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 تعددددددددد رددددددددرس ال، ددددددددإع وية ددددددددة رصدددددددد ةة   إ عةددددددددة      ةددددددددة و دددددددد  دور ددددددددة   دددددددددر  ددددددددإ  ن 
فدددددد  السددددددنة رددددددالفرن ن العإمةددددددة و اللإشسددددددةة  ت دددددد    دددددد  الن ددددددو  ال  ددددددإ عةة و النن ة ةددددددة 
 الخاصدددة ر  ددداو ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  صدددوا   فدددة الردددي ش دددإ  فددد  ال إ ددددع الإصددد ةة  

 .أو الري لم  ، إ
 

 فككدددددددددددددددددد  دازددددددددددددددددددإع ووار ددددددددددددددددددة  تسدددددددددددددددددد   ووارع ال دددددددددددددددددديون الدا،ةددددددددددددددددددة و ألاو ددددددددددددددددددا     فددددددددددددددددددة  
 املداإ دددددددددددددددددددددددة اللإ ةدددددددددددددددددددددددة لفويددددددددددددددددددددددداز –نونةدددددددددددددددددددددددة و النعددددددددددددددددددددددداون فددددددددددددددددددددددد   داإ دددددددددددددددددددددددة الدراصدددددددددددددددددددددددا  ال ا

   اردددددددع رالنعدددددداون  ددددددز  دددددد  املددددددداإ ا  املإ   ددددددة ألا ددددددإ  ل  ددددددز  دددددد  الن ددددددو  -و ألارشددددددة 
 الخاصددددددة رال  دددددداو و   ددددددلةلها و  إ ة نددددددا اصددددددداررا  و دددددد ان ش ددددددإرا الواصددددددز  حردددددد   و ددددددز

  إ دددددددد   فدددددددد   نندددددددداول   ةددددددددز  ن سددددددددىي   دددددددداو ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو ددددددددا    دددددددد  املسددددددددنو  امل 
 .و ال  إ   ة وامليصسا  ذا  الوصااة ل صنلادع  ننا ف  ألا  ال إلادار ة الةو ةة

  
   ددددا اددددنم  وو ددددز رددددرس ال، ددددإع   دددد   افددددة امل ددددال  إلادار ددددة الع و ةددددة لفدولددددة ل  دددد و 

 .        ، ورا نا و  صدارا نا ذا  ال ابز ال  إ    والنن ةمي
 

 

 ما تميز به العدد: 
 

   1212مووووايو سووووية  3املوافوووو   2441رمضووووان  12مووووؤر   وووو   271-12مرسوووووف تي يوووو   رقوووو ، 

 .يتضمن إنشاء الديوان الوطني لألوقاف والزكاة وتحديد قانونه ألاساس ي
 

   موووووار  سوووووية  27املوافووووو   2441شوووووعبان  ووووواف  3موووووؤر   ووووو   227-12مرسووووووف تي يووووو   رقووووو

لألسوك  الااةوة بوردارة الشوؤون ،يتضمن إنشاء معهود وطنوي لكتيووين املت  و  1212

 .(والية ألاغواط) الدينية وألاوقاف
 

 

   1212فبرايوور سووية  27ه املوفوو  2441رجووع  وواف  7مووؤر   وو   77-12مرسوووف تي يوو   رقوو، 

 .يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقوا د ألاميية املطبقة  كيه

 
 
 
 

ودووووووووووووتمهيو  
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 1212لسيةألاول  السداسوي
 

 

 ال  ووووول ألاول  
 

 
 

 املراسيو  الرئاسيوووة  *

 املراسي  التي ي يووووة *

 الوزاريوووة املشتركوة القرارات *                                         
 

 

 

 وفووووووووووووووووووووووووووطبيعة املرس رق  وتاريخ الجريدة الرسمية
رق  

 ال  حة

 ألاول  العددالجريدة الرسمية 

 ه4110  اد  ألاول   ام  41السبت 

 0204 انلي صنة  0ملواف  ا      

 14رددددددددددد  املددوافددددددددددددد  4110 ددددددددددير  فددددددددد   ددددددددددام  114-02تي يوووووووووو   رقوووووووووو   مرسووووووووووف -

 ، يتضووووووووومن تووووووووودابير إاوووووووووافية  عيووووووووووان ن ووووووووواف الوقايوووووووووة0202ديسددددددددد    صدددددددددنة 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد ) من انتشار وباء فيرو  كورونا 

41 

  21 الجريدة الرسمية العدد

 ه4110  اد  ألاول   ام  41ألاحد

 0204 انلي صنة  1املواف     
 
 

 ددددددددام   ددداد  ألاولددد   41   فددد   دددير  22–12تويو ووووي   رقوووو  مرسووووف  -

ع إلا تمووادات زيووتو ، يتوضووومن 0204 دداندددلي صدندددة  0املدددوافدددد   4110

الدينيووووة وألاوقووووواف مووووون ميزانيوووووة التسووووويير   الشوووووؤونامل   وووووة لووووووزير 

 .1212تسوويير بموووجوع قانون املالية لسية 

41 

  24 الجريدة الرسمية العدد

 4110  اد  ال انةة  ام  20السبت 

 م0204 انلي صنة  44املواف        
 

  دددددددددددددام   ددددددددددداد  ألاولددددددددددد   12   فددددددددددد   دددددددددددير  42-12مرسووووووووووووف تي يووووووووووو   رقووووووووووو  

، يوتوضوموووووووووووون توومووديووووووووووووود توودابوويوووووووووووور 0204 ددانددلدددددددددددددي صدنددددددددددددة  41املوافدددددددددددد   4110

( 21 –كووووفويوووووووود )موووووووون انوتوشووووووووووار وبووووووووواء فويوووووووورو  كووورونووووووووا  نوو ووووووواف الوووقووايووووووووة

 .وميووافحوتوه

01 

  20 الجريدة الرسمية العدد

 4110  اد  ال انةة  ام  42 حدألا 

 م0204 انلي صنة  01املواف  
 

 4110ددددددددددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددام   29  فددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددير    يتي ووووووووووووووووووووومرسووووووووووووووووووووف -

، يتضوووووووومن إم ووووووواء مهوووووووواف نائوووووووع موووووووودير 0204 انلددددددددددي صنددددددددة  41  املوافدددددددددد  

 .بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

01 
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 07الجريدة الرسمية العدد

 4110  اد  ال انةة  ام  41 حدألا 

 م0204 انلي صنة  14املواف  
 

 ددددددددددددام    دددددددداد  ال انةددددددددة 44  فدددددددد   دددددددددير  71-12مرسوووووووووف تي يوووووووو   رقوووووووو   -

يوتوضوموووووووووووون توموديوووووووووووود توودابويووووووووووووور   0204 ددانددلدددددددددددددي صدنددددددددددددة  12املوافددددددددددددد   4110

 تيييووووووووووووووووي نو ووووووووووووووووواف الووقوايووووووووووووووووووة مووووووووووووووووون انوتوشووووووووووووووووووار وبووووووووووووووووووواء فويووووووووووووووووورو  كوورونوووووووووووووووووا 

 .وميوافحوتوه( 21 –كوووفويود )

12 

 20الجريدة الرسمية العدد

 4110  اد  ال انةة  ام  02 ربعا ألا 

 م0204صنة  ف  ااإ  1املواف  
 

 02املوافددددد   4110  دددداد  ال انةددددة  ددددام  4فدددد     ددددير  مرسوووووف تي يوووو  -

يتضوومن إم وواء مهوواف موودير املعهوود الوووطني لكتيوووين   0204 ددانلي صددنة 

لألسووووووووك  الااةوووووووة بووووووووردارة الشوووووووؤون الدينيووووووووة وألاوقوووووووواف  املت  ووووووو 

 .بتكغمة والية ميكة

11 

 22الرسمية العددالجريدة 

 4110 ام ر ب  1  ين نالا

 م0204صنة  ف  ااإ  41املواف  
 

 41املوافدددددددد   4110ر دددددب  0  فددددد   ددددددددددير  72-12مرسووووووف تيوووو وووووووي   رقوووووووو  -

، يتووضووووومن ت وو وووويي تدابوويوووور تييووووويي ن ووووواف الوقووايووووة 0204فبددإاادددددإ صدددددنة 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )من انووتشووار وبوواء فيرو  كورونا 

11 

 21الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ب  1  ربعا ألا 

 م0204صنة  ف  ااإ  41املواف  
 

 44املددوافددددد   4110ر دب  ددام  1  فدد   ددددير  71-12مرسوووووف رئاسووووي رقووو  -

 املددددددددددير   011-02  انددددددددددد م املدإصددددددددددوم الإزاصددددددددددي ر ددددددددددم 0204فبددإااددددددددددإ صدددددددددددنة 

يحوووووووودد الدددددددر   0202غ ددددددددت صنددددددة 14املدوافددددددد  4110 حدددددإم  دددددام  40فددددد  

 التوووووووووودابير الااةووووووووووة امليي ووووووووووة  جووووووووووراءات إبووووووووووراف ال وووووووووو قات العموميوووووووووووة 

( 21 -كوفيووووووود )كورونوووووووا  فيووووووووورو إطوووووووووار الوقايوووووووووة مووووووووون انتشوووووووووار وبووووووووواء   ووووووو 

 .ومكافحته

14 

 23الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ب  42  ين نالا

 م0204صنة  ف  ااإ  00املواف  
 

 04املوافددد   4110ر دددب  دددام  1 دددير  فددد  70-12مرسووووف رئاسووو ي رقووو   -

 .يتضمن تعيين أ ضاء الحيومة  0204ف  ااإ صنة 
 

املدوافددد   4110ر ب  ام  1 ير  ف   77-12مرسوف تي ي   رق   -

يوووؤسووس محويووط الحوموايووة لجامووع الجوزائووور   0204فددبدإااددإ صدنددة  41

 .ويضوبوط حوودوده والوقووا وود ألامييوووة املطبقة  كيه
 

املددوافدد   4110ر ب  ام  1 ير  ف   70-12مرسوف تي ي   رق   -

 011-02  ادددددددعدددددددل املددإصددددددددوم الننلةددددددر  ر دددددم 0204فددبدإااددددددددإ صندددددددة  02

 0202غ ددددددت صنددددددددة  14املدددوافدددددددددد   4110 حددددددإم  ددددددام  40املددددددير  فدددددد  

 الووووووووووووووو   يحووووووووووووووووووودد كي يووووووووووووووووات استموووووووووووووووووووورار الاووزييوووووووووووووووووووة العوومووميوووووووووووووووووة 

  وووووووو  التيوو وووووووووول، ب  ووووووووووة استليائيوووووووووة، بت  يووووووووو  نسبوووووووووة ال ائوووووووووودة 

وووورف البيوووو  واملؤسسوووات املاليوووووة الوقووووروا املميوحووووة موون ط  لوو 

 لووو وووائوووووووودة املؤسسووووووووات والاووووووووواا الوو يووووووووون يوووواجووهووووووووون ةعوبوووووووات

 .(21 -كوفيد )كورونا  سبع وبواء فيرو 

11 

 

 

11 

 
 

 

14 
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 27الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ب  41ل  يا  ا

 م0204صنة   ارس 0املواف  
 

 4110ر ددددددددب  ددددددددام  41  فدددددددد   ددددددددير  00-12مرسوووووووووف تي يوووووووو   رقوووووووو  -

تووووووودابير ن ووووووواف  يووتوووضوووووووومن تمديووووووود  0204  دددددددارس صدددددددنة أول املوافددددددد  

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )من انتشار وباء فيرو  كورونا  الوقاية

10 

 20الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ب  01لخ يس ا

 م0204صنة   ارس 44املواف  
 

 4110ر ددددددددب  ددددددددام  41  فدددددددد   ددددددددير  12-12مرسوووووووووف تي يوووووووو   رقوووووووو   -

يووعوووووووودل توزيووووووع ن قووووووات موويوزانوويوووووووووة   0204 دددددددددارس صنددددددددة  1املوافددددددددد  

 .حووسووع كل قطاع 1212الوودولوووة لكتجوهويووز لسوويوة 
 

 4110ر ددددددددب  ددددددددام  41  فدددددددد   ددددددددير  12-12مرسوووووووووف تي يوووووووو   رقوووووووو   -

يووعوووووووودل توزيووووووع ن قووووووات موويوزانوويوووووووووة   0204 دددددددددارس صنددددددددة  1املوافددددددددد  

 .حووسووع كل قطاع 1212الوودولوووة لكتجوهويووز لسوويوة 

11 

 
 

 

11 

 19الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شعبان  2ل  يا  ا

 م0204صنة   ارس 44املواف  
 

املددوافددددد   4110   دداد  ألاولددد  01فدد    دددير  قوووووورار وزار  مشتووووور  -

كي يووات موويس املسووا دة  يحوووودد شووووروط و  0204 انلددددي صنددددة  44

ن الاجتما ووووووي ل ائووووودة املووووؤمالضووومان  املاليوووة مووون طووورف ةووويادي 

وذو  حقوقهوووووووووو ، لحسووووووووووات الدولووووووووووة، لتحسووووووووووين  لهووووووو  اجتما يوووووووا

 الطبيوووووووووووووووة املوووجهووووووووووووووة ح ريووووووووووووووا لكيشووووووووووووووويالتي ووووووووووووووول بالاوودموووووووووووووووات 

 .(21 –كوفيد )   ووون إلاةابة ب يرو

11 

 20الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شعبان  1ألاربعا  

 م0204صنة   ارس 41املواف  
 

 ددددددددددددام  نشدددددددددددعبا 0  فددددددددددد   دددددددددددددددير  227-12مرسووووووووووووووووف تي وووووووووووووووي   رقوووووووووووو  -

يتضووووووومن تعووووووديل وتموووووووووديد   0204 ددددددددارس صدددددددنة  44املدوافدددددددد  4110

 توودابوويووووووووووور ن ووووووووووواف الوقووايوووووووووووة موووووووووون انتووووووووووووشار وبووووووووواء فيوووووووووورو  كورونووووووووووا 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )

41 

 11الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شعبان  44الخ يس 

 م0204صنة   ارس 01املواف  
 

 4110شددددددعبان  ددددددام  1 ددددددير  فدددددد   227-12مرسوووووووف تي يوووووو   رقوووووو  -

إنشووووووووواء معهووووووووود وطنوووووووووي  يتضووووووووومن  0204 دددددددددارس صدددددددددنة  41املوافدددددددد  

لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون الدينيوووة 

 .(والية ألاغواط) وألاوقاف
 

 2441شووووعبان  وووواف  0مووووؤر   وووو   220-12مرسوووووف تي يوووو   رقوووو  -

، يعوووووودل توزيووووووع ن قووووووات ميزانيوووووووة 1212مووووووار  سووووووية  12املوافوووووو  

 .، حسع كل قطاع1212الدولة لكتجهيز لسية 

41 
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 14الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شعبان  41الخ يس 

 م0204نة أول أفإ   ص املواف  
 

 2441شوووعبان  ووواف  27موووؤر   ووو   231-12مرسووووف تي يووو   رقووو  -

 ،يتضوووومن تيييووووي توووودابير ن وووواف الوقايووووة1212مووووار   32املوافوووو  

 .ومكافحته (21 –كورونا كوفيد )من انتشار وباء فيرو   

14 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

6 
 

 17الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شعبان  04ألاحد 

 م0204نة أفإ   ص 1 املواف  
 

 4110شددددعبان  دددددام  41 ددددير  فددددد   213-12مرسوووووف تي يووووو   رقوووو  -

يحوووووودد تشوووووييكة الةجيووووووة الوطييووووووة  0204 دددددارس صددددددنة  01املوافددددد  

 .وكي يات سيرهماحياء والةجية الوالئية لكوقاية من   ابات ألا 

11 

 10الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ضان  0ألاربعا  

 م0204نة أفإ   ص 41 املواف  
 

 4110شددددددعبان  دددددددام  01 ددددددير  فدددددد   237-12مرسوووووووف رئاسوووووو ي رقوووووو  -

 .جر ألادنى املضمون يحدد ألا   0204أرإ   صنة  1املواف  

11 

 11الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ضان  4ألاحد 

 م0204نة إ   صرأ 41 املواف  
 

 4110ر ضددددددان  ددددددام  1 ددددددير  فدددددد   242-12مرسوووووووف تي يوووووو   رقوووووو  -

 يتضومن تمديود تودابير ن واف الوقايوة  0204أرإ   صدنة  41املواف  

 .ومكافحته (21 –كورونا كوفيد )وباء فيرو   من انتشار 
 

مووووووار   11املوافووووو   4111شدددددعبان  41 دددددير  فدددددد  مرسووووووف رئاسووووو ي -

إم وووواء مهووووواف ألامووووين العوووواف لكهي ووووة الوطييوووووة  ، يتضوووومن1212سووووية 

 .من ال ساد ومكافحته لكوقاية
 

مووووووار   11املوافووووو   4111شدددددعبان  41 دددددير  فدددددد  مرسووووووف رئاسووووو ي -

، يتضووومن تعيوووين املووودير العوواف لكوووديوان الووووطني لة ووو  1212سووية 

 .والعمرة

12 
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 31الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ضان  41الخ يس 

 م0204نة أرإ   ص 01 املواف  
 

 4110ر ضددددان  ددددام  41 ددددير  فدددد   273-12مرسوووووف تي يوووو   رقوووو  -

يتضمن تيييي تدابير ن اف الوقاية  0204أرإ   صنة  01املواف  

 .ومكافحته( 21 -كوفيد)من انتشار وباء فيرو  كورونا 

11 

 34الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ضان  01ألاحد 

 م0204نة  ااو ص 1 املواف  
 

 4110ر ضددددان  ددددام  04 ددددير  فدددد   274-12مرسوووووف تي يوووو   رقوووو  -

 يعددددددل و دددددن م املإصدددددوم الننلةدددددر  ر دددددم 0204 دددددااو صدددددنة  1املوافددددد  

أرإ دددددددد   01املوافددددددد   4104رمةدددددددز ألاول  دددددددام  41املدددددددير  فددددددد   21-411 

واملتضووووووومن إنشووووووواء الوكالوووووووة الوطييوووووووة  نجووووووواز جوووووووامع  0221صدددددددنة 

  .الجزائر وتسييره

 وزارة العدل

 0204أرإ د  صدنة  41املوافد   4110ر ضدان  دام  1 ير  فد   قرار-

يتضوووووووومن تعيووووووووين أ ضوووووووواء الةجيووووووووة الوزاريووووووووة املشووووووووتركة لتنسووووووووي  

 .نشاطات إ ادة تربية املحبوسين وإ ادة إدماجه  الاجتماع 

11 
 

 

 

 

 
 

11 

 37الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام ر ضان  12ألاربعا  

 م0204نة  ااو ص 40 املواف  
 

املوافد   4110ر ضدان  04 دير  فد   271-12مرسوف تي ي   رقو  -

 إنشوووووواء الووووووديوان الوووووووطني لألوقوووووواف  يتضوووووومن  0204  ددددددااو صددددددنة 1

 . و الزكاة،وتحديد قانونه ألاساس ي

11 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 30الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام  شوال 1 حدألا 

 م0204نة  ااو ص 44 املواف  
 

 4110ر ضدددددان  دددددام  01 دددددير  فددددد   217-12مرسووووووف تي يووووو   رقووووو  -

 011-02يعددددل املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم  0204 دددااو صدددنة  4املوافدد  

  0202غ ددددددددت صددددددددنة  14املإافدددددددد   4110 حددددددددإم  ددددددددام  40املددددددددير  فدددددددد  

الووووووووووووو   يحووووووووووووودد كي يوووووووووووووات اسووووووووووووووتمرار الازييوووووووووووووة العموميوووووووووووووة  وووووووووووووو  

التي ل،ب  ة استليائية بت  ي  نسوبة ال ائودة  لو  القوروا 

الية ل ائدة املؤسسوات البيو  واملؤسسات امل املميوحةمن طرف

الاووواا الوو ين يواجهووون ةووعوبات  سووبع وبوواء فيوورو  كورونووا 

  (21-كوفيد)

421 

 30الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شوال  1الخ يس

 م0204نة  ااو ص 02 املواف  

أبريول 21املوافو   2441 رمضوان  واف 7مرسوف تي ي   مؤر     -

، يتضوووووووومن إم وووووووواء مهوووووووواف مووووووووديرين لكشووووووووؤون الدينيووووووووة 1212سووووووووية 

 .وألاوقاف    واليتين

أرإ ددد   41املوافددد   4110ر ضدددان  دددام  1 دددير  فددد  مرسووووف رئاسووو ي -

إم وواء مهوواف املوودير العوواف لكمؤسسووة الوطييووة  ، يتضوومن0204صدنة 

 ."الع ر"إلاسكمية لكمنشورات 
 

 41املوافدددددد   4110ر ضددددددان  ددددددام  1فدددددد   ير ددددددة مراسووووووي  تي ي يووووووة -

تتضوووومن إم وووواء مهوووواف بوووووزارة الشووووؤون الدينيوووووة  0204أرإ دددد  صددددنة 

 .وألاوقاف
 

أرإ د   41املوافد   4110ر ضدان  دام  1 دير  فد  مرسووف تي يو   -

إم وووووووواء مهوووووووواف مووووووووديرين لكشووووووووؤون الدينيووووووووة  ، يتضوووووووومن0204صددددددددنة 

 . وألاوقاف     ع  الواليات
 

املوافووو   2441رمضوووان  ووواف  7 مرسوووومان تي يووو يان مؤر وووان  ووو -

، يتضميان التعيوين بووزارة الشوؤون الدينيوة 1212أبريل سية  21

 .وألاوقاف
 

 21املوافوووووو   2441رمضوووووان  ووووواف  7مرسووووووف تي يووووو   موووووؤر   وووووو  -

،يتضوومن تعيووين موودير الشووؤون الدينيووة  وو  واليووة 1212أبريوول سووية

 .الطارف
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 31الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شوال  41ألاحد 

 م0204نة  ااو ص 12 املواف  

 4110شددددددوال  ددددددام  41 ددددددير  فدددددد   130-12مرسوووووووف تي يوووووو   رقوووووو  -

يتعكووو  بتي يووو  إجوووراء ال وووتس الجز وووي  0204 دددااو صدددنة  12املوافددد  

لةحوودود الوطييوووة  وو  اووول احتووراف ن ووواف الوقايووة مووون وبوواء فيووورو  

 .ومكافحته( 21-كوفيد)كورونا 

444 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 42الرسمية العددالجريدة 

 4110 ام شوال  41الاين ن  

 م0204نة  ااو ص 14 املواف  

 2441شووووووال  وووووواف  0مووووووؤر   ووووو   123-12مرسووووووف تي يووووو   رقووووو  -

،يعدل ويتم  املرسووف التي يو   رقو  1212مايو سية  12املواف  

موووايو سوووية  7املوافووو   2442رمضوووان  ووواف  21املوووؤر   ووو   12-221

املوجهووووووة لتسووووووهيل تموووووووين  الاسووووووتليائية،واملتعكوووووو  بالتوووووودابير 1212

ال وووووووووويدالنية واملسووووووووووتكزمات الطبيوووووووووووة  السوووووووووووا الوووووووووووطني بووووووووووواملواد

 .(21-كوفيد)وتجهيزات اليشي ملجاب ة وباء فيرو  كورونا 
 

أرإ دد   41املوافدد   4110 ددام  ر ضددان 1 ددير  فدد  مرسوووف تي يوو   -

يتضووووووووومن إم وووووووووواء مهووووووووواف مووووووووووديرين لكشوووووووووؤون الدينيووووووووووة  0204صدددددددددنة 

 (تيبازة  –املدية ).واليتينوألاوقاف    

402 
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 41الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شوال  00الاين ن  

 م0204نة اونةو ص 1 املواف  

 4110شددددددوال  ددددددام  40 ددددددير  فدددددد   112-12مرسوووووووف تي يوووووو   رقوووووو  -

يتضووووووووومن تعيوووووووووين مووووووووودير ال قافوووووووووة   0204 دددددددددااو صدددددددددنة  01املوافددددددددد  

 .وألاوقافإلاسكمية بوزارة الشؤون الدينية 

401 

 43الجريدة الرسمية العدد

 4110 ام شوال  26الاين ن  

 م0204نة اونةو ص 7 املواف  

املوافوو   2441رمضوان  واف  10مرسوومان تي يو يان مؤر وان  و  -

،يتضووميان تعيووين مووديرين لكمعاهوود الوطييووة 1212مووايو سووية  22

لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون الدينيوووة 

 (ميكة()إيكيز  -تاميغست- سيرة-باتية).وألاوقاف

401 

 44الجريدة الرسمية العدد
 ه2441شوال  اف  17ال كثاء 

 ف1212يونيو سية  0املواف  

 44ه املوافددددد  4110ر ضدددددان  دددددام  01 دددددير  فددددد  مرسووووووف تي يووووو   -

،يتضوووومن تعيووووين موووودير املعهوووود الوووووطني لكتيوووووين  0204 ددددااو صددددنة 

بووردارة الشووؤون الدينيووة وألاوقوواف املت  وو  لألسووك  الااةووة 

 .برن ةالح

404 

 47الجريدة الرسمية العدد
 ه2441شوال  اف  10ألاربعاء 

 ف1212يونيو  1املواف  

اونةددددو  1املوافدددد   4110شددددوال  ددددام  01 ددددير  فدددد   20-12أموووور رقوووو  -

 4114صلإ  ام  41املير  ف   414-44 يعدل و ن م املإ ر م 0204

 .املتضمن قانون العقوبات، 4144اونةو صنة  1املواف  

اونةددددو  1املوافدددد   4110شددددوال  ددددام  01 ددددير  فدددد   21-12أموووور رقوووو  -

 .يتعك  بحماية املعكومات والوثائ  إلادارية، 0204صنة 

صدددددددددنة  دددددددددااو  41املوافددددددددد   4110 دددددددددام  شدددددددددوال 7مرسووووووووووف تي يووووووووو   -

ة ،يتضوومن تعيووين موودير الشوووؤون الدينيووة و ألاوقوواف  وو  واليووو0204

 .الجك ة

401 

 

 
 

401 

 

411 

 47الجريدة الرسمية العدد
 ه2441 اف ذو القعدة   4ال كثاء  

 ف1212يونيو  27املواف  

اونةدددددددو صدددددددنة  01ه املوافددددددد  4110شدددددددوال  دددددددام  44 دددددددير  فددددددد  قووووووورار -

 ، يتضوووووووووووومن تعيووووووووووووين أ ضوووووووووووواء الةجيووووووووووووة الوطييووووووووووووة لكوقايووووووووووووة 0204

 .من   ابات ألاحياء

412 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 40الجريدة الرسمية العدد
 ه2441القعدة  اف ذو   1ألاحد 

 ف1212يونيو  12املواف  

 4110ذ  ال عدددع  ددام  1 ددير  فدد   172-12مرسوووف تي يوو   رقوو  -

 ،يتضووووووومن تيييوووووووي تووووووودابير الوقايوووووووة 0204اونةدددددددو صدددددددنة  02املوافدددددد  

 .ومكافحته( 21-كوفيد  )من انتشار وباء فيرو  كورونا

410 
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 ال  وول ال اني
  

 القووورارات  *     
 املقررات*    

 
 

 411-414 ( إار 10. )قورارات فتس املساجد -

يتضووووومن تعيووووووين   0204 ددددددانلي  21املوافددددد   4110  دددددداد  ألاولددددد   04املدددددير  فددددد   21قووووورار رقوووووو   -

السوووويد كمووووال الوووودين قووووار  املعووووين ب وووو ة موووودير التيوووووين وتحسووووين املسووووتو  بالييابووووة بووووا دارة 

 .البكالوريا وألاهكية لكتعكي  ألاةل املركزية لكتوقيع  ل  ن ير شهادتي 

411 

 يتضووومن التعيووووين 0204 دددانلي  14ه املوافدددد  4110  ددداد  ال انةدددة  41 ددددير  فددد   47 قووورار رقووو -

 ووووو  مجكوووووس التوجيوووووه باملدرسوووووة الوطييوووووة لتيووووووين وتحسوووووين مسوووووتو  إطوووووارات إدارة الشوووووؤون  

 .- دار إلاماف –الدينية وألاوقاف 

414 

يتضوووومن تي ووووي  ةوووورف  0204 ددددارس  41ه  وافددد  4110ر ددددب  12  ددددير  فددد  231منشوووور رقوووو   -

 .ف1212ه املواف  لسية 2441ح يكة ةيدوا الزكاة لعاف 

411 

إنشوواء  كيووة يق ووة  يتضوومن 0204 ددارس  41ه املوافدد  4110ر ددب  12 ددير  فدد   242قوورار رقوو  -

 .و ألاوقاف ملتا عة  مكيات التبسيط املسجكة بوزارة الشؤون الدينية

411 

 /421/421/442/444/440/441/441/441/444/441/441/441/402/404/400 :رقووو   قووورارات

تتضومن التعيوين  و  مجكوس التوجيوه   0204 فةلدإ   02ه املوافد  4110ر دب  21 ير دة فد  401

 باملعهوووود الوووووطني لكتيوووووين املت  وووو  لألسوووووك  الااةووووة بووووردارة الشووووؤون الدينيووووة وألاوقووووواف

-البدددو إع- اف دد   - اف دد   -بسددكإع (صددةد    بددة)-رددو إع-  ن اصددت-  ن اصددت ( دد ن صددال )-: بالواليووات

-غف د ان-رد   دودع(صدةد  ا ح دد)-غف د ان-را ندة(واندة)- ةفدة- ف سدان-بسدكإع(  بدة صدةد )-صعةدع

 . سن ةنة-     ووو

444-414 

 41ه املوافدددد  4110ر ددددب 12فدددد   ة ير ددد 411/411/411/414/411/411/411/412 رقوووو  تقوووورار -

تضوووووومن التعيووووووين  وووووو  مجكووووووس التوجيووووووه باملعهوووووود الوووووووطني لكتيوووووووين املت  وووووو  ت  0204 ددددددارس 

 -  ن اصددت -  ن اصدت - سدن ةنة :ا والادراللألسوك  الااةوة بوردارة الشوؤون الدينيووة وألاوقواف 

 . سن ةنة -غف  ان -غف  ان -  انفغ -غف  ان

411-411 

يتضووومن ، 0204 ددارس  01ه املوافدد  4110شددعبان  41فددد   ة ير دد/204/207/ 201قوورارات رقوو  -

التعيووووين  وووو  مجكووووس التوجيووووه باملعهوووود الوووووطني لكتيوووووين املت  وووو  لألسووووك  الااةووووة بووووردارة 

صددةد  ا ح دددد )-غف دد ان (صددةد   ح ددد رفكب دد )-  ن اصددت :اتاليووالو الشووؤون الدينيووة وألاوقوواف ب

 .غف  ان(ر   ودع 

411-411 
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 0204أفإ ددددددد    41ه املوافددددددد  4110ر ضدددددددان 24 ير دددددددة فددددددد   /142/141/143/144قووووووورارات رقووووووو  -

تتضوومن التعيووين  وو  مجكووس التوجيووه باملعهوود الوووطني لكتيوووين املت  وو  لألسووك  الااةووة  

 - سوووووويرة (سوووووويد   قبووووووة) -ميكووووووة(التكغمووووووة ): بووووووردارة الشووووووؤون الدينيووووووة وألاوقوووووواف بالواليووووووات 

 .تكمسان

411-414 

يتضووومن   0204أفإ ددد   01ه املوافددد  4110ر ضدددان  41فددد    ير دددة 107/ 103/104قووورارات رقووو  -

التعيووووين  وووو  مجكووووس التوجيووووه باملعهوووود الوووووطني لكتيوووووين املت  وووو  لألسووووك  الااةووووة بووووردارة 

سوويد  ) -ميكووة-تيووز  وزو (سوويد   بوود الوورحمن اليكووو  ): الشووؤون الدينيووة وألاوقوواف بالواليووات

 .تيز  وزو ( بد الرحمن اليكو  

410-411 

 التعيووووووووووين،يتضووووووووومن  0204أفإ ددددددددد   01ه املوافددددددددد  4110ر ضدددددددددان  41 دددددددددير  فددددددددد  100قووووووووورار رقووووووووو  -

 ووو  مجكوووس التوجيوووه باملعهووود الووووطني لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون  

 .تيز  وزو (سيد   بد الرحمن اليكو  )بوالية  الدينية وألاوقاف

411 

 0204 دددددددا  42ه املوافددددددد  4110ر ضدددددددان  01فددددددد   ة ير ددددددد111/322/322/321/121رقووووووو   تقووووووورار -

التعيوووين  وو  مجكوووس التوجيوووه باملعهوود الووووطني لكتيووووين املت  وو  لألسوووك  الااةوووة تضوومن ت

الشووويخ )-تيووز  وزو (سووويد   بوود الوورحمن اليكووو  ) :ات بواليوو بووردارة الشووؤون الدينيووة وألاوقوواف

 .ميكة (التكغمة) - سيرة(سيد   قبة ) -سعيدة -تمنراست (محمد بن مالك

414-022 

 التعيوووووووووووووين،يتضووووووووووووومن  0204 دددددددددددددا   41ه املوافددددددددددددد  4110شدددددددددددددوال  1 دددددددددددددير  فددددددددددددد  320قووووووووووووورار رقووووووووووووو  -

 ووو  مجكوووس التوجيوووه باملعهووود الووووطني لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون  

 .تيز  وزو (سيد   بد الرحمن اليكو  )بوالية  الدينية وألاوقاف

024 

التعيين ،تتضمن  1212 ا   04ه املواف  4110شوال  41 ير ة ف   323/ 322/321قرار رق  -

 ووو  مجكوووس التوجيوووه باملعهووود الووووطني لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون 

سووويد  )-ميكوووة(التكغموووة ) -تيوووز  وزو (سووويد   بووود الووورحمن اليكوووو  )بواليوووة  الدينيوووة وألاوقووواف

 .تيز  وزو (  بد الرحمن اليكو 

020-021 

يتضووومن فوووتس دورة   0204 دددارس  41ه املوافددد  4110شدددعبان  دددام  21 دددير  فددد   271قووورار رقووو  -

 .مؤذن وقي  إماف مدر  وأستاذ التعكي  القرآني و:التيوين املت    الالتحاا بالرتع

021 

الووووودا ل  يحووووودد الي ووووواف   0204 دددددارس  41 املوافددددد   ددددداد  ال انةدددددة  01 دددددير  فددددد  16قووووورار رقووووو  -

لكمعاهووود الوطييوووة لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة بوووا دارة املكك وووة بالشوووؤون الدينيوووة 

 .وألاوقاف

021 

بوووردارة الشوووؤون  الي ووواف الووودا ل  لكمعاهووود الوطييوووة لكتيووووين املت  ووو  لألسوووك  الااةوووة-

 .الدينية وألاوقاف

 

يتضوووومن تعيووووين أ ضوووواء يتضوووومن تعيووووين أ ضوووواء   02040204 ددددارس  ددددارس   0101املوافدددد  املوافدددد    هه41104110شددددعبان شددددعبان   4444   ددددير  فدددد  ددددير  فدددد   277277  قوووورار رقوووو قوووورار رقوووو --

 مجكس إدارة الديوان الوطني لة   والعمرةمجكس إدارة الديوان الوطني لة   والعمرة

001 
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  الاسوميةالاسوميةالقائموة القائموة   دديحوديحود    02040204 دارس  دارس   0101املوافد  املوافد  ه ه 41104110شدعبان شدعبان 4444 دير  فد   دير  فد    270270  قرار رقو قرار رقو --

  ..أل ضاء الةجية الوطيية لألوقافأل ضاء الةجية الوطيية لألوقاف

001 

يحووووووودد القائموووووووة   0204 دددددددارس  01املوافددددددد  ه 4110شدددددددعبان  44 دددددددير  فددددددد  271مقووووووورر رقووووووو  -

  .الاسمية أل ضاء لجية الزكاة با دارة املركزية لوووزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

014 
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 ال  ل ال الث
 

 

 :القرارات و املقررات ال ردية* 
 

 :املقررات ال ردية * 
 

 مقررات تعيين* 

 
 

العوا   بالييابوة يتضوميان التعيوين  و  املي وع   24/0204/ 14 دير  ن فد    44-43مقررين رقو  -
لكتيووووين املت  وو  لألسوووك  الااةوووة بوووردارة الشوووؤون الدينيوووة  ب وو ة مووودراء املعهووود الووووطني

 .باتية -وألاوقاف بواليتي  إيكيز  

011-011 

 يتضوووووووووومن التعيوووووووووين  ووووووووو  املي وووووووووع العووووووووووا    41/21/0204 دددددددددير  فددددددددد   71مقووووووووورر رقووووووووو  -

 -رئيس ميتع-

014 

 011 -رئيس ميتع-التعيين    املي ع العا  يتضمن   24/21/0202 ير  ف   07مقرر -

 012 -رئيس ميتع-يتضمن التعيين    املي ع العا    21/21/0204 ير  ف   13مقرر  -

 و  املي وع إم واء املهواف تضومن ت  21/21/0204فد   ة ير د 72/72/71/ ات رقو مقورر  -

 -رئيس ميتع-العا  

010-014 

 ة ير دددددددددددددددددددددد  102/101/103/104/107/100/107/100/ 171/102رات رقوووووووووووووووووووووو  مقوووووووووووووووووووووور -

 :بالواليووووووات التاليوووووووة تضوووووومن التعيوووووووين  وووووو  واي وووووووة  كيووووووا بالييابوووووووةت  21/21/0204فدددددد   

-جانووت -تقوورت-إن قووزاف-إن ةووالح-بنووي  بووا -أوالد جووكل-بوورب بوواخ  م تووار-تيميمووون 

 .املييعة-املغير

011-011 
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 األول لفص  لا 
                           ةالتشريعي  النصوص  

 التنظيمي ةو  
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 ه4110  اد  ألاول   ام  41السبت                العدد ألاول الجريدة الرسمية 

 0204 انلي صنة  0املواف                   

 

 

 

 
 

 

 إن الوزير ألاول،
  نه  ( 0الل إع ) 414و 1–440نا      الدصنور  ال صة ا الد اد ان ر -

واملنضدد    دددانون  4144اونةددو صدددنة  1املوافدد   1386صددددلإ  ددام 41الد دددددير  فدد   414–44وم  نضددد   ألا ددإ ر دددم  -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

والد نددعف   4111اندددااإ صددنددة  04املددواف   4121 د داد  ال انةدة  دام  1الد دير  ف   21–11ر  نض   ال داندون ر دم -

 رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع   

 4111اونةددددددددددددددو صددددددددددددددددنة  01الد دددددددددددددددواف   4141رمةددددددددددددددز ألاول  ددددددددددددددام  1الددددددددددددددد ير  فدددددددددددددد   24–11ندددددددددددددددون ر ددددددددددددددم ر  نضدددددددددددددد   ال دا-

 الر  احدد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م   

والددد نض    0224غ ددت صددنة  1الددد واف 4100  دداد  ألاولدد   ددام  41فدد  الددد ير  41–24ال ددانون ر ددم  ر  نضد  -

  و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

والددد نعف   0221غ ددت صددنة  41الددد واف 4101  دداد  ال انةددة  ددام 01فدد  الددد ير  21–21ر ددم    نضدد   ال ددانون -

 ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والددد نض    0224اولةدو صدنة  41الدد واف  4101  داد  ال انةدة  دام  41الدد ير  فد   21–24ر  نضد   ألا دإ ر دم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

  واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00الد واف   4110ر ب  ام  02ف   الد ير  42–44وم  نض   ال انون ر م -

والدددد نعف   0240ف  اادددإ صدددنة  04الدددد واف  4111رمةدددز ألاول  دددام  01الدددد ير  فددد   21–40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة 

والد نعف  رالصحة   0241اولةو صنة  0الد واف  4111شوال  ام  41الد ير  ف   44–41ر  نض   ال انون ر م -

  ،املعدل واملن م
والددد نض   ش ددإ  0241غ ددت صددنة  1املوافدد   4111 ضددان  ددام ر 04 املددير  فدد  011–41وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددم -

   0221 ااو صنة  01  الد عن دع رجنة  رنار خ (0221)الفوازح الصحةة الدولةة 

ديسدد    صددنة  01الددد واف   4114الددد ير  فدد  أول   دداد  ألاولدد   ددام  112–41وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددم -

  والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

 0202اونةدو صدنة  01الدد واف  4114الدد ير  فد  أول ذ  ال عددع  دام 441–02وم  نض   الد دإصدوم الإزاسد ي ر دم -

 والد نض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  الد عدل والد ن م  

، 1212ديسمبر سية  32هو  املوووافووو  2441مؤر      اف  440-12مرسوف تي ي   رق  

 من انتشار وباء فيرو  كورونا  يتضمن تدابير إاافية  عيوان ن اف الوقاية

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )
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فددد  واملنع 0202 دددددددارس صدددددنة  04الد وافددددد  4114ر ددددب  دددام  04الد ددددير  فددد   41–02ر  نددددض   الدددد إصوم الننلدددددةر  ر دددددم -

 و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره ( 41 – وفةد )رندار   الو ااة    ان  ار وما  ف  وس  ورونا 

  : يرس  ما يأتي 
 

 بعنددددددددددوان ن ددددددددددام الو ددددددددددااة  الندددددددددار   إلا ددددددددافةةيندددددددددددددد  رددددددددرا الد دددإصددددددددددوم  لدددددددد   حداددددددددد  :املووووووووادة ألاو وووووووو  

 و ددكددافددحددنددددددده  فددددد  ظددددد  الن دددددددةد را حدكدددددددام الإا ددددددددةة( 41 – وفةدددددد ) دددد  انندددددددد ار ومدددددددا  فددةددددددددإوس  ددورونددددددا 

 . ل  الحلددداظ     صحة الد وا ن ن وح ااتنم    أ    إ الن  ار ف  وس  ورونا
 

 :اًو ا      النحو آلاتي( 41) كة   دارد   الحددجإ ال د ئي املن ل  ملدع   سة   إ  :1املادة 

 ا بددددددد    دددددددإا  الم دددددددإ ال  ئدددددددي الدددددددد ن ل   ددددددد  السدددددددا ة ال ا ندددددددة  سدددددددا   لددددددد  غددددددددااة السدددددددددا ة الخا ددددددددسة -

ألاغددددددواط  وأم الددبدددددددوا    : آلا دددددددددةة ( 01) دددددد  صبددددددددداو الةددددددوم الددددددد وال      الوالاددددددددددا  ال سدددددددددز والعددددددددد إ   

و ف سدددان  و  ددد   ووو  وال  ازدددإ  و ةجددد    ومدا دنددددة  ومدجدااددددة  وبسكددددإع  والدبدفدةدددددع  والدبدو ددددإع  و بسدددة 

وصدددددددد ة   وصددددددددةد  رفعبدددددددداس  و نارددددددددة  و املددددددددة  و سددددددددن ةنة  والددددددددد داة  و سنددرددددددددددانم  والد سةددفددددددددددة  

و دعسكدددإ  ووردددإان  ومدو دددإداس  وال ددار   و يس سددةفت  وصددوب أرددإاس  و يبدداوع  و دد ن   وشدد،ت  

 وغف  ان 

أدرار  وال دددف   وب دددار  : آلا ةدددة ( 41)الادددا  ال سدددز   دددإع ال اخدددج   دددإا  الم دددإ ال  ئدددي املن لددد  الو -

و ا نرسدددت  و ددةدددددار   وال فددلدددددة  وصعدةدددددع  وصكدةدكدددددع  ور دفددددة  والدبددددةي  و اف ددد    ومدددإ  ردددو إ إ    

 .و ندو   والواد   و ، فة  و ةفة  و  ن الدف    والنعا ة  وغإدااة
 

ا كدد  الوالع بعددد  واف ددة السددف ا  املخن ددة ا خدداذ  دد  النددددارددددد   الرددي   نددددض نا الو دددعةة  :3ادة املوو

ال دددددحةة لكدددد  والادددة ال صددددة ا   دددإار أو تعدددددددا  أو  دددبأ أو ددددا  د دددإ  ن لدددد     ئدددي أو   دددد   يسددددتند  

نا أو ًحةا أو أ ث   الري ت هد رير 
ً
 .لفعدو   ارفداة أو  كا

 

املدددارس ال دددإآندةة ف  ظدد  الندد ةد ال ارم رالندار   وال  و و وال  الصدحةة لفو اادة انم فدندددح  :4املادة 

املعن ددددع  ددد   بددد  الم ندددة العف ةدددة ملنابعدددة ( 41 – وفةدددد )والح اادددة  ددد  ان  دددار ومدددا  ف ددد وس  وروندددا 

  .  ور ف  وس  ورونا

 يون الدا،ةدددددددة وألاو ددددددددا   فدددددددنح املددددددددارس ال إآنةدددددددة  حدددددددت  إا بدددددددة و شددددددددإا  املدددددددداإ   الدددددددوالزة ن لف ددددددد

وذلددة رالن،سدددة  الويةدد   دددز   ددالددددح الحدد دااددددة املدددندددةة واملجدددددالس ال ددعبةة البفدادددة  و سددار ة ل دددان 

 .ألاحةا  والحإ ة ال  عو ة املدحفةة

 فو اادددة والح اادددة و دددندددددم الردددددف  اللدددددددور  فددد  حددالدددددة  دددددددم الا دنددد دددددال لفدنددارددةدددددإ وال  و و دددوال  الصدددحةة ل

 .(41– وفةد )   ان  ار وما  ف  وس  ورونا 
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اإفددز ب ددك   دددر ا  و إا ددب   ددإا  تعفةدد  ش دددداط النددد   ردد ن الوالاددددا  رال دد ددددار والحددافدددد    :7املووادة 

أشددددخا  ( 1) دددد  صددددعة الحدددداف    و  سددددة %  12 ددددددددوصددةددددددارا  ألا ددددإع   ددددز  حداددددد  دددددد املسددددافإ   رد

 .  ا د( 1)أشخا  لف إ با  ذا  صبعة ( 1)  ا د  وأربعة  (1)رال،سبة لف إ با  ذا  تسعة 

تسنددأن  أنددد ددد ددة الندد   املددر دددورع ف  اللدد إع أ  س       ل  وف   الن   آلا د   دز الا ن دال ال دارم 

ددددع لكددد  ن دددأ  ددد  الن ددد   واملدعنددددددد دع  ددد   ددددبدددددد  لفنددددار   املاشعدددة وال  و و   دددوال  الصدددحةة الخاصدددة املعم

 (.41 – وفةد )الم دددنددة العدددف ددةة ملنددددابددعة   دور وما  ف  وس  ورونا 

و إافدد  اصددن نا  أش دد ة الن دد  رنو ةددة املسددافإ   حددول  ددددإورع الا نددد ددددال ال ددددارم ل ددوا ددددد الو ددددااة 

 اك ال دددددإ ا  الا دندد ا ددةدددددد ن و  دد ددددددد   النددا دددددددف ن فددددد   دد ددفةدددددددة النو ةدددددة و ح ددددد  املسددددديولةة وإلارددددد  و شدددددإ 

 .   املخاللا 

الن ةدددد ردددت إا ا  الو اادددة والح اادددة وال  و و دددوال   و ندددددول    ددددددال  ألا دددد  املددعندددددةة السدددددهإ   ددد  فدددددإ 

 .د املخالل ن  بة  الع وما  النن ة ةة   الصحةة  و را
 

 غفددددددد  أصدددددددواب رةدددددددز الدددددددد إ با  الدددددددد سنع فة      دددددددإا او دددددددا( 41)ا ددددددددد ملددددددددع   سدددددددة   دددددددإ :0املوووووووادة 

 .     سنو   ا   الت اب الو ني
 

 الددددددددد ر ورع( 01)او ددددددددا وفدددددددد  الوالادددددددداً  ال سددددددددز والع ددددددددإ   ( 41)ا دددددددددد ملدددددددددع   سددددددددة   ددددددددإ :7املووووووووادة 

 :أ  س    إا  غف  ألاش  ة آلا ةة 0ف  الد ادع 

 ال ا ا  املنعددع الإ ا ا  وال ا ا  الإ ا ةة  -

 أ ا   ال سفةة والاصنج ام وفضا ا  الت فةه وال وا ئ  -

 دور ال باب  -

 الد إا   ال  افةة -
 

دددددددددد لددددددددد دع   سددددددددة   ددددددددإ  :0املووووووووادة   الددددددددد ر ورع ( 01)اددددددددوم فدددددددد  الوالاددددددددا  ال سددددددددز والع ددددددددإ   ( 41)ا م

 أ دددد س    ددددإا   حداددددد أو ددددا  ال، دددداط  لدددد  السددددا ة السددددابعة  سددددا   رال،سددددبة لف حدددد    0فدددد  الددددد ادع 

  : الري   ارس ألاش  ة آلا ةة

  جارع ألا ه ع الكهإو ن لةة  - 

  جارع ألادوا  املن لةة والداكورا    -

  جارع امللإوشا  وأ   ة النأييث  -

 الإ ا ةة  الفواوم جارع  -

 ألالعاب والفعب  جارع  -
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 أ ا     إ   ألاش  ة النجار ة  -

  ا ا  الح  ة لفإ ال وال،سا   - 

 .املإ با  والحفو ا   -

و حددددد امل دددا   وامل دددا م و حددد   ألا ددد  السدددإ ز أش ددد تنا   ددد  البةدددز املددددح ول ف دددأ  و كدددون  ف  دددة 

 .أاضا رالرف  ارندا     السا ة السابعة  سا 

اللددددور  لهددددرس املدددددح   فدددد  حالددددة  خاللددددة إلا ددددإا ا  املنخددددرع فدددد    ددددار  كافحددددة و  ددددوم الددددوالع رددددالرف  

  .(41– وفةد )ان  ار وما  ف  وس  ورونا 
 

دد ا :1املادة   :ح إ      ا   الت اب الو ني    إا   م

حلددد   الددد وا  أو الدددد ناصبا  العازفةدددة  وال صدددة ا /والحددلدددددد   و  جددددد دددددددعا  ألاشددددخددددددا  ددد  ندددوو  ددد   -

 والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا  

الا ددندد ددا دددددددددا  والنددجدد ددددددددددعا  وال  ددددددددددعةا  العددا ددددددددددة الردددددددددي  ن ددددددددددد ها ال صدددددددددة ا إلادارا   وامليصسدددددددددا   -

 .ا    املن  ا والهةئا   وغ  ر

د  ددن ن ألاولد  وال انةدة ف نا ف  ال  و جب     الوالع السهإ     فإ  الن ةد رندار   الح إ الد ن دو 

 أ ددددددد س  والع ددددددد    ددددددد    ددبدددددددددة  الع ومدددددددا  النن ة ةدددددددة  دددددددد املخدددددددالل ن  و دددددددرا  دددددددد  دددددددالكي ألا دددددددا   

  .الري تسن ب  ررس النج عا 
 

م  دبدددد ى   دددبدد ة الندددارد   الخددداصدة را صددواب العدداداددة وألاصدددواب ألاصدبدددو ددةة  املنعف ة رن ا: 22املادة 

 الإ اردددددددددددددة  ددددددددددددد   بددددددددددددد  امل دددددددددددددال  املخن دددددددددددددة لفنح ددددددددددددد   ددددددددددددد  الالتددددددددددددد ام رنددددددددددددددار   الو اادددددددددددددة والحددد ددداادددددددددددددددة  

  .و دددرا   بددةدد  العددد وما  املنددد و   ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن
 

الد ندددخدددرع فدد    ددددددار ن دددددام الو ددددداادددددة  دد  ومددا    ب ددى   ب ددة  دددار   الو ااددة والح ااددة ألا ددإ   :22املووادة 

 .املع ول ره و كافحنه  الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم( 41 – وفةد )ف  وس  ورونا 
 

 .0204 انلي صنة املإصوم ارندا     أول  تسإ  أحكام ررا:21ة املاد
 

 عبةةالدا  إا ةة  لم  هور ة ال  ازإ ةة ص ةانددد دددإ ردددرا املدددإصدددوم ف  ال دددإ دددع الإ  : 23املادة 
م
 ال

  
 .0202ديس    صنة  31املدوافدد   4110 د دداد  ألاول   ددام  44حإر رال  ازإ ف                

 

  بد العزيز جراد        
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 ه4110  اد  ألاول   ام  41ألاحد                          21العدد الجريدة الرسمية 

 0204 انلي صنة  1املواف                       

 

 

 

 

 
 

 ،ر ألاول ووووووإن الوزي
  ة رنا        إ إ وو إ املالة - 

دصددندددور  ال صةدد دددا املداد ان-
م
  نه  ( 0الل إع ) 414و 1– 440ومدندددا   ددد   ال

فدددد  ر ددددوان ن  4111اولةددددو صددددنة  1  املوافدددد  4121شددددوال  ددددام  1فدددد    املددددير  41-11وم  نضدددد   ال ددددانون ر ددددم - واملنعم

  املن م و املعدل  ةاملالة

واملنض    0202ديس    صنة  14املواف   4110 ام    اد  ألاول  44  ف  املير  44-02وم  نض   ال انون ر م -

  0204لسنة  املالةة  انون 

 0241ديس    صنة  01املواف   4114  ام  ف  أول   اد  ألاول  املير  112-41وم  نض   املإصوم الإزاس ي ر م -

 تعة ن الوو إ ألاول   واملنض  

 0202صدددددنة  اونةدددددو 01املوافدددد   4114أول ذ  ال عددددددع  دددددام    فدددد املدددددير  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسدددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل واملن م  

 :أتيووووووووي  ما ووووووووووووويرس

دبدفدردهددددا بسدبدددعة و  دددإ    فةددارا وأربع ازدددة وي يددة و  سددد ن  نددووو إلا ن دددادا  امل دددر    :املووادة ألاو ووو 

واملخ  ددة لددوو إ ال دديون الدا،ةدددة ( د 01.111.011.222) فةونددا و ددازن ن وأربعددة وي يدد ن ألدد  دانددار 

 .    ب ا لم دول املمح  بنرا املإصوم0204لسنة  ال سة   ر و ب  انون املالةة وألاو ا        انةة
 

اكفدددددددد  وو دددددإ املالةدددددة ووو ددددددددإ ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا    ددددد  فة دددددا اخ ددددده  ر نلةدددددر ردددددرا  : 1املوووووادة 

  ة ال إ دع الإص ةة لم  هور  ف  املإصوم الر  ا،دد دإ 
م
 .الدا  إا ةة ال عبةة ال  ازإ ة

 

  .0204 انلي صنة  0املددوافدد   4110  ددداد  ألاول   دددام  41 حإر رال  ازإ ف                  
 

 العزيز جراد  بد                                                                                       

 
 

 ه 2441 ووووواف جماد  ألاو    20      مؤر  22–12مورسووف تويو وي   رقو  

 الشؤونع إلا تمادات امل   ة لوزير زيتو ، يتوضومن 1212جووانو ي سويوة  1املووووافوو   

 .1212تسوويير بموووجوع قانون املالية لسية الدينية وألاوقاف من ميزانية التسيير  
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 الجدول املةح  

 1212إلا تمادات امل   ة لوزير الشؤون الدينية وألاوقاف لسية 

 من ميزانية التسيير واملوز ة بالترتيع    كل بات 
رق  

 ألابوات
إلا تمادات  العيواين

 (دب)امل   ة
  ال رع ألاول  

  فرع وحيد 

  ال رع الجز ي ألاول  

  امل الح املركزية 

  العيوان ال الث 

  وسائل امل الح 

  القس  ألاول  

  -مرتبات العمل -املوا ون  

 125.000.000 .......................................................الإا ب الإزيس ي لف، اط-املإ   ةإلادارع  14-24

 133.000.000 ..................................................النعو ضا  واملنح املخنفلة-املإ   ة إلادارع 14-20

14-21 

الإوا دب   ددنح ذا   دابز  دداز    املسدنخد ون املنعا دددون -إلادارع املإ   دة

 22.800.000 .......................................................................واشت ا ا  الض ان الا ن اع 

 280.800.000 مجموع القس  ألاول  

  ل الثالقس  ا 

  -التكاليي الاجتما ية -املوا ون  

 3.200.000 .........................................................................العازفةةاملنح  -إلادارع املإ   ة 11-24

 80.000 ......................................................................املنح الا نةار ة -إلادارع املإ   ة 11-20

 64.500.000 ................................................................الض ان الا ن اع  -إلادارع املإ   ة 11-21

 7.024.000 ......................................املسار ة ف  الخد ا  الا ن ا ةة -إلادارع املإ   ة 11-21

 74.804.000 مجموع القس  ال الث 
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  القس  الرا ع 

  ألادوات وتسيير امل الح 

 14.250.000  ..........................................................................تسداد النل ا  -إلادارع املإ   ة 11-24

 760.000  .........................................................................دوا  وألاياثألا  - إلادارع املإ   ة 11-20

..........................................................................................الفواوم -إلادارع املإ   ة 11-21  3.040.000 

 7.980.000  .......................................................................النكالة  املمح ة -إلادارع املإ   ة 11-21

 200.000  .......................................................................................ألالبسة -إلادارع املإ   ة 11-21

.........................................................................ح   ع السةارا  -إلادارع املإ   ة 11-12  18.940.000 

.........................................................................................إلااجار -دارع املإ   ةإلا  11-10  1.831.000 

النعو ضا  املت  بة     الدولة - ع نل ا  الخ-النل ا  ال ضازةة -دارع املإ   ةإلا  11-11  5.000 

 47.006.000 مجموع القس  الرا ع 

  القس  الاامس 

  أشغال ال يانة 

 4.000.000 ..........................................................................صةانة املباشي -إلادارع املإ   ة  11-24

 4.000.000  ج وو ال سم الخا س 

  ال سم السادس 

    انا  ال سة   

لف عارددددد الو نةدددددة لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصدددددة   انددددة  -إلادارع املإ   ددددة  14-24

 .......................................................................رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

795.598.000 

  اندددة لف ددددرصة الو نةددة لنكو ددد  و حسددددد ن  سدددددددنو    ددارا   دارع  -إلادارع املإ   ددة  14-20

 ..................................................................................ال يون الدا،ةة وألاو ا 

56.000.000 

 330.000.000 ....................  انة لف إ   ال  اف  إلاص  ي رال  ازإ العاص ة -إلادارع املإ   ة  14-14

 1.181.598.000 مجموع القس  الساد  

  القس  السا ع 

  الي قات امل تك ة 

 4.000.000 ..................................................................املي  إا  واملفن ةا  -إلادارع املإ   ة  11-24

 سدددددددار ة الدولدددددددة فددددددد  نل دددددددا  صدددددددةانة   ددددددد د ألا  ددددددد   بدددددددد ال دددددددادر  -إلادارع املإ   دددددددة  11-21

 10.000.000 ..............................................................................................................ر سن ةنة

م ندددددددددددددددددة الو نةدددددددددددددددددة لف دددددددددددددددددعازإ الدا،ةدددددددددددددددددة لر ددددددددددددددددد   -إلادارع املإ   دددددددددددددددددة  11-21
م
   دددددددددددددددددار   صددددددددددددددددد   ال

 ................................................................................................................املسف  ن

4.000.000 

 5.000.000  سار ة الدولة ف  نلد ا  صةانة ال ا ز الكب   رال  ازإ العاص ة -إلادارع املإ   ة  11-21
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ندددددددل ا  صددددةانة   دددد د  بددددد الح ةددددد ردددد  ردددداديس  سدارد دددددة الدددولدددددددة فدددد   -إلادارع املإ   ددددة  11-21

 10.000.000 ...........................................................................رورإان

 33.000.000 مجموع القس  السا ع 

 1.621.208.000 مجموع العيوان ال الث 
  العيوان الرا ع 

  التد كت العمومية 

  القس  ال اني 

  النشاط الدو   

 225.500.000 ..........................................................................ال، اط الدول  -إلادارع املإ   ة  10-24

نل دددددددددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددددددددددأ    ال، ددددددددددددددددددددددددددددداط الدددددددددددددددددددددددددددددداني وال  ددددددددددددددددددددددددددددداف  للازددددددددددددددددددددددددددددددع  -إلادارع املإ   ددددددددددددددددددددددددددددة  10-20

 ...............................................................................................................املها إ  

580.000.000 

 805.500.000 مجموع القس  ال اني 

  القس  ال الث 

   النشاط التربو  وال قا  

 100.000.000 ....  ار    بز املصح  ال إ   والكنب وامل، ورا  الدا،ةة -إلادارع املإ   ة  11-24

نددلدد دددددددا   ددندد ددةدددددددم  ددازددددددد ع ال  ازدددددددإ لحلدددددددإ الدد دددددددإآن الددكدددددددإ م و حةدددددا   -إلادارع املإ   دددددددة  11-20

 .....................................................................................................الت اث إلاص  ي

60.000.000 

ون الدا،ةددددددة ي ندددلدد دددددددددا   حددددددددس ن  سددندددددددددو   سنددددخدددد دددددددددي ووارع ال دددددددد -إلادارع املدددإ ددد  دددددددة  11-21

 ............................................................................وألاو ا  و جداد  عفو اتنم

12.000.000 

 5.000.000 .................................. "رصالة امل  د"   داد  جفةنل ا    -إلادارع املإ   ة  11-21

 12.000.000 ......................منل ا   ن ةم ألاصبوو الو ني لف إآن الكإ  -إلادارع املإ   ة  11-21

 15.000.000 ........................امل  د  سار ة الدولة ف  تسة    يصسا  -إلادارع املإ   ة  11-04

 40.000.000 ...........................تش ةعا  لم  عةا  ذا  املنلعة العا ة -إلادارع املإ   ة  11-00

 10.000.000 .........امل ددددار   املنددددعفد ة رال ددددواف  ذا  ال ددداردددز الداددددني والعفمي -إلادارع املدددإ   دددة  11-01

 254.000.000 مجموع القس  ال الث 

 1.059.500.000 مجموع العيوان الرا ع 

 2.680.708.000 مجموع ال رع الجز ي ألاول  
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 ال رع الجز ي ال اني

  امل الح الكمركزية التا عة لكدولة 

  العيوان ال الث 

  وسائل امل الح 

  القس  ألاول  

  العمل مرتبات -املوا ون  
 8.800.000.000 .......................الإا ب الإزيس ي لف، اط -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  14-44

 9.500.000.000 ..................النعو ضا  واملنح املخنفلة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  14-40

املسددنخد ون املنعا دددون  الإوا ددب   ددنح ذا   -امل ددال  ال  إ   ددة النابعددة لفدولددة  14-41

 .................................................... ابز  از   واشت ا ا  الض ان الا ن اع 

550.000.000 

 18.850.000.000 مجموع القس  ألاول  

  القس  ال اني 

  املعاشات وامليس -املوا ون  
 32.000 .............................................ر وو حوادث الع   -لفدولة  امل ال  ال  إ   ة النابعة 10-44

 65.000.000 ..................... عاش الخد ة وألا إار ال سداة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  10-40

 65.032.000  ج وو ال سم ال اشي 

  القس  ال الث 

  الاجتما يةالتكاليي  -املوا ون  

 700.000.000 ....................................................املنح العازفةة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  

 500.000 ................................................املنح الا نةار ة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  

 4.575.000.000 .........................................الض ان الا ن اع  -ال  إ   ة النابعة لفدولة امل ال   

 491.700.000 .................املسار ة ف  الخد ا  الا ن ا ةة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  

 5.767.200.000 مجموع القس  ال الث 

  القس  الرا ع 

  ألادوات وتسيير امل الح 

 22.800.000 ...............................................تسداد النل ا  -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-44

 1.520.000 ...............................................ألادوا  وألاياث -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-40

 6.840.000 ..............................................................الفواوم -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-41

 34.775.000 .............................................النكالة  املمح ة -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-41
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 1.250.000 ............................................................ألالبسة -ال  إ   ة النابعة لفدولة امل ال   11-41

 6.080.000 ..............................................ح   ع السةارا  -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-14

 729.000 ............................................................إلااجار –امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-11

 نل ددددددددددددددا  الخ دددددددددددددد ع -النل ددددددددددددددا  ال ضددددددددددددددازةة  -امل ددددددددددددددال  ال  إ   ددددددددددددددة النابعددددددددددددددة لفدولددددددددددددددة  11-11

 .............................................................................النعو ضا  املت  بة     الدولة- 

300.000 

 74.294.000 مجموع القس  الرا ع 

  القس  الاامس 

  أشغال ال يانة 

 16.000.000 ....................................................صةانة املباشي -امل ال  ال  إ   ة النابعة لفدولة  11-44

 16.000.000 القس  الاامس مجموع 

 24.772.526.000 مجموع العيوان ال الث 

 24.772.526.000 مجموع ال رع الجز ي ال اني 

 27.453.234.000 مجموع ال رع ألاول  

امل   ووووووووووووووووووووووووووووة لوووووووووووووووووووووووووووووزير الشووووووووووووووووووووووووووووؤون الدينيووووووووووووووووووووووووووووة  إلا تموووووووووووووووووووووووووووواداتمجموووووووووووووووووووووووووووووع  

 .............................................................................................وألاوقاف

27.453.234.000 
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 4110  اد  ال انةة  ام  20السبت               24العدد الجريدة الرسمية  

 م0204 انلي صنة  44املواف                    

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،
  نه ( 0الل إع ) 414و 1–440رددنددا   دد   الدددصندددور  ال صددةدد دا الددد دداد ددان -

واملدنضد دددد   داندددددون  4144اددونددةددددو صدنددددة  1املددوافددددد   4114صدددلإ  دددام  41الدددد ير  فددد   414–44وم  نضددد   ألا دددإ ر دددم -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

والد نعددفدددد   4111ادناادددإ صدندددة  04املوافدد   4121  دداد  ال انةدة  ددددام  1ليالددد ير  21–11ر  نضد   ال ددانون ر ددم -

 ردالدو ددااددة الصحةة وألا   و ب الع   

  4111اونةدددددددددددددو صددددددددددددددنة  01الدددددددددددددد واف   4141رمةدددددددددددددز ألاول  ددددددددددددددام  1الددددددددددددددد ير  فددددددددددددد   24–11وم  نضددددددددددددد   ال دددددددددددددانون ر دددددددددددددم -

 الد عدل والد ن م الر  احدد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  

غ دددددددددددددددت صدندددددددددددددددة  1الد وافدددددددددددددددد   4100  دددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددد   ددددددددددددددددام  41الددددددددددددددد ير  فدددددددددددددد  41–24وم  نضدددددددددددددد   ال ددددددددددددددانون ر ددددددددددددددم -

 والد دنضد دد   دو دةده الن دد  ال    و ند دةد ده  الد عدددل والد ن م  0224

والدد نعف   0221ت صدنة غ  41الد واف   4101  اد  ال انةة  ددام 01الد ير لي 21–21ر م    نض   ال انون -

 ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والد نض    0224اولةو صنة  41الد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21–24وم  نض   ألا إ ر م -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفددددد   0244اونةدددددو صدددددنة  00الدددددد واف   4110ر ددددددددب  دددددددام  02ير  فدددددددي الددد ددددددد 42–44وم دد ددندددددددض   الدد داندددددددون ر ددددددم -

 رالبفداة 

والدددد نعف   0240ف  ااددإ صددنة  04الددد واف   4111رمةددز ألاول  ددام  01الددد ير  فدد   21–40وم  نضدد   ال ددانون ر ددم -

 رالوالاة 

والد نعفدددددد   0241ادولدةددددو صدندددددة  0الدد دوافدددددد   4111شددددددوال  دددددام  41الددد دددددير  فدددددي  44–41وم د دنددضددددى الدد ددانددددددون ر دددددم -

 ردال دحدة  املعدددل واملند م 

 0241غ دددددت صدددددنة  1املوافددددد   4111ر ضدددددان  دددددام  26املدددددير  فددددد   011–41وم د دندضددددددى الددد إصدددددددوم الدإزدداصددددددي ر دددددم -

  0221 ااو صنة  01  الدد دعند دددع ردجدندةد  رنار خ (0221)لدددولةدة والد نض   شدد دإ الدفددوازددح ال دحدةدة ا

ديسد    صددنة  01الددد واف  4114الد ددير  فدد  أول   داد  ألاولدد   دام  112–41وم  دندضددى الدد دإصدددوم الإزداصددي ر دددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

 ه2441 وواف جماد  ألاو    32      مؤر  42-12مرسوف تي ي   رق  

 ، يوتوضومون توومووديوود توودابوويور نوو واف الوووقووايووة 1212جووانوو ووي سويوة  24املوافوو   

 .وميووافحوتوه( 21 –كووووفويود )موون انوتوشوووار وبووواء فويوورو  كووورونووا 
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 0202اددونددةددو صندة  01الد ددوافد   4114الد ير  ف  أول ذ  الد ددعدددع  دددام 441 –02  نض   الد إصوم الإزاس ي ر م -

 والد نض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  الد عدل والد ن م 

واملنعفد   0202 دارس صدنة  04الدد واف  4114 ب  ام ر 04 الد ير  ف  41–02ر  نض   الد إصوم الننلةر  ر م -

 و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفةد )ف  وس  ورونا رندار   الو ااة    ان  ار وما  

 :يوووووووووو  ما يأتووووووووويرس

يندد  ردرا الدد إصوم  لد    دادد  ددار   ن دام الددو دددااة  دد  اند  دددار ومدددا  فدةددإوس  ددورونددا :  ألاو و ملادة ا 

الإا ةدددددة  لددددد  الحلددددداظ   ددددد  صدددددحة الدددددد وا ن ن و كددافحدندددددده  فددددد  ظدددددد  الن ددددددةد را حكدددددام  (41 – وفةدددددد )

 .وح ااتنم    أ    إ الن  ار ف  وس  ورونا
 

  :ا     النحو آلاتياو ( 41)  إ ا دد   إا  الم إ ال  ئي املن ل  ملدع   سة :  1ة املاد

  لددددددد  غااددددددددة السدددددددا ة الخا سددددددددة  سددددددددا  بددددددد    دددددددإا  الم ددددددددإ ال  ئدددددددي الددددددددد ن ل   ددددددد  السددددددددا ة ال ا ندددددددة ا 

ألاغددواط  وأم البدوا    ومدا دنددة  : آلا ةدة ( 01)الوالادا  ال سددز والعد ددإ     د  ةوم الد وال      صباو ال

ومدجدااددة  وبدسدكددإع  والبدفدةدددع  والدبو ددإع  و بدسددة  و ف سان  و     ووو  وال  ازإ  و ةجد   وصد ة   

م  والددد دسةددددددددددفدددددددددة  و دعدسدكدددددددددإ  وصددددددةد  رفعبدددددددداس  و ناردددددددة  و املدددددددة  و سددددددن ةنة  والدددددددد داة  و سدددددددنران

 وورددإان  ومددو ددإداس  والد دار   و يدسد سدةدفدت  وصدوب أرددإاس  و ةدبدداوع  و دد ن   ددوشدندت  وغفدةدد ان 

أدرار  والدد دفدد   وبدد دددار  : آلا دةددة ( 41)ال اخج   إا  الم إ ال  ئدي املن لد  الوالادا  ال سدز  د دددإع –

  والبددةي  و افدةدد    ومددإ  رددو ددإ دإ دد   ور دة وو ددا ندردسددت  و دةددار   وال فدلددة  وصعدةدددع  وصكةددكدددع  

 .دف    والنعا ة  وغإدااةو ندددو   والواد   و ، فدة  و دةدفة  و  ن ال
 

ا خددداذ  ددد  النددددار   الردددي   نضددد نا الو دددعةة  واف دددة السدددف ا  املخن دددة    بعددددا كددد  الدددوالع :3 ةاملووواد

أو  بأ أو ا  د دإ  ن لد     ئدي أو   د   يسدتند  رفدادة  الصحةة لك  والاة  الصة ا   إار أو تعدا 

نا أو ًحةا أو أ ث   الري 
ً
 .لفعدو  ريرا  ت هدأو  كا

 

أ دددد س  املنعفدددد   0املددددر ورع فدددد  املددددادع (29)فدددد  الوالاددددا  ال سددددز والع ددددإ    فدددداإفددددز   ددددإا  غ: 4ة املوووواد

 :آلا ةةرال، ا ا  

 دور ال باب  -

 .املإا   ال  افةة-

 أصدددددددواب رةدددددددز الدددددددد إ با  الدددددددد سنع فة   دددددددإا  غفددددددد    ادددددددوم( 41)لدددددددد دع   سدددددددة   دددددددإ  ا ددددددددد :7املوووووووادة

 .     سنو   ا   الت اب الو ني
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ددددددددد لدددددددد دع   سددددددة   دددددددإ ا: 0املووووووادة   الدددددددد ر ورع ( 01)الوالاددددددا  ال سدددددددز والع دددددددإ   وفددددددد   ا او ددددددد( 41) م

 :أ  س    إا  الرف  املنعف  را ش  ة آلا ةة 0ف  الد ادع 

 ال ا ا  املنعددع الإ ا ا  وال ا ا  الإ ا ةة  - 

 .أ ا   ال سفةة والاصنج ام وفضا ا  الت فةه وال وا ئ-
 

دددددددد لددددددد دع   سددددددة   ددددددإ ا :7املووووووادة   الددددددد ر ورع ( 01)وفدددددد  الوالاددددددا  ال سددددددز والع ددددددإ    ا او دددددد( 41) م

 أ دددد س    ددددإا   حداددددد أو ددددا  ال، دددداط  لدددد  السددددا ة السددددابعة  سددددا   رال،سددددبة لف حدددد    0فدددد  الددددد ادع 

  : الري   ارس ألاش  ة آلا ةة

  جارع ألا ه ع الكهإو ن لةة   -

  جارع ألادوا  املن لةة والداكورا    -

  جارع امللإوشا  وأ   ة النأييث  -

 الإ ا ةة  الفواوم جارع   –

  جارع ألالعاب والفعب   -

 أ ا     إ   ألاش  ة النجار ة  -

  ا ا  الح  ة لفإ ال وال،سا    -

 .املإ با  والحفو ا  -

   ألا ددددد  السإ ددددددز أش  تنا     البةز املدح ول ف أ  و كون  ف  دة و حدد امل دددا   وامل دددددا ددددم و ددددحددددد

 .أاضا رالرف  ارندا     السا ة السابعة  سا 

املدحددددد   فددد  حددالدددددة  خاللدددة إلا دددإا ا  املنخدددرع فددد    دددار  كافحدددة و ددد ددددددوم الددددددوالع ردددالدردددفددددد  الددلدددددور  لددهدددددرس 

 .(41 – وفةد ) ورونا ان  ار وما  ف  وس 
 

دد ا :0املادة   :     ا   الت اب الو ني    إا  ح إ  م

أو الد دناصدددبا  العازفةددة  وال صددة ا حلدد   الدد وا  /ندددددوو  دددد   جد دعدددددا  ألاشدخدددا  والحدلدددد   و  دددددد  -

 .النج عا  ر ناصبا  ال ناوا  والخنان  و را

وال د دعدةددددددددددا  الددعددا دددددددددة الددنددددددددي  دن د ددددددددها ال صدددددددة ا إلادارا   وامليصسدددددددا   الا دندد دا دددددددددا  والندجد دعددددددددددا  -

 .والهةئا   وغ  را    الد ن  ا 

الددددد ن و   ف ندددددا فدددد  الددددد  ن ن ألاولددددد   د رندددددار   الح ددددإ و جددددب   دددد  الددددوالع السدددددهإ   دددد  فددددإ  الن ةددددد 

