
العدد العدد 52
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19 ذو القعدة  ذو القعدة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 14 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 14 - 258 مــؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافـق 13 سـبـتـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى
الـبروتـوكول اIـالي بـX حكـومة اجلـمهـورية اجلـزائريــة الد{ـقراطـية الـشعـبيــة وحكـومـة اجلـمهـورية الـتونـسيـةr اIوقع
باجلزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014.................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 14 - 235 مـؤرخ في 29 شـوّال عام 1435 اIـوافـق 25 غـشـت سـنة  r2014  يـعدّل تـوزيع نـفـقات مـيـزانـية
الدولة للتجهيز لسنة r 2014 حسب كل قطاع...................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 14 - 236 مؤرخ في 29 شـــوّال عــام 1435 اIوافـق 25 غشـت سنة r2014 يـعـدّل توزيع نـفقـات مـيزانـية
الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كل قطاع....................................................................................................
مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقــم 14 - 237 مـــؤرخ في 29 شــوّال عــام 1435 اIـــوافـق 25 غــشـت ســنــة r2014 يـــتـــضـــمن نـــقل اعـــتــمـــاد في
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 14 - 238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435  اIوافـق 25 غشت سنة r2014 يعـدل ويتـمـم اIرسـوم التنفيـذي
رقـم 96-205 اIــؤرخ فـي 18 مـحــرم عــام 1417 اIـوافـق 5 يـونـيــو سـنـة 1996 الـذي يـحـــدد كـيـفـيــات تـسـيــيـــر حـســــاب
التخصيـص اخلـاص رقـم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص لترقية الصادرات"...........................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14 - 239 مـؤرخ في 29 شـوّال عام 1435 اIـوافـق 25 غشـت سنة r2014 يعـدل ويـتـمم اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقـم 98-220 اIـؤرخ في 13 ربيـع األول عام 1419 اIوافـق 7 يـوليــو سنة 1998 واIتضمن إنشاء جامعة مستغا�.......
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14 - 240  مؤرخ في 29 شـوّال عام 1435 اIوافـق 25 غشـت سنة r2014 يـعدل ويـتـمم اIرسـوم التـنفـيذي
رقـم 09-07 اIؤرخ في 7 محرم عام 1430 اIوافق 4 يناير سنـة 2009 واIتضمن إنشاء جامعة بشار..........................
 مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  14-241 مــؤرخ في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1435 اIـوافق 27 غــشـت ســنـة r2014 يــحــدد صالحــيــات وزيــر
الصناعة واIناجم........................................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  14- 242 مــؤرخ في أوّل ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 27 غــشـت ســنـة r2014 يـتــضــمن تــنــظـيم اإلدارة
اIركزية لوزارة الصناعة و اIناجم................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  14- 243 مــؤرخ في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1435 اIـوافق 27 غــشـت ســنـة r2014 يــحــدد صالحــيــات وزيــر
الرياضة.....................................................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14- 244 مــؤرخ في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1435 اIـوافق 27 غــشـت ســنـة r2014 يــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة
اIركزية لوزارة الرياضة..............................................................................................................................
مـرسـوم  تــنـفـيـذي رقم 14- 245 مــؤرخ في أوّل ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 27 غـشـت سـنة r2014 يـتـضـمن إحــداث مـفـتـشـيـة
عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها....................................................................................................

مراسيم فرديراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقـل.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنة r2014 يـتـضـمّـن  إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـوزارة اIـوارد
اIائية......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 يـتضمّن  إنهاء مـهام مدير التخـطيط باIديرية
العامة للغابات..........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضـان عام 1435 اIوافق 16 يولـيو سنة r2014 يتـضمّن  إنهـاء مهام مديـر التكـوين اIهني في
والية تيارت.............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 18 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 16 يــولــيــو ســنـة r2014 يــتــضــمّن  إنــهــاء مـهــام رئــيس الــغــرفـة ذات
االختصاص اإلقليمي جمللس احملاسبة ببشـار...................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعة تيـارت..................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعة اجلــزائـر 3.............
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعة الطـارف.................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 تتضمّن تعيX نوّاب مديري جامعات.........

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة r2014 تتضمّن تعيX عمداء كليات باجلامعات......

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 16 جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يـتضـمّـنان إنـهاء مـهام مـديرين
للصحة والسكان في الواليات (استدراك).....................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17  شوال عام 1435 اIوافق 13 غشت سنة r2014 يتضمن إنهـاء مهام رؤساء ونائبي رئيسي
اIصالح اجلهوية للمراقبة اIسبقة للنفقات اIلتزم بها لدى النواحي العسكرية.......................................................

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 17  شــوال عـام 1435 اIـوافق 13 غـشـت سـنة r2014 يـتـضـمـن تـعـيـX رؤسـاء ونـائـبي رئـيـسي
اIصالح اجلهوية للمراقبة اIسبقة للنفقات اIلتزم بها لدى النواحي العسكرية.......................................................

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 24  شــوال عـام 1435 اIـوافق 20 غـشـت سـنة r2014 يـتـضـمن جتــديـد انـتـداب رئــيس احملـكـمـة
العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية......................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 10 شــوال عـام 1435 اIـوافق 6 غـشـت سـنـة  r2014 يــعــدل ويــتـمم الــقــرار الـوزاري اIــشــتـرك
اIـــؤرخ في 4 ذي احلــجـــة عــام 1433 اIـــوافق 31 أكـــتــوبـــر ســنــة 2011 الــذي يـــحــدد مـــدونــة اإليـــرادات والـــنــفـــقــات حلـــســاب
التخصيص اخلاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص لتطوير النقل العمومي".....................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار مؤرّخ في 28 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 26 يـونـيـو سـنة  r2014 يـتـضمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس إدارة حـديقـة احلـيـوانات
والتسلية -الوئام اIدني-.............................................................................................................................

rيتـضمن إنشـاء مزرعـة للبـرهنـة وإنتاج الـبذور �ـهدية r2014  وافق 16 يولـيو سنةIقـرار مؤرّخ في 18 رمضـان عام 1435 ا
والية تيارت...............................................................................................................................................

وزارة السوزارة السّكن والعمران واHدينةكن والعمران واHدينة
قــرار مـؤرّخ في 20 شــعـبــان عـام 1435 اIـوافق 18 يـونــيـو ســنـة  r2014 يـعــدل ويـتــمم الـقــرار اIـؤرخ في 10 شــعـبــان عـام 1434
اIـوافق 19 يـونـيـو سـنة 2013 الــذي يـحــدد كـيـفـيــات احلــصــول عـلى اIـســاعـدة اIـبـاشــرة اIـمـنـوحــة مــن الـدولــة لـبـنــاء
سكـن ريفي.................................................................................................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 14 -  - 258 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 18 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عـام عـام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 13 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2014 يـتـضمنr يـتـضمن
الـــتــصـــديق عــلـى الــبـــروتــوكـــول اIــالي بـــX حــكـــومــةالـــتــصـــديق عــلـى الــبـــروتــوكـــول اIــالي بـــX حــكـــومــة
اجلــمـــهــوريـــة اجلــزائــريــــة الــد{ــقـــراطــيـــة الــشــعـــبــيـــةاجلــمـــهــوريـــة اجلــزائــريــــة الــد{ــقـــراطــيـــة الــشــعـــبــيـــة
وحـكــومــة اجلــمـهــوريـة الــتـونــسـيـةr اIــوقع بــاجلـزائـروحـكــومــة اجلــمـهــوريـة الــتـونــسـيـةr اIــوقع بــاجلـزائـر

بتاريخ بتاريخ 4 مايو سنة  مايو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

rادّة 77-11 منهIال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
Xــــالـي بــــIوبـــــعـــــد االطالع عـــــلى الـــــبــــروتـــــوكـــــول ا  -
حــكـومــة اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـــة الـد{ــقـراطــيـة الــشـعــبـيــة
وحكـومـة اجلـمهـورية الـتـونسـيةr اIـوقع باجلـزائر بـتاريخ

r2014 4 مايو سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــصــــــــدق عــــــلــى  الـــــبـــــروتـــــوكــــــــول
اIـــــالـــي بـــــX حــــــكـــــومـــــــــة اجلـــــمــــــهـــــوريـــــــــة اجلـــــزائــــــريـــــــــة
الــد{ـــقــراطـــيــــــة الــشـــعــبــيـــــــة وحــكـــومــــــة اجلــمـــهــوريــــــة
الـــتــونــســيـــــــةr اIــوقــــع بــاجلـــزائــر بــتــاريخ 4 مــايــو ســنــة

r2014 اIلحق بأصل هذا اIرسوم.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اIــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اIــــاداIــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حرّر بـالـجـزائر في 18 ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق

13 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســــوم تـــنـــفــيـــــذي رقــم مـــرســــوم تـــنـــفــيـــــذي رقــم 14 -  - 235 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 شــو شــوّالال
عــــام عــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 25 غــــشـت ســــنــــة   غــــشـت ســــنــــة  r2014  يـــــعــــدr  يـــــعــــدّل
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

r2014 حسب كل قطاع.r حسب كل قطاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 13-08 اIؤرّخ في27 صـفر
عــام 1435 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اIــــؤرّخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزr اIــعـدّل

rتمّمIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIاداIادّة األولى : ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2014 اعـتماد
دفـع قـدره خــمـسـة وعــشـرون مــلـيــارا وسـبــعـمــائـة وســبـعـة
وتـــســعـــون مــلـــيــونـــا وســبـــعــمـــائــة وثالثـــة وخــمـــســون ألف
دينار(25.797.753.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة
وعـشــرون مـلـيــارا وسـبـعــمـائـة وســبـعـة وتــسـعـون مــلـيـونـا
وســـــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــائـــــــــــــــة وثـالثـــــــــــــــة وخـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــون ألـف
ديــــنــــار(25.797.753.000دج) مـــــقــــيـــــدان في الـــــنــــفـــــقــــات ذات
الطابع النهائي (اIنصوص عليها في القانون رقم 08-13
اIـؤرّخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIتضمن قانون اIالية لسنة r(2014 طبقا للجدول

"أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـخـصص Iـيــرانـيـة سـنـة 2014 اعــتـمـاد دفع
قـــدره خـــمـــســـة وعـــشـــرون مـــلـــيـــارا وســـبـــعـــمـــائـــة وســـبـــعــة
وتـــســعـــون مــلـــيــونـــا وســبـــعــمـــائــة وثالثـــة وخــمـــســون ألف
دينار(25.797.753.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة
وعـشــرون مـلـيــارا وسـبـعــمـائـة وســبـعـة وتــسـعـون مــلـيـونـا
وسبعمـائة وثالثة وخمسون ألف دينار(25.797.753.000 دج)
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اIؤرّخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اIوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتمّمIعدّل واIا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIاداIادّة األولى : ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2014 اعـتماد
دفـع قــــــدره مـــــلــــــيـــــار وســــــتـــــمــــــائـــــة وخــــــمـــــســــــون مـــــلــــــيـــــون
ديـنـار(1.650.000.000 دج) ورخــصـة بــرنــامج قـدرهــا ثالثـة
مالييـر وستـة وعشـرون ملـيون ديـنار(3.026.000.000 دج)
مـقــيـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهــائي (اIـنــصـوص
عــلـيــهــا في الــقــانـون رقم 13 -08 اIـؤرّخ في 27 صــفــر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIـــالــيـــة لـــســـنــة r(2014 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اIـــلــحـق بـــهــذا
اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـخـصص Iـيــرانـيـة سـنـة 2014 اعــتـمـاد دفع
قــــــــدره مـــــــلـــــــيــــــــار وســـــــتــــــــمـــــــائـــــــة وخــــــــمـــــــســـــــون مــــــــلـــــــيـــــــون
ديـنـار(1.650.000.000 دج) ورخــصـة بــرنــامج قـدرهــا ثالثـة
مالييـر وستـة وعشـرون ملـيون ديـنار(3.026.000.000 دج)
يــقـيــدان في الــنــفــقـات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اIــنــصـوص
عــلـيــهــا في الــقــانـون رقم 13 -08 اIـؤرّخ في 27 صــفــر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIــالــيـــة لــســنــة r(2014 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اIــلـــحق بــهــذا
اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامج

3 026 000

3 026 000

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1 650 000

1 650 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

- احتياطي لنفقات
غير متوقعة

اجملموع ....................اجملموع ....................

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- اIنشآت القاعدية
االقتصادية واإلدارية

اجملموع ....................اجملموع ....................

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

25 797 753

25 797 753

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

25 797 753

25 797 753

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

شــــوّالال مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقــم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقــم 14 -  - 236 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 شــــو 
يـــــعــــدّل  rيـــــعــــد r2014 ـــــوافـق 25 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــةIـــــوافـق  اIعـــــــام عـــــــام 1435 ا
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

r2014 حسب كل قطاع.r حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 13 -08 اIــــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احتياطي لنفقات
غير متوقعة                  

اجملموع.....................اجملموع.....................

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

25 797 753

25 797 753

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

25 797 753

25 797 753

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

يـقــيــدان في الــنــفــقــات ذات الـطــابع الــنــهــائي (اIــنــصـوص
عــلــيـــهــا في الــقــانــون رقم 13-08 اIــؤرّخ في 27 صــفــر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIــالــيـــة لــســنــة r(2014 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اIــلـــحق بــهــذا
اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك سعبد اIالك ساللالل
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- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 14 -47 اIؤرّخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزيرة الـتهـيئة
العمرانية والـبيئة  من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2014 الية لسنةIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2014
اعــــتـــمــــاد قـــــدره خــــمــــســــة وأربـــعـــــون مــــلـــيــــون  ديــــنــــار
(45.000.000 دج) مـــــقـــيــــد في مــــيــــزانـــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة
الـتـهـيـئـة الـعـمرانـيـة والـبـيـئـة وفـي البـابـX اIـبـيـنـX في

اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
2 :  : يــخــصــص لــمــيــزانــيــة ســنـة 2014 اعــتــمـاد اIـاداIـادّة ة 
قــدره خــمــســة وأربــعــون مــلــيــون  ديــنــار (45.000.000 دج)
يـقــيـد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الـتــهـيــئـة الــعـمــرانـيـة
والــبــيــئـــة وفي األبــواب اIــبــيــنـــة في اجلــدول "ب" اIــلــحق

بهذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اIــالـــيـــة ووزيــرة الـــتـــهــيـــئــة
الــعـــمــرانـــيــة والــبـــيــئــةr كل فـــيــمـــا يــخــصهr بـــتــنــفـــيــذ هــذا
اIـرسـوم الـذي ينـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25

غشت سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 -  - 33

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفرع األول
فرع وحيد

الفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزية
العنوان الثالث
وسائل اIصالح 
القسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعية 
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي......................................

مجموع القسم الثالث..................................

مجموع العنوان الثالث...............................

مجموع الفرع اجلزئي األول.........................

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- الفالحة والري
- اIنشآت القاعدية

االقتصادية واإلدارية
اجملموع ....................اجملموع ....................

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

2 876 000

150 000

3 026 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1 500 000

150 000

1 650 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 14 -  - 237 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـامال عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 25 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة r2014 يـــتـــضــمـن نــقلr يـــتـــضــمـن نــقل
اعــتـــمـــاد في  مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيــيـــر وزارة الـــتـــهـــيـــئــةاعــتـــمـــاد في  مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيــيـــر وزارة الـــتـــهـــيـــئــة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا
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20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000

5 000 000

18 000 000
23 000 000

2 000 000
2 000 000

25 000 000
25 000 000
45 000 000
45 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

45 000 000

45 000 000

اجلدول "أ" ( تابع )اجلدول "أ" ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

الفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالث
وسائل اIصالح 
القسم األول

اIوظفون - مرتبات العمل 
اIصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واIنح اخملتلفة.............
مجموع القسم األول....................................
مجموع العنوان الثالث..............................
مجموع الفرع اجلزئي الثاني......................
مجموع الفرع األول....................................
مجموع االعتمادات اIلغاة ......................................................مجموع االعتمادات اIلغاة ......................................................

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

11- - 31
13- - 31

11- - 33

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفرع األول
فرع وحيد

الفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزية
العنوان الثالث
وسائل اIصالح 
القسم األول

اIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة...........................

مجموع القسم األول.....................................

مجموع العنوان الثالث...............................

مجموع الفرع األول....................................
الفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية للبيئة
العنوان الثالث
وسائل اIصالح 
القسم األول

اIوظفون - مرتبات العمل 
اIصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط..............
اIصالح الالمـركزية لـلبيـئة - اIسـتخدمـون اIتعـاقدون - الرواتب
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول....................................
القسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعية 
اIصالح الالمركزية للبيئة - اIنح العائلية...............................
مجموع القسم الثالث....................................
مجموع العنوان الثالث..............................
مجموع الفرع اجلزئي الثاني......................
مجموع الفرع األول....................................
مجموع االعتمادات اخملصصة ..................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ..................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14 -  - 238 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـامال عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 25 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة r2014 يــعــــدل ويــتــمـمr يــعــــدل ويــتــمـم

اIـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقـم 96-205 اIـــؤرخ فـي  اIـــؤرخ فـي 18
مـحـرم عـام مـحـرم عـام 1417 اIوافـق  اIوافـق 5 يونـيـو سنـة  يونـيـو سنـة 1996 الذي الذي
يــحــــدد كــيــفـيـــات تــســيـــيـــر حــســـــاب الــتــخــصـيـصيــحــــدد كــيــفـيـــات تــســيـــيـــر حــســـــاب الــتــخــصـيـص
اخلـــــاص رقـم اخلـــــاص رقـم 084-302 الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق

اخلاص لترقية الصادرات".اخلاص لترقية الصادرات".

