    يوسف بلمهد  و ألاو ا  السيد  توثصة تن     وي   الراون الدر ية

 مر جهة،

 شددددددداةا املدددددددالي  ألاولةتحودددددددد 20الكددددددداعن تة لدددددددا ةدددددددد ارة امل اهووووووودير و هو  الحقوووووووو ،زو 

ةدددن   فددددةةألاةياةة اقجلاعدددد ة توثصددددة تددددن  دددد   وي دددد  املجالدددددرن و ذو  اقحةددددوق السدددديد  

 .الطي  زيتوفي

 .مر جهة أ رل 

 

 

 

 

 

 

 

 اتماقية  إطار للتعاون 
 بين

 وزارة  الشؤون الدينية  وألاوقاف 
 و

   وزارة امل اهد ير  وهو  الحقو   
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 ديباجة

 ن وياةم الردددداون الدر يددددة و ألاو ددددا  ووياةم املجالدددددرن و ذو  اقحةددددوق املردددداة  ل اوددددا فيوددددا 

 .الطر ينروتي ةد

اقجلاع  املوتدم دووةث      ال  السن نة سصسصة  ا يال ا تن الدستوة الو  رنمل     أن  اة خ

تت ددددددصة اقحصةددددددا  تددددددن الك دددددداح و اقجرددددددادة دعصددددددت اقجلاعدددددد  داعوددددددا تنبددددددت اقح  ددددددة وأة  الك اتددددددةة 

( 1620-1604)وا تبدداةا أن التدداة خ الددو ني   دد  ت ا صددده املتعا بددة  اعددة ت  صددة الثددوةم التح    دددة

 .يعد ت دعية ألاتة اقجلاع  ة و تناصرا

ناوددا   دد   دد وةم  جسدديد تخيددط  ودد  اقحكوتددة تددن أددد   ن يددو ة  دداتد السدديد ةعدديس و  عددا ت

اقجوروة دددددددةة السددددددديوا فددددددد  املجدددددددال املتعصددددددد  ةاملحافظدددددددة   ددددددد  الدددددددواك م الو نيدددددددة و   سددددددديخ الاة بددددددداط 

 .ةامل دعية النوفو  رة وكوا ف  املجال امل  بط ةتعل ل امل دعية الدر ية الو نية و    ي اا 

إلارجددددابي ةدددد ن وياةم الردددداون الدر يددددة وألاو ددددا  ووياةم املجالدددددرن و ذو   وا تبدددداةا لصت ا دددد 

 اقحةوق لصس   ف   حةي  ال ارا  و ألالدا  ذا  ال صة ةاملساع  الو نية النبيصةة

وت ا ددام لصن ددو  التردد  عية و التنظيويددة املعوددول باددا و كددوا ال دد اتد امل دعيددة ال ددي  حكددم         

 .ا ت اعه  و  الي ف نة    ف  تجال

و ةنا      ال غبة ال ي  حدو الي ف ن ف   ةسا   وا د تتينة لصتعاون املثو  و تعل دل أواعد  

 .التراوة املستدا ة ةوا رك    حةي  الا  جا  و التناغم  ةيناوا ف    اة العو  الوياة  املرت ك

 :اتمد الطر ان على مايأتي 
 

 .موضوع تتماقية:  املادة ألاولى
 

 رتوثدددددد  تو دددددددوا لددددددوث الا  ا يدددددددة فدددددد   حدردددددددد إلا دددددداة العدددددددا  لتعل ددددددل التعددددددداون والت سددددددي  والرددددددد اكة 

 .ة ن الي ف ن
 

 .أهداف تتماقية:  0املادة 
 

 :تاد  لوث الا  ا ية  ل   حةي  تار   

 املسالوة ف  عون الواك م الو نية واملحافظة  ص اا و وار ااة -
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 الو نية وتعل للاة الاسرا  ف   د يم امل دعية الدر ية-

املسدالوة فد  غد   الد وح الو نيدة والةديم السداتية لتداة خ املةاوتدة الردعبية و اقح كدة الو نيدة  -

املجيدددددددم و ردددددد  الثةافددددددة الاسددددددالتية ألاعدددددديصة ةوددددددا رضددددددون  وتدددددد ن قحوددددددة  1604وثددددددوةم أول  ددددددوفو   

 املجتوعة

م واملحافظة     املوةوث التاة خ  املراةكة ف     ية و بصيل ةسالة الرردا   ل  ألاديال ال ا د -