ن  و ددرا  دددد  دددالكي ألا دددا   وال انةددة أ ددد س  والع ددد    دد    بةددد  الع ومدددا  النن ة ةددة  دددد املخدددالل 

 .الري تسن ب  ررس النج عا 
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ألاصدددددبو ةة  املنعف دددددة رن دددددام الإ اردددددة  ددددد   بددددد   ب دددددى   ب دددددة النددددددار   الخاصدددددة را صدددددواب  :1ة املووووواد

امل ددال  املخن ددة لفنح دد   دد  الالتدد ام رندددار   الو ااددة والح ااددة  و ددرا   بةدد  الع ومددا  املن ددو  

  . د املخالل ن ف نا ف  النن ةم املع ول ره 
 

الدددد نخرع فدددد    دددار ن دددام الو ااددددة  ددد  ومددددا    ب ددددى   ب ددددة  ددددار   الو اادددة والح ااددددة ألا دددإ   :22املوووادة 

  .و كافحنه  الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره( 41 – وفةد )ف  وس  ورونا 
 

 .0204 انلي صنة  44تسإ  أحكام ررا الد إصوم ارندا      :22املادة 
 

 .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة ص ةةا، دددإ رددددرا املإصدددددوم ف  ال إ دددددددع الإ  :21ادة امل
 

 .0204 ددانلددي صنة  41املدوافد   4110  ددداد  ألاول   ددام 12فددي حإر رال  ازإ                     

 

  بد العزيز جراد                                                                     
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 4110  اد  ال انةة  ام  42 حدألا                  20العدد الجريدة الرسمية 

 م0204 انلي صنة  01املواف                    
 

 

 

 

 

 

 

 انلدددي  41املوافددد  ه 4110  داد  ألاول   ددام  01 ر و ب  إصوم  نلةر   ير  ف         

  ر لنه سوى مقار  ووووووو ي    هام السةد0202 نوف      04ارنددا   دد       نه 0204صنددة 

 .نازب  داددإ لف  ا دد  و حسدد ن املسنددو  رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ا   بسبب الوفاع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ه2441ووواد  ألاو    ووواف جم29     مووؤر    يمرسووف تي ووو

، يتضمن إم اء مهاف نائع مدير بوزارة 1212جان ووي سيوة  23  املوافووو  

 .الشؤون الدينية وألاوقاف
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 4110  اد  ال انةة  ام  41ألاحد                            27العدد الجريدة الرسمية 

 0204 انلي صنة  14املواف                              
 
 

 

 

 

 
 

 ر ألاول،ووووووووإن الوزي

  نه ( 0الل إع )414و 1–440رددنددا   دد   الدددصندددور  ال صددةدد دا الددد دداد دددان -

واملدنضد دددد   دانددددددون  4144اددونددةددددو صدندددددة  1املددوافدددددد   4114صددددلإ  دددام  41الددددد ير  فددد   414-44وم  نضددد   ألا ددددإ ر دددم -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

والد نعددفددد   4111ادنااددإ صدنددة  04املوافد   4121  داد  ال انةدة  دددام  1فد  الدد ير  21–11وم  نض   ال انون ر م -

 ع   ردالدو ددااددة الصحةة وألا   و ب ال

الدددر  احددددد  4111اونةدددو صدددنة  01الدددد واف  4141رمةدددز ألاول  دددام  1الدددد ير  فددد   24-11وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غ دددددددددددت صدندددددددددددة  1الد وافدددددددددددد  4100  دددددددددداد  ألاولدددددددددد   ددددددددددددام 41الددددددددددد ير  فدددددددددد   41-24وم  نضدددددددددد   ال ددددددددددانون ر ددددددددددم -

 والد دنضد دد   دو دةده الن دد  ال    و ند دةد ده  الد عدددل والد ن م 

 0221غ دددددددت صددددددددنة  41الددددددددد واف   4101  ددددددداد  ال انةددددددددة  دددددددددام  01فدددددددد  الدددددددد ير  21-21وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر ددددددددم -

 والد نعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والدد نض    0224اولةدو صدنة  41الدد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21-24وم  نض   ألا إ ر م -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفدددددد   0244اونةددددددو صددددددنة  00الدددددد واف   4110ر دددددددددب  ددددددددام  02الددد دددددددير  فددددددددي  42-44وم دد ددندددددددض   الد دانددددددددون ر ددددددددم -

 رالبفداة 

والدددد نعف   0240ف  اادددإ صدددنة  04الدددد واف   4111رمةدددز ألاول  دددام  01 ير  فددد  الدددد 21-40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة 

والد نعفددددددد   0241ادولدةدددددو صدنددددددة  0الدد دوافددددددد   4111 دددددددام  شددددددوال 41الددد ددددددير  فدددددددي  44-41وم د دنددضدددددى الدد دداندددددددون ر ددددددم -

 ردال دحدة  املعدددل واملند م 

 0241غ ددددددت صدددددددنة  1املوافدددددد   4111 ضددددددان  ددددددام ر 04املددددددير  فددددددد   011-41وم د دندضدددددددى الددد إصددددددددوم الدإزدداصدددددددي ر ددددددم -

                   0221 ددددددددددددااو صددددددددددددنة  01  الدد دعند دددددددددددددددع ردجدندةددددددددددددد  رنددددددددددددار خ (0221)والدددددددددددد نض   شدد دددددددددددددإ الدفددوازددددددددددددددح ال دحدةدددددددددددددة الدددولةدددددددددددددة 

 ه  2441 ووواف  جماد  ال انية 20     مؤر  71-12مرسوف تي ي   رق  

 ، يوتوضومون توموديود توودابويور تيييي نو واف الووقوايووة 1212جووانوو ووي سويوة  32  املوافوو 

 .وميوافحوتوه( 21 –كوووفويود )مون انوتوشووار وبوواء فويورو  كوورونوا 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

31 
 

ديسدد    صدددنة  01الددد واف   4114الد دددير  فدد  أول   دداد  ألاولدد   ددام  112-41ر دددم  وم  دندضدددى الدد دإصدددوم الإزداصدددي

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

اددونددةدددددددو صنددددددة  01الد ددوافدددددد  4114الدددددد ير  فددددد  أول ذ  الددد دددعدددددددددع  ددددددددام  441-02وم  نضددددد   الدددددد إصوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

   الد عدل والد ن م والد نض   تعة ن أ ضا  الحكو ة0202

واملنعفددددد   0202 ددددارس صددددنة  04الددددد واف   4114ر ددددب  ددددام 4  الددددد ير  فدددد 41-02وم دد دندددددض   الدد إصددددددوم النندلددددددةر  ر ددددم -

  و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفةد )رندار   الو ااة    ان  ار وما  ف  وس  ورونا 

 :يووووووو  ما يأتوووووووويرس

ادددهددددددد  ردددددددرا الد دددإصدددددددوم  لدددد    دددددداد  ددددارةددددددددإ  كةةدددد  ن ددددام الددو ددددددااة  ددددد  اند  ددددددار ومددددددا   :ألاو وووو  املووووادة

و كددافحدنددده  فدد  ظددد  الن دددةد را حكددام الإا ةددة  لدد  الحلدداظ   دد  صددحة ( 41 – وفةددد )فدةدددإوس  ددوروندددا 

 .الد وا ن ن وح ااتنم    أ    إ الن  ار ف  وس  ورونا
 

 :    النحو آلاتياو ا  ( 41)  سة   إ  الم إ ال  ئي املن ل  و حدد ملدع  إا   ليعد :21املادة 

  لددددددد  غاادددددددة السدددددددا ة الخا سدددددددة  سدددددددا  بددددددد    دددددددإا  الم دددددددإ ال  ئدددددددي الدددددددد ن ل   ددددددد  السدددددددا ة ال ا ندددددددة ا - 

 وبدسدكدددددددإع  والبفةدددددددع ردا دنددددددة  : آلا ةددددددة ( 41) ددددد  صدددددباو الةددددددوم الدددددد وال     ددددد  الوالاددددددا  ال سددددددز   دددددإع 

البددددو إع  و بسددددة  و ف سددددان  و  دددد   ووو  وال  ازددددإ  و دددةدددجددددددد   وصدددةدددددددد  ردفدددعدددبددددداس  و دددسدددن ةدددددددنة   و 

 و ددسنرانم  والدد دسةفدة  ووردإان  ومدو دإداس  والد دار   و يدسد سدةدفدت  و دد ن   ددوشدندت  وغفدةدد ان 

أدرار  والد دفددددددد   : آلا دةددددددة ( 01) دددددإ ال  ئدددددي املن لددددد  الوالادددددا  ال سدددددز والع دددددإ   ال اخدددددج   دددددإا  الم-

وألاغدددددددواط  وأم الددبدددددددددوا    ومجاادددددددة  وب دددددددار  و ا نرسدددددددت  و ةدددددددار   وال فدلددددددددة  وصددددددد ة   وصعدةدددددددددع  

ومدددددإ  رددو ددإ دإ ددددد   ور فددددة  والبدددددددددةي  و اددفدةددددد     ددددددة  و دددعدددسددكددددددإ  واوصكةدددددكدع  و نارددددة  و املددددة  واملددد

 .و ندددو   والواد   و ، فدة  وصوب أرإاس  و يباوع  و دةدفة  و  ن الدف    والنعا ة  وغإدااة
 

   الندار   الردي   نضد نا الو دعةة    ا خاذا ك  الوالع  بعد  واف ة السف ا  املخن ة  :23ة املاد

الصحةة لك  والاة  الصة ا   إار أو تعدا  أو  بأ أو ا  د إ  ن ل     ئدي أو   د   يسدتند  رفدادة 

نا أو ًحةا أو أ ث   الري ت هد ريرا لفعدو  
ً
 .أو  كا

 

دددددددد لددددددد دع   سددددددة   ددددددإ ا :24املووووووادة   ة   ددددددإا  غفدددددد  أصددددددواب رةددددددز الددددددد إ با  الددددددد سنع ف  اددددددوم( 41) م

 .      سنو   ا   الت اب الو ني
 

ددددددددد لدددددددد دع   سدددددددة   دددددددإ ا :27املوووووووادة   الد ددر ددددددددددورع( 41)وفددددددد  الوالادددددددا  ال سدددددددز الع دددددددإع ادددددددوم ( 41) م

 :أ دد س    دإا  غدف  ألاش  ة آلا ةة 0فددي الد ادع 

 ال ا ا  املنعددع الإ ا ا  وال ا ا  الإ ا ةة -
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 .الت فةه وال وا ئأ ا   ال سفةة والاصنج ام وفضا ا  -
 

دددددددددد لددددددددد دع   سددددددددة   ددددددددإ ا  :20املووووووووادة   الددددددددد ر ورع ( 41)وفدددددددد  الوالاددددددددا  ال سددددددددز   ددددددددإع   اددددددددوم( 41) م

رال،سدددددبة    لددددد  السدددددا ة السدددددابعة  سدددددا   أو دددددا  ال، ددددداط و كةدددددأ ددددد س    دددددإا   حدادددددد  0فددددد  الدددددد ادع 

  : لف ح   الري   ددارس ألاش د دددة آلا دةة

  جارع ألا ه ع الكهإو ن لةة   -

  جارع ألادوا  املن لةة والداكورا    -

  جارع امللإوشا  وأ   ة النأييث   -

  جارع الفووام الإ ا ةة   -

  جارع ألالعاب والفعب   - 

 أ ا     إ   ألاش  ة النجار ة   -

  ا ا  الح  ة لفإ ال وال،سا     -

 .املإ با  والحفو ا   -
امل دددا   وامل دددا م و حددد   ألا ددد  السدددإ ز أش ددد تنا   ددد  البةدددز املددددح ول ف دددأ  و كدددون  ف  دددة و حددددد 

 أاضا رالرف  ارندا     السا ة السابعة  سا 

و دد دددددوم الدددددوالع ردددالدردددفدددد  الددلددددور  لددهددددرس املدحدددد   فدد  حددالددددة  خاللددة إلا ددإا ا  املنخددرع فدد    ددار  كافحددة 

 .(41 – وفةد )ان  ار وما  ف  وس  ورونا 
 

 :ح إ     إا ا    إاب الو ني ددددد      ا دد :27ملادة ا

أو الد دناصدددددددبا  العازفةددددددة  وال صددددددة ا حلدددددد   الدددددد وا  /والحدلددددددددد   وندددددددددوو  دددددددد   جد دعدددددددددا  ألاشدخدددددددا  -

 والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا  

الا دندد دا دددددددددا  والندجد دعددددددددددا  وال د دعدةدددددددددددا  الددعددا دددددددددة الددنددددددددي  دن د ددددددددها ال صدددددددة ا إلادارا   وامليصسدددددددا   -

  .والهةئا   وغ  را    الد ن  ا 

الد ن و   ف ندا فد  الدد  ن ن ألاولد  وال انةدة د رندار   الح إ الن ةالوالع السهإ     فإ  و جب     

 أ ددددددد س  والع دددددددد    ددددددد    بةدددددددد  الع ومدددددددا  النن ة ةددددددددة  ددددددددد املخدددددددالل ن  و ددددددددرا  دددددددد  ددددددددالكي ألا ددددددددا   

  .الري تسن ب  ررس النج عا 

ألاصدددبو ةة  املنعف دددة رن دددام  ب دددى   ب دددة النددددار   الخاصدددة را صدددواب العادادددة وألاصدددواب  :20املوووادة 

الإ ارددددة  ددددد   بددددد  امل دددددال  املخن دددددة لفنح ددددد   ددددد  الالتددددد ام رنددددددار   الو اادددددة والح اادددددة  و دددددرا   بةددددد  

 .الع وما  املن و   ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن
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 ب ددددى   ب دددة  ددددار   الو اادددة والح اادددة ألا دددإ  الدددد نخرع فددد    دددار ن دددام الو اادددة  ددد  ومدددا   :21املوووادة 

 .و كافحنه  الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره( 41 – وفةد )ف  وس  ورونا 
 

 .0204صنة   انلي 14تسإ  أحكام ررا الد إصوم ارندا      :22املادة 
 

  ص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةاملإصدددددوم ف  ال إ ددددددع الإ ا، دددإ ردددددرا  :22املادة 
 

 .0204 انلي  12املواف   4110  اد  ال انةة  ام  44حإر رال  ازإ ف                       
 

  بد العزيز جراد                                                               
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 4110 ام    اد  ال انةة 02ربعا  ألا                              20العدد الجريدة الرسمية 

 0204ف  ااإ صنة  1املواف                        

 

 

 

 

 

 

 

  0204 دددددددانلي صدددددددددنة  02املوافددد   4110   ددداد  ال انةددددة  ددددام  4  فدددد  ر و دددب  إصددددوم  نلةدددر   ددددير 

  ر دلنه  دداإا  لف عهدد الدو ني مسوي محموود د  هام السدة   0202ل ف  ااإ صنة  دددنه   ارنددددا     أو 

  (والادددددة  ةفدددددة)لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  رن غ دددددة 

 .احالنه     الن ا د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جان ي سية  12املواف   2441 اف  جماد  ال انية 0     مرسوف تي ي   مؤر 

لألسك   املعهد الوطني لكتيوين املت   ، يتضمن إم اء مهاف مدير 1212

 .الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بتكغمة والية ميكة
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 4110 ام  ر ب 1 الاين ن                              11العدد الجريدة الرسمية 

 0204صنة  ف  ااإ  41املواف                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ر ألاول، ووووووووووالوزيإن 

  نه ( 0الل إع )414و 1-440رنا      الدصنور  ال صة ا الد اد ان -

واملنضددد    دددانون  4144اونةدددو صدددنة  1املوافددد   1386صددددلإ  دددام  41الددد دددددير  فددد   414-44وم  ندددددض   ألا دددددإ ر ددددددم -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

 4111انددددددددددددااإ صددددددددددنة  04  املدددوافددددددددددددد4121 ددد ددددددددددداد  ال انةدددددددددة  دددددددددام  1الد دددددددددددددير  فددددددددد   21-11وم  نضددددددددد   ال ددداندددددددددددون ر ددددددددددددم -

 والد دددنددعف  رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع   

 4111اونةدددددددددددددو صددددددددددددددنة  01الددددددددددددددد واف   4141رمةددددددددددددددز ألاول  دددددددددددددام  1الد دددددددددددددددددير  فددددددددددددد   24-11وم د ندددددددددددددددددض   ال ددددددددددددددانون ر دددددددددددددم -

 عف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م الر  احدد ال وا د العا ة الد ن

 0224غدددددددددد ت صدددددددددنة  1الد دددوافددددددددد   4100  ددددددددداد  ألاولدددددددد   دددددددددددام  41الددددددددد ير  فدددددددد   41-24وم  نضدددددددد   ال ددددددددانون ر ددددددددم -

 والد نضددد    و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

 0221غددددددد ت صدددددددنة  41الد ددددددددواف   4101 ددددددددد اد  ال انةدددددة  ددددام  01الد ددددددددير  فددددد   21-21وم  نضدددد   ال ددداندددددددون ر دددددددم -

 والد نعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والددد نض    0224اولةددو صددنة 41الددد واف   4101  دداد  ال انةدة  ددام  41الددد ير  فدد   21-24وم  نضد   ألا ددإ ر ددم -

 ام لفوظةلة الع و ةة ال انون ألاصاس ي الع

 واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00الد واف  4110ر ب  ام  02الد دير  ف   42-44وم  نض   ال ددداندددون ر ددم -

والدددد نعف   0240ف  اادددإ صدددنة  04الدددد واف   4111رمةدددز ألاول  دددام  01الدددد ير  فددد   21-40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة  

والددددددددد نعف   0241اولةددددددددو صددددددددنة  0الددددددددد واف  4111شددددددددوال  ددددددددام  41الددددددددد ير  فدددددددد   44-41ددانددددددددددون ر ددددددددم وم  نددددددددددددض   ال د-

 رالصحة  املعدل واملن م 

 0241غ ددددددددت صددددددددنة  1املوافدددددددد  4111ر ضددددددددان  ددددددددام 26املددددددددير  فدددددددد   011-41وم  نضدددددددد   الددددددددد إصوم الإزاسدددددددد ي ر ددددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عن دع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح الصحةة الدولةة 

ديس دددد   صدددنة  01الددد واف  4114الددد ير  فددد  أول   دداد  ألاولدد   دددام  112-41وم  نضدد   الددد إصوم الإزاصددددددي ر ددددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

 فبوورايوور 24املوافووو  ه  2441رجع  1     مووووؤر  72-12ووي   رقوو   مرسوف تيوو

، يتووضوومن ت وو ويي تدابوويور تييووويي ن وواف الوقوواية من انووتشووار وبوواء 1212سووية  

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )فيرو  كورونا 
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 0202اونةددو صددنة  01 واف  الددد4114الد ددددير  فدد  أول ذ  ال عدددع  ددام 441-02وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددم -

 والد نض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  الد عدل والد ن م 

واملنعفدددد   0202 ددددارس صددددنة  04الددددد واف  4114ر ددددب  ددددام 26الد ددددددددددير  فدددد   41-02وم  نضدددد   الد إصدددددوم الندندددددلةر  ر ددددم -

 الن و  ال ح ة ره و كافحنه  و ج وو  (41 – وفةد )رندار   الو ااة    ان  ار وما  ف  وس  ورونا 

 :يوووووووووو  ما يأتوووووووووووويرس
 

 كةدددةدد  ن دددام الو ددددااة  د  ان دد ددددار ومددددا  فددد  وس  يند  ررا املإصوم  ل   خلة   دار   :ة ألاو  املاد

الددد وا ن ن و كافحنده  فد  ظد  الن ةدد را حكددام الإا ةدة  لد  الحلداظ   د  صدحة ( 41 – وفةدد )  ددددورونا

 .وح ااتنم    أ    إ الن  ار ف  وس  ورونا
 

 :ا     النحو آلاتياو ( 41)  سة   إ ملدع يعدل   إا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد  :1املادة 
خا سدددددة  ددددد  صدددددباو الةدددددوم ل لددددد  غدددددددددااة السدددددا ة ا  بددددد    دددددإا  الم دددددإ املن لددددد   ددددد  السدددددا ة الع دددددإعا-

البدددددو إع   را ددددندددددددة  ومدددسدددددددكإع  والبفةددددددع  و: آلا ةدددددددددة ( 41)  ددددد  الوالادددددا  ال سدددددددز  ددددددددد إع  االد وال   سددددددددا 

و بسدددددددة  و ف سدددددددان  و  ددددددد   ووو  وال  ازدددددددإ  و ةجددددددد   وصدددددددةد  رفعبددددددداس  و سدددددددن ةنة  و سدددددددنرانم  

 فت  و  ن   وش،ت  وغف  ان  يددسدد دددسدددةدددد ال دددددددار   و ددددو ددددددإداس  ور والد سةفة  ووردددإان  و 

أدرار  وال ددددددف   : آلا ةدددددة ( 01)ال اخدددددددج   دددددإا  الحددددددددجإ ال  ئدددددي املن لددددد  الوالادددددا  ال سدددددز والع دددددإ   -

 وألاغدددددددواط  وأم البددددددددوا    ومجاادددددددة  وب ددددددددار  و ا نرسدددددددت  و ةددددددددار   وال فلدددددددة  وصدددددددد ة   وصددددددددددعةدع 

 افةددددد    ومددددإ  رددو دددددإ إ     ور دددفة  والبددددةي  و و عددسدددددكإ  و دداملدددددة  واملددداددددة    نددددارة  و صكةددددكدع  و و

 ةدددددددددددددفة  و دددددد ن الدددددددف    والنعا ددددددة    ةددددبدددددددددداوع  و  ندددددددددد فة  وصددددددددددوب أردددددددددددإاس  و و ندددددددو   والدددددددددددددواد   و

 .وغإدااة
 

ا خدددداذ  دد  النددددددار   الرددي   نضددددد نا الو عددددددةة ا كدد  الوالع بعددد  واف ددة السددف ا  املخن ة  :3ة املوواد

ال دددحددددةة لكددد  والادددة  ال صدددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو ًحةا أو أ ث   الري 
ً
 .لفعدو   ات هد رير رفداة أو  كا

 

لددة  ددز الن ةددد ال ددارم رالندددار   اددنم فددنح  ج دد  الددد سا د   دد   سددنو  التدد اب الددو ني  وذ :4املووادة 

   (41 وفةدددددددددددد دددددددددددددد )وال  و و دددددددددددوال  الصحددددددددددددددةة لفو دداادددددددددددددة والحدددددددددددددد ااة  ددددددددددددد  اننددددددددددددددد ار فةدددددددددددددإوس  ددددددددددددددورونا 

  : ال صدددددة ا النددددد ام الو ددائي الددد دددإافددد  الر   م و عه رال،سبة لفد سا د  و         الخ و 
 

 صنة  و را ألاشخا  الضعلا  صحةا 41 نز د ول النددددسا  وألا دددلال البددددالر ن أ      -

 غف  أ ا   الو و  -

 ار دا  ال ناو الوا     بار ا  واصنع ال س ادع شخ ةة  -
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 احنددإام النددبا د ال ددسددد  ر ن الد دد ددف ن ر سددافددة  ندإ ون       ألا   -

 الد اشعة والو ازةة  إلال اب لفندار   -

 ن دددددةم الدددددد ول   ددددد  نحددددددددو يسدددددددد ح راحدنددددددددإام الد دددددددسافة والندددددددبا د ال ددددددددسد  و دددددرا تندددددددةئة الد ددددددددول -

ف ن   والخدددإو  ف  ا جددداس واحد لف إور     أ    لاد       الد  م

 و ز  حفول رةدرو  حول  ف   نناول الد  ف ن -

 لهوا  والد إاوو  نز اصنع ال أ ه ع  كةة  ا-

 .التنو ة ال بةعةة لف سا د و  ه  را الد نن م-
 

و جدددددب أن اندددددم اللندددددح املد   ددددد  لف دددسا د  حدددددت  دددإا دددددبة و شددإا  املددداإ   الددوالزة ن لف دديون الدا،ةددة 

  ة وألاو دددددا    دددددد   دددددد ل  ددددددوظلي ال  دددددداو راملسددددددا د  والم ددددددان امل دددددد داة  وذلددددددة رالنددددددددد،سة  الويدددددددددد

 دز   ددددال  الح ددددااة الد دددددنةة و  دددددال  الدد جفس ال دعىي البفدد   ومددد م  د  ل دان ألاحةدا  والحإ ددة 

  .ال  عو ة الد حفةة

 ا كدددد  الدددددوالع  و دددددادع   ددددد  ذلدددددة  ا خددددداذ  ددددددار   الو ااددددة والح اادددددة  ف دددددا د دددددت الحا دددددة  ر و دددددب  دددددإار  

و ددددرا ال ةددددام بع فةددددا   لندددديم فجازةددددة لفنأ ددددد  دددد  الن ةددددد رالن ددددام الددددد  ب   و  كددددننم ال ةددددام رددددالرف  

 .(41 وفةد دد )اللور  ل  ا   ف  حالة  خاللة الندار   الد نخرع ف    ار  كافحة ان  ار ف  وس  ورونا 
 

ف ن  ددددد ل: 7املوووووادة    أ  وذلدددددة ال دددددددفوا  الخددددددد س فدددددددد يسددنددددددد إ  ددا دددددددز ال دددددد ازإ فددددد  اصند دددددددبال املددددددد م

ان  دددار ف ددد وس  فددد  ظددددد  الاحندددددإام ال ددددارم لفندارةدددددإ والبدددإو ددددو ددددددوال  ال دددحددددددةة لفو اادددة والح اادددة  ددد  

 .(41 وفةد دد ) ورونا 
 

الد ددددددددعدنةة و ددددددددإا   العدددددددد   ر ددددددددةاس البحددددددددإ   انددددددددددم اللنددددددددددددح الندددددددددددر ا  والد دددددددددإا ب لمحددددددددد ا ا  :0ة املووووواد

راصددددددددددنضنا  ألاحدددددددددوا  والحددددددددددددد ا ا  ال ددددددددددددد ا ةة النابعدددددددددة لهدددددددددا  وذلدددددددددة فددددددددد  ال دددددددددددد  الاحدددنددددددددددددإام ال دددددددددارم 

لف  و و دددددوال  الصدددددحةة الدددددد خ  ة لهدددددا والدددددد عن دع  ددددد   بددددد  الم ندددددة العف ةدددددة لدددددد نابعة   دددددور ومدددددا  

 .(41 وفةد دد )ف  وس  ورونا 
 

راصددددن نا  ألاش دددد ة اللند ةددددة الع و ةددددة والخاصددددة  راصددددنضنا   ن ددددةم الاحنلدددداال   اددددإ ج :7املووووادة 

ةدددددددد ال ددددددددارم ردددددددال  و و وال  الصددددددددحةة املخ  دددددددة لهددددددددا والددددددددد عن دع   والحلددددددد    وذلددددددددة فددددددد  ظدددددددد  الن م

   (41 وفةد دد )    ب  الم نة العف ةة لد نابعة   ور وما  ف  وس  ورونا 

 .    درا  الاصن بال%  12إلااددددوا  دا   امليصددسا  اللند ةة اب ى   ن إا     غ   أن نددد دددداط 
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 دد   دددرا  الاصددن بال  وذلددة فدد  ظددددددد  الاحدددددددت ام % 12اددددإ دددددج رنددددد اط الد ددددددإا د فدد  حدددددددددددود :0املووادة 

 .(41 وفةد دد )ورونا ال دددارم لندار   الح ااة والو ااة الصحةة    ان  ار وما  ف  وس  

و دددنم ال ةدددام بع فةدددا   لنددديم فجازةدددة لفنأ دددد  ددد  احتددد ام الن دددام امل بددد   ددد   بددد  الدددد  ال  امليرفدددة 

لفدددد إا بة  و دددنم غفدد دددددها فدددددورا فددد  حدددددالة  خددددداللة الندارةدددددإ الد ددنخددددرع فددد    دددددار  كافحدددة ان  دددار ف ددد وس 

 .(41 وفةد دد ) ورونا 
 

  بددددددة  وفدددددددإ  احتددددد ام  و حدددددت  سدددديولةاتنمرددددددرس الد ددديصدددددددسا   سددددديول  و سدددد      ددددا انعدددد ن   دددد  

  . وا د الن افة و دار   الو ااة والح ااة  و را ال  و و وال  الصحةة الد حددع ف  ررا الد جال
 

أ دددد س  الخددددا   0ملر ددددورع فدددد  املددددددادع ا(19)اددإفددددددز   دددددإا  الرددددددف  فددد  الوالاددددددا  ال ددددسز   ددددإع  :1املوووادة 

  : رال، ا ا  آلا ةة

 ال ا ا  املنعددع الإ ا ا  وال ا ا  الإ ا ةة -

 .أ ا   ال سفةة والاصنج ام وفضا ا  الت فةه وال وا ئ-

 0املدددددر ورع فد  املدددددادع ( 41)الوالادا  ال سدددز  ددد إع  فد   حداد أو دا  ال، دا ا  اإفز   إا  :22ة املاد

  :آلا ةةأ  س  وذلة فةددد ا اخج امليصسا  الري   ارس ألاش  ة 

  جارع ألا ه ع الكهإو ن لةة -

  جارع ألادوا  املن لةة والداكورا  -

  جارع امللإوشا  وأ   ة النأييث -

  جارع الفووام الإ ا ةة -

 والفعب   جارع ألالعاب-

 أ ا     إ   ألاش  ة النجار ة -
  ا ا  الح  ة لفإ ال وال،سا  -

  املإ با  والحفو ا -

 .ش ا ا  امل ا   وامل ا م و ح   ألا   السإ ز -
 

اإفددز   دددإا   حدددداد أش د ة البدددددةز الد حدددددد ول ف دأ رال،سدبة لفدد  ا   والدد  ا م و حد   : 22املادة 

  .ألا   السإ ز

 و ب دددددددى ردددددددرا إلا دددددددإا   ا دددددددعا لفن دددددددام الو دددددددائي لفدددددددد إاف ة الوا دددددددب   ددددددد  النجدددددددار الدددددددد عنة ن و دددددددعه  

  : والر  انض       الخ و   ا اأتي

     درا  الاصن بال % 12ف  املديصسة  ل    حداد  دد ألاشددخا -
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  ن ةم الد دا   واحت ام الد سافة والنبا د ال سد  -

   بار ا ار دا  ال ناو الوا   -

 الندار   الد اشعة والو ااة والح ااة   ل اب-

 هإع ل حراة ف  الد دا    و ز    حا    -

 و ز  حالة  رةدرو  حولةة  حت   إ  الد إ ل  ن وال ماز   -

 .ا ن ة  الد ح   وألا ا   و  ه  را او ة - 
 

 سددددديولةتنم    بدددددددة  وفدددددددإ  احتددددد ام  وا دددددد  ن   ددددد   سددددديول  و سددددد    امليصسدددددا   حدددددت  دددددا انعددددد  

الن افددددددة و دددددددار   الو ااددددددة والح ااددددددة  و ددددددرا ال  و و دددددددوال  الصددددددحةة الددددددد حددع  دددددد   بدددددد  السدددددددف ا  

  .الع و ةة ف  ررا الد جال

 الددو داادددددةغ دددد  أندددده  ا كدددد  الددددوالع ال ةددددام برف هددددا فددددورا فدددد  حالددددة  خاللددددة الددندددارددةددددددإ الد ددنددخددددددرع فدددد    ددددددار 

 .و كافحنه( 41 وفةد دد ) د  اند  ار فدةدإوس  ورونا 
 

 .إفدددز   دددددإا  غدددفددددد  أصدددواب رةدددز الد دددإ ددبددددددا  الد سنع فة      سنو   ا   الت اب الو نيا :21املادة 

ا  و كددددون او دددد( 41)اددددن م ش دددداط أصددددواب رةددددز الددددد إ با  الددددد سنع فة   ددددإع واحدددددع  دددد    سددددة   ددددإ 

  ا دددددعا لفنددددددار   الدددددد  ب ة   ددددد  ألاصدددددواب العادادددددة وألاصدددددواب ألاصدددددبو ةة  الدددددد نعف ة رن دددددام الإ اردددددة 

  دددددد   بددددددد  الدددددددد  ال  الدددددددد خن ة لفنح ددددددد   ددددددد   ددددددد  احتددددددد ام  دارةددددددددددإ الو دددددددددااة والح ددددددددددااة الصحددددددددددةة  

  .الل نو را   بددة  الع وما  الد ن و   ف نا ف  النن ةم الد ع ول ره  د الد خ
 

 :     ا   الت اب الو ني    إا  ح إ دد ا  :23املادة 

أو الدددددد ناصبا  العازفةدددددة  وال صدددددة ا حلددددد   الددددد وا  /والحلددددد   و  ج عدددددا  ألاشدددددخا   ددددد  ندددددوو  ددددد -

 والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا  

ال صددةدددددددددد ا إلادارا  واملدديصددددددددددسا    الا ندد ددا ددددددددددا  والندجدد دددددددددعا  وال دد دعددةددددددددددا  العدددددددددا ة الندددددددددي  ند ددددددددد ها-

 .والهددةئا  وغددةددإرا    الد ن  ا 
 

و جب     الوالع السهإ     فإ  الن ةد رندار   الح إ الد ن و   ف ندا فد  الدد  ن ن ألاولد  وال انةدة 

 أ ددددددد س  والع دددددددد    ددددددد    بةدددددددد  الع ومدددددددا  النن ة ةددددددددة  ددددددددد املخدددددددالل ن  و ددددددددرا  دددددددد  ددددددددالكي ألا ددددددددا   

 . ب  ررس النج عا الري تسن
 

 ب دددى   ب دددة النددددار   الخاصدددة را صدددواب العادادددة وألاصدددواب ألاصدددبو ةة  املنعف دددة رن دددام  :24املوووادة 

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخنددددد ة لفنددحددددد    ددد  الالددددت ام رندددارةدددددإ الو دداادددددة والحد دددددااة  و دددرا   بةددد  

 .ره  د املخالل ن ف نا ف  النن ةم املع ول  الع وما  املن و 
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 ب دددى   ب دددة  ددددار   الو ااددددة والح اادددة ألا دددإ  الدددد نخرع فددد    ددددار ن دددام الو اادددة  ددد  ومددددا   :27املوووادة 

 .املعفوم ره و كافحنه  الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم( 41 – وفةد )ف  وس  ورونا 
 

 . 0204ف  ااإ صنة  41  دددسددددددإ  أحددددكدددام رددرا الد دددإصدددوم ارددنددددا   ددددد  :20ة املاد
 

  .ال عبةة دا  إا ةةلم  هور ة ال  ازإ ة ال ص ةةال ددإ ددددع الإ ا، إ ررا املإصوم ف   :27املادة 
 

 . 0204ف  ااإ صنة  41املواف   4110ر ب  ام  0 حإر رال  ازإ ف                     
 

  بد العزيز جراد       
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 4110ر ب  ام  1ربعا  ألا                                      21العدد الجريدة الرسمية 

 0204ف  ااإ صنة  41املواف                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة،ووووووووووووس الجمهوريووووووإن رئي

 ة،وووووووووبياء  ل  تقرير وزير املالي -

  نه  ( الل إع ألاول ) 414و 1-14ومندددا   دددد   الدصندددددور  ال صة ددددددا الد اد ددددددان  -

واملنعفددد  راملحاصبددة 4112غ دددت صندددة  41املوافدددد  4144 حدإم  دام  01ف  الد ير  04-12ر م  ال انون  وم  نض  -

 الع و ةدة  املعدل واملن م 

ل    واملنعف  را 4112غ ت صنة  41املواف  4144 حددإم  دددام  01الد دددير  ف   00-12وم  نضددى ال انددون ر ددم -

 املعدل و املن م النجار  

واملنعفددددد  رالنأ ةندددا   4111اناادددددإ صندددة  01املوافددد   4141شعبان  ام  01الد ير  ف   21-11وم  نض   ألا إ ر م -

 املعددددل واملن م 

صبن بددددددإ صنددددددة  44املدددوافدددددد  4114ذ  الم ددددة  دددددددام  0الد دددددددير  فددد   011-41وم  نضدددددددى الد إصدددددددددوم الإزاصدددددددي ر ددددددم  -

  نه  401 ل   421واملنض ددد   ن ةم ال ل ا  الع و ةة و لو ضا  املإف  العام  ال صة ا املواد  0241

 0202غ دددددددت صندددددددة  14املدددوافدددددد   4110 حددددددددإم  ددددددددام  40الدددددد ير  فدددد   011-02وم  نضدددد   الدددددد إصوم الإزاسدددد ي ر دددددم -

ان  ددددددار ومددددددا   الندددددار   الخاصددددة املكةلددددة ا ددددإا ا   رددددإام ال ددددل ا  الع و ةددددة فدددد    ددددددار الو ددددااددددددة  دددددد الدددددددر  احدددددددددد 

  نه  1و كافحنه  ال صة ا املادع  ( 41- وفةدد ) ورونددا  فةددإوس

 0202نة  ددددددارس صدددددد 04املوافدددددد   4114ر ددددددب  ددددددام  04الد ددددددددير  فدددددد   41-02وم  نضدددددددى الد إصددددددددوم الننلةددددددددر  ر دددددددددم -

 .و كافحنه  املعدل واملن م) 41 - دددددوفةدد )واملنعف  رندار   الو ددااددددة  ددد  ان  دددار ومدددا  فةدددددإوس  ددددورونا 

 :يوووووووووو  ما يأتووووووويرس
 

 حددددإم  ددددام  40الد ددددير  فدد   011-02 دد  الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددددم  1 ددن م أحكددام املددادع :  ألاو وو املووادة  

 :واملر ور أ  س    ا اأتي 0202غ دت صنة  14املوافدد   4110

، 1212فبوورايووور سووية  20املوووافووو   2441رجع  4     مووؤر  71-12ف رئاسووي رقوو  و مرس

 املووافوو  1442محرف  اف 12املووؤر      137-12يتووم  املورسووووف الرئاسووي رقوو  

الوو   يحوووودد التدابير الااةة امليي ة  جراءات إبراف  1212غشوووت سيوة  32 

 كورونا إطووار الوقايووة موون انتشووار وبوواء فيوورو     ال  قات العمومية

 .ومكافحته( 21 -كوفيد ) 
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  .ألاصعار املنداولة ف  السوب ( حر  ردون ترةةدإ........................)ا ك  امل محة املنعا دع  : 1املادع "

 أو الن و ددددددددد  امل دددددددددإرع /غةددددددددإ أندددددددده   ذا  دددددددددان ات  ددددددددب   ددددد  رفدددددي امل دددددمحة املنعا ددددددع ل وا ددددددددد الدفددددددددز و

 ددد   ال عددةد الدددول    ددددإر أ ةددددد بندددرس امل محدددة ر ناصبددة النلاو      صدل ة  فتندددده ا كددددد  ردددددددرس 

 دا  وبعدددددددددد املواف دددددددددة ال إ حددددددة  ددددددد   سدددددديول الهةئددددددة الع و ةددددددة أو الوو ددددددإ املعنددددي  امل محدددددددددة اصنضنددازةددددددددد

أن   دددددوم ر سو ددددة   ددددد   رصةددددد الحسددددداب  السعددددإ املن دددو   فةدده فددد  ال ددل ة  بدد  الننلةددر الكا ددد  

 لالددددة ر ة ددددة  عادلددددة رتر دددداو واملإضدددد ي ملو ددددو ها أو  نددددددح تسبة ددددددا  دون   دددددام املنعا دددددد  املنعا دددددد 

 ." ال سبة ا 
 

 .الإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة عا، ددددإ ردددددرا املددددإصدددوم ف  ال إ دددددد : 1 املادة
 

  .0204ف  ااإ  صنة  44املوافددد   4110ر دددب  دددام  1ف   حإر رال  ازإ                  
 

  بد املجيد تبون                                                                                                        
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 4110ر ب  ام  42الاين ن                         23العدد الجريدة الرسمية 

 0204ف  ااإ صنة  00املواف                                 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 يووووووووواع الوطيووووووالدف ، وزيووووووووور ةووووووووس الجمهوريوووووووووإن رئي
دصنور  ال صةرنا      -

م
  نه 104و 1-14املاد ان 91-7 اال

 املوافدددددددددددددددددددددد  4114املددددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددددد  أول   دددددددددددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددام  112-41وم  نضدددددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددددم -

  واملنض   تعة ن السةد  بد الع     إاد  وو إا أول  0241ديس    صنة  01 

تعةد ن واملنضد    2020 دانلي صدنة  0املوافد   1441  اد  ألاول   ام  4وم  نض   املإصوم الإزاس ي املير  ف  -

 السةد احي  رو ار   أ ةنا  ا ا لمحكو ة 
 

 :يووووووووووووو  ما يأتووووووووووويرس
 

 : تع ن السةدا  والسادع :ألاو   املادة  

 

 وو إا لف يون الخار ةة  ........................................ص    رو دوم -

 وو إا لفدا فةة وال  ا ا  املحفةة والتنةئة الع إانةة  ..........................................  ال رفدجدود -

 وو إا لفعدل حاف ا ل  نام .....................................رف اصم وغ اتي - 

 وو إا لف الةة  .........................أا   ر   بد الإح ان-

 وو إا لف ا ة واملنا م  ........................................ حد د  إ اب-

 وو إا ل نن ال ال ا و  وال ا ا  املنجددع ..............................ش س الدا  شينور -

 وو إا لف جاردا  وذو  الح وب .........................................ال ةب و نوشي-

 وزيرا لكشؤون الدينية وألاوقاف، .....................….....يوسي بكمهد -

 وو إا لفت رةة الو نةة  .................................... ح دد وا عوط-

 وو إا لفنعفةم العال  والبحث العفمي   ..............................و ان  بد البا   ر -

  وو إع لفنكو   والنعفةم املهنة ن.......................................رةام رنلإ حة-

  وو إع لف  افة واللنون  .....................................دودع  فةكة ر -

  وو إا لف باب والإ ا ة ................................. الد  صةد    -

  وإلاح ازةا وو إا لفإ  نة  ...................................شإحبة  حس ن-

  وو إا لف  اد واملواص   السفكةة وال صفكةة ....................................... رإارةم رو  ار-

، 1212فبراير سية  12املواف   2441رجع  اف  1مؤر      70-12مرسوف رئاس ي رق  

 .يتضمن تعيين أ ضاء الحيومة
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  وو إع لفنضا   الو ني وألاصإع و ضااا املإأع ............................................  ويإ  إ كو-

  وو إا لف نا ة ........................................... دح دد راشا-

  وو إا لفل حة والنن ةة الإ لةة .............................ح داشي  بدالح ةد-

  وو إا لفسك  والع إان واملدانة ............................ دح دد  ارب رفعإ ىي-

  وو إا لفنجارع .............................................  ال رو  -

  وو إا ل   ال نا  ا رص ةا لمحكو ة ..........................................  ار رمحة إ-

  وو إا ل شرال الع و ةة والن   .........................................  ال ناصإ  -

  ف وارد املازةةوو إا ل .......................   لى   ال   نوبي-

  وو إا لفسةاحة وال نا ة الن فةداة والع   العاز   .................................روغاو    حد دد    -

 وو إا لفصحة والسكان و ص و املس  لةا  ..........................روو د ر   بد الإح ان-

  وو إا لفع   وال  رة  والض ان الا ن اع  ....................................الهاشمي  عبوب-

  وو إع لفع  ا   ز ال  ملان ............................................بس ة   وار-

  وو إع لفبيئة .........................................دلةفة رو  عة-

  وو إا لف ةد البحإ  واملننجا  ال ةداة .................................صةد أح د فإوخ -

  وو إا لف نا ة ال ةدالنةة ................راح د   ال ل لي ر   بد الإح ان-

   كفلا رامليصسا  امل رإع  وو إا  نندرا لد  الوو إ ألاول  ....................................شسةم  ةافا -

   كفلددددددددددا را ن دددددددددداد املعإفددددددددددة   وو ددددددددددإا  نندددددددددددرا لددددددددددد  الددددددددددوو إ ألاول  .......................املهددددددددددد  ولةددددددددددد ااصدددددددددد ن-

  وامليصسا  الناشئة

 دددا ددبددا لددفدددولددة لددد  وو ددإ الصحدددة والسكدددان و صد و املس  لددةدددا    ......................... ص ا ة    باو-

  ددكددفددلددا رتص و املس  لةا   

 . ا بة لفدولة لد  وو إ ال باب والإ ا ة   كفلة رإ ا ة النخبة .......................... ة صوا إ  صفة-
 

  فغددددددددددد    ةدددددددددددز ألاحكدددددددددددام املخاللدددددددددددة لهدددددددددددرا املإصدددددددددددوم  ال صدددددددددددة ا املإصدددددددددددوم الإزاسددددددددددد ي ر دددددددددددم : 1املوووووووووووادة 

واملنضدددد   تعةدددد ن أ ضددددا    0202اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4114أول ذ  ال عدددددع املددددير   فدددد  02-441 

   ددددددددداد  ألاولددددددددد   01  فددددددددد  املدددددددددير  11-04 دددددددددرا املإصدددددددددوم الإزاسددددددددد ي ر دددددددددم و   املعددددددددددل واملدددددددددن مالحكو دددددددددة 

  واملنض    كفة  وو إ ألاشرال الع و ةدة ر هدام وو دإ الن د  0204صنة  انلي  1املواف   4110 ام 

 .رالنةارة
 

 .ة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةال دددإ دع الإصدددددددد ةاندددد إ ردددرا املددددإصددوم ف    :3املادة 

 . 0204ف  ااإ صنة  04املواف   4110ر ب  ام  1رال  ازإ ف  حإر                   

  بد املجيد تبون                                                                                      
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  ر ألاول ووووووووووووووإن الوزي

 الدددا ددفددةدة وال  ددا ددا  املحفددةدة والتندةدئة العدد إاندةدة ردندا   دد    دد دإ إ وو ددإ -

  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440ومدندا   د   الدددصدندور  ال صدةد ددا الددد اد دددان -

دددددددون واملنضد دددددد   ددان 4144اددوندةددددددو صدنددددددة  1املوافددددددد   4114صلددددددإ  ددددددام  41فددددد  املددددددير  411-44وم  دندضددددددى ألا ددددددإ ر ددددددم -

 إلا ددإا ا  ال دد ازدةدة  املدعدددل واملند دم 

واملنضدددددد    ددانددددددون  4144اددوندةددددددو صدنددددددة  1املدوافددددددد   4114صدلددددددإ  ددددددام  41فددددد  املددددددير  414-44وم د دنددددددض   ألا ددددددإ ر ددددددم -

 الدعدد دوما   املعدددل واملن دم 

واملنعفدددددددد  4111فد  اادددددإ صندددددة  1املدوافدددددد   4121   دددددام  د ددددداد  ألاولدددد 0املددددير  فدددد   21-11وم  دندددددض   الد داندددددون ر دددددم -

 رالندند ةم إلا فةمي لفب د  املعدل واملن م 

واملنعفددد  4112املوافدد  أول ديسددد    صدددنة  4144  ددداد  ألاولددد   دددام 41فدد  املدددير  01-12وم د دددنض   الد دانددددون ر ددددم -

 رالتنةئة والنع     املعدل واملن م 

واملنضدد    4112املوافد  أول ديسدد    صددنة 4144  دداد  ألاولدد   ددام  41فد  املددير 12-12وم د دنددض   الد داندددون ر دددم -

  انون ألا  ك الو نةة  املعدل واملن م 

دددددددد  واملنعف 4114أرددإ دددددددد  صدددددددنة  01املوافدددددددد   4144شددددددددوال  دددددددام  40املدددددددير  فدددددددي  42 -14وم دد دندضدددددددى الدد دداندددددددددون ر دددددددددم -

 را و ا   املعدل واملن م 

الددددر  اددحدددددد  4114أرددإ ددددد  صدنددددة  01املدوافددددد   4144شدددددوال  دددددام  40املدددددير  فدددددي  44-14وم  ددندضددددى الدد دداندددددون ر دددددم -

 الدد دوا ددد املدندعدفد دة رن و املفدكددةة    أ دد  املنلعة الع و ةة  املن م 

واملنعفددددد   4111صبدند دددددد   صدددددنة  01املوافدددددد   4144رمدةددددددز الد دددددداشي  دددددددام  12املددددددير  فددددد   01-11وم  دندضددددددى ألا دددددإ ر دددددددم -

 رح ااة ألا  ك الع و ةة وأ   ألاشخا  ف نا 

واملنعفدددددد  رالنن ددددةم  4111 دداادددددو صدنددددة  14املوافددددد   4141 حددددإم  دددددام  01فددد  املددددير  41-11وم د دندضددددى ألا ددددإ ر ددددم  -

 لدوالاددة ال د ازدإ  إلا فدةدمي

واملنعف  رح ااة الت اث  4111اونةو صنة  41املواف  4141صلإ  ام  02ف  املير  21-11وم  نض   ال انون ر م -

 ال  اف  

 واملنعف  رح ااة 0220ف  ااإ صنة  1املواف   4100ذ  ال عدع  ام  00املير  ف   20-20وم  نض   ال انون ر م -

 الساح  و   ةنه 

 فووبورايوور27املووافوو   2441رجع  اف  7مؤر      77-12مرسوف تي ي   رق  

، يوووؤسووس محويوط الحوموايوة لجاموع الجوزائوور ويضوبوط حوودوده والوقووا وود 1212سويوة  

 .ألامييووة املطبقة  كيه
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واملنعفددد   0221ديسدد    صدددنة  01املوافدددد   4101ذ  ال دعددددددع  ددددام  41املدددير  فدد   02-21وم ددد نض   الدد دانددددون ر ددددم -

 رالو ااة  دد  ألا د دار الدكددبدإ  وتسددةدةددإ الدكددوارث فدي   ددار الندند دةدة املسدندا ة 

الدددددددر  ادحدددددددد  0221اددولةدددددددو صدنددددددة 02املدوافددددددد   4101دددددددب  دددددددام ر د 41املدددددددير  فدددددددي 41-21وم دد دنددددددض   الدد داندددددددون ر ددددددم -

  ددوا ددد   دارد دة الدبندااددا  و    ددام  ندجداورددا 

 واملندعدفد  ردالبدفدداددة  0244ادوندةدو صندة  00املدوافدد  4110ر ددب  ددام  02املدير  ف   42-44وم  دندضدى الد داندون ر ددم -

واملنعفددددددد  0240ف  اادددددددإ صددددددنة  04املوافدددددد   4111رمةدددددددز ألاول  ددددددام  01املددددددير  فدددددد   21-40ال دددددددانون ر دددددددم  وم د دندضدددددددى-

 رالوالاة 

واملنعددددددف   0241ادولةدددددو صدنددددة  41املدوافددددد   4112ذ  ال دعددددددع  دددددام  41املددددير  فدددد   20-41وم  دندضددددى الد دانددددون ر دددددم -

 ردالد دوا ددد العا ة لفو ااة    أ  ار الحإ   والل و 

الدددددر  احددددددد  4111 دددددااو صدددددنة  01املوافددددد  4121شدعدددددددبان  دددددام  41املدددددير  فددددد   111-11وم  نضددددد   املإصدددددوم ر دددددم -

 صف ا  الوال  ف   ةدان ألا   واملحاف ة     الن ام العام 

واملنعف  رنأصديس 4111 ااو صنة  40املواف   4121شعبددان  ام  44  املير  ف 421-11وم د دندض   املدإصدوم ر دم -

  حةأ لح ااة امل، آ  والهةا   ألاصاصةة 

ديسددددددد    صدددددددنة  00املوافددددددد   4121رمةدددددددز ألاول  دددددددام  رمةدددددددز ألاول  01املدددددددير  فددددددد   111-11وم د دنددددددددض   املدإصددددددددوم ر دددددددم -

 والوصاز   الر  احدد الندار   املخ  ة لح ااة الت  ةبا  وامل، آ 4111

واملنضددد   4111ديسددد    صدددنة  00املوافددد   4121رمةدددز ألاول  دددام  01املدددير  فددد   114-11وم  نضدد   املإصدددوم ر دددم -

  حداث الم نة الو نةة لن ،ة  الن أ الحساصة و حداد  ها ها 

واملنعفددددد   4111غ ددددت صدددددنة  01املوافددددد   4121ذ  الم دددددة  ددددام  1املدددددير  فدددد   010-11وم  ندددددض   املإصدددددوم ر ددددم -

 رالو ااة    أ  ار الكوارث 

 0241ديس    صنة  01املواف   4114املير  ف  أول   اد  ألاول   ام  112-41وم  نض   املإصوم الإزاس ي ر م -

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول 

 0202اددوندةددددو صدندددة  01املدوافدددد   4114املدددير  فدد  أول ذ  ال دعددددع  ددددام  441-02وم د نددض   املدإصدددوم الدإزددداس ي ر ددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل واملن م 

 4114 ددددددااو صددددددنة  1املوافدددددد   4144ذ  الم ددددددة  ددددددام 16املددددددير  فدددددد   411-14وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

 املدددددير   01-11الدددددر  احددددددد شدددددإوط   بةددددد  أحكدددددام ألا ددددد  الددددددا    فددددد  امليصسدددددة املن دددددو   ف ندددددا فددددد  ألا دددددإ ر دددددم  

واملنعف  رح اادة ألا د ك الع و ةدة وأ د  ألاشدخا   4111صبن    صنة  01املواف   4144رمةز ال اشي  ام  12ف  

 ف نا 

 0221أردددإ دددددد  صندددددة  01املوافددددد   4104رمددددةددددددز ألاول  ددددددام 15املدددير  فدد   411-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم -

 الو نةة انجاو    د ال  ازإ العاص ة وتسة  س  املعدل واملن م واملنض    ش ا  الو الة 

 0224أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافدددددددد  4101ر ضددددددددان  ددددددددام 12املددددددددير  فددددددد   111-24وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةددددددددر  ر ددددددددم -

 دل واملن م واملنض   الددن إ ددح ردداملنددلددعددة الدعد دو دةدة لدفدعد دفدةدة املندعدفد دة رتندجداو    د ال  ازإ  املع
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 0221ديسد    صددنة  42املوافد   4112ذ  الم دة  دام 23املدير  فدد   142-21وم  نضدد   املإصدوم الننلةدر  ر دم  -

 الر  احدد  وا د ألا   امل ب ة     ال، ا ا  املن بة     النجه  ا  الحساصة  املعدل واملن م 
 

 :يووووووووووو  ما يأتوووووووووووووويرس
 

الح ددداادددددة ل ا دددددز ال  ازددددددإ و بددددددأ حدددددودس  ينددددددد  ردددددرا املإصدددوم  لددد   ددأصدددديس  دحدةددددأ: ألاو ووو  املوووادة  

 .والدد ددوا ددد ألا ددنددةددة امل ب ة  فةه
 

ا  ددد ر حددةأ الح ااددة  فدد   لهددوم رددرا املإصددوم  اللضددا  ال دد   وال ددو  والبحددإ  الوا ددز  :1املووادة 

 . ح    إا ا  أ نةة  اصة ار  ن اب  ا ز ال  ازإ  والر  اكون 
 

ددددددود  حدةددددأ الح ددددااة ل دا ددددز ال دد ازدددددإ رال دددإ أ ألاح دددإ فددد  املخ دددأ املمحددد  رأصددد   بددد ن ح. :3املوووادة 

 .ررا املإصوم
 

 

 

 ملحدددددددةأ الح اادددددددة ل دددددددا ز ال  ازدددددددإ  حددددددددد إلاحددددددددايةا  ال رإافةدددددددة املنعف دددددددة رحددددددددود املن  دددددددة ال  ادددددددة

 :  ا اأتي 
 

 

 

 

 عوووووووووووووووواملوق رق  املعال 
 إلاحداثية الجغرافية

  ط العرا  ط الطول 

4املعفم   E 36°44’32,188’’N’’58,992’7°3  لة واد  الحإاش  املح داة 

1املعفم   E 36°44’31,777’’N’’30,57’9°3  لة البحإ  املح داة 

1املعفم   E 36°44’31,353’’N’’26,845’9°3  لة البحإ  املح داة 

4املعفم   E 36°44’23,984’’N’’29,198’9°3 يكنة الحإس ال  هور   املح داة حد 

1املعفم   E 36°44’22,915’’N’’26,743’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

1املعفم   E 36°44’21,448’’N’’26,743’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

1املعفم   E 36°44’20,365’’N’’28,768’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

42املعفم   E 36°44’19,043’’N’’28,529’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

44املعفم   E 36°44’16,103’’N’’26,277’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

40املعفم   E 36°44’11,9’’N’’25,68’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

41 املعفم  E 36°44’12,624’’N’’41,21’9°3 حد يكنة الحإس ال  هور   املح داة 

41املعفم   E 36°43’58,605’’N’’40,614’9°3 حد   إ املعار   املح داة 
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41املعفم   E 36°43’58,605’’N’’37,18’9°3  د     إ املعار   املح داة 

44املعفم   E 36°43’52,73’’N’’36,929’9°3  د     إ املعار   املح داة 

41املعفم   
  01و ٠1  ا ز ال إ   ن الو نة ن 

 املح داة
3°8’59,996’’E 36°43’32,387’’N 

41املعفم   E 36°43’41,52’’N’’59,73’8°3 دار إلا ام  املح داة 

41املعفم   E 36°43’41,52’’N’’54,31’8°3    د النجاو  املح داة 

02املعفم   E 36°43’49,10’’N’’54,63’8°3  إ   ح  الك بان  املح داة 

04املعفم   
 لت ب  إب شارع   بدل  رخري و ،س  

 املح داة
3°8’45,85’’E 36°43’50,42’’N 

00املعفم   E 36°43’49,391’’N’’45,297’8°3  سك   املح داة 410ح   

01املعفم   E 36°43’54,36’’N’’51,331’7°3 شارو  إ إع  املح داة 

01املعفم   E 36°43’54,452’’N’’43,021’7°3 الحإاش  املح داة لة واد   
 

ملحدددةأ الح اادددة ل دددا ز ال  ازدددإ   دددا   حددددد إلاحددددايةا  ال رإافةدددة املنعف دددة رحددددود املن  دددة البحإ دددة

 :اأتي

 
 

 رق  املعال 
 عووووووووووووووووواملوق

 إلاحداثية الجغرافية

  ط العرا  ط الطول 

4املعفم   E 36°44’32,188’’N’’58,992’7°3 املح داة لة واد  الحإاش   

0املعفم   E 36°44’44,749’’N’’5,419’8°3  إ  البحإ 

1املعفم   E 36°44’44,599’’N’’28,638’9°3  إ  البحإ 

1املعفم   E 36°44’31,777’’N’’30,57’9°3  لة البحإ  املح داة 
 

لح ااددددة ل ددددا ز ال  ازددددإ  ب ددددا لف ددددوان ن ااكفدددد  والدددد  والاددددة ال  ازددددإ رنددددأ  ن وح ااددددة  حددددةأ  :4املووووادة 

 .وألان  ة املع ول بنا
 

لسدددددف ة املكفلدددددة رندددددأ  ن  دددددا ز ال  ازدددددإ  ا دددددنم اص  دددددارع   دددددال  ألا ددددد  الدددددو ني را نبارردددددا  :7املوووووادة 

 .رخ و      سألة  إ بأ رنأ  ن  حةأ الح ااة
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الدد  والاددة ال  ازدددإ  اددنم   ددداد  خ ددأ أ دد  ملحددةأ الح اادددة ل ددا ز ال  ازددإ  حددت  شددإا  و  :0املووادة 

رال  ددددددداور  دددددددز السدددددددف ة املكفلدددددددة رندددددددأ  ن  دددددددا ز ال  ازدددددددإ ومالن،سدددددددة   دددددددز امل دددددددال  املعنةدددددددة  و عدددددددإ  

 .لف  اد ة     ب  ل نة ألا   لوالاة ال  ازإ

 اددكددفدد  وال  والاددة ال  ازددإ رددنددنددلدةدر  دخد دأ أ د   دحدةدأ الح ااة ل ا ز ال  ازإ  وذلة ف    دار  ها ده

   .    الن ام العام الننلةراة املنعف ة را    والحلاظ

  حددددددددد  ةلةدددددددا    دددددددداد  خ ددددددددأ أ ددددددد   حدددددددةأ الح اادددددددة ل ددددددددا ز ال  ازدددددددإ و ضددددددد ونه ر و دددددددب  ددددددددإار 

    الوو إ املكف  رالدا فةة
 

دون املساس را حكام ال  إ عةة والنن ة ةة  الصة ا  ننا املنعف ة رالتنةئة والنع  د   اجدب  :7املادة 

إلادار دددددة املخن دددددة أن تسدددددن ي الدددددإأ  املسدددددب  لفسدددددف ة املكفلدددددة رندددددأ  ن  دددددا ز ال  ازددددددإ  السدددددف ة   ددددد 

أو امل، ددآ  الوا عددة دا دد   حددةأ الح ااددة /رخ ددو   دد   فددب  نجدداو أو  جداددد أو تعدددا  لفبنااددا  و

 .ل ا ز ال  ازإ
 

املعدد دددددددار  املندد ددةددددددد  املحلدددددددوظ ل ا دددددددز فددددددي   دددددددةز ألاحدددددددوال و دد ددددددد الحلددددددداظ  ددددددد   ال ددابددددددز  :0املوووووادة 

ال  ازددإ  ادد ددندز دا د   حةأ الح ااة ال إوو ف  أ   نجاو أو رنا  أو  ، أع داز ة   د  شدأندهددا حدجددب 

 .أو   لددا  و دهه ال ددد ال /ال دا دز رد دلدة  د زدةدة أو  دفدةدة أو تد دو ده و
 

أو   ارصددة /املنعف دة ر ن دةم و ر ددة املخن دة   ندد تسدفةم التدد ا ةج حدإ  السدف ا  إلادا :1املوادة 

 .أ  ش اط أو   ارإع دا دد   دحدةدأ الح دااددة   د    دإا داع الد دابدز الددادندي وال د ددافددي ل ا ز ال  ازإ
 

 ددز  ددإا ددداع ألاحددكددام ال د دإ عددةددة والندن دددة ةة املعد دددول ردهدددا  ادجدددب  ددد   السددف ا  إلادار دة  :22املادة 

 املخن ددددددددددة الع دددددددددد    دددددددددد   والددددددددددددة و  دهددةدددددددددددإ  دحدةدددددددددددأ الح ددااددددددددددددة ل ددددددددددا ز ال  ازددددددددددإ  دددددددددد   افددددددددددة البنااددددددددددا  

 .أو امل، آ  امل ةدع ر إ  ة غ   شإ ةة
 

ددكددددددون  حددددد   حددددددو   أو تدعددددددددا  أو رددددددم أو حةددددداوع  ددددد   دددددإ  الدولدددددة  حسدددددب ا دكددددددد  أن   :22املوووووادة 

 الحالدددددة   دددددد  رناادددددة أو  ، ددددددأع أو ش دددددداط ا دددددز دا دددددد   حدددددةأ الح ااددددددة   دددددد  شدددددأنه أن ي ددددددك  تندادددددددا 

صدددور ه ال  الةدددة   ب دددا لف  دددإ ز والنن دددةم  س  ددد ي دددو  أو   دددإا   ددد  صددد  ة وأ ددد   دددا ز ال  ازدددإ أو

   .املع ول بن ا

 يسنددلددةدددددددددددددددد أصحددددددددددددددداب ألا ددددددددددددددد ك والح دددددددددددددددوب الددعددةددنددةدددددددددددددددة املعدندةددددددددددددددون ردداا دددددددددددددددإا ا  املر دددددددددددددددورع أ ددددددددددددددد س  

 . دد  تددعددو ي   ددبد دا لدفد  إ دز والنن ةم املع ول بن ا ف  ررا املجال
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ف ه ال هد ال  ا نز دا    حةأ الح ااة ل ا ز ال  ازإ  :21املادة  ا  املخن دة  رت  ةج  ا  تسم

   ارصددددددددددددددددة ش دددددددددددددددددا ا  النحفةدددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددوب  دحدةددددددددددددددددددأ الح ددددددددددددددددددااة ردواصد ددددددددددددددددددة  ازدددددددددددددددددددإع رددددددددددددددددددددون  ةدددددددددددددددددددار

 .أو امل دد   أو املدنا دةدد أو ال ددازددإا  الد دإا ةة أو أ   سم  حف 
 

ا ك    ند الضدإورع   ندز دا د   حدةأ الح اادة   ن ديب  جه د ا  الا  داال  السدفكةة  :23املادة 

 .وال صفكةة أو الفوحا  إلاشهار ة أو أ   جه   حضإ  آ إ
 

لا :24املادة 
م
لسف ا  إلادار دة املخن دة رت دداد  خ دأ املدإور دا د   حدةأ الح اادة  رال  داور ا  كف

 . ز السف ة املكفلة رأ    ا ز ال  ازإ
 

ردالدند دةدةددم واملندابدعددة الددازدد  ن ملددد   ، ددددأ   حددت صفد ددة والد  والادددة ال  ازددإ  ل ندة  ددكددفدلددة  :27املوادة 

  .احدنددددددددإام و دندلدةددددددددر و  بةددددددد  ألاحكددددددددددام والدندداردةددددددددإ املنعفددددددددد ة رندددددددأ  ن  حدددددددةأ الح اادددددددة ل دددددددا ز ال  ازدددددددإ

 . حدد ت كةفة و ن ةم وص   ررس الم نة ر و ب  إار    الوو إ املكف  رالدا فةة        
 

 ةدد اندةدددددددة والادددددددة ال دد ازددددددددإ رددالدندلدد دددددددددا  املدإ بد دددددددة رندددددأ  ن  حدددددةأ الح اادددددة ل دددددا ز  دندكددلدددددددد   :20املوووووادة 

 .ال  ازإ
 

 

 ددم احتد ام أحكدام ردرا املإصدوم لفع ومدا  املن دو   ف ندا فد  ال  دإ ز والنن دةم  يعدإ : 27املوادة 

 . املع ول بن ا
 

 

املدددإصددددوم   دنددددد الا دنضددددا   ر دددو ب  ددإار   ددت ك ردد ن الددوو إ املكفدد   ددو ددددح أحدددكددددام رددددرا  :20املووادة 

 . رالدا فةة والوو إ أو الوورا  املعنة ن
 

 .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةا، إ ررا املإصوم ف  ال إ دع الإص ةة   :21املادة 
 

 . 0204صنة  فدبدإااإ  41املوافدد   4110ر ددب  ددام  1حإر ردال دد ازددإ فدي                        
 

  بد العزيز جراد                                                                               
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 ر ألاول،وووووووووووووووإن الوزي
 بياء  ل  تقرير وزير املالية،-
  نه ( 0الل إع )414و 1-440ومددنددا   ددد   الدددصدندددور  ال صةدد ددا الددد دداد دددان -
ديس ددبدددددإ صدندددددة  01املوافددد   4114املدددير  فدددد  أول   دددداد  ألاولددد   ددددام  112-41وم  نضددد   الددددد إصوم الإزاسددد ي ر ددددم -

 واملدندض دد  تعددة ن الددوو ددإ ألاول  0241
 0202اددوندةدددو صدندددة  01 املوافدد  4114املددير  فدد  أول ذ  ال ددعدددددع  دددددام  441-02وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل واملن م 
  0202غ ددددددت صددددددنة  14املددددددوافددددددددد   4110 حدددددددددإم  دددددددددددام 40املددددددير  فددددد   011-02وم  نضددددد   املإصددددددوم الننلةدددددر  ر ددددددم -

 الددددددددر  احددددددددد  ةلةدددددددا  اصددددددددن إار الخ  ندددددددة الع و ةدددددددة فدددددددد  النكلددددددد   ر دددددددلة اصددددددددنضنازةة  رنخلدددددددةي شسدددددددبة اللازدددددددددع 
  ددددد  ال دددددإو  امل نوحدددددة  ددددد   دددددإ  البندددددوك وامليصسدددددا  املالةدددددة للازددددددع امليصسدددددا  والخدددددوا  الدددددرا  اوا هدددددون 

   املعدل (41 - وفةد )صعومدا  بسبب وما  ف  وس  ورونا 
 

 :يووووووووووووما يأت  ووووووووووووويرس
 

 

 حدددددإم  ددام  40املددير  فدد   011-02 دد  املإصددوم الننلةددر  ر ددم  1تعدددل أحكددام املددادع :  ألاو وو   املووادة 

 :واملر ور أ  س    ا اأتي 0202غ ت صنة  14املواف   4110
 

 4110 حدددإم  دددام  40املدددير  فددد   011-02صددإ ددددددان أحددكددددددام املددددددإصوم الندنلدةدددددر  ر دددم ا ددددد :1 املدددادع"

 ." 0204 ارس صنة  14واملر ور أ  س   ل  غااة  0202غ ت صنة  14املواف  
 

 

 .ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة ة لم  هور ةص ةالإ ادد،د دإ رددرا املددإصدوم فددي ال ددإ ددددع  :1املادة 
 

  .0204فدبدإااددإ صنة  02املوافدد  4110ر ددب  ددام  1رال د ازإ ف   حإر                  

  بد العزيز جراد                                                                                  

 فووبورايوور 12املوووافوو   2441رجع  اف  0مؤر      70-12مرسوف تي ي   رق  

محرف  اف  21املؤر      131-12، يووووعودل املوورسووووف التي يو   رق  1212سيووة  

ار الاووزييووووة ر ال   يحوودد كي يوات استمووو، 1212غشت سيوة  32املووواف   2441

 العوومووميوة    التيوو وووول، ب  وة استليائيوة، بت  يو  نسبوة ال ائودة 

املؤسسوات املاليووة لوو وووائووودة  ن طوورف البيوو  و ل  الوقوووروا املميوحووة م

  سبع وبواء فيرو  تااملؤسسووات والاووواا الوو يووون يوووواجووهووون ةعوبو

 .(21 -كوفيد )كورونا
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 4110ر ب  ام 41ل  يا  ا                               15العدد الجريدة الرسمية 

 0204صنة   ارس 0املواف                         
 

 
 
 
 

 

 
 

 ر ألاول،وووووووووووإن الوزي

  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440ردددندددا   دددد   الددددصدددندددور  ال صدددةددد ا الد ددداد ددان -

واملنض ددددددد   اندددددددددون  4144اونةدددددددددو صنددددددة  1املددددوافدددددددد  4114صدددلإ  دددام  41الدددد ير  فددد   414-44وم  نضددد   ألا دددإ ر دددم -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

واملنعفددد  4111فددبددإاادددددإ صنددددة  1املوافدددددد   4121ألاولددد   دددددددددام    ددداد  0  فددد  املددددددير  21-11اندددددددون ر ددددددم وم  نضدددددددى ال -

دل واملن   مرالنن ةم إلا فةمي لفب د  املعم

 4111اناادددددددددددإ صندددددددددددة  04املوافددددددددددد  4121  ددددددددددداد  ال انةددددددددددددة  دددددددددددددام  1الد ددددددددددددير  فدددددددد   21-11وم  نضددددددددددددى ال انددددددددددددون ر دددددددددددم -

 والد نعفددددد  رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع   

الدددر  احددددد  4111اونةدددو صددنة  01الددد واف   4141رمةدددز ألاول  دددام  1الدددد ير  فدد   24-11وم  نضدد   ال دددانون ر ددم -

 ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غ ددددددددددددت صنددددددددددددة  1الد وافددددددددددددد  4100  ددددددددداد  ألاولددددددددد   ددددددددددددددام  41 ير  فددددددددد  الدددددددددد41-24وم  نضددددددددد   ال دددددددددانون ر دددددددددم -

 والد نض دددد   و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

 0221غ دددددددت صددددددددنة 41الددددددددد واف   4101  دددددددداد  ال انةدددددددة  دددددددام  01الدددددددد ير  فددددددد   21-21وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر ددددددددم -

 ة  الد عدل والد ن م والد نعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار 

والدد نض    0224اولةدو صدنة 41الدد واف  4101  ددددداد  ال انةدة  دام  41الد دددددير  ف  21-24وم  نضددددى ألا دددإ ر ددددم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

 واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00الد واف  4110ر ب  ام  02الد ير  ف   42-44وم  نض   ال انون ر م -

والددددد نعف   0240ف  اادددإ صدددنة  04الدددد واف   4111رمةددددز ألاول  دددام  01الدددد ير  فددد   21-40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة 

والد دندعدفددددددددد   0241ادددولددةدددددددددو صندددددددددة  0الد ددوافددددددددد   4111شدددددددوال  دددددددام 41الدددددددد ير  فددددددد   44-41وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر دددددددم -

 املن م رالصحة  املعدل و 

 0241غ دددددددت صدددددددنة  1املوافددددددد   4111ر ضدددددددان  دددددددام  26املدددددددير  فددددددد   011-41وم  نضددددددد   الدددددددد إصوم الإزاسددددددد ي ر دددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عن دع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح الصحةة الدولةة 

  املواف  أول مار  2441رجع  27     مؤر  88-21مرسوف تي ي   رق  

 من انتشار وباء فيرو  كورونا تدابير ن اف الوقاية وووضومن تمديد ت، يووو1212سووويووة 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )
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ديسدد    صدددنة  01الددد واف   4114الددد ير  فددد  أول   دداد  ألاولدد   ددام  112-41وم  نضدددددى الددد إصوم الإزاسدد ي ر ددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنضدددد    0204ف  اادددإ صدددنة  04املوافددد  4110ر دددب  دددام  1املدددير  فدددد   11-04وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 0202 دددددددددددددارس صنددددددددددددة  04الد ددوافدددددددددد   4114ر دددددددددب  دددددددددددددددام  04الدددددددددد ير  فددددددددد   41-02وم  نضددددددددد   الدددددددددد إصوم الننلةدددددددددر  ر دددددددددم -

  و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفةد )ان  ار وما  ف  وس  ورونا  واملنعف  رندار   الو ااة   

 :يووووووووو  ما يأتوووووووووووويرس
 

ان  ددار ومددا  ف دد وس  ورونددا ادددهددددد  ردددددرا الد إصدددوم  لدد    داددد  دددار   ن ددام الو ااددة  دد  :  ألاو وو ملووادة ا 

و كافحنه  ف  ظ  الن ةد را حكام الإا ةة  ل  الحلاظ   د  صدحة الدد وا ن ن وح دااتنم (41– وفةد )

 .   أ    إ الن  ار ف  وس  ورونا
 

 :النحو آلاتي      او ا (41 )  سة   إيعدل   إا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد ملدع  :1املادة 

  لددددددد  غاادددددددة السدددددددا ة الخا سدددددددة  ال  ئدددددددي املن لددددددد   ددددددد  السدددددددا ة العاشدددددددإع  سدددددددا  بددددددد    دددددددإا  الم دددددددإ ا-

را نددددة  وبسدددددكإع  والبفةددددددع  :آلا ددددةدددددددددة( 41) دددد  صدددددباو الةددددوم الد ددددددددددوال     دددد  الدددددوالادددددددددددا  الددددددددد سز   ددددإع 

د  ردددفددددعددددبدددددددداس  و سدددددن ةنة  والبددددو إع  و بسدددددة  و ف سدددددان  و دددةدددددددد   ووو  وال  ازدددددددإ  و ددددةددجددددددددد   وصةددددددددد