ــــــــــــــــــــ

    rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

 rباحملاسبة العمومية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اIـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اIــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  1995 واIـــتـــضـــمن

rادة 195 منهIال سيما ا r1996 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اIـادة 89

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

rادة 88 منهIال سيما ا r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 205-96
اIــؤرخ فـي 18 مـحــرم عـام 1417 اIـوافـق 5 يـونـيــو سـنـة
1996 الــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تـــــســــــيــــــيــــــــر حـــــســــــــاب

الــــــتـــــــخـــــــصــــــيــص اخلــــــــاص رقـم 084-302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
rتممIعدل واIا r"الصندوق اخلاص لترقية الصادرات"

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 88 من الـقانون
رقم 13-08 اIــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
r2014 ـالية لـسنةIـتضمن قـانون اIديسـمبر سنة 2013 وا
يعدل ويتمم هـذا اIرسوم أحكام اIرسـوم التنفيـذي رقـم
96-205 اIـــــــــؤرخ فـي 18 مــــــــحــــــــرم عــــــــام 1417 اIــــــــوافـق 5

يونيـو سنـة r1996 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اIـادة 3 من اIـرســوم
الـتـنـفـيـذي رقـم 96-205 اIــؤرخ فـي 18 مـحــرم عـام 1417
اIـوافـق 5 يــونــيـــو ســنــة r1996 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكـور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rحصة 10 % من الرسم الداخلي على االستهالك -

rمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- جــزء من اIــصــاريف اIــرتــبــطــة بــدراســة األسـواق
اخلــــارجـــيــــة وإعالم اIــــصـــدريـن ودراســـة حتــــســـX نــــوعـــيـــة

rوجهة للتصديرIنتجات واخلدمات اIا

- جـــــزء مـن مـــــصـــــاريـف مـــــشـــــاركـــــة اIـــــصـــــدريـن في
اIــعـارض والــعـروض والــصـالــونـات اIــتـخــصـصــة بـاخلـارج
وكـــــذا الـــــتــــكـــــفل �ـــــصـــــاريف مـــــشــــاركـــــة اIـــــؤســــســـــات في

rنتديات التقنية الدوليةIا

- الـــتــكــفل اجلـــزئي اIــوجه لـــلــمــؤســســـات الــصــغــيــرة
واIــــتــــوســـــطــــــة من أجـل إعــــداد تــــشــــخــــيـص (الــــتــــصــــديــــر)

rوإنشــاء خاليــا  (تصدير)  داخلية

- الــتـكــفل بــجــزء من تــكـالــيف الــبـحـث عن األسـواق
اخلـــارجــــيــــة الــــتي يــــتـــحــــمــــلـــهــــا اIــــصـــدرون وكــــذا اإلعــــانـــة
اخملــــصـــــصــــة لإلنــــشــــاء األولـي لــــلــــوحــــدات الــــتــــجــــاريــــة في

rاألسواق اخلارجية

- اإلعانة اخملصصـة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية
لــلــمـنــتـوجــات واخلــدمـات اIــوجـهــة لــلـتــصـديــر واســتـعــمـال
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- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقـم 220-98
اIـــؤرخ في 13 ربــيــع األول عـام 1419 اIــوافـق 7 يـــولــيـــو
ســنــة 1998 واIــتــضــمن إنــشــاء جــامــعــة مــســتــغــا�r اIــعـدل

rتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اIؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اIـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rادة 3 منهIال سيما ا rتممIعدل واIا rبتنظيمها وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تـــعـــدل وتـــتـــمم اIـــادة 2 من  اIـــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقـم 98-220 اIـــؤرخ في 13 ربــيــع األول عـام
1419 اIــــوافـق 7  يـــــولــــيــــــو ســــنـــة r1998 اIــــعــــدل واIـــتــــمم

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIادّة 2 :................(بدون تغيير)......................
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واIــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة مستغا� واختصاصاتهاr كما يأتي :

r.................................................................. -

r.................................................................. -

r.................................................................. -

rكلية األدب العربي والفنون -

rكلية اللغات األجنبية -

r.................................................................. -

r.................................................................. -

r.................................................................. -

r.................................................................. -

".................................................................. -

اIاداIادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

الـــتــقـــنـــيـــات احلـــديــثـــة لـإلعالم واالتـــصـــال (إحــداث مـــواقع
r(... إلكترونية

- اإلعـانـة اخملــصـصـة إلنـشــــاء الـعالمـــات الــتـجـاريـــة
وكـــــذا الــتــكــفـل �ـــصــاريف حــمـــايــة اIــنــتـــجــات اIــوجــهــــة
لـلــتــصـديــر فـي اخلــارج (الــعالمـات الــتــجـاريــة والــعالمـات
وبــــراءات االخــــتــــراع) وتــــمــــويل اIــــيــــدالــــيــــات واألوســــمـــة
اIمنوحة سنـويا للمصدرين ذوي النجاعة واIكافآت على
rتعلقة بالصادرات خارج احملروقاتIاألبحاث اجلامعية ا

- اإلعــانـة اخملــصــصــة لـتــطــبــيق بــرامج الــتـكــوين في
rتعلقة بالتصديرIهن اIا

- جـزء من مـصـاريف الـنقل لـتـصـديـر اIواد الـقـابـلة
rللتلف أو ذات الوجهة البعيدة

- جزء من اIـصاريف اIتـعلقـة بالتـنظيم واIـشاركة
في الـتـظـاهـرات اخلـاصـة اIـنـظـمـة عـلى اIـسـتـوى الـوطـني
واخملـــصـــصـــة لـــتـــرقـــيـــة اIـــنـــتـــوجـــات اجلـــزائـــريـــة اIـــوجـــهــة

للتصدير".

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــــوّالال مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14 -  - 239 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 29 شــــو 
يـــــعــــدل  rيـــــعــــدل r2014 ـــــوافـق 25 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــةIـــــوافـق  اIعـــــــام عـــــــام 1435 ا
ويتـمم اIـرسـوم التـنـفـيذي رقـم ويتـمم اIـرسـوم التـنـفـيذي رقـم 98-220 اIــؤرخ في اIــؤرخ في
13 ربـــيـع األول عــام  ربـــيـع األول عــام 1419 اIــوافـق  اIــوافـق 7 يــــولــيــــو ســنــة يــــولــيــــو ســنــة

1998 واIتضمن إنشاء جامعة مستغا�. واIتضمن إنشاء جامعة مستغا�.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
rالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
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rكلية علوم الطبيعة واحلياة -
rكلية العلوم الدقيقة -
rكلية التكنولوجيا -

."................................................................. -
اIــــــاداIــــــادّة ة 2  :   : تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اIــــــادة 2 من اIـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-07 اIــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اIــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة r2009 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي :
"اIادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة جـــامـــعــــة بـــشـــارr بـــالـــنـــســـبـــة

للقطاعات الرئيسية اIستعملةr £ا يأتي :
r.................................................................. -
r.................................................................. -

rناجمIكلف بالصناعة واIثل الوزير ا£ -
- £ـــثل الــــوزيـــر اIـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

rوالبيئة
rدينةIكلف بالسكن والعمران واIثل الوزير ا£ -
r.................................................................. -
."................................................................. -
اIاداIادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25

غشت سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــــوم تـــنـــفــيـــــــذي رقــم  مـــرســــــوم تـــنـــفــيـــــــذي رقــم  14- - 241 مـــــؤرخ فــــي أو مـــــؤرخ فــــي أوّل
r2014 ــوافق 27 غــشت ســنــة  غــشت ســنــةIــوافق  اIذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام 1435 ا

يحدد صالحيات وزير الصناعة واIناجم.يحدد صالحيات وزير الصناعة واIناجم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 
rناجمIبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزيراألول Xتضمن تعيI2014 وا

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 -  - 240  مـؤرخ في   مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـامال عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 25 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2014 يـــعـــدل ويـــتـــممr يـــعـــدل ويـــتـــمم

اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـم اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـم 09-07 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 7 مـحرم مـحرم
واIــتــضــمن عــام عــام 1430 اIــوافق  اIــوافق 4 يــنـــايــر ســـنـــة  يــنـــايــر ســـنـــة 2009 واIــتــضــمن 

إنشاء جامعة بشار.إنشاء جامعة بشار.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اIؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اIـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIـادتـان 3
rو10 منه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-07 اIـؤرخ
في 7 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اIـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

 rتممIعدل واIا rتضمن إنشاء جامعة بشارIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــــــاداIــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعـــــــدل وتــــــــتــــــــمم اIــــــــادة األولـى من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-07 اIـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اIوافق 4 ينـاير سنة r2009 اIعـدل واIتمم واIذكور

أعالهr وحترر كما يأتي :
"اIادّة األولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحـدد عدد الـكلـيات الـتي تتـكون مـنهـا جامـعة بـشار

واختصاصاتهاr كما يأتي :
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتييرسم ما يأتي
rـناجــمIـادة األولى : يقـتــرح  وزيــر الـصـناعـــة واIـادة األولى :اIا
في إطـــار السياسة الـعامــة للحـكومةr عناصـــر السياسة
الـوطنـيـة في مـجـاالت السـيـاسـة الـصنـاعـيـة والـتنـافـسـية
الـصــنـاعــيـة وتـرقــيـة مـصــالح الـدعم وتــسـيــيـر مـســاهـمـات
الــــدولـــة فـي الـــقــــطـــاع الــــعـــمــــومي الــــصـــنــــاعي واIـــنــــشـــآت
اجلــيـولــوجــيـة والــبـحـث اجلـيــولـوجـي واIـنــجـمـي وتـطــويـر
واسـتغالل وتـثـمX اIـوارد اIـنـجمـيـة وترقـيـة االستـثـمار
واIـؤسـســات الـصـغـيـرة واIــتـوسـطـة. كـمــا يـتـابع ويـراقب

تنفيذهاr طبقا للقوانX واألنظمة اIعمول بها. 
rوفــقـا لــبــرنــامج احلــكــومـة  rيــقــتــرح rوبــهــذه الــصــفـة
عــنــاصــر حتــديـــد ســيــاســة الــنــمــو والــتـــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة

واIنجمية. 
ويـــــعـــــرض نـــــتـــــائج نـــــشـــــاطـــــاتـه عـــــلى الـــــوزيـــــر األول
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اIقررة.
2 : : {ـــــــارس وزيـــــــر الــــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة واIـــــــنـــــــاجم اIــــــادة اIــــــادة 
صالحياتهr باالتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع
Xـعنـيـة وبـالتـشـاور مع الشـركـاء االقتـصـاديIالـوزارات ا

 .Xواالجتماعي
وبـهذه الـصـفةr  يـتـولى على اخلـصـوصr الصالحـيات

اآلتية :
- يـعد ويـقـتـرح سيـاسـات تـرقيـة وتـطـوير اIـؤسـسة
االقـــتــصـــاديــة الـــصــنـــاعــيـــة واإلنــتـــاج الــصـــنــاعي الـــوطــني
والــفـروع الـصــنـاعـيــة وتـنـفـيــذهـا والـســهـر عـلـى تـطـبــيـقـهـا

rوضمان متابعتها
rيطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني -

- يـشجع الـتنـافسـية الـصنـاعية بـوضع نظـام وطني
لالبـتـكـار وبـرنامـج وطـني لـتـأهـيل اIـؤسـسات يـهـدف إلى
رفع كـــفــــاءة اIـــوارد الــــبـــشــــريـــة وتــــرقـــيــــة احلـــصــــول عـــلى
الــــتـــكــــنــــولـــوجــــيـــا واIــــهـــارةr  بــــاالتـــصــــال مع الــــقـــطــــاعـــات

rعنيةIوالهيئات ا
- يــشــجع تــطــويــر الــتــقــيــيـس واIــلــكــيــة الــصــنــاعــيـة

rوالقياسة واالعتماد واألمن الصناعي
-  يـعـد ويـقـترح سـيـاسـة تـسـيـير مـسـاهـمـات الـدولة

rفي القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها

-  يــتـخــذ جــمـيع الــتــدابـيــر الـتـي من شـأنــهــا تـرقــيـة
االســتــثـــمــار اإلنــتــاجـي واالنــتــشـــار الــفــضــائـي لــلــتـــنــمــيــة

rالصناعية ويسهر على تطبيقها
- يـــشـــجع ويـــضـــمـن احلـــريـــة والـــتـــســـهـــيل في إجنـــاز

rاالستثمارات
- يــــــــرقي و/ أو يــــــــشـــــــارك فـي بـــــــرامـج الــــــــشـــــــراكـــــــة
الـــصــنـــاعــيـــة واIــالـــيــة والـــتــجـــاريــة واخلـــدمــاتـــيــة من أجل

rالفعالية االقتصادية والنمو Xحتس
- يــــنــــظـم إطــــار االســــتــــشـــــراف وتــــرقــــيــــة الـــــيــــقــــظــــة

rناجمIالتكنولوجية في مجال الصناعة وا
- يــشــجـع بــروز مــحــيط اقــتــصـــادي وتــقــني وعــلــمي

rؤسسة االقتصاديةIوقانوني مالئم لتنمية ا
- يـــوفـــر الــشـــروط الـــضــروريـــة لـــبــروز مـــؤســـســات
صـــــغــــيــــرة ومـــــتــــوســـــطــــة جـــــديــــدة ويـــــســــهـل تــــكـــــيــــفـــــهــــا مع

rالتكنولوجيات اجلديدة
- يــحـــسن ويـــســهـل حــصـــول اIـــؤســســـات الـــصــغـــيــرة

rالئمةIتوسطة على التمويالت اIوا
- يـســهـر عــلى تـســيـيــر الـصــنـاديق واآللــيـات اIــالـيـة
لــلــدعـم واIــســانــدة اخملـــصــصــة لـــتــطــويـــر قــطــاع الـــصــنــاعــة

rتوسطة واالستثمارIؤسسات الصغيرة واIوا
-  يـدعم ويـشـجع الـبرامج اخملـصـصـة لـضمـان تـرقـية

rاإلنتاج الوطني وتنميته
- يـسهر على تـطوير اIنـشآت اجليولـوجية والبحث
اجلــــيــــولـــــوجي واIــــنــــجـــــمي واســــتــــغـالل وتــــثــــمــــX اIــــوارد

اIنجمية.
اIــادة اIــادة 3 : :  يــتـــولى الــوزيــرr  في مـــجــال الــســيــاســات

الصناعيةr ما يأتي :
- يـــعـــد ويـــنـــفـــذ الـــســـيـــاســـات الـــصــنـــاعـــيـــةr بـــحـــسب
الــفـــروعr ويــقــيم انـــعــكــاســـاتــهــا ويـــقــتــرح الـــتــصــحـــيــحــات

rعنيةIباالتصال مع األطراف ا rناسبة لهاIا
- يسهر على تعزيز القدرات اإلنتاجية للمؤسسات

rالصناعية
Xيــشــجع بــرامج اإلدمــاج داخل الــقـطــاعــات ومــا بـ -

rالقطاعات
- يرفع الشراكة الـصناعية ويـشجع بروز نشاطات

rناولةIا
- يــتـــخـــذ كل تـــدبــيـــر من شـــأنه الـــســمـــاح بــتـــحـــقــيق
األهداف احملددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع.
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اIـــــادة اIـــــادة 4 : :  يــــــتـــــولـى الـــــوزيــــــرr في مــــــجـــــال تــــــرقـــــيـــــة
النشاطات الصناعيةr ما يأتي :

- يــســـهـــر عـــلى إنـــشـــاء كل جـــهـــاز من شـــأنه تـــطـــويــر
وتـرقيـة النـشـاطات الـصنـاعـية اجلـديدة والـتـكنـولوجـيات

rاجلديدة
- يــــشــــجـع بــــرامج تـــــطــــويــــر الـــــفــــروع واIــــنـــــتــــجــــات

rالصناعية
- يـســهــر عـلى تــرقــيـة اIــراكـز الــتــقـنــيـة الــصــنـاعــيـة

وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.
اIــادة اIــادة 5 : :  يــتــولـى الــوزيــرr في مــجــال الـــتــنــافــســيــة

ومصالح الدعم للمؤسسةr ما يأتي :
- يـــقــتـــرح ويـــعــد الـــســيـــاســـة الــوطـــنـــيــة لـــلــتـــقـــيــيس

rلكية الصناعية والقياسة ويسهر على تطبيقهاIوا
- يــقـــتـــرح ويـــتــابـع تــطـــبـــيق الـــتــشـــريع والـــتـــنـــظــيم

rلكية الصناعية والقياسةIبالتقييس وا XتعلقIا
- يسهر على تـنظيم االعتماد على اIستوى الوطني

rطابقةIويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم ا
- يـــتـــخــذ كـل تــدبـــيـــر من شـــأنه تـــقـــويــة اIـــؤســـســات
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــروع الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـي تـــعـــتـــزم احلـــكـــومــة
تــشــجــيــعــهــاr  بــاالتـصــال مـع هـيــئــات ومــؤســســات الــدولـة

rعنيةIوالوزارات ا
- يـسـهر عـلى تـرقـيـة اإلشـهاد عـلى اIـطـابـقـة واجلودة
وكل األعــــــمـــــال الـــــتي تــــــســـــاهم فـي حتـــــســـــX اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة

rنجميةIوالتنافسية الصناعية وا
- يــحــدد مــقــايــيس جـــودة اIــنــتــجــاتr بــاالتــصــال مع

rعنيةIالقطاعات ا
- يـــحـــدد اآللـــيــــات الـــضـــروريـــة لـــتــــرقـــيـــة االبـــتـــكـــار
والتـطـور الـتـكنـولـوجي في الـقـطـاع الصـنـاعي واIـنـجمي

rؤسسات على التكنولوجياIوحصول ا
rؤسسات الصناعيةIيطور برامج تأهيل ا -

- يــشـارك فـي األعـمــال الــرامــيـة إلى حــمــايــة احملـيط
ويـــســاهـم في إعــداد اIـــقـــايــيـس الــبـــيــئـــيـــة مع الـــقــطـــاعــات

rعنيةIوالهيئات ا
- يشـجع اسـتعـمـال التـكـنولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم

rنجميةIؤسسات الصناعية واIواالتصال من طرف ا
- يــقـتــرح كل األعـمــال الـرامــيـة إلـى تـطــويـر قـدرات
الـتكـوين والتـسـييـرr ال سيـما تـلك اIـتعـلقـة بـالتـأهيل في
مـــجـــال احلــــرف الـــصـــنـــاعــــيـــة واIـــنـــجــــمـــيـــة ويـــســــهـــر عـــلى

تطبيقها.