 والثةاف  واملخيو ا  وكتاةة  اة خ الثوةم املجيدمة

  يددددددا  ألارددددددا  الو نيددددددة واملناسددددددبا  الدر يددددددة و ردددددد  ثةافددددددة الالتوددددددا  بادددددداة السدددددديوا لددددددد  الرددددددباب -

 .والناشئة

 .آليات التقمي  :   1املادة 

وث ةه ف  املادم ألاو  ل  أ الثة ترو   ليا   ن يو لدوث الا  ا يدةة ا يال ا تن تو وا الا  ا ية املن 

 :    اقط و  تا روتي

 تق ي  ألاياي الدراسية والقدوات وامللتقيات التق تعالج املواضيت هات تهتماي املشتةك، -

 تق ي  الزيارات والؤرجات امليدا ية على مستول املؤسسات التابعة للطر ين، -

التحسسسووية و التوعويووة  و ألافشووطة الجواريووة بشووكل تق ووي  املعووارض واملسووابقات والحمووالت -

 مشتةك،

تق ووووووووووي  دورات تكوينيووووووووووة وتدريبيووووووووووة هات الصوووووووووولة بموضوووووووووووع تتماقيووووووووووة لمائوووووووووودة مسووووووووووت دمي -

 القطاعين،

 تبادل املطبوعات واملنشورات املق زة مر قبل الطر ين،-

 إحداث  ضا ات و دمات رقمية مشتة ة،-

 والتحسسسية هات الصلة بموضوع تتماقية، إعداد الدعائ  تعالمية التةوي ية-

 إفشا  بقك معطيات رقمي يت  استغالل مضاميقه بشكل مشتةك،-

 إعداد مدو ة   ابة باملواضيت التق تح ى باالهتماي املشتةك،-

 .إقامة توأمة  يما بين املؤسسات تحت الوباية-
 

يعودددد  الي فددددان فدددد    دددداة املجدددداال  املنددددوث باددددا أ ددددالثة   دددد  اسددددت الل الوسدددداع  املتا ددددة وإلاتكا ددددا  

 . املتوف م تع التيا  تبدأ   شيد الن ةا 

 . ألاطر التمصيلية و املالحد التقمي ية:  3املادة 

 .رصتي  الي فان ة تح أ      يصية وتال    ن يورة  وصية لروث الا  ا ية
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وفددد  لدددوا إلا ددداةة روكدددن لصواسسدددا  العاتصدددة  حدددت وعدددارة اليددد ف ن وامل ددداقي اقطاةديدددة التابعدددة  

 .لروا  ة ا  ا  ا يا  تحددم ف  املجاال  ذا  الالتوا  املرت كة املنوث باا أ الث

 ال رددددددتم  ةدددددد ا  أ  ا  ا يددددددة ةدددددد ن املاسسددددددا  العاتصددددددة  حددددددت وعددددددارة اليدددددد ف ن  وامل دددددداقي اقطاةديددددددة

 .افةة املسبةة تن إلاداةم امل كل ة لصي ف ن ال بعد املو  
 

 .تقمي  تتماقية:  3املادة

 ب ددددد    ن يدددددو ةندددددود لدددددوث الا  ا يدددددةة   ردددددو قجندددددة ةوودددددد  تةددددد ة وياة  تردددددت كة  ضدددددم توثصددددد ن 

 . ن الي ف ن

 .روكن اللجنةة الاستعا ة ةك  شطمل تن شو ه أن يسا دلا ف  أدا  تراتراة ةالنظ  لك ا  ه

 : تول  اللجنة املرا  آلا ية 

   داد ة  اتد  و  سنو  والسر       ن يوثة -

الةيا  ةإ داد  ة    دوة  ملدد   ن يدو ة  داتد العود  وألا ردية ذا  ال دصة وا تد اح إلادد ا ا   -

 الك يصة ةتعل ل التعاون و حس ن الت سي  ة ن الي ف نة

 اون الدر يدددددة و ألاو دددددا  ووي ددددد  املجالددددددرن ةفدددددع  ة  ددددد  سدددددنو   دددددن أ ودددددال اللجندددددة  لددددد  وي ددددد  الرددددد- 

 .و ذو  اقحةوق  

أشدددر    دددد  ألا ددد ة و روكناددددا أن  جتوددددع فددد  دوةم اسددددت ناعية  صوددددا ( 2) جتودددع اللجنددددة تددد م  دددد  سددددتة 