 و سنرانم  والد سةفة  وورإان  ومو إداس  وال ار   و يس سةفت  و  ن   وش،ت  وغف  ان 
 

أدرار  وال دددددددف   : آلا ةدددددددة ( 11)ال اخدددددددج   دددددددإا  الم دددددددإ ال  ئدددددددي املن لددددددد  الوالادددددددا  ال سدددددددز وال  يددددددد ن -

 ةدددددددار   وال فلدددددددة  وصددددددد ة   وصعددةددددددددددع  وألاغدددددددواط   وأم البدددددددوا    ومجاادددددددة  وب دددددددار  و ا نرسدددددددت  و 

وصكددةددكددددددددددع  و ددندارددددددددة  و دددددددداملة  واملداددددددددة  و دعسكددددددددإ  وور فدددددددة  والبدددددددةي  و اف ددددددد    ومدددددددإ  ردددددددو إ إ    

و ندو   والددددواد   و دددندددد دددفددة  وصددددوب أردددددإاس  و ددددةددبددداوع  و ددةدددفة  و  ن الدف    والنعا ة  وغإداادة  

 ة ة ددون  ومدددإ  ردددا،   خندددار  وأوالد  ددد ل  ومنددي  بددداس  و ن صدددال   و ن  ددد ام  و دددو إ   و اندددت  و 

 .واملر    واملنةعة
 

 دد  الندددار   الرددي   نضدد نا الو ددعةة    ا خدداذا كدد  الددوالع  بعددد  واف ددة السددف ا  املخن ددة :3ة املوواد

 ن لد     ئدي أو   د   يسدتند  رفدادة أو  بأ أو ا  د دإ  الصحةة لك  والاة  الصة ا   إار أو تعدا 

نا أو حةا أو أ ث   الري
ً
  .لفعدو  ا ت هد رير  أو  كا

 

حددد ددددددددإ  ددددددد  ندددددددوو  دددددددد   ج دددعددددددا  ألاشخدددددددا    و  دددددد   ددددإا ل   دددد   ا دددد   ددددإاب الو  ديعدددد :4ة املوووواد

أو الدددد ناصبا  العازفةدددة  وال صدددة ا حلددد   الددد وا  والخندددان  و دددرا النج عدددا  ر ناصدددبة /والحلددددددد   و

 .ال ناوا 
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 دددفدةددهددددا فد  الددلددد دددإع أ ددد س  و دددجب   د  الددددوالع السهددددإ   د  فددددإ  الددندد ددةدددد رددندددارددةدددإ الح ددددإ الد ددن و  

 والددعدد دددددددددددددد    دددددددددددد    بةدددددددددددد  الع ومددددددددددددا  النن ة ةددددددددددددة  ددددددددددددد املخددددددددددددالل ن  و ددددددددددددرا  ددددددددددددد  ددددددددددددالكي ألا ددددددددددددا  

 .الري تسن ب  ررس النج عا 
 

رن ددام  النددددارددددد   الخددداصدددة را صددواب العاداددة وألاصددواب ألاصددبو ةة  املنعف ددة ة دددبددد دددددى  دد دبددد ددددد :7ة املوواد

الإ ارددددة  ددددد   بددددد  امل دددددال  املخن دددددة لفنح ددددد   ددددد  الالتددددد ام رنددددددار   الو اادددددة والح اادددددة  و دددددرا   بةددددد  

 .الع وما  املن و   ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن
 

 ام الو اادددددة  دددارةدددددددإ الو دددددااة والح اادددددة ألا ددددإ  الددددد نخرع فددددد    ددددار ن دددد  دددبددد دددددددى  ددد دبددد ددددددة  دددددددد  :0املووووادة  

 و كافحنه  الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره( 41 – وفةد )   وما  ف  وس  ورونا 
 

 .0204صنة  ارس  0تسإ  أحكام ررا املإصوم ارندا      :7ة املاد
 

  .ال عبةةلم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ة ص ةاددد،دد دددإ رددرا املدددإصدددوم ف  ال دإ دددع الإ : 0املادة 
 

 .0204صنة  ل  ارساملواف  أو 4110ر ب  ام  41حإر رال  ازإ ف                   

  

  بد العزيز جراد                                                                                        
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 4110ر ب  ام 01ال  يا                            20العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ارس صنة  44املواف                   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ر ألاول،وووووووووووووالوزي نإ

 رنا        إ إ وو إ املالةة -

  نه  0الل إع  414و 1-440ومنددا   ددد   الدصنددددور  ال صة ددا الد اد ددددان -

واملددندددددددعف  ر واندددددددد ن 4111اولةدددددو صدددددددنة  1 املوافددددد 1404 دددددام شددددددوال  1الدددددد ير  فددددد  41-11وم  نضددددد   ال دددددانون ر دددددم -

 املعدل واملن م املالةة 

 0202ديسدددددددد    صددددددددنة  14املدددددددددواف   4110  ددددددددداد  ألاولددددددد   ددددددددام  44الد ددددددددددير  فددددددد  44-02وم  نضددددددددددى ال انددددددددددون ر دددددددددم -

  0204واملنض    انون املالةة لسنة 

س ددددددد   صددددددنة دي 01املددددددواف   4114املددددير  فدددد  أول   ددداد  ألاولدددد   ددددام  112-41وم  نضدددددى الددددد إصوم الإزاسدددد ي ر دددم -

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنضد    0204فبددددإااإ صدنة  04املددددوافدددد  4110ر ددب  دددام  1املير  ف   11-04وم  نض   الد إصوم الإزاس ي ر م -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اولةددو صدددنة  41فدد  املوا 4141رمةددز ألاول  ددام  19املددير  فدد   001-11وم  نضدد   الددد إصوم الننلةددر  ر ددم -

 واملنعف  رنل ا  الدولة لفنجه    املعدل واملن م 

 :يرس  ما يأتي
 

ا ن دددداد دفدددز  دددددرس  دد دسدددددد ازة و  سددددون  فدددددةون دانددددار  0204افغددد   ددد     انةدددة صدددنة  :املوووادة ألاو ووو 

( د  112.222.222) ور  دددة رإنددا    ددددررا   سدد ازة و  سدددون  فةددون داندددار (د 112.222.222)

 44فددددد  الدددددد ير  44-02ال دددددانون ر دددددم  فددددد   ف ندددددا املن دددددو )  ةددددددان فددددد  النل دددددا  ذا  ال دددددابز النندددددائي 

 ب دا ( 0204واملنضد    دانون املالةدة لسدنة  0202ديسد    صدنة  14املوافد   4110  اد  ألاول   دام 

 .املمح  بنرا املإصوم“ أ“لم دول 
 

داددندددددددددار  و ددد دسدددددددون  ددددفةدددددددون   دددددرس  دد دددسددد ددددددازةا ن دددداد دفددددز  0204اخ ددددج مل  انةددددة صددددنة  :1املوووادة 

  (د 112.222.222 )ر  دددددة رإنا ددددد   درردددددا   س ازدددددة و  سدددددون  فةدددددون داندددددارو ( د 112.222.222)

 موووار   3املوافووو   2441رجع  اف  21     مؤر  12-12مرسوف تي ي   رق  

  1212، يووعوودل توزيع ن قات موويووزانوويووة الوودولووة لكتجوهويووز لسوويوة 1212سيووة 

 .كل قطاع حووسووع
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  الدددددددددد ير  44-02ال دددددددددانون ر ددددددددم  فدددددددد   ف نددددددددا املن دددددددددو )فدددددددد  النل ددددددددددددا  ذا  ال ابددددددددددز الننازدددددددددددي ا ةدددددددددان 

 (0204 انون املالةة لسنة  واملنض دد  0202ديس بددإ صنددة  14املوافد  4110  اد  ألاول   دددام  44ف 

 .املإصوم  املمح  بنرا“ ب“ ب ا لم دول 
 

 .ا، إ ررا املإصوم ف  ال إ دع الإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة : 3 املادة
 

 .0204  ارس صنة 1املواف  4110ر ب  ام  41رال  ازإ ف  حإر                         

 

  بد العزيز جراد                                                                                           
 

 

 

 

  ووووووووووووووووووووووووووواملةح
 مساهمات م ائية "أ  "الجدول 

 
 

 (رآال  الدنان  )                                                                                                

 القطاع
 املبالغ املكغاة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 112.222 112.222 .احنةا ي لنل ا  غ    نو عة -

 772.222 772.222 :................................وعوووووووواملجم

 

 مساهمات م ائية"ت "الجدول  

 (رآال  الدنان  )                                                                                                

 القطاع
 املبالغ امل   ة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 112.222 112.222 .ال ا داة الا ن ا ةة وال  افةةامل، آ  -

 772.222 772.222 :............................املجموووووووووع
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 ر ألاول،وووووووووووالوزي نإ

 رنا        إ إ وو إ املالةة -

  نه  0الل إع  414و 1-440ومنددا   ددد   الدصنددددور  ال صة ددا الد اد ددددان -

واملددندددددددعف  ر وانددددددد ن 4111اولةدددددو صدددددددنة  1املوافددددد  1404 دددددام شدددددوال  1الدددددد ير  فددددد  41-11وم  نضددددد   ال دددددانون ر دددددم -

 املعدل واملن م املالةة 

 0202ديسدددددددد    صددددددددنة  14املدددددددددواف   4110  ددددددددداد  ألاولددددددد   ددددددددام  44الد ددددددددددير  فددددددد  44-02وم  نضددددددددددى ال انددددددددددون ر دددددددددم -

  0204نة واملنض    انون املالةة لس

ديس ددددددد   صددددددنة  01املددددددواف   4114املددددير  فدددد  أول   ددداد  ألاولدددد   ددددام  112-41وم  نضدددددى الددددد إصوم الإزاسدددد ي ر دددم -

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنضد    0204فبددددإااإ صدنة  04املددددوافدددد  4110ر ددب  دددام  1املير  ف   11-04وم  نض   الد إصوم الإزاس ي ر م -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4141رمةددددز ألاول  ددددام 19املددددير  فددد   001-11وم  نضددد   الددددد إصوم الننلةددددر  ر ددددم -

 واملنعف  رنل ا  الدولة لفنجه    املعدل واملن م 

 :يووووووووو  ما يأتووووووووووويرس
 

  فةدددددار و فةوندددددان وي ي ازدددددة ألددددد  دانددارا ن دداد دفددز  ددددرس  0204افغدد   دد     انةددة صددنة  :املووادة ألاو وو 

( د 4.220.122.222)  فةددددددار و فةوندددددددان وي ي ازددددددة ألددددددد ور  ددددة رإنددددا    ددددددررا (د 4.220.122.222)

 44فددددد  الدددددد ير  44-02ال دددددانون ر دددددم  فددددد   ف ندددددا املن دددددو )  ةددددددان فددددد  النل دددددا  ذا  ال دددددابز النندددددائي 

 ب دا ( 0204واملنضد    دانون املالةدة لسدنة  0202ديسد    صدنة  14املوافد   4110  اد  ألاول   دام 

 .املمح  بنرا املإصوم“ أ“لم دول 
 

  فةددددددار و فةونددددددان وي ي ازددددددة ألدددددد  داندددار  ددددرس ا ن ددداد دفدددز  0204اخ دددج مل  انةدددة صدددنة  :1املوووادة 

  فةدددددددددددددددددددددددددددار و فةوندددددددددددددددددددددددددددان وي ي ازدددددددددددددددددددددددددددة ألددددددددددددددددددددددددددد ر  دددددددددددددددددددددددددددة رإنا ددددددددددددددددددددددددددد   درردددددددددددددددددددددددددددا و  (د 4.220.122.222)

ال دانون ر دم  فد   ف نا املن و  )ف  النل دددا  ذا  ال ابددز الننازدددي ا ةدان   (د 4.220.122.222)دانار

 موووار   3املوافووو   2441رجع  اف  21     مؤر  12-12مرسوف تي ي   رق  

  1212، يووعوودل توزيع ن قات موويووزانوويووة الوودولووة لكتجوهويووز لسوويوة 1212سيووة 

 .كل قطاع حووسووع
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 ددددانون  واملنض دددددد  0202ديس بددددددإ صنددددددة  14املوافددددد  4110  دددداد  ألاولدددد   دددددددام  44فدددد  الددددد ير  02-44

 .املإصوم  املمح  بنرا“ ب“ ب ا لم دول  (0204املالةة لسنة 
 

 .ا، إ ررا املإصوم ف  ال إ دع الإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة : 3 املادة
 

 .0204  ارس صنة 1املواف   4110ر ب  ام  41رال  ازإ ف  حإر                        

 

  بد العزيز جراد                                                                                               
 

 

 

 

  ووووووووووووووووووووووووووواملةح
 مساهمات م ائية "أ  "الجدول 

 
 

 (رآال  الدنان  )                                                                                                  

 القطاع
 املبالغ املكغاة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 4.220.122 4.220.122 .احنةا ي لنل ا  غ    نو عة -

 2.221.322 2.221.322 :................................وعوووووووواملجم

 

 مساهمات م ائية"ت "الجدول  

 (رآال  الدنان  )                                                                                                   

 القطاع
 املبالغ امل   ة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 4.220.122 4.220.122 .دار ةوإلا   ن اداةامل، آ  ال ا داة الا-

 2.221.322 2.221.322 :............................املجموووووووووع
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 4110شعبان  ام  0ال  يا                                 21العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ارس صنة  44املواف                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير املالية، 

 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع ، و

 0202اونةدددددو صدددددنة  01املوافددددد   4114ذ  ال عددددددع  دددددام    فددددد  أول املدددددير  441-02ر  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

دل واملن   مواملنض     تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعم

 4110اندددااإ صدددنة  1املوافددد  4140  ددداد  ال انةدددة  دددام  01املدددير  فددد   21-10وم  نضددد   املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم -

 واملنضدددددددد   الددو دددددددددددز ال انددونددددددددددي ل نددادادددددددددددد  الض دددددددددددان الا ن دا دددددددددددي والنن ةدددددددددددم إلادار  واملددددددددال  لفضدددددددد ان الا ن دددددددداع   

 املعدل واملن م 

 4111ندددددددة ف  اادددددددإ ص 41املوافدددددددد   4141ر ضددددددددان  ددددددددام  41ر  فددددد  ي املدددددددد 11-11م  نضدددددددى املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم و -

 الددر  احددد ص حةا  وو إ املالةة 

 0221أرإ دددد  صددددنة  41املوافدددد   4101رمةددددز ال دددداشي  ددددام  1فدددد  املدددددددير  401-21وم  نضدددددددى املدإصددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددم -

  الر  احدد ص حةا  وو إ الع   وال  رة  والض ان الا ن اع 
 

 :يوووووووووووووران ما يأتيقر 
 

  دةدلدةدددددددددا   دنددددددددح املسددا دددددددددع املدالدةددددددددة  اددهدددددددددد  ردددددددددددرا الدد دددددددددإار  لددددددددى  دحدددادددددددددد شدددددددددإوط و:  ألاو ووووووو الوموووووووووادة 

لحساب ا ن ا ةدددددا وذو  حدد دددو ددهدددددددم الا ن ددددداع  للازددددددع املدددددي   لهدددددم  دددددد   ددددددإ  صدندادادددددد  الدضد ددددددان 

   (41- ددوفدةددددد) ددد   دددددد  إلاصدددددارة ردلةدددددإوس    دد ددارددددد  الخددد دددددا  ال دبدددددةة املو هدددة ح دددإ ا لفكالدولدددة

 .“املسا دع املالةة”الدندي  ددد ددى ف  صدفدب النج 
 

 : دخج املسا دع املالةة  كالة  اللحوصا  آلا ةة:  1املادة 

 

 ه2441 جماد  ألاو    17      قووورار وزار  مشتوور  موووؤر 

كي يات ميس املسا دة  ، يحوودد شوروط و1212جان ووي سيووة  22املوووافوو   

اجتما يا  ن له ل ائوودة املؤم الاجتماع  نالضمااملالية من طرف ةيادي  

وذو  حقوقهوو ، لحسووات الدولووة، لتحسوووين التي وول بالاوودمات الطبيووة 

 .21 -املوووجهوووة ح ريووا لكيشوووي  ووون إلاةابة ب يرو  كوفيد 
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  41-اللحج رالسكان   ال در   وفةد –

   41- وفةدRT-PCR  الا نبار رواص ة –

 .41-ال ة،ةة  ددوفدةددالا نبار السإ ز لف ضادا   –
 

 :أ  س    ا اأتي 0 حددد املدسدا ددع املدالدةدددة لفدلدحدوصدددا  ال دبدةددة املر ددددددورع ف  املادع :  3املادة 

     41-رالسددكان   ال ددر   وفةددد دانددددار  رال،سبدددة لف  ددار دددد  املفندددد م بندددددا بعندددددوان اللحددج 1.222- 

    41- وفةددددRT-PCR  رال،سبدددددة لف  دددار ددددد  املفنددددد م بندددددا بعنددددددوان الا نبدددار رواصددد ة   ار داندددددد 1.122-

 داندددددددددار  رال،سبددددددددددة لف  ددار ددددددددددد  املفنددددددددد م بنددددددددددا بعنددددددددددوان الا نبدددددددار السدددددددإ ز لف ضدددددددادا  ال ة،ةدددددددة  4.122- 

 .41- وفةد
 

الا ند ددا دةددددددة لفع دددددددددال ألا ددددددددإا  وال ندددددددددوب الو نددددددددي انددددددول  ال دددددندوب الدو نددددددي لفدندأ دةدنددددددا  :  4املووووادة 

لهدم ا ن ا ةدا وذو    لفض ددددان الا ن ا ددددي لفع ال غةددددإ ألا إا    دام املسا دع املالةة امل دإرع لف دي 

 .ح و هم املن سب ن  ل ن ا  لحساب الدولة

الا لا ةددددة امل   ددددة ردد ن ووارع  فدد  لكدةدلدةدددا  املحدددددعا   بةدددد  أحكددددام رددددرس املددددادع حسددددب ال دددإوط وادنم 

 املالةددددددددددة وووارع الع ددددددددددد  وال  رةددددددددددد  والض دددددددددددان الا ن ا دددددددددددي ورةئدددددددددا  الضددددددددد ان الا ن ا دددددددددددي املعنةددددددددددة  

 .الري امح  ن وذ ها بنرا ال إار
 

املالةدددة ال و دددة لفنكلددد  بندددرس املسا دددددددا  املالددددةددددددة فددد   ددةددد انددةدددددة تسةدددةددددددإ  إلا ن دددادا ت ددد    : 7املوووادة 

 .ووارع الددعدد ددد  وال  رةددد  والض ددان الا ن اع 

انم تعو ي رةئا  الض ان الا ن اع  املعنةة     دإ    الددح ووارع املالةدددة  ددد   أصددداس و عةدددا  

  .لةدددداددد  و بةعددة اللحددج و بفدددغ املسا دددا  املالةددة املدفو ةاملسنن    اإ ددة  بدد 
 

 شهددددددددددإ  ارفدددددددددة لفنجداددددددد  نددددددد الا نضددددددا  أ (4)  ندددددددددح رددددددددرس املسا دددددددددع املالةددددددددة ملدددددددددع صنددددددددة  : 0املووووووادة 

  .0204ارندا     أول  انلي صنة  
 

 .ة ال عبةةدا  إا ةلم  هور ة ال  ازإ ة ال ةص ةال دددإ ددددددددع الددددإ ا، ددددددإ رددددرا ال ددددددددإار ف   :7املادة 
 

 .0204 انلي  44 املوافدد  4110 دد ددداد  ألاول   ددام  01رال  ازدددإ فددي  ر إ ح                    
 

 

 الا ن اع وو إ الع   وال  رة  والض ان                    ةدددددددددددددددددددددددددوو إ املالة
 

 الهاشمي جعبوت                        أيمن  بد الرحمن
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  ووووووووووووووواملةح
 

ا لا ةدددددددددة رددددددد ن ووارع املدددالةدددددددة امل  فدددددددددة راملداددددإ دددددددة العا دددددددددة لف   انةدددددة ووارع الع ددددد  وال  دددددرة  والضددددد ان 

املدادددإ ددددة الددعددا ددددة لددفض دددددان الا ددندد دددداع   دددد   ددهددددة وصندددددوب الضدد ان الا ن ددداع  الا ن دداع     فددة فدد  

 دد   هددة أ ددددإ   لنحسدددد ن النكلدددد  رنعو ددددي الخد ددددا  ال بةددددة .............................(  حداددد ال ددندوب )

 .ا وذو  ح و هم املن سب ن  ل ن الف ي   لهم ا ن ا ة 41املنعف دددة رالك دد     ف  وس  وفةد 

 ردد ن 

 وزارة املواليووة، 

 الكددازندددة ف  رنااددة أح ددددد فدددإاشسدةدددس  ر   كنون  ال  ازإ  امل  فة     إ  املداإ العام لف   انةة 

 و

شدددددارو  دددحد دددددددد ردددفددددددددووداد ال  ازدددددددإ  11  الدددكدددازددندددددددة فددددد  وزارة العمووووول والتشوووووغيل والضووووومان الاجتمووووواع  

 الددعدداص ددة  امل  فة     إ  املداإ العام لفض ان الا ن اع  

 

 ( حداد ال ندوب )    هة وال ندوب 
 

   ......................................................... العنوان

 امل        إ   داإس العام      هة أ إ  

 :     ا اأتي م الا لاب 
 

 .مواوع الات اقية:  املادة ألاو  

 دد دددددددداد  ألاولدددددد   دددددددددام  01 دددددددد  الدد دددددددإار الددددددددووار  امل دندددددددإك املددددددددير  فدددددددي ( 0الددلدد ددددددددإع ) 1 ب دددددددددا لفدد دددددددادع 

  ةلةددددددددا   ددددددددنح املسددددددددا دع املالةددددددددة  الددددددددر  احدددددددددد شددددددددإوط و 0204صددددددددنة   ددانددلدددددددددي 44الدد ددوافدددددددددد  4110

وب الضدددددد ان الا ن دددددداع  للازددددددع املددددددي   لهددددددم ا ن ا ةدددددا وذو  ح و هدددددددددم  لحسددددددددداب  ددددد   ددددددإ  صدددددند

الدولدددددددة  لنحسددددددد ن النكلدددددددد  رالخد ددددددا  ال بةدددددددة املو هددددددة ح إ دددددددا لفك دددددد   ددددددد  إلاصارددددددة ردلدةدددددددددإوس 

  دددةدددلددةدددددددا   ددنددددددح املدسدددا ددددددددع املددالدةددددددة شددددددددإوط و   دددهدددددددد  ردددددددرس الا ددددلدددا دةددددددددة  لددددد   ددحدددددادددددددد  (41- دوفةدددددددددد)

 .لحساب الدولة) .............. حداد ال ندوب ) د   دإ  صدنددوب الضد ددان الا ند دداع   
 

 .ألاحكاف املتعكقة باملسا دة املالية:  1املادة 

نح املسددددددا دا  املالةددددددة امل ددددددإرع  دددددد(................. حداددددددد ال ددددددندوب )انددددددول  صددددددندوب الضدددددد ان الا ن دددددداع  

لف دي   لهدم ا ن ا ةدا وذو  حددد ددو دددهددددم املندددد سب ن  لدددةدددده ر لددددة ح إ دددددة  ددددد    ار دددد  اللحوصددا  

درس الدهدةددئة  ر دو ددب رددرس رد يددم تدعددو . (41- دوفدةددد)ال بةدة املنعف دة رالك د   د  إلاصدارة رل د وس 
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   دد   دإ ددد  ووارع الع د  وال  ددرة  (املددادإ دددة العددا ة لفد دةد اندةدددة ) إ  ووارع املالددةددة الا دلدا دةددة   دد   ددد

 .والض ان الا ن اع 

  : ررس املسا دا  اللحوصا  ال بةة آلا ةة  خج

   41-رالسكان   ال در   وفةد اللحج-

  41- وفةدRT-PCR الا نبدددار البةولو،  رواص ة-

 .41-السدددإ ددددز لف ضدددادا  ال ة،ةددددة  وفةدالا نبددددددار -
 

 .مبكغ املسا دة املالية:  3املادة 
 :أ  س   ا اأتي 0 حدد املسا دع املالةة ل   ال املر ورع ف  املادع 

  41-رالسكان   ال در   وفةد اللحجلف  ددار دد  املفندد م بنددا بعندددوان  دانددار رال،سبددة 1222 -

    41- وفةدRT-PCR لف  ددار دد  املفندد م بنددا بعندددوان الا نبار رواص ةدانار رال،سبة  1.122ددد 

لف  ددار ددددددد  املفنددددددد م بنددددددددا بعندددددددوان الا نبدددددار السدددددإ ز لف ضدددددادا  ال ة،ةدددددة  1.5دانددددددددار رال،سبدددددددة  4.122 -

 .41- وفةد
 

 .املست يدون :  4املادة 

  : ررس الا لا ةة رم املسنلةدون املعنةون رأحكام

   لهم ا ن ا ةا املي -

   لهم ا ن ا ةا ذوو الح وب املي -
 

 .لكتي وووووووول بال حووووةوووووات والا تبارات الطبية املعيية الشوروط العوواموووووة : 7املوووادة 

فددد  حددددددود  ددد ددددد  أ دددددد س  فددد  املدددإع ألاولددد    0ادددنم النكلددد  راللحوصدددا  والا نبدددارا  املدددر ورع فددد  املدددادع 

 .لك   سنلةد واحددد  حسب  دبدةدعدة اللحج
 

 الشروط الااةة لكتي ل بال حوةات الطبية : 0املادة 

أ دددد س   لدد   دكددلددددد    دداف  وفدد  ال ددإوط املحددددع  0ا كدددد  أن  ددددديد  اللحوصددا  املددر ددددورع فددددي املددادع 

 :أدناس

 ال ددددددددداشي  دددددددددإور ا  شدددددددددإ  ة  حالدددددددددة  دددددددددا  ذا  دددددددددان الك ددددددددد رال،سدددددددددبة لفلحوصدددددددددا  البةولو ةددددددددددة  فددددددددد  - 

 ألاول  اجارةة  أن  كون ن ةجة اللحج
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ألاول  د أيبدت  صدارة الإزدة ر،سدبة  الحالة الوحةدع الري اكون اللحج رال،سبة لفسكان   ال در  ف -

 .    ألا  %  01
 

  .الوثائ  املطكوبة : 7املادة 

املالددةددة   ددو وو رددرس الا ددلدا دةدة  اجب     املسنلةد   دام الوياز  آلا ةة لدد صنددلددادع  دد  املسا دددع 

 )...................... حداد ال ندوب ) ل  صندوب الض ان الا ن اع  

 وصلة ال بةة لفك   أو الوصلة ال بةة لفع   ال ىي امل فوب ال-

 :املنج  وحسب اللحج

 السكان     الن إ إ ال ىي للحج- 

 .41البةولو ةة الري  د   ف  الك       وفةد صا  نناز  الك   البةولو،  رال،سبة لك  اللحو  -

لكمبووالغ ( املديريووة العامووة لكميزانيووة- )كي يووات التعوووي  موون طوورف وزارة املاليووة:  0املووادة 

  :(.........توحووديوود ال يودوا )املدفو ة من طرف ةويودوا الووضومان الاجتماع  
رترصال    ي ثي  ل  ووارع املالةة  (......... حداد ال ندوب )اكف  صندوب الض ان الا ن اع  

الو عةا   ( (format tableurاملداإ ة العا ة لف   انةة     شك  وصةأ  لكت وشي صةرة  دولةة 

ا   الن  اإ ة      ل ال از ة الاص ةة لف سنلةدا   ز إلاشارع ل بةعة اللحج و بفغ املسا د

املالةة املدفو ة ف    ار أحكام ررس الا لا ةة  و عة    املداإ العام ل ندوب الض ان الا ن اع  

 .املعني و يشإ  ف نا     إ  امل ال  املخن ة لووارع الع   وال  رة  والض ان الا ن اع 

ردراصدددة  ةلةدددا   حإ دددإ املبدددالغ الدددواردع فددد  الو دددعةا   (املداإ دددة العا دددة لف   انةدددة)  دددوم ووارع املالةدددة 

 .املر ورع أ  س

  دددد  أصددددداس ننددددداز  ردددددرس الدراصددددة  ت دددددإو ووارع الع ددددد  وال  دددددرة  والضدددد ان الا ن ددددداع  فددددد  تعدددددو ي 

 فددددددددد  حددددددددددود املسدددددددددا دا  املحدددددددددددع (........ حدادددددددددد ال دددددددددندوب )صدددددددددندوب الضددددددددد ان الا ن ددددددددداع  املعندددددددددي 

 .أ  س  الري         ا      انةة الدولة   ا رو  ب ن ف  ررس الا لا ةةاملر ور  ن  1و  0ف  املاد  ن  

الاحنلاظ راملسد ندا  املنعف دة (....... حداد ال ندوب )انع ن     صندوب الض ان الا ن اع  املعني 

ا  بنرس الع فةة وف ا لف وان ن وألان  ة املع ول بنا لن ددا ها فد    فةدا  املإا بدة الردي   دوم بندا الهةئد

 .امليرفة
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 .تقيي  العمكية: 1املادة 

  دداد   إ دإ ف د     ةةمدي  ل د   (........ حدادد ال دندوب  )انع ن     صدندوب الضد ان الا ن داع  

لفع فةة  إصد  ش دخة  ندده  لد  إلادارا  املإ   ددة لدووارع املالةددة املداإ دة العا ددة لف   انةدة  وووارع الع دد  

 .ع وال  رة  والض ان الا ن ا
 

 .تاريخ د ول الات اقية حيز التي ي  ومدة سريام ا: 22املادة 

  0204اونةو صنة  12 ل  غااة  0204 د   ررس الا لا ةة ح   الننلةر ارندا     أول  انلي صنة 

 .و  ك   جداد ررس الا لا ةة را لاب ال إف ن بعد انتنا  املدع املحددع ل  حةاتنا
 

 .................................املواف .................حإر رال  ازإ ف                       

 

 وو إ الع   وال  رة  والض ان الا ن اع /و                    وو إ املالةة/و
 

 املدير العاف لكضمان الاجتماع                  املدير العاف لكميزانية

 
                                                  

 املداإ العام/ و

 ل ندوب الض ان الا ن اع 

 (....... حداد ال ندوب )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

65 
 

 4110شعبان  ام  1ألاربعا                              12العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ارس صنة  41املواف                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 ألاول،إن الوزير 

  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440رنددددا      الدصدددنور  ال صدةددد ا الد ددداد ددان -

واملنضددد    دددانون  4144اونةدددو صدددنة  1املوافددد   1386صددددددلإ  دددام  41الد ددددددير  فددد   414-44وم  نددددددض   ألا ددددددإ ر ددددددم -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

 4111اددددددددنااإ صدددددددددنة  04املددوافددددددددد   4121 ددد دددددددددداد  ال دداندددددددددةة  دددددددددام  1الد ددددددددددير  فددددددد   21-11وم  نددددددددددض   ال دددانددددددددددون ر دددددددددددم -

  والد ددندعف  رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع  
  4111اوندددددددددددددددددةو صدددددددددددددنة  01الد دددوافدددددددددددددددد   4141رمةدددددددددددددز ألاول  دددددددددددددام  1الدددددددددددددد ير  فددددددددددددد   24-11وم  نضددددددددددددد   ال دددددددددددددانون ر دددددددددددددم –

 الر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غددددددددد ت صددددددددددنة  1الد دددددددددواف   4100 ددد دددددددددداد  ألاولددددددد   دددددددددام  41الد ددددددددددير  فددددددد  41-24وم  دددددددددنض   ال دددانددددددددددون ر ددددددددددم -

 و ن ة ه  الد عدل والد ن م والد نض د   و ةه الن   ال    

 0221غددددددد ت صدددددددنة  41الد ددوافدددددد  4101ندددددددةة  دددددددام ا دد ددددددداد  ال دد 01الد دددددددير  فددددد   21-21م وم  نضددددد   ال دداندددددددون ر ددددددد-

 والد ددنددعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والدد نض    0224اولةدو صدنة  41الدد واف  4101م   داد  ال انةدة  دا 41الدد ير  فد   21-24وم  نضد   ألا دإ ر دم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفدددددددد   0244اونةددددددددو صددددددددنة  00وافدددددددد  امل44110ر ددددددددب  ددددددددام  02الددددددددد ير  فدددددددد   42-44وم  ندددددددددددض   ال ددداندددددددددددون ر ددددددددددم -

 رالبفداة  

والد نددددعف   0240فبددددإااإ صددددنة  04الد دددواف   4111رمةددز ألاول  ددام  01الددد ير  فدد   21-40وم  نضدد   ال ددانون ر ددم -

 رالوالاة 

والددددددددد نعف   0241اولةددددددددو صددددددددنة  0الدددددددد واف   4111شددددددددوال  ددددددددام  41الد دددددددددددير  فدددددددد   44-41وم  نضددددددد   ال انددددددددددون ر ددددددددم -

 رالصحة  املعدل واملن م 

 0241غ ددددددددت صددددددددنة  1  املوافدددددددد4111 ضددددددددان  ددددددددام ر  4  املددددددددير  فددددددد 011-41وم  نضددددددد   الد إصددددددددددوم الإزاصدددددددددددي ر دددددددددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عدن دددع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح ال دددحدددةة الدولددةة 

ديسددددد    صدنة  01الددددد واف   4114الدد ير  فد  أول   داد  ألاولد   دام  112-41وم  نض   الد إصدددوم الإزاصدددي ر ددددم -

 ول والد نض   تعة ن الوو إ ألا  0241

 ه 2441شعبان  اف  1     مووووؤر  227-12مرسوووووف تي وووي   رق  

 ، يتضمن تعديل وتمووديد توودابوويوور ن وواف الوقووايووة1212مووار  سوية  20املوووافوو   

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )من انتووشار وباء فيرو  كورونا  
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واملنض    02044ف  ااإ صنة  04املواف   4110ر ب  ام  1املدددير  ف   11-04وم  نض   املإصوم الإزاصدددي ر دددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

واملدددنعف   0202صددنة   ددارس 04الد وافددد   4114ر ددب  ددام  04الددد ير  فدد   41-02م  نضدد   الددد إصوم الننلةددر  ر ددم و -

 و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفددددةد )رندار   الو دددددداادددة  ددد  ان  دددار ومدددا  فةدددإوس  دددوروندددا 
 

 :يرس  ما يأتي
 

يندددد  ردددرا الد دددإصددددددوم  لددد   دددعدادددددد  و  دداددددددد  دددداردددددد   ندد ددددددام الدددو دددددااة  ددد  ان دد دددددار ومددددددا  : ألاو ووو  ملوووادة ا 

و كافحندده  فدد  ظدد  الن ةددد را حكددام الإا ةددة  لدد  الحدددددلاظ  ددددد   صدددددحة ( 41 – وفةددد )فددةدددإوس  ددددورونا 

 .ددد دددار ف  وس  وروناالددد ددوا ن ن وحدد ددااندددهددم    أ   دد إ النن
 

 :     النحو آلاتي اوم ( 41)يعدل   دإا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد ملدع   سة   إ  :1املادة 

  لددددددد  غاادددددددة السدددددددا ة الخا سدددددددة  دددددددإا  الم دددددددإ ال  ئدددددددي املن لددددددد   ددددددد  السدددددددا ة العاشدددددددإع  سدددددددا ا  بددددددد  ا-

ردددا دددددددددنة  وبسددددددكإع   أدرار  و: آلا ددددةددددددددددة ( 44) دددددددددد إع      الوالادددددددددا  السددددددت دددددد  صددددددباو الةددددددوم الددددددد وال   

والبفةدع  و بسة  و ف سان  و     ووو  وال  ازإ  و ةج   وصةد  رفعباس  و سدن ةنة  و عسدكإ  

 وور فة  وورإان  والواد   و و إ  

 دددفددددددددددددد   الد : آلا دددةددددددددددة ( 10)  دددددددددإا  الم دددددددددإ ال  ئددددددددددي املن لددددددددد  الوالادددددددددا  الاي،ندددددددددد ن وألارمدددعددددددددددد ن  ال اخدددددددددج-

ألاغددددددددواط  وأم الدددبدددوا ددددددددددي  ومجااددددددة  وب دددددار  والبددددددو إع  و ا نرسددددددت  و ةدددددار   وال فلددددددة  وصدددددد ة    و

صدددددكةكدع  و ناردددددة  و املدددددة  واملدادددددة  و سدددددنرانم  والدددددد سةفة  والبدددددةي  و اف ددددد    ومدددددإ   وصدددددعةدع  و

 وب أردددددددإاس  و ةدددددددباوع رو دددددددددإداس  وال ددددددار   و ندددددددو   و يس سددددددةفت  و ، ددددددفة  وصددددددد رددددددو إ إ    و

و دددةفة  و ددد ن الدفدد    والندددعا ة  و د ن   وشدد،ت  وغإداادة  وغف د ان  و ة ة دون  ومدإ  ردا،   خنددار   

 .وأوالد   ل  ومني  باس  و ن صال    و ن   ام  و انت  واملر    واملنةعة
 

ةة عندددددار   الردي   ددددنض نا الو دددا كدد  الدوالع  بعدددد  وافدد ة السددف ا  املخن دة  ا خداذ  د  ال:3املادة 

ال دددددحةة لكددد  والادددة  ال صدددددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو ًحةا أو أ ث   الري
ً
 .ا لفعدو  ت هد رير  رفداة أو  كا

 

أو الدددد ناصبا  العازفةدددة  وال صدددة ا حلددد   / ددد  ندددوو  ددد   ج عدددا  ألاشدددخا  والحلددد   و  :4ة املووواد

 .ال وا  والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا 

 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 

خالل ن  و درا  دد  دالكي ألا دا   الردي تسدن ب  ردرس والع         بة  الع وما  النن ة ةة  د امل

  .النج عا 
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ألاصدددددبو ةة  املنعف دددددة رن دددددام  العادادددددة وألاصددددواب ب دددددى   ب دددددة الندددددار   الخاصدددددة را صدددددواب :7املووووادة 

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخن دددة لفنددحدددددد    ددد  الالنددددد ام رندددداردددددد   الو ددددددااة والح اادددة  و دددرا   بةددد  

 . ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن الع وما  املن و 
 

 ع فدددددد    ددددددددار ندد ددددددددام الو ددددددددااة ألا ددددددإ  الد نددخددددددددر ب ددددددى   ب ددددددة  دددددد   دددددددار   الو ااددددددة والح ااددددددة  :0ة املوووووواد

 . ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحدددنه  الد ن و ( 41 – وفدددةد ) دد  ومددا  فةددإوس  دوروندا 
 

  .0204 ارس صنة  41تدسإ  أحكام ررا الد إصوم ارندا       :7املادة 
 

 .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةص ةة ال دددإ دددددع الإ ا، إ ررا املإصوم  :0املادة  
 

  .0204 ارس صنة  44املواف   4110شعبان  ام  0رال  ازإ ف   حإر                     

 

  بد العزيز جراد                                                                           
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 4110شعبان  ام  11 الخ يس                           22العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ارس صنة  01املواف                    

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 رنا        إ إ وو إ ال يون الدا،ةة وألاو ا   – 

  نه ( 0الل إع ) 414و 1–440ومدددندددا   ددد   الددصدندددور  ال صدةدد دددا الدد داد ددان  – 

ديسدد    صددنة  01املوافدد   4114املددير  فدد  أول   دداد  ألاولد   ددام  112-41وم  نضدد   الدد إصددددوم الددإزدداصدددي ر دددم  –

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنض    0204ف  ااإ صنة  04املواف  4110ر ب  ام 9 ف  املددير  11-04وم دد دندضدى الد إصدددوم الددإزدداس ي ر ددم  – 

 أ ضا  الحكو ة  تعة ن

 0242أ نددددومإ صددددنة  1املوافدددد   4114شددددوال  ددددام 6املددددير  فدددد   011 –42وم  نضدددد   الددددد إصوم الننلةددددر  ر ددددم  – 

واملنض   الدد ددانددون ألاصاس ي الددندد دوذ،  لدفد دعداردد الدو دندةدة لدفدندكدو د  املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون 

  نه  1الدا،ةة وألاو ا   ال صة ا املادع 

  : أتيووووووووويرس  ما ي 
 

 املددددددددددير  011–42 ددددددددددددد  الدد دإصددددددددددددوم الندندددددددددددلةر  ر دددددددددم  1 دد ددبدةددد ددددددددددددا  حددكدددددددددددددام املدددددددددددادع  :ألاو وووووووووو  املوووووووووادة 

واملددر دددددور أ دددد س  اد،د دددددأ  ددعدهددددد و ندددي لفندكدو ددد   0204أ ددندومدددإ صددندددة  1املوافدد  4114شددوال  دام  04فد  

 . ين ماض ي بوالية ألاغواطا  ربفداة املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو 
 

 .لإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةا، دددددإ رددددرا املإصددددددوم ف  ال إ ددددددع ا  :1 املاد ة
 

 .0204 ارس صنة  41املواف   4110شددعدبان  ام  1ردال دد ازددإ ف   ر إ ح                   
  

  بد العزيز جراد                                          

 

 

 ه2441شعبان  اف  3     مؤر  107-21مرسوف تي ي   رق  

، يتضموون إنشاء معهد وطني لكووتويوووويووون املت و وو  1212مار  سية  27 املوافو  

 .لألسووك  الوو وواةووووة بووردارة الووشوووؤون الوودييويووة وألاوقوواف
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 إن الوزير ألاول،

 رنا        إ إ وو إ املالةة   –

  نه ( 0الل إع )141 و 5-112ومددنددا   دد   الدددصدندور  ال صةد دددا الددد داد دددان  –

واملنعفد  ر دوان ن  1984اولةو صنة  1املواف   1404شددوال  ام  1الد ير  فددي  17-84وم دد ددنددضدى الددد دداندددون ر ددم – 

 املالةة  املعدل واملن م 

 2020ديسددددددد    صدددددددنة  14املوافددددددد   1442  ددددددداد  ألاولددددددد   دددددددام  44الدددددددد ير  فددددددد   16-20وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر دددددددم –

  2021واملنض    انون املالةة لسنة 

   صدددنة ديسدد  01املوافدد   1441املددير  فدد  أول   دداد  ألاولدد   ددام  370-19وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر دددم  –

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  2019

 2021ف  اادددددددددإ صدددددددددنة  04املوافدددددددد   1442ر دددددددددب  دددددددددام 9املدددددددددددير  فددددددددددي  78-21وم دد دندضدددددددددى الدددددددددد إصوم الدإزدددددددددداس ي ر دددددددددددم –

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اولةددو صددنة  41املوافدد   1419رمةددز ألاول  ددام 19املددير  فدد   227-98وم دد ددندددض   الد ددإصددددوم الندنلدةدددر  ر ددم –

 .واملنعف  رنل ا  الدولة لفنجه    املعدل واملن م

  : يرس  ما يأتي
 

 دددددددرس أربع ازدددددة وي يددددددة وي دددددانون  فةونددددددا  فدددددزا ن دددددداد د 0204افغدددددد   ددددد     انةددددددة صدددددنة  :و ووووو ألا املوووووادة 

ويدد يدددددة ويدد دداندددددون ور  دددة رإندددا    ددددررا أربع ازدددة ( د 111.142.222)وصدددبع ازة و  دددإع آال  داندددار 

 فدددي الندلدد دددا  ذا  ال دابز النندائي  ةددان ( د 111.142.222 ) ددفددةددونددا وصبددعد دازددة و  دإع آال  دادنددار

 14املوافددددد   4110 دد دددداد  ألاولدد   دددددام 44الدد ددددددير  فددددي 44-02املندد دددو   ددفدةدهدددددا فددددي الدد ددانددددددون ر ددددددم )

 .املمح  بنرا املإصوم “أ“ دبدد ددا لفدجدددول ( 0204واملندضد    ددانددون املالددةدة لددسدندة  0202ديددسد دبدإ صنة 
 

ا ن اد دفز أربع ازة وي يدة وي دانون  فةوندا وصدبع ازة و  دإع  0204اخ ج مل  انةة صنة : 1املادة 

دة رددإنددا د   دررا أربع ازة ويدد يدددة ويدد دداندددون  ددفددةددوندددا وصبددعد دازددة ور دد ( د 111.142.222)آال  داددنددار 

املنددد و   ددفددةدهددددا )ادد ددةدددددان فدد  النددلددد ددددا  ذا  الددد ابز الننددائي ( د 111.142.222 )و  ددإع آال  دادندددار

 ه 2441شعبان  اف  0     مؤر  220-12مرسوف تي ي   رق  

 ، يووعدل توزيع ن قات ميزانية الدولة لكتجهيز1212مار  سية  12املوافو  

 .حسع كل قطاع 1212لسية  
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 املوافددددددددددددددددددددد   4110 دد دددددددددددددددددددددداد  ألاولددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددام 16الددددددددددددددددددددددد ير  فددددددددددددددددددددددددي 44-02فدددددددددددددددددددددددي الددد دددانددددددددددددددددددددددددون ر ددددددددددددددددددددددددم 

 .املمح  بنرا املإصوم“ب“ ب ا لم دول ( 0204واملنض د   انون املالةة لسنة  0202ديس    صنة  14
 

 .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةة ص ةا، ددددددإ ردددددرا املإصددددددوم ف  ال إ دددددع الإ  :3املادة 
 

 .0204 ددارس صنة  02املددوافدد   4110شدعدبان  ام  4ر ردالدج ازإ ف  حإ                   
 

  بد العزيز جراد                   

 

  ووووووووووووووووووووووووووواملةح
 مساهمات م ائية "أ  "الجدول 

 

 

 (رآال  الدنان  )                                                                                       

 القطاع
 املبالغ املكغاة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 111.142 111.142 .احنةا ي لنل ا  غ    نو عة -

 403.722 403.722 :................................وعوووووووواملجم

 

 مساهمات م ائية"ت "الجدول  

 (رآال  الدنان  )                                                                                      

 القطاع
 املبالغ امل   ة

 ر  ة البرنامج ا تماد الدفع
 111.142 111.142 .امل، آ  ال ا داة الا ن اداة وإلادار ة-

 403.722 403.722 :............................املجموووووووووع
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 4110شعبان  ام  41 الخ يس                      14العدد الجريدة الرسمية 

 0204املواف  أول أفإ   صنة                 

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،

  نه ( 0الل إع (414و  1 -440رندددا      الدصددنور  ال صةددد ا الد ددداد ددان  –

واملنضدد    ددانون  4144اونةددو صددنة  1املوافد   1386صددددلإ  ددام  41الد ددددير  فدد   414-44وم  ندددددض   ألا دددددإ ر دددددم  –

 الع وما   الد عدل والد ن م 

 4111اددنااددددددإ صدددددنة  04املددوافدددددد   4121 ددد ددددددداد  ال ددانددددددةة  ددددددام  1الد ددددددددير  فدددد   21-11وم  ندددددددض   ال ددداندددددددون ر دددددددم  –

 والد ددندعف  رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع   

  4111اونددددددددددددددددةو صددددددددددددددنة  01الد دددوافددددددددددددددددد   4141رمةدددددددددددددز ألاول  دددددددددددددام  1الدددددددددددددد ير  فدددددددددددددد   24-11ر  نضددددددددددددد   ال دددددددددددددانون ر ددددددددددددددم –

 الر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غدددددددد ت صددددددددنة  1الد ددوافدددددددد   4100 ددد ددددددددداد  ألاولدددددد   دددددددام  41الد ددددددددير  فدددددد   41-24وم  دددددددنض   ال ددداندددددددددون ر دددددددددم –

 والد ددنددضدد د   و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

 0221غددددد ت صدددددنة  41الد ددوافددددد   4101م اة  دددددة دد دددداد  ال داندددد 01الد دددددير  فددد   21-21ر  ندددددض   ال دداندددددون ر دددددم  –

 والد ددنددعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والد نض    0224اولةو صنة  41الد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21-24وم  نض   ألا إ ر م –

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  

واملنعفدددددد   0244اونةدددددو صدددددنة  00الدددددد واف  4110ر دددددب  دددددام  02الدددددد ير  فددددد   42-44وم  نددددددددض   ال دددانددددددددون ر ددددددددم  -

 رالبفداة 

والد ندددعف   0240فبددددإااإ صدددنة  04الد دددواف   4111رمةددز ألاول  ددام  01الددد ير  فدد   21-40وم  نضد   ال ددانون ر ددم –

 رالوالاة  

والد نعف  رالصدحة   0241اولةو صنة  0الد واف   4111شوال  ام  41ف  الد دير  44-41ر م  وم  نض   ال انون -

 املعدل واملن م 

 0241غ ددددددت صددددددنة  1املوافدددددد   4111ر ضددددددان  ددددددام 26املددددددير  فدددددد   011-41وم  نضددددد   الد إصددددددددوم الإزاصدددددددددي ر ددددددددددم –

   0221 ااو صنة  01  الد عددن ددددع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح ال دددحددةة الدولددةة 

 ه2441شعبان  اف  27     مؤر  231-21مرسوف تي ي   رق  

تيييي تدابير ن اف الوقاية من انتشار وباء  ، يتضموون1212مار  سية  32 املوافو  

 .ومكافحته(21 -كوفيد)فيرو  كورونا 
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ديسددددد    صدنة  01الدددد واف   4114الدد ير  فد  أول   داد  ألاولد   دام  112-41صدددي ر دددددم وم  نض   الد إصدددوم الإزا-

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنضد    0204ف  اادإ صدنة  04املوافد   4110ر دب  دام  1املدددير  ف   11-04وم  نض   املإصوم الإزاصدددي ر ددددم –

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 0202صدددنة   دددارس 04الد وافدددد   4114ر دددب  دددام  04الدددد ير  فددد   41-02وم  نضددد   الدددد إصوم الننلةدددر  ر دددم  – 

 و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره (41 – وفدددةد )واملدنعف  رندار   الو ددددداادددة  ددد  ان  دددار ومدددا  فةدددإوس  دددوروندددا 

  :يرس  ما يأتي
 

دد دددددددام الدددو ددددااددددة  ددددد  ان دد ددددددار ومددددددددا  فدددةدددددددددإوس نينددد  رددرا الد ددددإصوم  لدد   ددددكةة   دددداردددددد    :ألاو وو  املووادة 

و كافحنددددددده  فددددددد  ظدددددد  الن ةدددددددد را حكدددددددام الإا ةدددددددة  لدددددد  الحددددددددددلاظ  دددددددد   صدددددددددحة ( 41 – وفةدددددددد ) ددددددددددددددددورونا 

 .د إ الننددد دددار ف  وس  ورونادددوا ددن ن وحدد دداانددده    أ   د الدد
 

 :ا     نحو آلاتياو ( 41)يعدل   دإا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد ملدع   سة   إ  :1املادة 

  لدددد  غااددددة السددددا ة الإابعددددة   ددددإ  سددددا ا بدددد    ددددإا  الم ددددإ ال  ئددددي الددددد ن ل   دددد  السددددا ة الحاداددددة ا -

 را نة وبسكإع والبفةدع و بسدددددددددددة  : آلا ةدددددددددددة (1)ال سدددددددددددز الوالادددددددددددا   ددددددددددد  صدددددددددددباو الةدددددددددددوم الدددددددددددد وال     ددددددددددد 

 و     ووو  وال  ازإ  و ةج   وصةد  رفعباس  وورإان 

أدرار  والدد دددددف   : آلا ةددددة ( 11)ال اخددددج   ددددإا  الم ددددإ ال  ئددددي املن لدددد  الوالاددددا  ال سددددز وألاربعدددد ن  –

سددددددددان  و ةددددددددار   وال فلددددددددة  وألاغدددددددواط  وأم الددبددددددددددوا    ومجااددددددددة  وب ددددددددار  والبددددددددو إع  و ا نرسددددددددت  و ف 

وصددددددد ة   وصدددددددعةدع  وصدددددددكةكدع  و ناردددددددة  و املدددددددة  و سدددددددن ةنة  واملدادددددددة  و سدددددددنرانم  والدددددددد سةفة  

و عسكإ  وور فة  والبةي  و اف     ومإ  رو إ إ    ومو ددإداس  وال ار   و ندو   و يس سدةفت  

 دددددددددددددددددددد    والندددددددددددددددددددددعا ة  والددددددددددددددددددواد   و ، ددددددددددددددددددفة  وصددددددددددددددددددددوب أرددددددددددددددددددددإاس  و ةددددددددددددددددددددباوع  و ددددددددددددددددددددةفة  و ددددددددددددددددددددد ن الدفد

 و دددددد ن   وشدددددد،ت  وغإدااددددددة  وغف دددددد ان  و ة ة ددددددون  ومددددددإ  رددددددا،   خنددددددار  وأوالد  دددددد ل  ومنددددددي  بدددددداس  

 .و ن صال   و ن   ام  و و إ   و انت  واملر    واملنةعة
 

الو دددعدددةة ا ك  الوالع  بعدد  واف ة السددف ا  املخن ة  ا خداذ  د  النددددددار   الردي   ددددنض نا  :3املادة 

ال دددددحةة لكددد  والادددة  ال صدددددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو ًحةا أو أ ث   الري
ً
 .ت هد ريرا لفعدو   رفداة أو  كا

 

  ددددد  ندددددوو  ددددد   ج عدددددا  ألاشدددددخا  والحلددددد       إا  ح إا ددددددد   ددددد   ا ددددد   دددددإاب الدددددو   :4 ةاملووووواد

     .لعازفةددة  وال صددة ا حلدد   الدد وا  والخنددان  و ددرا النج عددا  ر ناصددبة ال ندداوا أو الددد ناصبا  ا/و

 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 
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      بة  الع وما  النن ة ةة  دد املخدالل ن  و درا  دد  دالكي ألا دا   الردي تسدن ب  ردرس  والع  

 .النج عا 
 

ألاصددددبو ةة  املنعف ددددة رن ددددام  العاداددددة وألاصددددواب ب ددددى   ب ددددة الندددددار   الخاصددددة را صددددواب  :7املووووادة 

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخن دددة لفنددحددددد    ددد  الالنددددد ام رنددددداردددد   الو ددددددااة والح اادددة  و دددرا   بةدددد  

 . ن ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل الع وما  املن و 
 

  دددارددةدددددددإ الو ددااددددددددة والحدد دداادددددددة ألا ددددددإ  الد نددخددددددددرع فدددددد    ددددددددار ندد ددددددددام الو ددددددددااة د ى   ددبدددددددد ة  دددددددد بدددددد  :0ملووووووادة ا 

  . ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحددنه  الد ن و ( 41 – وفددةد ) دد  ومددا  فةددإوس  دوروندا  
 

 .0204سدددإ  أحكددددام رددرا الد إصدددوم ارندددددا   ددد  أول أرإ   صنة ت :7املادة 
 

دا  إا ةا، إ ررا املإصوم ف  ال إ دع الإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة  :0 املاد ة
م
  .ة ال عبةةال

 

 .0204 ارس صنة  14املواف   4110شعبان  ام  41رال  ازإ ف   ر إ ح                    
 

  بد العزيز جراد                                 
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 4110شعبان  ام  04 ألاحد                                 25العدد الجريدة الرسمية 

 0204أفإ   صنة 1املواف                          

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 الع إانةة ردندا   دد     ددإ ددإ وو ددإ الددا دفدةة وال  دا دا  املحفدةدة والتنةئة  –

  نه ( 0الل إع )414و 1-440ومددنددا   ددد   الدددصدنددور  ال صددةدد دددا الدد ددداد دددان  -

 واملنعفدد  رالو ااددة  0202غ ددت صدددنة  12املدددواف   4110 حددإم  ددام  44املددير  فدد   21-02وم  نضدد   ألا ددإ ر ددم  –

      ارا  ألاحةا  و كافحتنا 

ديسدد    صدددنة  01املوافدد   4114املددير  فدد  أول   دداد  ألاولدد   ددام  112-41وم  نضدد   الددد إصوم الإزاسدد ي ر دددم  –

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنض    0204ف  ااإ صنة  04املواف   4110ر ب  ام 9املددير  فدي  11-04ر د ددندددض   الد دإصددوم الدإزددداس ي ر ددم –

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

ديدسد دبددإ صدندددة  00املددوافددد   4112رمةدددز الدد ددداشي  دددام  41املدير  فد   114-41وم دد ددنددض   املدإصدددوم الندندلدةددر  ر دددم  – 

 املحفةة والتنةئة الع إانةة  وال  ا ا  احدد ص حةا  وو إ الدا فةة الر  0241
 

  : يرس  ما يأتي
 

 حددددإم  ددددام  44املددددير  فدددد   21-02 دددد  ألا ددددإ  ر ددددم  41و 44و 1 د بددةدددددد ا  حكددددام املددددواد  :ألاو وووو  املووووادة 

واملدر ور أ د س  يندد  ردرا املإصدوم  لد   حدادد ت دكةفة الم نددة  0202غ دت صدددنة  12املدددواف   4110

 .الو نةة والم نة الوالزةة لفو ااة      ارا  ألاحةا   و ةلةا  ص  ر ا
 

 

 

 

 

 

 

موووار   11املوووافووو   2441 وواف  شعبان 27     موووؤر  213-12مووورسووووف تويو ويوو   رقو  

، يووحوودد توشييوكووة الةجيووة الوطيية والةجية الوالئيوة لكوقايوة 1212سوويووة   
.من   ابووات ألاحياء وكي يات سيرهما  
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 ال  ل ألاول 

 الةجية الوطيية لكوقاية من   ابات ألاحياء 

 القس  ألاول 

 التشييكة
 

 :   ك  الم نة الو نةة الري اإأصها الوو إ املكف  رالدا فةة أو    فه     :1املادة 

 : عيوان الوزارات - 2

         وو إ العدل  حافإ ألا نام    –

 الدينية،مم ل  ن الوزير املككي بالشؤون  – 

         الوو إ املكف  رالت رةة الو نةة  – 

         الوو إ املكف  رالنعفةم العال  والبحث العفمي  – 

         الوو إ املكف  رالنكو   والنعفةم املهنة ن   – 

         الوو إ املكف  رال  افة  –

         الوو إ املكف  رال باب   – 

 ال  اد واملواص   السفكةة وال صفكةة         الوو إ املكف  ر –

         الوو إ املكف  رالنضا   الو ني وألاصإع  – 
         الوو إ املكف  رالع إان  –

         الوو إ املكف  راال  ال  – 

         الوو إ املكف  رالصحة  – 

 .        الوو إ املكف  رال  رة  – 
 :العمومية عيوان إلادارات واملؤسسات  – 1
         املداإ ة العا ة ل    الو ني  –

          ةادع الدرك الو ني  –

         الداوان الو ني ملكافحة املخدرا  و د اننا  – 

         املعهد الو ني لفصحة الع و ةة  – 

 .        املجفس ألا    لف باب – 

 :  عيوان املجتمع املدني -3

 .ال  عةا  الو نةة الناش ة ف   جال الو ااة    العن  وآلافا  الا ن ا ةة   ( 0)    ن  –
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 :  عيوان الي اءات – 4
  عت   ركلا تن ا ف   جال  فم إلا إام ( 0)شخ ينان  –

  خنج ف   فم الا ن او  – 

 . خنج ف   فم النلس – 

شددددخج ا دكددندددده رحدكددددددم  ا كددد  الم ندددة الو نةددددة أن ت دددك  أفددددوا    ددد   و دددو ا ةة  وتدسددندددددع ن ردددددأ 

 . لددا  ه   دسدا دتنا ف  أشرالها
 

املكفدد  رالدا فةددة  رنددا    دد  ا تدد او   دد  الددوو إ أ ضددا  الم نددة الو نةددة ر و ددب  ددإار يعدد ن  :3املووادة 

صدددددنوا   ارفددددددة ( 1) ددددد  السدددددف ا  أو الهةئددددددا  أو ال  عةدددددا  أو املن  ددددددا  الردددددي ا بعوننددددددا  ملددددددع يدددددد ث 

 .لفنجداد

 ددداو  هددددع أحدددد ألا ضدددا   اخفلددده  ضدددو  دادددد وفددد  ألاشدددكال نلسدددها  لددد  غاادددة ان ضدددا  وفددد  حالدددة ان 

  .العهدع

 .صام اجب أن  كون مل     ال  ا ا  الووار ة ر بة   ار 
 

 القس  ال اني 

 كي يات السير
 

 ددإا  فدد  السددنة  وفدد  دورع غ دد   اداددة  ف ددا ( 1) جن ددز الم نددة الو نةددة فدد  دورع  اداددة أربددز  :4املووادة 

 .د ت الحا ة  ل  ذلة  رنا      اصند ا     رزيسها
 

و إصدددفه  لددد  أ ضدددا  الم ندددة الو نةدددة  بددد  يددعدددددد رزديددددس الم دندددددة  ددددددول أ د ددددال الا ن ا دددا   :7املوووادة 

 . او ا     ألا        ار خ الا ن او (41)  سة   إ 

 .أاام( 1)ي انةة و  ك    فةج ررا ألا   ف  الدورا  غ   العاداة دون أن ا      
 

 .تعددد الم دنة الو نةة ن ا هددا الددا د   و د ادب  فةه :0املادة 
 

 . د ود الم دنة الو ندةة ردأ داندة  ندوالردا امل الدح املخن ة لفووارع املكفلة رالدا فةة :7املادة 
 

 تدعدددددددددد الم دنددددددددة الدو نددددددددةة  د دار دددددددددإ دور دددددددددة  ندضدددددددد   ح دةدفددددددددة ش دددددددا اتنا فددددددد   جدددددددال الو اادددددددة  :0املوووووووادة 

  دددددد    ددددددارا  ألاحةددددددا  و كدافحندهدددددددا و ندددددددم  ددإ دهدددددددا  ددددددد   الدوو دددددددإ ألاول  وتدعدددددددد  د دإ دددددددإا صددددددنو ا يعددددددإ  

 .    رزيس ال  هور ة
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 ال  ل ال اني 

 ألاحياءالةجية الوالئية لكوقاية من   ابات 
 

 . د داردددددددددددددا  ألاحدةدددددددددددددا     دددددددددددد   سددددددددددددنو  الوالاددددددددددددا  ل ندددددددددددددة والزدةدددددددددددددة لفدو داادددددددددددددة  ددددددددددددد   حددددددددددددددث: 1 املووووووووووووادة

اددددنم  ن دددديب الم نددددة الوالزةددددة  ف ددددا ا نضددددت الضددددإورع ذلددددة ر و ددددب  ددددإار  دددد  والدددد  الوالاددددة املخددددنج 

 .  فة ةا
 

 القس  ألاول 

 التشييكة
 

 :    فه     أو    ك  الم نة الوالزةة الري اإأصها الوال   :22املادة 

          داإ ة الت رةة  –

          داإ ة النكو   والنعفةم املهنة ن  – 

          داإ ة الع إان   – 

          داإ ة ال  رة   –

 مم ل  ن مديرية الشؤون الدينية وألاوقاف، – 

 والإ ا ة          داإ ة ال باب  – 

          داإ ة ال  افة  – 

          داإ ة الصحة  – 

          داإ ة ال، اط الا ن اع  والنضا    – 

          ج و ة الدرك الو ني  – 

           ال  ألا   الوالئي  – 

         ال  عةا  املحفةة الناش ة ف   جال الو ااة    العن  وآلافا  الا ن ا ةة  – 

         ل ان ألاحةا   – 

  ننخب    املجفس ال عىي الوالئي  –

  خنج ف   فوم إلا إام  – 

  خنج ف   فم الا ن او  – 

  . خنج ف   فم النلس –

 .ا دكددد  أن تسدندع ن الم دندة الدوالزدةددة رددأ  شخدج اد دكددنه رحكم  لا  ه  أن يسا درا ف  أشرالها
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 الددددوال   رندددا    ددد  ا تدددد او  ددد  السددددف ا يعددد ن أ ضددددا  الم ندددة الوالزةدددة ر و ددددب  دددإار  ددد    :22ة املووواد

 .صدددددددددنوا   ارفدددددددددة لفنجدادددددددددد( 1)أو الهةئددددددددا  أو ال  عةدددددددددا  أو املن  دددددددددا  الرددددددددي ا بعونندددددددددا  ملددددددددددع يدددددددد ث  

وفددد  حالدددة ان  ددداو  هددددع أحدددد ألا ضدددا   اخفلددده  ضدددو  دادددد وفددد  ألاشدددكال نلسدددها  لددد  غاادددة ان ضدددا  

 .العهدع
 

 

 لقس  ال انيا

 كي يات السير 
 

فدد ا ( 1 ) جن ز الم نة الوالزةة ف  دورع  اداة أربز :21ة املاد 
م
 دإا  فد  السدنة  وفد  دورع غ د   ادادة  

 .د ت الحا ة  ل  ذلة  رنا      اصند ا     رزيسها
 

أ ددضددا  الفدجدنددة الدوالزددةددة  دبدد  يدعددد رزديدس الفدجدندددة  دددول أ د ددال الا ن ا ددا  مو ددإصدفدده  لد   :23املادة 

    .او ا      ألا        ار خ الا ن او(41) د دسة   إ 

 .أاام( 1)ف  الدورا  غ   العاداة دون أن ا      ي انةة  و  ك    فةج ررا ألا  
 

 .تعدد الفدجدنة الدوالزدةدة ند دا دهدا الددا    و  ادب  فةه :24املادة 
 

 .اةالدم دندة الدوالزةدة ردأ داندة  دندوالرا  د دال  ألا انة العا ة لفوال   د ود :27املادة 
 

 الم نددددة الددوالزدةدددة  دد دار ددددإ دور دددة و د دإ ددددإا صدددنو ا  ددد    ةددةم و دددعةة   دددارا  ألاحةدددا   دتدعدددددد :20املووادة 

 .ف  الوالاة و ا  م  نجاوس لفو ااة  ننا
 

أاددام ( 1)الو نةددة لفو ااددة  دد    ددارا  ألاحةددا  فدد  أ دد  ي انةددة و إصدد  رددرس الن ددار إ  لدد  رزدديس الم نددة 

 .    ار خ ا ننام أشرال الا ن ا ا 
 

 ت ددددد   نل دددددا  تسدددددة   الم ندددددة الو نةدددددة والم ندددددة الوالزةدددددة لفو اادددددة  ددددد    دددددارا  ألاحةدددددا  :27املوووووادة 

 .ف     انةة تسة   الووارع املكفلة رالدا فةة
 

 ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةلم  هور  ص ةةاد،د دإ رددرا املددإصددوم فدي ال ددإ ددددع الدإ  :20املادة 
  

 . 0204 ارس صنة  01املواف   4110شعبان  ام  41حإر رال  ازإ ف                        
 

  بد العزيز جراد                                                                               
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 ه4110ر ضان  ام  0ألاربعا                            10العدد الجريدة الرسمية 

 0204أفإ   صنة  41املواف                                         

 

 

 

 
 

 

  إ ن رئيس الجمهورية
  نه ( الل إع ألاول ) 414و 1-14رنا      الدصنور  ال صة ا الد اد ان  – 
واملنعفدددد   4112أرإ ددددد  صنددددددة  04املوافددددد   4142ر ضددددان  دددددددام 01الد دددددير  فدد    44-12وم  نضدددددى ال اندددددون ر ددددم  – 

  نه  11و 14و 12بع  ا  الع    املعدل واملن م  ال صة ا املواد 
الدددر  احدددد املدع  4111انااددإ صنة  44فد  املوا 4141ر ضددان  ددام  0الد ددير  ف   21-11وم  نضدد   ألا دددإ ر ددم  – 

 ال انونةة لفع   
 0224اولةدددددددو صندددددددة  41املوافددددددد   4101  دددددددداد  ال انةدددددددة  ددددددددام  41الد ددددددددددير  فددددد   21-24وم  نضددددددددددى ألا دددددددددإ ر ددددددددددم  – 

 واملنض دد  ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 
 0244نوف بدددددإ صندددددة  01املوافدددددد   4111 حددددددإم  ددددددام  1الدددد ير  فدد   121-44الإزاسددد ي ر دددم وم  نضدد   الدددد إصوم  – 

 الددر  احدد ألا إ الو ني ألادشى املض ون 
 0241ف  اادددإ صندددة  1املوافددد   4114رمةددز ال اندددي  ددام  41الد ير  ف   11-41وم  نض   الد إصوم الننلةر  ر م  – 

 الدددر  احددد العناصددإ املكوندددة ل  دددإ الو ندددي ألادندى املض ددون  املن م 

  : يرس  ما يأتي

احددددد ألا ددددددإ الو نددددددي ألادنددددددى املض دددددددون املوافددددد  ملدددددع   دددددد   انونةددددة أصدددبو ةة  ددددررا  :ألاو ووو املوووادة 

 ( د  02.222)ال دددهإ  بع دددإ   ألددد  دانددددددار صدددا ة فددد   411311صدددا ة  وردددو  دددا يعدددادل  (12)أربعدددون 

 .داندددار لسا ة     441311ف  ال هددإ أ   دددا يعدددادل 
 

  فردددددددددددى   ةدددددددددددز ألاحكددددددددددددام املخاللدددددددددددة لهدددددددددددرا املددإصددددددددددوم  ال صةدددددددددد ا الد إصددددددددددوم الإزاصددددددددددي ر ددددددددددم  :1املووووووووادة 

الددددر  احدددددد ألا ددددإ الددو ني  0244نوف بددددإ صنددددة  01املدوافدددد   4111 حددإم  دددددام  1الد ددددير  فدد   44-121

  .ألادشى املض ون 
 

 .0202صنة  أول اونةو يسدددإ   لعددددول رددددرا املإصدددوم ارنددددا   ددد   :3املادة 
 

 .ة عبةلا ص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةةا، ددددإ ردددددرا املإصدددددوم ف  ال إ دددددددع الإ  :4املادة 
 

  .0204أرإ دد  صنة  1املوافدد   4110شعبدددان  ددام  01رال  ازدددإ ف   ر إ ح                
 

  بد املجيد تبون                                                                                          

 

أبريوووووول  7املوووووووافووووو   2441شعبان  اف  14     موووؤر  237-12مرسووووف رئاسوووي رقوووو  

  .، يحوووووودد ألاجوووووور الوطني ألادنى املضمون 1212سيووووة 
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 ه4110ر ضان  ام  4ألاحد                                    11العدد الجريدة الرسمية 

 0204أفإ   صنة 41املواف                             

 

 

 

 

 

 

 إن الوزير ألاول،

  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440رندددا      الدصدددنور  ال صدةددد ا الد ددداد ددان  – 

واملنضددد    دددانون  4144اونةدددو صدددنة  1املوافددد  1386صددددددلإ  دددام  41الد دددددددير  فددد   414-44وم  نددددددض   ألا ددددددإ ر دددددددم – 

 الع وما   الد عدل والد ن م 

والد ددندددعف   4111اددناادددإ صدددنة  04املددوافددد   4121  داد  ال انةدة  ددددام  1املددير  فد   21-11ر  ندددض   ال دانون ر دم –

 رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع   

  4111اوندددددددددددددددددةو صددددددددددددددنة  01الد ددددوافدددددددددددددددددد   4141رمةددددددددددددددز ألاول  ددددددددددددددام  1الددددددددددددددد ير  فدددددددددددددد   24-11ر  نضدددددددددددددد   ال ددددددددددددددانون ر ددددددددددددددم -

 الر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غدددددددددد ت صددددددددددددددنة  1الد دددوافدددددددددددد   4100 د ددددددددددداد  ألاولددددددددد   ددددددددددددام 41فددددددددد  الد ددددددددددير  41-24وم  ددددددددددنض   ال دددددددددانون ر ددددددددددم -

 واملنض    و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

والد نددعف   0221غددد ت صدددنة  41الد ددوافدد   4101  اد  ال انةدة  دددام 01ف  املير  21-21ر  نض   ال انون ر م -

 ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والد نض    0224اولةو صنة  41الد واف  4101  اد  ال انةة  ام  41د ير  ف  ال 21-24وم  نض   ألا إ ر م  –

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفددددد   0244اونةدددددو صدددددنة  00الدددددد واف  4110ر دددددب  دددددام  02الدددددد ير  فددددد   42-44وم  نددددددددض   ال دددانددددددددون ر دددددددم  –

 رالبفداة 

والد ندددعف   0240فبدددإااإ صدددنة  04الد ددواف   4111رمةدز ألاول  دام  01الد ير  ف   21-40وم  نض   ال انون ر م  –

 رالوالاة 

والد نعف  رالصدحة   0241اولةو صنة  0الد واف   4111شوال  ام  41ف  الد دير  44-41ر م  وم  نض   ال انون -

 املعدل واملن م  

 0241غ ددددددت صددددددنة  1املوافدددددد   4111ر ضددددددان  ددددددام   04 ر  فدددددد املددددددي  011-41وم  نضدددددد   الد إصددددددددوم الإزاصدددددددددي ر ددددددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عددن ددددع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح ال دددحددةة الدولددةة 

 

 أبووريوول  27املوووافوو   2441رمضان  اف  3     موؤر  242-12مرسووف تيو وي   رق  

 ،يتوضوموون تمديد توودابوووير ن وووواف الوقوووايوووة من انتوووشار وباء فيرو  كورونا 1212سوويووة 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )
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ديسدددد    صدنة  01الددددد واف   4114الدد ير  فد  أول   داد  ألاولد   دام  112-41وم  نض   الد إصددددوم الإزاصددددي ر دددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

واملنضد    0204فدبدإاادإ صدنة  04املوافد   4110ر دب  دام 1املدددير  ف   11-04وم دد ددنض   املدإصددوم الإزدداصدددي ر دددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 0202 دددددارس صدددددنة  04الد وافددددد   4114ر دددددب  دددددام  04الدددددد ير  فدددد   69-02وم دد دنددضدددددى الد ددإصددددددوم الندندلدةددددددر  ر دددددم -

و كافحنددددده  و ج دددددوو الن دددددو  ( 41 – وفدددددددددةد )واملددددددنعف  ردددددندددداردةددددددإ الددو دددددااددددددددة  دددددددد  انددددد  ددددددددار ومددددددددا  فدددةددددددددإوس  دددورونددددددددا 

 ال ح ة ره 

  : يرس  ما يأتي

دددددإوس الد دددإصددددوم  ل    داد  ددددددارددددددد    ندددد ددددددام الدددددو ددددداادددة  دددد  ان دد ددددددددار ومددددددا  فددةدددديند  ررا  :ألاو   املادة 

 و كافحندددددددددددددددده  فددددددددددددددددد  ظدددددددددددددددد  الن ةدددددددددددددددددد را حكددددددددددددددددام الإا ةدددددددددددددددددة  لدددددددددددددددد  الحددددددددددددددددددلاظ ( 41 – وفةدددددددددددددددددد ( ددددددددددددددددددددددددددورونا

 .هددم    أ   دد إ الننددد دددار ف  وس  ورونا دد   صدددحة الددد ددوا دن ن وحدد ددااندد
 

 :آلاتي    النحو  ااو ( 41)  سة   إ  ملدع يعدل   دإا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد  :1املادة 

  لدددد  غاادددددة السدددددا ة الإابعدددددة   دددددإ  سدددددا بدددد    دددددإا  الم دددددإ ال  ئددددي الدددددد ن ل   ددددد  السدددددا ة الحاداددددة ا -

را نة وبسكإع والبفةدع و بسددة  و  دد   ووو  : آلا ةددة (1)ال سددز الوالاددا   د  صددباو الةددوم الددد وال     دد  