اIــــــــادة اIــــــــادة 6 ::  يــــــــتــــــــولـى الــــــــوزيــــــــرr فـي مــــــــجـــــــــال األمن
الصناعيr ما يأتي :

- يقترحr باالتصال مع القطاعات اIعنية كل تدبير
rنجميةIموجه للوقاية من اخملاطر الصناعية وا

- يـــــــشــــــارك فـي إعــــــداد قـــــــواعـــــــد األمن الـــــــصــــــنـــــــاعي
rنجميIوا

- يـــــقـــــيّـم ويـــــســـــهـــــر عـــــلـى حتـــــيـــــX مـــــقـــــايـــــيـس األمن
rعمول بهاIنجمي اIالصناعي وا

- يـــــســــــاهم فـي حتــــــديـــــد قــــــواعـــــد األمـن الــــــصـــــنــــــاعي
واIـراقـبـة الـتـقـنيـة لـلـمـنـشـآت واألجهـزة والـعـتـاد والـسـهر

على تطبيقها.

7 : : يـــــتــــولـى الـــــوزيــــرr فـي مـــــجــــال الـــــيـــــقـــــظــــة اIــــادة اIــــادة 
االستراتيجيةr ما يأتي :

- يـــســـهـــر عــــلى مـــتـــابـــعــــة تـــطـــور اجتـــاهـــات الـــســـوق
الــصــنــاعــيــة واIــنــجــمـــيــة الــوطــنــيــة واجلــهــويــة والــدولــيــة
ويـــتــخـــذ الــتـــدابـــيــر اIالئـــمـــة لــضـــمــان الـــتـــوازن والــنـــمــو

rXنسجمIا

- يــسـهـر عــلى تـكــوين بـنك مــعـطـيــات ويـعـد تــقـاريـر
rنجميIحول تطور القطاع الصناعي وا

- يـضــمن إعــداد وضـعــيـات دوريــة وظـرفــيـة ويــسـهـر
عـــلـى تـــرقـــيـــة ونـــشـــر اIـــعـــلـــومـــة ذات الـــطــــابع الـــصـــنـــاعي
واIـنـجـمي واالقـتـصـادي واIـهـنـي والتـكـنـولـوجـي اIـتـعـلـقة

rبالقطاع

- يـضمـن وضع كل جهـاز لـلـيـقظـة الـتـكنـولـوجـية في
rنجميةIميدان النشاطات الصناعية وا

Xيـــقـــتـــرح كـل تــدبـــيـــر مـن شــأنـه تـــســـهــيـل وتـــمـــكــ -
rمن احلصول على التكنولوجيات اجلديدة XتعاملIا

- يسـهر عـلى إعداد نـظام إعـالمي صنـاعي ومنـجمي
rعنيةIباالتصال مع الهيئات ا

- يـســهــر عــلى تـقــويــة وتــطـويــر الــقــدرات الـوطــنــيـة
للتكوين والدراسات للقطاع الصناعي واIنجمي.

اIــــادة اIــــادة 8 : :  يــــتـــــولى الــــوزيـــــرr في مـــــجــــال تـــــســــيـــــيــــر
rمـسـاهمـــات الـدولـــة فــي الـقـطــاع الـعـمـومــي الـصـناعي

ما يأتي :

- يـــســــهــــر عــــلى تــــطـــويــــر اIــــؤســـســــات الــــعـــمــــومــــيـــة
الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــفـــعـــيل مـــســـاهـــمـــات الـــدولـــة فـي الـــقـــطــاع

rالعمومي الصناعي
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- يقتـرح كل عمل أو تدبيـر يهدف إلى وضع وسائل
rالئمة لالستثمار وتطويرهاIالتمويل ا

rشاريع االستثمارية الكبرىIيضمن متابعة ا -

- يـســاهم في حتــسـX شـروط احلــصـول عــلى الــعـقـار
rالصناعي ويسهر على ترشيد تسييره

- يــســهـر عــلى وضع مــؤســسـات وهــيــئـات الــوســاطـة
rوالضبط للسوق العقارية االقتصادية وحسن سيرها

- يـــعــد بــرنــامـج إنــشــاء مــنـــاطق صــنــاعـــيــة ومــنــاطق
نــــــشــــــاط جــــــديــــــدة ذات عالقــــــة مـع تــــــطـــــويــــــر الــــــصــــــنــــــاعـــــة

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIوا

- يـــنــفـــذ بـــرنــامـج تــطـــهـــيــر وإعـــادة تـــأهــيـل وتــرقـــيــة
rناطق الصناعية ومناطق النشاطIوتسيير ا

- يـــســـهل ويــــحـــسن مـــحـــيط االســـتـــثـــمـــار واIـــقـــاولـــة
وإنشاء مؤسسات.

اIــــادة اIــــادة 11 :  :  يـــــتـــــولى الـــــوزيـــــرr في مـــــجــــال تـــــرقـــــيــــة
وتطوير اIؤسسات الصغيرة واIتوسطةr ما يأتي :

- يـــشـــجع إنـــشـــاء مـــؤســســـات صـــغـــيــرة ومـــتـــوســـطــة
rجديدة ويوسع مجال نشاطها

- يقـوم بـعصـرنـة احمليط وأجـهـزة الدعم لـلـمؤسـسات
rتوسطةIالصغيرة وا

- يــــــقــــــتــــــرح كـل تــــــدبــــــيــــــر يــــــهــــــدف إلـى دعم تــــــطــــــور
واســــتـــــمــــراريــــة اIـــــؤســــســـــات الــــصــــغـــــيــــرة واIــــتـــــوســــطــــة

rوتنافسيتها ومردوديتها

- يــعـــدr بـــاالتــصـــال مع األطـــراف اIـــعــنـــيـــةr ســيـــاســة
الـــدعم لالبـــتـــكـــار ويـــســـهل ولـــوج اIـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة

rتوسطة إلى نتائج األبحاثIوا

- يسـهـر علـى وضع األجهـزة واإلطـارات التـنـظيـمـية
اIــــتــــعــــلــــقــــة �ــــرافــــقــــة تــــطــــويــــر اIــــؤســــســــات الــــصــــغــــيـــرة

rتوسطةIوا

- يـــشــجع اIــؤســـســات الــصــغـــيــرة واIــتـــوســطــة عــلى
تــنــظــيم نــفــســهــا في شــبــكــات من خالل أنــظــمــة إنــتــاجــيــة

rمحلية

- يـــــعــــدّ بــــرنـــــامج تــــأهـــــيل اIـــــؤســــســــات الـــــصــــغــــيــــرة
rتوسطة ويتأكد من تنفيذهIوا

- يــــســــهــــر عـــلـى حـــسـن تــــخـــصــــيص صــــنــــاديق الــــدعم
واIـسـانـدة والضـمـان من أجل تـسـهـيل حصـول اIـؤسـسات

rتوسطة على تمويالت مالئمةIالصغيرة وا

- يـــضــــمن اإلشـــراف عــــلى اIـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
الـــصــنــاعــيــة ويــســهــر عــلى حــمــايــة مــصــالح الــدولــة طــبــقــا

rعمول بهماIللتشريع والتنظيم ا
- يـــشـــجع الــــشـــراكـــة بـــX اIــــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة

rؤسسات اخلاصةIالصناعية وا
- يــقـتــرح بـرنــامج شـراكــة لــلـمــؤسـســات الـعــمـومــيـة

rالصناعية ويسهر على تطبيقه
- يـــقــوم �ـــتــابـــعـــة وتــقـــيــيـم تــنـــفــيـــذ أعـــمــال شـــراكــة
اIـؤسـسات الـعـمـوميـة ويـضـمن احـترام االلـتـزامـات التي

rتعهدت بها األطراف
- يـــــضـــــمـن مـــــتـــــابـــــعـــــة تـــــطـــــبـــــيـق قـــــرارات مـــــجـــــلس

rمساهمات الدولة
- يـــنــــظّم ويــــنــــسّق ويــــشــــارك في مــــعــــاجلـــة مــــلــــفـــات
rــالي لــلــمــؤســســات االقــتـصــاديــة الــعــمــومــيـةIالــتــطـهــيــر ا

rعنيةIباالتصال مع الهيئات ا
- يــحــرص عـــلى تــرقــيـــة وتــعــزيــز الــشـــراكــة الــعــامــة

rواخلاصة الوطنية واألجنبية
- يـــضــمن تــمــثــيل الــدولـــة اIــســاهــمــة في الــهــيــئــات
االجـتـمـاعـية لـلـمـؤسسـات الـعـمـوميـة االقـتـصـادية لـلـقـطاع

الصناعي.
9 : : يـــتـــولى الـــوزيـــرr في مـــجـــال الـــنـــشـــاطـــات اIــادة اIــادة 

اIنجميةr ما يأتي :
- يـــعـــد الـــســـيـــاســـة الـــوطـــنــيـــة فـي مـــجـــال اIـــنـــشــآت
اجلـيولـوجـيـة والـبحث واالسـتـغالل اIـنـجمي والـنـشـاطات

rالشبه منجمية ويسهر على تطبيقها
- يـسهـر عـلى االستـغالل الـعقالني والـتـثمـX األمثل

rنجمية في إطار التطور الصناعيIللموارد ا
- يـبادر بـالبرنـامج الوطـني للـمنـشآت اجلـيولـوجية
والــــدراســــات والــــبـــــحــــوث اIــــنــــجــــمــــيــــة وإعـــــادة تــــشــــكــــيل

r ويسهر على تطبيقه rنجميةIاالحتياطات ا
- يسهر على تطوير القطاع اIنجمي والدفع به.

اIادة اIادة 10 : :  يتـولى الـوزيرr في مـجال تـرقيـة وجذب
االستثمارr ما يأتي :

- يـقــتـرح الــسـيـاســة الـوطــنـيــة لـتــرقـيــة االسـتــثـمـار
rمناخ األعمال Xوحتس

- يسـهـر على االنـسجـام الـشامل لـلتـدابـير واألجـهزة
الـــتـــحــفـــيـــزيـــة في مـــجـــال تـــرقـــيـــة االســتـــثـــمـــار ويـــقـــتــرح

rالتعديالت الضرورية
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- يــــضع إطــــارا تــــشــــاوريــــا مـع احلــــركــــة اجلــــمــــعــــويــــة
ومـــنـــظـــمـــات أربــــاب الـــعـــمل فـي اIـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واIتوسطة.

اIــادة اIــادة 12 : :  يــتـــولـى الـــوزيــرr فــي مــجــــال الــتـــعـــاون
الـثنائـي واIتــعـدد األطراف وطـبقا للـقواعـد واإلجـراءات

اIعمول بـها فـي مجال العالقات الدوليةr ما يأتي :

- {ـثل اجلـزائـر لدى اIـنـظمـات الـدوليـة واإلقـليـمـية
ذات الـنــشـاطـات اIـشــتـركـة مع الــقـطـاع ويــسـهـر في إطـار
صالحـــــيــــــاتهr عــــــلى احـــــتــــــرام االلـــــتـــــزامــــــات واالتـــــفـــــاقـــــات

rبرمةIواالتفاقيات الدولية ا

- يشارك في إعداد االتـفاقات الثنائية ذات العالقة
�هامه وال سيما تلك اIتعلقة باحلماية والضمان اIتبادل

rلالستثمارات

- يــــســـاهم في إعــــداد ومـــتـــابـــعــــة تـــنـــفـــيــــذ كل اتـــفـــاق
حـــكـــومـي أو تـــعـــاون مع الـــهـــيــــئـــات واIـــؤســـســـات اIـــالـــيـــة
اإلقـلـيـمــيـة والـدولـيـة قـصـد حــشـد اIـوارد اIـالـيـة وقـدرات
الــدعم الــضــروريــة لـتــحــســX تــنـظــيم االقــتــصــاد الــوطـني

rوسيره

- يـــــنـــــظّم ويـــــضـــــمـن الـــــنـــــشـــــاطـــــات واألحـــــداث عـــــلى
اIــســتــوى الـوطــني والــدولي الــكــفــيـلــة بــتــرقـيــة الــشــراكـة

الصناعية واIنجمية.

13 :  :  {كن وزيـر الـصنـاعـة واIنـاجم في مـجال اIادة اIادة 
صـالحــــيــــاتهr اIـــــبــــادرة بــــكل نـص ذي طــــابع تـــــشــــريــــعي أو

تنظيمي.

اIــادة اIــادة 14 :  :  يـــســهـــر وزيـــر الـــصــنـــاعـــة واIــنـــاجم عـــلى
السـير احلـسن لـلهـياكل اIـركزيـة وغـير اIـمركـزة وكذا كل

هيئة أو مؤسسة موضوعة حتت وصايته.

اIـادة اIـادة 15 :  :  يـقـتـرح وزيـر الـصـنـاعـة واIـنـاجم إحـداث
كل مـــؤســســة تــشــاور و/ أو تــنـــســيق بــX الــوزارات وكل
هـيئة من شأنهـا أن تسمح بالـتكفل األجنع باIـهام اIسندة

إليه.

اIــــــاداIــــــادّة ة 16 :  :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق
27 غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم  14- - 242 مؤرخ فـي أو مؤرخ فـي أوّل ذي الـقعـدةل ذي الـقعـدة
عــــامعــــام1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة r2014 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة الصناعة واIناجم.تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة الصناعة واIناجم.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rناجمIبناء على تقرير وزير الصناعة و ا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 145 اIؤرخ
في 28 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1435 اIـوافق 28 أبـريل  سـنة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014   وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب  عـــــــام 1435 اIــــــــوافق 5  مــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90- 188
اIـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اIــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اIـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات

- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم 267-07
اIـــــؤرخ في 27 شــعـــبــــان عــام 1428 اIــوافق 9 ســـبــتــمــبــر
سنة 2007   واIتضـمن تنظيم اإلدارة اIركزية في وزارة

rتممIعدل واIا rناجمIالطاقة وا

   - و�ـقــتــضــى اIــرســـوم الــتـنــفــيـــذي رقــم 17-11
اIـؤرخ فــي  20 صـفــر عـام 1432 اIوافق 25  ينـاير ســنة
2011  واIــتــضــمــن تــنــظــيـــم اإلدارة اIــركــزيــــة في وزارة

الــصـنــاعــة واIـؤســســات الـصــغـيــرة واIــتـوســطــة و تـرقــيـة
r تممIعدل واIا rاالستثمار

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــشـــتــــمل اإلدارة اIــــركـــزيــــة  لـــوزارة
الصناعة واIناجمr حتت سلطة الوزيرr على ما يأتي :

 1) األمـــX الـــعـــام ) األمـــX الـــعـــام ويـــــســـــاعـــــده مـــــديـــــرا (2) دراســـــات

ويــلــحـق به مــكــتب الــبــريــد واالتــصــال واIــكــتب الــوزاري
لألمن الداخلي في اIؤسسة.

X2) رئــيس الـديـوان ) رئــيس الـديـوان ويــســاعـده ثــمـانــيـة (8) مـكـلـفـ  

بالدراسات والتلخيصr يكلفون �ا يأتي :
rتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات احلكومية -

rاالتصال والعالقات مع الصحافة -
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- تـرقـيـة النـشـاطـات الـصنـاعـيـة الـوليـدة والـنـاشـئة
 rوالتكنولوجيات اجلديدة

  - تـرقيـة هـيـئات الـدعم الـتـقني لـلـقـطاع الـصـناعي
rودعامات التنمية التكنولوجية

  - وضـع الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـج الـــتي من شـــأنـــهـــا
rؤسسات الصناعية و تأهيلهاIحتديث ا

  - الــتـقــيـيم الـدوري Iــسـتــوى الـتـنــمـيــة الـصـنــاعـيـة
والتكنولوجية.

