
 ادلهورية امتووس ية

 وزارة شؤون امش باب وامرايضة

دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق  ا 

 

 

 

 اميصوص املاهوهية وامرتتيبية امليؼمة ملأرش يف

 

 

 املواهيـــــــــــــــــــــــــن

  يتـلق ابلأرش يف. 8544أأوت  2مؤرخ يف  8544مس ية  59كاهون ؿدد 
 

  يداع املاهوين.  2189سبمترب  22يف  مؤرخ 2189مس ية  73كاهون أأسايس ؿدد  يتـلق ابمتسجيل وال 
 

  ىل املـلومة. 2182مارس  22مؤرخ يف  2182مس ية  22كاهون أأسايس ؿدد  يتـلق ابحلق يف اميفاذ ا 

 

 

 املراسيـــــــــــــــــــــــــم

 

  ىل امواثئق ال دارية  2188ماي  22مؤرخ يف  2188مس ية  28مرسوم ؿدد  نلهيالك امـمومية.يتـلق ابميفاذ ا 
 

  متام املرسوم ؿدد  2188جوان  88مؤرخ يف  2188مس ية  92مرسوم ؿدد  2188ماي  22املؤرخ يف  2188مس ية  28يتـلق بتٌليح وا 

ىل امواثئق ال دارية نلهيالك امـمومية.   املتـلق ابميفاذ ا 

 

 

 

 

 



 الأوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

  تـلق بضبط رشوط وتراتيب امترصف يف الأرش يف اجلاري والأرش يف  8544ديسمرب  87مؤرخ يف  8544مس ية   8548أأمر ؿدد

تالف الأرش يف وحتويل الأرش يف والاظالع ؿىل الأرش يف امـام  اموس يط وفرز وا 
 

  ة متعهري وضؽ امواثئق يتـلق بتأأجري الأؾامل الاس تثٌائية املتـللة ابخلعة الاس تـجامي 8557جوان  3مؤرخ يف  8557مس ية  8285أأمر ؿدد

 ال دارية وصياىهتا

 

  يتـلق ابملسؤومية يف جمال امترصف واحلفغ ابمًس بة نلواثئق ال دارية 8557جويلية  9مؤرخ يف  8557مس ية  8298أأمر ؿدد 
 

  8544ديسمرب  87املؤرخ يف  8544مس ية  8548يتـلق بتٌليح أأمر ؿدد  8554ديسمرب  24مؤرخ يف  8554مس ية  2924أأمر ؿدد 

تالف الأرش يف وحتويل الأرش يف والاظالع  املتـلق بضبط رشوط وتراتيب امترصف يف الأرش يف اجلاري والأرش يف اموس يط وفرز وا 

 ؿىل الأرش يف امـام.
 

  يتـلق بضبط اميؼام الأسايس اخلاص بسكل املترصفني يف امواثئق والأرش يف 8555مارس  25مؤرخ يف  8555مس ية  239أأمر ؿدد 
 

  يتـلق بضبط املعابلة بني درجات رتب املترصفني يف امواثئق والأرش يف  8555مارس  25مؤرخ يف  8555س ية م  232أأمر ؿدد

 ومس توايت امتأأجري
 

  متام الأمر ؿدد  8555ماي  83مؤرخ يف  8555مس ية  8172أأمر ؿدد املتـلق   8555مارس  25املؤرخ يف  8555مس ية  239يتـلق اب 

 .ملترصفني يف امواثئق والأرش يفبضبط اميؼام الأسايس اخلاص بسكل ا

  متام الأمر ؿدد  2117أأفريل  3مؤرخ يف  2117مس ية   481أأمر ؿدد  8555مارس  25املؤرخ يف  8555مس ية  239يتـلق بتٌليح وا 

 املتـلق  بضبط اميؼام الأسايس اخلاص بسكل املترصفني يف امواثئق والأرش يف.
 

  يداع املاهوين 2182 جاهفي 3مؤرخ يف  2182مس ية  95أأمر ؿدد جراءات امتسجيل وال   .يتـلق بضبط ا 

 

 

 املــــــــــــــــــــــرارات

 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء امواثئق املشرتنة بني اموزارات واملؤسسات 2111أأنتوبر  7كرار من اموزير الأول مؤرخ يف. 