 وال  ازإ  و ةج   وصةد  رفعباس  وورإان 

أدرار  والدد دددددف   : آلا ةددددة ( 11)ال اخددددج   ددددإا  الم ددددإ ال  ئددددي املن لدددد  الوالاددددا  ال سددددز وألاربعدددد ن  –

سددددددددت  و ف سددددددددان  و ةددددددددار   وال فلددددددددة  وألاغدددددددواط  وأم الددبددددددددددوا    ومجااددددددددة  وب ددددددددار  والبددددددددو إع  و ا نر

و سددددددددن ةنة  واملداددددددددة  و سددددددددنرانم  والدددددددددد سةفة  وصدددددددد ة   وصددددددددعةدع  وصددددددددكةكدع  و ناردددددددددة  و املة 

و عسكإ  وور فة  والبةي  و اف     ومإ  رو إ إ    ومو ددإداس  وال ار   و ندو   و يس سدةفت  

ن الدفددددددددد    والنددددددعا ة  و دددد ن   وشددددد،ت  والددددواد   و ، ددددفة  وصددددددوب أرددددددإاس  و ةددددددباوع  و دددددددةفة  و ددددددد 

 وغإدااددددددددددددددددددددة  وغف دددددددددددددددددددد ان  و ة ة ددددددددددددددددددددون  ومددددددددددددددددددددإ  رددددددددددددددددددددا،   خنددددددددددددددددددددار  وأوالد  دددددددددددددددددددد ل  ومنددددددددددددددددددددي  بدددددددددددددددددددداس  

 .و ن صال   و ن   ام  و و إ   و انت  واملر    واملنةعة
 

ا خدداذ  دد  النددددددار   الرددي   دددددنض نا الو دددعددددةة  ا كدد  الوالع بعددد  واف ددة السددف ا  املخن ددة :3ة املوواد

ال دددددحةة لكددد  والادددة  ال صدددددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو ًحةا أو أ ث   الري ت هد رير 
ً
 .لفعدو   ارفداة أو  كا

 

أو /شددددددخا  والحلدددددد   و دددددد   ج عددددددا  ألاا دددددددد   دددددد   ا دددددد  الت اب   ددددددإا  د ددددددإ  دددددد  نددددددوو  :4ة املوووووواد

 .الد ناصبا  العازفةة  وال صة ا حل   ال وا  والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا 
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 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 

كي ألا دا   الردي تسدن ب  ردرس والع         بة  الع وما  النن ة ةة  د املخالل ن  و درا  دد  دال

 .النج عا 
 

وألاصددددواب ألاصددددبو ةة  املنعف ددددة رن ددددام  ب ددددى   ب ددددة الندددددار   الخاصددددة را صددددواب العاداددددة  :7ة املوووواد

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخن دددة لفنددددحدددددد    ددد  الالنددددد ام رندددددارددددد   الو ددددددااة والح اادددة  و دددرا   بةددد  

 .ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن ف نا  الع وما  املن و 
 

  دبددددد ى   ددبددددددد ة  دددددد   دددارددةددددددإ الو ددااددددددة والحدد دداادددددة ألا ددددإ  الد نددخددددددرع فدددد    ددددددار ندد ددددددام الو ددددددااة :0املووووادة 

 .  ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحدددنه  الد ن و ( 41 – وفددةد ) دد  ومددا  فةددإوس  دوروندا  

  .0204 أرإ   صنة 44تسإ  أحكام ررا املإصوم ارنددا   دددد   :7املادة  
 

 .ص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةادددنددد دددإ ردددددرا املدددإصدددددوم ف  ال دددإ ددددددع الإ : 0املادة 
 

 .0204أرإ    صنة  41املواف   4110ر ضان  ام  1رال  ازإ ف   حإر                       

 

  بد العزيز جراد                                                                                            
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  0204 دددارس صددندددة  01املدددوافدد  4110شعبان  ام  41ف    ر و ب  إصوم رزاس ي  ير 

 لفهةئة الو نةة لفو ااة  ا ا  انر لنه أ ة   سبقاا  ووبووود الرزاا نه   هام  السةد 

 . لنكفةله روظةلة أ إ     اللساد و  كافحنه

 
 
 
 
 

 

 0204 ددددارس صدددندددة  01املدددوافدد   4110 ام  شعبان 41ف    ر و ب  إصوم رزاس ي  ير 

 .الو ني لممج والع إع   داإا  ا ا لفداوان سبقاا بد الرزاا  د لسددةا نيددعددد 

 

 
 

 

، 1212سية  مار  11 املواف  2441شعبان  اف  27     مرسوف رئاس ي مؤر   
.من ال ساد و مكافحتهلكهي ة الوطيية لكوقاية العاف إم اء مهاف ألامين  يتضمن  

 

 ، 1212مار  سية 29املواف   2441 شعبان  اف 27     مؤر مرسوف رئاس ي  

 يتضمن تعيين املدير العاف لكديوان الوطني لة   والعمرةو
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 ه4110ر ضان  ام  41الخ يس                              31العدد الجريدة الرسمية 

 0204أرإ   صنة 01املواف                           

 

 

 

 

 

 
  

 إن الوزير ألاول،
  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440رندددا      الدصدددنور  ال صدةددد ا الد ددداد ددان  –

واملنضدد    ددانون  4144اونةددو صددنة  1املوافدد   1386صدددددلإ  ددام  41الد دددددير  فدد   414-44وم  ندددددض   ألا دددددإ ر ددددم  –

 الع وما   الد عدل والد ن م  

 4111اددنااددددددددددإ صددددددددددنة  04املددوافدددددددددد  4121 ددد دددددددددددداد  ال ددانددددددددددةة  ددددددددددام  1الددددددددد ير  فدددددددد   21-11وم  ندددددددددددض   ال ددداندددددددددددون ر دددددددددددم -

    و ب الع   والد دندعف  رالو ااة الصحةة وألا 

  4111اوندددددددددددددددددةو صددددددددددددددنة  01الد دددوافددددددددددددددددد  4141رمةددددددددددددددز ألاول  ددددددددددددددام  1الددددددددددددددد ير  فدددددددددددددد   24-11وم  نضدددددددددددددد   ال ددددددددددددددانون ر ددددددددددددددم -

 الر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غدددددددد ت صددددددددددنة  1الد ددوافدددددددد   4100 ددد دددددددددداد  ألاولدددددد   ددددددددام  41الد دددددددددير  فدددددد   41-24وم  ددددددددنض   ال ددداندددددددددون ر دددددددددم -

 والد ددنددضدد د   و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

 0221غدددددد ت صددددددنة  41الد ددوافدددددد   4101 دد ددددداد  ال ددانددددددةة  ددددددام  01الد ددددددير  فدددد   21-21وم  ندددددددض   ال ددداندددددون ر دددددددم -

 والد ددنعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والدد نض    0224اولةدو صدنة  41الدد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21-24وم  نض   ألا إ ر م -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفددد   0244اونةدددو صدددنة  00الدددد واف   4110ر دددب  دددام  02الدددد ير  فددد   42-44وم  نددددددض   ال دددانددددددون ر دددددم  – 

 رالبفداة 

والدددد نعف   0240فبدددددإااإ صدددددنة  04الد ددددواف  4111رمةدددز ألاول  دددام  01الدددد ير  فددد   21-40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة 

والد نعف  رالصحة   0241اولةو صنة  0الد واف  4111شوال  ام  41الد دددير  ف   44-41وم  نض   ال انددون ر م -

 املعدل واملن م 

 0241غ ددددددت صددددددنة  1املوافدددددد   4111ر ضددددددان  ددددددام  26املددددددير  فدددددد   011-41وم  نضدددددد   الد إصددددددددوم الإزاصدددددددددي ر دددددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عددن دع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح ال دددحدةة الدولدةة 

ديسدددد    صددنة  01الدددد واف   4114الدد ير  فد  أول   داد  ألاولد   دام  112-41دددي ر دددم وم  نضد   الد إصددددوم الإزاصد-

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول   0241

 

أبريل  11الومواف   2441 رمضان  اف 27    مؤر  173-21مرسوووووف تي ووي   رق  

، يتضمون تيييي توودابوويوور ن وواف الوقووايووة من انتووشار وباء فيرو  كورونا 1212سوية 

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )
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واملنضدد    0204ف  ااددإ صددنة  04املوافد   4110ر ددب  ددام  1املددددير  فدد   11-04وم  نضد   املإصددوم الإزاصدددددي ر دددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل 

 0202صددددددنة   ددددددارس 04الد وافددددددد   4114ر ددددددب  ددددددام  04الددددددد ير  فدددددد   41-02وم  نضدددددد   الددددددد إصوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

و كافحنده  و ج دوو الن دو  ال ح دة  (41 – وفددددةد )واملدنعف  رندار   الو ددددااددة  ددد  ان  دددار ومدددا  فةدددإوس  ددوروندددا 

 ره  

  : يرس  ما يأتي
 

 دداردددد    نددد ددددددام الدددو دددااددددة  دددد  اننددد دددددددددار ومدددددددا  فدددةدددددددددإوس  ينددد  ردرا الد ددإصددددوم  لدد   ددددكةة  : ألاو وو املوادة 

 و كافحندددددددددددددددده  فدددددددددددددددد  ظدددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددد را حكددددددددددددددددام الإا ةددددددددددددددددة  لدددددددددددددددد  الحدددددددددددددددددددلاظ ( 41 – وفةددددددددددددددددد ) دددددددددددددددددددددددددورونا 

 . دد إ الن دد دددار ف  وس  ورونا  دداانددهدم    أ ح ددد   صددحة الددد ددوا دن ن و 
 

 :آلاتي    النحو اوم ( 04)و  إ    واحدملدع  إا  الم إ املن ل  و  دد  يعدل  :1ة املاد

بدد    دددإا  الم دددإ ال  ئدددي الدددد ن ل   ددد   نن ددد  الفةدد   لددد  غاادددة السدددا ة الإابعدددة  ددد  صدددباو الةدددوم ا -

أدرار  وألاغددددددواط  ومددا ددددددددنة  ومجااددددددة  والبفةدددددددع  : آلا ددةددددددددة ( 41)الدددددد وال     دددددد  الوالاددددددددا  ال سددددددز   ددددددإع 

و بسددة  و  دد   ووو  وال  ازددإ  و ةجدد   وصدد ة   وصددةد  رفعبدداس  و سددن ةنة  واملسددةفة  وور فددة  

 وورإان  ومو إداس  والواد   و يباوع  و و إ  

 الددد دددفددددددددددددد   :  دددةدددددددددددددة آلا( 11)اخددددددددددج   ددددددددددإا  الم ددددددددددإ ال  ئددددددددددي املن لدددددددددد  الوالاددددددددددا  ال سددددددددددز وال  يدددددددددد ن ال  –

أم الددبدددوا ددددددددددددي  وبسدددددددكإع  وب دددددددار  والبدددددددو إع  و ا نرسدددددددت  و ف سدددددددان  و ةدددددددار   وال فلدددددددة  وصدددددددعةدع  

وصددددددكةكدع  و نارددددددة  و املددددددة  واملداددددددة  و سددددددنرانم  و عسددددددكإ  والبددددددةي  و اف دددددد    ومددددددإ  رددددددو إ إ    

و ددةفة  و ددد ن الدفددد    والندددعا ة  و د ن وال ار   و ندو   و يس سةفت  و ، دفة  وصدددوب أردددإاس  

  وشدد،ت  وغإدااددة  وغف دد ان  و ة ة ددون  ومددإ  رددا،   خنددار  وأوالد  دد ل  ومنددي  بدداس  و ن صددال   

 .و ن   ام  و انت  واملر    واملنةعة
 

ةة عنض نا الو د وافد ة السدف ا  املخن ة  ا خاذ    النددددددار   الردي   ددددد دا كد  الوالع  بعدد :3املادة  

ال دددددحةة لكددد  والادددة  ال صدددددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو حةا أو أ ث   الري
ً
 .ا لفعدو  ت هد رير  رفداة أو  كا

 

د  ددددد    دددا دددد  الندددإاب الدو ني    دإا  ح دإ   د  ندوو  د   ج عدا  ألاشدخا  والحلدد   ا دد : 4املوادة 

 .أو الد ناصبا  العازفةة  وال صة ا حل   ال وا  والخنان  و را النج عا  ر ناصبة ال ناوا /و

 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 

تسدن ب  ردرس والع         بة  الع وما  النن ة ةة  د املخالل ن  و درا  دد  دالكي ألا دا   الردي 

 .النج عا 
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ألاصدددبو ةة  املنعف دددة رن دددام  العادادددة وألاصدددواب ب دددى   ب دددة النددددار   الخاصدددة را صدددواب  :7املوووادة 

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخن دددة لفندددحدددددد    ددد  الالنددددد ام رنددددداردددددد   الو ددددددااة والح اادددة  و دددرا   بةددد  

 .ره  د املخالل ن  ف نا ف  النن ةم املع ول  الع وما  املن و 
 

  ددبددددد ى   ددبدددددد ة  دددددد   دددارددةدددددإ الو ددااددددددة والحدد دداادددددة ألا ددددإ  الد نددخدددددددرع فدددد    ددددددار ندد ددددددام الو ددددددااة  :0املووووادة 

 . ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحدددنه  الد ن و ( 41 – وفددةد )وس  دوروندا   دد  ومددا  ف 
 

  .0204تددسدددإ  أحكدددام ردرا الد إصدددوم ارندددددا   دددد  أول  ااو صنة  :7املادة  
 

 

  ال عبةةدا  إا ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الة ص ةادددنددد دددإ رددددرا املدددإصدددددوم ف  ال دددإ ددددددع الإ  :0املادة 
 

 .0204 أرإ   صنة 01املواف   4110ر ضان  ام  41رال  ازإ ف  حإر                   
 

  بد العزيز جراد                                                     
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 ه4110ر ضان  ام  01ألاحد                             34العدد الجريدة الرسمية 

 0204صنة   ااو  1املواف                        

 
 
 

 

 إن الوزير ألاول،
 ل  التقرير املشتر  بين وزير الدا كية والجما ات املحكية والت ي ة العمرانية، ووزير الشؤون الدينيوة بياء  – 

 وألاوقاف، ووزير السين والعمران واملديية،

  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440ومنددددا   ددد   الدصندددور  ال صة دددا الد اد دددددان  –

واملنض   ال انون  4111صبن    صنة  04املواف   4111ر ضددان  ام  02دددير  ف  امل 11-11ر  نضدددى ألا دددإ ر دم  –

 النجار   املعدل واملن م 

واملنعفدد  ر ددوان ن  4111اولةددو صدنة  1املوافد   4121شدددوال  دددددام  1املدددددير  فد   41-11وم  نضدددددى ال اندددددون ر ددددم  –

 املعدل و املن م املالةة 

واملنض ددددد   4111اناادددإ صندددة  40املوافدددد   4121  داد  ألاول   ددددام  00املير  ف   24-11وم  نض   ال انون ر م –

 ال اندددون النو  ندددددددي لف ددديصسدددددا  الع و ةددددددة الا ن اداددددة  املعدل 

واملنعفد  بع  دا   4112أرإ د  صدنة  04ف  املوا4142 ر ضان  ام  04املير  ف  44-12وم  نض   ال انون ر م –

 الع    املعدل واملن م 

واملنعفددددددددددد   4112غ ددددددددددت صنددددددددددة  41ملوافددددددددد  ا4144 حدددددددإم  دددددددام  01املدددددددير  فددددددد   04-12وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر دددددددم – 

 راملحاصبددددة الع و ةة  املعدل واملن م 

واملنضد    4112املواف  أول ديسد    صدنة  4144  اد  ألاول   ام 41املير  ف   12-12ر  نض   ال انون ر م –

  انون ألا  ك الو نةة  املعدل واملن م 

واملنعفد  را و دا    4114أرإ   صدنة  01املواف  4144شوال  ام  40املير  ف   42-14وم  نض   ال انون ر م –

 املعدل واملن م 

واملنعفدد  ر هنددة  0242اونةددو صددنة  01  املوافدد 4114ر ددب  ددام  44املددير  فدد   24-42وم  نضدد   ال ددانون ر ددم  – 

 الخب   املحاصب و حافإ الحسارا  واملحاصب املعن د 

 واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00املواف  4110ر ب  ام  02املير  ف   42-44وم  نض   ال انون ر م –
واملنعفدددد   0240ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4111رمةددددز ألاول  ددددام  01املددددير  فدددد   21-40وم  نضدددد   ال ددددانون ر ددددم  –

 رالوالاة 

 

 مايو  3 املوووافووو  2441رمضان  اف  12     مؤر  274-12مرسوف تي ي   رق  

ربيع ألاول  27املووؤر      237-27، يوعدل ويتم  املرسووف التي يوو   رق  1212سية 

واملتضمن إنشاء الوكالة الوطيية  نجاز  1227أبريل سية  14املوافو   2410 اف 

 .جامع الجزائر وتسييره
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 0241صدددبن    صدددنة  44املوافدد   4114ذ  الم دددة  دددام  0املدددددير  فدد   011-41وم  نضددددى املإصدددددوم الإزاصددددي ر دددددم –

 واملنض    ن ةم ال ل ا  الع و ةة و لو ضا  املإف  العام 

ديسددد    صدددنة  01املوافددد   4114  دداد  ألاولددد   دددام  املدددير  فددد  أول   112-41وم  نضدد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  –

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول   0241

واملنض ددد   0204ف  اادددإ صندددة  04املوافدد   4110ر دددب  دددام  1املير  ف   11-04وم  نض   املإصوم الإزاس ي ر م –

  دلتعة ن أ ضا  الحكو ة  املع

ندددوف    صدددنة  41املوافددد   4141  ددداد  ألاولددد   دددام 19املدددير  فددد   141-10وم  نضددد   املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم  – 

 واملنعف  رالإ ارة السار ة لفنل ا  الري افت م بنا  املعدل واملن م  4110

 0221أردددإ ددددد  صنددددة  01املوافددددد   4104رمددةددددز ألاول  دددددام 41املددير  فدد   411-21 وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم– 

 واملنض    ش ا  الو الة الو نةة انجاو  ا ز ال  ازإ وتسة  س  املعدل واملن م 

 0224أ نومدددددددددإ صندددددددة  1املدددوافددددددددد   4101ر ضدددددددددددددان  دددددددددام 12املدددير  فددد   111-24وم  نضددد   املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم –

 نجاو    د ال  ازإ  املعدل واملن م واملنض   الن إ ح راملنلعة الع و ةة لفع فةة املنعف ة رت

  0244انااددددددددددإ صنددددددددددة  01املوافدددددددددد   4110صلددددددددددإ  ددددددددددام  00املدددددددير  فددددددد   12-44وم  نضددددددد   املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم – 

 الدددددر  احددددددد شددإوط و ةلةددا  الا ن دداد مل ارصددة  هنددة الخب دد  املحاصددب و حددافإ الحسددارا  واملحاصددب املعن ددد  

واملنعفدد   0244اندااإ صددنة  01املوافدد   4110صددلإ  دام  00املدير  فدد   10-44وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم –

 رنعة ن  حاف ي الحسارا  

 0241نددددددددوف    صددددددددنة  1املوافدددددددد   4111 حددددددددإم  ددددددددام  1املددددددددير  فدددددددد   111-41وم  نضدددددددد   املإصددددددددوم الننلةددددددددر  ر ددددددددم –

 واملنض   ال انون ألاصاس ي لف   د 

 0241نددددددوف    صددددددنة  02املوافدددددد   4114حددددددإم  ددددددام   27املددددددير  فدددددد   102-41صددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم وم  نضدددددد   املإ – 

 واملنعف  رااشإا      امل إوو وإلاشإا  املنندب     امل إوو  املعدل واملن م 

  0204ف  اادددددددإ صدددددددنة  41املوافددددددد   4110ر دددددددب  دددددددام  1املدددددددير  فددددددد   11-04ر  نضددددددد   املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم  –

  دددحدةددأ الح ددااددة ل ا ددز ال  ازددإ و ضبددأ حدددودس والدد ددوا ددد ألا نةة امل ب ة  فةه الر  ايصس 
  :  يرس  ما يأتي

 املدددددير  411-21يعددددددددل ردددددددرا املإصددددددوم و ندددد م بعدددي أحكدددام املإصدددددوم الننلةدددددر  ر دددددم :  ألاو ووو املوووادة 

واملنضدددددد    ش ددددددا  الو الدددددددددة الو نةدددددددة  0221أرإ ددددددددد  صنددددددددة  01املوافددددددددد   4104رمةدددددددددز ألاول  دددددددددام  41فددددد  

  .انجددداو  ا دددز ال  ازدددإ وتسيةدددإس  املعدددل واملن م
 

رمةددددز ألاول  ددددام  41املددددير  فدد   411-21ر ددم املإصددوم الننلةددر   دد   ددن م أحكددام املددادع ألاولدد  :1املوادة 

 :و املددددددددددددددر ور أ دددددددددددددد س  رل ددددددددددددددإع أ  دددددددددددددد ع  حددددددددددددددإر   ددددددددددددددا اددددددددددددددأتي 0221أرإ دددددددددددددددد  صددددددددددددددنة  01املوافدددددددددددددددد   4104

 ................................................................. : املادع ألاول '' 
  خضددددددددددددز الو ددددالدددددددددددة  لددددددددد  ال وا دددددددددددد امل ب ددددددددددددددة  دددددددددددد   إلادارع فدددددددد     اتندددددددددا  ددددددددز الدولدددددددددة  وتعن دددددددد   دددددددددا إع 

 ".  اتنا  ز الر  ف   
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رمةدز ألاول  دام  41املدير  فد   411-21 دددد  املإصددددوم الننلدددةر  ر دم  1تعدددددل أحكددددام املددددادع   :3املوادة 

  : واملر ور أ  س  و حإر   ا اأتي 0221أرإ   صنة  01املواف   4104
 

 .و دار ده وصةاننه والعنااة ره واملحاف ة  فةه ندددول  الو الدة تسيةدددإ  ا ددز ال  ازدددإ :  1املادع ''

  : بنرس ال لة   ض فز الو الة راملهام آلا ةةو       

 النكل  ر ةانة امل، آ  والنجه  ا  واملإاف  النابعة ل ا ز ال  ازإ ر ا اض   وظةلةتنا  -

 ال  ازإ واملحاف ة  ف نا   دددان العنااددة رج ةددز الهةا ددد  واملمح دددا  النابعدددة ل ا ز -

الن،سددددددددة   ددددددددز امل ددددددددال  امليرفددددددددة لضدددددددد ان حإاصددددددددة و إا بددددددددة  ددددددددا ز ال  ازددددددددإ  وح ااددددددددة ألاشددددددددخا  -

 وامل نفكا  

  ددا  كفدد  الو الددة راصددنك ال  نجدداو  إافدد   ددا ز  .املبددادرع ركدد    دد  آ ددإ اندددر   دد     ددار  ها هددا-

 .ال  ازإ املنب ةة
 

 4104رمةددددددز ألاول  ددددددام  41املددددددير  فددد    411-21 نددددددد م أحكددددددام املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم  :4املوووادة  ''

 :   و حددإر   ددا اددأتي0 كددإر  1و 4 كددإر  1 كددإر و 1واملددر ور أ دد س   ر ددواد  أرإ دد  صددنة  01املوافددد  

  .  س و دار ه وصةاننهالو الة أداع الدولة ف   جال  نجاو  ا ز ال  ازإ وتسة:  كإر  1املادع ''

وبنددرس ال ددلة   نددول   ه ددة الخد ددة الع و ةددة  ب دددا لدددفت  أ بددا   بعددا  الخد ددة الع و ةددة املمحددد      

 .''بنرا املإصوم

 نكلددد  الو الدددة فددد    دددار  ها هدددا النجار دددة  رددجدد ددةدددددز الدعد دفدةددددا  الدندجدار ددددة والدعد دار ددددة :  4 كدددإر  1املدددادع ''

  .وال ندا دةدة واملالدةدة والسةاحةة املن فة ر و و ها

 ''ن اب  ا   ارس    ش اط  جار  اد   ف   جال ا ن اصها  ب ا لف  إ ز والنن ةم املع ول    

الو الددددددة فددد    دددددددار  أداددددددة  ها هدددا   ب دددددددا لفن ددددو  ال  إ عةدددددة والنن ة ةدددددة  ز ن ندددددد:  0إر  كددد 1املدددادع '' 

 : رال  حةا  آلا ةةره املع دددول 

 املناولة و نةا أو دولةا ال نةار املخن  ن امليرف ن ف   جال ال ةانة  –

  رإام      د وا لا ةة  ز امليصسا  الو نةة والدولةة ذا  ال فة ر ها ها   – 

 ال ةام رك    فةة  الةة أو  جار ة أو  ن ولة أو   ار ة لنوصةز ش ا ها  –

 أو الدولةة  /الم و   ل  الخ  ع الو نةة و – 

نلدس  جددال ش ددا اتنا    ا ددة    دا   بددادل  ددز امليصسدا  والهةئددا  ألا نبةددة امل ايفدة  العا فددة فدد  –

 و  و إ ذلة  

أو امل ار دددة فد  املي  دددإا  الو ندددةة  نندددا والدولةدة  الردي   نداول املو دو ا  ذا  ال دفة /النن ةدددم و –

 ".ر جال ش ا ها
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رمةدز ألاول  دام  41املدير  فد   411-21 دددد  املإصددددوم الننلةدددددراة ر دم  1تعددددل أحكددددام املددددادع  :7املادة  

 : واملر ور أ  س  و حإر   ا اأتي 0221أرإ   صنة  01املواف   4104

  .و سا دس  داإ  ام  سا د الو الددة  جفدس  دارع و داإرا  داإ  ام يس   : 1املادع "

     ". و  ود الو الة رم نة  ،سة      
 

 املدددددددير  411-21 ددددددد  املإصدددوم الننلةددددددر  ر دددم  41و 40املدددداد دددددددددد ن تعددددددددددل و ندددددددد م أحكدددددددددددام  :0املوووادة 

  :واملر ددددددددور أ دددددددد س  و حدددددإر   دددددا ادددددأتي  0221أرإ دددددددد  صنددددددددة  01املوافدددددددد   4104رمةدددددددز ألاول  ددددددددام  41فددددد   

صندددددوا  ( 1)صدددددي  ملددددددع يددددد ث أ ضدددددا   جفدددددس إلادارع ر و دددددب  دددددإار  ددددد  الوو دددددإ الو يعددد ن :  40املدددادع "

 .''رنا      ا ت او    السف ا  الري ا،ن ون  ل نا( 4) ارفددة لفنجداد  إع واحدع 

 : فة ا اأتي الخ و  إلادارع  دد   انددداول  جفدس:  41املادع ''
 ..................................................................................... – 

   إوو رإنا   ش ا ا  الو الة وح ةفة ش ا اتنا السنو ة و  إ إ ال سة     –

 الا لا ةا  ال  ا ةة لفع    (حر  ترة   ردون ).......................................-

  حافإ الحسارا  تعة ن  – 

  .    سألة أ إ  لها أيإ     أصول الو الة أو  آلها – 

 ".  ا ادرس  جفس إلادارع و  ت و     در   اإ ي  ل   حس ن ص   الو الة وأدائنا
 

 411-21الل دددددد  ال انددددددي  ددددد  املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم  يعدددددددل  نددددددوان ال سددددددم ال اندددددي  دددددد  :7املووووادة  

 واملر ددددددددددور أ دددددددددد س و ددددددددددوادس  0221أرإ دددددددددد  صنددددددددددة  01املوافدددددددددد  4104رمةدددددددددز ألاول  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددد  

 :و حإر   ا اأتي 

 القس  ال اني ''

 لجية التنسي 
 

لفو الدددة  ددددد  املسدددددديول ألاول  دددددد   فددضدددددا  الن،سددة   الرددي اإأصددها املددداإ العددام    ددك  ل نددة   :00ع املدداد

  .امل  د رال ا ز  و سيول  الهةئا  وامليصسا  العا فة      سنو   ا ز ال  ازإ

 . نول  امل ال  املعنةة لفو الة أ انة ل نة الن،سة      

 .ف  ألاصبوو      ألا  ( 4)  إع واحدعل و ا  اجن ز أ ضا  ل نة الن،سة : 01ع املاد

نافدددرع   ددد    ةدددز  العدددام املدددداإ   شدددإا  حدددت  كددددددون الندارةددددددإ املنخدددرع  دددددد   دددددب  ل ندددددة الن،سدددة   و 

 .الهةئا  وامليصسا  املعنةة      سنو   ا ز ال  ازإ

  . دددرس ل دنة الن،سةددد  و دددداول ف  املسازدددد  املنعف ة رال سة   الةو ي ل ا ز ال  ازإ: 01املادع 

  :اأتيال لة   كف  ل نة الن،سة  ر ا وبنرس     
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 السهإ     ال سة   امل،  م وألا    ل ا ز ال  ازإ   -

 الن،سة  ف    ةز ال وانب الن نةة والفو يس ةة انجاو      ارإع  ن م ف   ا ز ال  ازإ  –

 .''املبادرع رك   در   يند   ل   ح ة   ه تنا ف  أحس  ال إو  – 

رمةدددز ألاول  دددام  41املدددير  فدد   411-21ر ددم  ر  دد  املإصدددوم الننلةددد 01املدددادع تعددددل أحكددام : 0املووادة 

 :واملر ور أ  س و حإر   ا اأتي 0221أرإ   صنة  01املواف   4104
 

 .........................(ردون ترة  : ....................... ) 01املادع ''
  : وبنرس ال لة  انول   ا اأتي

 إلادارع امل ادب  ف نا انلر  إارا   جفس -

 "......................... البا   ردون ترة    ..............................  

رمةز ألاول  ام  41املير  ف   411-21 الننلةر  ر م   املإصوم  01 ن م أحكام املادع  : 1املادة  

 :واملر ور أ  س  و حإر   ا اأتي 0221أرإ   صنة  01املواف  4104

 :ت ن      انةة الو الة      ا اأتي:  01املادع ''
 :   بات إلايرادات -2

  ...................................................................................... –  

  سار ا  الدولة بعنوان  بعا  الخد ة الع و ةة   -

    إلااإادا  املإ ب ة ر، اط الو الة   –

  ...............................البا   ردون ترة   ............................

 :   بات الي قات-0
 ....................................................................................... – 

 نل ا   دارع  ا ز ال  ازإ وصةاننه -
 

 "...................................البا   ردون ترة   ...........................
 

رمةددز ألاول  ددام  41فدد   املددير  411-21ر ددم   دد  املإصددوم الننلةددر  12تعدددل أحكددام املددادع  :22املووادة 

 : واملر ور أ  س  و حإر   ا اأتي 0221أرإ   صنة  01املواف   4104
 ."املع ول بنا ناندددول   إا بددة حساردددا  الو الدددة وامل اد ددة  ف نا  حافإ الحسارا  املع :  12املادع ''

 

 ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةا، ددددإ ردددددرا املإصددددوم ف  ال إ دددددع الإص ددددةة لم  هور  :22املادة 
 

 0204 اادددو صنة  1املوافددد   4110ر ضدددان  دددام  04رال  ازدددإ ف   ر إ ح                        
 

  بد العزيز جراد                                                                                              
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 و وووووووووووواملةح
 

 دفتر أ باء يحدد تبعات الادمة العمومية

 الوطيية  نجاز جامع الجزائر وتسييرهلكوكالة 
 

يندددددد  دفندددددإ ألا بدددددا  ردددددرا  لددد   حداددددد  بعددددا  الخد دددة الع و ةدددة الردددي   دددز   ددد   دددا   :  ألاو ووو املوووادة 

  .الو الة الو نةة انجاو  ا ز ال  ازإ وتسة  س و را شإوط و ةلةا   نلةررا
         

 ددد  املهددددام املسدددندع  ل نددددا بعندددوان   دددد   الو الددددة  ددد بعدددا  الخد ددددة الع و ةدددة الرددددي  نوالردددا   :1املوووادة 

 :   جالالدولة   وصا ف
 تسة    ا ز ال  ازإ و دار ه  –

 صةاندددة  ا دددز ال  ازددددإ والعنااددددة بنةا فدددده و إاف دددددده واملحاف ة  ف نا  ر ا اض   وظةلةتنا  –

 .ال  ازإ وحإاصنه و أ ةنهح ااة  ا ز  –
 

الو الدددددددددة فدددددد   ددددددددد  صندددددددددة  الةدددددددة   سار دددددددة  الةددددددة   اردددددد  النكلدددددد  ر بعددددددا  الخد ددددددة  ى نف دددددددددد :3املوووووادة 

  .الع و ةة الري الإ ها دفت  ألا با  ررا
 

خد ددددة الع و ةدددددة   دفدددددز املسار دددددا  املالةدددددة الرددي تعددددود لفو الددة    اردددددد  النكلددددد  ر بعددددا  ال :4املووادة 

 .وف ددا ل  ددإا ا  املن و   ف نا ف  ال  إ ز والنن ةم املع ول بن ا
 

 .حسارا   نل فة اجب أن  كون  سار ا  الدولة  و وو :7املادة 
 

 إصددد  الو الدددة  لددد  السدددف ة الوصدددةة  بددد  نناادددة شدددهإ م ف  اادددددإ  ددددد   ددد  صنددددة    ةة دددا لف بدددالغ  :0املوووادة 

 لهدددددددا لنر ةددددددددددددة ألا بددددددددددا  الح ددة ةدددددددددددة املت  بددددددددددة  ددددددددددد    بدعددددددددددا  الخد دددددددددددة الع و ةدددددددةالوا دددددددب  خ ة دددددددها 

   .الري الإ ها دفت  ألا با  ررا  بعنوان السنة املالةة املوالةة 
 

ا ك  أن  كون املسار ا   ح   إا عة أينا  مالسنة املالةة  ف  حالة  ا  ذا ا خر  أحكدام  :7املادة 

 .ة  دادع  د تعدل  بعا  الخد ة الري   ز     الو الة ن ة ة
 

 .بعد ننااة    صنة  الةة وو إ املالةة إص  ح ةفة اصنع ال املسار ا   ل   : 0املادة 
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 وزارة العدل
 

 

 

 

 

 
 

آلا ةددددة   يعدددد ن ألا ضددددا  0204أرإ دددد  صددددنة  41املوافدددد   4110ر ضددددان  ددددام  1  فدددد  ر و ددددب  ددددإار  ددددير 

 4104شدددوال  ددددام  4فد    املير  101-21   املإصوم الننلةر  ر م  1أص اؤرم    بة ا  حكام املادع 

م ندة الووار دة امل دت  ة لن،سدة  ش دا ا    ددددادع  0221نوف بدددإ صندددة  1املوافددد  
م
دد  ن دةم ال الدددر  احم

م ندددددة الووار دددددة امل دددددت  ة  دددإمدددةددددددددة املحبدددددددوص ن و  ددددددددادع  د ددددا دهددددددد
م
دم الا دنددد دددددددداع  و ها هدددددا وصددددد  را  فددددد  ال

 :لن،سة  ش ا دددددا    دددددادع  ددددإمددددةدددة املحبددددوص ن و  دددادع  د ددددا ددددهددددم الا ن اع 

 د   لدوو إ العددل  حدافإ ألا ندام  أصعدددةدددددد ورب  املدادددددإ الدددددعددددام ادارع ال  دددددون و  دددددادع إلاد ا    - 

 رزيسا 

  دالن د و ي رو ضإع       وو إ الدفاو الو ني   ضوا -

  دددحد ددد رددد  ادددح      ددد  وو دددإ الدددا ددفددةددة وال  ددا ددا  املحفةة والتنةئة الع إانةة   ضوا -

  اشور صارإ       وو إ املالةة   ضوا -

 مم ل وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،  ضوا، بد القادر قطشه، -

  ا ان أر اب     فة وو إ الت رةة الو نةة   ضوا - 

 آصةا صحإاو      فة وو إ النعفةم العال  والبحث العفمي   ضوا - 

  إاد شسيب       وو إع النكو   والنعفةم املهنة ن   ضوا  -
 صفة ان نا،        وو إع ال  افة واللنون   ضوا   –

 والإ ا ة   ضوا  ال باب وو إ صعةد فإحا        حند –

 أ ال   دم     فة وو إع النضا   الو ني وألاصإع و ضااا املإأع   ضوا   – 

  الد لوصلان       وو إ ال نا ة   ضوا  –

 الإ لةة   ضوا صفةحة فإ اس     فة وو إ الل حة والنن ةة  – 

 واملدانة   ضوا  والع إان  بد الحلةإ  علإ       وو إ السك  – 

 

 ، 1212أبريووول سية  27املوافووو   2441رمضوووان  ووواف  7   قرار مؤر  

ةجية الوزارية
ّ
املشتوووووركوووة لووووتوووونسيوووو  نشاطووووات إ وووووادة توووووربوووويوووووة  يتضمن تعيين أ ضاء ال

 .املحبوسين وإ ادة إدماجه  الاجتماع 
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 أحددد دددد ردددفداددة     دد  وو ددإ الا  ال  الددنددا دد  الددإصمي لمحكو ة   ضوا  – 

  بد الإح ان رولحفةب       وو إ ألاشرال الع و ةة والن     ضوا  – 

      ددفددة وو ددإ السةدداحددة وال نددا دة الن فةداة والع   العاز     ضوا شددعددةدد ددة ندداصإ رددا  – 

  حد د دراالي       وو إ الصحة والسكان و ص و املس  لةا    ضوا  – 

 رارح  ن ور        وو إ الع   وال  رة  والض ان الا ن اع    ضوا  – 

 .شسة ة لوحة     فة وو إع البيئة   ضوا – 
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 ه4110ر ضان  ام  12ألاربعا                            37العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ااو صنة  40املواف                     

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 رنا        إ إ وو إ ال يون الدا،ةة وألاو ا   - 

  نه  ( 0الل إع ) 414و 1-440ومنا      الدصدددددندددور  ال صدددةددد ا الد ددداد دددددان  - 

واملنددددددض    4111صددبندد دددددد   صددددددنة  04املددوافدددددد   1395ر ضددددان  ددددام  02املدددددددير  فدددد   11-11وم  نضدددددددى ألا دددددددإ ر ددددددم - 

 ال انون املدشي  املعدل واملن م 

واملددنضددددد    4111صددبندد ددددد   صددددددنة  04املدددوافددددد   1395ر ددددضان  دددام  02املددددير  فددد   11-11وم  نضددد   ألا ددددددإ ر دددددم  - 

 ال انون النجار   املعدل واملن م 

واملنعفددد  ر دددوان ن  4111اولددةددددو صددددنة  1املدوافدددد  4121شددددددوال  دددام  1املدددددددير  فدد   41-11وم  نضدد   ال انددددددون ر دددددم – 

 املالةة  املعدل واملن م 

 واملنض   4111انااإ صنة  40املواف   4121 ددد داد  ألاول   ام  00املدددير  ف   24-11وم  نض   ال ددداندددون ر م – 

 ن النو ةهي لف يصسا  الع و ةة الا ن اداة  املعدل ال انو 

واملنعفد  بع  دا   4112أرإ   صنة  04املواف  4142ر ضان  ام  04املير  ف   44-12وم  نض   ال انون ر م –

 الع    املعدل واملن م 

واملنددعفددددددد   4112غدد دددددددت صددندددددددة  41املددددوافددددددد   4144 حدددددإم  دددددام  01املدددددير  فددددد   04-12وم  نضددددد   ال دددددانون ر دددددم -

 املحدداصددبة الع و ةة  املعدل واملن م 

 4112نددوفدد ددبدددددددددإ صدددددددددنة  41املددوافدددددددد   4144املدددددددددير  فددددددد  أول  دد دددددددداد  ألاولددددددد   دددددددام  01-12وم  نضدددددد   ال دداندددددددددون ر ددددددددم -

 واملددنضدد   النو ةه الع ار   املعدل واملن م 

واملدندددددددددددعف   4114أرددددإ ددددددددددد  صدددددددددددنة  01املددددوافدددددددددد  4144شدددددددوال  ددددددددام  40املددددددددير  فدددددددد   42-14وم  نددددددددددض   ال دددانددددددددددون ر ددددددددم -

 را و ددا   املعدل واملن م
واملنعفد  رح ااددة  4111اونةدو صدنة  41املوافد   4141صددلإ  دام  02املدير  فد   21-11وم ددد ددنددددض   ال ددددانون ر دم  –

 الت اث ال  اف  

واملنضدد    0221نددوف    صددنة  01املوافدد   4101ذ  ال عدددع  ددام  41املددير  فدد   44-21ن ر ددددم وم  ندددددض   ال ددداندددددو -

 الن ام املحاصىي املال  

واملنعفددد  ر هنددددة  0242اونةدددو صدددنة  01املوافدددد   4114ر ددددددب  دددام  44املدددددددير  فددد   24-42وم  نضددد   ال دددددانددددددون ر دددم -

 الخب   املحاصب و حافإ الحسارا  واملحاصب املعن د 

 

موووايوووو سوية  3املووووافووو   2441رمضان  12     موووؤر  271-12مرسوف تي ي   رقووو  

 .والزكاة وتوحديد قانونوه ألاساس ي، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لألوقاف 1212
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 واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00املواف  4110ر ب  ام  02املددير  ف   42-44وم  نضدددى ال ددداندددون ر ددم  – 

واملنعفددددددد   0240نة ف  ااددددددإ صدددددد 04املوافدددددد   4111رمةدددددددز ألاول  ددددددام  01املددددددير  فدددددد   21-40وم  نضدددددد   ال ددددددانون ر ددددددم -

 رالوالاة 

 0241صددددبن    صدددددنة  44املوافدددد   4114ذ  الم ددددة  ددددام  0املددددير  فددددد   011-41وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 واملنض    ن ةم ال ل ا  الع و ةة و لو ضا  املإف  العام 

 0241ديس    صنة  01املواف   4114املير  ف  أول   اد  ألاول   ام  112-41وم  نض   املإصوم الإزاس ي ر م -

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول 

 دددانددددددددلي صدددددددددددددددنة  4املددددددددددددددددددواف   4110 ددددد ددددددددداد  ألاولددددد   دددددددددام  00املدددددير  فددددد   11-04وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   ت كةفة املجفس الو ني الا ن اد  والا ن اع  والبةئي وص  س  0204

واملنضددد    0204ف  اادددإ صددنة  04املوافدد   4110ر ددب  دددام  1املددير  فددد   11-04ضدد   املإصدددوم الإزاسدد ي ر دددم وم  ن-

 تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل  

 4111اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عدددددع  ددددام  01املددددير  فدددد   11-11وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةدددددر  ر ددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 4114 ددددددددارس صدددددددددنة  01املدددوافدددددددد   4144ر ضددددددددان  ددددددددام  1املددددددددددير  فددددددد   10-14وم  ندددددددض   املإصددددددددددوم الننلدددددددددةر  ر ددددددم-

 واملنض    حداث  يصسة امل  د  

ندددددوف    صدددددنة  41املوافددددد   4141  ددددداد  ألاولددددد   دددددام 19املدددددير  فددددد   141-10وم ددددددددد نض   املدددإصددددددددوم النندددددددلةر  ر دددددم -

   املن مو  فت م بنا  املعدلعف  رالإ ارة السار ة لفنل ا  الري اواملن 4110

 4111املددددواف  أول ديددددس    صددنة  4141شددددعدددددبان  ددام  12املددير  فد   114-11وم  ددندددضددددى املإصدددددوم الننلةدر  ر ددم -

  ذلة ةلةا   الر  احددددد شدددإوط  دارع ألا دد ك الو دلةة وتسةد  را وحدد ااندها و
ادددددددددونةو صددددددنة  01املدددوافددددددد   4104رمدددةدددددددددز ألاول  دددددددددام  01املددددددير  فددددد   414-0222وم  نضددددد   املإصددددددوم الننلةدددددر  ر ددددددم -

 واملنضددددددددددددددددددددد    ن دددددددددددددددددددددةم إلادارع املإ   دددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددد  ووارع ال ددددددددددددددددددددديون الدا،ةدددددددددددددددددددددة وألاو دددددددددددددددددددددا   املعددددددددددددددددددددددل واملدددددددددددددددددددددن م  0222

اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةدددددددز ال دداندددددددي  ددددددددام  01  فدددد  املددددير  022-0222وم  نددددددض   املددإصددددددوم النددددددنلةر  ر ددددددم -

 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها  0222

 0221صدنة  ديسد    01املوافد   4101الم ة  دام  ذ  26املير  ف   144-12وم  دددنددضدددى املددإصددوم الننلةر  ر م -

ل صدددددد ك الخاصدددددة ردددددداادارع املكفلدددددة رال دددددديون الدا،ةددددددة  املنن دددددد ن رددددداملوظل ن واملنضددددد   ال ددددددانون ألاصاسددددد ي الخددددددا 

 وألاو ا  

  0244انددددددددددااإ صددددددددددنة  01املوافدددددددددد   4110صددددددددددلإ  ددددددددددام  00املددددددددددير  فدددددددددد   12-44وم  نضدددددددددد   املددددددددددددإصوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 اصب و حافإ الحسارا  واملحاصب املعن د الر  احدد شإوط و ةلةا  الا ن اد مل ارصة  هنة الخب   املح

واملنعفدد   0244انددااإ صددنة  01املوافدد   4٤10صددلإ  ددام  00املددير  فدد   10-44وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم -

 رنعة ن  حاف ي الحسارا   

 0241نوفدد دددددددددد   صددددددددددنة  1املددوافددددددددد   4111 حددددددددددإم  ددددددددددام  1املددددددددير  فدددددددد   141-41وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةددددددددر  ر ددددددددم -

 واملددنضدد   ال انون ألاصاس ي لف   د  

 0241ف  ااددإ صدددنة  42املوافددد   4111رمدددةدددددز ال دددانددددددي  دددددام  42املدددير  فدد   12-41وم  ندددددض   املإصددوم الننلةدددر  ر ددم -

 الر  احدد شإوط و ةلةا   اجار ألاراض ي الو لةة املخ  ة لفل حة 
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 0241غ دت صددنة  0املددواف   4111ذ  الحدددددجددددة  دددددام  1املدير  فدد   041-41  نضدد   املإصدوم الننلةدر  ر دم وم – 

 الر  احدد شإوط و ةلةدا  اصنر ل الع ارا  الو لةة املو هة انجاو   ار ز اص   ار ة 
  : يرس  ما يأتي

الدادددددددوان الددددو ني ل و ددددا  وال  دددداع و حداددددد  انوندددده اددهدددددد  رددددددرا املددإصددددددوم  لدددد   شدد دددددددا  :  ألاو وووو املووووادة 

  .ألاصاس ي

 ال  ل ألاول 

 أحكاف  امة 
 

 املقر –الطبيعة القانونية  – التسمية
 

  .''الداوان''ا، أ الداوان الو ني ل و ا  وال  اع  و دع  ف  صفب النج  :1املادة  

 . و جار  ان نز رالشخ ةة املعنو ة والاصن  ل املالالداددوان  ددديصددسة   ددو ددةة ذا   ددابز صدناع  
 اخضدددز الددددداوان  لددد  ال وا ددددد امل ب ددددة   ددد  إلادارع فدددد     ا دددده  دددز الدولددددة  و عن دددد   دددا إا فدددد     ا دددده 

 . ز الر  
 

 .و دز الداددوان  حددت وصدداادة الوو ددإ املكددف  رال يون الدا،ةة وألاو ا ا :3املادة 
 

 .  إ الداوان ف   دانة ال  ازإاكون  :4املادة 
 

 أو  والزةددددة ر ددددددو ب  ددددإار  دددد  الددددوو إ الو دددد ي / شدددد    فدددددإو ا  هو ددددة وا كدددد  الددددداوان أن ا،  :7املووووادة 

  .رنا      ا ت او    املداإ العام لفداوان 

 و  كددددددد    ندددددددد الا نضدددددددا    ش دددددددا   مح دددددددا  فددددددد  الخدددددددار  رالن،سدددددددة   ددددددددز ووارع ال ددددددددديون الخددار دةدددددددددة 

 .بعددد  دداولددة  جدددفس إلادارع و واف ة الوو إ الو  ي 
 

 ال  ل ال اني 

 املهاف وال كحيات
 

واصدنر لها و ن ةتندا واصد   اررا  ب دا ارادع الوا د  و حكدام  العا دةاملجال ف  الداوان أداع  :0ة املاد

وبنددرس ال ددلة  ا ددوم رج ةددز املهددام  .ال ددإ عة إلاصدد  ةة و  اصدددرا ولف  ددإ ز والنن ددةم املع ددول بن ددا

املدير   98-381 الردي لهدا    دة رأردافده  ددد ددددا  د   حددددددع ر دددو ددددب أحكددددددام املدددإصدددددوم النددنلةر  ر دم 

املددير   12-41  واملدإصدددددوم الندنددددلةر  ر ددم 4111املوافدد  أول ديسدد    صدددددنة  4141شددعبان  ددام  40فدد  

 املدير  041-41  واملإصدوم الننلةدر  ر دم 0241ف  اادإ صدنة  42املوافد   4111 دام رمةدز ال داشي  42فد  
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 فدد  الددداوان فدد   جددال  .  واملددر ورع أ دد س0241 ددت صددنة غ  2املوافدد   4111ذ  الم ددة  ددام  1فدد 

 : ألاو ا  ر ا اأتي 

  :  عيوان الادمة العمومية * 

و ن ةتنددددددا واصدددددد   اررا رالن،سددددددة   ددددددز الددددددووارع   ددددددداد ال دددددد ا   املنعف ددددددة راصددددددنر ل ألا دددددد ك الو لةددددددة -

 الوصةة 

البدحددددددث  دددددد  ألا دددددد ك الو ددلددةددددددة رالندد،ددسةددددد   ددددددز امل دددددال  وامليصسددددا  املعنةددددة وألا ددددوان الع دددددو ة ن -

 املخددول ن  والم ددو   لدد    ددددةز ال ددددإب املندددداحة  ددانددونددددا  دد  أ دد  اصددت  او ألا دد ك الو لةددة املك  ددلة 

نددويدددة  ألا دددد ك الو لةددة الع ار ددة وشددهإ صددنداتنا راملحاف ددة ل لسددددد   لددد   ددارددددأ   ددددو ي  خندددددجا- 

 الع ار ة املخن ة   فة ةا 

 حلإ الوياز  الخاصة را   ك الو لةة -

  حةدد ن ور دد ددنة البدد دا دددةة الو ددندددةة ل  دد ك الو ددلددةة العا ة -

 . عدد ددةا  ل  دد ك الو لددةة ال دارفة ل ص   ار والنن ةة ش دددا  رنة -
 

 :  عيوان النشاط التجار   *

  دددددددددأ    املحدددددددددد   الو لةددددددددددة ذا  الاصدددددددددنع ال السددددددددددكني  راصددددددددددنضنا  السدددددددددكنا  الوظةلةددددددددددة إلال ا ةددددددددددة  -

 الحإف    أ    املح   الو لةة ذا  الاصنع ال النجار  واملنهي و -

 الو دددلةة الل حةة واصنر لها  أ    ألارا دددي  - 

 ندددددددابعة  ح ددددة   بدددددددالغ إلااجدددددددار وألا بددددا  املإ ب ددددة بنددددا  وأ   اددددإاد آ ددددإ نددددا    دددد  اصددددنر ل ألا دددد ك -

 الو لةة 

 ة دددددة إلااجدددددار وألا دددددوال الو دددلددةددددددددة   ددددد  العدد دددددددوم  ددددددد  رنددددددددوك    دددددز  ددددد  املع ةدددددا  املنعف دددددة رنحةدددددد ن-

 ديصدسا  املنخ  ة  وذلة وف ا مل نضةا  السوب الع ار ة املددعدد ةددا  واملد

ال ددةدددددام رأش ددددد ة النددهددةدددددئة والندددإ دددددةة العددددد ار ة ل و ةدددة والع ددارا  الو لةددة  فدد  حدددود  وا دددد إلادارع -

 وال سة   

 ل ننلاو بنا  باشإع  ن ددددةة ألاصدددول الو دددلددةة    ددار ة أو  ن ولة   ا لم  ك   و وفة -

 صةانة و إ ةم ألا  ك الو لةة النابعة لفداوان -

الاصنددددد  ار فددد  املددجدددددداال  الردددي   ددددد  ف ندددا شسدددبة املخدددا إع  بعدددد ال ةدددام ردراصدددا  ال ددددو  الا ن ددداداة -

 لف  ار ز املستندفة  

 بعد  واف ة الوو إ الو  ي  الداوان    را نابعة   فةددا   بددادل ألا دد ك الو دلددةة الري يسدد -

 الداوان والنكل  بنا    ع     ب  نابعة املناو ا  املنعف ة را و ا  املس  -
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  حةا  الو   الن د  و ن ةنه -

 .  ارصة    ش اط و د ة  جار ة ف    ار  ها ه-
 :  عيوان إلاسهاف     عث الحركة الوق ية وتشجيعها *

 الخ  اة   ش ا  امل  ا  وامليصسا  الو لةة –

إلاصددهدددددددام فددددد  رددندددددددا  املددسدا ددددددد واملددددددددارس ال ددددددإآنةة وال واادددددا و جه  ردددددا وصدددددةانتنا  فددددد  حددددددود إلا كاندددددا  -

 .املناحة
 : عيوان النشاط إلا كمي *

 ا ددخدداذ    الدددندددارددد   الري تندددد   ل   حدسيس املوا ن ن   د  إ ةة  رادع الخ   ف  ألا ة -

  صدار  ج   ووياز      ةة       ةز الد ازم     و أر ةة ألاو ا  ودوررا ف  املجن ز  -

  ن ةم املفن ةا  واملي  إا  وألااام الدراصةة والدورا  الندر بةة ذا  ال فة را و ا   - 

 .إلاصهام ف   ، ةأ الح    إلا   ةة املنعف ة را و ا   رالن،سة   ز الووارع الوصةة -

 : عيوان تشجيع نشاط البحث العكمي *

              تش ددددةددددز و دددد ةم الدراصدددا  العف ةدددة وألاش ددد ة البح ةدددة  الصدددة ا  فدددة الردددي  نددددر  فددد    دددار  ها ددده  -

 املسار ة ف   حداث فإب البحث وال  ا   العف ةة ذا  ال فة را و ا   ب ا لفنن ةم املع ول ره  -

 .ال  اف  الداني واملخ و ا  والوياز  ألارشةلةة ذا  ال فة ر، ا هامل ار ة ف  حلإ الت اث  -
 

الددددداوان آلةدددددة ل  ددددز ال  دددداع وصدددددإفها و ن ةتنددددا   ب ددددا ل حكدددددام املحددددددع شدددددإ ا  ولف  دددددددإ ز : 0املووووادة  

 : وبنرس ال لة  اكف  الداوان ف   جال ال  اع  ر ا اأتي .والندن دةم املع ول بن ا
 : العمومية عيوان الادمة  *

  ح ة  ال  اع و  عها -

  ددددوو ددددز ال  دددداع وفددد    دددارفددددها ال إ ةة  ر ا يسهم ف  النضا   والت احم الا ن اع  -

 .ر  نة الب ا ةة الو نةة ملسنح ي ال  اع  حة ن و-
 : وا وويووة والاقت اديةبوووعووويووووان املووووسووواهووومووووة    التووويووومووويووووة الاجووتوووموو *
 و ز آلةا  نا عة لنن ةة  وارد ال  اع -

 د دددددددددددم و ددإافد ددددددددددددة ال ددبدددددددددددداب فدددددددددد   دد ددار ددعددددددددددددهم و دديصدددددددددددساتنم امل ددددددددددددرإع  و دددددددددددددنابعة ذلددددددددددة رالنددددددددددد،سة -

  ز الهةئا  وامليصسا  املعنةة  

 والا ددن داداة الري  ندر  ف    ار ش ا ه  ردددإام ا لددا ددةا   ددز املدديصددسا  املددالدةة -

  إلاصددهددام ف  الحدد دد   الخدد  اددة والنضدا نةة ذا  البعد الو ني-
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 :  عيوان النشاط العكمي وإلا كمي *

 املسدددددددددار ة فددددددددد   ، دددددددددةأ الح ددددددددد   إلا   ةدددددددددة النو و دددددددددة حدددددددددول ال  ددددددددداع  رالن،سدددددددددة   دددددددددز الوصدددددددددااة -

 وألااددددددددام الدراصددددددةة والدددددددورا  الندر بةددددددة الرددددددي  خدددددددم شددددددع  ع ال  دددددداع  ن ددددددةم املفن ددددددددةا  واملددددددي  إا  -

 أر ةة ال  اع   ددو ددةدة املددوا دندد ن و ددسددب يد ددندهم رخ و  -

  ويددداز    دد  دةة  خددج ال  اع و خدم أردا  الداوان  صددددار  جدد   و-
 

الع و ةدددة  حددددكددددددام دفدددنددددددإ أ دددبددددددا   بدددددعا  الخددددددد ة   ب دددااضددد دددددد  الداددددددوان  هدددددد ة الخددددد ة  :1املوووادة 

 .الع و ةة املمح  بنرا املإصوم
 

  : لف  إ ز والنن ةم املع ول بن ا أداة  ها ه  ب ا ا ك  الداوان ف    ار  :22ة املاد

 الو نةددددددددة والدولةددددددددة  ردددددددددددددإام  دددددددد   ددددددددد د أو ا لددددددددددداب أو ا لدددا دددددددددددةة ذا  صددددددددفة ر ها دددددددده  ددددددددز امليصسددددددددا  -

 ال دددةدددددددددددددام ركدددددددددددددد    ددددددددددددددفةة  دددالددددددددددددددةة أو  جددددددددددددددار ة أو   ار دددددددددددة أو ذا   ددددددددددابز  ن دددددددددددول لنوصدددددددددددةز ش دددددددددددا ه -

أو الدولددددةة والاصندعاندددة ركدددددد  شدددخددد دددددةة أو  دددديصددددددسة أو رةئددة ا كدد  /الم ددددو   لدد  الخدبددددإع الدو ددنددةدددة و-

 أردافه  الاصنلادع  ننا لنح ة 

 أ ر أصدددهم ف  املددديصدددسا  و ردددإام      د شإا ة  ب ا لف  إ ز والنن ةم املع ول بن ا  -

  ددا دددددة  دد  ددددددا  تعدددددداون و ددددددبادل  ددبددددددإا   ددددز امليصسددددا  والهةئددددا  ألا نبةددددة امل ايفددددة  بعددددد  واف ددددة - 

 الوصااة 

 .والدولةة  الري   ناول املو و ا  ذا  ال فة ر جال ش ا هامل دددددار ة ف  املدددفندد ةا  الو نةة  ننا -
 

 ال  ل ال الث 

 تي ي  الديوان وسيره
 

 . ود بنةئة شإ ةةو  ام    داإ  و داإسلدادوان     ددب   جدفس  دارع  ا يس   :22املادة 

 .و حدد النندددد ةم الدا ددد   لفدادددوان ر دددو ب  إار    الوو إ املكف  رال يون الدا،ةة وألاو ا  
 

 القس  ألاول 
 مجكس إلادارة

 
 

 

 : الدا،ةة وألاو ا  أو    فه     اإأصه وو إ ال يون انكون   جفس إلادارع  الر : 21 ةاملاد

         وو إ الدفاو الو ني  -

         وو إ ال يون الخار ةة  -
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         وو ددإ الدا ددفةة وال دد ا ا  املحدفةة والتنددةئة الع إانةة -

         وو إ العدل  حافإ ألا نام -

         وو إ املالةة -

         الوو إ املكف  رالنعفةم العال  والبحث العفمي -

         الوو إ املكف  رال  افة واللنون -

        الوو إ املكف  رالإ  نة وإلاح ازةا   -

   د      الوو ددإ املكفدد  رال  اد واملواص   السفكةة وال صفكةة -
 الوو ددإ املكددف  رالنددضددا   الو ني وألاصإع و ضااا املإأع     دد    دد-

         الوو إ املكف  رال نا ة  -

 والنن ةة الإ لةة         الوو إ املكف  رالل حة -

         الوو إ املكف  رالسك  والع إان واملدانة -

         الوو إ املكف  رالنجارع  - 

         الوو إ املكف  رالسةاحة وال نا ة الن فةداة والع   العاز    -

         الوو إ املنندب املكف  رامليصسا  امل رإع  -

 الا ددندد دداد  والا ددندد داع  والبةئي  س الو ددندديف  ددد    دد  املددجدد-

 املدير املككي باألوقاف والزكاة بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف، -

وو دإ ال دديون الدا،ةددة  يعةددننم   ددبددددإا   نخدد دد دد ن فدد   جدال تسددة   و دارع ألاو ددا  وال  داع (1) ةيدد يددد-

 .وألاو ا 
 

 شدددددددأنه  رحددكدددددددم  لددددددددا  ه  أن الةدددددس  دددد شددددخج ا كدددد  أن يسددددنع ن  جفددددس إلادارع ركدددد   :23املووووادة 

 .ف  املساز  املدر ة ف   دول أ  اله
 

احددضدددددإ املددادددددإ العددددددام لفداددددددوان فددد  ا ددندد ددددا ا   جفدددس إلادارع ر دددو  اص  دددار   و ندددول   :24املوووادة  

  .أ اننه
 

 ب أن  دددكددددددددون   ددضددددددا   جفدددددس إلادارع الدددددرا  ا دد ددددددددفون الددددددوازإ الووار دددددددة  ر بدددددددة  دادددددددإ اجددددد :27املووووادة 

 .ف  إلادارع املددإ   ة      ألا  
 

 دددد  الوو ددددإ املكدددف  رال ديون الدا،ةددة  ر دددو ب  دددددددإار أ دددضدددددا   جددددفس  دارع الدادددددوان عد ن ي   :20املوادة 

 صددددندددددددددددددوا    دددارددددددددددددددددفة لفندددجددددددددددددداد  رندددددددددددددددا    دددددددددد  ا دددنددددددددددددددإاو  دددددددددددد  السدددددددددددف ا  ( 1)وألاو ددددددددددا   ملدددددددددددع يددددددددددد ث 

 .الري ا،ن ون  ل نا
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ألاشدددكال نلسدددها   لددد  غاادددة  اصدددنخ فه حسدددبحالدددة ان  ددداو  هددددع أحدددد ألا ضدددا   ادددنم  فددد  :27املوووادة 

  .ا  العهدعانتن

 . ل  غااة ان ضا  العهدعن و خفله العضو املع 
 

الداددددددوان وصددةدددددإس  و ددددددرا فددد   ددددد   املنعف دددة ر ندددددد ةماندددداول  جفدددس إلادارع فددد   ددد  املسددداز   :20ملوووادة ا 

  : رنح ة  أردافه  والصة ا املددسدداز  املددإ ددبد ة

   إوو النن ةم الدا    لفداوان   -

 الن ام الدا    لفداوان   إوو  -

   إوو رإنا   ش ا ا  الداوان والن إ إ السنو    -

   إوو امل  انةة والحسارا  املالةة السنو ة   -

   ار ز ال ل ا  والا لا ا  والا لا ةا  والع ود   -

   ار ز اص بدال ألا  ك الو لةة  -
 ا ننا  املباشي واص ئجاررا  -

 صةغ الن و    -

  ش ا  اللإوو واملمح ا    -

  بول الهبا  والوصااا  الو نةة والدولةة   -

 الا لا ةا  ال  ا ةة لفع   رالداوان  - 

 .تعة ن  حافإ الحسارا  -
 

 .و    سألة أ إ  لها أيإ     أصول الداوان و آلها
 

 .زه  ا ادرس  جفس إلادارع و  ت و    الندار   الإا ةة  ل   حس ن ص   الداوان وأدا
 

 السددنددددددددة فدددد  دورع  ددداداددددددددة  رنددددددا    دددد  اصددددند ا  ددددإا  فدددد  ( 1 )إلادارع أربددددزاجن ددددز  جفددددس   :21ة املوووواد

 . ددددد  رزيسددددده الدددددر  احددددددد  ددددددول أ  دددددال الا ن ا دددددا   رندددددا    ددددد  ا تددددد او  ددددد  املدددددداإ العدددددام لفدددددداوان

  .رزيسه و  ك  أن اجن ز   ند الضإورع  ف  دورع غ    اداة رنا      اصند ا     
 

اددددإصددددددددد  الإزةدددددددس  لدددد  أ دددضدددددددا   دددجدددددفدددددددس  ددددإا  فدددد  السددددنة ( 1 )أربددددز اجن ددددز  جفددددس إلادارع :12املووووادة 

او ددا  ( 41)إلادارع اصددند ا ا  فإداددة  صددحومة رجدددول ألا  ددال ومويدداز  الع دد    ددددب   دد ددددسة  دد دددإ 

 .    ألا     دد   ار دخ الا ن او

 .أاام( 1)دون أن ا      ي انةة   اداة ف  دورع غ    الضإورع اجن ز  ند و  ك  أن 
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أ ضددازه   ددد  ألا ددد   و ذا لدددم ( 1/0)ال   دددددددح  ددددددداوال   جدددددددددفس إلادارع   ال رحددددددضور يف دددي  :12املووادة  

  دد   دار خ الا ن دداو املي دد   أادام الرددي ( 1)اكن د  رددرا الن داب  اد دددددى ال نددددد او آ دإ  ددددد ل ال ددد ددداندددةة 

 .د،ئر   هددد ا اك   دد ألا ضا  الحا إ  ةو  دح املدداوال   حدد
 

 . نخر  إارا   جفس إلادارع را غفبةة البسة ة  صوا  ألا ضا  الحا إ   : 11املادة 

 .حا إجوف  حددالة تسدداو   دددد ألاصددوا   اكدددددون صدددو  الإزةدددس  
 

  .ف  س    إم م و ي مشإ  فةه ن  حا إ  و دو  ف  إلادارع  حإر  داوال   جفس: 13املادة 

 .و وم ز     ررس املحا إ       الإزيس و ا ب ال فسة
 

( 41)الوصددةة فدد  أ دد  أ  دداس   سددة   ددإ إصدد   حا ددإ  ددداوال  املجفددس  لدد  السددف ة   :14ة املوواد

 .او ا بعد  ار خ الا ن او  لف واف ة  ف نا

 او دددددا ( 12) دددددددداوال  املددجدددددددفس   دددددددا  ددددددددا  فدددددة املنعددددددف ة را حكدددددددام املالةدددددة  نافدددددرع بعدددددد ي يددددد ن   دددبددددددح 

فغ   ل ررا ألا    .    رصالها   ال ف  حالة ا ت ا  صإ ح ابم
 

 القس  ال اني 

 املدير العاف
 

املكفدد  رال دديون الدا،ةددة ا تدد او  دد  الددوو إ   د     رنددا يعدد ن املددداإ العددام ر و ددب  إصددوم : 17ة املواد

  .وألاو ا   و جب أن اكون له  سنو   ا    وصاحب  لا ع  هنةة

 .و نه   ها ه حسب ألاشكال نلسها
 

يسدددا د املددادددإ العدددام لفداددددوان فد  أدا  وظددازلدده   دداإون اكفلدون ر نابعدة ش دا ي ألاو دا   :10املادة 

 .وال  اع
 

دددإار  د  الدددوو ددددإ الوصددددي  بدددعد  واف دة  جفدس إلادارع  و نهد   هدا هم حسدب املدادددإون ر دددو دددب  يع ن 

 .ألاشكال نلسها
 

 .لفداوان  ب ا لفنن ةم املع ول ره  ع حددد روا ددب املددادإ العددام وإلا ارا  املس  :17املادة 
 

 .لنن ةم املع ول بن ااملداإ العام  سيول    الس   ألا    لفداوان   ب ا لف  إ ز وا: 10املادة 
  : وبنرس ال لة

 انلر  إارا   جفس إلادارع املواف   ف نا  انونا - 

د  دد ددإوو  ةدد انةة الداددوان و فندد م رالندل ا  و أ إ ر إفها -  يعم
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 ا  م    ال ل ا  والا لا ةا  والا لا ا  والع ود -

   ةدددز أ  دددال الحةددداع املدنةدددة   نددداصددددددب العددددد  انددد دددددإ  راصدددددم الدددداوان و   فددده أ دددام العدالدددة وفددد  -

 الندددي لم  دددد ددددإر  دددإ  دة أ إ  لفنعة ن ف نا  

ف ةة       ةز  سنخد ي الداوان -  ا ارس السف ة السم

د رإندددا ددد  نددد دداط الداددوان و سدددهإ      دنلةرس  بعد  واف ة  جفس إلادارع -  يعم

 الداددوان ف  نددهااة السنة      جفس إلادارع  حدددسددارددا  يعددإ -

د   إوو الن ام الدا    لفداوان و عإ ه   د   جفدس إلادارع لف واف دة  و سدهإ   د  و دعه ح د  - يعم

 الننلةر 

 ا ت و  ش ا  فإوو و مح ا  لفداوان -

    حت  سيولةنه  ملعاونةه  ا ك  أن الو    ضا س-

ه  لدددد  السددددف ة الوصدددةة بعددددد املواف ددددة  فةددده  دددد   ددددإ   جفددددس الن إ ددددإ السدددنو  و إصددددفيعدددد   ددددإوو -

 .إلادارع

 القس  ال الث 

 الهي ة الشر ية
 

الاص  دددددارع واملددددددددسا دع اللدد هددددددددةة لفدادددددددوان    نددددددول    دددددددام الددددددداوان بنةئدددددة شددددددإ ةة ادددددد ود :11ة  املووووواد

 .إلاصدد  ددةة و وا دراو  وصا ف   د    ار ة أش دددد ة وأ  ال الداددوان  حددكام ال ددإ عددة 

  : وبنرس ال لة   كف      الخ و  ر ا اأتي

  دددددار ز ال ددددد ا   وألاش ددددد ة املإصدددددفة لهدددددا  ددددد   بددددد  املدددددداإ العدددددام   رددددددا  الدددددإأ  ال دددددإع  فة دددددا اخدددددج-

 لفداوان 

 العام  ددد ددددام  وصددددةا  رخددد دددو  ردددإنددا ددد  ش دداط الداوان والن ار إ  و رصالها  ل  املداإ -

 .   شأننا   و إ ش ا ي ألاو ا  وال  اع و إ ةتن ا املسدداردد ة ف    ددداد الدراصددا  العددف دةة الري-
 

  : وو إ ال يون الدا،ةة وألاو ا        ك  الهةئة ال إ ةة الري اإأصها       :32ة املاد

 املجفس إلاص  ي ألا     ( 4)     -

 ال يون الدا،ةة وألاو ا   ننمالكلا ا  العف ةة  يعةأ دددضدددا     ( 1)  دددسة -

أ ددضدددددددا   ددددددد  أ ددندددددددا  املجددددددالس العف ةدددددة النابعددددة مليصسدددددة امل ددددد د  يعةدددددننم وو دددددإ ال ددددديون ( 1)يدد يددددددة -

  .الدا،ةة وألاو ا 

 . نول  امل ال  املعنةة رالداوان أ انة الهةئة ال إ ةة
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 .ا ن او انم   دستعد الهةئة ال إ ةة ن ا ها الدا    ف  أول  :32ة املاد
 

  : انض   الن ام الدا      ةز املساز  املنعف ة       الخ و   ر ا اأتي :31 املادة

 دور ة الا ن ا ا   - 

 ن ام املداولة -

 الن اب ال انوشي -

  وا د الانضباط وألا   ةا  -

 الحضور ف  الا ن ا ا  -

 .امل اد ة     النوصةا  وآلارا  ةلةا  
 

ال دددإ دددةة  دددد   ددبدد  أ ضدددددائنا  و وافد   فةده  دددم امل ددداد ددددة     النددد ددددام الدا ددد   لفهدةددئةن : 33املادة 

 .ر و ب  إار    الوو إ الو  ي
 

 ال  ل الرا ع 

 أحكاف مالية
 

 أولددد  احددددد  بفرددده ر و دددب  دددإار   دددت ك  اخ دددج لفدددداوان  ددد   بددد  الدولدددة رصدددةد  دددال  :34ة املووواد

 .ر ن الوو إ الو  ي والوو إ املكف  راملالةة
 

  سدة الع فةددا  املحاصدبةة لفدداوان فدد  شدكفها النجدار   ب ددا لف  دإ ز والنن دةم املع ددول  :37املوادة 

 .بن ا
 

 .ديس          صنة 14و  ل  ف    ل  انلي لننح السنة املالةة لفداوان ف  أو  :30املادة 
 

 :ت ن      انةة الداوان      ا اأتي  :37املادة 
  :    بات إلايرادات –

   الإصةد ألاول 
    سار ا  الدولة بعنوان  بعا  الخد ة الع و ةة  
    اإادا  ألا  ك الو لةة  
     دا ة  و اع ألا وال املح فة لنوو عها      سنح  نا  
   ازدا  ألاش  ة النجار ة لفداوان  
   املسار ا  املحن فة    ال  ا ا  املحفةة والهةئا  الو نةة 
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  الهبا  والوصااا 
    ال د ا. 