ويـــديـــرهـــا مـــديــــر عـــام و تـــشـــتـــمـل عـــلى خـــمـــســـة (5)
أقسام:

1 - قسـم صنـاعـات الـصـلب والـتـعديـن واIيـكـانـيـكـية- قسـم صنـاعـات الـصـلب والـتـعديـن واIيـكـانـيـكـية

والــــعــــدانـــة وبــــنــــاء الــــســــفن والــــطــــيــــران والــــكــــهــــربــــائــــيـــةوالــــعــــدانـــة وبــــنــــاء الــــســــفن والــــطــــيــــران والــــكــــهــــربــــائــــيـــة
واإللـكـتــرونـيـةr واإللـكـتــرونـيـةr ويـكـلف فــيـمـا يـتــعـلق بـهــذه الـفـروعr عـلى

اخلصوصr �ا يأتي :
rإعداد االستراتيجيات والسياسات الصناعية  -

- ضـــمـــان تـــرقـــيـــة هـــيــئـــات الـــدعـم الـــتــقـــنـي لـــقـــطــاع
rالصناعة

rالقطاعات Xضمان التنسيق داخل وما ب -
- اقــــتـــراح األعــــمــــال الـــرامــــيـــة إلـى ضـــمــــان حـــمــــايـــة
rتوفرة ومتابعة تنفيذهاIالقدرات الصناعية ا Xوتثم

- إعـــداد ســـيـــاســـات حتـــديـث الـــقـــدرات اإلنـــتـــاجـــيـــــة
لـلمؤسـسات الصـناعـية وترقـية التـطويـــر التكـنولوجــي

rؤسسات الصناعيةIوجعلــه في  متناول ا
- إعـداد االسـتـراتـيــجـيـات والـسـيـاسـات الـتي تـمـكن
من حتـسـX اإلنـتــاجـيـة وتـشـجــيع اIـؤسـسـات  الــصـنـاعـيـة

rتعلقة بهاIقاييس اIعلى اعتماد  ا
- اIــسـاهــمــة في إعــداد الــبـرنــامج الــوطــني لــتــأهـيل

rؤسسات والسهر على تنفيذهIا
- تــــرقـــــيـــــة اســـــتـــــخــــدام اIـــــؤســـــســـــات الــــصـــــنـــــاعـــــيــــة

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.

rيـلــحق بـالــقـسم ثالثـة (3) مـديــري دراسـات يـكــلـفـون
كل في الـفــرع الـصـنــاعي الـذي يــخـصهr بـاIــهـام اIـشــتـركـة

اآلتية :
-  تـنفـيـذ االستـراتـيجـيـات والسـيـاسات الـصـناعـية

rللفروع
- ضــمــان أعـــمــال الــتـــنــســيـق داخل الــقـــطــاعــات  ومــا

rبينها
rتنفيذ برامج تنمية الفروع -

rالعالقات مع الهيئات الوطنية -
- الـتـعــاون وحتـضـيـر  زيــارات الـوفـود االقــتـصـاديـة

rاألجنبية
rمتابعة تطبيق اإلصالحات -

r متابعة الوضعية االقتصادية -
rوضع البرامج وحصائل النشاطات -

- اIــســـائل االجــتــمــاعـــيــة والــعالقــات مـع اجلــمــعــيــات
واIنظمات االجتماعية واIهنية.

 3) اIفتـشية الـعامةr ) اIفتـشية الـعامةr الـتي يحدد تـنظيـمها وسـيرها

�رسوم تنفيذي.
 4) الهياكل اآلتية :) الهياكل اآلتية :

- اIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيــــة
rوالتكنولوجية

rديرية العامة للتنافسية الصناعيةIا -
- اIــديـــريـــة الــعـــامـــة لــتـــســـيــيـــر الـــقــطـــاع الـــعـــمــومي

 rالتجاري
r ديرية العامة للمناجمIا -

rديرية العامة لترقية االستثمارIا -
- اIــــديـــــريـــــة الــــعـــــامـــــة لــــلـــــمـــــؤســــســـــات الـــــصــــغـــــيــــرة

rتوسطةIوا
- اIــــديــــريــــة الـــعــــامــــة لــــلــــيــــقــــظـــة االســــتــــراتــــيــــجــــيـــة

rوالدراسات وأنظمة اإلعالم
       rمديرية التعاون واالتصال -

- مــــديــــريــــة الــــدراســــات الـــقــــانــــونــــيــــة واIــــنــــازعـــات
rوالوثائق واحملفوظات

rوارد البشرية والتكوينIمديرية ا -
- مديرية إدارة الوسائل.

اIــادة اIــادة 2 : اIـــديــريـــة الــعـــامـــة لــلـــتــنـــمــيـــة الــصـــنــاعـــيــة : اIـــديــريـــة الــعـــامـــة لــلـــتــنـــمــيـــة الــصـــنــاعـــيــة
والتكنولوجيةوالتكنولوجية وتكلفr على اخلصوصr �ا يأتي :

  - وضع الــشـــروط الــضــروريــة لــتــكــثـــيف الــنــســيج
rالصناعي

- اIـــســـاهـــمـــة فـي تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج تـــطـــويـــر الـــفـــروع
rنتجات الصناعيةIوا

- اقتراح  االسـتراتـيجيـات والسـياسات الـصنـاعية
rوالتكنولوجية وضمان تنفيذها

Xوضع الشـروط الضـرورية إلنـشاء شـبكـات ما ب -
rؤسساتIا
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- ضــمــان مـتــابـعــة نـشــاطـات هــيـئــات الــدعم الـتــقـني
rلقطاع الصناعة

- اIـســاهـمـة فـي إعـداد و تـنــفـيـذ الــبـرنـامـج الـوطـني
لــتــأهــيل اIــؤسـســات و ضــمــان مــتــابـعــة تــطــبــيق والــقــيـام

rبتقييمه
- تـنـفـيـذ الــتـدابـيـر الـتي من شـأنـهـا حتـديث قـدرات

اإلنتاج و االنتاجية لدى اIؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

3 - قــسم الـصــنـاعـات الــكـيــمـيـائــيـة - الـبـالسـتـيــكـيـة - قــسم الـصــنـاعـات الــكـيــمـيـائــيـة - الـبـالسـتـيــكـيـة
والـصيدالنـية ومواد الـبناء واIـواد احملليةrوالـصيدالنـية ومواد الـبناء واIـواد احملليةr و يكـلفr فيما

يتعلق بهذه الفروعr  على اخلصوصr �ا يأتي :
rإعداد االستراتيجيات والسياسات الصناعية -

- ضـــمـــان تـــرقـــيـــة هـــيــئـــات الـــدعـم الـــتــقـــنـي لـــقـــطــاع
rالصناعة

rالقطاعات Xضمان التنسيق داخل وما ب -
- اقــــتـــراح األعــــمــــال الـــرامــــيـــة إلـى ضـــمــــان حـــمــــايـــة
rتوفرة ومتابعة تنفيذهاIالقدرات الصناعية ا Xوتثم

- إعـــداد ســــيــــاســــات حتــــديث الــــقـــدرات اإلنــــتــــاجــــيـــة
لــلـمــؤسـســات الـصــنـاعــيـة واIــنـجــمـيــة وتـرقــيـة الــتـطــويـر
rؤسسات الصناعيةIالتكنولوجي وجعله في  متناول ا

- إعـداد االسـتـراتـيــجـيـات والـسـيـاسـات الـتي تـمـكن
من حتـسـX اإلنـتــاجـيـة وتـشـجــيع اIـؤسـسـات  الــصـنـاعـيـة

rتعلقة بهاIقاييس اIنجمية على اعتماد اIوا
- اIــسـاهــمــة في إعــداد الــبـرنــامج الــوطــني لــتــأهـيل

rؤسسات والسهر على تنفيذهIا
- تــــرقـــــيـــــة اســـــتـــــخــــدام اIـــــؤســـــســـــات الــــصـــــنـــــاعـــــيــــة

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.

يـلـحـق بـالـقـسم مـديـرا (2) دراسـاتr يـكـلـفـانr كل في
الفرع الصناعي الذي يخصهr باIهام اIشتركة اآلتية : 

- تـنـفيـذ االسـتـراتـيـجـيـات والسـيـاسـات الـصـنـاعـية
rللفروع

- ضــمـــان أعـــمــال الـــتـــنــســـيق داخل الـــقـــطــاعـــات ومــا
rبينها

rتنفيذ برامج تنمية الفروع -
- ضــمـــان مــتـــابــعــة الـــنــشـــاطــات اIـــرتــبـــطــة بـــالــفــرع

rوإعداد احلصائل
- ضــمــان مـتــابـعــة نـشــاطـات هــيـئــات الــدعم الـتــقـني

rلقطاع الصناعة

- ضــمـــان مــتـــابــعــة الـــنــشـــاطــات اIـــرتــبـــطــة بـــالــفــرع
rوإعداد احلصائل

- ضــمــان مـتــابـعــة نـشــاطـات هــيـئــات الــدعم الـتــقـني
rلقطاع الصناعة

- اIـســاهـمـة فـي إعـداد و تـنــفـيـذ الــبـرنـامـج الـوطـني
لـتــأهــيل اIــؤســســات وضــمـان مــتــابــعــة تـطــبــيــقه والــقــيـام

rبتقييمه
- تـنـفـيـذ الــتـدابـيـر الـتي من شـأنـهـا حتـديث قـدرات

اإلنتاج و اإلنتاجية لدى اIؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

2  - قـســـم الــصـنــاعــــات الـتـحـــويـلــيـة والـصــنـاعـات - قـســـم الــصـنــاعــــات الـتـحـــويـلــيـة والـصــنـاعـات
ويـكــلــف فــيـمـا يــتـعــلــق بـهــــذه الـفــــروعr عـلى  rالـغــذائـيــة rالـغــذائـيــة

اخلصــوصr �ا يأتي :
rإعداد االستراتيجيات والسياسات الصناعية -

- ضـــمـــان تـــرقـــيـــة هـــيــئـــات الـــدعـم الـــتــقـــنـي لـــقـــطــاع
rالصناعة

 rضمان التنسيق داخل القطاعات وما بينها -
- اقــــتـــراح األعــــمــــال الـــرامــــيـــة إلـى ضـــمــــان حـــمــــايـــة
rتوفرة ومتابعة تنفيذهاIالقدرات الصناعية ا Xوتثم

- إعـــداد ســــيــــاســــات حتــــديث الــــقـــدرات االنــــتــــاجــــيـــة
لـلـمـؤسـسات الـصـنـاعـيـة وتـرقـية الـتـطـويـر الـتـكـنـولوجي

rؤسسات الصناعيةIوجعله في  متناول ا
- إعـداد االسـتـراتـيــجـيـات والـسـيـاسـات الـتي تـمـكن
من حتـسـX اإلنـتــاجـيـة وتـشـجــيع اIـؤسـسـات  الــصـنـاعـيـة

rتعلقة بهاIقاييس اIعلى اعتماد ا
-  اIـســاهـمــة في إعـداد الــبـرنــامج الـوطــني لـتــأهـيل

rؤسسات والسهر على تنفيذهIا
- تــــرقـــــيـــــة اســـــتـــــخــــدام اIـــــؤســـــســـــات الــــصـــــنـــــاعـــــيــــة

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.

يــلـحـق بـالــقـسم مــديـرا (2) دراسـاتr يـكــلـفـان كل في
الفرع الصناعي الذي يخصه باIهام اIشتركة اآلتية :

- تـنـفيـذ االسـتـراتـيـجـيـات والسـيـاسـات الـصـنـاعـية
rللفروع

- ضــمــان أعـــمــال الــتـــنــســيـق داخل الــقـــطــاعــات  ومــا
rبينها

rتنفيذ برامج تنمية الفروع -
- ضــمـــان مــتـــابــعــة الـــنــشـــاطــات اIـــرتــبـــطــة بـــالــفــرع

rوإعداد احلصائل
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يـلـحـق بـالـقــسم مـديـرا (2) دراســاتr يـكــلـفـان بــاIـهـام
اآلتية :

- ضـمـان تـنـفـيـذ سـيـاسـات وبـرامج تـرقـيـة وتـطـوير
rالنشاطات الصناعية والتكنولوجية اجلديدة

rعلومات اخلاصة بالتكنولوجيات اجلديدةIإعداد ا -
- الـــــتــــــقـــــيـــــيـم الـــــدوري لـــــلـــــنــــــشـــــاطـــــات اIـــــتــــــعـــــلـــــقـــــة
بــالـــتــكــنــولــوجــيــات اجلــديــدة ومـــدى إدمــاجــهــا في الــقــطــاع

rالصناعي
- إعداد مذكرة ظرفـية حول التكنولوجيات اجلديدة

rومدى إدماجها في النشاطات الصناعية
Xتـــنـــفـــيــذ كـل تــدبـــيـــر من شـــأنه تـــســهـــيل و تـــمـــكــ -

اIتعاملX من الولوج إلى التكنولوجيات اجلديدة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

rــديـريــة الـعـامــة لـلــتـنـافــسـيــة الـصـنــاعـيـةIا : rــديـريــة الـعـامــة لـلــتـنـافــسـيــة الـصـنــاعـيـةIـادة 3 : اIـادة اIا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- ترسيخ اجلودة والتنافسية في الفروع الصناعية
rنجمية والسهر على حتديثهاIوا

- إعــداد ومـــتـــابـــعــة تـــطـــبـــيق الـــتــشـــريع والـــتـــنــظـــيم
اIتعلقX بالـتقييس واIلكية الصناعية والقياسة واألمن

rالصناعي
Xاقـــتـــراح كل تـــدبـــيـــر من شـــأنـه تـــســـهــيـل وتـــمـــكــ -

rمن احلصول على االبتكارات XتعاملIا
rالسهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع -

- ترقية قدرات االبتكار الصناعي.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثالثة (3) أقسام:

1  -  - قـــسم اجلـــودة واألمـن الـــصـــنـــاعيr قـــسم اجلـــودة واألمـن الـــصـــنـــاعيr ويـــكـــلف عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

XتـعلـقIـشاركـة في إعداد الـتشـريع والتـنظـيم اIا -
بــالـــتـــقـــيـــيس واIـــلـــكـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــقـــيـــاســـة  واألمن

rالصناعي والسهر على تطبيقهما
- تـشجيع  ترقـية  اإلشهاد عـلى مطابقـة  اIنتوجات

rالصــناعية وجودتها وضبط مقاييس  لذلك
- ضـــمــان مــتــابــعـــة الــتــعــاون الـــتــقــني مـع الــهــيــئــات
الــدولـــيـــة فـي مــيـــدان اIـــلـــكـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــتـــقـــيـــيس

rوالقياسة واالعتماد
- مـتـابعـة أنـشطـة اIـؤسسـات حتت الـوصايـة اIـكلـفة

 rلكية الصناعية والتقييس والقياسة واالعتمادIبا

- اIـســاهــمـة فـي إعـداد وتــنــفـيــذ الــبـرنــامج الــوطـني
لـتــأهــيل اIــؤســســات وضــمـان مــتــابــعــة تـطــبــيــقه والــقــيـام

rبتقييمه
- تـنـفـيـذ الــتـدابـيـر الـتي من شـأنـهـا حتـديث قـدرات

اإلنتاج واإلنتاجية لدى اIؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

rويكـلف على اخلـصوص rناولةIقسم اإلدمـاج وا rناولةI4  - - قسم اإلدمـاج وا
�ا يأتي :

- اقـتراح االسـتـراتـيجـيـات والـسيـاسـات الـعمـومـية
rناولةIلتطوير اإلدماج وا

rناولةIإعداد برامج تطوير اإلدماج وا -
-  اقـتـراح الــتـدابـيـر واألعــمـال الـرامــيـة إلى ضـمـان

تطوير اإلدماج و اIناولة.
ويدير القسم رئيس قسم. 

يـلحـق بالـقسم مـديرا (2) دراسـات يكـلفـانr كل فيـما
يخصهr باIهام اآلتية :

- تـنـفـيـذ االسـتـراتـيـجـيـات والـسـيـاسـات الـعـمـومـيـة
لتـطوير اإلدماج واIـناولة و كـذا برامج التطـوير اIتـعلقة

rبها
rناولةIعلومات اخلاصة باإلدماج واIحتضير ا -

- الـتــقــيـيم الــدوري لــلـنــشـاطــات اIــتـعــلــقـة بــاإلدمـاج
rناولةIوا

rناولةIإعداد مذكرة ظرفية حول اإلدماج وا -
- ضــمـــان أعـــمــال الـــتـــنــســـيق داخل الـــقـــطــاعـــات ومــا

بينها لتطوير اإلدماج واIناولة. 
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

5  - - قــسـم الــتــكــنــولـــوجــيــات اجلــديــدةr قــسـم الــتــكــنــولـــوجــيــات اجلــديــدةr ويــكــلف عــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- اقــتـــراح االســتــراتــيــجــيــات الــعـــمــومــيــة لــتــطــويــر
rالتكنولوجيات اجلديدة

- إعـداد سيـاسـات وبـرامج تـرقيـة و تـطـويـر وإدماج
rالتكنولوجيات الصناعية اجلديدة

Xاقـتـراح األعـمال الـتي مـن شأنـهـا تـرقـيـة و تـثـم -
الـقـدرات الـصنـاعـيـة اIـتوفـرة في مـجـال الـتكـنـولـوجـيات

rاجلديدة
Xاقـــتـــراح كل تــدبـــيـــر من شــأنـه تــســـهــيـل و تــمـــكــ -

اIتعاملX من الولوج إلى التكنولوجيات اجلديدة.
ويدير القسم رئيس قسم.
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- اIــســاهــمــة في تــطــويـر بــرامـج تــدريس االقــتــصـاد
rالصناعي

- تـــرقـــيـــة  الـــتـــكـــويـن وحتـــســـX اIـــســـتـــوى في مـــهن
الـصـنـاعةr بـاالتـصـال مع الـهـيـئـات اIـعـنـيـةr وتـطويـر ذلك

ودعمه.
ويدير القسم رئيس قسم.

يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان �ا يأتي :
- تـــــــوقـع اIـــــــهـن واالخـــــــتـــــــصـــــــاصــــــــات الـــــــضـــــــروريـــــــة

rالحتياجات التنمية الصناعية
- ترقية التكوين في مجال التسييرr باالتصال مع

rعنيةIالهيئات ا
- مــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات الــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومــيـــة حتت

rكلفة بالتكوينIالوصاية وا
- تـــعــزيــز قـــدرات الــتـــكــوين اIـــتــواصل في الـــقــطــاع

rالصناعي
- ترقية وتعزيز العالقات بX اIؤسسة واجلامعة.

يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم االبتكارr قسم االبتكارr ويكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

rتطوير قدرات االبتكار الصناعي  -
-  اقـــــتـــــراح ســــيـــــاســـــات وبــــرامـج تــــطـــــويـــــر قــــدرات
االبـــتـــكــار ومـــتـــابــعـــة تـــنــفـــيـــذهـــاr بــاالتـــصـــال مع األطــراف

rعنيةIا
- اIـساهـمـة في وضع الـنـظام الـوطـني لالبـتـكار في

اIيدان الصناعي.
ويدير القسم رئيس قسم. 

يلحق بالقسم مديرا (2) دراساتr يكلفان �ا يأتي :
rتنفيذ سياسات وبرامج االبتكار -

rؤسساتIنشر نتائج البحوث باجتاه ا  -
rؤسساتIترقية االبتكار كعامل لتطوير ا  -

-  تــصـــمــيم بــرنـــامج تــرقـــيــة األنــشـــطــة الــصـــنــاعــيــة
rاجلديدة و تنفيذه

- حتديـد الـفروع الـصـناعـيـة ذات القـدرة االبـتكـارية
rالكبيرة وتنظيم تثمينها

-  الـســهـر عـلـى وضع مـراكــز تـقـنــيـة صـنــاعـيـة أو أي
هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير.

يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

- اIـساهـمة في األعـمال الـراميـة إلى حمـاية الـبيـئة
واIـــشـــاركـــة في إعـــداد اIـــقـــايـــيس الـــبـــيـــئـــيـــة اIـــرتـــبـــطـــــة

بالصناعة.
ويدير القسم رئيس قسم. 

r يــــلــــحـق بــــالــــقــــسم أربــــعــــة (4) مــــديــــري دراســــات
يكلفون �ا يأتي :

- اقــتـــراح الــعـــنــاصـــر الــتـــقــنـــيــة الـــضــروريـــة إلعــداد
الــنــصـــوص الــتــنـــظــيــمــيـــة اIــتــعـــلــقــة بـــالــتــقــيـــيس وضــبط
األنـــشــطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة وكـــذا تــرقـــيـــة جـــودة اIـــنـــتـــوجــات
الــصــنــاعـــيــة واألمن الـــصــنــاعيr بـــاالتــصــال مع الـــهــيــئــات

rعنيةIا
rشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييسIا -

rقاييس البيئيةIشاركة في إعداد اIا -
rالسهر على تنفيذ برنامج القياسة و تقييم أثره -
Xـؤسـســات الـعـامــلـة عــلى حتـسـIتـرقـيــة وتـدعـيـم ا -

rنتوجات الصناعية الوطنيةIجودة ا
- اIـــســــاهـــمـــة فـي تـــســــيـــيـــر الــــعالقــــة مع الـــهــــيـــئـــات
واIـــنـــظــمـــات الـــوطـــنـــيــة و الـــدولـــيـــة في مـــيــدان الـــبـــنـــيــة

rالتحتية للجودة
- تـــنـــســـيـق و تـــنــفـــيـــذ بـــرامـج الــتـــعـــاون فـي مـــيــدان

rالبنية التحتية للجودة
rترقية اجلودة في قطاع الصناعة -

- الـسهـر عـلى تـنـفـيـذ األحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اIـتـعـلـقة
بـــإدراج اخملــــطـــطـــات الــــداخـــلــــيـــة لــــلـــتــــدخل والــــســـهــــر عـــلى

rاعتمادها
- الـسهـر عـلى تـنـفـيـذ األحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اIـتـعـلـقة
بــتــقـيــيم اIــطــابـقــةr وال ســيــمـا مــنــهـا الــقــيــاسـة واالعــتــمـاد

rستهلكIؤسسات و حماية اIواجلودة واألمن في ا
- اIـسـاهـمـة في حتـديـد مـخـطـطـات الـتـكـوين لـفـائـدة

rستخدمةIالقطاعات ا
- السـهر علـى نشـر اIعـلومة وإعـداد برامـج االتصال
لــتــرويج احلــلــول اIـعــتــمــدة من طــرف الــهـيــئــات اخلــاضــعـة

للوصاية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

2  - قـسم تـثمـX اخلـبـرات والتـسـيـيرr - قـسم تـثمـX اخلـبـرات والتـسـيـيرr ويـكلـف على
اخلصوصr �ا يأتي :

- الــســهــر عــلى حتــســـX وتــطــويــر قــدرات الــتــكــوين
rوالتسيير في القطاع الصناعي
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يلحـق  بالقـسم أربعة (4)  مديـري دراساتr يكـلفون
�ا يأتي : 

- الـــقـــيــام �ـــهـــام مـــتـــابــعـــة اIـــؤســـســـات الــعـــمـــومـــيــة
rكلفون بهاIالصناعية  ا

- الـــــتـــــأكــــــد من احملـــــافـــــظــــــة عـــــلى مـــــصــــــالح  الـــــدولـــــة
rؤسسات  الصناعيةIساهمة في  اIا

- إعداد  تقرير دوري حول تطوّر القطاع  العمومي
الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.

- ضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة حتـــويـالت حـــســـاب أو حـــســـابــات
الــتـخــصـيص اخلــاص اIـوجــهـة إلى دعم عــمـلــيـات الــشـراكـة

r واخلوصصة
- حتـــضـــيـــر  بـــرنـــامـج  فـــتح  رأســـمـــال  اIـــؤســـســـات
الــعـــمـــومــيـــة االقـــتــصـــاديـــة وخــوصـــصـــتــهـــاr بـــاالتـــصــال مع

rعنيةIاألطراف ا
- تـــــقــــيــــيم اIـــــشــــاريع واالقــــتـــــراحــــات الــــصــــادرة عن
اIـــؤســـســـات الــــعـــمـــومـــيـــة االقــــتـــصـــاديـــة فـي مـــجـــال  فـــتح

الرأسمال   والشراكة.
يساعد  كل  مدير  دراسات  رئيسا  (2)  دراسات .
2  - - قسم تـرقيـة الـشراكـة وإعـادة االنتـشارrقسم تـرقيـة الـشراكـة وإعـادة االنتـشارr ويـكلف

على اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــرقـــيــــة الـــشـــراكـــة بـــX اIـــؤســــســـات الـــعـــمـــومـــيـــة

rواألجانب Xاخلواص اجلزائري XتعاملIالصناعية وا
- وضـع بـرنـامج شــراكـة بــX اIـؤسـســات الـعـمــومـيـة

rواألجانب Xاخلواص اجلزائري XتعاملIالصناعية وا
- إعـــداد بـــرنـــامج تـــطـــويـــر وإعــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطــاع

العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه.
ويدير القسم  رئيس قسم.

يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان �ا يأتي :
- اقـــتـــراح وتـــنـــفـــيـــذ كل تــــنـــظـــيم من شـــأنه تـــعـــزيـــز
تنـافـسيـة وفـعالـيـة اIؤسـسـاتr وال سـيمـا مـنهـا تـلك التي
تــكــمـن فــيــهــا قــدرات قــويـة لـإلنــدمــاج مــا بــX الــقــطــاعـات

rوتنافسية  في األسواق
rـؤســســـاتIا Xحتـفــيـــز وتــأطــيـــر الــشـراكــــات بــ -
وال سـيــمـا بـX اIـؤســسـات الـعـمــومـيـة واخلـاصــة ومـتـابـعـة

تنفيذها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

اIادة اIادة 5 : اIديرية العامة للمناجمr : اIديرية العامة للمناجمr وتكلف �ا يأتي:
- اIساهمة في حتـديد سياسة اIنـشآت اجليولوجية
rوالسهر على تنفيذها XنجميIوالبحث  واالستغالل ا

اIادة اIادة 4 : : اIديـرية العـامة لتـسييـر القطاع الـعمومياIديـرية العـامة لتـسييـر القطاع الـعمومي
التجاريrالتجاريr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- اقـتــراح كل تــدبــيـر من شــأنه تــطــويـر اIــؤســسـات
rمردوديتها Xالعمومية االقتصادية وحتس

- اقــــــتــــــراح كل تــــــدبــــــيــــــر {ـــــكّـن مـن رفع مــــــســــــتـــــوى
مـــســـاهـــمـــات الـــدولـــة في رأســـمـــال اIـــؤســـســـات الـــتـــابـــعــة

 rللقطاع العام الصناعي
-  مــــتــــابــــعـــــة نــــشــــاطــــات اIــــؤســــســــات الــــعــــمــــومــــيــــة

rالصناعية والسهر على احملافظة على مصالح الدولة
- تـــرقـــيــــة الـــشـــراكـــة بـــX اIـــؤســــســـات الـــعـــمـــومـــيـــة

rؤسسات اخلاصة اجلزائرية أو األجنبيةIالصناعية وا
- اقــتــراح بــرنـــامج شــراكــة اIــؤســســـات الــعــمــومــيــة

rالصناعية والسهر على تطبيقه
rتنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة -

- اقتراح وتنفيـذ التدابير الضرورية إلعادة هيكلة
وإعادة انتشار اIؤسسات العمومية االقتصادية.

:(2) Xويديرها مدير عام وهي تشتمل على قسم  
1 - - قــسـم مـــتــابـــعـــة مـــســاهـــمـــات الـــدولــة وعـــمـــلـــيــاتقــسـم مـــتــابـــعـــة مـــســاهـــمـــات الـــدولــة وعـــمـــلـــيــات

اخلوصصةr اخلوصصةr ويكلف على اخلصوصr �ا  يأتي :
- ضــمــان  مـتــابــعـة مــســاهـمــات الــدولـة  فـي الـقــطـاع

rالعمومي الصناعي
-  دعم  ومــسـانـدة  تــطـويـر  اIــؤسـســات  الـعـمــومـيـة

rالصناعية
- الـسـهــر عـلى رفع مـســتـوى مـسـاهــمـات الـدولـة في

rؤسسات  العمومية  الصناعيةIا
-  تــقــيــيم  الــنــشـــاطــات  اIــتــعــلــقــة  بــالــقــطــاع الــعــام

rالصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها
- تـمـثــيـل الـوزيـرr كـلــمـا اقـتـضـت احلـاجـة ذلكr عـلى
مـــســــتـــوى هــــيـــئـــات اإلدارة والــــتـــســـيــــيـــر في اIــــؤســـســـات

rالعمومية االقتصادية
- متابـعة  الـتزامـات األطراف في  تـنفـيذ  الـشراكة
واخلـــوصــــصـــة واقـــتــــراح أي  تـــدبـــيــــر  يـــرمي إلـى حـــمـــايـــة

rمصالح الدولة  في  هذا  الشأن
- إعـداد  احلــصـيـلــة  االقـتــصـاديـة واIــالـيــة لـعـمــلـيـات

rالشراكة  واخلوصصة
- اIـــــــشــــــاركــــــة فـي اIــــــفــــــاوضــــــات وإعــــــداد الـــــــوثــــــائق

التعاقدية اIرتبطة  بعمليات الشراكة أو اخلوصصة .
ويدير القسم رئيس قسم .
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يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان �ا يأتي :

- مــتــابــعـــة الــنــشــاطــات اIـــنــجــمــيــة واIـــســاهــمــة في
rتطويرها

- اIشـاركة في صياغـة التنـظيم واIقـاييس اIتـعلقة
rنجمي  والسهر على تطبيقهاIبالنشاط ا

- إعـــداد  الــتالخـــيص حــول الـــتــطــور الـــتــكـــنــولــوجي
rللفرع ومتابعتها

- احلـــرص عــــلى احملـــافـــظــــة عـــلى األمالك اIــــنـــجـــمـــيـــة
واالسـتـغالل الـعـقالني لـلــمـواقع واIـكـامن اIـنـجـمـيـة وأخـذ

rاالعتبار Xستدامة بعIمباد¨ التنمية ا

- مــعـاجلــة اIـلـفــات اIـتــعـلـقــة بـإيــداع اIـواد اIـتــفـجـرة
rواستيرادها

- مـــــتــــابـــــعـــــة تـــــطـــــور اســــتـــــهـالك اIــــواد اIـــــتـــــفـــــجــــرة
r واستعمالها

- اIــشـاركـة في إعـداد الـنــصـوص الـتـنـظــيـمـيـة الـتي
حتكم النشاطات والسهر على احترامها.

rـــديـــريـــة الـــعـــامــة لـــتـــرقـــيـــة االســـتـــثـــمــارIاrـــديـــريـــة الـــعـــامــة لـــتـــرقـــيـــة االســـتـــثـــمــارIــادة 6 : : اIــادة اIا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعــــداد واقـــتـــراح عــــنـــاصـــر الــــســـيــــاســـة الـــوطــــنـــيـــة
rلالستثمار والسهر على تنفيذها

- الــقــيـــام بــكل مـــســعى يــهـــدف إلى حــشــد وتـــشــجــيع
جتـــســيــد اIـــشــاريـع االســتــثـــمــاريـــة ذات األهــمــيـــة اخلــاصــة

 rوجهة للتصديرIبالنسبة  لالقتصاد الوطني و/أو ا

- الــــســــهــــر عـــــلى انــــســـــجــــام الــــتــــدابـــــيــــر واألنــــظــــمــــة
الــتـــحــفـــيــزيــة  فـي مــجــال تـــطــويــر االســـتــثــمـــار واقــتــراح

rالتحسينات الضرورية

 - اIـــبــــادرة بـــكل تــــدبـــيـــر مـن شـــأنه حتــــســـX مـــنـــاخ
 rاالستثمار

- ضـمــان مـتـابـعــة الـسـيــر احلـسن لـلــمـؤسـسـات حتت
rكلفة بالعقار وترقية االستثمارIالوصاية ا

- إعــداد اسـتـراتـيـجــيـات وسـيـاسـات تــطـويـر الـبـنى
التحتية الصناعية واللوجستية واألقطاب الصناعية.

ويديرها مدير عام وتشتمل على ثالثة (3) أقسام:

1  -  - قـــــسـم جـــــاذبـــــيـــــة االســـــتـــــثـــــمــــارr قـــــسـم جـــــاذبـــــيـــــة االســـــتـــــثـــــمــــارr ويـــــكـــــلف عـــــلـى
اخلصوصr �ا يأتي :

XــتـعــلــقـIضــمــان انـســجــام الـتــشــريع والــتـنــظــيم ا -
rXباالستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحس

- اقــتـــراح الــتــدابـــيــر الــتـــشــريــعـــيــة والــتـــنــظــيـــمــيــة
اIـتعـلـقة بـالـنشـاطـات اIنـجمـيـة وشبه اIـنـجمـيـة والسـهر

rعلى تطبيقها
- تـنسيق نشـاطات الدولة والـهيئات الـعمومية في
مـــجــال اIــنـــــشــآت اجلـــيــولــوجـــيــة والــبـــحــث اجلــيـــولــوجـي

rنجميIنجمي واالستغالل اIوا
: (2) Xويديرها مدير عام وتشتمل على قسم

ويـكـلف  rــعـدنــيـةIــوارد اIقــسم اجلــيـولــوجــيـا و ا -  rــعـدنــيـةIــوارد اI1  - قــسم اجلــيـولــوجــيـا و ا
على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعداد سـيـاسـة تطـويـر اIـوارد اIـعدنـيـة وتـثمـيـنـها
rواحملافظة عليها  والسهر على تنفيذها

- اIـسـاهـمة فـي إعـداد بـرامج اIـنـشـآت اجلـيـولـوجـية
rوالسهر على تنفيذها

- اIـبـادرة بـإعـداد الـنـصـوص الـقـانـونـيـة واIـسـاهـمـة
rفيها و السهر على تطبيقها

- إعداد التالخيص حول نشاطات الفرع.
ويدير القسم  رئيس قسم.

يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان �ا يأتي :
- صـياغة سيـاسة تثمـX اIوارد اIعدنـية و احملافظة

rعليها  و احلرص على تطبيقها
- اIسـاهمـة في إعداد الـنـصوص الـقانـونيـة اIتـعلـقة

rعدنيةIوارد اIبتطوير  ا
- مــــتـــابــــعــــة تــــطــــور وآفـــاق أســــواق اIــــواد  األولــــيـــة

rعدنيةIوا
rنشآت اجليولوجيةIساهمة في إعداد برامج اIا -

- ضـــمــان مــتـــابــعـــة إجنــاز بــرامـج الــبــنـى الــتــحـــتــيــة
rاجليولوجية

rتنسيق نشاطات التكوين لنشاطات الفرع -
 2  - قــــــسـم  اIـــــــنــــــاجـم واحملــــــاجــــــرr - قــــــسـم  اIـــــــنــــــاجـم واحملــــــاجــــــرr ويــــــكــــــلـــف عــــــلــى

اخلصوص �ا يأتي :
- اIـــســـاهـــمــة فـي حتـــديــد ســـيـــاســة تـــطـــويـــر اIــنـــاجم

rنجمية والسهر على تنفيذهاIواحملاجر  والصناعة ا
- اقـتراح التـدابيـر التشـريعـية والـتنظـيمـية  التي

rنجميةIنجمية وشبه اIحتكم النشاطات ا
- ضـــمــــان مـــهــــام الـــيــــقـــظــــة ومـــتــــابـــعــــة الـــنــــشـــاطـــات

  rنجميةIنجمية والشبه اIا
- إعداد التالخيص حول نشاطات الفرع.

ويدير القسم  رئيس قسم.
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- جــمع اIــعــلـومــة اخلـاصــة بــاIـشــاريع االســتــثـمــاريـة
الكبرى ومعاجلتها وتوزيعها.

يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3  - قـــسم تـــطـــويـــر الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيــة - قـــسم تـــطـــويـــر الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيــة
والـــلــــوجـــســــتـــيــــة واألقـــطــــاب الـــصــــنـــاعــــيـــةrوالـــلــــوجـــســــتـــيــــة واألقـــطــــاب الـــصــــنـــاعــــيـــةr ويــــكـــلـف عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- اIساهمـة في حتسX شروط احلصـول على العقار

rاالقتصادي
- الـسـهر عـلى إنـشـاء وحسـن سيـر ومـتـابعـة هـيـئات

rالوساطة وضبط سوق العقار االقتصادي
- تــنــفــيــذ بــرنــامج تــطــهــيـر وإعــادة تــأهــيل وتــرقــيـة
وتـسـيـيـر اIـنـاطـق الـصـنـاعـيـة ومـنــاطق الـنـشـاط وضـمـان

rناطقIومتابعة تسيير وظروف عمل هذه ا Xحتس
-  تـشـجـيع إنشـاء مـنـاطق صنـاعـيـة جديـدة ومـناطق
نـــشــاط مـــرتــبـــطــة بـــالــتـــنــمـــيــة الـــصــنـــاعــيـــة واIــؤســـســات

rتوسطةIالصغيرة وا
-  اقـــتـــراح وضـــمـــــان تــنـــفــيـــــذ االســـتــراتـــيــجـــيــــات
والــســيـاســــات الــعــمـومــيــــة لـتــنــمــيـــة الــبــنـى الــتـحــتــيــة

rالصناعيـة واللوجيستية واألقطاب الصناعية
-  اقتراح برامج تطويـر البنى التحتـية الصناعية

rواللوجيستية واألقطاب الصناعية
Xاقتراح األنـشطـة التي من شـأنهـا تطـوير وتـثم -
الـبــنى الــتـحــتــيـة الــصــنـاعــيــة والـلــوجــيـســتــيـة واألقــطـاب

الصناعية.
ويدير القسم رئيس قسم.

يــلـحـق بـالــقـسم مــديـرا (2) دراسـات يـكــلـفـانr كل في
اجلانب الذي يخصهr باIهام اآلتية :

XـتـعـامـلـIتـسـهــيل احلـصـول عـلى الـعـقـار لـفـائـدة ا  -
Xتـوسطـة وحتسIـؤسسات الـصغـيرة واIوا Xاالقتصـادي

rتعلقة بهIالظروف ا
- مـــتــابــعـــة تــســيــيـــر اIــنــاطق الـــصــنــاعــيـــة ومــنــاطق

rالنشاط و كذا شروط تطهيرها و إعادة تأهيلها
- ضـــمــان تنفـيــذ االستــراتيجيــات والسياســات
الـعموميــة وبرامــج تـنميــة البـنـى التحتيـة الصناعيــة

rواللوجيستية واألقطاب الصناعية
-  إعـــداد مـــذكــــرة ظـــرفـــيـــة حـــول الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة

الصناعية واللوجيستية واألقطاب الصناعية.

يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

-  تــنـــظــيم وتـــرقــيـــة الــعالقـــات مع أوســـاط األعــمــال
اجلــــــزائـــــــريــــــX واألجــــــانـب من أجـل جــــــذب االســـــــتــــــثــــــمــــــار

rوتطويرالنشاطات الصناعية

-  اقـتــراح كل تـدبـيـر يــتـعـلق بــاالسـتـثــمـار الـوطـني
واألجـــنـــبـي قـــصــــد تـــنـــمــــيـــته وجــــاذبـــيـــتـه وانـــســـجــــامه مع

rالسياسة االقتصادية للحكومة

- التـقييم الـدوري حلجم وبـنية االسـتثمـار الوطني
واألجنبي.

  ويدير القسم رئيس قسم.

يـلـحــق بـالـقســـم ثالثة (3) مـديـري دراسات يـكـلـفون
�ا يأتي :

- اIـــســــاهـــمــــة في إعـــداد الــــنـــصــــوص الـــتــــشـــريــــعـــيـــة
والــتـنـظـيـمــيـة اIـتـعـلــقـة بـاالسـتـثـمــار ومـتـابـعـة تــطـبـيـقـهـا

rجاذبية االستثمار وتقييم حجمه وبنيته Xوحتس

Xــوجـه لــلــمــتــعــامــلــIضــمـــان تــرقــيــة االســتــثــمــار ا -
.Xو دولي Xوحاملي مشاريع وطني Xاالقتصادي

يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

2  -  - قسم اIشاريع الـكبرى واالستثمارات اIباشرةقسم اIشاريع الـكبرى واالستثمارات اIباشرة
األجنبيةrاألجنبيةr ويكلف على اخلصوصr �ا يأتي:

- الــقــيـــام بــكل مـــســعى يــهـــدف إلى حــشــد وتـــشــجــيع
جتـــســيــد اIـــشــاريـع االســتــثـــمــاريـــة ذات األهــمــيـــة اخلــاصــة

rوجهة للتصديرIبالنسبة  لالقتصاد الوطني و/أو ا

- السـهـر عـلى تكـفل الـقـطـاعات أو الـهـيـئات اIـعـنـية
r شاريعIبأصحاب ا

rباشرة األجنبيةIمرافقة االستثمارات ا -

- اإلشراف عـلى اIفاوضـات اIتـعلقـة باIزايـا اخلاصة
التي يطلبها اIستثمرون.

يدير القسم رئيس قسم.

يـلــحق بــالـقــسم ثالثـة (3) مـديــري دراسـات يـكــلـفــون
�ا يأتي :

- تــنـظــيم مــتـابـعـة اIـشـاريع االسـتـثـمـاريـة الـكـبـرى
والـــــســـــهـــــر عـــــلى إجنـــــازهـــــاr بـــــاالتـــــصـــــال مع الـــــقـــــطـــــاعــــات

 rعنيةIوالهيئات ا

- اIـشـاركة فـي اIفـاوضـات اIتـعـلقـة بـاIزايـا اخلـاصة
rمنوحة للمستثمرينIا

- ضــمــان مــتـابــعــة تــنــفـيــذ قــرارات اجملــلس الــوطـني
 rلالستثمار
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rــتــوســطــةIــؤســســات الــصــغـــيــرة واIقــسم دعـم ا rــتــوســطــةIــؤســســات الــصــغـــيــرة واI2 -  -  قــسم دعـم ا
ويكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

 - اقــــتـــراح كـل تـــدبـــيــــر من شــــأنه الـــتــــشـــجـــيـع عـــلى
حتـــســــX وتـــطــــويـــر تــــنـــافــــســـيــــة اIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة
واIــتـــوســـطــة مـن أجل تــرقـــيـــة اIــنـــتـــوج الــوطـــني وجـــعــله

rمطابقا للمقاييس الدولية
 - اقتراح كل تدبـير من شأنه تسهيل احلصول على
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة من طــرف اIــؤســســات الــصــغــيــرة

rتوسطةIوا
- اIــشــاركــة في إعــداد ســيـــاســات تــكــوين وتــســيــيــر
اIــوارد الــبــشــريـة لــلــقــطــاع وتـشــجــيع اإلبــداع  واالبــتــكـار

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIوالعصرنة  لدى ا
 -  الــسـهـر عـلى وضع نـظــام إعالمي اقـتـصـادي يالئم
اIـؤسسـات الـصغـيـرة واIـتوسـطـة باالتـصـال مع الهـيـئات

اIعنية. 
ويدير القسم رئيس قسم. 

يـلــحق بــالـقــسم ثالثـة (3) مـديــري دراســات يـكــلـفـون
�ا يأتي :

- تـرقــيــة وحتـســX وتـطــويــر تـنــافــسـيــة مــنـتــوجـات
r توسطةIؤسسات الصغيرة واIا

- مـــتـــابـــعـــة تـــخـــصـــيص صـــنـــاديق الـــدعـم والـــضـــمــان
rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIوجهة إلى اIا

- تــــوفــــيــــر الــــشــــروط الــــضـــــروريــــةr بــــاالتــــصــــال مع
القطـاعات والهـيئات اIـعنية لـتسهـيل حصـول اIؤسسات
الــصـغـيـرة واIـتــوسـطـة عـلى الـصــفـقـات الـعـمــومـيـةr طـبـقـا

rعمول بهIللتنظيم ا
- مــســاعــدة اIــؤســسـات الــصــغــيــرة واIــتــوســطــة في

مجال التسيير والتكوين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

اIـادة اIـادة 8 : اIــديـريــة الـعــامـة لــلـيــقـظــة االسـتــراتـيــجـيـة : اIــديـريــة الـعــامـة لــلـيــقـظــة االسـتــراتـيــجـيـة
rوتــكـلــف عــلـى اخلــصـــوص rوالــدراســات وأنـظــمــة اإلعالمrوالــدراســات وأنـظــمــة اإلعالم

�ا يأتي :
- اIـــبــــادرة بــــكل دراســــة اســــتـــشــــرافــــيــــة مـــرتــــبــــطـــة

rتعلقة بالقطاعIبأنشطة الفروع ا
- ضــــــمـــــان مــــــتـــــابــــــعــــــة تـــــطــــــور اجتـــــاهــــــات األســـــواق
الــصــنـــاعــيــة اIــتــعـــلــقــة �ــخــتـــلف نــشــاطــات الـــقــطــاع عــلى

rستويات الوطنية واجلهوية والدوليةIا
- الــســهـر عــلـى تــكــوين بــنك مــعــطــيــات حــول تــطـور

rالقطاع

7 : اIـديــريــة الــعــامــة لــلـمــؤســســات الــصــغــيـرة : اIـديــريــة الــعــامــة لــلـمــؤســســات الــصــغــيـرة اIـادة اIـادة 
واIتوسطةrواIتوسطةr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- تــــشــــجــــيع بــــروز مــــحـــيـط يـــضــــمـن لـــلــــمــــؤســــســـات
Xـــتــــوســــطــــة الــــدعم والــــدفع الــــضــــروريـــIالــــصــــغــــيــــرة  وا

rلترقيتها   وتطويرها
 - إعــــداد بـــرنـــامج  تــــأهـــيل اIـــؤســــســـات الـــصـــغـــيـــرة

rتوسطة وضمان تنفيذهIوا
 - الـسـهـر عـلى الـتخـصـيص احلـسن لـصـنـاديق الدعم
والضـمـان من أجل تـسـهـيل حـصـول اIـؤسـسـات الـصـغـيرة

rتوسطة على تمويالت مالئمةIوا
 - الــسـهــر عـلـى وضع مـنــظـومــة إعالمــيـة اقــتـصــاديـة
مالئمـة للـمؤسـسـات الصـغيـرة واIتـوسطـةr باالتـصال مع

الهيئات  اIعنية.
ويــديــر اIــديــريــة الــعــامــة مــديــر عــام وتــشــتــمل عــلى

: (2) Xقسم
rتـوسـطةIـؤسـسـات الصـغـيـرة واIقـسم تـرقـية اrتـوسـطةIـؤسـسـات الصـغـيـرة واI1  -  - قـسم تـرقـية ا

ويكلف على اخلصوصr �ا يأتي :  
- تــشــجــيع إنــشــاء مــؤســســات صــغــيــرة ومــتــوســطــة

rجديدة وتوسيع مجال نشاطها
- وضـع إطـــــــار تــــــشـــــــاور مـع احلــــــركـــــــة اجلـــــــمــــــعـــــــويــــــة
ومــــنـــــظـــــمـــــات أربـــــاب أعــــمـــــال اIـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة

rتوسطةIوا
- اIــــبـــــادرة بـــــكل  تـــــدبـــــيـــــر من شـــــأنه إقـــــامـــــة إطــــار
لــلــتـــنــســيق مـع اجلــمــاعــات احملـــلــيــة قـــصــد تــســهـــيل إنــشــاء
وتـــرقــيـــة وتــطـــويـــر اIــؤســـســـات الــصـــغــيـــرة واIـــتــوســـطــة

 rوتنفيذ ذلك
- اIــشـــاركــة في إعـــداد بــرنـــامج تــأهـــيل اIـــؤســســات

الصغيرة واIتوسطة والسهر على تنفيذه.
ويدير القسم رئيس قسم.

يلـحق بالقسم ثالثة (3) مديرين لـلدراسات يـكلفون
�ا يأتي :

- تـــوفــــيـــر شـــروط تــــهـــدف إلى تــــرقـــيـــة مــــؤســـســـات
rصغيرة ومتوسطة جديدة

- اIـشــاركـة فـي أشـغــال وأعـمــال الــتـرقــيـة الــصـادرة
عن هــيــئــات الــتـشــاور والــتــنــسـيـق مع اجلــمـاعــات احملــلــيـة
واحلـركـة اجلمـعـويـة ومنـظـمـات أربـاب  أعمـال اIـؤسـسات

rتوسطةIالصغيرة وا
- ضـمــان مــتـابــعــة تــطـبــيق وتــقـيــيم بــرنــامج تــأهـيل
اIـؤسسـات الصغـيرة واIـتوسـطةr بـاالتصـال مع الهـيئات

اIعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
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 rمتابعة تطور أنشطة القطاع -
- الــــــــتــــــــأكــــــــد مـن وضـع كل تــــــــرتـــــــــيب لــــــــلــــــــيــــــــقــــــــظــــــــة

rاالستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع
- الــــــســـــهـــــر عــــــلى وضـع أنـــــظــــــمـــــة اإلعـالم لـــــلــــــقـــــطـــــاع

وتطويرها.
ويــديــر اIــديــريــة الــعــامــة مــديــر عــام وتــشــتــمل عــلى

 : (2) Xقسم
rقــسم الـيـقــظـة االسـتـراتــيـجـيــة وأنـظـمـة اإلعالم - r1  - قــسم الـيـقــظـة االسـتـراتــيـجـيــة وأنـظـمـة اإلعالم

ويكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
- ضــمـــان الــيــقــظــة االســتــراتــيــجـــيــة وتــرقــيــتــهــا في

rنجميIالقطاع الصناعي وا
- تـكـويـن بـنك مـعــطـيـات خـاص بــاIـعـلــومـة اIـتــعـلـقـة
بــــاIــــيـــــادين االقــــتـــــصــــاديــــة والـــــصــــنــــاعـــــيــــة واIــــنـــــجــــمــــيــــة

rوالتكنولوجية واألسواق
- إقـامـــة شـبــكـة تــبـادل لــلـمــعـلـومــات مع اIــؤسـسـات
والــهــيـئــات اIــكـلــفـة بــاIــعـلــومــة االقـتــصــاديـة والــصــنـاعــيـة

rنجميةIوا
- حتــلـــيل ومــعـــاجلــة اIـــعـــطــيـــات اIــتـــعــلـــقــة بـــالــعـــلــوم
والـــتــكـــنــولـــوجــيـــا الــتـي لــهـــا أثــر في الـــصــنـــاعــة واIـــنــاجم

rواالستثمار وضمان حمايتها ونشرها
- حث اIــؤســـســات عــلى تـــطــويــر قـــدرات في مــجــال
الذكاء االقـتصـادي وذلك بتـسهيل حـصولـها عـلى الوسائل
الــتـي  تــســـمح  لـــهـــا  بـــالــقـــيـــامr عــلـى الــدوامr بـــتـــشـــخــيص
مـواطن ضـعـفـهـا وتـثـمX نـقـاط  قـوتـهـا واسـتـغالل الـفرص

rالتي يتيحها محيطها
-  اIــســـاهـــمــةr بـــاالتـــصــال مـع الــهـــيـــئــات  واألجـــهــزة
اIـــعــنــيــةr في تــصــمــيـم  ووضع جــهــاز لــلــذكــاء االقــتــصــادي

rؤسسةIيسمح  بالتأثير في محيط ا
-  إنـشاء بـنك للـمعـطيـات خاص بـالقـطاع الصـناعي
واIـنــجــمي واIـؤســســات الـصــغـيــرة واIــتـوســطــة وتـرقــيـة

rعنيةIباالتصال مع الهيئات ا  rاالستثمار
-  جمع ونـشر اIعـطيات اإلحـصائيـة اخلاصة بـإنتاج
وتـســويق اIــنـتـوجــات الـصــنـاعــيـة  واIــنـجــمـيـة وكــذا تـلك

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIاخلاصة با
-  إعـداد مــذكـرات إحــصـائــيـة ظــرفـيــة حـول وضــعـيـة
وتــــطـــور الــــقـــطــــاع الــــصـــنــــاعي واIــــنــــجـــمـي واIـــؤســــســـات

rتوسطة وترقية االستثمارIالصغيرة  وا
- الــــــســـــهـــــر عــــــلى وضـع أنـــــظــــــمـــــة اإلعـالم لـــــلــــــقـــــطـــــاع

rوتطويرها

- وضع و تـطويـر نـظم وشبـكـات اإلعالم واIراسالت
اإللـكــتــرونــيـة و أدوات الــتــسـيــيــر واIــسـاعــدة عــلى اتــخـاذ

القرار.
ويدير القسم رئيس قسم.