 .د ت الض وةم لول 

 .سريان تتماقية ود ولها حيز التقمي :  9املادة 

لصتجدرددد  ددونياة و ددد     ددي التن يددو اةتدددا  سددنوا ة  اةصددة ( 8)تسدد   لددوث الا  ا يددة ملدددم ثددالث 

 .تن  اة خ التو يع  ص اا
 

 .مراجعة تتماقية   :0املادة 

 .روكن ت ادعة أ كا  لوث الا  ا يةة  صوا د ت الض وةمة ةنا       ص  أ د الي ف ن

 .أعصيت ن( 0) و ع لوث الا  ا ية ف    طت ن 
 

                                                                                  ه1441شوال  02:  م التو يع     لوث الا  ا ية ةاقجلاع  ف                                             

  0202جوان  12: املواف                                                                                                                                            

                                                          
       

 وزير الشؤون الدينية و األوقاف                         وزير المجاهدين و ذوي الحقوق                             
 

 الطيب زيتوني                     يوسف بلمهدي                              
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الهي ة الوطقية لحماية وترقية الطمولة               وزارة الشؤون الدينية و ألاوقاف

 
 
 
 

 اون وووووووإطار للتع ةووووووواتماقي

  بين 

 وياةم الراون الدر ية و ألاو ا  

 و

 الريئة الو نية قحوارة و   ية الي ولة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الريئة الو نية قحوارة و   ية الي ولة وياةم الراون الدر ية و ألاو ا 

 

 

 

 

 

 
 

 بين                        

 وزارة الشؤون الدينية و ألاوقاف،                                             مر جهة،

 و                            

 أ رل،  مر جهة                                        الهي ة الوطقية لحماية وترقية الطمولة 

 

 :ديباجة
وألاو ددا ة توثصددة فدد  وي  لددا تددن درددةة والريئددة الو نيددة  قحوارددة  ن  وياةم الردداون الدر يددة             

تدددددددددن دردددددددددة أ ددددددددد  ة املرددددددددداة  ل اودددددددددا                                             ( امل و دددددددددة الو نيدددددددددة ) و   يدددددددددة الي ولدددددددددةة توثصدددددددددة فددددددددد  ةعيسددددددددد اا 

 ة"الطر ين"فيوا روتي  ةدددد 

 ن يدددددددو ة  ددددددداتد السددددددديد ةعددددددديس    عدددددددا تناودددددددا   ددددددد   جسددددددديد تخيدددددددط  وددددددد  اقحكوتدددددددة تدددددددن أدددددددد  -

 اقجوروة ةة 

وةغبة تناوا ف  تعل ل الر اكة و الت سدي  فد  املجداال  ذا  الالتودا  املردت ك لتحةيد  امل دلحة  -

 ال ض   لصي  ة

 
 تعاون إطار إتفـاقية
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املدداة   10-10و روا دا تناودا ةضد وةم  واردة الي دد  و   يدة  ةو ده فد    دداة أ كدا  الةدا ون ة دم  -

 ارة الي  ة واملتعص  ةحو 0210روليو  10ف  

و النظ   ل  الدوة التوديهي والت ةو  والادتواع  الو   ضيصع ةه املسادد واملاسسا  الدر يدة  -

 ف  تجال  وارة املجتوع و الناشئة     وده اقط و ة

وا تبداةا لصددوة املحدوة  لصريئدة الو نيدة قحواردة و   يددة الي ولدة فد  و دع ةد اتد و نيدة وتحصيددة  -

لدددددددددة ةالت سدددددددددي  تدددددددددع تختصددددددددد  إلاداةا  واملاسسدددددددددا  والريئدددددددددا  العووتيدددددددددة قحواردددددددددة و   يدددددددددة الي و 

 والةاعو ن     ة ارة الي ولة و ةييم ذل ة

وت ا ددام لصن ددو  التردد  عية والتنظيويددة املعوددول باددا وكددوا ال دد اتد امل دعيددة  ال ددي  حكددم  ودد  -

 الي ف نة    ف  تجال ا ت اعهة

ن الدر يدددددة وألاو دددددا  وتوث ددددد  الريئدددددة الو نيدددددة و بعدددددا لصعوددددد  الترددددداوة  ةددددد ن توث ددددد  وياةم الرددددداو -

أددددد  ةصددددوةم  ليددددة ترددددت كة تددددن شددددوااا املسددددالوة فدددد   جسدددديد فحددددو   موووورقحوارددددة و   يددددة الي ولددددة 