 

  :    بات الي قات-

 نل ا  ال سة    • 

 نل ا  النجه    • 

 .   النل ا  ألا إ  الضإور ة لنح ة  أردا  الداوان •
 

  ددددددددددددد ان  دددإا دددددددددددددبة حدددددسدددارددددددددددددا  الداددددددددددددوان وامل دددددددداد ة  ف نددددددددا  حددددددددافإ حسددددددددارا اندددددددددددول   :30املووووووووادة  

 .أو أ ث  انم تعةةننم  ب ا لفنن ةم املع ول ره 
 

 .الحسارا  الخاصة رال  اع  نل     انم  بأ حسارا  ألاو ا  ب ك   :31املادة 
 

الندددد دادددإ دددة لفدداوان  بعدد  داولدة  جفدس إلادارع    د   واف دة السدف ة تعددددإ  املدةدد اندددةدددة  :42املادة  

 .الوصةة
 

اإصددد  املدددداإ العدددام لفدددداوان الح ددداز  وحسدددارا  الندددندددددددداز  و ددددددإارا   خددد ددددةج النندددداز   :42املوووادة 

 والندد ددددددددددددددددددإ إ السددددددددددددددددددنو   دددددددددددددددد  ال، ددددددددددددددددا ا    إف ددددددددددددددددة رن إ دددددددددددددددإ  حددددددددددددددددافإ أو  حددددددددددددددداف ي الحسددددددددددددددددارا  

 . ل  الوصااة و ل  الوو إ املكف  راملالةة  بعد املواف ة  ف نا     جفس إلادارع 
 

 

 ال  ل الاامس 

 أحكاف  اةة وانتقالية و تامية
 

 

ألاو ددا  و ل شدد ي  دارع ألا دد ك الو لةددة و ددرا ا كدد  املددوظل ن املنن دد ن  لدد  أصدد ك و دد   :41ة املوواد

و دارع ألا ددددددد ك   ن دددددب ال دددددر  ذ  ال دددددفة ر سدددددة   املدددددوظل ن الدددددرا  ا و دددددون ر هدددددام   ار دددددة ملهدددددام

 الو ددلدددددددددةة  النددحددو ددددددددد  أو الاندددنددددددددددداب  لددددددد  الدادددددددددددوان  رددندددددددددا   ددددددددد    ددفبددهدددددددددم  لضدد ددددددددددان  أ ةدددددددددإ ش ددا ددددددددا ه 

 .الوالئيأو /     املسنو  ال هو  و
 

املحددددددد   ذا  الو لةددددة لفددددداوان  حددددول  دددددد  أ دددددد  ال دد ددكددددددة  ألاولدددد  لمحددافددددددد ة العدد ار ددددددة : 43املووووادة 

 والعدد ددددددارا  املدددددو هة انجدددداو   ددددددددار ز اص   دددددددار ة  املنهددددي أو النجددددار  أو الحإفدددد   ال ددداردددددددز السددكدددندددددددي أو

لدا،ةددة وألاو ددا    لدد  الددداوان ر و ددب  حضددإ  ددإد  دد  املدددد ال  الخار ةددة النابعددة ادارع ال ددددديون ا 

 . ح ائي

 . نم امل اد ة      حا إ ال إد     ب  السف ة املكفلة را و ا 
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شددعدددددددبان  ددددددددام  40املدددددددير  فدددددد   114-11 ر ددددددم دددددددددددددددز  دددددددددإا اع أحكددددددددددام املدددإصدددددددددوم الندددنلددددددددةر   :44املووووووادة 

واملدددددددر ور أ ددددد س  يع ددددد  نددددداظإ املفدددددة الدددددو لي املكفددددد  رالندددسةدددددد   املباشدددددإ  4111املوافددددد  أو صدددددنة 4141

 ل و ا  العا ة املحددددولدددة  ل  الدادددددوان  

  . حت  شإا    ال  الداوان
 

 نددددداوو ف ندددا واملن دددوال ال دددددةام بع دددددفةة  حددو ددددد  ألا دددد ك الع ار دددة املحدد دددداع غددةدددددإ املددند نانددددع   :47املوووادة 

أشدهإ  ارنددا   د   دار خ  (4)الردي ادنم  إدردا والح دوب والالت ا دا  املإ ب دة بندا فد  أ د  أ  داس صدنة  

 .ش إ ررا املإصوم

اددنم ب ددك   در دددددا     ددددداد  دددإد   دداف  اكددون  ابعددا لم ددإد ألاصدد    بعددد الانتنددا   دد  تسددو ة الو ددعةة 

  .أ  س 11ال انونةة ل   ك الو لةة املعنةة رالنحو    ب ا لنلس إلا إا ا  املر ورع ف  املادع 
 

 الحسدددددداب املإ دددددد    والحسدددارددددددددا  الدوالزةددددددددة ل و دددددددددا   فدددددد    ةددددددز ألا ددددددوال املود ددددددة  حددددددول  : 40املووووووادة 

 . ل  الددداددوان ردددعد اصددنددةددلددا  إلا إا ا    ب ا لفنن ةم السار  امللعول 
 

الوالزةة الخاصة رال  داع  لد  الدداوان   حدددول  ددد  ألا ددوال املددود ددة ف  الحددسددارددددا  املإ   ة و :47املادة 

ددسةدةددإ ش ددا ددا  ت دد ددا  حددول  دد ددةدز املند وال  الري  م ا نناؤرا ف    دار   . نن ةم املعدد ددول ردده ب ا لف

 صدندددددددددددوب ال  ددددددددداع   دددددددد   ددسدندددددددددو  امل ددددددددال  الخار ةددددددددة النابعددددددددة ادارع ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو ددددددددا   

 .بعد اص ةلا    فةة ال إد
 

 .املخاللة  حكام ررا املإصوم فغ    ةز ألاحكام  :40املادة 
 

 .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةة ادد،دد ددإ رددرا املددإصدددوم ف  ال ددإ دددع الإصدد دةة :41املادة 
 

  .0204 ااو مصنة  1املدواف   4110ر دددضدددان  ددددام  04رال دددد ازإ ف   ر إ ح                  
                                                                                     

  بد العزيز جراد                                                                           
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 ه4110 ام  شوال 1حد ألا                                      30العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ااو صنة  44املواف                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 إن الوزير ألاول،
 رنا        إ إ وو إ املالةة -
  نه ( 0الل إع ) 414و 1-440ومندددا   ددد   الدصنددددور  ال صة ددددا الد اد ددددان  - 
 01املوافدددد   4114املددددير  فدددد  أول   دددداد  ألاولدددد   ددددام  112-41وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم  - 

 واملنض   تعة ن الوو إ ألاول  0241ديس    صنة 
 0204ف  ااددإ صددنة  04املوافدد  4110ر ددب  ددام  1املددير  فدد   11-04وم  نضدد   املإصددوم الإزاسدد ي ر ددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل 
غ ددت  14املدددددوافدددددددد   4110 حدددددإم  ددددددددام  12املددير  فدد   011-02وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  - 

الدددر  احدد  ةلةا  اصن إار الخ  نة الع و ةة ف  النكل   ر لة اصدنضنازةة  رنخلدةي  0202صنددددة 
شسدددددبة اللازددددددع   ددددد  ال دددددإو  امل نوحدددددة  ددددد   دددددإ  البندددددوك وامليصسدددددا  املالةدددددة للازددددددع امليصسدددددا  

   املعدل  (41 - وفةد )ن صعومدا  بسبب وما  ف  وس  ورونا والخوا  الرا  اوا هو 
 :يرس  ما يأتي

 

 حددددإم  دددددام  40املددير  فدد   011-02 دد  املإصددوم الننلةددر  ر ددم  1تعدددل أحكددام املددادع  :ألاو وو  املووادة  
 :واملر ور أ  س    ا اأتي 0202غ ت صنة  14املدددوافددد   4110

 4110 حددددددإم  ددددددددام  40املدددير  فددد   011-02ا ددددددد صإ دددددددان أحكددددام املإصددددددوم الننلةدددددر  ر ددددددم : 1املدددادع " 
 .“0204اونةو صنة  12واملر ور أ  س  ل  غااة  0202غ ت صنة  14املددددوافدددد  

 
 

  عبةة ف  ال إ دع الإص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال  ا، إ ررا املإصوم: 1 املادة
 

  .0204صنة   ااددو 4املوافدد   4110ر ضدددان  دددام  01رال  ازددإ ف   ر إ ح                    
 

  بد العزيز جراد                                                                                    

 

مايو  0املووافو  2441 رمضان  اف 14     مؤر  217-12مرسوف تي ي   رق  

محوووورف  وووووواف  21املوووؤر      131-12، يووعودل املرسووف التي يووو   رق  1212سية 

ال   يحووودد كي يووات استمورار الازييووة  1212غشت سيووة  32املوووافووو   1442

 العموميووة    التي وول، ب  ووووووة استليائيوووووة بت  يووو  نسبووة ال ائوودة 

 ل  الوقروا املميوحة من طورف البيوو  واملؤسسوات املوووالوووويووة لو وووائووودة 

وات  سبع وباء فيرو  كورونووا املوووؤسوووسوووات والاوووواا الووو يووووون يواجهون ةعوبوو

 .(21 -كوفيد )
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 ه4110شوال  ام  1خ يس ال                            30العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ااو صنة  02املواف                        

 

 

 

 

 
 

 

 إن الوزير ألاول،
 ، نه( 0الل إع ) 414و 1-440رنددددا      الدصددددنور  ال صدةددد ا الد ددداد ددان -

واملنضددد    دددانون  4144اونةدددو صدددنة  1املوافددد   1386صددددددلإ  دددام  41الد دددددير  فددد   414-44ألا ددددددإ ر ددددددم  وم  نددددددض  -

 الع وما   الد عدل والد ن م 

 4111اددناادددددددددإ صدددددددنة  04املددوافددددددددد   4121 ددد دددددددددددداد  ال دداندددددددددةة  دددددددددام  1الد دددددددددددير  فددددددد   21-11وم  نددددددددددض   ال دددانددددددددددون ر ددددددددددم -

 والد دندعف  رالو ااة الصحةة وألا   و ب الع    

  4111اونددددددددددددددددةو صدددددددددددددنة  01الد ددددوافددددددددددددددددد   4141رمةدددددددددددددز ألاول  دددددددددددددام  1الدددددددددددددد ير  فددددددددددددد   24-11وم  نضددددددددددددد   ال دددددددددددددانون ر دددددددددددددم -

 الر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غدددددددد ت صدددددددددنة  1الد ددوافددددددددد   4100 ددد دددددددددداد  ألاولدددددد   ددددددددام  41الد دددددددددير  فدددددد   41-24وم  ددددددددنض   ال ددداندددددددددون ر ددددددددددم -

   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م والد نددضدد دد   و ةه الن 

 0221غدددددد ت صددددددنة  41الد ددوافددددد   4101 دد ددددداد  ال ددانددددددةة  ددددددام  01الد دددددددير  فدددد   21-21وم  ندددددددض   ال دددانددددددون ر ددددددم -

  والد ددندعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م

والدد نض    0224اولةدو صدنة  41الدد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21-24وم  نض   ألا إ ر م -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

 واملنعف  رالبفداة  0244اونةو صنة  00الد واف  4110ر ب  ام  02الد ير  ف   42-44وم  ندددض   ال ددداندددون ر ددم -

والد نددددعف   0240فبددددإااإ صددددنة  04الد دددواف   4111رمةددز ألاول  ددام  01ير  فدد  الددد  21-40وم  نضدد   ال ددانون ر ددم -

 رالوالاة 

والددددددددد نعف   0241اولةددددددددو صددددددددنة  0الددددددددد واف  4111شددددددددوال  ددددددددام  41الد ددددددددددددير  فدددددددد   44-41وم  نضدددددددد   ال انددددددددددون ر ددددددددم -

 رالصحة  املعدل واملن م 

 0241غ دددددددت صدددددددنة  1املوافدددددد   4111 ضددددددان  دددددددام ر 26  فددددددد  املددددددير  011-41وم  نضدددددد   الد إصدددددددددوم الإزاصدددددددددي ر دددددددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عدددن دددع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح ال دددحدددةة الدولدةة 

ديسدددد    صددنة  01الدد واف   4114الدد ير  فد  أول   داد  ألاولدد   دام  112-41وم  نضد   الد إصددددوم الإزاصددددي ر دددددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

 

مايو سوية  12الوومواف   2441 شوال 0     مووؤر  120-12مرسوووووف تي ووووي   رق  

 ابوويوور ن وواف الوقووايوووة من انتووشار وباء فيرو  كورونا د، يتضموووون تمديد توو1212

 .ومكافحته( 21 –كوفيد )
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واملنضدد    0204ف  ااددإ صددنة  04املوافد   4110ر ددب  ددام  1املددددير  فدد   11-04وم  نضد   املإصددوم الإزاصدددددي ر دددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل 

واملدنعف   0202صنة   ارس 04الد وافد   414ر ب  ام  04الد ير  ف   41-02وم  نض   الد إصوم الننلةر  ر م -

  و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفدددةد )رندار   الو ددددداادددة  ددد  ان  دددار ومدددا  فةدددإوس  دددوروندددا 

 :يرس  ما يأتي

ددةددددددددددإوس يند  ررا الد دددإصدددوم  ل    داد  دددددارددددددد   ندددد دددددام الددددو ددددااددددة  ددد  انندددد ددددددددار ومدددددددا  فد :ألاو   املادة  

 و كافحندددددددددددددددده  فدددددددددددددددد  ظدددددددددددددددد  الن ةددددددددددددددددد را حكددددددددددددددددام الإا ةددددددددددددددددة  لدددددددددددددددد  الحددددددددددددددددددلاظ ( 41 – وفةددددددددددددددددد ) ددددددددددددددددددددددددورونا 

 .دااندددهددم    أ   دد إ الننددد دددار ف  وس  ورونا ددد   صحة الددد ددوا دن ن وحدد د
 

 :      النحو آلاتي(4)يعدل   دإا  الم إ ال  ئي املن ل  و  دد ملدع شهإ  :1املادة 

بددد    دددإا  الم دددإ ال  ئدددي الدددد ن ل   ددد   نن ددد  الفةددد   لددد  غاادددة السدددا ة الإابعدددة  ددد  صدددباو الةدددوم ا  

أدرار  وألاغددددددواط  ومددا ددددددددنة  ومجااددددددة  والبفةدددددددع  : آلا ددةددددددددة ( 41)الدددددد وال     دددددد  الوالاددددددددا  ال سددددددز   ددددددإع 

و بسددة  و  دد   ووو  وال  ازددإ  و ةجدد   وصدد ة   وصددةد  رفعبدداس  و سددن ةنة  واملسددةفة  وور فددة  

 وورإان  ومو إداس  والواد   و يباوع  و و إ  
 الدد دددفددددددددددد   : آلا ددددةددددددددددة ( 11)ال اخدددددددج   ددددددددإا  الم ددددددددإ ال  ئددددددددي املن لدددددددد  الوالاددددددددا  ال سددددددددز وال  يدددددددد ن  –

أم الددبدددوا دددددددددي  وبسددددددددكإع  وب دددددددار  والبددددددددو إع  و ا نرسدددددددت  و ف سددددددددان  و ةدددددددار   وال فلددددددددة  وصددددددددعةدع  

وصددددددكةكدع  و نارددددددة  و املددددددة  واملداددددددة  و سددددددنرانم  و عسددددددكإ  والبددددددةي  و اف دددددد    ومددددددإ  رددددددو إ إ    

س  و ددةفة  و ددد ن الدفدد    والنعا دة  و د ن وال دار   و نددو   و يس سدةفت  و ، دفة  وصددددوب أردددإا

   وشدددددددددد،ت  وغإداادددددددددددة  وغف دددددددددد ان  و ة ة دددددددددددون  ومددددددددددإ  ردددددددددددا،   خنددددددددددار  وأوالد  ددددددددددد ل  ومنددددددددددي  بددددددددددداس  

 .و ن صال   و ن   ام  و انت  واملر    واملنةعة
 

ةة ع  ددددنض نا الو ددددا كددد  الوالع  بعددد  واف ة السدف ا  املخن ة  ا خاذ  د  النددددددار   الردي  :3املادة 

ال دددددحةة لكددد  والادددة  ال صدددددة ا   دددإار أو تعددددا  أو  دددبأ أو دددا  د دددإ  ن لددد     ئدددي أو   ددد   يسدددتند  

نا أو حةا أو أ ث   الري 
ً
 .لفعدو   ت هد ريرارفداة أو  كا

 

حلدد    ددددد    ددددا ددددد  النددددإاب الددو ني    ددإا  ح ددإ  دد  نددوو  دد   ج عددا  ألاشددخا  وال ا دددد :4املووادة 

 .أو الددد ناصبا  العازفةددة  وال صددة ا حلدد   الدد وا  والخنددان  و ددرا النج عددا  ر ناصددبة ال ندداوا /و

 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 

الردي تسدن ب  ردرس  والع         بة  الع وما  النن ة ةة  د املخالل ن  و درا  دد  دالكي ألا دا  

 .النج عا 
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 ب دددى   ب دددة النددددار   الخاصدددة را صدددواب العادادددة وألاصدددواب ألاصدددبو ةة  املنعف دددة رن دددام  :7املوووادة 

الإ اردددة  ددد   بددد  امل دددال  املخن دددة لفنددحدددددد    ددد  الالندددددد ام رنددددددارددددد   الو ددددددااة والح اادددة  و دددرا   بةددد  

 .املع ول ره  د املخالل ن ف نا ف  النن ةم  الع وما  املن و 
 

  دددارددةدددددإ الو دداادددددة والحدد ددااددددة ألا دددإ  الد نددخددددددرع فددد    دددددار ندد دددددام الو دددددااة     دبددددد ى   ددبددددد ة  ددددد :0املوووادة 

 . ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحدددنه  الد ن و ( 41 – وفددةد ) دد  ومددا  فةددإوس  دوروندا 
 

 .0204 ااو صنة  00 دددسدددإ  أحكدددام ردددرا الد إصدددوم ارندددا   دددد   :7 املادة
 

   الدا  إا ةة ال عبةةص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة اددد،دد دددإ ردددددرا املدددإصدددددوم ف  ال دددإ ددددددع الإ  :0املادة 

 

 .0204 ااو صنة  02املواف   4110 ام شوال  1حإر رال  ازإ ف                                  
 

  بد العزيز جراد                                              
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، يتوووضووومن 1212أبوووريووول سوووية  19املواف   2441رمضان  اف  7     مرسوف رئاس ي مووؤر 

 .“الع ر”إم اء موووهاف املدير العوواف لكموووؤسووسة الوطيية لكمنشورات إلاسكمية 

 

  0204 أرإ   صنة  41املواف    4110ر دددضان  ام  1ف   ر و ب  إصوم رزاس ي  ير  

لف ددديصسة الو نةة   ر لنه  داإا  دددا ا حمادو بد الرحمن  دالسة  نه   هام 

 .  لنكفةله روظةلة أ إ  “الع دددإ”لف ، ورا  إلاص  ةة 

 

 

، 1212أبوووريل سوووية  19 املواف   2441رمضان  اف  7    ة مراسي  تي ي ية مؤر 

  .تتووضمن إم اء مهاف بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

   0204أرإ دددددددددد  صددددددددددنة  41املوافدددددددددد   4110ر دددضدددددددددددددان  دددددددددددددام  1ر و ددددددددددب  إصددددددددددوم  نلةددددددددددر   ددددددددددير  فدددددددددد  

آلا ةة أص اؤرم  ردووارع ال ديون الدا،ةدة وألاو دا   لنكفدةلهم روظداز   دا  والسادع نه   هام السة

  : أ إ  

   ر لنه  داإا لفدراصا  محيد  زوڤ-

   ر دلدددنه  داددإا ل و ا  وال  اع والمج والع إع  موووراد راوووا تووورايوويووية-

   ر لتنا نازبة  داإ لفنعاون  ديجة  دة-

   ر لنه نازب  داإ لف  اع مراد معيزة-

   ر لنه نازب  داإ لممج والع إع  أحمد سكيماني -

   ر دلنددها نازبدة  داددإ ل  نددحاندا  واملسار ا  فهووويمة بن  ووزوز-

 .  ر لنه نازب  داإ لف عازإ الدا،ةةلاضار   د بد املجي-
 

 
 

   نهدد   هددام 0204أرإ دد  صددنة  41املوافدد    4110ر ضددان  ددام 1  فدد  ر و ددب  إصددددددوم  ندددلددددةر   دددددير 

فلا رالدراصا  والنمخةج الد يونس ي د السة
م
 رووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا      ر لنه  ك

 .لنكفةله روظةلة أ إ  
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    0204أرإ ددددددددد  صدددددددددنة  41املوافدددددددد    4110ر ضددددددددان  دددددددددام  1  فددددددددد   إصدددددددددددددوم  ندددلدددددددددددةر   ددددددددددددير ر و ددددددددددب 

ر ددلنه  ددداإا لفنكددو   و حسدد ن املسددنو  رددووارع ال دديون الدا،ةددة  ،بةايوور مشووتاو   د نهدد   هددام السددة

 .وألاو ا 
 

  0204أرإ دددددددددد  صددددددددددنة  41 املوافدددددددددد  4110ر ضددددددددددان  ددددددددددام  1 فدددددددددد    ددددددددددددددير ر و ددددددددددددددب  إصدددددددددددددوم  نددلةدددددددددددددر  

  ر ددلددددنه نازددب  داددددإ لف سددنخد ددد ن رددووارع ال دديون الدا،ةددة  بوود القووادر قاضوو ي نهد   هددام السددةد  

 .وألاو ا 

 

 ،1212أبريل سية  21 املواف  2441رمضان  اف  7     مرسوف تي ووي   مووؤر 

 ، يتووضومن إم اء مهاف مديرين لكشؤون الدينية وألاوقاف 1212أبووريوول سووية 

 .    ع  الواليات

 

    0204أردددددددددددددإ   صدددددددددددددنة  41املدددوافددددددددددد   4110ر ددددددددددددضان  دددددددددام  1فددددددددد   ر و دددددددددب  إصدددددددددوم  نلةدددددددددر   دددددددددير 

و ددا  فد  الوالاددا  آلا ةددة  ر ددلتنم  دداإ   لف دديون الدا،ةدة وألا آلا ةددة أصد اؤرم  ندددده   دددددهام السدددددادع 

  : لنكفةلهم روظاز  أ إ  

   ف  والاة را نة مدني بوستة-

   ف  والاة  املة  بوبير لبياقرية -

  .  ف  والاة ال ار كمال قتال-

 

 

، 1212أبووريل سوووية  21املوووافوو   2441 اف  رمضان 7     مرسومان تي يو يان مووؤر 

 .يتوضميان التعيين بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 
   0204أرإ دددددددددد  صددددددددددنة  41املوافدددددددددد   4110ر ضددددددددددان  ددددددددددام  1  فدددددددددد  ر و ددددددددددددددب  إصدددددددددددددوم  نلدددددددددددةر   ددددددددددددددير 

  :وألاو ا أص اؤرم  رووارع ال يون الدا،ةة  ن السةدا  والسادع آلا ةةتع 

    داإع لفدراصا   سميرة م الد  -

    داإا لفدراصا    بد الياةر هبيته- 
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    كفلة رالدراصا  والنمخةج   ديجة  دة-

    كفلا رالدراصا  والنمخةج  مراد معيزة -

    كفلا رالدراصا  والنمخةج  أحمد سكيماني -

    ل  ا  مراد راا تراييية -

    ل  ا مدني بوستة -

    ل  ا لبياقرية رومكإ -

    ل  ا   بد القادر جكطي - 

    داإا لفنو ةه الداني والنعفةم ال إآشي  محيد  زوڤ -

    داإا لفنكو   و حس ن املسنو   كمال الدين قار   -

    داإا ل و ا  وال  اع والمج والع إع أمحمود بوزيان-

   نازبة  داإ لف عازإ الدا،ةة  وهيبة بودامو  -

 فن ن ن واملناو ا     نازبة  داإ لفهيمة بن  زوز -

   نازب  داإ لف  اع  محمود ايي -

   نازب  داإ لف   انةة واملحاصبة   ز الدين بن حمزة -

   نازب  داإ لف  ا   و حس ن املسنو   بكل سعيدان -

   نازب  داإ لح إ ألا  ك الو لةة وت  ةفها كمال قتال -

   نازب  داإ لفنعاون محمود سايع -

   نازب  داإ الص   ار ألا  ك الو لةة  فؤاد طالح  - 

  نازب  داإ لممج والع إع  بد املجيد لاضار   -

  نازب  داإ لف  بو ا  و حةا  الت اث إلاص  ي  بد الرحمان حمادو -

  نازب  داإ لف، ا ا  ال  اف  واملفن ةا  محمد زغداني -

 .الدا    ف  امليصسة  رزيسا لفدراصا  راملكنب الووار  ل    بد العزيز مي وبي -

 

 

  0204أرإ   صنة  41املواف   4110ر ضان  ام  1ر و ب  إصوم  نلةر   ير  ف  

 . نازب  داإ لف سنخد  ن رووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  بد اليور تومييع ن السةد 
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 ،1212أبريل سية  21املواف   2441رمضان  اف  7مرسوف تي ي   مؤر     

 .مدير الشؤون الدينية وألاوقاف    والية الطارفيتضمن تعيين 

 
  0204أرإ   صنة  41املواف   4110ر ضان  ام  1ر و ب  إصوم  نلةر   ير  ف  

 .   داإا لف يون الدا،ةة وألاو ا  ف  والاة ال ار  الد يونس ييع ن السةد 
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 ه4110شوال  ام  41حد ألا                                 39العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ااو صنة  12املواف                           

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
  نه ( 0الل إع )414و 1-440رندددا   ددد   الدصنددددور  ال صة ددددا الد اد دددددان -

واملنض دددددد   اندددددددون  4144اونةددددددو صنددددددة  1املوافدددددد   4114صددددلإ  ددددام  41الددددد ير  فدددد   414-44وم  نضدددددى ألا ددددإ ر ددددم -

 الع ومددددا   الد عدل والد ن م 

والد نعفددد   4111انااددددإ صندددة  04املوافدددد   4121  اد  ال انةة  ددددام  1الد ير  ف   21-11وم  نض   ال انون ر م -

 ددة الصحةة وألا   و ب الع   رالو ااد

  4111اونةدددددددددددددددو صنددددددددددددددة  01الد وافددددددددددددددد   4141رمةدددددددددددددز ألاول  ددددددددددددددددام  1الد ددددددددددددددير  فدددددددددددد   24-11وم  نضدددددددددددددددى ال انددددددددددددددون ر ددددددددددددددم -

 الددر  احدددد ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غ دددددددددت صدددددددددنة  1الدددددددددد واف   4100  ددددددددداد  ألاولددددددددد   دددددددددام  41الدددددددددد ير  فددددددددد   41-24وم  نضددددددددد   ال دددددددددانون ر دددددددددم -

 والد نض    و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م 

 0221غ دددددت صددددددنة  41الددددددد واف   4101  ددددددداد  ال انةددددددة  دددددام  01الد ددددددددير  فدددددد   21-21وم  نضددددددددى ال اندددددددددون ر دددددددددم -

 ر ة  الد عدل والد ن م والد نعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجا

 0224اولةدددددددددو صدددددددددنة  41الددددددددد واف   4101  ددددددددددددداد  ال انةددددددددة  دددددددددام  41الد ددددددددددددددير  فدددددددد   21-24وم  نضدددددددددددددى ألا ددددددددددددددإ ر ددددددددددددم -

 والد نض   ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

 واملنعف  رالبفداة   0244صنة اونةو  00الد واف  4110ر ب  ام  02الد ير  ف   42-44وم  نض   ال انون ر م -

والدددد نعف   0240ف  اادددإ صدددنة  04الدددد واف   4111رمةدددز ألاول  دددام  01الدددد ير  فددد   21-40وم  نضددد   ال دددانون ر دددم -

 رالوالاة 

والد نعفدددددددددد   0241اولةدددددددددددو صنددددددددددة  0الد وافددددددددددد  4111شددددددوال  ددددددام  41الد ددددددددير  فدددددد   44-41وم  نضدددددددددى ال اندددددددددون ر ددددددددم -

 رالصحددددددة  املعدل واملن م 

 0241غ دددددددت صدددددددنة  1املوافددددددد   4111ر ضدددددددان  دددددددام  04املدددددددير  فددددددد   011-41وم  نضددددددد   الدددددددد إصوم الإزاسددددددد ي ر دددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد عن دع رجنة  رنار خ (0221)والد نض   ش إ الفوازح الصحةة الدولةة 

ديسددد    صدددنة  01الدددد واف   4114الدددد ير  فددد  أول   ددداد  ألاولددد   دددام  112-41وم  نضدد   الدددد إصوم الإزاسددد ي ر دددم -

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول   0241

 

مايووو  32  املوافوو  2441شوال  اف  20     مؤر  238-21مرسوف تي ي   رق  

، يتعكوو  بتي يوو  إجووراء ال تس الجز ي لةحدود الوطيية    ال احتراف 1212سيووة 

  .ومكافحته)21 –كوفيود )ن اف الوقايوة موون وبوواء فيوورو  كورونووا 
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 0204ف  ااددددددددددددإ صندددددددددددة  04املوافددددددددددددد   4110ر دددددددددددب  ددددددددددددام  1املددددددددددير  فددددددددد   11-04وم  نضددددددددددددى املإصددددددددددددوم الإزاصددددددددددددي ر ددددددددددددم -

 واملنض د  تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل 

 0202 ددددددارس صددددددنة  04الددددددد واف   4114ر ددددددب  دددددام  04الددددددد ير  فدددددد   41-02  الددددددد إصوم الننلةددددددر  ر دددددم وم  نضددددد -

 ال ح ة ره  و كافحنه  و ج وو الن و  (41 – وفةددد )واملنعف  رندار   الو ددااددة  دد  ان  دددار ومدددا  فةدددإوس  دددوروندددا 

 :يرس  ما يأتي 

 نلةددددددر   دددددددإا  اللندددددددح ال  زدددددددي  و ةلةددددا ينددددددددد  ردددددددرا املإصدددددددوم  لدددد   حداددددددددد شدددددددإوط  :  ألاو وووو املووووادة  

( 41– وفةددددددد(لمحدددددددددود الو نةددددددة فددددد  ظددددددددد  احنددددددددإام  دارةدددددددددإ ن ددددددددام الو ااددددددددة  ددددددد  ومددددددددا  ف ددددد وس  ورونددددددا

 .و كافحنه
 

 ألاحكددددددام املن ددددددددددو   ف ندددددددا فددد  رددددرا املإصدددددددوم ادددنم اللدددنح ال  ئدددي لمحددددود الو نةدددة حسدددب  :1ة املووواد

 .وال تعندددددي  ال ش ا ا  ن   ألاشخا  رال،سبة لخد ا  الن   ال و      ال بكة الدولةة 
 

الندددد   ال دددو   ددد   ال بكدددة الدولةدددة  رال،سبددددة لخد ددددا  إ ددددج ش ا دددا  ن دددد  ألاشخدددا   :3املادة 

  :  دد  و ل  بعدددي البفدان ف أ  وبعدد رح    حدود  حسب ال  نا   آلاتي

رحددددد   أصبو ةدددددة  ددددد  و لدد  فإشسددددا   ضدد ننا شإ دددددة الخ دددددوط ال و دددددة ال  ازإ دددددة  ر عدددددل ( 1)يدددد ث -

    و ل   إصةفةا ( 4)ة واحدع    و ل  رار س  ورحف( 0)رحفنددد ن 

أصبو ةددددددة  ض نندددددددا شإ ددددددة الخ ددددددددوط ال و دددة ال  ازإ دددة  ددد  و لددد   ددد   ددد  البفددددان ( 4)رحفدددددة واحدددددددع -

  : آلا ةة

  ) اص نبول ) إ ةا * 

  ) رإشفونة) صبانةا  *

  ) .  وشس العاص ة) وشس  *
 

الصة ددددددا  از ددددددة البفددددددددان وامل دددددددددارا  املعنةددددددددة و دددددددددددد الإحددددددددد    حدددددددددد  ةلةدددددددا    بةددددددد  ردددددددرس املددددددادع  

املإ  ددددددددددة  دددددددددد   دددددددإ  السف دددددددددا  املخن دددددددددة  و كدددددددددون  و دددددددددوو  كةةلدددددددددا   إور دددددددة حسددددددددب   دددددددددور 

( 41– وفةدددددددد)الو عةدددددددددة الومازةدددددددة وبعددددددددد رأ  الم نددددددددة العف ةدددددددة ملنابعددددددة   دددددددور ومددددددا  ف ددددددد وس  ورونددددددا 

 .والسف ا  امليرفة لف   ان املدشي

 سن ةنددددة دون  اإ ددددج فدد  ال  ازددددإ  فدد   إحفدددة أولدد   مل دددارا  ال  ازددددإ العاص ددددة ووردددددإان و :4املووادة 

  ف نددددددا  صددددددوارا  الصددددددن بال املسدددافدددإ ددددددددد   نددددددددددد الددوصددددددددددول  أو لف ردددددادر ددددددددد  نحددددددددددو الدددو هددددددددددا  املن ددددددو 

 .أ  س 1  املادع ف
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  حدددددد شددددإوط ر ددددوب املسددددافإ   املنددددو ه ن  لدددد  ال  ازددددإ و ددددرا ال ددددإوط الصددددحةة امل ب ددددة : 7املووووادة 

  دددد  املسددددافإ   فدددد    ددددددددارا  الاصن بدددددددال  ددددددد   دددددددإ  السف ددددددا  امليرفددددة  بعددددد رأ  الم نددددددددة العف ةددددددددددة 

 .(41– وفةد(دوروندددداملندددابعددددة   دددور ومددددا  فةدددإوس  ددددد

  نض دددددددد  ردددددددددرس ال ددددددددإوط الوا ددددددددب  وفإردددددددا  بددددددد  الإ دددددددددوب  و ددددادع   دددد  حةدددداوع  ددددر إع صددددلإ صددددالحة  

  : ال صة ا

صدا ة  بد   دار خ  14يعود  ار خه  ل  أ    د   RT – PCR   دددام املسافددددإ الن ةجددددة السفبةددددة ال نبددددددار- 

 السلإ 

   دام املسافإ الاصن ارع الصحةة املسنوفةة لف عفو ا  امل فومة -
املنعف ددة رددالم إ ال ددح  إلا بدددددار  الدددر  اجددددب أن اخضددددز لدددده  نددددد  تعهددد املسددافإ ر سددداد النكددالة -

امل ددإر  دد   بدد   (41– وفةددد)وصولددده  لدد  الندددإاب الددو ني  و ددرا  كددالة  ا نبددار الك دد   دد  ف دد وس 

 .الصحةةالسف ا  
 

  . كدددددون  كالةددد  إلا ا دددة  دددد    سندددددو   وا دددددز إلااوا       ا   املسافإ ح إ ا :0املادة 

املسدن ن ذو  الدد     كددون  كالةدد  إلا ا ة      سدنو   وا دز إلاادوا  رال،سدبة لف ددد ب وألاشخدددا 

 . حددرا السف ا  املخن ةالضعة   دد    ا دد  الدولددة حسددددب  ةلةا  
 

( 1)اجدددددب أن اخضدددددز املسددددافدددإ  ندددددد وصولددددده  لد  ال  ازدإ  لم دإ صدح    بدار  ملددع   سدة  :7املادة 

 .أاام ف   حد  امليصسدددددا  اللند ةدددة امل خدددإع لهددددرا الردددإ   دددز  إا بددددة  بةة داز ة
 

 ا نبدددددددددددار صددددددفىي لفك دددددد   دددددد  ف دددددد وس    ددددددب اإفدددددددددز الم دددددددددإ  نددددددد ننااددددددة الةددددددددددوم الخا دددددددددس  :0املووووووادة 

 .(41– وفةد)

 .أاام   افةة( 1)  ا دد الم إ ملدع   سة (41– وفةد)وف  حالة الن ةجة إلااجارةة ال نبار ف  وس 
 

 دددددددددإوط امل فومددددددددة لم دددإ املسدددافإ     ددددددد  ال  حدددددددد  از دددددة امليصسددددددا  اللند ةددددة الردددي  دددوفإ :1املوووادة 

 .ر لة   ت  ة ردددد ن ال  ا ددددا  املكفلدددة   ددد   النددددوال   رالدا فةددة والسةاحة والصحة
 

ان داخضددددز املسافددددإون املرددددادرون النددددإاب الو نددددي لف دددددإوط الندددددي   إرردددددا صف دددددا  البفدددددد :22املوووادة 

 .لد ولهم  ل   إابنااملسن بفدة رال،سبددة 
 

  ب ددددة  دارةددددإ الو ااددددة والح اادددة ألا ددددإ  املنخددددرع فدد    ددددار ن ددددام الو ااددددة  ددددد  ومددددا   ى ب ددددد : 22املووادة 

 .و كافحنه املن و   ف نا ف  النن ةم املع ول ره( 41– وفةد)ان  دددار فةددددإوس  ورونا 
 

 .0204تسدددإ  أحكددددام رددرا املإصدددوم ارنددددا   ددددد  أول اونةو صنة  :21املادة  
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    ص ةة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةا، دددإ ردددددرا املإصددددوم ف  ال إ دددددددع الإ  :23املادة 

 

 .0204 ااددو  صنة  12املدددوافدد   4110 ددام شوال  41حإر رال  ازإ ف                            

 

  بد العزيز جراد                                                                                        
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 ه4110شوال  ام  41الاين ن                                        42العدد الجريدة الرسمية 

 0204 ااو صنة  14املواف                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إن الوزير ألاول،
 رنا        إ إ وو إ ال نا ة ال ةدالنةة -

  نه   ( 0الل إع (414و 1-440ومددنددا   دد   الدددصدندور  ال صدة دددا الدد دداد ددان -

 واملنضددد   4114ديسددد    صدددنة  1املوافددد   4114ذ  الم دددة  دددام  41  فددد  املدددير  420-14وم  ددنددددض   ألا دددددإ ر دددددم  –

  نه   1ال صة ا املادع املعدل واملن م    الإصوم     ر م ألا  ال انون 
واملنضد ددددد   4111اددولدةدددددو صندددددة  04املوافدددد   4111 ددددددام شددددعبان  04فدددد    املددددددير  21-11وم دد ندضددددددى الدد دانددددددون ر ددددددم  –

  كإر  نه   14و 14 ال صة ا املاد ان ال  ارك داندون 

واملنعدفددددد   0221ادولدةدددددو صدندددددة  41املدوافددددد  4101 دددددام    دددداد  ألاولدددد  41  فدددد  املددددير  21-21وم  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم  –

  املعدل واملن م رداملندافدسدة 

واملنعدفددددددددد   0241اددولددةددددددددو صدددددددددنة  0املددوافدددددددددد   4111 دددددددددام شددددددددوال  41  فددددددد  املدددددددددددير  44-41ومدد د دنددددددددض   الدد ددانددددددددددون ر دددددددددم  -

 املعدل و املن م ردالد دحدة 

واملنض ددد   دداندددون  0202اددوندةددددو صنددة  1املوافدددد   4114 دددام  شدوال 40  ف  املددير  21-02ومد د دندض   الدد ددانددون ر ددم -

  نه  14  ال صة ا املادع 0202املالةة النك ة   لسنة 

ديسددد    صددددنة  01املوافددد   4114املدددير  فدددد  أول   ددداد  ألاولددد   دددام  112-41وم ددد دندددددض   الد إصدددددوم الدإزددددداس ي ر ددددم -

 ول واملنض   تعة ن الوو إ ألا  0241

واملنضد    0204ف  اادإ صدنة  04املواف   4110ر ب  ام 9املير  ف   11-04وم دد دنددضدى الدد ددإصددوم الددإزدداصددي ر ددم -

 املعدل تعة ن أ ضا  الحكو ة  

 0244نوف دد   صدددنة  04املوافد   4110ذ  الم دة  ددددام  01  فد  املدير  111-44وم  نضد   املإصددوم الدندنلدةددر  ر دم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ الصحة والسكان و ص و املس  لةا  

  0241اولةددددددددو صدنددددددددددة  1املوافدددددددد   4112شددددددددوال  دددددددددددام 12  فدددددددد  املددددددددير  412-41وم  نضدددددددد   املإصدددددددددوم الدندنلدةدددددددددر  ر ددددددددم -

  م دا   وص  را  املعدل واملن الر  احدد  دددهدددام الدددو دددالدة الددو ددنددةددة لددفدد ددواد ال ةدددالنددةددة و ددندد ددةدد ددهد

مايو سية  12املواف   2441شوال  اف   0     مؤر  123-12مرسوف تي ي   رق  

رمووضوووان  ووواف  21املووؤر  فووي  221-12، يعدل ويتم  املرسوف التيو ويوو   رقووو  1212

واملتعكوووو  بالتدابيوور الاستليائيووة املوجهووووة  1212مايووو سيووة  7املوووافوو   2442

لتسهيل تموين السوا الوطني باملواد ال يدالنية واملستكزمات الطبية وتجهيزات 
 . (21-كوفيد)اليشي ملجاب ة وباء فيرو  كورونا 
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 0202 دددددددددارس صدنددددددددة  04املدوافددددددددد   4114ر دددددددددب  دددددددددام 26   فددددددد املدددددددددير  41-02وم د دندضدددددددددى املددإصدددددددددوم الندندلدةددددددددر  ر دددددددددم -

فدددددددد  رندددددددددددار   الدددددو دددداادددددددددة  ددددددددد  اندد دد دددددددددددار ومددددددددددا  فةددددددددددإوس  دددددوروندددددددددددا  افحندددددده  و ج دددددددوو الن دددددددو  و ك( 41– ددددددددوفةد)واملنعم

 ال ح ة ره  

 0202صدندددددددددة   ددااددددددددددو 1املددوافددددددددد   4114ر ددضددددددددان  ددددددددددام 12   فدددددددد املدددددددير  421-02وم  نضددددددد   املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

دة واملدسندفدد  دددددددا  الد دبددةددددددددددة واملنددددددعف  ردالدندداردددددددد   الاصدند ددندازةدددددددة ل دسدهدةدددددد   د ددو ددددددد  الددسددددددوب الددو دنددددددي ردداملدددددددواد ال ددةددالندددددةدددددد

  (41- ددوفددةدد)و جددهدةدددد ا  الدكد د  ملجددارددهدة ومددا  فدةددإوس  ددورونددا 

 0202صبند دددبدددددددإ صدندددددة  01املددوافدددددد   4110صدلدددددددإ  ددددددام 11  فدددد  املددددددير  014-02وم  دندضدددددى املددإصددددددوم الندندلدددددةر  ر ددددددم -

 الددر  احدددد صدد حدةدا  وو إ ال نا ة ال ةدالنةة 

 0202نددوفد دبددإ صدنددة  00املدددوافدددددد   4110رمددةدز الد دداشي  دددددام 4  ف  املير  101-02ومد  ندض   املددإصددوم الننلدةدر  ر ددم -

ف  ركةلةا  امل اد ة     املسنف  ا  ال بةة    واملنعم

نددوف دبدددددإ صدددددنة  00املدوافدددددد   4110رمدةدددددز الد ددددداشي  ددددددام  4  فدددد  املدددددير  101-02دوم الننلدددددددةر  ر ددددددم وم د دنددددددض   املددإصددددد – 

ف  ركةلةا  ت  ة  املواد ال ةدالنةة  0202  واملنعم

فد دبدددددإ صدندددددددة نددو  00املوافدددددد   4110رمدةدددددز الدد دددددداشي  ددددددام  4  فدددد  املدددددير  104-02وم د دندضدددددى املددإصددددددوم الدنندلدةدددددر  ر ددددددم  –

 وت كةفها و ن ة ها وص  را   امل دندإ ددة ل دو ة ددهددام الم ندة الا ند اداددة ال د ددا دةدة  0202

 0204فبددإاادددددددإ صدنددددددة  01املوافدددددد   4110ر دددددددب  دددددددام 44  فدددد  املدددددددير  10-04وم دد دنددددددض   املددإصدددددددوم الندندلدةددددددر  ر دددددددم  – 

ف  رامليصسا  ال ةدالنةة وشإوط ا ن ادرا   واملنعم

 : يرس  ما يأتي 

ادهدددددد  ردددرا املددإصدددددوم  لد  تددعدددداددد  و دن دةددم فددي بعدددددي أحددكددام املددإصددددوم الندنلدةدددر  ر ددددم  :ألاو و  املوادة 

فدددددددددددد  رالندددارددةدددددددددددإ  0202 دداادددددددددددو صدنددددددددددة  1املددوافددددددددددد   4114ر ضدددددددددددان  ددددددددددددام 40  فددددددددد  املدددددددددددير  02-421 واملنعم

الاصند دندازددةددددددة املددو ددهددددددة ل دسدهدددددي ددددددد    دددو دددددد  السددددوب الددددو ني ردددداملواد ال ددددةدالنةة واملسددددنف  ا  ال بةددددة 

  . (41- وفةد)و جه  ا  الك   ملجابنة وما  ف  وس  ورونا 
 

ر ضددان  40فدد   املددير   421-02ر ددم  دد  املإصددوم الننلةددر   1تعدددل و ددن م أحكددام املددادع  : 1املووادة 

 : واملر ور أ  س    ا اأتي 0202 ااو صنة  1املواف   4114 ام 

( 41- ددوفدةددددددد)  ددددادب الم نددددة العف ةددددة املكفلددددة ر نابعدددددة   ددددورا  ومددددددا  فددةدددددإوس  ددورونددددددا :  1املددددادع ''  

لدد دحددددددددة   ددددددددد    ددازد دددددددددة املدددددددددواد ال دةددالندةددددددددة املسدددددددنجد  امل، دددددددأع   ددددددد   ددسددندددددددددو  الددددددددددووارع املددكدددفددلدددددددددة ردا

 واملسندفد  دددددددددا  ال بةدددددددة و جه دددددددد ا  الك ددددددد  و ددددددددرا لدددددددددواوم و  ددددددددز غةدددددددار رددددددددرس النجه ددددددد ا  املسددددددددنوردع 

أو امل ننددداع  حدفدةددددا الدنددددي تدعددددردددددا امل الدددددح املعدندةددددة لددهدددددرس الدددددووارع  الدنددددي  إصدددفها  لددد  امل دددال  املخن دددة 

 .ارع املكفلة رال نا ة ال ةدالنةةلفوو 

غدةدددددددإ أندددددددده   دد دددددددادب  د دالددددددددح الددددددددووارع املكددفددلدددددددة ردالد ددنددا ددددددددة ال ددددددةدالنةة   دددددد   از ددددددة املددددددواد ألاولةددددددة 

لف دواد املسنع فة ف    ،ةز املواد ال دةددالندةدة واملدسدندفد  ددا  ال دبددةدة  الدري تددعدددرددددا الددو ددالدددة الدو دنددةة 

 .ال ةدالنةة
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 "......................................................(البا   ردون ترة  )...........................................................
 

'' ردالد ندا ددددة ال ةددالندةدددةالددوو إ املكفدد  "ر سدد ةة '' رالصددحة الددوو إ املكفدد ''تسدد ةة تعددو   :3املووادة 

ر ضددددان  ددددام  40فدددد    املدددير  421-02 ددد  املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  1و 1و 1و 1و 0املدددددواد فددددي أحدكدددددام 

 .واملر ور أ  س 0202 ااو صنة  1املواف   4114
         

ة لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ة ص ةا،د ددإ رددرا املددإصددوم فدي ال ددإ ددددع الدإ  :4املادة   عبةم
م
 ال

 

 .0204صنة   ااو  02املواف    4110ال  ام شددو  1فدي حإر رال  ازإ                        

                                                                

  بد العزيز جراد                                                                                
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   0204أرددإ دددددددد  صدندددددددة  41  املددوافدددددددد   4110ر دضدددددددان  ددددددددام  1فدددددد    ددددددير ر ددو ددددددددب  ددإصددددددددوم  ندلةددددددددر   

اصددددد ار ا  ر دددددلتن ا  دددددداإ   لف ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  فددددد  الدددددوالان ن  دا  آلاتدددددي نهددددد   هدددددددام السدددددة

  : آلا ين ن  احالتن ا     الن ا د

   ف  والاة املداة سكي  دبيع -

 .  ف  والاة  يباوع ماد آيت ال دي -

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، 1212أبووريوول سوويووة  19املواف   2441رمضان  اف  7     مرسوف تي ي   مؤر 

  .يووتووضومن إم اء مهاف مديرين لكشؤون الدينية وألاوقاف    واليتين
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 ه 4110 ام  الشو  01السبت                                                                               41العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  1املواف                                                                                                               

 

 

 

 

 

  0204 ااو صنة  42 ه املواف 4110ر ضان  01  ف  ر و ب  إصوم  نلةر   ير  

 .   داإا لف  افة إلاص  ةة رووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا سمير جات الكوهالسةد  نعدد ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 1212مايووو سيووة  10 ه املواف 2441رمضان  10     مرسوف تي ي   مؤر 

 .الشؤون الدينية وألاوقافيتضوومن تعوويين مديوور ال قافة إلاسكمية بوزارة 
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 ه 4110 ام  الشو  04الاين ن                                                                                 43العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  1املواف                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

  0204 دددددددددددااو صدددددددددددنة  42املوافددددددددددد   4110ر ضدددددددددددان  دددددددددددام  01فددددددددددد    ر و دددددددددددب  إصدددددددددددوم  نلةدددددددددددر   دددددددددددير 

السددادع آلا ةددة أصدد اؤرم   ددداددإ ددد  لدفد دعداردددد الدو دندةدددة لدفدندكدو ددد  املندددخ ج ل صدد ك الخاصددة يعدد ن  

  : رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  آلا ةة

   ر انة البةضا  ف  والاة را نة ميكود قرفة -

 ةد    بة ف  والاة بسكإع   بسمووحمود  عداش - 

   رنا نرست  أحمد ت مرين - 

 .  رتاف    حسان هاشمي-  

 

 

 

  0204  ددددددددددااو صددددددددددنة  42املوافدددددددددد    4110ر ضددددددددددان  ددددددددددام  01ر و ددددددددددب  إصددددددددددوم  نلةددددددددددر   ددددددددددير   فدددددددددد  

   ددددداإا لف عهدددد الددددو ني لفنكددددو   املنخ دددج ل صدددد ك الخاصددددة بو بوووود الوكووووه  ووووروبيند يعددد ن السددددة  

 .الدا،ةة وألاو ا  رن غ ة ف  والاة  ةفةرتدارع ال يون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موووايوووو  22املووووافوو   2441رمضان  اف  10 ان    مان تيو وويوو يان مؤر مووورسووو 

، يوتوضوموويوان تووعيوويوون مووديووريووون لكوموعووواهوود الوطيويوة لكتيوين 1212سويووة 
 املت    لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف
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 ه 4110 ام  الشو  01 ل  يا ا                                                                              44العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  1املواف                                                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 2021 ددددددددااو صددددددددنة 11املوافدددددددد  4110ر ضددددددددان  ددددددددام 29ر و ددددددددب  إصددددددددوم  نلةددددددددر   ددددددددي ر  فدددددددد               

 املنددددددددددخ ج ل صددددددد ك الخاصددددددددةلددفددد دددعددهددددددددددد الددو دددددددددني لددفددنددكددو ددددددددد      دددددددداإاكبنووووووويأحموووووووود بيعددددددد ن السدددددددةد 

 .رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  رتن صال 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2021 مووايوووو سوويوووة 11املواف 1442رمضان  اف 29مرسوف تي ي   مؤ ر     

 لوووكوووتوويووويوون املتوو    لألسك  الااةةالووووطوووني  يتووضووموون تووعيوين مدير املعهد
 بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف برن ةالح
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 ه 4110 ام  الشو  01ربعا  ألا                                                                               47العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  1املواف                                                                                                               

 

 

 

 
 

  إن رئيس الجمهورية،
  نه 001و 411و 410و 2)الل إع ( 414و1 -411و  11رنددا   دد   الدصندور  الصة دددا املددددواد -

اولةددددددددو صددددددددنة 7املوافدددددددد  4104  دددددددداد  ال انةددددددددة  ددددددددام 42املدددددددددددددير  فدددددددد   44-21وم  نضددددددددددى ال انددددددددددددون العضدددددددددددو  ر ددددددددددددم - 

 رالنن ةم ال ضائي  املعدل  واملنعف 0221

واملنض ددددددددددد   انددددددددددددون 1966اونةدددددددددددو صنددددددددددة 8املدددوافددددددددد  4114صدددددددلإ  دددددددام 18املدددددددير  فددددددد  66-155وم  نضددددددد   ألا دددددددإ ر دددددددم -

  واملن م دل ال  ازةة  املعم  إلا دإا ا 

واملنض ددددددددددد   انددددددددددون 1966اونةدددددددددددو صندددددددددددة 8املدددوافددددددددددد   4114صدددددددلإ  دددددددام 18املدددددددير  فددددددد  66-156وم  نضدددددد   ألا دددددددإ ر دددددددم -

 املعدل واملن م الع ومددددا  

واملنعفددددددددد   0221صندددددددددة ف  اادددددددددإ  6املوافددددددددد   4101 دددددددددام  ذ  الم دددددددة27املدددددددددير  فددددددد   24-21ر دددددددددم وم  نضدددددددددى ال اندددددددددون -

دل    بيةي ألا وال  رالو اادة   م واملن و  و   إلارراب و كافحتن ا  املعم
 

 وبعد رأ  مجكس الدولة،-
 وبعد الاستماع إ   مجكس الوزراء،-
 وبعد ألا   بقرار املجكس الدستور ،-

 

 : ي در ألامر آلاتي ن ه
 

صلدددددددإ  ددددددام 18ر  فددددد  ي املددددددددد66-156ر دددددددم  ينددددددد  رددددددددرا ألا ددددددددإ  لددددد  تعداددددددد  و ن دددددةم ألا دددددإ :املوووووادة ألاو ووووو 

  واملنض    انون الع وما   املعدل واملن م1966صنة  اونةو8املواف  1386
املوافددد  1386صددلإ  دددام 18املددير  فددد  66-156  كددددإر  ددددد  ألا دددددإ ر ددددددم87تعددددل و ندددد م املددددددادع  : 1املووادة 

 : واملر ور أ  س  و حإر   ا اأتي1966 اونةو صنة8

يسدددددتند  أ ددددد  الدولدددددة والوحددددددع الو نةدددددة   ررارةدددددا أو  خإ بدددددا   ددددد  فعددددد  يعن ددددد  فعددددد  :  كدددددإر  87املدددددادع “

 :وص  را العاد       إ   أ      غإ ه  ا اأتي واصن إار امليصسا 

 ............................................بدون تغيير(.................................23  ل ( 2 -

 الحكدددددم بر ددددد  ال دددددإب الدصدددددنور ة   أو ترة ددددد  ن دددددامالسددددد   ردددددأ  وصدددددةفة  لفوصدددددول  لددددد  السدددددف ة  -

 أو النحإ ي     ذلة 

 .”    ذلة املساس رأ  وصةفة رالس  ة الت ارةة أو النحإ ي -
 

 ، 1212يونيوو سيووة  0املواف   2441شوال  اف  17مؤر      20-12أمر رق  

 يونيوووو 0املوافووو   2300ة وووور  وواف 20املوووؤر      270 -00يعوودل ويتووم  ألامور رق  

 ملتضمن قانون العقوباتا  2100 سية 
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واملر دددور 1966اونةدددو صندددة 8املوافددد  1386 صدلإ  دام18املدير  فد  66–156اندد م ألا دإ ر دم 3 :ة داملوا

 : و حدددددددددددددددددددددددددددإران   ددددددددددددددددددددددددددا ادددددددددددددددددددددددددددأتي41  كدددددددددددددددددددددددددددإر  11و 13 كددددددددددددددددددددددددددإر  87أ دددددددددددددددددددددددددددد س  ر ددددددددددددددددددددددددددداد  ن

والكةانددا  إلارردددارةدددة النددي  إ كددددب أحددددد ألافعدددال   ، دددأ  از دددة و نةدددة ل شخدددددددا  13: كددإر  87املادع “

 ”شخ ددددا  ررارةددددا“  دددد،ةلهم   كدددددددإر  دددددد  رددددددددرا ال اندددددددون  الراددددددد  انددددددم 87 ف ندددددددددا فدددد  املدددددددادع  املن ددددو 

أدندددددداس  ل ندددددة   دددددد،ة  ألاشدددددخا  والكةاندددددا  إلاررارةددددددة والردددددي  ددددددع     دددددد   بددددد ” ررارةدددددا  ن ة دددددا“أو  

 . "الم نة"
 

 املدددادع   ال  ذا  ددددان  حدددد   حإ ددددا  أولةددددة  ال ي ددد   أ  شددددخج أو  ةددددان فدددد  ال از دددة املددددر ورع فدددد  رددددرس

 .صدر  دس حكم أو  إار راادانة أو  نابعة   ازةة أو
 

 ن ةددددددم أو   ا ددددة أو  ن  ددددة   ه ددددا اكدددد   املدددددددادع   دددددددد    عةددددددة أو رسرددددا  دددددددددد رالكةددددددددان  فدددد   لهدددددددوم 

 . كإر    ررا ال انون 11أو   ددددز أش  تنددا  حدت  ازفة أحكام املادع  اكفها أو تس ةتنا اكددون غإ هددش
 

الدا  إا ةددة  الإص ةددة لم  هور ددددة ال  ازإ دددة لددددو نةددة ف  ال دددإ ددددددعا، دددددددددإ  ددددإار ال   ةدددد  ف  ال از ددددة ا

  رددددددددددددددرا ال، ددددددددددددددإ ر  ارددددددددددددددة  بفةددددددددددددددغ لف عنةدددددددددددددد ن الددددددددددددددرا  احدددددددددددددد  لهددددددددددددددم   دددددددددددددددام  فددددددددددددددب ال ددددددددددددددعبةة  و عددددددددددددددد

 .او ا     ار خ ش إ  إار ال   ة  (12)  ل  الم نة ل   نم    ال از ة الو نةة  ف  أ   ي ي ن
 

الو نةدددددة   ف ازةدددددا أو رندددددا    ددددد   فدددددب  الم ندددددددة أن ت  دددددددب أ  شخدددددددج أو  ةدددددددان  ددددددد  ال از دددددددةا كدددددددد  

 .أصبحت أصباب ت  ةفه غ      رع    ذاالشخج أو الكةان املعني
 

 .” حدد  ةلةا    بة  ررس املادع     إ   النن ةم        

 13 كدددددددإر 87املن ددددددددو   ف نددددددددا فددددد  املددددددددادع  فددددد  ال از ددددددددددددةات  ددددددددددب  ددددددددد   ال   ددةددددددددد  : 41 كدددددددددإر  87املدددددادع 

وألا دوال املنأ ةدة  أو  ج ةدد أ والده/ ش اط الشخج أو الكةان املعندي ود د  و  د  ردرا ال انددون  ح إ

 ر ددإ  ة  دباشدددإع أو غ دد   ددباشإع  لإ ارندده أو ر ارددة أشددخا   د    نفكا دده الرددي احووردا أو الرددي  خدددضز

 .حس  النةة ن ل الحه أو اأ  إون رأوا إس   ز  إا اع ح وب الر  يع فو 
 

أ دد س   ندز املعنةدد ن  د  السددلإ ر و دب  ددإار    دا ات  ددب   د  ال  دد ة  فد  ال از ددة املدر ورع فدد  الل دإع

 .     فب الم نة  ضائي  رنا 

 .” حدد  ةلةا    بة  ررس املادع     إ   النن ةم      

 .ة الدا  إا ةة ال عبةة ال  ازإ  ألا إ ف  ال إ ددع الإص ةة لم  هور ةا، إ ردرا  :4املادة 
 
 

 .0204و صنة اونةد8املوافددد  4110 شدددوال  دددام 27ف   إ حددددإر رال  ازددد                             
 

  بد املجيد تبون                                                                                       
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 الجمهورية، إن رئيس

  نه  001و  411و  410و (0  الل إع)  414و  411و  11و 11و  11و 11ملددددواد ا رنددا   دد   الدصنددور  ال صة دددا-
  واملنعفدد 0240اناادددإ صنددددة  40املدددوافددددد   4111صلددددإ  ددددام  41املدير  فدد   21-40وم  نضد   ال دانون العضدو  ر دم -

 راا  م 

واملنضدددددد    ددددددانون  4144اونةدددددو صددددددنة  1املوافددددددد  1386صلددددددددإ  ددددددددام  41املددددددددير  فددددد   411-44وم  نضدددددددى ألا ددددددددإ ر ددددددم -

 إلا إا ا  ال  ازةة  املعدل واملن م 

واملنض ددددددد   اندددددددون  4144اونةدددددددو صندددددددة  1املوافددددددد   4114صدددددلإ  دددددام  41املدددددير  فددددد   414-44وم  نضددددد   ألا دددددإ ر دددددم -

 دل واملن م الع ومدددا   املع

واملنض ددددددد   4111صبن بددددددددإ صنددددددددة  04املوافدددددددد  1395ر ضدددددان  دددددام  02املدددددير  فددددد   11-11وم  نضددددد   ألا دددددإ ر دددددم  - 

 ال انددددون املدشي  املعدل واملن م 

واملنعفدد   4111انددااإ صددنة  04املوافدد   4121  دداد  ال انةددة  ددام  1املددير  فدد   21-11وم  نضدد   ال ددانون ر ددم  - 

 الو ني  را رشة 

واملنعفد  بع  دا   4112أرإ د  صدنة  04املوافد  4142ر ضدان  دام  04املدير  فد   44-12وم  نض   ال دانون ر دم -

     اد  ال انةة 41الع    املعدل واملن م  ف  

واملنض دد  ال انددددون ألاصاسدد ي  0224اولةددددو صندددة  41املوافددد  4101 دددددام  41  فدد  املدير  21-24وم  نضد   ألا ددإ ر ددم -

 العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنض ددددد   اندددددون  021فبددإاادددددإ صنددددة  01املددددوافدددد  4101صلددددإ  ددددام  41املددددير  فدد   21-21وم  نضددددى ال اندددددون ر ددددم -

 إلا إا ا  املدنةة وإلادار ة 

واملنضددددد   ال وا ددددددد  0221غ ددددددت صدددددنة  1املوافددددد   مشددددددعبان  دددددا 41املدددددير  فددددد   21-21وم  نضددددد   ال دددددانون ر ددددددم -

 الخاصة لفو ااة    ال إازم املن فة رنكنولو ةا  إلا  م والا  ال و كافحتنا 

الر  احدد ال وا د  0241 ااو صنة  42املواف  4111شعبان  ام  0٤املير  ف   21-41وم  نض   ال انون ر م -

 العا ة املنعف ة رال  اد والا  اال  إلالكت ونةة 

واملنددعفدددددددددد   0241اددددونددةددددددددددو صندددددددددددة  42املددوافددددددددددد  4111ر ضدددددددان  دددددددام  01املدددددددير  فددددددد   21-41وم  نضددددددد   ال دددددددانون ر دددددددم -

 رح دداادددة ألاشخا  ال بةعة ن ف   جال  عال ة املع ةا  ذا  ال ابز الشخص ي 
 

  عد رأ  مجكس الدولة، – 

 وبعد الاستماع إ   مجكس الوزراء، – 

 وبعد ألا   بقرار املجكس الدستور ، – 
 

   1212يووونيووووو سيوووة  0املوافوو  2441شوووال  واف  17مووؤر      21-12أموور رقوو  

 والوثائ  إلادارية يتعكووو  بحموايووووة املعكومووووات
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 :ي در ألامر آلاتي ن ه
 

 ال  ل ألاول 

 أحكاف  امة ألاو  
 

  .يندددد  ردددرا ألا إ  ل  ح ااددددة املعفو ددددا  والوياز  إلادار ة لفسف ا  الع و ةة:ألاو  املادة 
 

 خضددددددددز  حكدددددددام رددددددددرا ألا دددددددإ املعفددو دددددددا  والويازدددددددددد  امل دددددنلة املنعف دددددة رالدولدددددة و يصسددددداتنا  :1 املوووووادة

ورةئاتنددددا ال  ددددإ عةة وال ضددددازةة والننلةراددددة وإلادارا  الع و ةددددة وال  ا ددددا  املدددددحفةة و دددد   يصسددددة 

   فدددددددددددة الدولددددددددددددة  ددددددددددد  أو بعددددددددددددي رأصددددددددددد الها و دددددددددددد   يصسدددددددددددة   دددددددددددددم  د دددددددددددة   و ةددددددددددددة والردددددددددددي  دددددددددددددع  

 .“السف ا  املعنةة”ف  النج
 

 : ررا ألا إ ر ا اأتي ا  د ف   لهوم: 3ة املاد
 

 :املواي العمومي -2

 دددد  شددددخج ي ددددر   ن ددددبا ت ددددإ عةا أو  نلةددددراا أو  دار ددددا أو  ضددددازةا أو فدددد  أحددددد املجددددالس ال ددددعبةة -

ةندددا أو  ننخبدددا  داز دددا أو  ي ندددا   ددددفوو ألا دددإ أو  غ ددد   ددددفوو ألا دددإ  املددددحفةة املننخبدددة  صدددوا  أ دددان  عم

 ر إ  الن إ    ر بنه أو أ د ةنه 

  ددددد  شدددددخج آ دددددإ اندددددول   ولدددددو  ي ندددددا  وظةلدددددة أو و الدددددة ردددددأ إ أو رددددددون أ دددددإ  و سدددددارم بندددددرس ال دددددلة-

فددددد   د ددددددة رةئددددددة   و ةدددددة أو  يصسددددددة   و ةددددددة أو أ   يصسدددددة أ ددددددإ    فددددددة الدولدددددة  دددددد  أو بعددددددي  

 رأص الها  أو أ   يصسة أ إ    دم  د ة   و ةة  

 حك ه  ب ا لف  إ ز والنن ةم املع ول بن ا   رأنه  وظ    و ي أو    ف  شخج آ إ  عإ    -
 

املإاص   واملدحإرا  واملس ندا  الري أش أتنا أو ح فت  ف نا أ   د  السدف ا  املعنةدة :  الوثيقة -1 

 أينا    ارصة ش ا ها 
 

أ أو  إ  دددة أو صدددورع أو شدددإ أ أو رصدددم أو  خ ددد أ   كندددوب ور ددد  أو  لكت وشدددي:  الوثوووائ  امل وووي ة-3

 صدددوتي أو صددد    ر دددإ  أو أ  صدددند  ددداد  أو  لكت وشدددي آ دددإ  اندددت  حددد   ددددار    إ دددي  لددد   ندددز ش دددإرا 

 أو   ةةد الا  و  ف نا 
 

 أ  حدددددددث أو   دددددد   ه ددددددا  ددددددان   دددددددرس  وية ددددددة أو صددددددددورع أو شإ دددددددددأ صو ددددددددي أو  إزدددددددددي :املعكومووووووات -4

 .أو ص عددي ر دددإ  أو  حاديدددة أو  كاملددة را لةددة  ادديد  الك د   ننا  ل  املساس رالسف ا  املعنةة 
 

  فكةددة   و ةددة  و دد  غ دد   ارفددة لفن ددإ  ف نددا  تعدددددد الويازددددد  املن دددددو   ف نددددددا فدد  رددددرا ألا دددددإ :4املووادة 

 .أو ال  سابنا رأ   إ  ة  انت
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 .  دددددس ألاحكددام الدددواردع ف  ردددرا ألا دددإ رحدددد  املوا   ف  الوصول  ل  املعفو ةال  :7املادة 
 

 ال  ل ال اني

 .قوا د حماية املعكومات والوثائ  امل ي ة 
  

 :آلا ةة ألاصنا   ل   ن  الوياز   حسب در ة حساصةتنا   :0املادة 

   إا را    الو ني الدا    والخار،  انض   الوياز   الري امح    ف اؤرا  و ،"سر  جدا  ”

 .     ر  ال  الدولةانض   الوياز  الري امح   ف اؤرا  إرا  و ،"سر   " 

 لدددح الحكو ددددةا ر  ددادانض دددد  الويازدددد  الندددي امحددددد   ف ددددداؤردددا  ددددددددإرا أ ةددددد و ،“واجووووووووع اليتمووووان”

 أو الدددددووارا  أو إلادارا  أو  حد  الهةئا  الع و ةة  

ادددنض ددد  الدددويدددازدد  الددري ايد   ف اؤرا  ل  املساس ر  ال  الدولة وال اجوو    و“تووووزيوووع مووحوودود”  

 .الا  و  ف نا  ال     ب  ألاشخا  امليرف ن رحكم الوظةلة أو امله ة

 . ةلةددددددا    بةدددد  رددددرس املددادع     إ   النن ةم  حدددددددد شددددإوط و
 

و عفو اتنددددددا وح ااتندددددددا  و نخددددددر النددددددددار   ال و دددددددة  فددددددد م السددددددف ا  املعنةدددددددة رنددددددأ  ن وياز هدددددددا  : 7ة املوووووواد

بن دا   لن ،ةلها و ن ةم  داولها وحل ها وف ا ل حكام املن و   ف نا فد  ال  دإ ز والنن دةم املع دول 

 .وال صة ا  ا انعف   ننا را رشة  الو ني

 .اجب أن اخضز  وظلو السف ا  املعنةة  ل   كو    ا  ف  اصنع ال املعفو ا  والوياز  امل نلة

 . ةلةدددا    بةدد  رددرس املددادع  دد   إ دد  النن ةم  حددددد شددددإوط و 
 

املعنةددة  ددز و لدد  الر د    حدد  ش ددإ أو  ددداول أو  وو ددز ال ا كدد  أن  كددون  إاصد   السددف ا   :0املوادة 

ال ر واف تنا   ا لم انج ال انون         ذلة
م
 . 