يـلحـق بالـقسم أربـعة  (4) مـديـري دراساتr يـكلـفون
�ا يأتي :

- اIـبـادرة بـإقـامـة جـهـاز يـقـظـة اسـتـراتـيـجـيـة وذكاء
اقـتــصـادي في مـيـدان الـنـشــاطـات الـصـنـاعـيــة واIـنـجـمـيـة

rXاالقتصادي XتعاملIلصالح ا
- اIــبــادرة بــإقـامــة جــهــاز يــقــظــة اســتــراتــيــجـيــة في

rميدان األسواق الداخلية والدولية
- الـســهــر عـلى نــشـر اIــعــلـومــات الـضــروريـة التــخـاذ
الـــــــــقــــــــــرارات مـن  طــــــــــرف هـــــــــيــــــــــاكـل الـــــــــوزارة واإلدارات

rXاالقتصادي   XتعاملIوا
- إنــــشـــــاء شــــبـــــكــــات تـــــرقــــيـــــة الــــذكـــــاء االقــــتـــــصــــادي
وتـــطـــويـــرهـــاr بـــاالتـــصـــال مـع الـــهـــيـــئـــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات

rXاالقتصادي Xوالفاعل
- الـــــســـــهـــــر عـــــلى جـــــمـع اIـــــعــــلـــــومـــــات اإلحـــــصـــــائـــــيــــة
XــــتـــعــــامـــلـــIالـــضــــروريـــة لــــهـــيـــاكـل الـــوزارة واإلدارات وا

rوحتليلها وطبعها ونشرها   Xاالقتصادي
 -  إجناز و حتيX خـارطة Iواقع أنشطة اIؤسسات

rنجميIذات الطابع الصناعي وا
-  إعداد مـذكرة ظـرفية دوريـة حول وضـعية الـقطاع

rوتطوره
rصالحIحتديد ووضع و متابعة برامج عصرنة ا -

rتطوير أنظمة اإلعالم بالوزارة وتسييرها -
rتطوير التطبيقات القطاعية اخلصوصية -

- ضـمــان إقــامــة الـشــبــكــات اإللـكــتــرونــيـة وشــبــكـات
االتــصــال الــتي تــربط بــX الــهــيــــاكـل اIــركــزيــــة لــلـوزارة
وهــيــاكـلــهــا غـيــر اIـمــركــزة والـهــيــئـات الــتــابـعــة لــلـوصــايـة

rوحمايتها
- تــطـويــر و نــشــر اخلــدمـات عــلى اإلنــتــرنت لــفــائـدة

rXواطنIستثمرين و اIؤسسات و اIا
- القيام �تابعة وحتيX برامج اإلعالم اآللي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

2  - قـــسم الــــدراســـات االقـــتــــصـــاديـــةr  - قـــسم الــــدراســـات االقـــتــــصـــاديـــةr ويــــكـــلـف عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- الــــقــــيــــام بــــكـل دراســــة حــــول األســــواق الــــداخــــلــــيــــة
rوالدولية ذات الصلة  بتطوير نشاطات القطاع
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XديIإعداد استـراتيـجيات تـنمـية  القـطاع عـلى ا -
اIــتــوسط والــبــعــيــد ومــتــابــعــة الــتــنــفـيــذ و إعــداد حــواصل

rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rرتبطة بهاIالتنفيذ ا
 - تـــنــــســــيق عــــمــــلـــيــــات إجنــــاز الـــتــــحــــقـــيــــقــــات لـــدى

rعنيةIمؤسسات القطاع مع الهياكل ا
 - إعـداد تـقـاريـر تــقـيـيم بـرامج  الــتـطـور الـصـنـاعي
واIــنــجــمي  وتــأهـيـل اIــؤسـســات الــصــغــيــرة واIــتــوســطـة
وتــرقـــيـــة االســتـــثـــمــارr بـــاالتـــصــال مـع الــهـــيـــاكل اIــعـــنـــيــة
لــلـوزارة والــهـيــئـات حتت الــوصـايــة والـهــيـئــات الـوطــنـيـة

rعنيةIا
- تـنـظـيـم ومـعـاجلـة مـلـفـات إعــادة هـيـكـلـة اIـؤسـسـات
العمومية االقتـصادية أو تطهيرهاr وتنسيقها واIشاركة

فيها  عند احلاجة.
  يساعد كل مدير دراسات رئيسا  (2) دراسات.

اIـادة اIـادة 9 : مديـريـة الـتـعـاون واالتـصالr : مديـريـة الـتـعـاون واالتـصالr وتـكلـفr على
اخلصوصr �ا يأتي :

- تـنــشـيط وتــنـســيق  عـمــلـيــات الـتـعــاون في اإلطـار
rعنيIباالتصال مع القطاع ا rتعدد األطرافIالثنائي وا

- تـــرقــــيــــة وتــــنـــظــــيم اIــــشــــاركـــة  فـي الـــتــــظــــاهـــرات
االقـتــصـاديــة وعـقـد لــقـاءات رجــال األعـمــالr بـاالتــصـال مع

rعنيIالقطاع ا
- مــــتــــابــــعــــة اتــــفــــاقـــات الــــشــــراكــــة واالنــــضــــمــــام إلى

rنظمات اجلهوية والدوليةIا
- وضع واقــتـــراح اســتــراتــيــجـــيــة اتــصــال ذات صــلــة

 rناجم وتقييم نتائجها وآثارهاIبقطاع الصناعة وا
- اIـــبـــادرة  بـــكل عـــمل أو مـــشـــروع اتـــصـــال يــرتـــبط
بأهداف الـقطاع وتـنفيـذهr و تشجيـع استعـمال التـقنيات

 rتطورةIوالوسائط احلديثة و ا
- اقـــتـــراح كـل تـــدبــــيـــر من شــــأنه جتـــســــيـــد األهـــداف
احملــددة في مــيـــدان تــرقــيـــة الــنــشـــاطــات الــتي يـــبــادر بــهــا

القطاع. 
 يــــديـــر اIــــديـــريــــة مــــديـــرr وتــــشـــتــــمل عــــلى ثالث (3)

مديريات فرعية هي :
أ - اIـديريـة الـفرعــية لـلتـعـــاون الثـنائــيrأ - اIـديريـة الـفرعــية لـلتـعـــاون الثـنائــيr وتـكلــف

على اخلصوصr �ا يأتي : 
- تــســيـــيــر نــشـــاطــات الــتــعـــاون الــثــنـــائي اIــتـــعــلــقــة

rبالقطاع وتنشيطها وتنسيقها
- إعداد تـقييـم دوري حول التـعاون الثـنائي اIـتعلق

rبالقطاع

rبادرة بكل  دراسة  خاصة بالقطاعIا -
 rإجناز دراسات دورية تتعلق بالقطاع  وآفاقه -

- اIـــــبــــــادرة بـــــكل دراســـــة اســـــتـــــشــــــرافـــــيـــــة تـــــرتـــــبط
بنـشاطـات الفـروع اخملتـلفـة وفروع الـنشـاطات الـصنـاعية

rنجميةIوا
- إجنـاز تقـيـيـمات دوريـة لـلـسيـاسـات التـي ينـفـذها

القطاع.
r إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع  -

- إجنــاز حتـقــيــقــات دوريــة حـول الــقــطــاع الــصــنـاعي
واIــنـجـمي واIــؤسـسـات الـصــغـيـرة واIــتـوسـطـة الــتي لـهـا

عالقةr عند االقتضاءr مع الهيئات اIعنية.
ويدير  القسم  رئيس  قسم.

يـلــحق بــالـقــسم ثالثـة (3) مـديــري دراسـات يـكــلـفــون
�ا يأتي :

- الــسـهــر عـلى تــرقـيــة ونـشــر اIـعـلــومـة ذات الــطـابع
الصنـاعي واIنـجمي واالقـتصادي واIـهني والـتكـنولوجي

rتعلقة بالقطاع الصناعيIا
- مـتــابـعــة تـدفــقـات االســتـثــمـارات وتــطـور الــقـطـاع

rاجلهوي والدولي XستويIنجمي  على اIالصناعي وا
- حتـــــلــــيل واســــتـــــغالل كل الـــــتــــقــــاريــــر والــــدراســــات
واIـــذكــرات الــدوريــة اIــتــعـــلــقــة بــالــوضــعـــيــة االقــتــصــاديــة

rواالجتماعية
- إحــصــاء الـدراســات اIــرتـبــطــة �ــجـاالت نــشــاطـات

rالقطاع واستغاللها وحتيينها ونشرها
- الــــقـــــيـــــام بــــأشـــــغـــــال ودراســـــات لـــــلــــتـــــعــــــرف عـــــلى
الـتحويــالت الكـبيــرة القـــادرة على التأثـير في القطــاع
الـصـنـاعي واIـنـجـمي واIـؤسـسـات الـصـغـيـرة واIـتـوسـطة

rفي اجلزائر واخلارج
- إعداد دراسـات استـشرافية عـلى اIديX اIتوسط
والــبــعـيــد حــول تــطـور الــقــطـــاعr بــاالتــصـال مـع الـهــيــئـات

  rعنيةIالوطنية ا
- الــقـــيــام بــدراســـة األســواق الــوطـــنــيــة وتـــشــخــيص
التوجهات الكبرى لتطورها واقتراح كل تدبير {كّن من

rتكيف أفضل  للقطاع
- ضمـان التـنسـيق واIـتابـعة  في تـنفـيذ مـخطـطات
الـتــنــمـيــة لـلــقــطـاعr بــاالتــصـال مع اIــؤسـســات والــهـيــئـات

rعنيةIا

وزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشوارب
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- اIــســـاهـمــةr بــاالتــصـال مع الــقــطــاعـات والــهــيــئـات
اIـــعــنــيـــةr في إعــداد أي وثـــيــقـــة تــســيـــر عالقــات الـــتــعــاون
الـــثــــنــــائيr وال ســــيـــمــــا االتــــفــــاقـــات اIــــتــــعـــلــــقــــة بـــحــــمــــايـــة

rاالستثمارات وضمانها  بصفة متبادلة
- حتــديــد احلـاجــات إلى اIــســاعـدة الــتــقــنـيــة وتــقــيـيم
اIـــوارد اIــالية اIمـكن حشدها لـدى الهيئــات واIنظمات

الدولية.
ب - اIـديـريــة الـفــرعـيـة  لــلـتــعـاون اIـتــعـدد األطـرافب - اIـديـريــة الـفــرعـيـة  لــلـتــعـاون اIـتــعـدد األطـراف

والتعاون اجلهويrوالتعاون اجلهويr و تكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــســـيـــيــــر نـــشـــاطـــات الـــتــــعـــاون اIـــتـــعـــدد األطـــراف
والــــتـــعـــاون اجلـــهـــوي اIــــتـــعـــلـــقـــة بــــالـــقـــطـــاع وتـــنــــشـــيـــطـــهـــا

rوتنسيقها
- إعـداد تقيـيم دوري حول التـعاون اIتـعدد األطراف

rتعلق بالقطاعIوالتعاون اجلهوي ا
- اIــســـاهــمــةr بـــاالتــصـــال مع الــقــطـــاعــات والـــهــيــاكل
اIـــعــنــيـــةr في إعــداد أي وثـــيــقـــة تــســيـــر عالقــات الـــتــعــاون
اIتـعـدد األطـراف والـتـعـاون اجلـهـويr وال سـيـمـا االتـفـاقات
rتعلقة بحماية االستثمارات وضمانها  بصفة متبادلةIا
- تنـسيق مـشاركة الـوزارة في نشـاطات اIنـظمات

rتخصصةIاجلهوية والدولية ا
- حتــديــد احلـاجــات إلى اIــســاعـدة الــتــقــنـيــة وتــقــيـيم
اIـوارد اIـالـيـة اIـمـكن حـشـدهـا لـدى الـهـيـئـات واIـنـظـمـات

الدولية.
ج - اIــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لالتــــصـــالrج - اIــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لالتــــصـــالr وتــــكـــلـف عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
rالقيام بتصور خطط االتصال للقطاع وتنفيذها -
- إعــــداد اســـتــــراتـــيــــجــــيـــة اتــــصـــال مـالئـــمــــة تــــرتـــبط

rبأهداف القطاع
- إعداد  حمالت االتصال اIـتعلقة بنشاطات القطاع

ومتابعة تنفيذها عبر كل الوسائط.
اIادة اIادة 10 : مديرية الـدراسات القانونـية واIنازعات : مديرية الـدراسات القانونـية واIنازعات
والوثائق واحملفوظاتrوالوثائق واحملفوظاتr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
- تــــنــــســــيق األشــــغــــال اIــــتــــصــــلــــة بــــإعــــداد مــــشــــاريع
الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتـنــظــيــمــيــة الــتـي تــبــادربــهـا

rالوزارة
- تــــمـــثــــيل الــــوزارة بـــعــــنـــوان أشــــغـــال الــــعـــمـل عـــلى
انـسجام مشاريع الـنصوص التشـريعية والتنـظيمية في

rإطار العمل احلكومي
-  دراسة اإلطـار التـشريـعــي والتـنظـيمــي الذي له
أثــر في تـــطــور الــصـــنــاعــة واIـــنــاجم واحملــيـط االقــتــصــادي

واIــــــالـي واألعـــــمــــــال و كــــــذا  في تــــــطــــــويــــــر االســـــتــــــثــــــمـــــار
rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIوا

- مــتـابــعـة قــضـايــا اIـنــازعـات لــلـوزارة لــدى اجلـهـات
القضائية  وهيئات التحكيم.

- تــــطـــويـــر الـــرصــــيـــد الـــوثـــائــــقي الـــرقــــمي وضـــمـــان
احلفاظ على أرشيف  الوزارة.

ويــــديـــر اIــــديـــريــــة مــــديـــر وتــــشـــتــــمل عــــلى ثالث (3)
مديريات  فرعية :

أ - اIديـرية الفـرعيـة للدراسـات القانـونيةr أ - اIديـرية الفـرعيـة للدراسـات القانـونيةr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي :

-  الــســهـر عــلى مــطـابــقــة اIـشــاريع الــتي تــبـادر بــهـا
rعمول  بهماIالوزارة مع التشريع والتنظيم ا

-  حتــــلـــيـل مـــشــــاريع الــــنـــصــــوص الـــتي تــــبـــادر بــــهـــا
rالوزارات األخرى وأثرها في القطاع

- اIشـاركة في أشـغال العـمل على انـسجـام مشاريع
الـنــصــوص الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظــيـمــيـةr فـي إطـار الــعـمل

 rاحلكومي
- إجـــراء كل دراســـة قـــانــونـــيـــة تـــرتـــبط بـــنـــشـــاطــات

rالقطاع
rاقتـراح كل تدبـير يـدخل ضمـن نشـاطات الوزارة -
فـي إطــــار اIـــــســـــاهـــــمـــــة في إعـــــداد مـــــشـــــاريع الـــــنـــــصــــوص

التشريعية والتنظيمية.
ب - اIب - اIــــديديــــريريــــــة الة الــــفــــرعرعــــيــــة لة لــــــلــــمــــنــــازعازعــــاتr اتr وتــكــلف عــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- الـسـهـر عـلى احـتـرام اإلجـراءات في مـجـال تـسـوية

rنازعاتIا
- دراســــة قــــضــــايــــا اIــــنــــازعــــات الــــتي تــــهـم الـــوزارة

rوضمان متابعتها
- إعداد تـقـيـيم دوري جملمـوع اIـلـفات الـتي لـهـا طابع

rنازعات وتكون الوزارة طرفا فيهاIا
- اقـتراح كل تدبـير من شأنه اIـساهمـة في الوقاية

وتسوية اIنازعات.
ج - اIديرية الـفرعية للـوثائق واحملفوظاتr ج - اIديرية الـفرعية للـوثائق واحملفوظاتr وتكلف

على اخلصوصr �ا يأتي :
- تــــطـــويـــر الـــرصــــيـــد الـــوثـــائــــقي الـــرقــــمي وضـــمـــان

rاحلفاظ على أرشيف الوزارة
 rتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره -

- وضع رصــــيــــد وثــــائــــقـي مــــتــــخــــصص في الــــقــــطــــاع
rوتسييره
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- وضـع وســـــائـط نـــــشـــــر رقـــــمــــــيـــــة لـــــلـــــمــــــطـــــبـــــوعـــــات
  rوتسييرها

- ضــمـان مــعــاجلـة مــحـفــوظـات الــوزارة واســتـغاللــهـا
rوحفظها

- الــســهـر عــلـى احــتــرام اIـقــايــيـس اIــعـمــول بــهــا في
مجال احملفوظات.

rـــوارد الـــبــشـــريـــة والـــتــكـــوينIمـــديــريـــة ا : rـــوارد الـــبــشـــريـــة والـــتــكـــوينIــادة 11 : مـــديــريـــة اIــادة اIا
وتكلفr على اخلصوصr �ا يأتي :

- حتـديـد و تـنـفـيـذ سـيـاسـة تـثـمـX اIـوارد الـبـشـرية
rتعلقة بالقطاعIا

rستخدمي القطاعI هنيIسار اIتسيير ا -
- السهر على احـترام التشريع والتنظيم في مجال
تـســيـيـر وتـكــوين مـسـتــخـدمي اإلدارة اIـركــزيـة واIـصـالح

rؤسسات  التابعة للوصايةIمركزة واIغير ا
- السـهر على تـطبيق اIـناهج البـيداغوجـية اIالئمة

rللتكوين
rإعداد اخملطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه -

- إعـــــداد الــــقـــــانـــــون األســـــاسي واألنـــــظـــــمـــــة اخلـــــاصــــة
�ستخدمي القطاع. 