وث ةه والن و  التنظيوية اقجاة  العو  بااة  الةا ون املن 

 

 :اتمد الطر وان على ما يأتي  

 موضوع تتماقية
 

تاددددد  لدددوث الا  ا يددددة  لددد  و ددددع   دددداة  دددا  لصتعدددداون والت سدددي  ةدددد ن وياةم الردددداون  :املوووادة ألاولووووى

 الدر يددددة وألاو ددددا  و الريئددددة الو نيددددة قحوارددددة و   يددددة الي ولددددةة ةوددددا رك دددد  تعل ددددل العودددد  املرددددت ك 

 .  ف  تجال  وارة الي   و    ية  ةو ه

 0210روليدددددددو  10املددددددداة   فددددددد   10-10كودددددددا تادددددددد  الا  ا يدددددددةة  بةدددددددا   كدددددددا  الةدددددددا ون ة دددددددم         

واملتعصدددددد  ةحوارددددددة الي دددددد   لدددددد     يددددددة التعدددددداون املاسسدددددداتي ود ددددددم الت سددددددي  ةدددددد ن ال ردددددداط الدددددددرني 

 . وال راط الو ا ي املتعصة ن ةحوارة  ةوق الي  

 م االت تطبيد تتماقية
 

 :  يبي  الا  ا ية فيوا روتيرتوث  تجال  : 0املادة 
 

 :   م ال التحسس  والتوعية  *

  نظيم  وال   حسيسية و و و ة ترت كةة تعن  ةحوارة الي   و    ية  ةو هة  -

 تاد   ل   وان  وارة  ةوق الي  ة  و ع  ية   التية ترت كة تتكاتصة -
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 و   ي ااة نظيم تصتةيا  و  دوا  و أرا  دةاسية  ول  وارة الي ولة -

 املراةكة ف    يا  املناسبا  الو نية و العاملية اقطاعة ةالي ولةة-

  املسالوة ف  تعل ل ثةافة إلا ياة قحوارة الي   تن    الا  اا ا ة-

املسدددالوة فدددد    تددداج اقح ددددمل إلا التيددددة التو و دددة ال ددددي تعنددد  ةحوارددددة الي ولددددة لب ادددا   دددد   نددددوا  -

 أث   إلاذا ة الو نية واملحصيةة املاسسة العووتية لصتص ل ون و    

 .    ية ال راط الدرني و العو  الو ا ي ف    اة تتناس  تو د وتتناغم -
 

 :    م ال التكوير* 

 نظددديم دوةا   كو  يدددة تتخ  دددة ل اعددددم ألاعودددة وامل شددددا  الددددر يا  فددد  تجدددال تعل دددل املرددداةا  -

 والةدةا  ف  تجال  وارة الي ولةة

املكددددددددو  ن فدددددددد  املجددددددددال الن سدددددددد ي والادتودددددددداع  والةددددددددا و ي املدددددددد  بط ةحوارددددددددة   نظدددددددديم دوةا  لتكددددددددو ن-

 الي ولةة

 ددددوف   الوسدددداعط واقحةاعدددد  البيداغوديددددة والعصويددددة لصوتكددددو  ن لددددد م املعدددداة  فدددد  تجددددال  واردددددة -

 الي    و    ية  ةو هة

              الاسدددددددددتعا ة ةدددددددددداقط  ا  املنتسدددددددددب ن لةيدددددددددداا الردددددددددداون الدر يدددددددددة وألاو ددددددددددا  فددددددددد  الدددددددددددوةا  التدة بيددددددددددة-

 .ال ي  نظورا الريئة الو نية لتكو ن تختص  املتد ص ن ف  تجال الي ولة
 

كودددددا تردددددو  لدددددوث الا  ا يدددددةة   ددددد  اقط دددددو ة  شددددد اك اقط ددددد ا  املنتسدددددب ن لةيددددداا الرددددداون         

 :الدر ية وألاو ا  ف   تا روتي

 ددد يم  صيددة  صةددي إلا يدداةا   ددن    اا ددا   ةددوق الي دد  لصريئددة الو نيددة   ددد  يددو   تحددوة  -

 إلاةشاد ألاس  ة 

 . عالح ذا  الب ن والوسا ة ةوا رحاف       سيد ألاس م و ضون ةيئة  تنة لصي  -
 

ا  و ردددتم فددد  لدددوا املجدددالة العوددد    ددد    ردددا   ا ددددم ةيا دددا  تردددت كة السدددت اللرا فددد   ن يدددو ألالدددد