 امـمومية
 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل هؼام تصييف امواثئق املشرتنة بني اموزارات واملؤسسات  2118 ديسمرب 25كرار من اموزير الأول مؤرخ يف

 .امـمومية
 

  جراءات اخلاص بوزارة امرايضة 2117جاهفي  21كرار من وزير امرايضة مؤرخ يف  .يتـلق ابملصادكة ؿىل دميل ال 
 



  يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء .امواثئق اخلصوصية  2117 أأفريل 24كرار من وزير امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف

 .موزارة امرايضة
 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية  2117ديسمرب  82كرار من وزير امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف

 .نلميدوبيات اجلهوية نلرايضة
 

يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية  2119مارس  19ايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف كرار من وزير امش باب وامر

 .ملؤسسات خاضـة ل رشاف وزارة امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية
 

  د استبلاء امواثئق اخلصوصية تـلق ابملصادكة ؿىل جداول مد 2119ديسمرب  15كرار من وزير امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف

 .ملعاع امش باب بوزارة امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية
 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية  2112أأفريل  82كرار من وزير امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف

 .نلميدوبيات اجلهوية نلش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية
 

  ستبلاء امواثئق اخلصوصية  2181ديسمرب  89كرار من وزير امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية مؤرخ يف يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد ا 

 .نلجامـات امرايضية امراجـة ابميؼر موزارة امش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية

  ق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية موزارة امش باب يتـل 2188ديسمرب  2كرار من وزير امش باب وامرايضة مؤرخ يف

 .وامرايضة
 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل جداول مدد استبلاء واثئق امليؼمة اموظيية نلثلافة  2187سبمترب  2كرار من وزير امش باب وامرايضة مؤرخ يف

 .وامرايضة وامـمل
 

  يتـلق ابملصادكة ؿىل حتيني جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية نلمـاهد  2189جوان  83كرار من وزير امش باب وامرايضة مؤرخ يف

 .امـليا نلرايضة وامرتبية امبدهية
 

  حتيني جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية يتـلق ابملصادكة ؿىل  2183مارس  28كرار من وزيرة شؤون امش باب وامرايضة مؤرخ يف

 .مش باب وامرايضةمشؤون انلميدوبيات اجلهوية 

 

 

 مٌاشيـــــــــــــــــــــر اموزارة الأوىل

 

  يتـلق بتٌؼمي ماكتب امضبط املرنزي 8538ماي  81مؤرخ يف  85مًشور ؿدد 
 

  يتـلق مبسم امللفات ال دارية ملوػفي ادلوةل واملؤسسات امـمومية ذات امصبغة ال دارية 8541جويلية  28مؤرخ يف  83مًشور ؿدد 
 

  حول صياهة امواثئق ال دارية والأرش يف 8543مارس87مؤرخ يف  15مًشور ؿدد 

                            



  حول امواثئق ال دارية والأرش يف 8545مارس  27مؤرخ يف  21مًشور ؿدد 

                                                                    

   حول امواثئق ال دارية والأرش يف 8551ماي85مؤرخ يف  25مًشور ؿدد 

                                                                      

   حول ترنزي مصاحل الأرش يف وتعبيق برانمج امترصف يف امواثئق8558جوان  84مؤرخ يف  71مًشور ؿدد 

                                   

  تعهري وضؽ امواثئق ال دارية والأرش يف امـام 8557يلأأفر  82مؤرخ يف  28مًشور ؿدد 

                                                         

  حول امترصف امواثئق الادارية وصياىهتا8557أأوت 82مؤرخ يف   94مًشور ؿدد 

                 

  الاس تـجامية متعهري وضؽ امواثئق الادارية والارش يف امـامحول متابـة  تيفيذ اخلعة  8552فيفري89مؤرخ يف  15مًشور ؿدد 

            

  حداث املعبوؿات ال دارية وتلس ميها وتسجيلها وامترصف فهيا 8552ديسمرب 15مؤرخ يف  25مًشور ؿدد  .حول ا 

              

  دارية 8559ديسمرب  89مؤرخ يف  25مًشور ؿدد  حول امـياية ابمواثئق ال 

  دارة 8552فيفري  15مؤرخ يف  14مًشور ؿدد  حول تأأهيل ال 
 

  حول برانمج امترصف يف امواثئق الادارية والارش يف ابملؤسسات واملًشأ ت امـمومية 8554ماي 82مؤرخ يف   83مًشور ؿدد. 