 

اجددب   دد  السددف ا  املعنةددة  فدد  حددال تسددإ ب  عفو ددا  أو ويدداز    ددنلة     ددار ال هددا   :1املووادة 

  .املخن ة فورا   د فنح  ح ة 
 

 أوراب النحإ ددددددا  والنح ةدددددد  ال ضددددددائي  ددددددددددا   حا ددددددإ و ددددددددددان ش دددددددددإ أو  فأ  اح ددددددإ   دددددد   :22املووووووادة 

أو   كدد ن  دد  ال صددلة لدده  دد  حةاوتنددا   ددز  إا دداع الاصددنضنا ا  املن ددو   ف نددا فدد   ددانون إلا ددإا ا   

  .ال  ازةة
 

ح دددد  وية ددددددة   نلددددددة أو   ددددددددان ا فدددددددددز  رحكددددددم   فدددددددده أو  سيولةندددددده   ددددد    ددد  أ  ا ندددز  :22املوووادة 

أو ش دددددإ  حنواردددددا  فددددده أو بعضددددده  أو   ددددد م الر ددددد   ردددددددأ  صدددددددورع  اندددددت  أ دددددر ش ددددد  أو صدددددور  ننددددا ا ف نددددددد

 .رو ودرا   ال ر واف ة السف ة املعنةة
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 احددددددوو وية ددددددة   ددددددنلة دون  أن اكددددددون  ددددددير  لددددددرلة  تسددددددفة ها اجددددددب   دددددد   دددددد  شددددددخج :21املووووووادة 

 ف نددا فدد  رددرا   لدد  السددف ا  املعنةددة و  نددز  فةدده  ف ددا   ضدد وننا   حددت  ازفددة الع ومددا  املن ددو  

 .ألا إ
 

   لعةدددددد  املعفو ددددددا  الكاذرددددددة واملحإفددددددةاجددددددب   دددددد  السددددددف ا  املعنةددددددة  فدددددد    ددددددار  حارمددددددة  :23املووووووادة 

 .الا  ال امليصساتي  وإلا  م اللور  لفإأ  العام
 

 ال  ل ال الث التزامات 

 املواي العمومي 
 

  دددازفددددددددددددة الع ومددددا  املن ددددو   ف نددددا فدددد  رددددرا ألا ددددإ  افددددددد م املدددوظددددددددد  الع ددددددو ددددددددددي   حددددددددت :24املووووادة 

 رالسدددإ و ددددم  ف دددا   حندددو  أ  وية دددة أو أ   عفو دددة ا فدددز  ف ندددا أيندددا  أو ر ناصدددبة   ارصدددة  ها ددده   

  . ا لم انج ال انون         ذلة

صنوا      و   أو انتندددا  الع  دددة املهنةدددة لف وظددد  الع و دددي ( 42)و ب ى ررا املنز صار ا ملدع   إ 

راالصن الدددددة أو ال سددإ ح أو العدد ل أو إلاحالددة   دد  الن ا ددد أو    صددبب آ ددإ   ددز  إا دداع أحكددام املددادع 

  .   ررا ألا إ12
 

  دإا  الويدداز  امل دنلة أو ش د   نندا أو صدور  نندا  د   كددان ا ندز  دددد   املوظدددد  الع دو ي  :27املوادة 

الع دددد   أو  بعهددددا أو ش ددددخها  ددددار  امليصسددددا  الإصدددد ةة   ددددا لددددم   ددددني  ددددإورع امل ددددمحة أو  بةعددددة 

 .الع   ذلة
 

 ا دددددي ا نددددز املوظدددددد  الع و ددددي  دددد  إلادال  لوصددددداز  إلا دددددد م أو فد  وصازدددددد  النواصددددد  الا ن :20املوادة  

أو الويازددددد  الردددي ا فدددز  ف ندددا  رحكدددم /رددددأ   عفو دددددة أو تعفةدددددد  أو   إ دددددح أو  دا فددددة حدددددول املعفو ددددا  و

 ها ددده  أو حدددول  سددداز   دددا والدددت  ةدددد الدراصدددة لدددد  ال هدددة الردددي يع ددد  ف ندددا   دددا لدددم اكددد   إ  دددا لددده 

 .ررلة

 ال  ل الرا ع 

 املسؤولية املدنية والتأديبية
 

اجدددددوو لفسدددددف ا  املعنةدددددة  فدددددب تعدددددو ي   دددددا أصارددهددددددددا  دددددددد   دددددإر نددنددةدددجددددددة ش دددددإ ويددةدد دددددددة  :27املوووووادة 

ده    نددلدددة أو  ف ددا   دددعددفددو ددددا   ددخ هدددا   ددبدد ددددا لددفدد ددوا ددددد املن دو   ددفددةددهددددا فدد  الدد  إ دددز املعدد ددددول رددد

 . ازددةددة املدحن فةدون إلا دد ل ردداملنددابددعددا  ال 
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ا كدددد  ال هدددددة ال ضازةدددددة املخن دددة  رنددددا   دد    فدب  حدد  السدف ا  املعنةدة  أن  و د    :20املادة 

 . حت  ازفة غإا ة تنداداة او ةة  ش إ أ  وية ة   نلة
 

ددددددددي الن ددددددددإ  دددددددد  ألاحكددددددددام املخاللددددددددة املن ددددددددو   دددفددةدددهددددددددددا  انعددددددددإ  املوظدددددددد  الع ددددددددو ي :21املووووووووادة 
م
 بر

 فدددددد  الدد  إ ددددددددز السددددددار  امللددعدددددددددول  اددندددعددددددددإ  املوظدددددددد  الع ددددددو ي الدددددددر  الشدددددد ي   دددددددا ويدددددداز    دددددددنلة 

 .الع    ل  ال سإ ح   
 

 رتر الددددددددده  فدددددد   ف ددددددددددا  ويازددددددددد    نلددددددددة انعددددددإ  املوظدددددد  الع ددددددو ي الددددددر  ا سددددددبب   دددددد   :12ة املوووووواد

أو ا دددددددوم رت إا هدددددددددا أو رددددت إا  ش دددد   ننددددا أو صددددور  ننددددا  ددددار   كددددان الع دددد  أو ا ددددوم ردد ددبددعددهددددددا  ددددددار  

امل فددحددددددة فدددد  غددةدددددإ الحدددداال  الدددددري  د دنضةدهدددددا امل ددددمحة  ل  املسددددا لة النأدابةددددة  ب ددددا لف  ددددإ ز السددددار  

  .امللعول 
 

 ال  ل الاامس 

 .قوا د إجرائية
 

و دددددددادع  ددددددد    وا دددددددد الا ن دددددددا  املن دددددددددو   دددفدددةدددهددددددا فددد   دددانددددددون إلا ددددددإا ا  ال  ازدددةدددددة   :12املوووادة 

 ددخددددنج ال هددددددا  ال ضدددازةة ال  ازإ دددة ردددالن إ فددد  ال دددإازم املن دددو   ف ندددا فددد  ردددرا ألا دددإ الردددي  إ كدددب 

  .الت اب الو ني   إارا رالدولة ال  ازإ ة أو ر يصساتنا ار  
 

 دددد دددددددد ي الخد دددددددا   ددد ددددددددام املسا ددددددددع  ن   دددد  فدددد    ددددار   بةدددد  أحكددددام رددددرا ألا ددددإ  انعدددد  :11املووووادة 

 الا  ددداال  لدددسفدددد دددددا  املكددددفددددلدددددددة رالنحإ دددا  ال ضدددازةة ل  دددز وت ددد ة  املع ةدددا  املنعف دددة ر حددددندددددددو  

ن  فددد نم املع ةدددا  الردددي انعددد  و دددز  حدددت   إفددددهدددددددا  فددد نم حل هدددا   بة دددا  حكدددام ردددرا فددد  حددددةدددددندددددهددددددددا و

 .ألا إ حل ها   بة ا  حكام ررا
الري انج وننا و را املعفو ا  املن فة بندا وذلدة  ة الع فةا        د ي الخد ا   ن ان صإ و نع ن 

 . النح ة   ازفة الع وما  امل إرع اف ا  صإ حت النح ة  
 

 : ل    د ي الخد ا      أ  ا ك  ال هة ال ضازةة املخن ة  صدار أ إ  :13املادة 

أو رحإ ددة السدد   املإ ب دددة رددال إازم ملن دددو  /الددنحلإ اللددور    ددد  املع ةددا  املنعف ددة راملددددحنو  و- 

 ددةددا  املدحددددع ف  الدد  إ ددز السار  امللعول  ف نا ف  رددرا ألا ددإ  وفدد ددا لددفددكددةددل

 الندددد   اللدددور    حدددت  ازفدددة الع ومدددا  املن دددو   ف ندددا فددد  الددددددد  إ دددددددددددز السدددار  امللددعددددددول  ل دددحب -

 ا ت دددك  أو  دددددددددخددددددددد  ددددددددددد  املددددحنو ا  الردددي ا ةحدددون الا ددد و  ف ندددا أو  عددد  الدددد ول  ل ندددا غ ددد    كددد   ندددد

 إ  دة  د  ال دإازم املن دو   ف ندا فد  رددرا ألا دإ  أو رو دز  إ يبدا    نةدة تسد ح ب دحب أو  دددخددد  دددد  

 .رددرس املدحددنددو ددا  أو ل عدد  الددد ددول  لددةددهددا غددةددإ   ك 
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 النح ةددد  فدد   حدددد  ال ددإازم املن دددو   ف ندددا اجدددوو لم هددة ال ضدددازةة املخن ددة ر ناصدددبة   :14ة املوواد

فدددددد  رددددددرا ألا ددددددإ  أن  ددددددأ إ أ  شددددددخج ر سددددددفة ها أ   عفو ددددددا  أو  ع ةددددددا   كددددددون  ددخدد نددددددددة رددواص ددددددددة 

اصنددعدد ددددال وصازدددد   ددكددنددولدو دةدددا  إلا ددد م والا  ددال   حددت  ازفددة الع ومددا  املن ددو   ف نددا فدد  رددرا 

 .ألا إ
 

اضددز    دد  ال ددبكا  إلالكت ونةددة  آلةددا   ال ددإ ة ال ضددازةة املخددنج أن  ا كدد  لضددارأ :17ة املوواد

  نةددددة لفنبفةددددغ  دددد  ال ددددإازم املن ددددو   ف نددددا فدددد  رددددرا ألا ددددإ  و عفددددم رددددرلة فددددورا و ةددددددد  ال  هددددور ددددددة  

 .املخندج الددددر  اأ دددإ راالصن دددددإار ف  الع فةة أو رتا افها
 

  ف ندددددا   حإ دددددة الدددددد و  الع و ةدددددة  ف ازةدددددا فددددد  ال دددددإازم املن دددددو  باشدددددإ النةاردددددة العا دددددة  :10املوووووادة 

 .ف  ررا ألا إ

 ا كددددددددد  الم دددددددددو   لدددددد  أصالةدددددددددب النحدددددددددإ  الخاصدددددددة املن دددددددددو   ف نددددددددا فدددددد  ال  إ ددددددددز السدددددددار  امللعدددددددول  

 .   أ     ز ألادلة املنعف ة رال إازم املن و   ف نا ف  ررا ألا إ
 

 ال  ل الساد  

  ألاحكاف الجزائية
 

 د   42.222صندددددددددوا  وبرإا دددددددددة  ددددددددد  (3)أشددددددهإ  لدددددد  يدددددد ث ( 4)يعا ددددددب رددددددالحبس  دددددد  صددددددنة  :17املووووووادة 

 د  أو رتحدددد  ردددا  ن الع دددومن ن  املوظددد  الع دددو ي الدددر  ا، دددإ أو الشددد ي أو ا فدددز الر ددد   122.222 لددد  

 .“ حدود وو ز ”أو يس ح له رأ ر صور    املعفو ا  أو الوياز  امل نلة 

 د 422.222صددددددددددددنوا  وبردإا ددددددددددددددة  دددددددددددددد  ( 1) لدددددددددددد    دددددددددددس( 4)و كدددددددددددون الع ومددددددددددددة رددددددددددددالحبس  ددددددددددد  صددددددددددددنة 

دون إلا ددددددددددددد ل   ذا أد  ذلددددددددة  لدددددددد  املسدددددددداس راال نبددددددددار الوا ددددددددب لفسددددددددف ا  املعنةددددددددة د 122.222 لدددددددد  

 ( 0)ن ن رالع ومددددددا  ألاشدددددددد املن دددددددددو   ف ندددا فدددد  ال  ددددإ ز السدددار  امللعددددول  يعا ددددب ردددالحبس  دددد  صدددد،

 د   املوظددد  الع دددو ي الدددر  الشددد ي  122.222د   لددد   022.222صدددنوا  وبرإا دددة  ددد  ( 1) لددد    دددس 

 لدد   فدم ال  هدور أو  لد   فددم شدخج ال صدلة لدده “ وا دب الكن دان” أو ا، دإ  عفو دة أو وية دة   ددنلة 

 .ف  الا  و  ف نا أو يس ح له رأ ر صور  ننا أو ات ك الر   ا وم ررلة

 د   122.222صددددنوا  والرإا ددددة  دددد  ) 42) صددددنوا   لدددد    ددددإ( 1)مددددة الحددددبس  دددد    ددددس و كددددون الع و 

 ."صإ"أو “    داصإ ” انت الوياز    نلة د    ذا  4222.222 ل  
 

 د   12.222والرإا ددددددة  ددددددد  ( 4)صددددددنة   أشددددددهإ  لدددددد( 1) كددددددون الع ومددددددة الحددددددبس  دددددد  ي يددددددة   :32ة املوووووواد

 01د  أو  حدددددد  ردددددا  ن الع دددددومن ن   ذا ار كبدددددت ال إ  دددددة املن دددددو   ف ندددددا فددددد  املدددددددددادع  422.222 لددددد  
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أو النن ة ةدددددة أو ال وا دددددد / أ ددددددددد س  ن ةجدددددددة  دددددددددم  إا دددددددداع املوظدددددددد  الع و ددددددددددددي ألاحكدددددام ال  دددددإ عةة و

 .الاحت او ة املإ ب ة ر بةعة  ها ه أو وظازله

د   022.222د   لدد   42.222والرإا ددة  دد   (0)أشددهإ  لدد  صدد،ن ن ( 4) كددون الع ومددة الحددبس  دد  صددنة 

أ ددددد س  نددنددةددجدددددة  ددددددم 29أو  حدددد  ردددا  ن الع دددومن ن   ذا ار كبدددت ال إ  دددة املن دددو   ف ندددا فددد  املدددادع 

ر بةعدة أو النن ة ةة أو ال وا د الاحت او ة املإ ب ة /  ددإا دداع املوظدد  الدعد دو ي ل حدكدام ال  إ عةة و

 . ها ه أو وظازله
 

 د  122.222صدددنوا  وبرإا دددة  ددد  ( 1)  دددس  صدددنوا   لددد  (1)يعا دددب ردددالحبس  ددد  يددد ث   :32ة املووواد

 د   ددددددددد  شدددددددددخج  دددددددددي    رحكدددددددددم الوا دددددددددز أو املهندددددددددة أو الوظةلدددددددددة الداز دددددددددة أو املي دددنددددددددددددة 122.222 لددددددددد  

 .إ الحاال  الري او ب أو اإ ج ال انون رالنبفةغ  ننا    أصإار أدل  رددددهدددا  لدددةددده وأف ارددددا ف  غددددةدددد
 

د   122.222صدددنوا  وبرإا دددة  ددد  ( 1)صدددنوا   لددد    دددس ( 1)يعا دددب ردددالحبس  ددد  يددد ث  :31املوووادة 

أو أوراب النحإ دا  والنح ةدد  ال ضددائي أو الشدد ي  حنوارددا / د    دد   دد  ا، ددإ  حا ددإ و122.222 لد  

ك     ال صلة له    حةاوتنا  .أو ا م
 

 صندددددددددددة وبرإا دددددددددددة ( 41)صدددددددنوا   لددددددد    دددددددددس   دددددددددددإع ( 1)يعا دددددددددددب رالحبددددددددددس  دددددددددد    ددددددددس  :33املوووووووادة  

   دددد   عفو ددددة  ا  انددددت  بةعنددددهد    دددد   دددد  أ فددددز الر دددد  ر  اردددد   أادددد4.122.222د   لدددد  122.222 دددددددددددد  

 .إ لر  س ذلةأو وية ة   نلة أو يس
 

دون إلا دددددد ل رالع ومددددددددا  ألاشدددددد املن ددددددو   ف ندددا فددد  ال  دددإ ز السدددار  امللعدددول  يعا دددب  :34املوووادة 

  د 122.222صندددددددددددددة وبرإا ددددددددددددددة  ددددددددددد  ( 41)صنددددددددددددددوا   لددددددددددد    ددددددددددددددس   دددددددددددددددإع ( 1)ردددددددددددالحبس  ددددددددددد  صبددددددددددددددز 

  ددددددددة  درددددددددددإع دا دددددددددددد  املر دددددددددورعد    ددددددددددد   ددددددددد  ا ددددددددددوم را فعدددددددددددددال أ ددددددددددد س   نلةددددددددددرا لخ4.122.222 لدددددد  

 .الو   أو  ار هأ  س  نلةرا لخ ة  درإع دا    11ع ف  املددداد 
 

 022.222د   لدد   42.222وبرإا ددة  دد   (2)أشددهإ  لدد  صدد،ن ن ( 4)يعا ددب رددالحبس  دد  صددنة  :37املووادة 

  لددرلة  ولددم ا ددم رددا  ن الع ددومن ن   دد   دد  احددوو وية ددة   ددنلة  دون أن اكددون  ددير رتحددد د  أو 

  .ر سفة ها  ل  السف ا  املعنةة

 د  رددرا ألا ددإ  حسددب الحالددة   ذا  ددام رتف ددا   01و01د  ن و  بد  الع ومددا  املن ددو   ف نددا فدد  املددا

  . ض وننا
 

صدددددنوا  ( 1) لددددد    دددددس( 4)صدددددنة  ردددددالحبس  ددددد دون إلا ددددد ل رالع ومدددددا  ألاشدددددد  يعا دددددب  :30املوووووادة  

د    دد   دد  اإ كدددب  دد  غ دد  اللدددا ف ن أو ال ددإ ا   ألافعدددال  122.222د   لددد   422.222وبرإا ددة  دد  

 :آلا ةة
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   لدا  الوية ددة امل ددنلة أو ألاشدةا  أو ألادوا  الرددي اصندددددعدددد ددددددددفت أو  ددددددانت ص سندددددعدددد ددددددد  فدد  ار دددددكدددددداب-2

  .و ألا وال املنح فة  ننا  ز  ف ه ررلةال إازدددددم املن و   ف نا ف  ررا ألا إ وألاشةا  أو املواد أ
 

   دددد   أو ا ددددن س أو   لددددا  أو    ةدددد    دددددا وية ددددة   و ةددددة أو  اصددددة  دددد  شددددأننا تسددددهة  البحددددث-1

 .   ال إازم املن و   ف نا ف  ررا ألا إ و عا بة  إ كب نا 
 

( 42)صددنوا   لدد    دددإ ( 1)ون إلا دددد ل رالع ومددددا  ألاشددددد  يعا ددددب رالحبدددددس  دد    ددس د :37املووادة 

د   دددددد   دددددد  اددددددد   دون  ددددددإ ةج  لدددددد   ن و ددددددة 4.222.222د   لدددددد  122.222صددددددنوا  وبرإا ددددددة  دددددد  

  وصدةفة أ دإ   د  وصداز   كنولو ةدا  إلا د م أ  عفو ا ةة أو  و دز  لكت وشدي أو شدبكة  لكت ونةدة أو

 .د   ددد    عفو ا  أو وياز    نلةوالا  ال لفسف ددددا  املعنةددددة  ر  دددد الح ددددول برةددددإ و ددده حدد

 و ضا دددددددددددد  الدددعددد ددومدددددددددددددة فددددددددد  حدددددددددددددال ش دددددددددإ رددددددددددددرس املعدددفدددو ددددددددددددا  أو الدددويدددازدددددددددددد  امل نددلددددددددددددة   دددددددددد إلا دددددددددإار 

 .ردددالسفددد دددا  املعدددندددةدددة أو الح ول      نافز  باشإع أو غ    باشإع
 

( 42)صددددنوا   لددد    ددددإ ( 1)رالع ومددددا  ألاشدددد  يعا دددب رددددالحبس  ددد    دددس دون إلا ددد ل  :30املوووادة 

د    ددد   ددد  ا،شددد   أو ادددداإ أو ي دددإ    ددد   و دددز  4.222.222د   لددد   122.222صدددنوا  وبرإا دددة  ددد  

  لكت وشدددددي أو حسددددداب  لكت وشددددددي أو رإندددددا    عفو دددددداتي يسدددددنع   ل، دددددإ املعفو ددددددا  أو الويددددداز  امل ددددددنلة 

  .أو  حنوارا  فةا أو   زةا

 و دددعدددددددا ب رددددندددددلس الدعددد دددومددددددة  دددددد   دددددد  ادددددد، إ املعدددفدددو ددددددا  والويددداز  امل دددنلة أو  حنواردددا  فةدددا أو   زةدددا 

 .    شبكة  لكت ونةة أو رتحد  وصاز   كنولو ةا  إلا  م
 

 ددس   ددإع صددنوا   لدد   ( 42)دون إلا دد ل رالع ومددا  ألاشددد  يعا ددب رددالحبس  دد    ددإ  :31املوادة 

 د    دددددددد   ددددددد  ا دددددددوم   ددددددددا ر، دددددددإ أو رددددددددث   4.122.222د   لددددددد  4.222.222صدددددددنة وبرإا دددددددة  ددددددد  ( 41)

فددو ددددددة أو ويددةدد ددددددة   نددلدددددددة   دددددددد   ددددإ ددددددددد  الا  ددددداال  إلالدددددكددددندددددإوندددددةدددددددددة أو  ددددنددددد دددددو ددددددددة  دددعددفددو ددا ددةدددددددة   ددعدد

 .املساس رالن ام العام والسكةنة الع و ةةبددرددإ  
 

د   122.222صدنوا  وبرإا دة  د  ( 1)صندددددوا   لد    دس ( 1)يعا دددددب رالحددبس  دددد  يددددد ث  :42املادة 

 .   ررا ألا إ 10د         ا ننز      دام الوياز  املن و   ف نا ف  املادع  122.222 ل  
 

 422.222د   لدد   12.222ومدددردددإا ددددة  دددد   (1)أشددهإ  لدد  صددنة ( 1)يددة يعا ددب رددالحبس  دد  ي  :42املووادة 

 د   أو رتحددددددددددددد  رددددددددا  ن الع ددددددددومن ن   دددددددد   دددددددد  ا ددددددددوم ر، ددددددددإ أو  ددددددددداول أو  وو ددددددددز املإاصدددددددد   إلادار ددددددددة 

الردددي ال  نددددر   ددد   الويددداز  امل دددنلة ال دددادرع  ددد  أو  لددد  السدددف ا  املعنةدددة دون  واف تندددا أو فددد  غ ددد  

 .لري يس ح ف نا ال انون ررلةالحاال  ا

د   022.222د   لدد  42.222والرإا ددة  دد  ) 0)أشددهإ  لد  صدد،ن ن ( 4)و كدون الع ومددة الحددبس  د  صددنة 

 .ف  حالة العود
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يعا ب الشخج املعنو  الر  اإ كب  حدد  ال إازدددددم املن دو   ددددفددددةدددددهدددددا فد  رددددرا ألا دددددإ   :41املادة 

 .رددددالدددعددد ددددومدددا  املن و   ف نا ف   انون الع وما 
 

 ددك  أو  ددأل  برددإ  إلا ددداد ل إ  ددة  :43املووادة 
م
  ددددددددد   ددددد  أش دددددأ أو شدددددارك فدد   د عةدددددة أو ا لددددددداب  ت

لددفددجددإ دد ددددددة الددنددا ددددددة  أو أ ثدددد   دددد  ال ددددإازم املن ددددو   ف نددددا فدددد  رددددرا ألا ددددإ  يعا ددددب رالع ومددددا  امل ددددإرع 

 .و دد ددوم رددرس ال إ دد ددة ر جددإد الددن  ددةددم امل ت ك     ال ةام راللع 
 

ر  ددادرع ألا دددددهدددد ع والددددبدددددإا   والددددوصازدددددد  دون املسدداس رح دوب الر دد  حسدد  النةدة   احكددم  : 44ة املواد

أو أ ثددد   ددد  ال دددإازم املن دددو   ف ندددا فددد  ردددرا ألا دددددددددإ  و دددددددرا ألا ددددددددوال املسندددخدددد دددددددة فددد  ار كددداب  إ  دددة 

املنددددح فدددددددددددة  دددددندددددهددددددددددا  و غددددددددددد ب املو دددددددددددز إلالكت وشددددددي أو الحسدددددداب إلالكت وشددددددي الددددددر  ار كبددددددت رواصدددددد نه 

ا  اندددت ال إ  دددة  دددد ال إ  دددة أو  عددد  الدددد ول  لةددده غ ددد    كددد  و غددد ب  حددد  أو  كدددان الاصدددنر ل  ذ

 .ار كبت بعفم  الكه
 

ا ددددك  ال هدددة ال ضدددازةة املخن دددة الحكدددم   ددد   إ كىدددي ال دددإازم املن دددو   ف ندددا فددد  ردددرا : 47املوووادة 

  .ألا إ  بع ومة أو أ ث     الع وما  النك ةفةة املن و   ف نا ف   انون الع وما 

  ي رداملنددددز  دددد    ارصدددة وظةلدددة  فةدددا ننازةدددا أو ملددددع ال   ددد   دد دددددا ادد ددكددنددهدددددا الحكدددددم   ددد  املوظددددد  الدعد ددددو 

 .صنوا ( 42)صنوا  وال    د      إ  (1)     س 
 

رأ  وصةفة  اندت    د  ار ددكاب ال إازددم احإ  يعا ب رالع وما  امل إرع لفلا           :40املادة 

 .املن و   ف نا ف  ررا ألا إ
 

املن دددو   ف ندددا فددد  ردددرا ألا دددإ  رالع ومدددا    دددددددددد   ال دددددددددددإوو فددد  ار كدددددددددددداب ال ندددددددددحيعا دددددددددددب  :47املوووادة 

 .امل إرع لم إ  ة النا ة
 

 ف ندددا فدد  ردددرا   ددد  رددرا ألا دددإ   ضددا   مالع ومدددا  املن ددو  14 دددز  إا دداع أحكدددام املددادع  :40املووادة 

 .ألا إ ف  حالة العود

 ال  ل السا ع

 أحكاف  تامية 
 

ال بددددددي الع دددددومدددددا  املن ددددو   فدةدهدددددا الددفاو الدو ني و ف دا  السدإ   ب       ف ا  صدإ   :41املادة 

 .الع وما  ن ف   دددداندددددددو 
 

  ة  ب دددددى املعفو دددددا  والويددددداز  امل دددددنلة  ا دددددعة  حكددددددام ردددددرا ألا دددددإ  لددددد  حددددد ن رفدددددز السددددددإ  :72املوووووادة 

 .الع و ةة    ب  السف ا  
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ةص ةة لم  هور ة ال  ازإ الدا  إا ةة ا، دددددإ رددددددرا املإصدددددوم ف  ال إ ددددددددع الإ : 72املادة   عبةم
م
 .ال

 

 .0204ادددونةدددو صنددددة  1املوافدد   4110 ددام شوال  01حإر رال  ازإ ف                          

 

  بد املجيد تبون                                                                           
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 ، 1212سووووية مايووووو  27املواف  1442شوال  اف 5     مرسوف تي ي   مؤر 

 .الدينية وألاوقاف    والية الجك ة يتضووومن تعوووويين مديوووور الشوووؤون

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

   2021 ااددددددددو صندددددددة 17 املوافدددد 1442شددددوال  ددددام 5ر و ددددب  إصددددوم  نلةددددر   ددددي ر  فدددد           

 .لف يون الدا،ةة وألاو ا  ف  والاة ال فلة    داإا بوووود القوووادر فوكووراشن السدةد ع ي
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 ه 4110 ام  ذو ال عدع 1   يا لا                                                                              47العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  41املواف                                                                                                               

 

 وزارة الدا كية والجما ات املحكية والت ي ة العمرانية

 

 

 

 
 

 

ألا ددضددددا  آلا دددددةة يعددد ن  0204اونةدددو صددنة   01املددددوافدددد   4110شدددددددوال  ددام  44فدد    ر و ددددددب  ددإار  دددددددير 

ددددددبان عشددد 41فددد    املدددير  401–04 ددد  املددإصدددددوم الننددددلةر  ر دددم  1دع ادددددام املدددددكأصددددد اؤرم    بددددة ا   حدد

م   0204 دددارس صدددنة  01املدددوافدددد   4110 ددددددام 
م
ددددد ت كددددددددةفة ال م ندددة الوالزةدددة الدددر  احم

م
ندددة الو ددددنةة وال

م نددددة الو نةددددة لفو ااددددة  صدددد  ر ا ف  ألاحةددددا  و ةلةددددا  لفو ااددددة  دددد   ددددد ارا 
م
  دددد    ددددارا  ألاحةددددا   ال

ف  رالدا فةةالري اإأصها السةد  بد ال ادر ورب الإاس  
م
 :     الوو إ املك

  :  عيوان الوزارات-2

   ألا نام حدددافددددإحبدددةب شدهإع    ددد    ددد  وو دددإ العددددل   السةد-

  السيد-
ّ
 بالشؤون الدينية،   يك بوود القووووادر قوطووووشة، ممووو ل  ن الوزيوووور امليووو

ف  رالت رةة الو نةة السةد -
م
 حس ن  ن            الوو إ املك

ف  رالنعفةم العال  والبحث العفمي  ح دد ال ددإ   صددارة          الالسةد -
م
 وو إ املك

ف  رالنكو   والنعفةم املهنة ن  السةد -
م
 حكةم أوروب أوغاامي          الوو إ املك

ف  رال  افة  السة-
م
 د نبة   ع ب          الوو إ املك

ف  رال باب  السةد -
م
  ح دد ح ةد          الوو إ املك

ف  رال  ادرومكدددإ دحددد ل     السةد-
م
 واملواص   السفكةة وال صفكةة    د      الوو إ املك

ف  رالنضا  السة-
م
  .الو ني وألاصإع دع بنةة صبز     فة    الوو إ املك

 رالع إان   د  بد الإح   فاس ي          الوو إ املكف  السة-

ف  راال  ال  السةد -
م
 صفة ان  ادع          الوو إ املك

ف  رالصحة السةد  بد -
م
 الحددد ةد  ردددنوس    د      الوو إ املك

ف  نجدةب ورو            السةد 
م
 .رال  رة  الوو إ املك

 

يتضمن تعيين ،1212يونيو سية  13املواف   2441شوال  اف 22قرار مؤر     

ةجية الوطيية لكوقاية من   ابات ألاحياء
ّ
  .أ ضاء ال
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  :  عيوان إلادارات واملؤسسات العمومية-1

  ة ل    الو ني ا بد ال ادر  ددفةددحة    دد      املددداإ ة العددد السةد-

  ن    إوش           ةادع الدرك الو ني   السةد-

 السةدع غنةة  داش     فة    الداوان الو ني ملكافحة املخدرا  و د اننا  -

 .دع رندع  ةار     فة    املعهد الو ني لفصحة الع و ةةالسة-

 : عيوان املجتمع املدني-3

 و إ ةة ال باب  دع أ ةنة حإ م  ألا ةنة العا ة لف نند  ال  ازإ  ل  ارا السة- 

د رشدددددددةد  ددددددبال  رزيدددددددس الم ددددددنة العف دددددددةة لم  عةددددة الو نةدددددة لفددددوع  والة  دددددة ملكافحددددة آلافدددددا  السددددة-

  .الا ن ا ةة

  :  عيوان الي اءات-4 

 عتددددد   ركلا تن دددددا فددددد   جدددددال  فدددددم ( 0) بدددددد املددجددددددةد و دد ندددددددي  شخ دددددينان  عندددددوب  والسدددددةد د السدددددة-

 إلا إام 

 املسنار    خنج ف   فم الا ن او  ة ل  السةد -

 .السةدع دلةفة وواد   خن ة ف   فم النلس-
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 ه 4110 ام  ذو ال عدع 1حد ألا                                                                               40العدد الجريدة الرسمية 

 0204اونةو صنة  02املواف                                                                                                               

 
 
 

 إ ن الوزير ألاول،
  نه  ( 0الل إع )414و 1-440ردنددا   دد   الدددصدندور  ال صدةد دددا الدد ددداد ان  - 

واملندضد ددددد   داندددددون  4144ادوندةدددددو صدندددددة  1املدوافددددد   4114صددددلإ  ددددام  41الددددد ير  فدددد   414-44وم  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم -

 الدعد دومدا   الد عدل والد ن م 

والد نعفددد   4111ادندااددإ صددنة  04املدوافدد   4121  اد  ال انةة  دام  1الد ير  ف   21-11وم  نض   ال انون ر م - 

 لع   ردالدو داادة الصحةة وألا   و ب ا

الددر  احدددد  4111اونةددو صددنة  01الددد واف   4141رمةددز ألاول  ددام  1الددد ير  فدد   24-11وم  نضدد   ال ددانون ر ددم - 

 ال وا د العا ة الد نعف ة رال   ان الد دشي  الد عدل والد ن م 

 0224غ دددددددددت صدددددددددنة  1الدددددددددد واف   4100  ددددددددداد  ألاولددددددددد   دددددددددام  41الدددددددددد ير  فددددددددد   41-24وم  نضدددددددد   ال دددددددددانون ر دددددددددم - 

 د نض    و ةه الن   ال    و ن ة ه  الد عدل والد ن م وال

 0221غ دددددت صددددددنة  41الدددددد واف   4101  ددددداد  ال انةدددددة  ددددددام 01الددددددد ير لي 21-21ر دددددم  وم  نضدددددد   ال دددددانون  - 

 والد نعف  ب إوط   ارصة ألاش  ة النجار ة  الد عدل والد ن م 

والد نض    0224اولةو صنة  41الد واف   4101  اد  ال انةة  ام  41الد ير  ف   21-24وم  نض   ألا إ ر م - 

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

واملنعفدددد   0244اونةددددو صدددنة  00الدددد واف   4110ر ددددددب  دددام  02الددد دددددير  فدددددي  42-44وم د ددندددددض   الدد ددانددددددون ر ددددددم  - 

 رالبفداة 

والددد نعف   0240ف  ااددإ صددنة  04الدد واف   4111رمةددز ألاول  ددام  01الددد ير  فد   21-40ر ددم  وم  نضدد   ال دانون  - 

 رالوالاة 

والددددد نعف   0241اددولدةددددددو صدندددددة  0الد وافدددددد   4111شدددددددوال  ددددددام  41الد دددددير  فددددددي  44-41وم دد ددندضددددددى الدد ددانددددددون ر ددددددم - 

 رالصحة  املعدل واملن م
 0241غ دددددددت صدددددددنة  1املوافدددددد   4111ر ضدددددددان  دددددددام  26املدددددددير  فدددددد   011-41وم دد دندددددددض   الد إصددددددددوم الإزاسدددددد ي ر دددددددم -

  0221 ااو صنة  01  الد دعدند ددع ردجدنة  رنار خ (0221)والد نض   شد دإ الدفدددوازدح ال دحدةة الددولدةدة 

ديسد    صدنة  01الدد واف   4114ألاولد   دام الدد ير  فد  أول   داد   112-41وم  نضد   الدد إصوم الإزاسد ي ر دم  - 

 والد نض   تعة ن الوو إ ألاول  0241

 12املووافوو   2441 ووواف  ذ  القعدة  1     موووؤر  172-12مووورسوووووف تويو ويووو   رقوو  

، يتوضومون تويويويوي توودابويور نوو واف الوووقووايووة موون انتوشوار وبووواء 1212يوونويوووو سويووة 
.وميوافوحوتووه( 21 –كوووفوويود )فيورو  كووورونووا   
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واملنضد    0204ف  اادإ صدنة  04املوافد   4110ر دب  دام 9املدددير  ف   11-04وم د دندضدى املددإصدوم الددإزدداصدي ر ددم  - 

 تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل 

 0202 ددارس صدددنة  04الد ددوافدددد   4114ر ددددب  ددددام  26الددد ير  فدد   41-02ومد  دندددض   الدد ددإصدددوم النندلةددددر  ر دددم  - 

 و كافحنه  و ج وو الن و  ال ح ة ره  (41 – وفةد )واملنعف  رندار   الو ااة    ان  ار وما  ف  وس  ورونا 

   : يرس  ما يأتي 

الدد دإصددوم  ل   كددةدة   دددارددةدإ ن ددام الو ااة    ان  ار وما  ف د وس  وروندا  ينددد  رددرا :ألاو   املادة 

و كددافحددددددنه  فددددد  ظددددد  الن دددددددةد را حددددددكام الإا ةدددددة  لددددد  الحلددددداظ   ددددد  صدحددددددة الدددددد وا ن ن (41 – وفةدددددد )

 .وحد دااندهدم  د  أ   د دإ الن د دار فدةدإوس  ورونا
 

 :او ا      النحو آلاتي( 04)و  إ    ملدع واحدئي املن ل   و  دد يعدل   إا  الم إ ال   : 1املادة 

  ددإا  الم ددإ ال  ئددي الددد ن ل   دد   نن دد  الفةددد    لدد  غااددة السددا ة الإابعددة  دد  صددباو الةدددوم  ا بدد - 

ألاغددواط  وما ندددة  ومجااددة  والبفةددددع  و بسددة  و  ددد   : آلا ةدددة ( 41)الددد وال     ددد  الوالاددا  ألاربدددز   ددإع 

 ووو  وال  ازإ  وص ة   وصةد  رفعباس  و سن ةنة  والد سةفة  وور فة  وورإان  ومو إداس  
 

أدرار  وال دددددف   وأم : آلا ةدددددة ( 11)ال اخددددج   دددددإا  الم ددددإ ال  ئدددددي املن لددددد  الوالاددددا  ألاربدددددز وألاربعدددد ن -

ب دددار  والبدددو إع  و ا نرسدددت  و ف سدددان  و ةدددار   وال فلدددة  و ةجدددددد   وصعةدددددددع  البدددوا    وبسدددكإع  و 

وصكةكددددددددع  و نارددددددددة  و املدددددددة  واملداددددددددة  و سدددددنرانم  و عسددددكإ  والبدددددةي  و اف دددد    ومدددددإ  ردددددو إ إ    

و دددددد ن وال دددددار   و نددددددو   و يس سدددددةفت  والددددددواد   و ، دددددفة  وصدددددوب أرددددددددإاس  و ددةددبددددددداوع  و ددةددفدددددددة  

الدددفدددد    والدندعدا ددة  و د ن   وشدد،ت  وغإداادة  وغف د ان  و ة ة دون  ومددإ  ردا،   خندار  وأوالد  دد ل  

 .ومني  باس  و ن صال    و ن   ام  و و إ   و انت  واملر    واملنةعة
 

الو ددعةة ا خدداذ  دد  الندددار   الرددي   نضدد نا ا كدد  الددوالع  بعددد  واف ددة السددف ا  املخن ددة   :3ة املوواد

الصدددددحةة لكددددد  والادددددددددة  ال صة دددددددددا   ددددددددددإار أو  دددعدددادددددددد  أو  بدددددددددأ أو دددددددددددا  د دددددددددددإ  نددددددد ل    د زددددددددي أو  دددددددد    

نا أو حةا
ً
 .لفعدو   أو أ ث  الري ت هد ريرا يستند  رفداة أو  كا

 

فددددد  ظدددد  احتدددد ام ال  و و دددددول اإفددددز  دددددر   تعفةددددد  ش دددداط الن دددد  رواصددددد ة امل ددددا د الهوازةددددة  :4املووووادة 

  ال صة ددددددا (41 – وفةدددددد ) دددددددورونا ال ددددح  املوافدددد   فةدددده  دددد  الم ندددددددة العف ةددددددددة ملنابعدددددددة ومدددددددا  فةدددددددإوس

التنو ددددددة الداز ددددددة لفعإمددددددا   ددددد   ددددد ل إلار دددددا   ددددد    نافدددددر التنو ددددة  لنوحددددة أينددددا  الخد ددددة   ددددز   ةددددد 

  .املإ ل  ن رالندار   املاشعة
 

  ددد   ا ددد  التددد اب الدددو ني    دددإا  ح دددإ  ددد  ندددوو  ددد   ج عدددا  ألاشدددخا  والحلددد   ا ددددد   :7ة داملوووا

 .أو الددد ناصبا  العازفةددة  وال صددة ا حلدد   الدد وا  والخنددان  و ددرا النج عددا  ر ناصددبة ال ندداوا /و

 ف نددا فدد  الل ددإع ألاولدد  أ ددد س   و جددب   دد  الددوالع السددهإ   ددد  فددإ  الن ةددد رندددار   الح ددإ الدددد ن و 
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والع         بة  الع وما  النن ة ةة  د املخالل ن  و درا  دد  دالكي ألا دا   الردي تسدن ب  ردرس 

 .النج عا 

 ب دددى   ب دددة النددددار   الخاصدددة را صدددواب العادادددة وألاصدددواب ألاصدددبو ةة  املنعف دددة رن دددام  :0املوووادة 

  الالتددددد ام رنددددددار   الو اادددددة والح اادددددة  و دددددرا   بةددددد  الإ ارددددة  ددددد   بددددد  امل دددددال  املخن دددددة لفنح ددددد   ددددد

 . ف نا ف  النن ةم املع ول ره  د املخالل ن الع وما  املن و 
 

 ب ى   ب ة     دار   الو ااة والح ااة ألا إ  الد نخدرع ف    ددار ن ددام الو ااددة  ددد  ومدددا   :7املادة 

 .الد ن و   ف نا ر و ب النن ةم الد ع ول ره و كافحنه ( 41 – وفةد )فةددإوس  دددددورونا 
 

 .0204اونةو صنة  04تسإ  أحكام ررا الد إصوم ارندا      :0املادة 
 

  .لم  هور ة ال  ازإ ة الدا  إا ةة ال عبةةة ص ةم ا،د دإ ردددرا الدد ددإصددوم فدي ال ددإ ددددع الدإ   :1املادة 
 

 .0204اونةو صنة  02املواف   4110ذ  ال عدع  ام  1ر رال  ازإ ف  حإ                      

 

  بد العزيز جراد
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  ي     الثان   لالفص  

  ررات    رارات ومق      ق                  
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رق  

 القرار
 العيوان ال  ة اس  املسجد التاريخ

ه املواف  4114 ال عدعذو  44 221

 . 0202  و فةة 21
رفداة  او الت الكاز  رح     لو   ح    ا ز البر وإلاحسان

 .بجايةوالية  دازإع  او الت 1

ه 4110  دددددددددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددددددددد   41 22

 .0204 انلي 21املواف  
 04رفداة العف ة الكاز  رنج زة   ح    ا ز طةحة بن  بيد هللا

واليووووووووووووووووة   عدددددددددددددددة دازإع العف ددددددددددددددددة 

 .سطيي

ه 4110  دددددددددددددددددددداد  ألاولدددددددددددددددددددد   01 22

 .0204 انلي  21املواف  
رفداددددددددددددة رنددددددددددددي  إاد الكدددددددددددداز  رحدددددددددددد    ح    ا ز السكف

صددددددددددددددددددددددددددددددددةد  ر ددددددددددددددددددددددددددددددددوان  إ ددددددددددددددددددددددددددددددددد  

واليووة الع اد  دازإع والد يعدديم 

 .بكيدة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  21 27

 .0204 انلي  41املواف  
رفدادددددددددددددددددة النعا ددددددددددددددددددة الكاز  رحدددددددددددددددددد    ح    ا ز الشيخ بو مامة

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك  ر لي دازددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإع 412

 .والية اليعامةالنعا ة 

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  21 20

 0204 انلي  41املواف  
رفداددددددددددددددددددة امل ددددددددددددددددددإ ة الكاز  رحدددددددددددددددددد    ح    ا ز إبراهي  الاكيل

واليووووووووووووووة الوزددددددددددددددام دازإع امل ددددددددددددددإ ة 

 .اليعامة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  21 21

 .0204 انلي  41املواف  
رفدادددددددددددددددددددة واد  ال دددددددددددددددددددباو الكاز    ح    ا ز اليور 

ردددددددددددددددددوار الر ا ةددددددددددددددددة دازإع  ددددددددددددددددد ن 

 .والية  ين تموشنتألاربعا   

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 47

 .0204 انلي  14املواف  
رفداددددة  دددد ن وملان الكدددداز  ر إ دددددة   ح    ا ز  الد بن وليد

رأس الع ن دازدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن 

 .والية سطييوملان 

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 40

 .0204 انلي  14املواف  
حمزة بن  بد 

 املطكع

رفداة  بانة الكاز  ر إ ة أوالد   ح    ا ز

صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةد  صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعةد دازإع 

 .والية املسيكة بانة 

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 41

 .0204 انلي  14املواف  
رفداددددددددددددة غة صددددددددددددة الكاز  ر إ ددددددددددددة   ح    ا ز الاك اء الراشدين

ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوادب دازإع ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإ  

 .بو ريريجوالية برب الرداإ 

 قرارات فتس املساجد
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ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 72

 .0204 انلي  14املواف  
رفدادددددددة رجاادددددددة الكاز  ر إ دددددددة  الدددددددة   ح    ا ز الشيخ املقراني

 .ور ان دازإع رجااة والاة رجااة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 72

 . 0204 انلي  14املواف  
رفدادددددددددددددددددددددة املعددددددددددددددددددددددرر الكاز  رحدددددددددددددددددددددد    ح    ا ز التقو  

املعرر والاددددددددددددددددددددددددددة رو كددددددددددددددددددددددددداو دازإع 

 .را نة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 52

 . 0204 انلي  14املواف  
رفدادددددددددددددددددددة واد  ال دددددددددددددددددددباو الكاز    ح    ا ز  ل  بن أبي طالع

 سددددددددددددك  دازإع  دددددددددددد ن  421رحدددددددددددد  

 .والية  ين تمونشتألاربعا  

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 74

 .0204 انلي  14املواف  
السدددددددددوا ز الكاز  ر إ ددددددددددة رفدادددددددددة   ح    ا ز أسامة بن زيد

اله دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس دازإع أوالد 

 .والية املسيكةدرا  

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 77

 .0204 انلي  14املواف  
رفداددددددددددددددددددة املسددددددددددددددددددةفة الكاز  رحدددددددددددددددددد    ح    ا ز بن القي  الجوزية

واليوووووووووة الرو دددددددددا  دازإع املسدددددددددةفة 

 .املسيكة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 71

 .0204فةلإ   20املواف  
رفدادددددددددددددددددددددددددة ب دددددددددددددددددددددددددار الكاز  رحددددددددددددددددددددددددد    ح    ا ز بن أبي ألارق  ألارق 

 دازددددددإع -ب دددددار ال دادددددد -ال  دددددارع

 .والية  شارب ار 

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  41 02

 0204فةلإ   20املواف  
ربعا  الكددددداز  رحدددد  سددددد ي رفداددددة ألا   ح    ا ز الرجاء

واليوووووووووووووووووة وروب دازدددددددددددددددددإع ألاربعدددددددددددددددددا  

 .البكيدة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  02 02

 .0204فةلإ   21 املواف 
رفدادددددة   إ الكددددداز  ر إ دددددة أوالد   ح    ا ز اليور 

واليووة ردد   يسدد   دازإع ال ادر ددة 

 .البويرة

ه 4110  ددددددددددددداد  ال انةدددددددددددددة  01 01

 .0204فةلإ   21املواف  
رفدادددددددددددة آادددددددددددت  صددددددددددد ا ة  الكاز    ح    ا ز اليور 

ر إ ددددددددددددددددددددددددددددددددة أوالد  نيم دازددددددددددددددددددددددددددددددددإع 

 .والية بجايةدر ةنة 

 41املوافدددددددد  ه 4110ر ددددددددب 21 221

 .0204فةلإ  
 44رفداددددددددة ال إارع الكددددددددداز  رحددددددددد    ح    ا ز الشيخ محمد بكيبير

صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةد   4142ديسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

واليوووووووووووووووووة رمخ   دازدددددددددددددددددإع ال دددددددددددددددددإارع 

 .غرداية

 41ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 21 223

 .0204فةلإ  
ضددددحوع الكاز   رفدادددة  ددددااة رددد   ح    ا ز الزبير بن العواف

ناحةددددة امل سددددم دازإع  ددددااة ردددد  

 .والية غردايةضحوع 
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 41ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 21 224

 .0204فةلإ  
رفدادددددددددددددددددددة ال فلدددددددددددددددددددة الكاز  رحددددددددددددددددددد    ح    ا ز ألامين

 يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال اادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دازإع 

 .والية الجك ةال فلة 

 41ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 21 227

 .0204فةلإ  
رفداددددة أوالد اح ددددد  ةمي الكدددداز    ح    ا ز بكل بن رباح

رحدددددددددددددددددددددددددددد  رددددددددددددددددددددددددددددور السددددددددددددددددددددددددددددبة  دازإع 

 .والية أدرارأدرار 

 41ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 21 220

 .0204فةلإ  
رفدادددة  دددااة رددد  ضدددحوع الكاز    ح    ا ز ابي بير ال دي 

رالناحةدددة ال ددددإ ةة دازإع  ددددااة 

 .والية غردايةر  ضحوع 

 02ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 21 227

 .0204فةلإ  
رفداة حاس ي للح  الكداز  رحد    ح    ا ز  ل  بن أبي طالع

 بددددددددددددددددددددددددددد ال ددددددددددددددددددددددددددادر دازإع ألا  دددددددددددددددددددددددددد  

 .والية غردايةاملن ورع 

 28ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 18 214

 .0204فةلإ  
 إ دددددددددددددددددة رفدادددددددددددددددددة رإروم الكددددددددددددددددداز  ر  ح    ا ز أبي ذر الغ ار  

واليوووووووووووووووة    دددددددددددددددإع دازدددددددددددددددإع اله ال 

 .املسيكة

 28ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 18 125

 .0204فةلإ  
رفداددددددددة رندددددددددي اف ان الكددددددددداز  رحددددددددد    ح    ا ز  مر بن الاطات

املن ددددددددددددددددإ   ةدددددددددددددددد  دازإع صددددددددددددددددةد  

 .املسيكةوالية  يس   

 21ه املوافدددددددد  4110ر ددددددددب 01 217

 .0204  ارس
رفداددددددددددددددددددددددة أ الو الكدددددددددددددددددددددداز   إ ددددددددددددددددددددددة   ح    ا ز تيمسريرين

 ة سدددإ إ   دازإع صدددددوب والاة 

 .رجااة

 01ه املوافدددددد  4110شدددددعبان 1 273

 0204 ارس 
رفدادددددددددددددددددددددددة  إ ب الكددددددددددددددددددددددداز  رحددددددددددددددددددددددد    ح    ا ز سيد  بةحاب

 إ دددددددددددددددددددددددددددب  24النج زدددددددددددددددددددددددددددة ر دددددددددددددددددددددددددددم 

واليووة  ووين  إ   دازددإع العددا إع 

 .الدفل 

 01ه املوافدددددد  4110شدددددعبان 1 274

 0204 ارس 
الشهيد العربي بن 

 مهيد 

 11رفدادددة آرو و الكددداز  رنج زدددة   ح    ا ز

 سدددددددددددددددددك  حددددددددددددددددد  الحدددددددددددددددددداز  دازإع 

 .والية وهرانآرو و 

ه املوافدددددددددددددددد  4110شددددددددددددددددعبان 44 202

 .0204 ارس  01
اصددددددددددددددددد ة  الكاز  رحددددددددددددددددد  رفدادددددددددددددددددة   ح    ا ز ال رقان

 040العالةددددددددددددددددددددددددددددة النح ة دددددددددددددددددددددددددددددة 

واليوووووووووووووووووووووة صددددددددددددددددددددك  دازإع املر ددددددددددددددددددددد  

 .الواد 
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 ه املوافدددددددددددد 4110شددددددددددددعبان  04 201

 .0204أفإ    21
رفداددددددددددددددة رإماشددددددددددددددة الكاز  ر إ ددددددددددددددة   ح    ا ز امعراط

واليوووووووووووة ا عإاط دازددددددددددإع رإماشدددددددددددة 

 .بجاية

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  04 272

 .0204أفإ    21
داإع الكدددددددددددددددددددددداز  ر إ ددددددددددددددددددددددة رفداددددددددددددددددددددددة   ح    ا ز التقو  

 دازددددددددددددددددددددددددددإع صدددددددددددددددددددددددددددور 20ل ددددددددددددددددددددددددددوا  

 .والية البويرةالر الن 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  04 272

 .0204أفإ    21
رفداددددددددة الحإ فةددددددددة الكاز  ر إ ددددددددة   ح    ا ز أسامة بن زايد

ردددددددددددددول إن لخ يسددددددددددددد ي دازإع  ددددددددددددد ن 

 .والية أف البواق الكإشة 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  04 271

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددة حإشدددددددددون الكاز  رب عدددددددددة   ح    ا ز  بد القديرألامير 

أوالد سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارإ دازإع 

 .الشكيوالية الكإ  ةة 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  04 273

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددددة ال دددددددددددو عة الكاز  رحددددددددددد    ح    ا ز  مر بن  بد العزيز

 إ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فإو دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة دازإع 

 .البكيدةوالية روفار ة 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 270

 .0204أفإ    21
رفدادددة البو إع الكدددداز  رحدددد  ذراو   ح    ا ز اليعي 

ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإ   دازإع 

 .البويرةوالية البو إع 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 271

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددددة صددددددددددد عون الكاز  ر إ دددددددددددة   ح    ا ز التوبة

ا إ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب أوشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  دازإع 

 .بجايةوالية ا   ور 

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 202

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددددددددددة  دددددددددددددددددد ن ال ر ا  الكدددددددددددددددددداز    ح    ا ز  مر بن الاطات

 دازدددددددددددددددددددددددددددددإع  ن  دددددددددددددددددددددددددددددة أوالد وا إر

 .تبسةوالية  الون ع

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 202

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددددددددددددة البو إع الكدددددددددددددددددددداز  رحدددددددددددددددددددد    ح    ا ز ال تس

واليوووووووووووووة حإ ددددددددددددا  دازإع البدددددددددددددو إع 

 .البويرة

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 201

 .0204أفإ    21
رفدادددددددددددددددة  ددددددددددددددد ن البةضدددددددددددددددا  الكاز    ح    ا ز الهداية

رددددددددددددنهج شددددددددددددةكاو  شددددددددددددعبان دازإع 

 .أف البواق والية   ن البةضا  

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 203

 .0204أفإ    21
الشيخ حمزة بن 

 الحاب أحمد بن مالك

رفدادددة  دددد ن صددددال  الكاز    ددددإ   ح    ا ز

 املإار  ن دازدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن

 .تاميغستوالية صال  
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ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 204

 .0204أفإ    21
رفدادة صدةد  يسد   الكاز  ردددوار   ح    ا ز أسامة بن زيد

أوالد احددددددددددددددددددد  رددددددددددددددددددد  أح دددددددددددددددددددد دازإع 

 .املسيكةوالية صةد   يس   

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 207

 .0204أفإ    21
رفداددددددة ال باحةددددددة الكاز  ر إ ددددددة   ح    ا ز  مر بن الاطات

واليووة الم إ دازددإع ال ادر ددة أم 

 .البويرة

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 200

 .0204أفإ    21
رفداة ال عبةة الكاز  ر إ ة رئ    ح    ا ز   مان بن   ان

والية النعا ة دازإع أوالد  د ل 

 . سيرة

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 120

 .0204أفإ    40
حدددددددددددددددددددددد  ررفداددددددددددددددددددددددة   ارع الكدددددددددددددددددددددداز    ح    ا ز الرواة

واليوووووووووووووووة ال رددددددددددددددور دازإع  سدددددددددددددددعد 

 .الجك ة

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 112

 .0204أفإ    40
 بد الرحمن بن 

  وف

 041رفداة  ة ة ون الكاز  ح    ح    ا ز

واليووووووووة  سددددددددك  دازإع  ة ة ددددددددون 

 .أدرار

ه املوافدددددددددددد  4110شددددددددددددعبان  01 112

 .0204أفإ    40
رفدادددددددددددددددددددة ال فلدددددددددددددددددددة الكاز  رحددددددددددددددددددد    ح    ا ز الهداية

واليوووووووووة رو اللددددددددة دازإع ال فلدددددددددة 

 .الجك ة

 41ه املواف  4110ر ضان  0 133

 .0204أفإ   
رفداددددة  دددد ن  عبددددد  الكدددداز  رحددددد    ح    ا ز السكف

رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوظه   دازإع حاسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي 

 .الجك ةوالية رحبح 

 41ه املواف  4110ر ضان  0 134

 .0204أفإ   
إلاماف  ل  بن أبي 

 طالع

رندددددي  رفدادددددة ور فدددددة  الكددددداز  رحددددد   ح    ا ز

 .ورقكةوالية ال ور دازإع ور فة 

 41ه املواف  4110ر ضان  0 137

 .0204أفإ   
رفداددددددددددددددددددددة أوالد  ددددددددددددددددددددد  ل بالددددددددددددددددددددة    ح    ا ز الهد 

الكددددداز  ر إ دددددة ال  عةدددددا  دازإع 

 .مسيكةوالية أوالد درا  

 41ه املواف  4110ر ضان  0 130

 .0204أفإ   
رحددددددد  رددددددد  رفدادددددددة ب دددددددار  الكددددددداز    ح    ا ز إبراهي  الاكيل

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  املن  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

واليوووووووووووووووووة ال ر ددددددددددددددددا  دازإع ب دددددددددددددددددار 

 . شار

 41ه املواف  4110ر ضان  0 137

 .0204أفإ   
رفداددددددة  دددددد ن املمدددددد   الكدددددداز  رحدددددد    ح    ا ز الزبير بن العواف

رأس الع ن دازدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن 

 .املسيكةوالية املم  
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 41ه املواف  4110ر ضان  0 130

 .0204أفإ   
الدرارندددة  الكددداز  ر إ دددة  رفدادددة  ح    ا ز الي ر

واليوووووة أوالد  فةددددد  دازإع   دددددإع 

 .املسيكة

 02ه املواف  4110ر ضان  1 141

 .0204أفإ   
  بد الحميد 

 ابن باديس

رفداددة رواصدد ا ة   الكدداز  رحدد    ح    ا ز

الع ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداروا دازإع 

 .تيبازةوالية رواص ا ة  

 04ه املواف  4110ر ضان  1 172

 .0204أفإ   
رفدادددددددددددددة أاددددددددددددددت  يسددددددددددددد    ة ددددددددددددددون    ح    ا ز الي ر

الكددددددددددددددددددددددداز  رنالدددددددددددددددددددددددة  حةدددددددددددددددددددددددا دازإع 

 .تيز  وزووالية وا نون 

 04ه املواف  4110ر ضان  1 172

 .0204أفإ   
  الكددددددددددددددددددددددداز  أم البدددددددددددددددددددددددوا  رفداددددددددددددددددددددددة   ح    ا ز أبي بير ال دي 

أم  دازإع رنح دددددددددددددةج  ا وفدددددددددددددت

 .أف البواق والية  البوا  

 04ه املواف  4110ر ضان  1 171

 .0204أفإ   
رفدادددددددددة   دددددددددإ الح ددددددددد ان  الكددددددددداز    ح    ا ز  ا شة أف املؤميين

  ددددددددددددإ   عددددددددددددة دازإع  111رحددددددددددد  

 .ألاغواطوالية  الح  ان

 04ه املواف  4110ر ضان  1 173

 .0204أفإ   
رفدادددددددددة  ددددددددد ن البةضدددددددددا   الكددددددددداز    ح    ا ز سعد بن معاذ

 ددد ن  دازدددإع  rhpرحدد  املسدددن ب  

 .أف البواق والية  البةضا 

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  42 174

 .0204أفإ    00
رفدادددددددددددددة  وواادددددددددددددة  الكددددددددددددداز  رحددددددددددددد    ح    ا ز ال رقان

 واليوووووووووووةال ندددددددددداع  دازدددددددددددإع  وواادددددددددددة 

 .البكيدة

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  42 177

 .0204أفإ    00
رفدادددددددددة  دددددددددد ن روصددددددددددة   الكدددددددددداز    ح    ا ز أبو بير ال دي 

رلإ دددة  ددد ن الم ددددإ  دازدددإع  دددد ن 

 .املدية واليةروصة  

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  42 170

 .0204أفإ    00
رفداددددددددددددة ألاربعددددددددددددا   الكدددددددددددداز  رحددددددددددددد    ح    ا ز أحمد سحيون 

 واليوووووةرفعدددددواد   دازدددددإع ألاربعدددددا  

 .البكيدة

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  41 102

 .0204أفإ    01
رفداددة العةاضدد ي رإمدداس  الكدداز    ح    ا ز أبي بير ال دي 

 دددددددد ن  دازدددددددإع    دددددددنة ال ندولددددددددةر

 .ةميك والية البةضا  أحإ م

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  41 107

 .0204أفإ    01
رفدادددددددددددة املدددددددددددا  ألاردددددددددددةي  الكددددددددددداز    ح    ا ز أنس بن مالك

ر ن  دددة ر، ددد   روشددد إع  دازدددإع 

 .تبسة واليةاملا  ألارةي 
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ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 172

 .0204 ا  21
رجنددددددددددد ن   الكددددددددددداز  وراندددددددددددةرفدادددددددددددة   ح    ا ز أحد

 واليووووووووووووووووةوراندددددددددددددددة  دازإع  سدددددددددددددددك ن

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 172

 .0204 ا  21
رفداددددددددددددة ورانددددددددددددة  الكدددددددددددداز  ر إ دددددددددددددة   ح    ا ز أنس بن الي ر

 واليوووووووووووووووووووةوغفددددددددددددددددددول دازإع وراندددددددددددددددددددة 

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 171

 .0204 ا  21
رفداددددة    دددددز دوو  الكددددداز  رحددددد    ح    ا ز أبي بير ال دي 

 واليوووووووووووةاملح دادددددددددددة الإوو دازدددددددددددإع 

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 173

 .0204 ا  21
رفداددددددددة املح داددددددددة  الكدددددددداز  رحدددددددد    ح    ا ز أبو موس ى ألاشعر  

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك  دازإع  401

 .معسير واليةاملح داة 

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 174

 .0204 ا  21
سهل ابن سعد 

 السا د 

رفدادددددة املح دادددددة  الكددددداز  رددددددوار   ح    ا ز

 واليوووووووووووة بدددددددددددور دازإع املح دادددددددددددة 

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 177

 .0204 ا  21
 بد الرحمن بن 

  وف

رفداددددددددددددددددددددددددة املح داددددددددددددددددددددددددة  الكدددددددددددددددددددددددداز    ح    ا ز

رال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب الحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإ  

 واليووووووةال داددددددد دازإع املح داددددددة 

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 170

 .0204 ا  21
الكددداز    الع ا ةدددة املإ دد رفداددة   ح    ا ز ذ  الي ل

 دددددددددددددددددددددددددددددددددارو الع ةدددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددد  ب

 واليووووووووووووووووة   دددددددددددددددداو دازإع الحبيددددددددددددددددب

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 177

 .0204 ا  21
رفدادددددددددددددددددددة صددددددددددددددددددددة  الكاز  ر إ دددددددددددددددددددد    ح    ا ز الرحمة

واليوووووووووووووووووة البفدادددددددددددددددددة دازإع صدددددددددددددددددة  

 .معسير

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 170

 .0204 ا  21
رب عدددة رفدادددة أم الددددروو الكاز    ح    ا ز  ل  بن أبي طالع

واليووووووة ال ددددددو ا  دازإع ال ددددددف  

 .الشكي

ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  01 324

 .0204 ا  44
رفداددددددددة شددددددددنوان الكاز  رحدددددددد  دار   ح    ا ز  ا شة أف املؤميين

واليوووووووووووة رو ندددددددددددان دازإع شدددددددددددنوان 

 .تكمسان
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ه املوافددددددددددد  4110ر ضدددددددددددان  12 327

 .0204 ا  40
 022رح   الكاز  ألاغواطرفداة   ح    ا ز القد 

 دازإع تسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارمي صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك 

 .ألاغواطوالية  ألاغواط

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 324

 .0204 ا  
 422 الكاز  رحدددددد   فةانددددددةرفداددددددة   ح    ا ز املروة

 دازإع الح ا دددددددددددددددة شدددددددددددددددإب صدددددددددددددددك  

 . ين الدفل والية   فةانة

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 327

 .0204 ا  
رب عدددة أوالد رفداددة ودا  الكدداز    ح    ا ز طةحة بن  بيد هللا

واليوووووووووة ال ة ل  دازدددددددددإع الإو ندددددددددة 

 . ين الدفل 

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 320

 .0204 ا  
محمد بن  بد 

 اليري 

 21رفداددددة املحإع الكدددداز  ر سددددم   ح    ا ز

 14 ج ددددددددددددددددددددددددددددوو  فكةددددددددددددددددددددددددددددة ر ددددددددددددددددددددددددددددم 

واليوووووووووووووة املحإع دازددددددددددددإع ال ددددددددددددد لة 

 .البي 

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 327

 0204. ا  
رفداددددددددددددددددة فإنا ددددددددددددددددة الكاز  ردددددددددددددددددوار   ح    ا ز سعد بن أبي وقاا

الع افددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة دازإع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن 

 .مستغان والية النو ص ي 

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 320

 .0204 ا  
رفدادددددددددددددددة فإوحدددددددددددددددة الكاز  رددددددددددددددددوار   ح    ا ز  مر بن الاطات

واليووووووووووووووووة الإوا ددددددددددددددددز دازإع   دددددددددددددددد   

 .معسير

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 321

 .0204 ا  
رفدادددددددددددددددة فإوحدددددددددددددددة الكاز  رددددددددددددددددوار   ح    ا ز إلاةكح

واليوووووووووووووة املجاادادددددددددددددة دازإع   ددددددددددددد   

 .معسير

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 312

 .0204 ا  
رفداددددددددددددددة  ف  ن الكدددددددددددددداز  ر  دددددددددددددددإ   ح    ا ز  مر بن  بد العزيز

  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار    ف  ن دازدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإع 

 .أدرار واليةشإو   

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 312

 .0204 ا  
رفدادددددددددددددددة فإوحدددددددددددددددة الكاز  رددددددددددددددددوار   ح    ا ز أبو  بيدة بن الجراح

واليوووووووووووة دازإع   ددددددددددد    ال دددددددددددبارنة 

 .معسير

 01ه املوافددددد  4110شددددوال 41 311

 .0204 ا  
رفداة فإندع الكاز  رح  ح اب   ح    ا ز السكف

 واليوووووووووووووووووووةأح ددددددددددددددددددد دازإع فإنددددددددددددددددددددع 

 .تيارت
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ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 310

 .0204 وان  41املواف  
حاس ي  فةلة الكاز  رح   رفداة  ح    ا ز أبي أيوت ألان ار  

الرإمةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة دازإع حاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي 

 .الواد والية  فةلة 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 311

 .0204 وان  41املواف  
رفداددددددددددددددددددددددة الإ او الكدددددددددددددددددددددداز  رحدددددددددددددددددددددد    ح    ا ز القد 

واليوووووووووة ال ددددددددعارنة دازإع الإ ددددددددداو 

 .الواد 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 332

 .0204 وان  41املواف  
حسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداشي  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رفدادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة   ح    ا ز الغ ران

الكإ م الكاز  رح  الر ار دازإع 

 .الواد والية الدرةفة 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 332

 .0204 وان  41املواف  
 الكدددددددددددددددددددداز  رحدددددددددددددددددددد  الواد رفدادددددددددددددددددددة   ح    ا ز سعد بن  بادة

 دازإع  كسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبت ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإ ةة

 .الواد والية  الواد 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 331

 .0204 وان  41املواف  
 الكدددددددددددددددددددددداز  رحدددددددددددددددددددددد  إ اورفداددددددددددددددددددددددة ال  ح    ا ز  مر بن الاطات

واليووووووووووة  إ دددددددددداو دازإع الالبراولةددددددددددة

 .الواد 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 333

 .0204 وان  41املواف  
رفداددة  دد ن أ إ  الكدداز  ردددوار   ح    ا ز  مرو بن الجموح

الع  انةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة دازإع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن 

 .والية معسيرفكان 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 334

 .0204 وان  41املواف  
 122رفدادددددددددة ب دددددددددار الكاز  احددددددددد    ح    ا ز أف سكمة

 سددددددك  لحدددددددب الدردارددددددة دازإع 

 . شاروالية ب ارع 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 337

 .0204 وان  41املواف  
ر إ دددة  الكددداز  انرفدادددة رندددي   إ   ح    ا ز التوبة

واليوووووووووووووووة  ال ،ةدددددددددددددددة دازإع  ردددددددددددددددورإن 

 .بومردا 

ه 4110ذ  ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  21 330

 .0204 وان  02املواف  
رفداددددددددددددددددددددددة و الددددددددددددددددددددددة ألا  دددددددددددددددددددددد   بددددددددددددددددددددددد   ح    ا ز حي كة بن أبي  امر

ال ادر الكداز  راملن  دة الإ لةدة 

الندددددددددددواو  العدددددددددددوا إ دازإع   ددددددددددددإ 

 .بومردا والية ال  لة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 
 

 

 

 

 
 

 0202اونةدددددو  ددددددام  01 املوافددددد  4114أول ذ  ال عددددددع  ددددددام  املدددددير  فددددد  441-02ر  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر ددددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 

 0222اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عدددددع  ددددام  01املددددير  فدددد   11-11وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

  واملنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة

 0222اونةو صدنة  01املواف   4104ذ  ال عدع  ام  01املير  ف   414-0222املإصوم الننلةر  ر م وم  نض   -

    املعدل  واملن مو املنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

ف  وظةلة  فةدا  ار  كمال الدين قواملنض   تعة ن السةد  0202أ نومإ  24املير  ف   444ومنا      امل إر ر م -

  .رالنةارة
 

 :يوووويقرر مايأت
 

 املعددددد ن ر دددددلة  دددددداإ النكدددددو   و حسددددد ن املسدددددنو   كموووووال الووووودين قوووووار  الدددددو  السدددددةد : املوووووادة ألاو ووووو 

 .رالنةارة راادارع املإ   ة لفنو ةز     ن    شهادتي البكالور ا وألارفةة لفنعفةم ألاص  
 

 .ارندا      ار خ النو ةز  فةهابدأ صإ ان  لعول ررا ال إار  :1 املادة
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا :3املادة 

 

 افوووووووووووون العوووووووووووووووووووألامي            

 اشووووووووان معووووووورا             

 
 

 

 1212جان ي  27املواف   2441جماد  ألاو    12املؤر      21قرار رق  

قار  املعين ب  ة مدير التيوين وتحسين ن يتضمن تعيين السيد كمال الدي

املستو  بالييابة با دارة املركزية لكتوقيع  ل  ن ير شهادتي البكالوريا وألاهكية 

 .لكتعكي  ألاةل 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

156 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الدينية وألاوقاف وزارة الشؤون

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم ر  نضدددد   -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

  اال دادرع  د  املدرصددة الو نةدة لنكدو   و حسد ن   ددار  0204 دارس  01املير ددة فد  .....  ومندا    د  املإاصدفة ر دم-
 . دارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عددددددددد ن السدددددددددةد :املوووووووووادة ألاو ووووووووو   ر دددددددددلنه نازدددددددددب  دددددددددداإ النكدددددددددو   رددددددددداادارع املإ   دددددددددة  ن ووووووووور هللا جبوووووووووا  ي 

رزيسددددا ملجفدددددس  و ةددددده املدرصدددددة الو نةدددددة لنكددددو   و  حسددددد ن  سدددددنو    دددددارا   دارع ال ددددديون الدا،ةدددددة 

 . ارفة لفنجداد صنوا ( 1 )وألاو ا  ملدع ي ث 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

ارا   دارع ال ديون الدا،ةدة وألاو ا   د  فة دا اخ ده املدرصة الو نةة لنكو   و  حس ن  سدنو    د

 .ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                     

 يوسي باملهد                                                                                    

 

 1212جان ي 32ه املواف  2441جماد  ال انية  27مؤر      47قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملدرسة الوطيية لتيوين وتحسين 

 .-دار إلاماف –مستو  إطارات إدارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

157 
 

 ةووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووة الجزائريوووووووووووالجمهوري

 وألاوقافة ووووووووووووووووووووووزارة الشؤون الديني
 

 روووووالوزي
 

 

 

 

 

 لإل كف،                                                                        السادة والة الجمهورية

  لكتي ي ،                                السادة مدير  الشؤون الدينية وألاوقاف  

 
 وو  موون أمووواله  ةوودقة تطهووره  وتووزكي   ب ووا وةوول  كووي   إن ةووكواتك سووين }ا ن دداال ل ولدده تعددال 

 .   صورع النومة { 223له  وهللا سميع  كي  آلاية 
 

هللا افترا  كي   ةودقة تؤ و  مون أغييواو   وتورد  أ كمه  إن..." و    ر وله ص   هللا  فةه وصفم

 .رواس البخار   " ل  فقراو  
 

وتع  د ا ل هدود ووارع ال دديون الدا،ةدة وألاو ا  الإا ةددة الد   ح ةد  أردددا  صدندوب ال  اع و حسدد ن 

 .أدازه     أحس  و ه ر ا يس ح ربفو  امل اصد ال إ ةة    ص  فإ ضة ال  اع
 

را ال ددددندوب  نددددر  ش ددددازه  دددد   ددددد ا   فةفددددة لف جن ددددز و اصددددة لفل ددددإا  و ا انددددا  ننددددا ر ددددا  د دددده ردددد

 .واملسا  ن
 

 صدددددددإ املحنا دددددددة ود  ها الصدددددددة ا  فدددددددة املندددددددأيإع رنددددددددار   الو اادددددددة  ددددددد   ازحدددددددة  ورونددددددداألا و ضدددددددا نا  دددددددز 

 و كافحنه  (41 وفةد )
 

فدددتشي أرةدددب رالسدددادع  دددداإ  ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  أن ان  دددوا   فةدددة  وو دددز ح دددةفة صدددندوب 

 :    النحو ألاتي 0204املواف  صنة  4110 ام  (41)ال  اع لمح فة الناصعة   إع 

 

 

 1212مار   24ه مواف  2441رجع  32مؤر      231منشور رق  

 ف1212ه املواف  لسية 2441يتضمن تي ي  ةرف ح يكة ةيدوا الزكاة لعاف 
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 :توزيع ح   الح يكة: أوال
 

و دددددددعةة  رددددددالإ وو  لدددددد (41)  ددددددإ  أ ددددددوال ال  دددددداع الردددددددي   عددددددت بعنددددددوان الح فددددددة الناصدددددددعة   ددددددإع-2

 .م0204 ارس صنة  01ه املواف  4110شعبان  ام  44املالةة املو وفة رنار خ  ال ندوب 

 :للازدع الل إا  واملسا       النحو ألاتي %422  إ  الح ةفة ر،سبة -1

 . خ  ة ل صتن ك 11.1%-

 :اضا   ل نا

  لنلس الح فة  %42.1  ار   الم نة الوالزةة والم ان ال ا داة وامل درع رددددد 

 0شسبة ال ندوب الو ني لف  اع وامل درع رددددددد د%. 
 

 :آجال التي ي : ثانيا
 

ا ن  نا شهإ شعبان شهإا و نةا لنوو ز ال  اع رحةث   إ  بعنوانه الح دةفة املخ  دة ل صدتن ك 

 .م0204أفإ    4املواف   4110شعبان  41    الل إا  واملسا  ن ارندا     اوم الخ يس 

 :إلاجراءات التي يمية: ثال ا
 

 .ر  نتنا  حة ن  وازم  سنح ي و اع ال و       و  ال از ة املعن دع ف  املسا د و-2

 فبدا    ادداو كفة     اندول  اصدن بال املدوا ن ن و دو  نهم  لد  الم دان ال ا دادة واملسدا د   دد -1

 .اصنح اب ال  اع  ز حث أز ة املسا د و عن د  الدوازإ     امل ار ة اللعالة ف  ذلة

 الحدددددددإ    ددددددد   لعةددددددد    ددددددد  الم ندددددددة الوالزةدددددددة والم دددددددان ال ا دادددددددة و جدادددددددد  إ ةبن ن دددددددا الب دددددددإ ة -3

 .أو   داد  هد  ن ا ر و ب   إر  و عون  فةه
 

ي أو ووووو  اهتمووووواف بالغوووووا و يايوووووة فائقوووووة ملوووووا انطوووووو   كيوووووه هووووو ا املنشوووووور،أ اني  هللا  لوووووو  أداء ووووووووووووووووووإن   

 . مهامي  اليبيكة،والسكف  كيي  ورحمة هللا وبركاته
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                   

 يوسي باملهد                                                                                                     
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 الجمهوريوووووووووووة الجزائريوووووووووووة الديمقراطيووووووووووووة الشعبيووووووووووة

 وزارة الشؤون الدينيوووووووووووووووووووووة وألاوقاف
 

. 