 . املحددم ف  لوث الا  ا ية
 

 التزامات الطر ين
 

 :  صتي  وياةم الراون الدر ية وألاو ا  ةوا روتي   : 1املادة 
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  خ يمل  ي  اقجوعة والدةو  امل جدرة برك  دوة  ل سرا  والتحسيس ةةضارا 

  وارة الي   و   ية  ةو هة 

 والتحسيسية         التو و ة  وف   املضات ن الدر ية الض وة ة   داد تختص  الد اعم

 املبادة بااة

  ر اد ألاعوة وامل شدا  الدر يا  ف  اقحوال  التو و ة والتحسيسية ذا  ال صة ةحوارة 

 الي   و وان ةيئة  تنة لهة

   فتح ال ضا ا  التابعة لوياةم الراون الدر ية و ألاو ا  ودعصرا تناة  لصت سي  املرت ك

امل كل الثةاف  إلاسالتي وف و ه )  و    ية  ةو ه يسوح ة ر  ثةافة  وارة الي 

 ة ...(ةالوالرا  و ال ضا ا  الدر ية املتا ة 

   ت ط   ألاعوة و امل شدا  الدر يا      تستو   صية  صةي إلا ياةا   ن    اا ا

  ةوق الي   ةالريئة الو نيةة

  عو  اقجواة  املتعص  ةالوالرا  لصوسالوة ف  ال( كنةاط اة كاي ) تعي ن  دد تن ألاعوة

 ةإعالح ذا  الب ن والو ارة تن العن  ألاس   املواة   د ألا  الة

   إلاسرا  ةتوف      ا  يراة ون ف  املصتةيا  والندوا  العصوية وألارا  الدةاسية ذا

 .ال صة ةوو وا  وارة الي ولة و   ي اا
  

 :ةوا روتي   صتي  الريئة الو نية لت  ية و  وارة الي ولة  : 3املادة 

                   وف   املضات ن الض وة ة   داد تختص  الد اعم التو و ة والتحسيسيةة السيوا 

 ف  اقجا   الةا و ي و التنظيمية

                التك   ةا عوة وامل شدا  الدر يا  و تايئة الظ و  الك يصة ةنجاح تراةك ام

 وق الي   ةالريئة الو نيةةف   صية  صةي إلا ياةا   ن    اا ا   ة

  وف  ة ف   دود الاتكا ا  املتا ةة الوساع  البيداغودية والبر  ة والد اعم الك يصة 

 ةإ جاح اقحوال  التو و ة والتحسيسيةة

                   ر اد اقط  ا  املتخ   ن لضوان  و    الدوةا  التكو  ية و الصةا ا  العصوية 

 الدر ية وألاو ا  ف  تجال  وارة الي ولة و    ي ااة ال ي  نظورا وياةم الراون

                  املسالوة ف   لو د املكو  ن تن ألاعوة و امل شدا  الدر يا  ةاملعاة  الض وة ة

 و اقحةاع  البيداغودية ذا  ال صة ةوو وا الا  ا يةة
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 ستو  تعالد  ر اد    ا  وتخت  ن ف  تجال  ةوق الي   و صم الاةشاد ألاس       ت

 .التكو ن املتخ مل التابعة لةياا الراون الدر ية وألاو ا 
 

 إلاشراف و املتابعة
 

ف    اة  ن يو لوث الا  ا يةة  حدث قجنة  ش ا  وتتابعةة تتكو ة تن   اةا   :3املادة 

 :توثص ن لصي ف نة  كص  ةوا روتي

   داد ة  اتد  و  سنو  و السر       ن يوثة   

    ملد   ن يو ة  اتد العو  املسي ة(    ستة أشر ) ةييم دوة 

  ةفع  ة    سنو  رتضون   يصة ت  صة لص را ا  املنجلم. 
 

 .تراترا روكن اللجنة أن تستع ن ةو  شطمل تن شو ه تسا دتاا ف   حةي  
 

 مدة تتماقية ود ولها حيز التقمي  ومراجعتها 
 

التن يو اةتدا  تن  اة خ التو يع  ص اا و  بةى ساة ة  امل عول                  د   الا  ا ية   ي :9املادة 

سنوا ة  اةصة لصتجدرد  ونياة تا لم ربصل أ د الي ف ن الي   آلا                  ( 8)ملدم ثالث 

 .كتاةياة ةنيته ف   ااا  العو  باا

ادة لول ة ةنا       ص  أ د روكن ت ادعة أ كا  لوث الا  ا ية  صوا د ت اقح :0املادة 

 .الي ف ن

 