              

  جناز املسط امثاين من برانمج امترصف  8554سبمترب  12بتارخي   15مذهرة ؿدد  يف امواثئق ال دارية والأرش يف.تتـلق اب 
 

 

  حول تكوين امـاملني يف الارش يف وحمالت حفغ الارش يف الاهتلايل 8554أأنتوبر 82مؤرخ يف   22مًشور ؿدد. 

                                   

  اثئق والأرش يفحول هيفية تعبيق اميؼام الأسايس اخلاص بسكل املترصفني يف امو 8555أأفريل  21مؤرخ يف  85مًشور ؿدد. 
 

   حول  فرز امواثئق اجملمـة ابل دارات امـمومية 8555ماي 22مؤرخ يف   22مًشور ؿدد. 

                                             

  حول هيالك امترصف يف امواثئق والارش يف وحمالت حفغ الارش يف الاهتلايل 2111اوت 19مؤرخ يف  71مًشور ؿدد. 
 

  حول جداول مدد استبلاء امواثئق املشرتنة بني اموزارات و املؤسسات امـمومية 2111أأنتوبر  28خ يفمؤر 22مًشور ؿدد. 
 

  حول حتويل امواثئق امـمومية وترحيلها واتالفها 2118افريل84مؤرخ يف   27مًشور ؿدد. 
 

  اموزارات واملؤسسات امـمومية.حول هؼام امتصييف امواثئق املشرتنة بني   2112جاهفي 83مؤرخ يف    17مًشور ؿدد 

                  



  حول  احداث هيالك نلترصف يف امواثئق والارش يف يف الادارات وامليدوبيات اخلصوصية   2182مارس 25مؤرخ يف   83مًشور ؿدد

 .نلوزارات

     

  ىل امواثئق الادارية نلهيالك امـمومية 2182ماي19مؤرخ يف   29مًشور ؿدد  .حول اميفاذ ا 

 

 

 مٌاشيــــــــــر وزارة شؤون امش باب وامرايضة

 

  يتـلق مبتابـة املراسالت امواردة ؿىل مصاحل وزارة امش باب وامعفوةل 8551ديسمرب  22مؤرخ يف  8551مس ية  31مًشور ؿدد. 
 

  يداع ال داري 8558ماي  88مؤرخ يف  8558مس ية  82مًشور ؿدد  .يتـلق ابمـمل بيؼام ال 
 

  ؿادة تيؼمي مكتب امضبط املرنزي 8558سبمترب  22مؤرخ يف  8558 مس ية 27مذهرة ؿدد  .حول ا 
  

  يتـلق بتعهري وضؽ امواثئق والأرش يف امـام ابموزارة 8557ماي  84مؤرخ يف   15مًشور ؿدد 
 

  يتـلق بتـيني مسؤول ؾن وحدات امربيد وامواثئق 8557جويلية  88مؤرخ يف   81مًشور ؿدد.  

  داري 8557أأنتوبر  14مؤرخ يف  82مًشور ؿدد يداع ال   .يتـلق ابذلنري برضورة امـمل بيؼام ال 
 

  متام اخلعة  8552سبمترب  82مؤرخ يف  22مًشور ؿدد جراءات ارساء هؼام نلترصف يف امواثئق  والأرش يف وا  يتـلق  ابمتذنري اب 

 .الاس تـجامية متعهرٍي
  

  حول معلية تعهري الأرش يف  8552ديسمرب  87 بتارخي  25مذهرة ؿدد. 
 

   حول تيفيذ اخلعط وامربامج املـمتدة يف جمال امترصف يف امواثئق ال دارية والأرش يف8559هومفرب  82مؤرخ  21مًشور ؿدد. 
 

  دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق 2118ماي  82بتارخي  83مذهرة ؿدد  .حول تيؼمي ؿالكات امتـاون مؽ ا 

  

  دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق وامهيالك اخلاضـة  2112جاهفي  83مؤرخ يف  12ر ؿدد مًشو حول ؿالكات امتـاون وامتاكمل بني ا 

 .ل رشاف اموزارة
 

  جراءات ترحيل أأرصدة الأرش يف اخلاصة ابمش باب وامعفوةل 2117جاهفي  27مؤرخ يف  17مًشور ؿدد  .حول ا 

  

  رشاف اموزارة 2117أأفريل  17بتارخي  88مذهرة ؿدد  .حول برامج امترصف يف واثئق و أأرش يف املؤسسات واملًشأ ت اخلاضـة ل 
 

  يداع وسخة من مًشوراتمك مبكتبة اموزارة 2117جوان  28مؤرخ يف  85مًشور ؿدد  .يتـلق اب 
 

  حول هؼام تصييف امواثئق اخلصوصية 2112جاهفي  82مؤرخ يف  12مًشور ؿدد. 
 



  تعبيق ملتضيات جداول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية نلميدوبيات اجلهوية نلرايضة2112جاهفي  82مؤرخ يف  17مًشور ؿدد 
 

  جراءات حتويل الأرش يف 2119جوان  12مؤرخ يف  87مًشور ؿدد  .حول ا 

  

  حول رضورة تعبيق هؼام تصييف امواثئق اخلصوصية ملعاع امش باب 2119ديسمرب  12مؤرخ يف  29مًشور ؿدد. 
 

  حول جدول مدد استبلاء امواثئق اخلصوصية نلميدوبيات اجلهوية نلش باب وامرايضة وامرتبية امبدهية 2112أأفريل  22بتارخي  82مذهرة ؿدد 
 

  جناز برانمج متيؼمي أأرش يف اجلامـات وادلـيات امرايضية 2113فيفري  21مؤرخ يف  81مًشور ؿدد ؿداد وا   .حول ا 

  

  جراءات حتويل الأرش يفحول امتذنري  2114جومية  13مذهرة بتارخي  .اب 
 

  دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق )مصلحة الارش يف  2115فيفري  12مذهرة  بتارخي حول حتويل امواثئق ال دارية غري اجلارية اىل ا 

 اموس يط(

  

  حول شهادة تلديرية يف جمال امـياية ابمواثئق و الأرش يف 2115أأفريل  84مذهرة  بتارخي.  

 

 ( يف جمال ال دارة ال مكرتوهية2182 – 2115حول تيفيذ امربانمج امرئايس ) 2115هومفرب  22بتارخي  مذهرة. 
 

  جراءات حتويل الأرش يف 2181مارس 25مؤرخ يف  12مًشور ؿدد  .حول ا 
  

  حول شهادة تلديرية يف جمال امـياية ابمواثئق وامتوثيق 2181أأنتوبر  87مذهرة بتارخي. 
   

  حول احملافؼة ؿىل امواثئق امـمومية 2188جاهفي  24خ يف مؤر 18مًشور ؿدد. 
 

  دارات وامهيالك  2182فيفري  84مؤرخ يف  12مًشور ؿدد دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق وال  حول ؿالكات امتـاون وامتاكمل بني ا 

 .اخلاضـة ل رشاف اموزارة
 

  ىل 2182مارس  15مذهرة بتارخي هتلامية ا  دارة امترصف يف امواثئق وامتوثيق.حول حتويل امواثئق ال    ا 
 

  حامية امواثئق احليوية نلوزارة وامهيالك امراجـة ابميؼر2182جويلية  2مؤرخ يف  28مًشور ؿدد. 

  

  ىل املصاحل اخملتصة 2182جوان  2مؤرخ يف  85مًشور ؿدد  .حول احملافؼة ؿىل الأرصدة امواثئلية وحتويلها بصفة مٌتؼمة ا 
 

  يداع ال داري 2182جوان  2يف  مؤرخ 21مًشور ؿدد  .يتـلق ابمـمل بيؼام ال 
 

  دارية والأرش يف 2183مارس  28مؤرخ يف  18مًشور ؿدد جراءات امترصف يف امواثئق ال   .حول  احرتام ا 