 

 

 

 
 

 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

واملنضدددد    0204 ف  ااددددإ صدددنة 04املوافددد   4110ر دددب  ددددام  1املدددير  فدددد   11-04ر  نضددد   املإصددددوم الإزاسددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

  4111اونةدددددو صدددددنة 01املوافددددد   4121ذ  ال عددددددع  دددددام  01املدددددير  فددددد   11-11وم  نضددددد   املإصدددددوم الننلةدددددر  ر دددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة وألاو ا  

 0222اونةددو صددنة  01  املوافد 4104رمةدز ألاول  ددام  01املدير  فدد   414-0222وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم -

 واملنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا   املعدل واملن م 

 0222اولةدو صدنة  04املوافد   4104رمةدز ال داشي  دام  01املير  ف   022-0222وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

 الوالاة و  فها الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  

 0222ندددوف    صدددنة  41املوافددد   4104شدددعبان  دددام  00املدددير  فددد   114-0222وم  نضددد   املإصدددوم الننلةدددر  ر دددم -

 واملنض    حداث  ل  ةة  ا ة رووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  املعدل 

ضدددد    حددددداث ش ددددإع واملن 0222 ددددااو  41املوافدددد   4104صددددلإ  42وم  نضدددد   ال ددددإار الددددووار  امل ددددت ك املددددير  فدددد  -

 رص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  

رخ ددو   نلةددر  410 حددت ر ددم  0204 ددارس  1ومنددا    دد  تعفة ددة السددةد  ددداإ داددوان الددوو إ ألاول املير ددة فدد  -

 .واملنعف ة رنبسةأ إلا إا ا  0204 ارس  1  إرا  ا ن او الحكو ة املنع د رنار خ 
 

 :أتيوووووووووورر ما يوووووووويق
 

 محدددد  رددددالوو إ  باشددددإع  نول   نابعددددة   فةددددا  النبسددددةأ امل دددد فة   كيووووة يق ووووة ، ددددأ : املووووادة ألاو وووو 

 .رووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 
 

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      242قرار رق  

 إنشاء  كية يق ة ملتا عة  مكيات التبسيط املسجكة

 .بوزارة الشؤون الدينية و ألاوقاف
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  نكون  فةة الة  ة املدر ورع فد  املدادع ألاولد  أ د س   د  السدةدا  والسدادع إلا دارا  آلا ةدة :1املادة 

 :أص اؤرم

  إ     ضوا   ل م بدر الدين فيك   -

   داإ الدراصا  ال انونةة والنعاون  ضوا يوسي ح ص ي -

   داإ النو ةه الداني والنعفةم ال إآشي  ضوا  زوا محيد -

   كف  رالدراصا  والنمخةج  ضوا   ز الدين بوغك  -

 . داإع دراصا   ضوع سميرة م الد  -
 

 . إفز الخفةة   ار إرا املع  ع    نناز    فها  ل  وو إ ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :4املادة 

 
 الدينية وألاوقافوزير الشؤون                                                                                    

 يوسي باملهد                                                                                   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242نة أ نددددددددومإ صدددددددد 1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنض   تعة ن السةد  0241أرإ   صنة  12املواف   4111شعبان  ام  1املإصوم الإزاس ي املير  ف   ومنا     -
 .لوالاة   ن اصت ال يون الدا،ةة وألاو ا  ر لة  داإ أح د ر   الة 

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عدد ن السددةد :املووادة ألاو وو    ددداإ ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  لوالاددة   ن اصددت ر ددلنه أحموود بوون مالووكي 

رزيسددددا ملجفدددددس  و ةددددده املدرصدددددة الو نةدددددة لنكددددو   و  حسددددد ن  سدددددنو    دددددارا   دارع ال ددددديون الدا،ةدددددة 

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا   بع ن صال  والاة   ن اصتوألاو ا  
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

  بعددد ن صدددال  املدرصدددة الو نةدددة لنكدددو   و  حسددد ن  سدددنو    دددارا   دارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إاروالاة   ن اصت 
 

 .لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                     

 يوسي باملهد                                                                                 

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      220قرار رق  

التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن 

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تمنراست
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الشؤون الدينية وألاوقاف، إن وزير 
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنض   تعة ن السةد  0241أرإ   صنة  12املواف   4111شعبان  ام  1املإصوم الإزاس ي املير  ف   ومنا     -
 .لوالاة   ن اصت ال يون الدا،ةة وألاو ا  أح د ر   الة ر لة  داإ 

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عدد ن السددةد :املووادة ألاو وو   ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  لوالاددة   ن اصددت ددداإ  ر ددلنه أحموود بوون مالووكي 

رزيسددددا ملجفدددددس  و ةددددده املدرصدددددة الو نةدددددة لنكددددو   و  حسددددد ن  سدددددنو    دددددارا   دارع ال ددددديون الدا،ةدددددة 

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا  روالاة   ن اصت وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

روالادة   ن اصدت  املدرصة الو نةة لنكو   و  حس ن  سنو    ارا   دارع ال يون الدا،ةة وألاو دا  

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 . يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال :3املادة 
 

                             

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                  

 يوسي باملهد                                                                              

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      221قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تمنراست
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةدددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  دددددددددددام  01املددددددددددير  فددددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصدددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر دددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4ة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال ص

 .ال ادرع    ووارع النعفةم والحث العفمي 0204ف  ااإ  1املير ة ف   414املإاصفة ر م  ومنا     -

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عددددد ن السدددددةد :املوووووادة ألاو ووووو    ضدددددوا  رجا عدددددة البدددددو إع  "أ  "أصدددددناذا  سدددددا دا  سدددددم ر دددددلنه حرحووووووز وحيووووودي 

 جفدددددددس  و ةددددددده املدرصدددددددة الو نةدددددددة لنكدددددددو   و  حسددددددد ن  سدددددددنو    دددددددارا   دارع ال ددددددديون الدا،ةدددددددة  فددددددد 

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا  روالاة البو إع وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

روالاددة البددو إع  املدرصددة الو نةددة لنكددو   و  حسدد ن  سددنو    ددارا   دارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 . يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                   

 يوسي باملهد                                                                              

 

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      222قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية البويرة
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،إن 
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4ادع الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا امل

املداإ ددددة العا دددددة لفوظةلددددة الع و ةدددددة ال دددددادرع  دددد   0204ف  ااددددإ  44املير ددددة فددددد   4102املإاصدددددفة ر ددددم  ومنددددا    دددد -
 .وإلاص و إلادار  

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عد ن السددةد :املوادة ألاو و    رزيسدا ملل  دةة الوظةلددة الع و ةدة لوالادة بسددكإع ر ددلنه درويو  رمضواني 

 جفددس  و ةدده املدرصددة الو نةددة لنكددو   و  حسدد ن  سددنو    ددارا   دارع ال دديون الدا،ةددة  فدد   ضددوا

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا   بسكإع والاة بسةد    بة وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

  بسددةد    بددة املدرصددة الو نةددة لنكددو   و  حسدد ن  سددنو    ددارا   دارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إاربسكإع   والاة 
 

 .لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                      

 يوسي باملهد                                                                                 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      222قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف 

 . سيد   قبة،لوالية  سيرة 
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 الشؤون الدينية وألاوقاف،إن وزير 
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -
 ر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة ال
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204ف  ااإ  1املير ة ف   011املإاصفة ر م  ومنا     -

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عدددد ن السددددةد :املووووادة ألاو وووو    ضددددوا   ددددداإا لفت رةددددة  لوالاددددة  اف دددد    ر ددددلنه  بوووود الوووودائ   بوووود الوووودائ ي 

 جفددددددس  و ةدددددده املدرصددددددة الو نةددددددة لنكددددددو   و  حسدددددد ن  سددددددنو    ددددددارا   دارع ال دددددديون الدا،ةددددددة  فدددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا والاة  اف      وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

والادددة  اف ددد      سدددنو    دددارا   دارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا املدرصدددة الو نةدددة لنكدددو   و  حسددد ن  

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
  

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                       

 يوسي باملهد                                                                                 

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      221قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية إيكيز  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202اونةدددددو صدددددنة  00املوافددددد   4114املدددددير  فدددد  أول ذ  ال عددددددع  دددددام  441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة املعدل واملن م 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242صددددددددنة أ نددددددددومإ  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضددد   تعةدددد ن  0241صدددنة اندددااإ  1املوافددد   4112 دددام  رمةدددز ال ددداشي 04املإصدددوم الإزاسددد ي املدددير  فددد   ومندددا    ددد -
 . اف    لوالاة  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ر لة  داإ  بد الح  أصباغو السةد 

 :يقوووووووووووورر ما يأتووووووووي

عدد ن السددةد :املوادة ألاو وو    اف دد   ر ددلنه  ددداإ ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  لوالاددة   بوود الحوو  أسووباغوي 

رزيسددددا ملجفدددددس  و ةددددده املدرصدددددة الو نةدددددة لنكددددو   و  حسددددد ن  سدددددنو    دددددارا   دارع ال ددددديون الدا،ةدددددة 

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا  اف    وألاو ا  روالاة 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

  اف ددد   روالادددة   حسددد ن  سدددنو    ددارا   دارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو ددا  املدرصددة الو نةدددة لنكددو   و 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 

 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                

 يوسي باملهد                                                                            

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      223قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية إيكيز  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام  أول ذ  ال عددددددعاملدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242صددددددددنة أ نددددددددومإ  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضددد   تعةددد ن السدددةد   ددداد آادددت ال ددددا  ر دددلة  دددداإ  0204ف  اادددإ 1املير دددة فددد   41ومندددا    ددد  امل دددإر ر دددم -
 .الاة البو إعال يون الدا،ةة لو 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السةد: املادة ألاو     دداإ ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  لوالادة البو إع رزيسدا  مواد آيوت ال ودي  ي 

ال ديون الدا،ةدة وألاو دا   ردتدارع ملجفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ ج ل صد ك الخاصدة

 . ارفة لفنجداد( 1 )لوالاة البو إع ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  لوالادددددة البدددددو إع 

 .اخ ه ر نلةر ررا ال إار    فة ا
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                               

 يوسي باملهد                                                                                  

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      224قرار رق  

التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن 

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية البويرة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام  أول ذ  ال عددددددعاملدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01فدددددددددد  املددددددددددير   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

رددتدارع ال ددديون  واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ر دددددلة  دددددداإ  أح دددددد ردددد   دددددا   واملنضدددد   تعةددددد ن السدددددةد  0204ف  اادددددإ 1املير دددددة فددددد   10ومنددددا    ددددد  امل دددددإر ر ددددم -
 .صعةدعال يون الدا،ةة لوالاة 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عد ن السدةد: املادة ألاو و     رزيسداصدعةدعال ديون الدا،ةدة وألاو دا  لوالادة   دداإ   أحمود بون جوامي  ي 

ال ديون الدا،ةدة وألاو دا   ردتدارع ملجفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ ج ل صد ك الخاصدة

 . ارفة لفنجداد( 1 )ي ث صنوا    ملدعصعةدعلوالاة 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

  صدددددعةدعالددددو ني لفنكدددددو   املنخ ددددج ل صددددد ك الخاصدددددة رددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو ددددا  لوالادددددة 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .دا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون ال :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                           

 يوسي باملهد                                                                                                           

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      227قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .الدينية وألاوقاف لوالية سعيدة لألسك  الااةة بردارة الشؤون
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

169 
 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الدينية وألاوقاف،إن وزير الشؤون 
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام  أول ذ  ال عددددددعاملدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة  الر  احدد
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضدددد   تعةدددد ن السددددةد   ددددإ  ندددداو ر ددددلة  ددددداإ ال دددديون  0204ف  ااددددإ 1املير ددددة فدددد   41مندددا    دددد  امل ددددإر ر ددددم و -
 .بسكإعالدا،ةة لوالاة 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السدددةد: املووادة ألاو ووو   رزيسدددا ملجفدددس بسكإع  دددداإ ال دديون الدا،ةدددة وألاو دددا  لوالاددة  مووور تيوواح ي 

ال دددددديون الدا،ةددددددة وألاو ددددددا   ردددددتدارع الددددددو ني لفنكدددددو   املنخ ددددددج ل صدددددد ك الخاصددددددة و ةددددده املعهددددددد 

 . ارفة لفنجداد( 1 ) ملدع ي ث صنوا بسكإع والاة بسةد    بة 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

والاددة  بسددةد    بددة الددو ني لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا 

 .اخ ه ر نلةر ررا ال إاربسكإع     فة ا 
 

 .ال يون الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                             

 يوسي باملهد                                                                                                

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      220قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية  سيرة
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 الشؤون الدينية وألاوقاف،إن وزير 
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضدددد   تعةدددد ن السددددةد ردددددر الدددددا    إاشددددي ر ددددلة  ددددداإ  0204ف  ااددددإ 1املير ددددة فدددد   01ومنددددا    دددد  امل ددددإر ر ددددم -
 .ال يون الدا،ةة لوالاة  ف سان

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددد ن السددددةد: املووووادة ألاو وووو    ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  لوالاددددة  ف سددددان    ددددداإ بوووودر الوووودين  مرانووووي ي 

ال ددديون الدا،ةدددة  ردددتدارع ملجفدددس  و ةددده املعهدددد الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة رزيسدددا

 . ارفة لفنجداد( 1 )ي ث صنوا    ملدعوألاو ا  لوالاة  ف سان
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

   ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  لوالاددددة  ف سددددان الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج

 .فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار   
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                             

 يوسي باملهد                                                                                   

  

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      227قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية تكمسان
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

اسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاص
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضدد   تعةدد ن السددةد   ددال درا،دد  ر ددلة  ددداإ ال دديون  0204ف  ااددإ 1املير ددة فدد   11ومنددا    دد  امل ددإر ر ددم -
 .الدا،ةة لوالاة  ةفة

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السددةد: املووادة ألاو وو    ددداإ ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  لوالاددة  ةفة رزيسددا ملجفددس  كمووال دراخوو  ي 

ال دددددديون الدا،ةددددددة وألاو ددددددا   ردددددتدارع  و ةددددده املعهددددددد الددددددو ني لفنكدددددو   املنخ ددددددج ل صدددددد ك الخاصددددددة

 . ارفة لفنجداد( 1 )رن غ ة  والاة  ةفة ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صدددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةددددددة وألاو دددددا  رن غ دددددة والاددددددة 

 . ةفة    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال ي  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                   

 يوسي باملهد                                                                                                     

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      220قرار رق  

باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن التعيين    مجكس التوجيه 

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية ميكة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةدددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  دددددددددددام  01املددددددددددير  فددددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصدددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر دددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4ة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال ص

ر ددلة  ددداإ  صدد و الدددا  روو ددد واملنضدد   تعةدد ن السددةد  0204ف  ااددإ 1املير ددة فدد   01ومنددا    دد  امل ددإر ر ددم -
 .را نةال يون الدا،ةة لوالاة 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السةد: املادة ألاو    رزيسدا را نة  داإ ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  لوالادة  ةكح الدين بوزيد  ي 

ال ديون الدا،ةدة وألاو دا   ردتدارع ملجفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ ج ل صد ك الخاصدة

 . ارفة لفنجداد( 1 ) ملدع ي ث صنوا را نة  والاة  انة البةضا ر
 

و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو   :1املووادة

والاددة   انددة البةضددا الددو ني لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إاررا نة
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                      

 يوسي باملهد                                                                                                       

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      221قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية باتية
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الدينية وألاوقاف،إن وزير الشؤون 
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة  الر  احدد

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضدد   تعةددد ن السددةد الحسدد ن آادددت صدددا  ر ددلة  دددداإ  0204ف  ااددإ 1املير ددة فددد   12ومنددا    دد  امل دددإر ر ددم -

 .ال يون الدا،ةة لوالاة غف  ان

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددد ن السددددددددةد: املووووووووادة ألاو وووووووو    ددددددددداإ ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو ددددددددا  لوالاددددددددة  الحسووووووووين آيووووووووت ةوووووووودي  ي 

ال دددديون  ردددتدارع غف  ان رزيسدددا ملجفدددس  و ةدددده املعهدددد الدددو ني لفنكددددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصددددة

 . ارفة لفنجداد( 1 )الدا،ةة وألاو ا  بسةد  ا ح د ر   ودع  والاة غف  ان ملدع ي ث صنوا 
 

املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن  :1املووادة

 الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  بسددددةد  ا ح ددددد 

 .ر   ودع  والاة غف  ان    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                             

 يوسي باملهد                                                                                                             

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      212قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية غكيزان
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الشؤون الدينية وألاوقاف وزارة

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة  اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ال يون الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضدد   تعةددد ن السددةد الحسدد ن آادددت صدددا  ر ددلة  دددداإ  0204ف  ااددإ 1املير ددة فددد   12ر ر ددم ومنددا    دد  امل دددإ -

 .ال يون الدا،ةة لوالاة غف  ان

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددد ن السددددددددةد: املووووووووادة ألاو وووووووو    ددددددددداإ ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو ددددددددا  لوالاددددددددة  الحسووووووووين آيووووووووت ةوووووووودي  ي 

ال دددديون  ردددتدارع غف  ان رزيسدددا ملجفدددس  و ةدددده املعهدددد الدددو ني لفنكددددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصددددة

 . ارفة لفنجداد( 1 )ملدع ي ث صنوا    والاة غف  ان داودالدا،ةة وألاو ا  ر  
 

اكفدد   دد   دد  السددادع  ددداإ النكددو   و حسدد ن املسددنو  و ددداإ  دارع الوصدداز  و ددداإ املعهددد  : 1 املووادة

والاددددة   ردددد ن داود  الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا 

 .غف  ان    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                 

 يوسي باملهد                                                             

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      212قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية غكيزان
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

واملنضددددد   تعةددددد ن السدددددةد  يسددددد   رو ي دددددة ر دددددلة  دددددداإ  0241ف  اادددددإ 40املير دددددة فددددد   11ر دددددم   دددددإر ومندددددا    ددددد  امل-
 .ال يون الدا،ةة لوالاة      ووو

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السددةد: املووادة ألاو وو  وألاو ددا  لوالاددة   دد   ووو رزيسددا    ددداإ ال دديون الدا،ةددة يسوو ى بو يشووة ي 

 ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  ردتدارع ةملجفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ ج ل صد ك الخاصد

 . ارفة لفنجداد( 1 ) ملدع ي ث صنوا      وووروالاة  بد الإح ان إلاافول  
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

  بدد الدإح   إلاافدول  الو ني لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة ردتدارع ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار     وووروالاة 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                       

 يوسي باملهد                                                                                      

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      211قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .تيز  وزولألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 0202صدددددنة اونةدددددو  01املوافددددد   4114 دددددام أول ذ  ال عددددددع املدددددير  فدددد   441-02ر  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم -

 املعدل واملن م واملنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121 ددددددددددام ذو ال عدددددددددددع  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4لدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع ا
واملنضدد   تعةدد ن السددةد رمخ دد  رددوذراو ر ددلة  ددداإ ال دديون  0204ف  ااددإ 1املير ددة فدد   10ومنددا    دد  امل ددإر ر ددم -

 .الدا،ةة لوالاة  سن ةنة

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددددددد ن السدددددددةد: املوووووووادة ألاو ووووووو   رمخ ددددددد  روذراو  ددددددددداإ ال ددددددديون الدا،ةدددددددة وألاو دددددددا  لوالادددددددة  سددددددددن ةنة  ي 

ال ددديون الدا،ةدددة  ردددتدارع رزيسدددا ملجفدددس  و ةددده املعهدددد الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  روالاة  سن ةنة ملدع ي ث صنوا 
 

و  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددن :1املووادة

 الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  روالادددة  سدددن ةنة 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                   

 يوسي باملهد                                                                                            

 

 1212في ر   12ه املواف  2441رجع  20مؤر      213قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لوالية قسيطييةلألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الدينية وألاوقافوزارة الشؤون 

 

 

 

 

 
 

 وألاوقاف، إن وزير الشؤون الدينية
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04الإزاسدددد ي ر ددددم ر  نضدددد   املإصددددوم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42م وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددد-

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ع    ووارع الت رةة الو نةةال ادر  0204ف  ااإ  01املير ة ف   141ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددد ن السددددددةد :املووووووادة ألاو وووووو   ر ددددددلنه  ددددددداإا لفت رةددددددة روالاددددددة  سن ةنة  ضددددددوا  مي وووووور  بوووووود املجيوووووودي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  فددددد   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  روالاة  سن ةنة ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  روالادددة  سدددن ةنة 

 .اخ ه ر نلةر ررا ال إار    فة ا
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                    

 يوسي باملهد                                                                                   

 
 

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      233قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف والية قسيطيية
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووة الجزائريووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 

 

 

 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242مإ صددددددددنة أ نددددددددو  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204ف  ااإ  01املير ة ف   141ومنا      املإاصفة ر م -
 

 :يوووووووويأترر ما وووووووووووويق
 

عددددددد ن: املوووووووادة ألاو ووووووو 
 
   ضدددددددوا   ن اصتوالادددددددة للت رةدددددددة ا ع دددددددداإ  ار دددددددلتن سووووووويتو بوةوووووووبيعات عالسدددددددةد ت

ال ددددديون الدا،ةدددددة  فددددد   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع

 .لفنجداد ارفة  (1)وألاو ا  روالاة ال ةخ  ح د ر   الة روالاة   ن اصت ملدع ي ث صنوا  
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة رددددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  روالادددة   ن اصددددت 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                 

 يوسي باملهد                                                                                                 

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      234قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تمنراست
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووة الجزائريووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

و   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكدد

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددادرع  ددددد  املداإ دددددة العا دددددة لفوظةلدددددة الع و ةدددددة  0204 دددددارس 24املير دددددة فددددد   0111ومندددددا    ددددد  املإاصدددددفة ر دددددم -

 .وإلاص و إلادار  
 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق
 

عدددددددد ن السددددددددةد :املووووووووادة ألاو وووووووو  رزيسددددددددا ملل  ددددددددةة الوظةلددددددددة الع و ةددددددددة روالادددددددددة ر ددددددددلنه   طوووووووواهير  لووووووووو ي 

  جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع  ن اصت  ضدددددوا فددددد  

 ال ددددددددددديون الدا،ةدددددددددددة وألاو دددددددددددا  ال دددددددددددةخ  ح دددددددددددد رددددددددددد   الدددددددددددة روالادددددددددددة   ن اصدددددددددددت ملدع يددددددددددد ث صدددددددددددنوا 

 . ارفة لفنجداد( 1 )
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة رددددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  روالادددة   ن اصددددت 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                        

 يوسي باملهد                                                                                                      

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      237قرار رق  

الوووطني لكتيوووين املت  وو  يتضوومن التعيووين  وو  مجكووس التوجيووه باملعهوود 
.لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تمنراست  
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووة الجزائريووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4 صة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204ف  ااإ 01املير ة ف   140ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددد ن السددددددةد :املووووووادة ألاو وووووو   روالاددددددة غف  ان  ضددددددوا   ددددددداإا لفت رةددددددةر ددددددلنه   براهيمووووووي  بوووووود العزيووووووزي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني فددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  صةد  ا ح د ر   ودع روالاة غف  ان ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  روالادددددة غف ددددد ان 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .لدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون ا :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                       

 يوسي باملهد                                                                                            

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      230قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .وألاوقاف بوالية غكيزانلألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية 
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووة الجزائريووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4صة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204ف  ااإ 01املير ة ف   140ومنا      املإاصفة ر م -
 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددد ن السددددددةد :املووووووادة ألاو وووووو   روالاددددددة غف  ان  ضددددددوا   ددددددداإا لفت رةددددددةر ددددددلنه   براهيمووووووي  بوووووود العزيووووووزي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني فددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  صةد   ح د رفكب   روالاة غف  ان ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  روالادددددة غف ددددد ان 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .لدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون ا :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                               

 يوسي باملهد                                                                                          

 

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      237قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .وقاف بوالية غكيزانلألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألا 
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووالديمقراطية وووووووووووووة الجزائريووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 
 

 

 

 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

  0242أ نومإ صنة  1املواف   4114شوال  ام  04املير  ف   011-42وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4 الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع

ال دددددادرع  ددددد  املداإ دددددة العا دددددة لفوظةلدددددة الع و ةدددددة  0204 دددددارس 20املير دددددة فددددد   0102ومندددددا    ددددد  املإاصدددددفة ر دددددم -

 .وإلاص و إلادار  

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددد ن السدددددددةد :املوووووووادة ألاو ووووووو   رزدددددددديس  ل  دددددددةة الوظةلدددددددة الع و ةددددددددة لوالادددددددة غف دددددددد ان    ووووووويمن زواو  ي 

ال ديون الدا،ةدة  املعهد الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع  جفس  و ةه ضوا ف  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  و ألاو ا  صةد   ح د رفكب   روالاة غف  ان ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  روالادددددة غف ددددد ان 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .لدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون ا :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                            

 يوسي باملهد                                                                                                    

 

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      230قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .غكيزانلألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية 
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 ةوووووووووووة الشعبيووووووووووووة الديمقراطيوووووووووووووالجزائرية ووووووووووالجمهوري
 ة وألاوقافووووووووووزارة الشؤون الديني

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةدددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  دددددددددددام  01املددددددددددير  فددددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصدددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر دددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4وألاو ا  ال صة ا املادع الدا،ةة 

ال دددددادرع  ددددد  املداإ دددددة العا دددددة لفوظةلدددددة الع و ةدددددة  0204 دددددارس 20املير دددددة فددددد   0102ومندددددا    ددددد  املإاصدددددفة ر دددددم -

 .وإلاص و إلادار  

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السددةد: املووادة ألاو وو     ضدددوا   دد انرزدديس  ل  ددةة الوظةلددة الع و ةددة لوالاددة غف ، وويمن زواو   ي 

ال دددديون الدا،ةدددددة   جفددددس  و ةدددده املعهدددددد الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صددددد ك الخاصددددة رددددتدارعفدددد   

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  صةد  ا ح د ر   ودع روالاة غف  ان ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  روالادددددة غف ددددد ان 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .لدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون ا :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                      

 يوسي باملهد                                                                                           

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      231قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .الدينية وألاوقاف بوالية غكيزانلألسك  الااةة بردارة الشؤون 
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 وألاوقاف،إن وزير الشؤون الدينية 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددددددادرع  ددددددددد  ووارع الصددددددددحة والسدددددددددكان و صددددددددد و  0204ف  ااددددددددإ 41ر دددددددددة فددددددددد  املي  111ومنددددددددا    ددددددددد  املإاصدددددددددفة ر ددددددددم -

 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددد ن السدددةد: املوووادة ألاو ووو    كفلدددا ر سدددة    داإ دددة الصدددحة والسددددكان ،ر دددلنه د وووا  محمووود  وووديل ي 

ل صدددد ك الخاصددددة  جفددددس  و ةدددده املعهددددد الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج لوالاددددة  سددددن ةنة   ضددددوا فدددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )ال يون الدا،ةة وألاو ا   روالاة  سن ةنة ملدع ي ث صنوا  رتدارع
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 والادددة  سدددن ةنة الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  ر

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                 

 يوسي باملهد                                                                                           

 1212مار   24ه املواف  2441رجع  32مؤر      242قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية قسيطيية
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

185 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددددددادرع  ددددددددد  ووارع الصدددددددددحة والسدددددددددكان و صددددددددد و  0204 ددددددددارس 21املير دددددددددة فددددددددد   410ومنددددددددا    ددددددددد  املإاصدددددددددفة ر دددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السدد: املووادة ألاو وو    ضددوا  ،ر ددلنه  ددداإا لفصددحة والسددكان لوالاددة   ن اصددت زنوواق  م ووط ى ةدي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 ) ملدع ي ث صنوا   ن اصت روالاة ال ةخ  ح د ر   الة  وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

    ن اصدددتالدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا   روالادددة 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون :3املادة 
 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                             

 يوسي باملهد                                                                                    

 

 1212مار   11ه املواف  2441شعبان  27مؤر      201قرار رق  

التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن التعيين    مجكس 

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تمنراست
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

186 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 وألاوقاف، إن وزير الشؤون الدينية
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددددددادرع  ددددددددد  ووارع الصدددددددددحة والسدددددددددكان و صددددددددد و  0204 دددددددددارس 21ر دددددددددة فددددددددد  املي  414ومندددددددددا    ددددددددد  املإاصدددددددددفة ر دددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السدةد: املادة ألاو    ضدوا  ، دداإا لفصدحة والسدكان لوالادة غف د ان ر دلنه كوكوة سويد أحمودد ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 ) ملدع ي ث صنوا غف  انوألاو ا   روالاة 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

صدةد   ح دد رفكب د  الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إارغف  انروالاة 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                       

 يوسي باملهد                                                                                           

 1212مار   10ه املواف  2441شعبان  27مؤر      204رق  قرار 

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف 

 .بوالية غكيزان -سيد  محمد بكيبير  -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

187 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242صددددددددنة أ نددددددددومإ  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددددددادرع  ددددددددد  ووارع الصدددددددددحة والسدددددددددكان و صددددددددد و  0204 ددددددددارس 21املير دددددددددة فددددددددد   412ومنددددددددا    ددددددددد  املإاصدددددددددفة ر دددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السدةد: املادة ألاو    ضدوا  ،ر دلنه  دداإا لفصدحة والسدكان لوالادة غف د ان كوكوة سويد أحمودد ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  صةد  ا ح د ر   ودع روالاة غف  ان  ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  صدددددةد  ا ح دددددد 

 .ر   ودع روالاة غف  ان    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .را ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ر :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                     

 يوسي باملهد                                                                                                       

 1212مار   11ه املواف  2441شعبان  27مؤر      207قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف 

 .بوالية غكيزان -سيد  امحمد بن  ودة -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

188 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01ير  فدددددددددد  املدددددددددد 11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .والاة  ةفةال ادرع     0204 ارس 12املير ة ف   401ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددد ن السددةد: املووادة ألاو وو    ضدددوا  ، ةفددةوالاددة   دد    دد    دددال  ر دددلنه   بوون  كي وووة ةووكح الوودين ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا  ةفةروالاة الن غ ة  -وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

روالاددددة  الن غ ددددة -الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا 

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار ةفة
 

 .ل يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ا :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                    

 يوسي باملهد                                                                                            

 

 

 1212أفريل  20ه املواف  2441رمضان  20مؤر      142قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف التكغمة بوالية ميكة لألسك 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

189 
 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 الدينية وألاوقاف،إن وزير الشؤون 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 

 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون 

 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ووارع الت رةة الو نةةال ادرع     0204 ارس 14املير ة ف   411ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددددددددددددد ن السدددددددددددددةد: املوووووووووووووادة ألاو ووووووووووووو    ضدددددددددددددوا  ،والادددددددددددددة  ةفدددددددددددددة دددددددددددددداإا لفت رةدددددددددددددة ل  ر دددددددددددددلنه قووووووووووووودي  رابوووووووووووووس ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة فددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  الن غ ة روالاة  ةفة  ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

والاددددة الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  الن غ ددددة ر

 . ةفة    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                          

 يوسي باملهد                                                                                             

 

 1212أفريل  20ه املواف  2441رمضان  20مؤر      141قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية ميكة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 أ ضا  الحكو ة  تعة ن
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204 ارس 14املير ة ف   442ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددددددددد ن: املوووووووووادة ألاو وووووووووو    ضددددددددددوا     ر دددددددددلنه  ددددددددددداإا لفت رةدددددددددة لوالاددددددددددة بسدددددددددكإع الووووووووووا   محموووووووووود السددددددددددةد ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا بسكإعروالاة  صةد    بةوألاو ا  
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

صددةد    بددة روالاددة الدو ني لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إاربسكإع 
 

 .ال يون الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                        

 يوسي باملهد                                                                                               

 1212أفريل  20ه املواف  2441رمضان  20مؤر      143قرار رق  

مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن التعيين    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .بوالية  سيرة -سيد   قبة-
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الشؤون الدينية وألاوقاف،إن وزير 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ال يون الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204أفإ   21املير ة ف   412صفة ر م ومنا      املإا-

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

  ضددددددددددددددوا  ، ف سددددددددددددددانلت رةددددددددددددددة لوالادددددددددددددة  ددددددددددددددداإع ا  بيوووووووووووووووش حوريوووووووووووووة عالسددددددددددددددةد تعددددددددددددد ن: املوووووووووووووادة ألاو وووووووووووووو 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا  ف سانوألاو ا  روالاة 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

   ف سددددانالددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  روالاددددة 

 .اخ ه ر نلةر ررا ال إار   فة ا 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                

 يوسي باملهد                                                                                        

 

 

 1212أفريل  20ه املواف  2441رمضان  20مؤر      144قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية تكمسان

 

. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

دارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددت
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع النضا   وألاصإع و ضااا املإأع 0204أفإ    02املير ة ف   101ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السةد: املادة ألاو    ضدوا لوالادة   د   ووو      داإ ال، اط الا ن اع  والنضدا   منهي  اشور  ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة   جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارعفددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )وألاو ا  صةد   بد الإح   الةفول  روالاة      ووو  ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  صدةد   بدد الدإح   

 .الةفول  روالاة      ووو    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إ  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                     

 يوسي باملهد                                                                                                 

 1212أفريل  17ه املواف  2441رمضان  27مؤر      103قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 وألاوقافلألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية 

 .بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الشؤون الدينية وألاوقاف،إن وزير 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ال يون الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ال ادرع    ووارع النضا   وألاصإع و ضااا املإأع 0204أفإ    02املير ة ف   101صفة ر م ومنا      املإا-

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

 : املووووووادة ألاو وووووو 
 
  رزيسددددددة  كنددددددب امل  انةددددددة ر داإ ددددددة ال، دددددداط الا ن دددددداع  لعرابووووووة أمووووووال عالسددددددةد عدددددد نت

الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة  جفس  و ةه املعهد  ضوا ف  والنضا   لوالاة  ةفة  

 . ارفة لفنجداد( 1 )ال يون الدا،ةة وألاو ا  الن غ ة روالاة  ةفة  ملدع ي ث صنوا  رتدارع
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

الددددو ني لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  الن غ ددددة روالاددددة 

 . ةفة    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 . يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                             

 يوسي باملهد                                                                                              

 

 1212أفريل  17ه املواف  2441رمضان  27مؤر      104قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .التكغمة بوالية ميكة
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةدددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  دددددددددددام  01املددددددددددير  فددددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصدددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر دددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4ة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال ص

 .ال ادرع    ووارع الت رةة الو نةة 0204أفإ    02املير ة ف   121ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السددةد: املووادة ألاو وو   جفددس  ضددوا فدد    ر ددلنه  ددداإا لفت رةددة روالاددة   دد   ووو  كو  أحموودلعوو ي 

 ال دددددديون الدا،ةددددددة وألاو ددددددا   املنخ ددددددج ل صدددددد ك الخاصددددددة ردددددتدارع  و ةددددده املعهددددددد الددددددو ني لفنكدددددو  

 . ارفة لفنجداد( 1 )روالاة      ووو  ملدع ي ث صنوا -ن الةفول  اصةد   بد الإح -
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددددددددددددددو ني لفنكدددددددددددددددددو   املنخ دددددددددددددددددج ل صددددددددددددددددد ك الخاصدددددددددددددددددة ردددددددددددددددددتدارع ال ددددددددددددددددديون الدا،ةدددددددددددددددددة وألاو دددددددددددددددددا  

 .روالاة      ووو    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار -ن الةفول اصةد   بد الإح -
 

 .ل، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ا :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                  

 يوسي باملهد                                                                                                                      

 

 1212أفريل  17ه املواف  2441رمضان  27مؤر      107قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 الحكو ة تعة ن أ ضا  
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

 دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .الوال  والاة      وووال ادرع     0204إ   رأ 00املير ة ف   041ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدد ن السددةد: املووادة ألاو وو   جفددس  و ةدده املعهددد  ضددوا فدد     ن ددإ   دار  رزيسدد ي  ةوواحع يووونس ي 

 ال ددددددددددددددددديون الدا،ةدددددددددددددددددة وألاو دددددددددددددددددا   الدددددددددددددددددو ني لفنكدددددددددددددددددو   املنخ دددددددددددددددددج ل صددددددددددددددددد ك الخاصدددددددددددددددددة ردددددددددددددددددتدارع

 . ارفة لفنجداد( 1 )ن الةفول  روالاة      ووو  ملدع ي ث صنوا اصةد   بد الإح 
 

و  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددن :1املووادة

 الدددددددددددددددددو ني لفنكدددددددددددددددددو   املنخ دددددددددددددددددج ل صددددددددددددددددد ك الخاصدددددددددددددددددة ردددددددددددددددددتدارع ال ددددددددددددددددديون الدا،ةدددددددددددددددددة وألاو دددددددددددددددددا  

 .ن الةفول  روالاة      ووو    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إاراصةد   بد الإح 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                       

 يوسي باملهد                                                                                                     

 1212أفريل  11ه املواف  2441رمضان  27مؤر      100قرار رق  

لكتيوين املت    يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني 

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الدينية وألاوقافوزارة الشؤون 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدينية وألاوقاف،إن وزير الشؤون 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الد
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال ددددادرع  دددد  املداإ ددددة العا ددددة لفوظةلددددة الع و ةددددة  0204أفإ دددد   01املير ددددة فدددد   1421ومنددددا    دددد  املإاصددددفة ر ددددم -
 .وإلاص و إلادار  

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددددددد ن السدددددددةد: املوووووووادة ألاو ووووووو   رزددددددديس  ل  دددددددةة الوظةلدددددددة الع و ةدددددددة روالادددددددة  ،ناةووووووور   بووووووود السوووووووكف ي 

 املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو    ضدددددوا فددددد     ددددد   ووو 

 ملدددددددع يدددددد ث صددددددنوا   دددددد   ووو   روالاددددددةصددددددةد   بددددددد الإح ددددددان الةفددددددول   -ال دددددديون الدا،ةددددددة وألاو ددددددا 

 . ارفة لفنجداد( 1 ) 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

صددددددةد   بددددددد  -الدددددو ني لفنكددددددو   املنخ دددددج ل صدددددد ك الخاصدددددة رددددددتدارع ال ددددديون الدا،ةددددددة وألاو دددددا  

 . ارفة لفنجداد( 1 )روالاة      ووو  ملدع ي ث صنوا  -الإح ان الةفول 
 

 .ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                       

 يوسي باملهد                                                                                                   

 1212ما   22ه املواف  2441رمضان  10مؤر      111قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف 

 .بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو   –
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .نعفةم العال  والبحث العفميووارع الال ادرع     0204 ارس  14املير ة ف   101ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

ع ن السةد: املادة ألاو     ن إفا رزيسةا رجا عة   ن اصت  ضوا ر لنه  ،  ماني  بد القادر ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني فددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا   ن اصتروالاة ال ةخ  ح د ر   الة وألاو ا  
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 ال دددددةخ  ح ددددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة رددددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا   ن اصتروالاة ر   الة 
 

 .الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                         

 يوسي باملهد                                                                                                         

 1212ما   22ه املواف  2441رمضان  10مؤر      322قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .تمنراستبوالية  -الشيخ محمد بن مالك -
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 

 الشؤون الدينية وألاوقاف،إن وزير 
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 ال يون الدا،ةة الر  احدد ص حةا  وو إ 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال دددددددددادرع  ددددددددد  ووارع الصدددددددددحة والسدددددددددكان و صددددددددد و  0204أفإ ددددددددد   01املير دددددددددة فددددددددد   11صدددددددددفة ر دددددددددم ومندددددددددا    ددددددددد  املإا-
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددد ن السدددةد: املوووادة ألاو ووو   دددداإ الصدددحة والسدددكان و صددد و املس  دددلةا  لوالادددة  ، موووارة محمووودرددد   ي 

ال ديون  املنخ ج ل صد ك الخاصدة ردتدارع جفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   صعةدع  ضوا ف  

 . ارفة لفنجداد( 1 )الدا،ةة وألاو ا  روالاة صعةدع  ملدع ي ث صنوا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 و ددددا  روالادددددة صدددددعةدع الددددو ني لفنكدددددو   املنخ ددددج ل صددددد ك الخاصدددددة رددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألا 

 .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                              

 يوسي باملهد                                                                                                              

 

 1212ما   22ه املواف  2441رمضان  10مؤر      322قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف بوالية سعيدة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

ملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون وا
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ال ددددددددادرع  دددددددد  ووارع الصددددددددحة والسددددددددكان و صدددددددد و  0204أفإ دددددددد   24املير ددددددددة فدددددددد   420ومنددددددددا    دددددددد  املإاصددددددددفة ر ددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووويأترر ما وووووووووووويق

عدددددد ن السددددددةد: املووووووادة ألاو وووووو   ددددددداإ الصددددددحة والسددددددكان و صدددددد و املس  ددددددلةا  لوالاددددددة  ،جكووووووو   راووووووا ي 

ال ديون   جفس  و ةه املعهدد الدو ني لفنكدو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارعبسكإع  ضوا ف  

 .لفنجداد ارفة ( 1 )روالاة بسكإع  ملدع ي ث صنوا  -صةد    بة -الدا،ةة وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

صددةد    بددة الدو ني لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  روالاددة 

  .   فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار روالاة بسكإع
 

 .ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ا، إ ررا ال إار  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                      

 يوسي باملهد                                                                                                       

 1212ما   22ه املواف  2441رمضان  10مؤر      321قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 .بوالية  سيرة -سيد   قبة-
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة  الر 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
 ه  ن 4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .املالةةال ادرع    ووارع  0204أفإ    00املير ة ف   112ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عد ن السدةد: املوادة ألاو و    ضددوا ر دلنه  إا بدا  الةددا لدد  رفدادة شدفروم العةد ،حموادة سوعد بوون  ي 

ال ددددديون الدا،ةدددددة  الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك فددددد  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا  ةفةروالاة  الن غ ة وألاو ا 
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 ةفدة روالادة الن غ دة الو ني لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصدة ردتدارع ال ديون الدا،ةدة وألاو دا  

 .    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                              

 يوسي باملهد                                                                                                                

 

 1212ما   22ه املواف  2441رمضان  10مؤر      323قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 .ميكةالتكغمة بوالية  -لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

201 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4 صة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال 

 .ووارع املالةةال ادرع     0204 ا   21املير ة ف   141ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عددددددد ن السدددددددةد: املوووووووادة ألاو ووووووو   رزددددددديس  ل  دددددددةة الوظةلدددددددة الع و ةدددددددة روالادددددددة ،ناةووووووور   بووووووود السوووووووكف ي 

 لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع جفدددددس  و ةددددده املعهدددددد الددددو ني   ضدددددوا فددددد    دددد   ووو 

    ملدددددددع يددددد ث صددددددنوا   ددددد   وووروالاددددددة  -بددددددد الإح دددددان الةفدددددول صدددددةد    -ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو ددددددا 

 . ارفة لفنجداد( 1 )
 

 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 الدددددددددددو ني لفنكدددددددددددو   املنخ دددددددددددج ل صددددددددددد ك الخاصدددددددددددة ردددددددددددتدارع ال ددددددددددديون الدا،ةدددددددددددة وألاو دددددددددددا  روالادددددددددددة 

 .     فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار     وووروالاة  بد الإح ان الةفول صةد   
 

 

 .ار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إ  :3املادة 
 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                 

 يوسي باملهد                                                                                         

 1212ما   21ه املواف  2441شوال  7مؤر      320قرار رق  

باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن التعيين    مجكس التوجيه 

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

                                    .                                                                                                                            بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

202 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم ر  نضدددد   -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42الننلةدددددددر  ر ددددددددم وم  نضددددددد   املإصددددددددوم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

ووارع الصددددددددحة والسددددددددكان و صدددددددد و ال ددددددددادرع  دددددددد   0204أفإ دددددددد   01املير ددددددددة فدددددددد   412ومنددددددددا    دددددددد  املإاصددددددددفة ر ددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددددددد ن السددددددددددددةد: املووووووووووووادة ألاو وووووووووووو    ددددددددددددداإ الصددددددددددددحة والسددددددددددددكان لوالاددددددددددددة   دددددددددددد   ووو ،م تووووووووووووار  محموووووووووووود ي 

ال ديون الدا،ةدة   جفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع ضوا ف  

 روالاددددددددددددددددددة   دددددددددددددددددد   ووو  ملدددددددددددددددددددع يدددددددددددددددددد ث صددددددددددددددددددنوا   -صددددددددددددددددددةد   بددددددددددددددددددد الإح ددددددددددددددددددان الةفددددددددددددددددددول  -وألاو ددددددددددددددددددا 

 . ارفة لفنجداد( 1 )
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 ألاو دددددددددددا  روالادددددددددددة الدددددددددددو ني لفنكدددددددددددو   املنخ دددددددددددج ل صددددددددددد ك الخاصدددددددددددة ردددددددددددتدارع ال ددددددددددديون الدا،ةدددددددددددة و

 . صةد   بد الإح ان الةفول  روالاة      ووو    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                         

 يوسي باملهد                                                                                                     

 1212ما   10ه املواف  2441شوال  24مؤر      322قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

                                    .                                                                                                                            بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

203 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04ر  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الننلةدددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4صة ا املادع الدا،ةة وألاو ا  ال 

ال ددددددددادرع  دددددددد  ووارع الصددددددددحة والسددددددددكان و صدددددددد و  0204أفإ دددددددد   44املير ددددددددة فدددددددد   404ومنددددددددا    دددددددد  املإاصددددددددفة ر ددددددددم -
 .املس  لةا 

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددددددددد ن :املووووووووووووووادة ألاو ووووووووووووووو 
 
  ةفدددددددددددددددة دددددددددددددددداإع الصدددددددددددددددحة والسددددددددددددددكان لوالادددددددددددددددة  ،دكوووووووووووووووار  سووووووووووووووميرة عالسدددددددددددددددةد ت

ال ديون الدا،ةدة  الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع جفس  و ةه املعهد  ضوا ف  

 . ارفة لفنجداد( 1 )  ملدع ي ث صنوا  ةفةروالاة -الن غ ة -وألاو ا 
 

 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

روالادددددة   الن غ دددددةالددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صدددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال دددديون الدا،ةدددددة وألاو ا 

 .     فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار ةفة
 

 

 .ال يون الدا،ةة وألاو ا ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                       

 يوسي باملهد                                                                                             

 1212ما   10ه املواف  2441شوال  24مؤر      321قرار رق  

   مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    يتضمن التعيين 

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

                                    .                                                                                                                            بوالية ميكة -التكغمة -
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

204 
 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
واملنضدددد    0204ف  ااددددإ صددددنة  04املوافدددد   4110ر ددددب  ددددام 1املددددير  فدددد   11-04املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم ر  نضدددد   -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة 
 4111اونةددددددددددو  01املوافدددددددددد   4121ذو ال عدددددددددددع  ددددددددددام  01املددددددددددير  فدددددددددد   11-11وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الننلةددددددددددر  ر ددددددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
 0242أ نددددددددومإ صددددددددنة  1املوافددددددد   4114شدددددددوال  ددددددددام  04املدددددددير  فدددددددد   011-42نلةدددددددر  ر ددددددددم وم  نضددددددد   املإصددددددددوم الن-

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 
  نه  4الدا،ةة وألاو ا  ال صة ا املادع 

 .ل ادرع    ووارع النعفةم العال  والبحث العفميا 0204 ا   24املير ة ف   114ومنا      املإاصفة ر م -

 :يوووووووورر ما يأتوووووووووووويق

عدددددددددددددددددددددددددد ن السددددددددددددددددددددددددددةد: املووووووووووووووووووووووووووادة ألاو وووووووووووووووووووووووووو     دددددددددددددددددددددددددد   ووو أصددددددددددددددددددددددددددناذ رجا عددددددددددددددددددددددددددة ،بووووووووووووووووووووووووووويزر  سووووووووووووووووووووووووووعيد ي 

ال ديون الدا،ةدة   جفس  و ةه املعهد الو ني لفنكو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع ضوا ف  

 صدددددددددددددددددددةد   بدددددددددددددددددددد الإح دددددددددددددددددددان الةفدددددددددددددددددددول  روالادددددددددددددددددددة   ددددددددددددددددددد   ووو  ملددددددددددددددددددددع يددددددددددددددددددد ث صدددددددددددددددددددنوا   -وألاو ددددددددددددددددددا 

 . ارفة لفنجداد( 1 )
 

اكفدد   ددد   دد  السدددادع  ددداإ النكدددو   و حسدد ن املسدددنو  و ددداإ  دارع الوصددداز  و ددداإ املعهدددد  :1املووادة

 و دددددددددددا  روالادددددددددددة الدددددددددددو ني لفنكدددددددددددو   املنخ دددددددددددج ل صددددددددددد ك الخاصدددددددددددة ردددددددددددتدارع ال ددددددددددديون الدا،ةدددددددددددة وألا 

 . صةد   بد الإح ان الةفول  روالاة      ووو    فة ا اخ ه ر نلةر ررا ال إار
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :3املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                               

 يوسي باملهد                                                                                                  

 1212ما   10ه املواف  2441شوال  24مؤر      323قرار رق  

يتضمن التعيين    مجكس التوجيه باملعهد الوطني لكتيوين املت    

 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

                                    .                                                                                                                            بوالية تيز  وزو -سيد   بد الرحمان اليكو  -
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 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
وش إ  واملنعف  رنحإ إ  4144اونةو صنة  0املواف   4114صلإ  ام  40املير  ف   411-44ر  نض   املإصوم ر م -

 الري تنم و عةة املوظل ن املعدل واملن م  اللإد  أو بعي ال إار  ذا  ال ابز النن ةمي 

واملنض   تعة ن أ ضا   0204ف  ااإ صنة  04املواف   4110ر ب  ام  1املير  ف   11-04املإصوم الإزاس ي ر م -

 الحكو ة  

 4111اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4124 ددددام  ذ  ال عدددددع 01املددددير  فدددد   11-11وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

 0221ديسد    صددنة  01املوافد   4101ذ  الم دة  ددام  04املدير  فد   144-21وم  نضد   املإصدوم الننلةدر  ر ددم -

 و ا  واملنض   ال انون ألاصاس ي الخا  راملوظل ن املنن  ن ل دارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألا 

 0240أرإ د  صدنة  01املوافد   4111  داد  ال انةدة  دام  1املير  ف   411-40وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

 ائندارا  الع و ةة و  إاواللحو  املهنةة ف  امليصسا  وإلا  والا نحانا الر  احدد  ةلةا   ن ةم املسار ا  

واملنضد    حدداث  0222 دااو صدنة  41املوافد   4104 ام صلإ  42وم  نض   ال إار الووار  امل ت ك املير  ف  -

 ش إع رص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  

  0221ندددددددددوف    صددددددددددنة  41املوافددددددددد   4112ذ  ال عددددددددددع  دددددددددام  01وم  نضددددددددد   ال دددددددددإار الدددددددددووار  امل دددددددددت ك املدددددددددير  فددددددددد  -

ال،سدددبة لدددبعي الإ ددددب الدددر  احددددد  ةلةدددا   ن دددةم النكددددو   املنخ دددج و د ددده ومإا جددده وشدددإوط الالنحدددداب رددده ر

 .املنن ةة ل ص ك الخاصة ل دارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا 

الدددر  احددددد  از دددة امليصسددددا   0244اولةدددو صدددنة  02املوافدددد   4111شدددوال  دددام  41وم  نضددد   ال دددإار املدددير  فددد  -

ا صدد ك الخاصددة رددداادارع الع و ةددة امليرفددة لنن ددةم   ددإا  املسدددار ا    دد  أصدداس الا نبددارا  املهنةدددة ل لنحدداب ر

 .املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا 

الر  احدد   ار  ن ةم املسار ا   0244اولةو صنة  02املواف   4111شوال  ام  41وم  نض   ال إار املير  ف  -

ال دددددددددديون الدا،ةدددددددددددة  رالإ ددددددددددب املنن ةددددددددددة ل صددددددددددد ك الخاصددددددددددة رددددددددددداادارع ل لنحددددددددددداباملهنةددددددددددة  الا نحاندددددددددددا   دددددددددد  أصدددددددددداس 

 ا  املعدل وألاو 

 1212مار   20املواف  ه 2441شعبان  اف  24مؤر      271قرار رق  

 :بالرتع يتضمن فتس دورة التيوين املت    الالتحاا

 إماف مدر  وأستاذ التعكي  القرآني ومؤذن وقي 
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ومنا      املخ أ ال  اع  السنو  لفنكو   و حس ن املسنو  و جداد  عفو ا  املوظل ن وألا وان املنعا دا  -

 .0202 و فةة  01امل ادب  فةه رنار خ  0202لفووارع لسنة 

بددار ل لنحدداب ومنددا    دد   حا ددإ الم نددة املكفلددة رت ددداد ال از ددة الننازةددة لفندداجح ن فدد  املسددار ة   دد  أصدداس الا ن-

  ددام  دددرس وأصددناذ النعفددةم :رددالنكو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  فدد  الإ ددب

 .0204 ارس  1 1 1 1 0ال إآشي و يذن و ةم املير ة ف  

 :يأتي يقرر ما

ل عدددددع  ددددام ذ  ا 01 دددد  ال ددددإار الددددووار  امل ددددت ك املددددير  فدددد   1  بة ددددا  حكددددام املددددادع : املووووادة ألاو وووو 

واملدددددددر ور أ  س  لدددددددنح دورع النكدددددددو   املنخ دددددددج ل لنحدددددددداب  0221ندددددددوف    صدددددددنة  41املوافددددددد   4112

 .قي و مؤذنو أستاذ التعكي  القرآنيوف مدر    ا: رالإ ب
 

ا دددر  ددددد املناصددب امللنوحدددة  ب ددا ملخ ددأ الندددو   و حسدد ن املسدددنو  و جداددد املعفو دددا  : 1املووادة 

 :ردددددددددددد 0202 نوان صنة 

  ن ب رال،سبة لإ بة   ام  درس  122-

 النعفةم ال إآشي  أصناذ ن ب رال،سبة لإ بة  12-

  ن ب رال،سبة لإ بة  يذن  12-

 . ن ب رال،سبة لإ بة  ةم 12-
 

 . إف   از ة الناجح ن ف  املسار ة واملعنة ن رالدورع النكو ،ةة رأص  ررا ال إار :3املادة 
 

 .0204 ارس  04 ن ف  دورع النكو   املنخ ج رنار خ  :4املادة 
 

 : حدد  دع النكو   املنخ ج     النحو آلاتي :7املادة 

 صنوا  ل ز ة املدرص ن  (1)ي ث -

  صناذ النعفةم ال إآشي ( 0 )ص،ن ن-

 لف يذن ن ( 4 )صنة واحدع-

 .لف ة  ن( 4 )صنة واحدع-
 

الو نةة لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصدة ردتدارع ال ديون   نم   فةة النكو   راملعارد :0املادة 

 :الدا،ةة وألاو ا  النالةة

 املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  برف  ان -

 .والية غكيزان
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دع وألاو دددا  ر   دددو املعهدددد الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة  -

 . والية غكيزان

املعهدد الدو ني لفنكددو   املنخ دج ل صدد ك الخاصدة رددتدارع ال ديون الدا،ةددة وألاو دا  بع ن صددال   -

 . ين ةالح والية
املعهدددد الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة ألاو ا  رن ن اصدددت  -

 .والية تمنراست

كو   املنخ ج ل ص ك الخاصة ردتدارع ال ديون الدا،ةدة ألاو ا  بسدةد    بدة املعهد الو ني لفن -

 .والية  سيرة

املعهدددد الدددو ني لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك الخاصدددة ردددتدارع ال ددديون الدا،ةدددة ألاو ا  ر سدددن ةنة  -

 .والية قسيطيية

 املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة ألاو ا  رن غ دددددة  -

 .والية ميكة

 املعهددددددددددد الددددددددددو ني لفنكددددددددددو   املنخ ددددددددددج ل صدددددددددد ك الخاصددددددددددة رددددددددددتدارع ال دددددددددديون الدا،ةددددددددددة ألاو ددددددددددا   -

 .والية تيز  وزوبسةد   بد الإح ان الةفول  

 الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة ألاو ا  بسدددددعةدع املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك  -

 .سعيدةوالاة 

 املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ال ددددديون الدا،ةدددددة ألاو ا  ردددددالبو إع  -

 .والية البويرة

 املعهددددد الددددو ني لفنكدددددو   املنخ ددددج ل صددددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال ددددديون الدا،ةددددة ألاو ا  رالإ شددددد ي  -

 .انوالية تكمس

 املعهددددددددددد الددددددددددو ني لفنكددددددددددو   املنخ ددددددددددج ل صدددددددددد ك الخاصددددددددددة رددددددددددتدارع ال دددددددددديون الدا،ةددددددددددة ألاو ددددددددددا   -

 .والية باتيةرال انة البةضا  

 املعهددددددد الددددددو ني لفنكددددددو   املنخ ددددددج ل صدددددد ك الخاصددددددة رددددددتدارع ال دددددديون الدا،ةددددددة ألاو ا  رددددددتل     -

 .والية إليز  
 

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  :7املادة 
 

 .0204 ارس  41حإر رال  ازإ ف                            
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                

 يوسي باملهد                                                                                     
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 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،

املنضدددد    0224اولةدددو صدددنة  41املوافددد   4101  ددداد  ال انةدددة  ددددام  41املددددير  فددد   21 – 24ر  نضددد   ألا دددإ ر دددم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  

  0202اونةددددو  دددددام  01املوافدددد   4114املددددير  فدددد  أول ذ  ال عدددددع  ددددام  441-02وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 و املنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل و املن م 

  4111اونةدددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عددددع  دددام  01املدددير  فدددد   11-11وم  نضددد   املإصدددوم الننلةددددر  ر دددم  -

 -  حةا  وو إ ال يون الدا،ةةو املنض    حداد ص

ديسددددد    صدددددنة  01املوافددددد   4101ذ  الم دددددة  دددددام  04املدددددير  فددددد   144 – 21وم  نضددددد   املإصدددددوم الننلةدددددر  ر دددددم -

الخاصة راادارع املكفلدة رال ديون الدا،ةدة  املنن  ن ل ص كاملنض   ال انون ألاصاس ي الخا  راملوظل ن  0221

 وألاو ا  

 0242 أ ندددددومإ صدددددنة 21املوافددددد   4114شدددددوال  دددددام  04املدددددير  فددددد   011 – 42ر  ر دددددم وم  نضددددد   املإصدددددوم الننلةددددد-

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الن دددوذ،  لف عارددد الو نةدددة لفنكددو   املنخ دددج ل صدد ك الخاصدددة رددتدارع ال ددديون 

  نه  04الصة ا املادع  وألاو ا  الدا،ةة 

و املنضدددددد    حدددداث ش دددإع 0222  ددااو  41املوافددد   4104صدددلإ  42وم  نضدد   ال دددإار الدددووار  امل نددددددإك املددير  فددد  -

 رص ةة لووارع ال يون الدا،ةة و ألاو ا  

  0221ندددددددددوف    صددددددددددنة  41املوافددددددددد   4112ذ  ال عددددددددددع  دددددددددام  01وم  نضددددددددد   ال دددددددددإار الدددددددددووار  امل دددددددددت ك املدددددددددير  فددددددددد  -

النكدددو   املنخ ددددج و د ددده ومإا جدددده وشدددإوط الالنحدددداب رددده لددددبعي الإ دددب املنن ةددددة الدددر  احدددددد  ةلةدددا   ن ددددةم 

 ل ص ك الخاصة راادارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا   

  0244أرإ دددددددد  صددددددددنة  01املوافددددددد   4110  ددددددداد  ألاولدددددددد   ددددددددام  04وم  نضددددددد   ال ددددددددإار الددددددددووار  امل دددددددت ك املددددددددير  فدددددددد  -

ة و بفرهددددا ملت رصدددد ي النكددددو   املنخ ددددج ل لنحدددداب رددددبعي الإ ددددب الددددر  احدددددد شددددإوط  خ ددددةج إلا انددددة النو ةدددد

 املنن ةة ل ص ك الخاصة راادارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا   

الددددر  احددددددد  0244اونةددددو صددددنة  01املوافددددد   4110ر ددددب  ددددام  04وم  نضدددد   ال ددددإار الددددووار  امل ددددت ك املدددددير  فدددد  -

 نخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  النن ةم الدا    لف عهد الو ني لفنكو   امل

 1212مار   27 املواف جماد  ال انية  13  مؤر     16قرار رق  

 الااةةيحدد الي اف الدا ل  لكمعاهد الوطيية لكتيوين املت    لألسك  

 .با دارة املكك ة بالشؤون الدينية وألاوقاف 
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واملنضدددد    حداددددد الن ددددام الدددددا    لف درصددددة  0222 ددددارس صدددنة  4املددددير  فدددد   10/0222وم  نضددد   ال ددددإار ر ددددم  -

 الو نةة و املعارد إلاص  ةة لنكو   إلا ارا  

 :يقرر ما يأتي   

شوال  04املير  ف   011 – 42املإصوم الننلةر  ر م     04  بة ا  حكام املادع  :املادة ألاولووى

واملر ور أ  س  احدد ررا ال إار الن ام الدا    لف عارد  0242أ نومإ صنة  21املواف   4114 ام 

 .الو نةة لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

مح  الن ام الدا    لف عارد الو نةة :1املادة  لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع  ا 

 .ال يون الدا،ةة وألاو ا  رأص  ررا ال إار

 10/0222 فغددددد    ةددددز ألاحكدددددام املخاللددددة  حكدددددام ردددددرا ال ددددإار  الصدددددة ا أحكددددام ال دددددإار ر دددددم  :3املووووادة 

واملنضدددددد    حداددددددد الن ددددددام الدددددددا    لف درصددددددة الو نةددددددة و املعارددددددد  0222 ددددددارس صددددددنة  4املدددددير  فدددددد  

 . ةة لنكو   إلا ارا إلاص  

 .ا، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة و ألاو ا  :4املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                             

 يوسي باملهد                                                                              
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 
 
 
 
 
 
 

الي اف الدا ل  لكمعاهد الوطيية لكتيوين املت    
 لألسك  الااةة بردارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0204انااإ 
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 ألاسا  القانوني و التي يمي: ال  ل التمهيد 
 

   ددد  ردددرس الوية دددة الن دددام الددددا    لف عاردددد الو نةدددة لفنكدددو   املنخ دددج ل صددد ك  :املوووادة ألاو ووو 
 .الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

 

 :آلا ةةيس ند ررا الن ام الدا     الصة ا     الن و  ال  إ عةة والنن ة ةة : 1املادة 

واملنضد    0224اولةدو صدنة  41املوافد   4101  داد  ال انةدة  دام  41املدير  فد   21 – 24ألا إ ر دم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

                                           0221اندددددددااإ صدددددددنة  41املوافددددددد   4101 حدددددددإم  دددددددام  44املدددددددير  فددددددد   21-21املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

واملنضدد   ال دددانون ألاصاسدد ي الخدددا  رددداملوظل ن املنن دد ن ل صددد ك امل ددت  ة فددد  امليصسدددا  وإلادارا  

 الع و ةة  املعدل و املن م 

                        0221اندددددددااإ صدددددددنة  41املوافددددددد   4101 حدددددددإم  دددددددام  44املدددددددير  فددددددد   21-21املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

 رالع ال املهنة ن و صاز ي السةارا  و الم اب                  واملنض   ال انون ألاصاس ي الخا  

ديسدددد    صددددنة  01املوافدددد   4101ذ  الم ددددة  ددددام  04املددددير  فدددد   144 – 21املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

املنضددددد   ال دددددانون ألاصاسددددد ي الخدددددا  رددددداملوظل ن املنن ددددد ن ل صددددد ك الخاصدددددة رددددداادارع املكفلدددددة  0221

 رال يون الدا،ةة وألاو ا  

 0242أ ندددومإ صددددنة  21املوافدددد   4114شدددوال  دددام  04املدددير  فدددد   011 – 42املإصدددوم الننلةدددر  ر ددددم -

واملنض   ال انون ألاصاس ي الن وذ،  لف عارد الو نةة لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصدة ردتدارع 

 ال يون الدا،ةة وألاو ا  

الدددددر  احددددددد  4110 دددددااو صدددددنة  41املوافددددد   4120ر دددددب  دددددام  04املدددددير  فددددد   411-10املإصدددددوم ر دددددم -

 الخد ا  الا ن ا ةة و ةلةة   و فها 

واملنعفدد   4110صددبن    صددنة  44املوافدد   4120ذ  ال عدددع  ددام  01املددير  فدد   121-10املإصددوم ر ددم -

 ر سة   ل نة الخد ا  الا ن ا ةة 

 0221ة ندددددددوف    صدددددددن  41املوافددددددد   4112ذ  ال عددددددددع  دددددددام  01ال دددددددإار الدددددددووار  امل دددددددت ك املدددددددير  فددددددد  -

الدر  احدددد  ةلةدا   ن ددةم النكدو   املنخ ددج و د ده ومإا جدده وشدإوط الالنحدداب رده لددبعي الإ ددب 

 املنن ةة ل ص ك الخاصة راادارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا  

الددر   0244أرإ دد  صددنة  01املوافدد   4110  دداد  ألاولدد   ددام  04ال ددإار الددووار  امل ددت ك املددير  فدد  - 

 خ ةج إلا انة النو ةة و بفرها ملت رص ي النكو   املنخ ج ل لنحاب ربعي الإ دب  احدد شإوط

 املنن ةة ل ص ك الخاصة راادارع املكفلة رال يون الدا،ةة وألاو ا  
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الدددر  احدددددد  0244اونةدددو صدددنة  01املوافددد   4110ر ددددب  دددام  04ال دددإار الدددووار  امل دددت ك املدددير  فددد  -

ي لفنكدددددو   املنخ ددددج ل صددددد ك الخاصددددة ردددددتدارع ال دددديون الدا،ةدددددة النن ددددةم الدددددا    لف عهدددددد الددددو ن

 وألاو ا   

م 41ال ددإار الدددووار  امل ددت ك املدددير  فددد  - واملنضدد   و دددز بعدددي  0244ديسددد   40املوافددد   4111 حددإم

ألاصددد ك الخاصدددة رالت رةدددة الو نةدددة فددد  حالدددة الخد دددة لدددد  ووارع ال ددديون الدا،ةدددة وألاو دددا  وبعدددي 

 لنابعة لها امليصسا  الع و ةة ا

واملنضد   و دز بعدي  0241ف  اادإ 41املوافد   4111رمةز ال داشي  1ال إار الووار  امل ت ك املير  ف  -

ألاصددددد ك النابعدددددة لدددددووارع الصدددددحة والسدددددكان و صددددد و املس  دددددلةا  فددددد  حالدددددة الخد دددددة لدددددد  املدرصدددددة 

ون الدا،ةدددددة الو نةدددددة لفنكدددددو     دددددارا  ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  و حسددددد   سدددددنو    دددددارا  ال دددددي 

 وألاو ا  و املعارد الو نةة لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  

الددددددر  احدددددددد   ددددددار  ن ددددددةم  0244اولةددددددو صددددددنة  02املوافدددددد   4111شددددددوال  ددددددام  41ال ددددددإار املددددددير  فدددددد  -

دارع املكفلدة رال ديون املسار ا  والا نحانا  املهنةة ل لنحداب رالإ دب املنن ةدة ل صد ك الخاصدة رداا 

 .الدا،ةة وألاو ا   املعدل
 
 

 أحكاف  امة: ال  ل ألاول 
 

ينددددد  رددددرا الن ددددام الدددددا     لدددد   ددددبأ و  ن ددددةم ال سددددة   البةددددداغو،  و إلادار  راملعارددددد  :3املووووادة 

 .الو نةة لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة و ألاو ا  
 

دددددددن م الع  ددددددا  رددددددد ن  خنفددددددد  اللئدددددددا  : 4املووووووادة   يعدددددددد الن دددددددام الددددددددا    الحددددددال   إ عدددددددا اضدددددددبأ و ا 

: الري ت ك  املج و ة الت رو ة راملعارد الو نةة لفنكو   املنخ ج و ضم املج و ة الت رو دة  د   د 

 .ألاصا رع د ال فبة د املوظل ن املس  ا  د املوظل ن د الع ال

 .الخاصة رك  فئة  ا احدد  خنف  الح وب و الوا با   

 :و بنرس ال لة  يند  الن ام الدا     ل   ح ة   ا اأتي

  ن ةم الحةاع ال  ا ةة دا   املعهد  - 

التدددد ام   ةددددز أفددددإاد املج و دددددة الت رو ددددة ر وا دددددد الن دددددام والانضددددباط النددددام واحت ا دددددها  و كددددإ س روو  -

 .النعاون واحت ام الر    و  بة   بدأ ال  اور والحوار

املحاف دددددة   ددددد  املإ عةدددددة الدا،ةدددددة الو نةدددددة و إصدددددةخ  دددددةم الوصددددد ةة والا نددددددال  ونبدددددر  ددددد  أشدددددكال  -

 .النع ب والرفو والن إ 

 املسار ة ف   إصةخ حب الو   والا ت او رأ جادس و تع     كونا  الهو ة الو نةة -
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  الدا،ةددددة و ن ةددددة  كددددو   املددددورد الب ددددإ  امليردددد   كو نددددا  ا ددددداا فدددد  املجددددال الددددداني و  ددددو إ الكلددددا ا -

 .املعار  لدينا    أ    د ةم أصس املإ عةة الدا،ةة الو نةة

 ا نبدددار املعهددددد  إف ددددا   و ةددددا فدددد   د ددددة املجن دددددز  انعدددد ن احت ا دددده والع دددد    دددد  ح ااندددده و ح يندددددده   -

 .   ال إا ددا  و النأي  ا   الصة ا السةاصةة والح مةدة  ننا و الن ارةة 

 .  وظإو  الع   املسا دع      ح ة  ألاردا  املإ وع    الع فةة النكو ،ةة وف   ال و امل زم -
                                                                             

 أحكاف  اةة بتسيير املعهد:ال  ل ال اني 
 

 املوافدددد   4114شددددوال  دددام  04املدددير  فددد   011 – 42 ب دددا  حكددددام املإصدددوم الننلةدددر  ر ددددم  :7املوووادة 

و املددددر ور أ دددد س   اددددداإ املعهددددد  جفددددس  و ةدددده و سدددد  س  ددددداإ  و ادددد ود ر جفددددس  0242أ نددددومإ  صددددنة  1

 .رةداغو، 

املإصددددوم  انددددول   جفددددس النو ةدددده و املجفددددس البةددددداغو،  راملعهددددد  املهددددام املو فددددة  ل ن ددددا  ب ددددا  حكددددام 

واملددددر ور  0242أ نددددومإ  صددددنة  1املوافدددد   4114شددددوال  ددددام  04املددددير  فدددد   011 – 42الننلةددددر  ر ددددم 

 .أ  س
 

 ضددددم املج و ددددة النكو ،ةددددة لف عهددددد   ددددوظل ن  سدددد  ا  شدددداغ   املناصددددب العفةددددا و ددددوظل ن  : 0املوووادة 

  و يع دد  ال  ةددز  حددت  دار دد ن و أصددا رع   و   دداال لمخددد ا   يسددهإون   دد   د ددة ال فبددة املنكددون ن 

 .صف ة املداإ  ب ا لفن و  ال  إ عةة والنن ة ةة ال ار  الع   بن ا

 و ددددددز   ةددددددز املإافدددددد  و النجه دددددد ا   والوصدددددداز  املاداددددددة  حددددددت   ددددددإ  املج و ددددددة النكو ،ةددددددة انجدددددداو 

 .ألاردا  امل، ودع
 

 ألاز ة املدرص نيسهإ اللإ   املس   و ال ا م الت رو  راملعهد       ان  كو    :7 المادة

 كو نا نو ةا  ن   ا ف    ار ال  ا   (  ةم  ن و يذن ن ) و أصا رع النعفةم ال إآشي و أ وان املسا د  

 .امل إرع  و تعفة ا  الووارع الوصةة
 

 .افت م املعهد رالع         بة  رإا د  النكو   امل دإرع وف  النن ةم الت رو  املس إ :0المادة 
 

انول  املداإ تسة   املعهد وا خاذ   ةز الندار   الري    شأننا أن  كل  الس   الحس   :1ملادة ا

 .لفهةا   النابعة لسف نه

 :نواب  داإ    كفل ن رد( 1)يسا د املداإ ف   ها ه ي ث  

  النكو   املنخ ج و الت ر ا  -
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  النكو   املسن إ و البحوث -

 .إلادارع والوصاز  -
 

ملداإ      نز       ل ر وا د الانضباط دا   املعهد  الن ارإا                   يسهإ ا :22املادة 

  .و النج عا  و    ا    شأنه  إ فة الس   الحس  لف عهد
  

افت م  داإ املعهد ف    ار   فةة إلا  م والنو ةة والنحسيس ر، إ النعفة ا  و بفةغ  :22املادة 

 ةة  ل  ال فبة وألاصا رع واملوظل ن والع ال املناش   و     عفو ة  و هة    
م
السف ة السف

 .و ر   رم رال  إ ز والنن ةم املع ول بن ا 
 

افت م املداإ  رالنعاون  ز   ال  الح ااة املدنةة و امل ال  املخولة ألا إ  را خاذ  :21املادة 

الو ااة وألا   و ن ةم الندار   ال و ة لفو ااة    الحوادث والل و  الصة ا   داد  خ  ا  

 .الند    وإلاصعافا  ف  حالة الكوارث وألا  ار 
 

أ   انع ن      داإ املعهد ف  حالة و وو حادث أو  ارئ ا خاذ الندار   الكلةفة رح ااة  :23املادة 

 .ألاشخا  وامل نفكا   ز    ار السف ا  املخن ة  باشإع وف ا لف  إ ز والنن ةم املع ول بن ا
 

يسهإ  داإ املعهد     و ز العفم الو ني ف  حإم املعهد  ب ا ل حكام ال انونةة  :24املادة 

 .والنن ة ةة السار ة امللعول و حإ      ر ازه ن ةلا والز ا
 

 .يسهإ املداإ       ان احت ام الندار   الصحةة دا   املعهد :27املادة 

 .لع و ةة املنخ  ة دورا  لفك   ال ح ان م رالن،سة   ز   ال  الصحة ا  وبنرس ال لة 
 

 .انع ن     املداإ  ل ام     وظ  أو  الب رالن إ ح        إ   عدم أو      لد  إلادارع

احإ   داإ املعهد     رإ جة  خنف  الع فةا  املنعف ة رال ةاندة و الخد ا   :20املادة 

 . ال، اط الت رو   والن و    ار  أو ا 
 

س ح رالد ول  ل  حإم املعهد  ألاشخا  آلاتي ذ إرم :27املادة   :ي 

 ال فبة املنكونون  -

 ألاصا رع املكونون -

 املوظلون إلادار ون -

 ألا وان العا فون ف  ش ا ا  الحلإ أو ال ةانة أو الخد ا  -

 املوظلون الرا  ي رفون صكنا  وظةلةة -
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 لنح ة  املوظلون املكفلون ر هام املإا بة أو النلنيم أو ا-

 امل ار ون ف  ألاش  ة امل   جة  ف  املعهد ر لة  انونةة  -

  وظلو وأ وان الصحة والو ااة وألا   وال ةانة  -

 .   نعا فو الخد ا  والن و  -

 نح حسب الحالة     داإ املعهد                        
 
و خضز    أشكال الد ول ألا إ   ل  املعهد لإ  ة  

 .الوصةةأو    الووارع 
 

س ح رالد ول  ل  ألا سام و ال ا ا  و : 20املادة  اللضا ا  النكو ،ةة ألا إ   ال لف فبة  ال ي 

 . املنكون ن وألاصا رع واملوظل ن املكفل ن راملإا بة والنلنيم البةداغو،  الت رو  
 

ا  نز دا   املعهد     ش اط انعف  رج ز ألا وال والنح ة  الن د  والعةني راصنضنا   :21املادة 

 .  العازدا  الري يس ح بنا ال  إ ز و النن ةم ال ار  الع   بن ا

 .   ا ٌا نز    ش اط يند   ل  الكسب أو الإمح دا   املعهد
 

امل إرع أن احنض   ار  أو ا   ا ك  املعهد ف    ار ال، ا ا  الت رو ة املك فة:  12املادة 

ال  اف  لف فبة أو ألادا  و الدروس أو أينا  الدوام الإصمي ش ا ا   نعف  رنحس ن املإدود العفمي

 .املنهي ملوظلي املعهد
 

  خضددددددددددددز  دددددددددددد  أشددددددددددددكال إلال دددددددددددداب وإلاشددددددددددددهار  لدددددددددددد   واف ددددددددددددة املددددددددددددداإ أو  دددددددددددد  الو دددددددددددده  :  12املووووووووووووادة 

 .املعهد و كون     لوحا  إلال اب املخ  ة لرلة ر

 .ا  نز     ل اب  خال  لف  إ ز والنن ةم املع ول بن ا 
 

 

 .ف  حالة غةاب املداإ  اخفله أحد نواره ر ا اض   الس   الحس  لف عهد :11املادة 

 .و كون ألاولو ة ف  الاصنخ   لنازب املداإ املكف  رالنكو   املنخ ج و الت ر ا 
 

 أحكاف  اةة باملوا ين :ال  ل ال الث 
 

انول  املداإ  نابعة أدا  و  ةةم املوظل ن العا ف ن راملعهد  ب ا لفنن ةم ال ار                    :13املادة 
 .الع   ره

 

ا ارس املوظلون العا فون راملعهد  ها هم وف ا لف وان ن ألاصاصةة الخا ع ن  ل نا                      :14املادة 

 . ع   بن او لف وان ن والنن ة ا  ال ار  ال
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انع ن       ةز املوظل ن    ف   جال ا ن اصه  و ف   و  ال  إ ز والنن ةم  :17املادة 

 .الخا ع ن له  الالت ام رنوف   ال إو  امل ز ة   د  ح ة  ألاردا  الت رو ة لف عهد
 

م إلادار   :10املادة 
م
 .افت م املوظلون ر وا د السإ املنهي و الانضباط ف  الع   و احت ام السف

 .  ا انع ن  ف نم ح ااة الوياز  إلادار ة            أو  حو   أو   لا 

 ةة
م
 .و  نز  ف نم أاضا  ش إ الوياز  إلادار ة أو الس او رت  و الر    ف نا ردون  ذن السف ة السف

 

اخضز   ةز املوظل ن إلادار  ن وألا وان العا ف ن ف  ش ا ا  الحلإ أو ال ةانة                         :17املادة 

 .أو الخد ا  راملعهد  ل  صف ة املداإ
 

 ا وم املوظلون إلادار ون وألا وان العا فون ف  ش ا ا  الحلإ أو ال ةانة  : 10املادة 

نا  الع   النكو ،ةة السنو ة  ب ا لف وان ن النن ة ةة أو الخد ا  راملداو ة     أصاس النناوب أي

 .السار ة امللعول 
 

انم  وو ز ألا  ال     املوظل ن وف ا ملها هم  ب ا لفنن ةم ال ار  الع   ره و إا ب  : 11املادة 

 .املداإ  د   نلةررا 
 

 امليصسا  ا  نز     املوظل ن ال ةام رأ      أو  بادرع لفنعا    ز  خنف  : 32املادة 

  .و الهةئا  وامل ال  إلادار ة ألا إ   ا لم الو وا     ب   داإ املعهد
 

 فت م  دارع املعهد رض ان اصنلادع املوظل ن      ةز ح و هم  ب ا لف وان ن  :32املادة 

 .والنن ة ا  ال ار  الع   بن ا
 

 أحكاف  اةة باألسات ة:  ال  ل الرا ع
 
 

اح ى ألاصا رع املكونون راالحت ام الر  ا ناصب و رصالتنم النبةفة     إ  أصإع  :31املادة 

 .املج و ة النكو ،ةة
 

اض فز ألاصا رع املكونون ردور أصاس ي ف  الع فةة النكو ،ةة راملعهد   ذ انع ن   ف نم :  33املادة 

 :ال ةام     الخ و  روا باتنم املهنةة النالةة 

املهام النعفة ةة والت رو ة املكفل ن بنا  ر ا   نضةه ألا انة العف ةة والن ارة املهنةة الالت ام رأدا  -

 وف  ال  ا   واملوا ةت والنعفة ا  الري   إررا الوصااة 

 الالت ام راملإا ز و الكنب الري  خدم املإ عةة الدا،ةة الو نةة  -
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 د امح  ره     إر أو ر  محة ال فبة  املسار ة اللعالة ف  الس   الحس  لف عهد و جنيبه     ا-

 .املنكون ن

 .النح   رالسفوك امل ال  الر  ا ناصب و  ام ألاصناذ راملعهد حر  اكون  دوع لف فبة املنكون ن -
 

 :أ  س  افت م ألاصا رع ر ا اأتي 11و ادع     املهام املن و   ف نا ف  املادع  :34املادة 