                                                                                  ه1441شوال  02:  م التو يع     لوث الا  ا ية ةاقجلاع  ف                                        

  0202جوان  12: املواف                                                                                                                                   

 

 

 السيد يوسف بلمهد 

 وزير الشؤون الدينية و ألاوقاف

 السيدة مري  شر   

رئسسة الهي ة الوطقية لحماية و ترقية 

 الطمولة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وياةم الراون الدر ية و ألاو ا 

 

             الريئة الو نية لصو ارة تن ال ساد                                                                          

 و تكافحته

 
 

  إطار ةـــاتفاقيمشروع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اتماقية  إطار للتعاون اتماقية  إطار للتعاون 

    بينبين  

  وياةم الراون الدر ية وألاو ا  وياةم الراون الدر ية وألاو ا  

  وو  
 الريئة الو نية لصو ارة تن ال ساد و تكافحتهالريئة الو نية لصو ارة تن ال ساد و تكافحته  
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

  
 الهي ة الوطقية للوقاية مر المساد  و مكا حتهالهي ة الوطقية للوقاية مر المساد  و مكا حته                                      وألاوقافوألاوقافوزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
  
  

  بين بين                                                             

مر مر                                             وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف،                                       وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف،                                       

  جهة،جهة،

  وو                    
  

  الهي ة الوطقية للوقاية مر المساد ومكا حته                        مر جهة أ رل، الهي ة الوطقية للوقاية مر المساد ومكا حته                        مر جهة أ رل،     

 
 

 :ةووووديباج

 
والهي ة الوطقيوة للوقايوة ة توثصة ف  وي  لا تن درةة وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف ن  

 ة"الطر ين"ةدددد ة توثصة ف  ةعيسرا تن درة أ   ة املراة  ل اوا فيوا روتي  مر المساد ومكا حته

املددددددددددددددداة                              21-22 روا دددددددددددددددا تناودددددددددددددددا ةنجا دددددددددددددددة املةاة دددددددددددددددة الو اعيدددددددددددددددة ال دددددددددددددددي ا توددددددددددددددددلا الةدددددددددددددددا ون ة دددددددددددددددم -

واملتعصدددددددد  ةالو ارددددددددة تددددددددن ال سدددددددداد وتكافحتددددددددهة السدددددددديوا أ كددددددددا  املددددددددادم                    0222ف  اردددددددد  سددددددددنة  02فدددددددد  

ذاتاددا ال دددي  ضددون اا ا  ا يددة ألاتدددم املتحدددم ملكافحددة ال سددداد تنددهة و ددد  املةاة ددة ( 4ال ةدد م )الثالثددة 

 ة0224أة     16ال ي عاد ت  ص اا اقجلاع   ف  

 

 إطارتعاون    إتفـاقية
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وا تباةا أن  التو ية والتحسيس ةوخددا   الد ساد و ثاةث الددضاةم     الد  د واملجتوعة                 -

 تعد أدام فعالة ف  الو ارة تن ال ساد وتكافحتهة

لصدوة الو   صعبه املاسسا  الدر ية ف   ح  ن ألاف اد واقح اظ  ص ام                            وا تباةا-

 تن آلافا  وتعل ل ألا الق والةيم ال و يةة

و بعا لصعو  التراوة  ة ن توث   وياةم الراون الدر ية وألاو ا  وتوث   الريئة الو نية -

 لية ترت كة تن شوااا املسالوة ف   جسيد  لصو ارة تن ال ساد وتكافحته تن أد  ةصوةم

 فحو  الةا ون املتعص  ةالو ارة تن ال ساد وتكافحتهة

وةغبة تناوا ف  تعل ل الر اكة وتشجيع الت سي  ةيناوا ف  تجال الو ارة تن ال ساد وتكافحتهة -

 .و   ية املجاال  ذا  الالتوا  املرت ك

 

 :اتمد الطر وان على ما يأتي   

 تماقيةموضوع ت

تاد  لوث الا  ا ية  ل  و ع   اة  ا  رنظم و ضبط  ليا  العو  والت سي                  :املادة ألاولى

 . ة ن الي ف ن ف  املجاال  ذا  الالتوا  املرت ك

 أهداف تتماقية

 :تاد  لوث الا  ا ية  ل   حةي  تا روتي  :0املادة 

الي ف ن ةوا رحة  الت سي  ة ن ال راط الدرني والثةاف                حدرد إلا اة العا  لصتعاون ة ن -1

تن درة والعو  الو ا ي  د ال ساد تن درة أ   ة      و  الاست ا يجية الو نية لصو ارة               

واملو وة  0222ف  ار  سنة  02املاة  ف   21-22تن ال ساد وتكافحته وكوا أ كا  الةا ون ة م 

 أ الثة

 إلاسرا  ف  التو ية و التحسيس ةوخددا   الدد سدداد و ثدداةث الددضاةم  د   الدد د د واملجتوعة -0

 تعل ل املبادئ والةيم السيوا النيالددة والر ددافية ال ي  ح ن املجتوع تن أ  اة ال سادة  -8

 . غ   ثةافة  بو ال ساد ةوختص  أشكاله لد  الناشئة و   ي اا     ذل  -4
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 التزامات الطر ين
 

ة وإلا داد والتةييم لص را ا   :1املادة  الة ف   وصية الت و  رصتي  الي فان ةاملسالوة ال ع 

 .املتعصةة ةالو ارة تن ال ساد
 

  صتدددددددددي  وياةم الرددددددددداون الدر يدددددددددة وألاو دددددددددا  ةالت سدددددددددي  تددددددددددددع الريئدددددددددة الو نيدددددددددة لصو ارددددددددددة : 3املوووووووووادة 

و ردد  امل دداليم املتعصةددة ةددا  الق واملعدداتال  والتو يددة  تددن ال سدداد وتكافحتددهة ةالعودد    دد  تعل ددل 

 .ةوخا   ال ساد  بدددد  تختص  ال ضا ا  و الد اعم املتا ة
 

 صتي  الريئة الو نية لصو ارة تن ال ساد وتكافحته ةتوف   اقط  ا  والد م التةني  :3املادة 

 . الك يص ن ةإ جاح اقحوال  التو و ة والتحسيسية
 

 التقمي آليات 
 

 :ا يال ا تن تو وا الا  ا يةة ترو   ليا  التن يو تا روتي: 9املادة 

و ع ة  اتد سنو  رحدد ال را ا  والتظال ا  ال ي  تناول املوا يع ذا  ال صة ةالو ارة     -

 تن ال ساد وتكافحتهة

  نظيم دوةا   كو  ية وأرا  دةاسية وتصتةيا ة ف   دود إلاتكا يا  املتا ةة -

  داد و وي ع الوساعط البيداغودية وامل روةا  ال ي تسددا دددد  دد    جسيد ألالدا  املحددم  -

 ف  لوث الا  ا يةة

  نظيم  وال   حسيسية و  التية ترت كةة-

 .  را   ا دم وثاعةية ترت كة الست اللرا ف   ن يو املرا  املو صة لكال الي ف ن-
 
 

 اإلشراف و المتابعة
  اة  ن يو لوث الا  ا يةة  حدث قجنة  ش ا  وتتابعةة تتكو ة تن   اةا  ف  : 0املادة 

 :توثص ن لصي ف نة  كص  ةوا روتي

   داد ة  اتد  و  سنو  والسر       ن يوثة  -

 ملد   ن يو ة  اتد العو  املسي ة(    ستة أشر ) ةييم دوة   -

 فع  ل     تن وي   الراون   داد  ة    سنو  رتضون   يصة ت  صة لص را ا  املنجلم ر  -

 .الدر ية و الاو ا  و ةعيس الريئة الو نية لصو ارة تن ال ساد و تكافحته
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 .روكن اللجنة أن تستع ن ةو  شطمل تن شو ه تسا دتاا ف   حةي  تراترا 

 
 

  مدة االتفاقية ودخولها حيز التنفيذ ومراجعتها
 

اةتدا  تن  اة خ التو يع  ص اا و  بةى ساة ة   د   لوث الا  ا ية   ي التن يو  : 8املادة 

بصل أ د الي ف ن الي   آلا   ( 8)امل عول ملدم ثالث  سنوا ة  اةصة لصتجدرد  ونياة تا لم ر 

 .كتاةياة ةنيته ف   ااا  العو  باا

روكن ت ادعة أ كا  لوث الا  ا ية  صوا د ت اقحادة لول ة ةنا       ص  أ د  :6املادة 

 .الي ف ن

 

                                                                                   ه1441ذو الةعدم  10:  م التو يع     لوث الا  ا ية ةاقجلاع  ف                                

  0202دو صية    22: املواف                                                                                                                                

 
 