ع دددد دا ددد  املعهدددد صدددوا  ر دددلتنم أ ضدددا  داز ددد ن أو  دددد و   حضدددور الا ن ا دددا  و املجدددالس -
 
الردددي ت

  ب ا لفنن ةم ال ار  الع   ره 

 ت  ة  حضور وغةاب ال فبة -

 ال  نا   الدراس ي املس إ وف  املننا  -

  ن ةم املإا بة البةداغو ةة  املسن إع لف فبة -

 اغو ةة    ام ال  نا   امل إر  ز احت ام الم م الساع  لك  ح ة رةد -

 الحإاصة   ل الا نحانا  و خنف  املسار ا  الري  ن  ها الوصااة  -

  صحةح أوراب الا نحانا  و  اداو الن اط ف  آلا ال -

 حضور  جالس ألا سام -

 حضور    ش اط  نم د وتنم  لةه -

                    إلاشدددددددددددددإا    ددددددددددددد   دددددددددددددر إا  و  دددددددددددددار إ نناادددددددددددددة النكدددددددددددددو   الخاصدددددددددددددة رال فبدددددددددددددة والنددددددددددددددار ب والنددددددددددددددوا        -

 .الري ان  ها املعهد
 

 (.املئ ر)افت م ألاصناذ دا   ال سم رار دا  الهندام الت رو  ال ز   :37املادة 

ها  خاللا لف إ عةة الدا،ةة الو نةة   .  ا ا  نز  فةه ار دا  أ  رندام أو لباس يعكس انن ا  أو  و م
 

    غةاب غ      ر أو ردون  إ ةج  سب     إلادارع يعإ  ألاصناذ املنرةب :30 املادة

 . ل    بة  إلا إا ا  املحددع ف  النن ةم ال ار  الع   ره 
 

 فت م  دارع املعهد رض ان اصنلادع ألاصا رع      ةز ح و هم  ب ا لف وان ن  :37املادة 

 .والنن ة ا  ال ار  الع   بن ا

از  البةداغو ةة والعف ةة ال و ة لنأداة  ها هم و را اللضا ا  الخاصة   ا  وفإ لهم الوص

 .رالبحث و النواص  العفمي
 

  وم  دارع املعهد رنوو ز ألا  ال البةداغو ةة     ألاصا رع وف ا ملها هم  ب ا لفنن ةم  :30املادة 

 .ال ار  الع   ره و إا ب  نلةررا
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 .أ إ    ز  إا اع  دم  جاوو الم م الساع  ال انوشي ا ك  ل دارع أن تسند ل صا رع  ها ا
 

تع    دارع املعهد ف    ار   فةة النكو        حس ن  سنو  ألاصا رع و أرةفهم العفمي  :31املادة 

 . واملنهي رالن،سة   ز الوصااة
 

 أحكاف  اةة بالطكبة املتيونين: ال  ل الاامس
 

 اخضز  كو   ال فبة ألاز ة املدرص ن وأصا رع النعفةم ال إآشي وأ وان املسا د  :42ملادة ا

 راملعارد الو نةة لفنكو   املنخ ج  ل  ألاحكام النن ة ةة املع ول بنا  (  ة  ن و  يذن ن ) 

 . و  ل  تعفة ا  و و  نا  الووارع الوصةة
 

 .    سنو  املعهديعن    البا    شخج      ركةلةة  انونةة    :42املادة 

يسدددددددنلةد  ددددددد   الدددددددب النحددددددد  ردددددددالنكو   بعدددددددد النجددددددداو فددددددد  املسدددددددار ة الو نةدددددددة لفدددددددد ول  لددددددد  املعاردددددددد             

 :الو نةة لفنكو   املنخ ج     إ    انوشي ا نحه     الخ و  الا نةاوا  والخد ا  النالةة

  نحة دراصةة شهإ ة احددرا النن ةم املع ول ره  -

 املإاف  و الهةا   املخ  ة راملعهد  الصة ا  د ا  املكنبة  الاصنلادع      ةز -

ر ا ة  درصةة لف الب ف  ردااة    صنة دراصةة     أن يعةدرا  ل    دمحة النكدو   املنخ دج  -

  ند ننااة النكو   

شهادع ننااة النكو   بعد ا نةاو   ةز الا نحانا  والا نبارا  امل   جة   ل فت ع النكو   -

 .رنجاو
 

افت م ال فبة الناجحون ف   سار ا  الد ول  ل  املعارد رااللنحاب ر عهد النكو    :41ملادة ا

 .املنخ ج  ر جإد اصند ائنم  نارةا

او ا   ارندا      ار خ  بفةره  نارةا  ال د ( 41)    الب لم افنح  راملعهد ف  أ     سة   إ 

عوم  راملت ش  الر  افةه ف  ال از ة الاحنةا ةة وف  النن ةم  ح ه ف  النجاو ف  املسار ة و ي 

 .املع ول ره 
 

 نم   فةة  كو   ال فبة ف  املعارد الو نةة ر لتنم دا فة ن أو ن   دا فة ن حسب  :43املادة 

 .النن ةم املع ول ره 
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او ز ال فبة ال دد  حت النجإمة   ل السداس ي ألاول    ردااة النكو     وملجفس  :44املادة 

ألاصا رع السف ة الن داإ ة ف     ا     ال اإ  ف نم ألارفةة ل  ا ة أو  أ    املسا د   ل املدع 

 .املر ورع أ  س

 .و  ند صف ة  جفس ألاصا رع  ل   ا    دع النكو   
 

 :انم    ا      الب     ب   دارع املعهد  ذا يبت  فةه  الصة ا  ا اأتي :47املادة 

 إ عةة الدا،ةة الو نةة   دم الالت ام رامل-

  دم احت ام ر وو الدولة -

 دم الاصن إار ف    بةت حلإ ال إآن الكإ م  ةفة  دع النكو     ز  إا اع أن اكون الاصن هار  -

  ا   رال،سبة لإ بري   ام  درس وأصناذ النعفةم ال إآشي ون   ال إآن رال،سبة لإ بري  يذن و ةم 

  دم الاصن ا ة والا ندال ف  السفوك وألا  ب والنعا    -

 الا ن ل والا  إاب النلس ي  -

  دم احت ام ألاصا رع املي إ   و ال ا م إلادار  املس   لف عهد و افة ال فبة  -

 إلاصا ع أو إلارانة الري   س أ ضا  املج و ة الت رو ة راملعهد  رأ  وصةفة  انت -

   الووارع الوصةة  دم احت ام  و  نا-

  دم   داإ العف ا  ألا    -

 . دم احت ام أحكام الن ام  الدا    لف عهد-
 

يسنو ب    غةاب لف الب  إ ة ا  سب ا أو    اإا   بوال ا د ه  ل   دارع املعهد                : 40املادة 

ر باشإع الدراصة  ال بعد صا ة الري     الرةاب وال يس ح لف الب املنرةب  11ف  أ   أ  اس 

 .الح ول     ر  ة    إلادارع
 

 :يعن   ال الب غازبا ف  حالة :47ملادة ا

 الد ول  ل  ال سم  نأ إا -

 الد ول  ل  ال سم ردون ر  ة    إلادارع بعد غةاره  -

 الخإو     ال سم ردون ر  ة ألاصناذ  -

  دم   بةت العودع بعد الخإو  رإ  ة  -

ن  ها املعهد الرةاب ف  ا - ةة الري ا   .لت ر ا  الن بة ةة أو ال، ا ا  املك فة وال صلم

 . دم حضور الح ب الإا ب وص ع ال  ا ة-
 

 :   غةاب غ      ر لف الب    الدراصة  ت  ب  فةه  حد  الع وما  النالةة :40املادة 
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 إلانرار  -

 النومةخ  -

 الحإ ان    الا نحان ف   ادع أو أ ث    -

 الخ م    املنحة   -

 إلاحالة     املجفس النأداىي   -

الل   الننائي لف الب    املعهد بعد  حالنه     املجفس النأداىي وش ب اص ه     از ة ال فبة -

 املنكون ن و  ز      ا  ه ف  ررس الحالة تعو ي   ار   النكو   

 .ادع السنة   غةاب    ر يعادل أو ا  د    الل   الدراس ي ات  ب  نه   -

 إا  احإم ( 1)   غةاب غ      ر ف    فةة اصن هار ال إآن الكإ م والح ب الإا ب   ث     ي ث -

 .صاحبه     ادتي النجو د والنلس  

 .    خاللة اإ ك نا ال الب املنكون   ل الت رج الن بة ي تعإ ه لف  ول أ ام املجفس النأداىي-

   داإ املعهد   و ةلا -
م
  حل ةا      الب يبت  ةا ه ر خاللة   ناف  ووظةلة إلا ا ة او 

عإ  حة،ئر     املجفس النأداىي  .حر  ولو  ان ذلة  ار  املعهد   و  

   داإ املعهد     الب تعإ  لف نابعة ال ضازةة  وال يعاد  د ا ه  ال بعد صدور حكم -
م
او 

 .ل   ضائي اإدُّ له ا نبارس  و ال فتنه اب ى  حت  ازفة ال
 

   غةاب الفت    ص ع ال  ا ة يعإ  صاحبه  ل   نبةه شلهي   و  ذا  كإر اللع    : 41املادة 

 .او ه لف عني  نرارا  نارةا احلإ ف   فله

 .ا ك  ل دارع  ند الا نضا   أن   إر   وما   أدابةة أ إ  
 

ح ج   ل الل   ردون ( 1)احإم ال الب    الا نحان ف      ادع ترةب ف نا ي ث   :72املادة 
 .   ر

 واد بسبب الرةاب غ   امل  ر  فةت  ب  فةه الحإ ان                         ( 1) ذا  م حإ ان ال الب    ي ث 
 .   ا نحانا  الل    فه

 

(                 2)ات  ب     الرةاب غ   امل  ر لف الب    الا نحانا  الل فةة الح ول        ة صلإ 
 .ررس املادعف  

 

 :   اإ الرةاب اكون حسب ال دول النال   : 72املادة  
 

 بيان التبرير سبع الغيات
وفاع أحد ألاصول أو اللإوو أو ال هإ 

 املباشإ 
 شهادع وفاع
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 شهادع ووا  ووا  
 رةان الوالدع أو شهادع  ة د  ولود اودااد 
 رةان  نان  نان

 رةان والدع أ و ة 
شهادع  إ ةة د شهادع إلا ا ة راملس  لى صادرع  (املعني) د ول املس  لى    فة  إ ةة د 

    املس  لى 
شهادع ال  خ   صادرع     إ  السف ة املخولة                  ال  خ   الإصمي 

 أو الاصند ا   ب ا لف  إ ز و النن ةم املع ول بن ا
 الرةاب صا ة    10   الن  اإا    دم ل دارع ف  أ   أ  اس 

 راملعهد إلا  نا انم    م ال فبة املعنة ن رالحإ ان     إ   ال، إ رفوحة 
 

 

 نم  إا بة حضور ال فبة وانضبا هم و واظبندهم     الدروس الن إ دة و الن بة ةة  : 71املادة 

ر لة صار ة وداز ة   و نول  نازب املداإ املكف  رالنكو   املنخ ج والت ر ا  رن دام   إ إ 

 .او ي رالرةارا   ل   داإ املعهد     ا اإفز  داإ املعهد   إ إا ف فةا    الع فةة  ل  الوصااة
 

س ح لف فبة رالخإو     ال سم  ال ل إو   ارإع و رتذن ألاصناذ : 73ملادة ا  .ال ي 

 .  ا ال يس ح لهم ر رادرع  ا ة الدراصة ف  حالة غةاب ألاصناذ ر لة  ارزة 
 

 .انم النواص  ر ن ال فبة و دارع املعهد     إ   رؤصا  ألا سام الرا  ا  فون ال فبة :74املادة 
 

انم   ةةم أ  ال وش ا ا  ال فبة أينا  فت ع النكو       إ   الا نحانا  واملإا بة  :77املادة 

 .املسن إع   ب ا لفكةلةا  املحددع ف  النن ةم املع ول ره 
 

اجب أن  كون اللإو  والا نبارا   ح   إ  ف  ال سم و أن تسفم أوراب اللإو   :70املادة 

  
م
و     الع  ا  امل نوحة و  دام   ف اتنم  و حنلإ والا نبارا  لف فبة بعد  صحةحها ل  

 .ال فبة رأوراب اللإو  رين ا  حنلإ إلادارع رأوراب الا نبارا  
 

 .        الب      ف  املعهد احت ام الندار   املنعف ة رن ام الدراصة والا نحانا  :77املادة 

 :افت م ال فبة أينا  فت ع الا نبارا  واللإو  ر ا ا  

 نضباط النام و نلةر تعفة ا  ألاصا رع و املإا ب ن الا  -

 دم  د ال الكنب و الدفا إ و املحافإ والها   الن ال أو أ   هاو الكت وشي آ إ  ل   ا ا   -

 الا نبارا  

 .ا نناب     حاولة غم أو   و إ -
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 فدددددددد  حالددددددددة يبددددددددو  الرددددددددم أو الت و ددددددددإ   ا صدددددددد   ال الددددددددب  دددددددد  املددددددددادع و حددددددددال   دددددددد  املجفددددددددس النددددددددأداىي 

 .الر  ا ك  أن ا إر   وما  أ إ   حددع ف  ال  إ ز والنن ةم ال ار  الع   بن ا 

 نخر  جالس ألا سام ال إارا  املنعف ة رالنناز  الري  ح    ف نا ال فبة و جاواتنم وف ا 

 .لف  حةا  املخولة لها ف  النن ةم ال ار  الع   ره 
 

اخضز الانن ال    صنة  ل  أ إ  أو   ادع السنة  ل   داول  جفس ألا سام رنا                      :70املادة 
 .    نناز  ال الب ف  ننااة السنة الدراصةة

 
 

 .ا وم املعهد ر بفةغ النناز  لف فبة رواص ة الوياز  املحددع ف  النعفة ا  :71املادة 
 
 

 :  افة  ل  رونا ة ال  نا   النكو ني  افت م ال فبة أينا  فت ع النكو   ر ا اأتي  :02املادة 

 املحاف ة     ص ع ال  ا ة ف       املعهد   -

 حضور الح ب الإا ب او ةا ف  املكان وألاو ا  املحددع     ب  إلادارع  -

    ره الن بة ةة دا   املعهد و ار ه وف ا لفنن ةم ال ار  الع الندر ب  إا   -

 حضور ح ج امل العة وف  الكةلةا  الري  حددرا  دارع املعهد   -

 .املداو ة     اصن هار ال إآن الكإ م -
 

الت ر ا  الن بة ةة والا نحانا   انو    خإ  ال الب     نجاحه ف  الا نبارا  و :02املادة 

 .الننازةة و  نا  ة  ر إع أو   دام   إ إ ننااة النكو   

 خإ  ال فبة     حل هم لف إآن الكإ م  ا   رال،سبة لف فبة املنكون ن ف  ر بري إلا ام   ا انو   

املدرس وأصناذ النعفةم ال إآشي ون   ال إآن الكإ م رال،سبة لف فبة املنكون ن ف  ر بري امليذن 

 .وال ةم
 

 ا ة                     احإ  ال فبة     الا ننا  ر  هإرم ورندا هم ر ا ان  م ووظةلة إلا  :01املادة 

 .الري تسندع  ألادب و السفوك ال ةب والو ار 

  ا احإ  ال فبة     احت ام  وا د الن افة والصحة و  ننعون    تعا ي النبغ أو  ناول  واد 

 . ضإع رالصحة أو  فة الري   س ر كانة إلا ام ورصالة املعهد
 

 :ات  ب     خاللة  ا  ا  ف  املواد أ  س   إلا إا ا  النأدابةة النالةة  :03دة املا

 نرار شلو  ف  حالة ار دا   لباس  خال  ملا   نضةه وظةلة إلا ا ة  فباس الإ ا ة ف  غ   و تنا -

أو لباس النوم أو لباس يعكس انن ا  اخال  املإ عةة الدا،ةة الو نةة  و نم  نرار ال الب  نارةا 

 .د العود أو  كإار املخاللة ن

 .وف  حالة  دم الالت ام راانرارا   يعإ  ال الب     املجفس النأداىي 
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ف  حالة تعا ي ال الب لفنبغ أو ملواد  ضإ رصحنه وصحة ال فبة آلا إ   أو  ت  ن رن افة  إاف   -

عإ  ال الب     املجفس النأداىي الر  احدد الع ومة الري تسنو    .نا املخاللةاملعهد   ي 

ل   ال الب ننازةا     نابعة   باالع وف  حالة  كإار اللع  دون    .الدراصةا 
 

الو ااة وألا   و  ننعون    ال ةام رك   ا  د يعإ هم وو   رم  افت م ال فبة ر وا د : 04املادة 

الح ا ا   امل عم  ألا سام  املكنبة  املإا د  )ل   ار والحوادث      سنو    ةز  إاف  املعهد 

 .(.ألارو ة   الساحا  و املساحا  الخضإا  و اللضا ا  الإ ا ةة ال 

  ا ا  نز  نعا را ا     ال فبة اصنع ال  ارورا  الراو و وصاز  ال هي دا   الرإ  أو     ا    

               شأنه أن ا سبب ف  حوادث     ع  اندالو الن  ان أو حاال  ا نناب أو تس م    ا ا  نز     

 .    ال فبة ن   و ناول ال عام ف  غإ  النوم  ال ف  حاال  تعرر النن    ل  امل عم بسبب املإ 

 .و ا  نز أاضا   ناول ال عام ف   ا ا  الدراصة أو املإاف  البةداغو ةة
 

 .ل دارع ال ةام ر  ارا   لني ةة لفرإ  اح  :07املادة 
 

د ف  حال تعإ   الب لحادث أو ملإ  دا   املعهد   دام إلاصعافا   نول   دارع املعه: 00املادة 

ألاولو ة ال و ة  وا خاذ الندار   الضإور ة رن فه  ل  املس  لى والن إ ح رالحادث لم ها  املعنةة 

 .وف ا لفنن ةم ال ار  الع   ره
 

خ  ر وا د الانضباط  : 07املادة   ايد     صفوك يعإ   ألاش  ة العا ة أو الت رو ة أو ا 

 .و الن ام دا   املعهد  ل    ول ال الب املخال  أ ام املجفس النأداىي
 

 .احافإ ال الب       نفكا  املعهد را نباررا  فكةة   و ةة: 00املادة 

ولع وما   خضز لفسف ة الن داإ ة          مل نفكا  املعهد يعإ   إ كبةه لنعو ي ن د 

 .لف جفس النأداىي   فض      املنابعة ال  ازةة
 

 ن ز   ار   إلا عام    املنحة املخ  ة لف الب  باشإع:  01املادة  
 
 . 

 

ي  ت ط     ال فبة املنكون ن أن اكون رحووتنم املناو الشخص ي الضإور  وف ا  :72املادة 

أن ات  وا أ نعتنم الشخ ةة ف  غ   املكان املخ ج لها دا   غإ   وال اجوو  إلادارع لنعفة ا  

  .النوم

ف  ألا ا   املخ  ة لرلة     ب  إلادارع  و   نز  ف نم ( الرسة )انع ن     ال فبة ش إ امل بس 

 .ش إرا ف  النوافر وال إفا 
 

 :افت م ال فبة أينا    ا تنم راملعهد  احت ام الضوارأ آلا ةة :72املادة 
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 .املحددع     إ   دارع املعهد ( الدا فةة)احت ام أو ا  ال ناو الدا     -

 ال يس ح راصن بال أ  شخج ليس له صلة الدا فةة  -

 آلا إ     و ا  دم  -

 العناد و    ا رو  و وو  حت   إفهم العنااة رالرإ  و ن افتنا واملحاف ة      إ يب ألاصإع و  -

 افت م ال فبة أينا   وا درم رالدا فةة رت  م إلادارع    فة ف  املإا ب رأاة صعوما  -

 .أو  شكاال  أو حوادث  ارزة 
 

      ل بنرس الوا با  أو التناون ف نا يعإ  صاح نا لفع وما  النأدابةة الري  د      ل  حد 

 .الل   
 

ال فبة املنكونون ف  حالة الرةاب غ   امل  ر    املإ د أو امل عم أو  ا ة  انعإ  : 71املادة 

املرا إع أو الح ب الإا ب أو إلا  ل ر وا د الحةاع ال  ا ةة لع وما       ل  حد امل ول أ ام 

 . املجفس النأداىي و د     لفل  
 

اجب     ال فبة امل ار ة ف  ال، ا ا  ال  افةة والن ارإا  الدا،ةة والو نةة  :73املادة 

 .والح    الن و ةة املخنفلة الري  د و  ل نا  دارع املعهد

  ا ا ك  لف فبة الانخإاط وامل ار ة ف  النواد  امل، أع     ب   دارع املعهد ف    ار ال، ا ا  

 .لهواااتنم ال  افةة والإ ا ةة والت ف نةة وف ا
 

ال  نح    دارع املعهد  ةاو الن ود و ألاشةا  ال  ةنة الري اب  نا ال الب ف  حةاو ه                    :74املادة 

 .وله أن اود ها لد  املسيول املكف  رحلإ ألا انا    ار  وص  اصن م 
 

 أحكاف  اةة و  تامية:  ال  ل الساد 
 

املنخإ  الر  أ م رنجاو  كو نه املنخ ج    املعهد رخد ة  دارع افت م املت رج  :77املادة 
 .صنوا ( 42)ال يون الدا،ةة و ألاو ا  ملدع   إ 

 إف  رالن ام الدا    الحال  وية ة النعهد رخد ة  دارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ملدع   إ                      

 .  ال فبة املت ر  ن  ب   خإ همانع ن النو ةز  ف نا     إ    والريصنوا ( 42)
 

 خضز   ارصة الح  الن ابي  ل  ألاحكام ال انونةة والنن ة ةة ال ار  الع   بنا  و إاع   :70املادة 

 . ف    ارصنه  دم إلا  ل رن ام املعهد واملساس ر ابعه الخا 

 .  ل فبة  ن إ   ارصة الح  الن ابي ف  املعهد     املوظل ن العا ف ن ره دون ا     
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ا  نددز  نعددا را ددا  دد    دد  اخدد  رالسدد   الحسدد  ل ش دد ة البةداغو ةددة   و  ددرا  دد  ش دداط  :77املووادة 

 ددددددددالنحإ ي   دددددددد  إلا ددددددددإاب   الا نندددددددداو  دددددددد  الدراصددددددددة                         ) يسددددددددتند  إلا دددددددد ل رالن ددددددددام دا دددددددد  املعهددددددددد 

إلادارع فدد  غ دد  غااتنددا   وغفدد  حددإم  و الا نحانددا   النج عددا   اصددنر ل ال، ددا ا  املإ  ددة  دد   بدد 

 ....(املعهد  
 

احددإ    ةددز أفددإاد املج و ددة النكو ،ةددة دا دد  املعهددد   دد  ترفةددب لرددة الحددوار و  كددإ س : 70املووادة 

 .  بدأ ال  اور  ز  دارع املعهد دون تع ة  لفع فةة النكو ،ةة  وف  ال  إ ز و النن ةم املع ول بن ا
 

 

سددد ح فددد   :71املوووادة    دددار الخدددد ا  الا ن ا ةددددة رتش دددا  النددداد  الخدددا  رددداملوظل ن  و كدددون تسدددة  س ي 

 .وف ا ل حكام ال  إ عةة والنن ة ةة املع ول بن ا
 

الكنيبددا    د    ةددز الددد ازم  افتدد م ال فبدة و  ةددز  دوظلي املعهددد بعددم  وو ددز املناشد   و : 02املوادة 

 .املخاللة لف إ عةة الدا،ةة  الو نةة

 ف نم ش إ ومث ألافكار الد ةفة الري  د و  ل  الرفو أو ال  دد الري  خال  املإ عةة   ا ا  نز 

 .الدا،ةة  الو نةة

 .       ل بنرس الالت ا ا  يعإ  صاح نا لفع وما  املحددع ف  ال  إ ز و النن ةم املع ول بن ا
 

ادد املعفو دا  راملعهدد اخضز املوظلدون الدرا  ي دار ون فد  دورا   حسد ن املسدنو  و  جد :02املادة 

 .  ل  نلس الالت ا ا  الري اخضز  ل نا  فبة النكو   املنخ ج
  

رنا                          اخضز ال فبة امل نوح ن ألا انب الرا  افنح ون رالنكو   املنخ ج :01املادة 

 .      ا لا ةا  و    ا  النعاون الدول   ل  ذا  الالت ا ا  الري  خج ال فبة ال  ازإ  ن
 

اخضز     فب  حو   ا د ه أصناذ أو  الب فة ا ر ن املعارد  ل  املواف ة املسب ة                :03املادة 

 .   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا      ال  املداإ ة املخن ة راادارع املإ 
 

س ح رأ  حال    ألاحوال   صدار تعفة ا   نعار  و أحكام ررا الن ام الدا    :04املادة   .ال ي 
 

 .تعف  ش خة    ررا الن ام ف  الفوحا  املخ  ة وفضا ا  ال، إ دا   املعهد :07املادة 
 

الدا     او ز     ضو    أ ضا  املج و ة الت رو ة بعد إلا  و     أحكام الن ام  :00املادة 

 .    وية ة الالت ام( ألاصا رع د ال فبة د املوظل ن املس  ا  د املوظل ن الع ال )
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 إن وزير الشؤون الدينية و ألاوقاف ، 

  0204ف  ااإ صنة  04املواف   4110ر ب  ام  1املير  ف   11-04ر  نض   املإصوم الإزاس ي ر م -

 و املنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  

 4111اونةو  صنة  01املواف   4121ذ  ال عدع  ام  01املير  ف   11-11وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

اولةو صنة  01املواف   4104رمةز ألاول  ام  01املير  ف   414 – 0222وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

 ألاو ا   املعدل و املن م  واملنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة و  0222

 0221نوف    صنة  41املواف   4101ذ  ال عدع  ام  1املير  ف   111-21وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

  نه     42و  1واملنض    ش ا  الداوان الو ني لممج والع إع و ن ة ه وتسة  س  املعدل واملن م  الصة ا املاد  ن 

واملنض   تعة ن  0204انااإ 4املواف   4110  اد  ألاول   ام  00املير  ف   1ومنا      ال إار الووار  ر م  -

 . جفس  دارع الداوان الو ني لممج والع إع   ضا أ
 

 :يقورر موا يوأتي           
 

 املير   111-21الننلةر  ر م    املإصوم 42و  1    رأحكام املاد  ن  :املوادة ألاو  

واملنض    ش ا  الداوان الو ني لممج  0221نوف    صنة  41املواف    4101ذ  ال عدع  ام  1ف  

يند  ررا ال إار  ل  تعة ن أ ضا   جفس  دارع الداوان  والع إع و ن ة ه وتسة  س  املعدل واملن م 

 .الو ني لممج والع إع
 

 والع إع    ألا ضا  املبينة أص اؤرم  ا  ك   جفس  دارع الداوان الو ني لممج :1املادة 

 :    النحو آلاتي

 

 
 

  12121212مار  مار    1717املواف  املواف    هه24412441شعبان شعبان   2222  مؤر    مؤر      277277  قرار رق قرار رق 
 يتضمن تعيين أ ضاء مجكس إدارة الديوان الوطني لة   والعمرةيتضمن تعيين أ ضاء مجكس إدارة الديوان الوطني لة   والعمرة
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    ال  ة الدائرة الوزارية أو الهي ة التي ينتمي إلي ا العضو الاس  والكقع الرق 

 مجكس إلادارة

  ضوا       الوو إ ألاول   شير بن بوزيد 4

0 
                                                                                   وو إ الدا فةة وال  ا ا  املحفةة                   رقاف كري 

 والتنةئة الع إانةة
  ضوا

  ضوا      وو إ ال يون الخار ةة                                                                    سعود  ةدي  1

  ضوا    فة وو إ املالةة  آسيا بكق ة 1

  ضوا      وو إ الصحة والسكان و ص و املس  لةا  دحمان محمود 1

  ضوا    فة وو إ ألاشرال العو ةة والن   بورويس  ا شة 4

1 
محمد شيخ  

 كري 

      وو إ السةاحة وال نا ة الن فةداة والع   العاز  
  ضوا

  ضوا  داإ ألاو ا  وال  اع والمج والع إع امحمد بوزيان 1

  ضوا      رنة ال  ازإ محمد بن باحان 1

 

املوافددددددد                               4110  دددددداد  ألاولددددددد   ددددددام  00املددددددير  فددددددد   1ال ددددددإار الدددددددووار  ر ددددددم  فغدددددد  أحكدددددددام  :3املووووووادة 

 . جفس  دارع الداوان الو ني لممج والع إع   ضا واملنض   تعة ن أ 0204انااإ  4
 

، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  : 4املوووادة   .ا 

                                                                                                                  

 0204 ارس  01:املواف    ه4110شعبان  44: حإر رال  ازإ ف                

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسي باملهد                                                                      
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 إن وزير الشؤون الدينية و ألاوقاف ، 
واملنعفددد  را و دددا    4114أرإ ددد  صدددنة  01املوافددد   4144شدددوال  دددام  40املدددير  فددد   42-14ر  نضددد   ال دددانون ر دددم   -

 املعدل واملن م 

و املنضددد    0204 ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام ر دددب  1املدددير  فددد   11-04وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 تعة ن أ ضا  الحكو ة  

  4111اونةددددددو  صددددددنة  01املوافدددددد   4121ذ  ال عدددددددع  ددددددام  01املددددددير  فدددددد   11-11وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

  4111املوافددددددد  أول ديسددددددد    صدددددددنة  4141شدددددددعبان  دددددددام  40 دددددددير  فددددددد   114-11وم  نضددددددد   املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

  نه  1الر   احدد شإوط  دارع ألا  ك الو لةة وتسة  را وح ااتنا و ةلةا  ذلة  الصة ا املادع 

ة ألاو ددددددا  و حداددددددد  ها هددددددا واملنضدددددد    ش ددددددا  ل ندددددد 4111ف  ااددددددإ  04املددددددير  فدددددد   01وم  نضدددددد   ال ددددددإار الددددددووار  ر ددددددم -

   املن م وص حةاتنا

 .واملنض   ال از ة إلاص ةة   ضا  الم نة الو نةة ل و ا  0241ف  ااإ  01املير  ف   11وم  نض   ال إار ر م -
 

 :يقورر موا يوأتي           
 
 

واملر ور  4111ف  ااإ  04املير  ف   01   ال إار الووار  ر م  0 ب ا  حكام املادع  :املوادة ألاو  

 .يند  ررا ال إار  ل   حداد ال از ة إلاص ةة   ضا  الم نة الو نةة ل و ا   أ  س
 

 :   ك  الم نة    ال از ة إلاص ةة آلا ةة :1املادة 
 

 الةجية ال  ة    الهي ة التي ينتمي إلي ا العضوالدائرة الوزارية أو  الاس  والكقع الرق 

 رزيسا  داإ ألاو ا  وال  اع والمج والع إع رالنةارة أمحمد بوزيان 4

  ضوا  داإ  دارع الوصاز  محمد سعادو 0

  ضوا  داإ النو ةه الداني والنعفةم ال إآشي محيد  زوا 1

  ضوا  داإ الدراصا  ال انونةة والنعاون  ح ص ي يوسي 1

  12121212مار  مار    1717املواف  املواف  ه ه 24412441شعبان شعبان 2222مؤر     مؤر       270270  قرار رق قرار رق 
أل ضاء الةجية الوطيية لألوقافأل ضاء الةجية الوطيية لألوقاف  الاسميةالاسميةيحدد القائمة يحدد القائمة   
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  ضوا         املجفس إلاص  ي ألا    أحمد سعيد  1

  ضوا         ووارع الل حة والنن ةة الإ لةة  شهيرة ميرة توامي 4

  ضوا         ووارع املالةة مقداد سكي  ةادا 1

  ضوا      ووارع العدل قديمي  بد الغاني 1

  ضوا نازب  داإ ح إ ألا  ك الو لةة وت  ةفها كمال قتال 1

   إرا نازب  داإ اص   ار ألا  ك الو لةة فؤاد طكح  42
 

واملنض   ال از ة إلاص ةة   ضا   0241ف  ااإ  01املير  ف   11ر م ال إار  فغ  أحكام : 3املادة 

 .الم نة الو نةة ل و ا 
 

، إ ررا ال إار ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  : 4املوووادة   .ا 

                                                                                                                

 0204 ارس  01 :  دددددددددددداملواف ه4110شعبان 44 : حإر رال  ازإ ف                         

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسي باملهد 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 

 

 

 
 

 إن وزير الشؤون الدينية و ألاوقاف،

  0204ف  ااددددددددددددإ صدددددددددددددنة  04املوافددددددددددددد   4110ر ددددددددددددب  ددددددددددددام  1املددددددددددددير  فددددددددددددد   11-04ر  نضدددددددددددد   املإصددددددددددددوم الإزاسددددددددددددد ي ر ددددددددددددم -

 و املنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة   

 4111اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عدددددع  ددددام  01املددددير  فددد   11 -11وم  نضددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة  

 4114 دددددددارس صددددددددنة  01املوافددددددد   4144ر ضدددددددان  دددددددام  1املدددددددير  فدددددددد   10-14و ر  نضددددددد   املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

 واملنض    حداث  يصسة امل  د 

اونةددددو صددددنة   01املوافدددد   4104رمةددددز ألاول  ددددام  01املددددير  فدددد   414 – 0222  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم و ر-

 و املنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا   املعدل و املن م  0222

 واملنضدددددددد    0221ة ديسددددددد    صدددددددن 01املوافددددددد  4101ذ  الم دددددددة  04املدددددددير  فدددددددد  144-21املإصدددددددوم الننلةدددددددر  ر دددددددم -

 ال ددددددددددددددانون ألاصاسدددددددددددددد ي الخددددددددددددددا  ردددددددددددددداملوظل ن املنن دددددددددددددد ن ل صدددددددددددددد ك الخاصددددددددددددددة ردددددددددددددداادارع املكفلددددددددددددددة رال دددددددددددددديون الدا،ةددددددددددددددة 

 و ألاو ا    

املعددددل واملدددن م لف دددإار  0241 دددا  صدددنة  02املوافددد   4111ر ضدددان  دددام  1املدددير  فددد   410و ر  نضدد   ال دددإار ر دددم -

واملنضدددد    ش ددددا  ل نددددة لف  دددداع  املعدددددل  0221 ددددارس صددددنة  41وافدددد  امل 4101 حددددإم  ددددام  01الددددووار  املددددير  فدددد  

  نه  0واملن م  الصة ا املادع 

الر  احدد ال از دة  0202أو  صنة   44املواف   4114ذو الم ة  ام  04املير  ف   421وم  نض   امل إر ر م -

 .و ا إلاص ةة   ضا  ل نة ال  اع راادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألا 
 

 :يقرر ما يأتي           

 02املوافددد    4111ر ضدددان  دددام  1املدددير  فددد   410 ددد  ال دددإار  0  بة دددا  حكدددام املدددادع : املووادة ألاو ووو  

 دارس صدنة  41املوافد  4101 حدإم  دام  01املعدل واملن م لف إار الووار  املدير  فد   0241 ا  صنة 

واملنضدد    ش ددا  ل نددة لف  دداع  املعدددل واملددن م  ينددد  رددرا امل ددإر  لدد   حداددد ال از ددة إلاصدد ةة  0221

 .  ضا  ل نة ال  اع راادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا 

 1212مار   17املواف  ه 2441شعبان  22مؤر     271مقرر رق  

 يحدد القائمة الاسمية أل ضاء لجية الزكاة با دارة املركزية 
.لوووزارة الشؤون الدينية وألاوقاف  
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 :   ك  الم نة    ال از ة إلاص ةة آلا ةة : 1املادة 
 

 ال  ة الواي ة الاس  و الكقع

النو ةه الداني و النعفةم ال إآشي داإ  محيد  زوا  رزيسا     

  ضوا  داإ ألاو ا  و ال  اع  و المج و الع إع امحمد بوزيان

  ضوا  داإ الدراصا  ال انونةة والنعاون  يوسي ح ص ي

  ضوا  كف  رالدراصا  والنمخةج  ز الدين بوغك 

  ضوا  كف  رالدراصا  والنمخةج  مر بافولولو

رالدراصا  والنمخةج كف   مراد معيزة   ضوا 

  ضوا  ل م  إ     محيد إيدير مشيان

  ضوا  داإ دراصا  سميرة م الد 

  ضوا نازب  داإ ال عازإ الدا،ةة وهيبة بودامو 

  ضوا نازب  داإ النعاون  محمد سايع

  ضوا نازب  داإ ال، اط ال  اف  واملفن ةا  محمد زغداني

إلاص  ي داإ املإ   ال  اف   أحمد يسعد   ضوا 

   إرا نازب  داإ ال  اع ايي محمد
 

 0202أو    44املواف   4114ذو الم ة  ام  04املير  ف   421امل إر ر م  فغ  أحكام  : 3املووووادة 

.الر  احدد ال از ة إلاص ةة   ضا  ل نة ال  اع راادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا   
 

.ررا امل إر ف  ال، إع الإص ةة لووارع ال يون الدا،ةة و ألاو ا  ا، إ  : 4املوادة    
 

 0204 ارس  01 : واف   ه4110شعبان  44:إر رال  ازإ ف  ح                             
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسي باملهد       
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 الفصل الثالث                
 الفرديةالقرارت والمقررات    
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 1212جان ي  32مؤر      43مقرر رق  

 يتضمن التعيين    املي ع العا   بالييابة
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدددددد    0221اولةدددددو صددددددنة 41املوافدددددد   4101  دددددداد  ال انةدددددة  ددددددام  41املدددددير  فدددددد   21-24ر  نضددددد   ألا ددددددإ ر ددددددم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 
 0202اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4114املددددير  فدددد  أول ذ  ال عدددددع  ددددام  441-02وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 املنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل واملن م 
 0202ف  ااددددإ صدددددنة  0املوافددددد   4114  دددداد  ال انةدددددة  ددددام  1املددددير  فددددد   11-02وم  نضدددد   املإصدددددوم الإزاسدددد ي ر دددددم -

 واملنعف  رالنعة ن ف  الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 
 4111اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عدددددع  ددددام  01املددددير  فدددد   11-11وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

 الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 
  0242صددددددددنة  أ نددددددددومإ  21املوافدددددددد   4114 ددددددددام  شددددددددوال 04املددددددددير  فدددددددد   011-42وم نضدددددددد   املإصددددددددوم الننلةددددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال ددانون ا أصاسدد ي الن ددوذ،  لف عارددد الو نةددة لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون 
 الدا،ةة وألاو ا  

 0241صددددددنة ف  اادددددإ  1املوافدددددد   4114 دددددام ةدددددز ال دددددداشي رم 41املدددددير  فدددددد   11-41وم  نضددددد   املإصددددددوم الننلةدددددر  ر ددددددم -
روالاددددة واملنضدددد    ش ددددا   عهددددد و نددددي لفنكددددو   املنخ ددددج ل صدددد ك الخاصددددة رددددتدارع ال دددديون الدا،ةددددة وألاو ددددا  

  اف    
 ال دددادرع  دددد  داددددوان الددددوو إ ألاول واملنضدددد نة املواف ددددة  0202أفإ دددد  24املير ددددة فدددد   411وم و دددب املإاصددددفة ر ددددم -

املعهدددددد الدددددو ني لفنكدددددو   املنخ دددددج ل صددددد ك الخاصدددددة ردددددتدارع ر دددددلة  ددددداإ  حسوووووان هاشووووومي السدددددةد  دددد  تعةددددد ن 
 .ال يون الدا،ةة وألاو ا  روالاة  اف    

 

 :رر وووووووووووووووووويق

 ر لة  دداإ املعهدد الدو ني لفنكدو   املنخ دج ل صد ك حسان الهاشمييع ن السةد : املادة ألاو  

 .رالنةارة ملدع صنة  ارفة لفنجداد بوالية إيكيز  ال يون الدا،ةة وألاو ا  الخاصة رتدارع 
 

 اكفدددددددد  السددددددددةد ألا دددددددد ن العدددددددام رددددددددووارع ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو دددددددا  ر نلةددددددددر رددددددددرا امل ددددددددإر   :1املوووووووادة 

 .الر  يسإ   لعوله ارندا      ار خ  و ةعه 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف   

    يوسي باملهد                               
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 1212جان ي  32مؤر      44مقرر رق  

 يتضمن التعيين    املي ع العا   بالييابة
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدددددد    0221اولةدددددو صددددددنة 41املوافدددددد   4101ال انةدددددة  ددددددام   دددددداد   41املدددددير  فدددددد   21-24ر  نضددددد   ألا ددددددإ ر ددددددم -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 
 0202اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4114املددددير  فدددد  أول ذ  ال عدددددع  ددددام  441-02وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر ددددم -

 املنض   تعة ن أ ضا  الحكو ة  املعدل واملن م 
 0202ف  ااددددإ صدددددنة  0املوافدددد   4114  دددداد  ال انةددددة  ددددام  1املددددير  فدددد   11-02 ددددم وم  نضدددد   املإصددددوم الإزاسدددد ي ر -

 واملنعف  رالنعة ن ف  الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 
 4111اونةددددو صددددنة  01املوافدددد   4121ذ  ال عدددددع  ددددام  01املددددير  فدددد   11-11وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم -

 الدا،ةة  الر  احدد ص حةا  وو إ ال يون
  0242صددددددددنة  أ نددددددددومإ  21املوافدددددددد   4114 ددددددددام  شددددددددوال 04املددددددددير  فدددددددد   011-42وم نضدددددددد   املإصددددددددوم الننلةددددددددر  ر ددددددددم -

واملنضدد   ال ددانون ا أصاسدد ي الن ددوذ،  لف عارددد الو نةددة لفنكددو   املنخ ددج ل صدد ك الخاصددة رددتدارع ال دديون 
 الدا،ةة وألاو ا  

املنضد    0244صدنة  اونةدو 04املواف   4110 ام ر ب  41  ف  املير  001-44وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -
  روالاة را نة ش ا   عهد و ني لفنكو   املنخ ج ل ص ك الخاصة رتدارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  

 ال ددددادرع  دددد  داددددوان الددددوو إ ألاول واملنضدددد نة املواف ددددة 0204 ددددانلي  41املير ددددة فدددد   11وم و ددددب املإاصددددفة ر ددددم -
املعهدد الدو ني لفنكدو   املنخ دج ل صد ك الخاصدة ردتدارع ال ديون ر دلة  دداإ   ةفدود  إفدة     تعة ن السدةد 

 .را نة رالنةارةوالاة وانة البةضا  الدا،ةة وألاو ا  

 :رر ووووووووووووووووويق

 ر دددلة  ددددداإ املعهدددد الدددو ني لفنكددددو   املنخ دددج ل صدددد ك ميكوووود قرفووووةيعدددد ن السدددةد : املوووادة ألاو ووو 

ملدددددددع صددددددنة  ارفددددددة   رالنةاردددددة باتيووووووةواليووووووة وانددددددة البةضدددددا  ال دددددديون الدا،ةدددددة وألاو ددددددا  الخاصدددددة رددددددتدارع 

 .لفنجداد

 اكفدددددددد  السددددددددةد ألا دددددددد ن العدددددددام رددددددددووارع ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو دددددددا  ر نلةددددددددر رددددددددرا امل ددددددددإر   :1املوووووووادة 

 .الر  يسإ   لعوله ارندا      ار خ  و ةعه 
 

 وألاوقافوزير الشؤون الدينية    

    يوسي باملهد                                
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 27/24/1212 :  مؤر   59  :رق قرر م
 يتضمن التعيين    املي ع العا  

 -رئيس ميتع-
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4101  ددددداد  ال انةددددة  ددددام  41املددددير  فدددد   21-24ر ددددم ر  نضدددد   ألا ددددإ  -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

  0221صدددددبن    صددددددنة  01املوافددددد   4101ر ضدددددان  دددددام  41املدددددير  فددددد   121-21وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم  -

  ن ون ام دفز روا  نم الر  احدد ال بكة الاصنداللةة ملإ با  املوظل

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

 الر  احدد  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناصب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة 

 4112 ددددددارس صددددددنة  01املوافدددددد   4142ر ضددددددان  ددددددام املددددددير  فدددددد  أول  11-12وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

املنعفدددددددد  بسددددددددف ة النعةدددددددد ن وال سددددددددة   إلادار  رال،سددددددددبة لف ددددددددوظل ن وأ ددددددددوان إلادارع املإ   ددددددددة والوالاددددددددا  والبفدددددددددداا  

 وامليصسا  الع و ةة ذا  ال ابز إلادار  

املنضد    0221ااإ صدنة ان 41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 واملن م 

املنضددد    0221 دددانلي صدددنة  01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41املددير  فددد   21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره  شإوط النعة ن  ف  املن ب العال  رزيس

 0222اونةددو صددنة  01املوافدد   4104رمةددز ألاول  ددام  01املددير  فدد   414-0222ر  نضد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  -

 املعدل و املن م  املنض    ن ةم إلادارع املإ   ة ف  ووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  

  املنضد    ن ددةم 0240اونةدو صدنة  21املوافد   4111ر دب  دام  41ال دإار الدووار  امل دت ك املدير  فد  ومندا    د   -

 إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف   كا ب 

 فنةحدددددة  إنددددداو ر دددددلة  ت ر دددددة :   املنضددددد   تعةددددد ن السدددددةدع 41/21/0240املدددددير  فددددد   012ومندددددا    ددددد  ال دددددإار ر دددددم  -

  21/21/0240املن إف ن ر بة  ن إ   ارندا      ف  صفة 

  املنضدد    إصددةم املعنةددة فدد  صددفة املن ددإف ن ر بددة  ن ددإ    21/44/0241املددير  فدد   041ومنددا    دد  ال ددإار ر ددم  -

  21/21/0241ارندا      

املن ددإف ن ر بدددة    املنضدد    إ ةددة املعنةددة فددد  الدر ددة فدد  صددفة 24/21/0204املدددير  فدد   41ومنددا    دد  ال ددإار ر ددم  -

  41/40/0202 ارندا     411: الإ م الاصندالل  21: الدر ة 40:  ن إ  ال ن 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -
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 :رر ووووووووووووووووويق

  ةةم ل ان حلإ ال إآن ف  املن ب العال  رزيس  كنب  فتيحة قرناحالسةدع  تع ن: املادة ألاو  

 املداإ ة اللإ ةة لف سار ا  والا نحانا  –النكو   و  حس ن املسنو  داإ ة  - الكإ م و  نابعتنا

 . إر ارندا      ار خ النو ةز     ررا امل
 

ن  ة  .... انب الإا ب املإ بأ رإ بتنا    و ادع اصنداللةة   در رد   ل تسنلةد املعددددددددنةة  :1املادة 

 .بعنوان شر  املن ب العال  ....   واف ة لف سنو  

 

 . إر اكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا امل :3املادة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 22/21/1212 :  مؤر   07 :رق قرر م
التعيين    املي ع العا   يتضمن  

 -رئيس ميتع-
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4101  ددددداد  ال انةددددة  ددددام  41املددددير  فدددد   21-24ر  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم  -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

  0221صدددددبن    صددددددنة  01املوافددددد   4101ر ضدددددان  دددددام  41املدددددير  فددددد   121-21وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم  -

 الر  احدد ال بكة الاصنداللةة ملإ با  املوظل ن ون ام دفز روا  نم 

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناصب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة  الر  احدد

 4112 ددددددارس صددددددنة  01املوافدددددد   4142املددددددير  فدددددد  أول ر ضددددددان  ددددددام  11-12وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

والوالاددددددددا  والبفدددددددددداا  املنعفدددددددد  بسددددددددف ة النعةدددددددد ن وال سددددددددة   إلادار  رال،سددددددددبة لف ددددددددوظل ن وأ ددددددددوان إلادارع املإ   ددددددددة 

 وامليصسا  الع و ةة ذا  ال ابز إلادار  

املنضد    0221انااإ صدنة  41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 ن م وامل

املنضددد    0221 دددانلي صدددنة  01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41املددير  فددد   21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

 شإوط النعة ن  ف  املن ب العال  رزيس  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره 

  املنضد    ن ددةم 0240اونةدو صدنة  21املوافد   4111ر دب  دام  41ومندا    د  ال دإار الدووار  امل دت ك املدير  فد   -

 إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف   كا ب 

 ن دددددإ   : واملنضددددد   تعةددددد ن السددددةدع نبةفدددددة ردددددو إ  فدددد  ر بدددددة 41/21/0241املدددددير  فدددد   00ر دددددم ال ددددإار منددددا    ددددد  و  -

  41/21/0241: ارندا      111  الإ م الاصندالل  40: ال ن 

 ن دددإ    : واملنضددد    إصدددةم السدددةدع نبةفدددة ردددو إ  فددد  ر بدددة 21/21/0244املدددير  فددد   11امل دددإر ر دددم مندددا    ددد  و  -

 .41/21/0244: ارندا      111:   الإ م الاصندالل  40: ال ن 

 20واملنض    إ ةة السةدع نبةفة رو إ   ل  الدر ة  41/40/0241:املير  ف  11ومنا       سنخإ  ال إار ر م  -

   41/42/0241ارندا     40ال ن   114الإ م الاصندالل  
 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -
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 :رر ووووووووووووووووويق

 الن ندددددددددددد نفددددددددددد  املن دددددددددددب العدددددددددددال  رزددددددددددديس  كندددددددددددب  نبيكوووووووووووة بوووووووووووو راالسدددددددددددةدع  تعددددددددددد ن: املوووووووووووادة ألاو ووووووووووو 

 -واملناو دددددددددا املداإ دددددددددة اللإ ةدددددددددة لفن نددددددددد ن -ر داإ دددددددددة الدراصدددددددددا  ال انونةدددددددددة والنعددددددددداون   

 . إر ارندا      ار خ النو ةز     ررا امل
 

ن  ة  .... انب الإا ب املإ بأ رإ بتنا    و ادع اصنداللةة   در رد   ل تسنلةد املعددددددددنةة  :1املادة 

 .بعنوان شر  املن ب العال  ...   واف ة لف سنو  

 

 .ر  إ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا املاكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ  :3املادة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف
 

 

 23/23/1212: مؤر     13ق  مقرر 

 يتضمن التعيين    املي ع العا  
 -رئيس ميتع-

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صدددددنة  41املوافددددد   4101  ددددداد  ال انةدددددة  ددددام  41املدددددير  فدددد   21-24ر  نضدددد   ألا دددددإ ر ددددم  -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

  0221صدددددبن    صددددددنة  01املوافددددد   4101ر ضدددددان  دددددام  41املدددددير  فددددد   121-21وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم  -

 إ با  املوظل ن ون ام دفز روا  نم الر  احدد ال بكة الاصنداللةة مل

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

 الر  احدد  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناصب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة 

املنعف   4112 ارس صنة  01املواف   4142املير  ف  أول ر ضان  ام  11-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م -

بسددددف ة النعةدددد ن وال سددددة   إلادار  رال،سددددبة لف ددددوظل ن وأ ددددوان إلادارع املإ   ددددة والوالاددددا  والبفددددداا  وامليصسددددا  

 الع و ةة ذا  ال ابز إلادار  

املنضد    0221انااإ صدنة  41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 واملن م 

املنضددد    0221 دددانلي صدددنة  01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41املددير  فددد   21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

  ب العال  رزيس  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره شإوط النعة ن  ف  املن

املنض    ن ةم  0240 وان صنة  21املواف   4111ر ب  ام 41ومنا      ال إار الووار  امل ت ك املير  ف   -

 إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف   كا ب 

 واملنضدد    د ددا  و   ددادع  إ يددب السددةدع نددوال ورو دد   12/21/0241املددير  فدد   01 ر ددمال  دداع   ال ددإارمنددا    دد  و  -

     21/44/0244 ن إ   حف  ارندا     : ف  ر بة

 41ال دن   21املنض    إ ةة املعنةدة  لد  الدر دة  0202أ نومإ  40املير  ف   21ومنا       سنخإ  الت  ةة ر م 

  20/21/0241ندا     ار 101:  الإ م إلاصندالل 
 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -
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 :رر ووووووووووووووووويق

 الا نحانددددا  واملسددددار ا فدددد  املن ددددب العددددال  رزدددديس  كنددددب  نوووووال زروقوووو السددددةدع  تعدددد ن: املووووادة ألاو وووو 

ر داإ دددة النكدددو   و  حسددد ن املسدددنو  املداإ ة اللإ ةدددة ل  نحاندددا  و املسدددار ا  ارنددددا   

 . إر     ار خ النو ةز     ررا امل
 

ن  ة  ... انب الإا ب املإ بأ رإ بتنا    و ادع اصنداللةة   در رد   ل تسنلةد املعددددددددنةة  :1املادة 

 .بعنوان شر  املن ب العال  ....   واف ة لف سنو  

 

 . إر امل اكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا :3املادة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 27/24/1212: مؤر     72رق   مقرر 
      املي ع العا م اء املهاف إيتضمن 

 -رئيس ميتع-
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4101  ددددداد  ال انةددددة  ددددام  41املددددير  فدددد   21-24ر  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم  -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

الدر   0221صبن    صنة  01املواف   4101ر ضان  ام  41ف  املير   121-21وم  نض   املإصوم الإزاس ي ر م  -

 احدد ال بكة الاصنداللةة ملإ با  املوظل ن ون ام دفز روا  نم 

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

 ب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة الر  احدد  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناص

 4112 ددددددارس صددددددنة  01املوافدددددد   4142املددددددير  فدددددد  أول ر ضددددددان  ددددددام  11-12وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

املنعفدددددددد  بسددددددددف ة النعةدددددددد ن وال سددددددددة   إلادار  رال،سددددددددبة لف ددددددددوظل ن وأ ددددددددوان إلادارع املإ   ددددددددة والوالاددددددددا  والبفدددددددددداا  

  ابز إلادار  وامليصسا  الع و ةة ذا  ال

املنضد    0221انااإ صدنة  41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 واملن م 

املنضددد    0221 دددانلي صدددنة  01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41فددد   املددير  21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

 شإوط النعة ن  ف  املن ب العال  رزيس  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره 

املنض    ن ةم  0240اونةو صنة  21املواف   4111ر ب  ام  41ومنا      ال إار الووار  امل ت ك املير  ف   -

 إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف   كا ب 

 املنض    إ ةة و  إصةم السةدع  إ م ر  فإحا    44/40/0241املير  ف   410و رنا      ال إار ر م  -

  44/40/0241ف  صفة املن إف ن ر بة  ن إ  رزيس ي ارندا     

ف  املن ب العال   مري  بن فرحات: املنض   تعة ن السةدع 41/40/0241املير  ف    401ومنا      ال إار  ر م  -

 رزددددددددددددددديس  كندددددددددددددددب   ةددددددددددددددددةم ل دددددددددددددددان حلددددددددددددددددإ ال دددددددددددددددإآن الكدددددددددددددددإ م و  نابعتنددددددددددددددددا ر داإ دددددددددددددددة النكددددددددددددددددو   و  حسددددددددددددددد ن املسددددددددددددددددنو  

  41/40/0241املداإ ة اللإ ةة ل  نحانا  و املسار ا   ارندا      –

   إ ةة املعنةة ف  صفة املن إف ن ر بة  ن إ  املنض  24/21/0202 املير  ف  11ر م  امل إر منا      و  -

  24/21/0202ارندا        141: الإ م إلاصندالل  41: ال ن  21:رزيس ي  ل  الدر ة
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 ال ادرع    نازب  داإ الا نحانا  و املسار ا   01/40/0202 ير ة ف   01ومنا      املإاصفة ر م  -

  ل  املن ب املال  و املنض نة  فب و ز املعنةة  حت الن إ  الصنر
 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -

 :رر ووووووووووووووووويق

ف  املن ب العال  رزيس  كندب   ةدةم ل دان حلدإ مري  بن فرحات السةدع  نه   هام : املادة ألاو  

 املداإ دددددددة اللإ ةدددددددة ل  نحاندددددددا   –ال ددددددإآن الكدددددددإ م و  نابعتندددددددا ر داإ ددددددة النكدددددددو   و  حسددددددد ن املسددددددنو  

 . إر     ار خ النو ةز     ررا امل رندا ا-و املسار ا  
 

 . إر اكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا امل :1املادة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

 

 27/24/1212: مؤر     72رق   مقرر 
      املي ع العا م اء املهاف إيتضمن 

 -رئيس ميتع-
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4101  ددددداد  ال انةددددة  ددددام  41املددددير  فدددد   21-24ر  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم  -

 ال انون ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة 

  0221صدددددبن    صددددددنة  01املوافددددد   4101ر ضدددددان  دددددام  41املدددددير  فددددد   121-21وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم  -

 الر  احدد ال بكة الاصنداللةة ملإ با  املوظل ن ون ام دفز روا  نم 

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناصب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة  الر  احدد

 4112 ددددددارس صددددددنة  01املوافدددددد   4142املددددددير  فدددددد  أول ر ضددددددان  ددددددام  11-12وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

والوالاددددددددا  والبفدددددددددداا  املنعفدددددددد  بسددددددددف ة النعةدددددددد ن وال سددددددددة   إلادار  رال،سددددددددبة لف ددددددددوظل ن وأ ددددددددوان إلادارع املإ   ددددددددة 

 وامليصسا  الع و ةة ذا  ال ابز إلادار  

املنضد    0221انااإ صدنة  41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 ن م وامل

املنضددد    0221 دددانلي صدددنة  01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41املددير  فددد   21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

 شإوط النعة ن  ف  املن ب العال  رزيس  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره 

املنض    ن ةم  0240اونةو صنة  21املواف   4111ر ب  ام  41ومنا      ال إار الووار  امل ت ك املير  ف   -

 إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف   كا ب 

ف  املن ب العال   السةدع صهام ر  ال م املنض   تعة ن 01/21/0241 املير  ف  11ر م  ال إار منا      و  -

رزيس  كنب  إا بة  بعا  املصح  ال إ   و الحداث و امل بو ا  و ال   ة   إلاص  ةة ر داإ ة 

  01/21/0241ارندا        -املداإ ة اللإ ةة لف  بو ا  و حةا  الت اث إلاص  ي –ال  افة إلاص  ةة 

 السةدع صهام ر  ال مإ ةة و  إصةم املنض     01/21/0241املير  ف  11ومنا      ال إار ر م  -

  01/21/0241ف  صفة املن إف ن ر بة  ن إ   حف   ارندا     

 املنض    حالة املعنةة     الاص ةداو    أ    إمةة  ل  00/20/0204 املير  ف  21ر م  ال إار منا      و  -

  20/24/0204: ارندا    ( 24)صنوا  ملدع صنة واحدع  21ا     إس    
 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -
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 :رر ووووووووووووووووويق
 

فددد  املن دددب العددال  رزددديس  كندددب  إا بدددة  بعدددا   سووهاف بووون ال ووو السدددةدع  نهددد   هدددام : املووادة ألاو ووو 

 املصددددددح  ال ددددددإ   و الحددددددداث و امل بو ددددددا  و ال  دددددد ة   إلاصدددددد  ةة ر داإ ددددددة ال  افددددددة إلاصدددددد  ةة 

 .20/24/0204ارندا     -املداإ ة اللإ ةة لف  بو ا  و حةا  الت اث إلاص  ي  –
 

 . إر اكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا امل :1املادة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الدينية وألاوقافوزارة الشؤون 

 

 27/24/1212: مؤر      71رق   مقرر 
      املي ع العا م اء املهاف إيتضمن 

 -رئيس ميتع-
 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضددددد    0224اولةددددو صددددنة  41املوافدددد   4101  ددددداد  ال انةددددة  ددددام  41املددددير  فدددد   21-24ر  نضدددد   ألا ددددإ ر ددددم  -

 لفوظةلة الع و ةة ال انون ألاصاس ي العام 

  0221صدددددبن    صددددددنة  01املوافددددد   4101ر ضدددددان  دددددام  41املدددددير  فددددد   121-21وم  نضددددد   املإصدددددوم الإزاسددددد ي ر دددددم  -

 الر  احدد ال بكة الاصنداللةة ملإ با  املوظل ن ون ام دفز روا  نم 

 0221صددددددددددبن     01املوافدددددددددد    4101ر ضددددددددددان  ددددددددددام  41املددددددددددير  فدددددددددد   121-21وم  نضدددددددددد   املإصددددددددددوم الإزاسدددددددددد ي ر ددددددددددم  -

 الر  احدد  ةلةا   نح ال  ادع الاصنداللةة ل اغ   املناصب العفةا ف  امليصسا  وإلادارا  الع و ةة 

 4112 ددددددارس صددددددنة  01املوافدددددد   4142املددددددير  فدددددد  أول ر ضددددددان  ددددددام  11-12وم  نضدددددد   املإصددددددوم الننلةددددددر  ر ددددددم -

وان إلادارع املإ   ددددددددة والوالاددددددددا  والبفدددددددددداا  املنعفدددددددد  بسددددددددف ة النعةدددددددد ن وال سددددددددة   إلادار  رال،سددددددددبة لف ددددددددوظل ن وأ دددددددد

 وامليصسا  الع و ةة ذا  ال ابز إلادار  

املنضد    0221انااإ صدنة  41املواف   4101 حإم  ام  44املير  ف   21-21ر م  الننلةر  وم  نض   املإصوم -

ال دددددددانون ألاصاسددددددد ي الخدددددددا  ردددددددداملوظل ن املنن ددددددد ن ل صددددددد ك امل ددددددددت  ة فددددددد  امليصسدددددددا  وإلادارا  الع و ةة املعدددددددددل 

 واملن م 

املنضددد    0221نة  دددانلي صددد 01املوافدد   4101 حدددإم  دددام   41املددير  فددد   21-21وم  نضدد   املإصدددوم الننلةدددر   -

 شإوط النعة ن  ف  املن ب العال  رزيس  كنب ف  إلادارع املإ   ة و را ال  ادع الاصنداللةة املإ ب ة ره 

املنض    ن ةم  0240اونةو صنة  21املواف   4111ر ب  ام  41ومنا      ال إار الووار  امل ت ك املير  ف   -

 ألاو ا  ف   كا ب إلادارع املإ   ة لووارع ال يون الدا،ةة و

فد  صدفة املن ددإف ن  السدةدع بنةدة رددوور ةأ  إصدةم املنضدد   21/44/0241 املدير  فد  001ر ددم  ال دإار مندا    د  و  -

  08/07/0241ارندا        ر بة  ن إ  

فددد  املن دددب العدددال   ب يوووة بووووزرطيطالسووويدة  املنضددد   تعةددد ن 01/21/0241 املدددير  فددد  14ر دددم  ال دددإار مندددا    ددد  و  -

املداإ دة اللإ ةدة لف  بو دا  و حةدا   –ال  افدة إلاصد  ةة   حةا  التد اث إلاصد  ي و ش دإس ر داإ دةرزيس  كنب 

  01/21/0241الت اث إلاص  ي ارندا       

  14/24/0204ارندا       بول اصن الة املعنةة املنض   00/20/0204 املير  ف  21ر م  ال إار منا      و  -
 

 و را ت او    نازب  داإ املسنخد  ن  -
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 :رر ووووووووووووووووويق

 فددددددددددددد  املن ددددددددددددب العدددددددددددددال  رزدددددددددددديس  كندددددددددددددب   ب يووووووووووووة بوووووووووووووزرطيطالسدددددددددددددةدع  نهددددددددددددد   هددددددددددددام : املووووووووووووادة ألاو وووووووووووو 

املداإ دددة اللإ ةدددة لف  بو دددا  و حةدددا   – حةدددا  التددد اث إلاصددد  ي و ش دددإس ر داإ دددة ال  افدددة إلاصددد  ةة  

 .14/24/0204ارندا      -الت اث إلاص  ي
 

 . إر اكف        نازب  داإ املسنخد  ن ونازب  داإ امل  انةة واملحاصبة ر نلةر ررا امل :1املادة 
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    171 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

ةدة  دنح الدر  احددد  ةل 4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112اولةددو صددنة  01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12املإصددوم الننلةددر  ر ددم  وم  نضدد   -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

حددد ل از دة امل 4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  الع و ةة املعدل واملن م 

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222م وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر دددد -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة  ة ة ون والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   أحمد  الد  ة ن السةد    تع

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددد ن :املوووادة ألاو ووو   تيميمووووون والادددة ر دددداإ ال ددديون الدا،ةددددة وألاو دددا  ر ددددلة  أحمووود  الووود  السددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة

اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                          

 يوسي باملهد                              
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    102 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21 نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم وم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 ن وظاز   فةا ف  الدولة املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصو 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112و صددنة اولةدد 01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الع و ةة املعدل واملن م الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة   را،   خنار رإ والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا    بد الحميد مربي      تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددد ن :املوووووادة ألاو ووووو   والاددددددة ر دددددداإ ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  ر دددددلة   بووووود الحميووووود مربيووووو  السدددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة  خنار برب باخ 

ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  اكفدد  السددةد :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسي باملهد     



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

249 
 

 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    102 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  بر ددد9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

لةدة  دنح الدر  احددد  ة 4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الدددر  احددددد 4112اولةدددو صددنة  01املوافددد   4144 حدددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصدددوم الننلةددر  ر دددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  الع و ةة املعدل واملن م 

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222الننلةددددر  ر ددددم وم  نضدددد   املإصددددوم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 اف دددددددةال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املو  0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة أوالد   ل والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   يري  ليشاني بد ال     تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددد ن :املوووووادة ألاو ووووو   والادددددة ر دددددداإ ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  ر دددددلة  يوووووري  ليشووووواني بووووود ال السدددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة أوالد جكل

اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد          
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 الديمقراطيوة الشعبيوةالجمهوريوة الجزائريوة 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    101 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21 نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم وم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 ن وظاز   فةا ف  الدولة املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصو 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112و صددنة اولةدد 01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الع و ةة املعدل واملن م الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة رني  باس والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا  قادر بةايثر  بد ال     تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عدددددد ن :املووووووادة ألاو وووووو   والاددددددة ر ددددددداإ ال دددددديون الدا،ةددددددة وألاو ددددددا  ر ددددددلة  قووووووادر بةايثوووووور بوووووود ال السددددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة بني  با 

رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد          



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    103 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

ةدة  دنح الدر  احددد  ةل 4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112اولةددو صددنة  01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12املإصددوم الننلةددر  ر ددم  وم  نضدد   -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

حددد ل از دة امل 4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  الع و ةة املعدل واملن م 

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222ر ددددم وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر   -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة  ن صال  والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا  كطيي  ر ار  بد ال تعة ن السةد    

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددد ن :املوووووادة ألاو ووووو   والادددددة ر دددددداإ ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  ر دددددلة  كطيوووووي  ر وووووار بووووود ال السدددددةد ي 

 لفنجداد  ارفة  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة إن ةالح

اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد          
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 الشعبيوةالجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة 
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    104 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21 نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم وم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 ن وظاز   فةا ف  الدولة املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصو 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112و صددنة اولةدد 01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الع و ةة املعدل واملن م الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة م  ن   اوالاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   لقمان العال      تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددددددد ن :املوووووووووادة ألاو ووووووووو   والادددددددددة ر دددددددددداإ ال ددددددددديون الدا،ةدددددددددة وألاو دددددددددا  ر دددددددددلة  لقموووووووووان العوووووووووال  السدددددددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددةإن قزاف 

الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ   اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون:1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد               
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    107 مقرر رق   
التعيين    واي ة  كيا بالييابةيتضمن   

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

ح الدر  احددد  ةلةدة  دن 4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112اولةددو صددنة  01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12صددوم الننلةددر  ر ددم وم  نضدد   املإ  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

 از دة املحددد ل 4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  الع و ةة املعدل واملن م 

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة   إ  والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   بومدين  بد العزيز لسةد    تعة ن ا

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددد ن :املوووووادة ألاو ووووو   والادددددة ر دددددداإ ال ددددديون الدا،ةدددددة وألاو دددددا  ر دددددلة  بومووووودين  بووووود العزيوووووز السدددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة تقرت

اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد          
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    100 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21 نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم وم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 ن وظاز   فةا ف  الدولة املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصو 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الدددر  احددددد 4112اولةدددو صددنة  01املوافددد   4144 حدددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصدددوم الننلةددر  ر دددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 ئا  الع و ةة املعدل واملن م الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهة

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة نت  اوالاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا  زوبير بن يين      تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددددددد ن :املووووووووادة ألاو ووووووووو   والادددددددددة ر دددددددددداإ ال ددددددددديون الدا،ةدددددددددة وألاو دددددددددا  ر دددددددددلة  زوبيووووووووور بووووووووون ييووووووووون السدددددددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة جانت

الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد           
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    107 مقرر رق   
    واي ة  كيا بالييابة يتضمن التعيين

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 إ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة امل

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112اولةددو صددنة  01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12لننلةددر  ر ددم وم  نضدد   املإصددوم ا -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

 املحددد ل از دة 4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  الع و ةة املعدل واملن م 

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة املر   والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   إبراهي   الد      تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عدددددددد ن :املووووووووادة ألاو وووووووو   والاددددددددة ر ددددددددداإ ال دددددددديون الدا،ةددددددددة وألاو ددددددددا  ر ددددددددلة  إبووووووووراهي   الوووووووود  السددددددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة املغير

اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد              
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 الجمهوريوة الجزائريوة الديمقراطيوة الشعبيوة
 وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف

1212ما   21: مؤر    100 مقرر رق   
 يتضمن التعيين    واي ة  كيا بالييابة

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
املنضدد   ال ددانون  0224اولةددو صددنة  41املوافدد   4101  دداد  ال انةددة  ددام  41املددير  فدد   21-24ر  نضدد   ألا ددإ ر ددم  -

 ألاصاس ي العام لفوظةلة الع و ةة  
واملنضددد   تعةددد ن 0404ف  اادددإ صدددنة 04املوافددد   4110 دددام  ر دددب9املدددير  فددد   78-21وم  نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم  -

 أ ضا  الحكو ة 
املعددددل  0221صدددبن    صدددنة  01املوافددد   4101ر ضدددان  دددام  41املدددير  فددد   121-21 نضددد   املإصدددوم الإزاسددد ي ر دددم وم  -

الدر  احددد  ةلةدة  دنح  4112اولةدو صدنة 01املوافد   4144 حإم  دام  1املير  ف   001-12لف إصوم الننلةر  ر م 
 ن وظاز   فةا ف  الدولة املإ با  الري   ب      املوظل ن وألا وان الع و ة ن الرا  ا ارصو 

ف  ااددددددددددددددددددددإ 0املوافدددددددددددددددددددد  4114  دددددددددددددددددددداد  ال انةددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددام  1املددددددددددددددددددددير  فدددددددددددددددددددد  11-02وم  نضدددددددددددددددددددد   املإصددددددددددددددددددددوم الإزاسدددددددددددددددددددد ي ر ددددددددددددددددددددم  -
 واملنعف بالنعةينلي الوظاز  املدنةة والعسكإ ة لفدولة  املن م 0202صنة

الددر  احددددد 4112و صددنة اولةدد 01املوافددد   4144 حددإم  ددام  1املدددير  فدد   004-12وم  نضدد   املإصددوم الننلةددر  ر ددم  -
 ح وب الع ال الرا  ا ارصون وظاز   فةا ف  الدولة ووا باتنم  املعدل واملن م 

املحددد ل از دة  4112اولةدو صدنة 01املواف   4144 حإم  ام  1املير  ف   001-12وم  نض   املإصوم الننلةر  ر م  -
 الع و ةة املعدل واملن م الوظاز  العفةا ف  الدولة بعنوان إلادارع وامليصسا  والهةئا  

املحدددد  4111اونةددو صدنة  01املوافد   4121ذ  ال عددع  ددام  01املدير  فدد   11-11وم  نضد   املإصددوم الننلةدر  ر ددم  -
 ل  حةا  وو إ ال يون الدا،ةة 

          0222اولةددددو صددددنة  04املوافدددد   4104رمةددددز ال دددداشي  ددددام  01املددددير  فدددد   022-0222وم  نضدددد   املإصددددوم الننلةددددر  ر ددددم  -
 الر  احدد  وا د  ن ةم   ال  ال يون الدا،ةة وألاو ا  ف  الوالاة و  فها 

 ال دددددددادرع  ددددددد  دادددددددوان الدددددددوو إ ألاول واملنضددددددد نة املواف دددددددة 0204أرإ ددددددد   04املير دددددددة فددددددد 4111 وم و دددددددب املإاصدددددددفة ر دددددددم -
 رالنةارة املنةعة والاة رر لة  داإ ال يون الدا،ةة وألاو ا   أحمد بو ني     تعة ن السةد

:يقوووووووووووووووووووووووووووورر    

عددددددددد ن :املوووووووووادة ألاو وووووووووو   والاددددددددددة ر دددددددددداإ ال دددددددددديون الدا،ةدددددددددة وألاو ددددددددددا  ر ددددددددددلة  أحمووووووووود بووووووووووو ني السددددددددددةد ي 

  ارفة لفنجداد  صنة ملدع رالنةاردددددددددددددة ييعةامل

الدا،ةددة وألاو ددا  ر نلةددر رددرا امل ددإر  الددر  يسددإ  اكفدد  السددةد ألا دد ن العددام رددووارع ال دديون :1املوووووووووووووووووووووووووووووادة 

 . لعوله ارندا      ار خ  و ةعه

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 يوسي باملهد          
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 العدد إلاجما   لكي وا التي يمية التي ت  نشرها    النشرة الرسمية

  1212سية ( 42)أربعون واحد و كعدد ل ل و  كل السداس ي ألا 

 

 مكح ات العدد إلاجما   طبيعة الي 

 (21)   سة مراسي  رئاسية
 .تعة ن أ ضا  الحكو ة انض   11-04 إصوم رزاس ي ر م -

 

ضددددد   تعةددددد ن املددددداإ العدددددام لفدددددداوان الدددددو ني  إصددددوم رزاسددددد ي ان-

 .لممج والع إع 

 (11)وي يون تسعة  مراسي  تي ي ية

  ددددددار    رنع  ددددد  انضددددد   ألاحكددددام املنعف دددددة  إصددددوم  نلةدددددر   41-

( 41 – وفةددددد )ن دددام الو ااددددة  دددد  ان  ددددار ومددددا  ف دددد وس  ورونددددا 

 .و ج وو الن و  ال ح ة بنا.و كافحنه

 ايصددس  حددةأ الح ااددة ل ددا ز  11-04 إصددوم  نلةددر  ر ددم -

 .نةة امل ب ة  فةه ال  ازإ و ضبأ حدودس وال وا د ألا 

 ش ا  الداوان الو ني    انض  411-04 إصوم  نلةر  ر م -

 . انونه ألاصاس ي   و حدادل و ا  وال  اع

  (20 )اناين ت وزاريةاقرار 

  (24)واحد  مشتركة قرارت وزارية

  (10) اينان وتسعون  قرارت فتس املساجد

  انعف  رح ااة املعفو ا  والوياز  إلادار ة 21-04أ إ ر م - (20)اين ن  ألامر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 يوووو  وألارشيوووووة لكوثائووووووة ال ر يووووواملديري



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مديرية الدراسات القانونية والتعاون

258 
 

 

 