 السيد يوسف بلمهد 

 وزير الشؤون الدينية و ألاوقاف

 السيد طار   ور 

رئس  الهي ة الوطقية للوقاية مر المساد                   

 .و مكا حته
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 وزارة الرحة والسكان و إبالح                وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف   

                 املسكشميات           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين                         

 تن درةة      وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 و                           

 

 تن درة أ   ة    وزارة الرحة والسكان وإبالح املسكشميات،

 

 :ديباجة

 
 ن وياةم الردداون الدر يددة وألاو ددا  ووياةم الصددحة والسددكان و عددالح املستردد يا ة املردداة 

 (:الطر ين) ل اوا فيوا روتي ب 

ة تعل ددل التعدداون و جسدديد التكاتدد  فدد  تجددال العودد  الددوياة  املرددت ك ةضدد وةما يال ددا تددن  رواااددا -

 لصوجتوعة ة دت

 و ظدددددددد ا لأللويددددددددة ال ددددددددي  ول اددددددددا السددددددددصيا  العووتيددددددددة لص  ارددددددددة الصددددددددحية والو ارددددددددة تددددددددن ألاتدددددددد ا   -

 ف  املاسسا  التعصيوية التابعة لةياا الراون الدر ية وألاو ا ة

 
 إطارتعاون    إتفـاقية
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املدداة   11-12السدديوا الةددا ون ة ددم  سدداة ة امل عددولة  التنظيويددةو   لصن ددو  التردد  عية ت ا ددام  -

املتعص  ةالصحةةوكوا ال  اتد امل دعيدة  و  0212سنة   رو يو  0  املواف   1486شوال  ا   12ف  

 .ال ي  حكم  و  الي ف نة   ف  تجال ا ت اعه
 

 :اتمد الطر ان على ما يأتي
 

إلا اة العا  لتعويم  وارة و   ية الصحة تاد  لوث الا  ا ية  ل   حدرد  :املادة ألاولى

والو ارة تن ألات ا  ةاملعالد الو نية لصتكو ن املتخ مل واملداة  الة   ية وتختص  

 .فضا ا  التعصيم الة   ي
 

 الا  ا يةيرو  تجال  يبي  لوث  ا يال ا تن الرد  املنوث ةه ف  املادم ألاول  أ الثة :0املادة

 :ية ال ئا  آلا

 .املنتسب ن لصوداة  الة   ية ويوارا التعصيم الة   ي ل تا  ب  التودة ةفئة أ  ا-

 فئة التالتيو املنتسب ن ملختص  فضا ا  التعصيم الة   ية-

 .فئة اليصبة املنتسب ن لصوعالد الو نية لصتكو ن املتخ مل-
 

 :املحاوة التالية الا  ا ية خمل لوث  :1املادة

 ت ا بة اقحالة الصحيةة-1

 الو ارة تن ألات ا ة-0

 التك   ةا ت ا  ال ي  م الكر   نااة-8

 الت ةية تن أد  الصحةة-4

 .ت ا بة  ظافة امل اف  وامللحةا  التابعة ملاسسا  التعصيم الة   ي والتكو ن-0
 

رصتي  الي فان ة تح أ    ن يورة لروث الا  ا ية ةتد يم العو  التراوة  والتكات    :3املادة 

 .ةيناوا

 :وف  لوا إلا اةة  رو قجنة  ش ا  وتتابعة  ضم توثص ن  ن الي ف نة تول  املرا  آلا ية

   داد ة  اتد  و  سنو ة-1

 السر       جسيد ة  اتد العو  و ةييوهة-0

 .ةفع  ة    سنو   ن   وال اللجنة  ل  وي    الةيا  ن-8
 

 . حدد تركيصة و نظيم وس   لوث اللجنة ةوة ة ترت ك
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  ي   ة و د سنوا ة  اةصة لصتجدرد  ونيا( 8)تس   لوث الا  ا ية ملدم ثالث  :3 املادة

 .التن يو اةتدا  تن  اة خ التو يع  ص اا

 (.0) و ع لوث الا  ا ية ف  أعص ن 

                                                  

 ه 1441ة يع الثا ي  10:  ة ةاقجلاع  ف                                                                            

   0216ديسو    16: املواف                                                                                              

 
             وزير الرحة والسكان وإبالح املسكشميات                وقاف  وزير الشؤون الدينية وألا 

       

 ميةاو   محمد                                                                يوسف  بلمهد              
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 املديرية  المرعية  للوثائد  وألارشيف
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