(2) Xوتشـتمل عـلى مديـريت rـديريـة مديـرIويدير ا
: Xفرعيت

أ - اIديـرية الـفرعـية لـلمــوارد البـشريــةr أ - اIديـرية الـفرعـية لـلمــوارد البـشريــةr وتـكلـــف
على اخلصوصr �ا يأتي :

- العمـليات اIـتعلـقة بـالتوظـيف وتنظـيم اIسارات
rهنيةIا

- اIـــشـــاركــــة في إعــــداد مـــشـــاريـع الـــنـــصــــوص الـــتي
تـســيـر اIـســار اIـهـني Iــسـتـخــدمي الـقـطــاعr بـاالتـصـال مع

rعنيةIالهياكل ا
- السـهـر عـلى تـطبـيق الـتـنـظيـم اIتـعـلق بـالـوظائف

rتعلقة بالقطاعIهن واحلرف اIوا
- إعداد مخططات  الـتسيير واخملطـطات التقديرية

لإلدارة اIركزية واIصالح اخلارجية.
ب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــوينr ب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــوينr وتـــكـــلف عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- وضع الـسـيـاسـة الـقـطـاعيـة ومـتـابـعـتـهـا وتـقـيـيـمـها

rستوىIا Xفي مجال التكوين وحتس
- اIـســاهــمــة في تــنــظــيم اIــســابـقــات واالمــتــحــانـات

 rهنيةIواالختبارات ا

- الـسـهــر عـلى تـكـويـن مـسـتـخــدمي اإلدارة اIـركـزيـة
rمستواهم وجتديد معارفهم Xللوزارة وحتس

- ضبط برامج التكوين مع القطاع اIعني.
rوتــكــلـــــف rمــديـريــــــة إدارة الــوســــائل  : rـادة 12 :  مــديـريــــــة إدارة الــوســــائلIـادة اIا

على اخلصوصr �ا يأتي:
- حتــضــيــر وتـــنــفــيــذ الــعـــمــلــيــات اIــالـــيــة اIــرتــبــطــة

rركزيةIيزانيتي التسيير والتجهيز لإلدارة ا�
-  ضــمـان مــتــابـعــة تــنـفــيــذ اIـيــزانــيــة عـلى مــســتـوى

rؤسسات حتت الوصايةIمركزة واIصالح غير اIا
- تـســيـيـر اIـمـتـلــكـات اIـنـقـولـة والــعـقـاريـة لـلـوزارة

وحمايتها وصيانتها.
(2) Xوتشتـمل على مديريت  rديريـة مديرIويدير ا

 : Xفرعيت
أ - اIديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةrأ - اIديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةr وتـكلف

على اخلصوصr �ا يأتي :
rيزانية وضمان تنفيذهاIإعداد مشاريع ا -

- مـــعــاجلـــة وتـــنــفـــيـــذ مــجـــمــوع عـــمـــلــيـــات اIـــيــزانـــيــة
والــعـمــلــيـات اIــالـيــة واحملـاســبـيــة اIـتــعـلــقـة بــعـمل مــصـالح

اإلدارة اIركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
ب - اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــوسـائـل الـعــامــة وحــمــايـةب - اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــوسـائـل الـعــامــة وحــمــايـة

األمالكr األمالكr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــــقــــيــــيم حـــــاجــــات الــــوزارة إلى الـــــوســــائل اIــــاديــــة
والـلـوازم الـضــروريـة لـلـعـمل احلـسن لـلــمـصـالح واقـتـنـاؤهـا

rوإدارتها
rالسهر على الصيانة الدائمة للمحالت واألثاث -

- ضمـان تـنـظـيم الـتـظـاهـرات وتـنـقالت مـسـتخـدمي
rالوزارة التي تتطلبها ضرورات اخلدمة

rاقتناء حظيرة السيارات وتسييرها -
- الـــســهــر عــلى احلـــفــاظ عــلى اIـــمــتــلــكـــات الــعــقــاريــة

rللوزارة
- الـــســـهـــر عــــلى صـــيـــانــــة الـــتـــجـــهــــيـــزات واIـــنـــشـــآت

 rوالشبكات التقنية للوزارة
- تـرشــيــد اسـتــعــمـال أجــهــزة اإلعالم اآللي و احلـرص

rعلى استعمالها اجليد
rضمان صيانة جتهيزات اإلعالم اآللي -

- إعــــداد مـــخــــطط صــــيـــانــــة وحـــمــــايـــة مــــحـــيـط مـــوقع
rالوزارة وتنفيذه
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- الـتــكـفـل بـالــعـمــلـيــات اIـتــعـلــقـة بــاألشـغــال الـكــبـرى
rلتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة

- إعداد ومتابعة جـرد اIمتلكات اIنـقولة والعقارية
للقطاع.

اIادة اIادة 13 :  : يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزية في مـكاتب
Xبــالــدراســـات �ــوجب قــرار مــشــتــرك بــ Xو/ أو مــكــلــفــ
وزيــر الـــصـــنـــاعــة و اIـــنـــاجم  والـــوزيـــر اIــكـــلـف بــاIـــالـــيــة
Xفي حدود مكـتب rكلـفة بالـوظيفـة العـموميـةIوالـسلطـة ا
(2) إلـى أربــعـة  (4) مــكــاتب أو مــكــلــفــX بــالـدراســات لــكل

مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
14 :  :  تـلــغـى أحـكــام اIــرســـوم الــتــنــفـيــذي رقــم اIـادة اIـادة 
11-17 اIــــؤرخ في 20 صـــفـــر عـــام 1432 اIــــوافق25 يـــنـــايـــر

سـنة r2011 اIعـدل واIتـمم r وكذا األحـكام اخملـالفـة الواردة
في اIرسـوم التنفيذي رقم 07-267  اIؤرخ في27 شعبان
عــام 1428 اIــوافق 9 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2007 واIـــذكـــورين

أعاله. 
اIــــــاداIــــــادّة ة 15 :  :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق

27 غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم  مـرسـوم تنـفـيذي رقم  14- - 243 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل ذي الـقـعدةل ذي الـقـعدة
1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 27 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة r2014 يــــــحــــــددr يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 

صالحيات وزير الرياضة.صالحيات وزير الرياضة.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول 
rبناء على تقرير وزير الرياضة -

-  وبـنـاء عــلى الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اIـادتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
-  و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 410-05
اIـؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اIـوافق 19 أكتـوبر سـنة

r2005 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب  والرياضة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــقـــتـــرح  وزيـــر الــريـــاضـــةr فـي إطــار
الـســيــاســة الـعــامــة لــلـحــكــومـة و بــرنــامج عــمــلـهــا اIــصـادق
عليهما طبـقا ألحكام الدستورr عناصر السياسة الوطنية
Xلـلـريـاضــة ويـتـولى تـطـبـيــقـهـا ومـراقـبـتـهــا وفـقـا لـلـقـوانـ

والتنظيمات اIعمول بها.

ويـعرض نتـائج نشاطه عـلى الوزير األول واحلـكومة
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اIقررة.

اIــــادة اIــــادة 2 : : {ــــارس وزيــــر الــــريــــاضــــةr بــــاالتــــصــــال مع
الدوائر الوزارية اIعنيةr صالحياته في مجال الرياضة.

وبهذه الصفةr يكلف وزير الرياضة �ا يأتي :

rترقـية وتـعـميم األنـشطـــة الـبدنـيــة والـرياضـيـة  -
بـاالتـصـال مـع القـطـاعـات اIـعنـيــةr ال سـيـمـا في األوسـاط

rالتربويـة والتكوين وإعادة التربية والوقاية

- حتـــديــد اســتـــراتــيــجـــيــة تــطــويـــر ريــاضــة الـــنــخــبــة
واIــسـتــوى الـعــالي والـفــرق الــوطـنــيـة وريــاضـة اIــنـافــسـة
واألنــشــطــة الـــبــدنــيــة والــريـــاضــيــة األخــرى والــتـــكــفل بــهــا

rوتنفيذ ذلك

-  تـــطـــويـــر آلـــيـــات اكـــتـــشـــاف اIـــواهـب الـــريـــاضـــيــة
rالشابة وتوجيهها وتكوينها

rترقية الرياضة االحترافية  -

-  تــرقـيــة الـريــاضـة لــلـجــمـيع  والــريـاضــة الـنــسـويـة
واأللــعــاب والـــريــاضــات الـــتــقــلـــيــديــة وريـــاضــة األشــخــاص

rXعوقIا

-  تــــــنــــــظــــــيم اIــــــؤســــــســــــات والــــــهــــــيــــــاكـل واألجــــــهـــــزة
والــنــشــاطــات في مــجــال األنــشــطــة الـبــدنــيــة والــريــاضــيـة

rوتنسيـقهـا وتطويرها ومراقبتها

- تــوجــيه احلــركــة اجلــمــعــويــة الــريـاضــيــة وهــيــاكــلــهـا
rوضبطها ومراقبتها

- حتديـد التـدابير الـهادفـة لتـطويـر األخالق والروح
rـنــشـآت الـريــاضـيـةIالـريــاضـيـة ومــكـافـحــة الـعــنف داخل ا

rعنيةIباالتصال مع القطاعات والهيئات ا

- وضـع وتـــطــــويـــر اIــــراقـــبــــة الــــطـــبــــيـــة الــــريـــاضــــيـــة
rنشطاتIووسائل مكافحة تعاطي ا

-  اIـبــادرة بـكل الــدراسـات واألبــحـاث والــتـحــريـات
واستطالعات الرأي في مجال الرياضة واقتراح ذلك.
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اIـادة اIـادة 3 : : يــكــلف وزيــر الــريــاضـة  في مـجــال تــكـوين
اIؤطرينr �ا يأتي :

- العـمل على تـطوير نـظام تكـوين خاص بـاIؤطرين
اIــتــخــصـــصــX واIــؤهـــلــX لــلــتـــكــفل بــاألنـــشــطــة الـــبــدنــيــة

rوالرياضية وضمان متابعته ومراقبته
- تـــثــمـــX اIـــؤطـــرين من خالل الـــتـــكــويـن اIــســـتـــمــر

وجتديد اIعلومات وحتسX اIستوى.
اIــــــادة اIــــــادة 4 :  :  يـــــــكــــــلـف وزيـــــــر الــــــريـــــــاضـــــــة في مـــــــجــــــال

التجهيزات واIنشآت الرياضيةr �ا يأتي :
- اقـتراح مخطـطات التطـوير والسهـر على ارتباط

rعمليات تصور وإجناز مشاريع االستثمار
- الـعــمل عـلى وضع شــبـكــة اIـنـشــآت والـتـجــهـيــزات
الـريــاضـيـــة عــبــر الــتـــراب الـوطــنـي وضــبـط مـقــايــيـســهــا

rوتصديقها والسهر على صيانتها وحفظها
- اIــبــادرة بـكل تــرتـيـب يـســاهم في إجنــاز اIـنــشـآت

rالرياضية
- ضـمان إجنـــاز وضـبط مقـايـيس اIنـشــآت اIوجـهـة
لـــلـــتـــكـــــفل الـــنـــــوعـي بـــالـــنـــخـــــبـــة الـــريـــاضــــيـــة واIـــواهــب

rالرياضيـة الشابـة وبأقطاب التطوير الرياضي
- حتـــديـــد شـــروط إحـــداث واســـتــغـالل وتـــســيـــيـــر كل

rؤسسات العاملة في مجال اختصاصهIنشآت واIا
- حتديد اخلريطة الوطنية للتطوير الرياضي.

اIـادة اIـادة 5 : : يـكـلف وزيـر الــريـاضـة في مــجـال اIـراقـبـة
والتقو»r �ا يأتي :

- وضع أنـظـمـة مـراقـبـة وتــقـو» الـهـيـاكل والـهـيـئـات
rؤسسات العاملة في النشاطات التابعة الختصاصهIوا

- حتـديــد الـقـواعــد واإلجـراءات الـهـادفــة إلى مـراقـبـة
مــــســــاعــــدات الــــدولــــة لــــهــــيــــاكل الــــتــــنــــظــــيم  والــــتــــنــــشــــيط

.Xالرياضي
اIـادة اIـادة 6 : : يـكــلف وزيـرالــريـاضــة في مــجـال الــتـعـاون

والعالقات الدوليةr �ا يأتي :
- اIـشــاركــة وتــقـد» مــســاعـدتـه لـلــســلــطـات اخملــتــصـة
اIـعـنــيـة في كل اIـفـاوضــات الـدولـيـة والـثــنـائـيـة األطـراف
واIـــتـــعـــددة األطـــراف اIـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــشـــاطـــات الـــتـــابـــعــة

rالختصاصه
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

rالدولية
- حتــــديـــد االســــتــــراتـــيــــجـــيــــة الـــوطــــنـــيــــة في مــــجـــال
الــعالقــات مع الــهــيــئــات الــدولــيــة لــلــريــاضــة و تــنـفــيــذ كل
تـــدبـــيــــر يـــهــــدف إلى إعالء الــــتـــمــــثـــيل الــــوطـــنـي بـــاخلـــارج

وتـــثــــمــــX الــــكـــفــــاءات واIــــواهب اIــــنـــحــــدرة من اجلــــالــــيـــة
rقيمة باخلارجIاجلزائرية ا

- تــــدعـــيـم هـــيــــئـــات الــــريــــاضـــة اجلــــهـــويــــة والـــقــــاريـــة
والــدولـيــةr ال ســيــمـا تــلك الــتي يــقع مــقـرهــا عــلى الــتـراب

الوطني.

اIــادة اIــادة 7 : : يــقـــتـــرح وزيــر الـــريــاضـــة وضع كل آلـــيــات
الــــتــــنــــســــيـق والــــتــــكــــفل بــــتــــنــــظــــيم األحــــداث الــــكــــبــــرى أو

التظاهرات الرياضية.

اIادة اIادة 8 :  : يـقتـرح وزير الـرياضـة قـصد ضـمان تـنفـيذ
Xوفي إطـار الــقـوانـ  rـنـوطــة بهIــهـام وإجنـاز األهــداف اIا
والــتـــنــظــيـــمــات اIـــعــمـــول بــهـــاr تــنــظـــيم اإلدارة اIـــركــزيــة
ويـســهـر عــلى ســيــر الـهــيـاكـل غـيــر اIـمــركــزة واIـؤســسـات

العمومية اIوضوعة حتت سلطته.

 وبهذه الصفةr يكلف �ا يأتي :

- تــــقــــد» مــــســــاعــــدته لــــتــــرقــــيــــة و تــــطــــويــــر اIــــوارد
rؤهلة الضرورية لنشاطات القطاعIالبشرية ا

-  اIـبـادرة واقـتـراح وتـقـد»  مـسـاعـدته في تـطـبـيق
عـــمـل الــدولـــة في هـــذا اجملـــالr ال ســـيـــمـــا في إطـــار تــكـــوين

rمستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس XستخدمـIا

- اIــبــادرة بــأي إطــار لــلــتــشــاور الــوزاري اIــشــتـرك
rالذي له عالقة �هامه

- تــقــو» احلــاجــات إلى الــوسـائـل الـبــشــريــة واIــاديـة
واIالـية الـضروريـة و اتخـاذ التـدابيـر اIالئمـة لتـوفيـرها

rعمول بهاIوالتنظيمات ا Xفي إطار القوان

rفـي إطـــــار تـــــشـــــاوري rإعـــــداد ودراســـــة واقــــــتـــــراح -
الـتـدابيـر ذات الطـابع الـتشـريـعي أو التـنظـيـمي اIسـيرة

rألنشطة القطاع

- وضع كل اآللــيــات الـــهــادفــة إلى تــطــويــر و تــرقــيــة
األنشطة البدنية والرياضية على اIستوى احمللي.

rـرسومIـادة 9 :  : تـلـغى كـل األحـكـــام اخملـالـفــة لـهــذا اIـادة اIا
ال ســيـمــا أحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقـم 05-410 اIـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

واIذكور أعالهr اIتعلقة بالرياضة.

اIــــــاداIــــــادّة ة 10 :  :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق
27 غشت سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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14 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 14- - 244 اIـؤرخ في أو اIـؤرخ في أوّل ذي الـقـعـدةل ذي الـقـعـدة
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن عــام عــام 

تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة الرياضة.تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة الرياضة.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الرياضة -

- وبـنـاء على الـدسـتـور ال سيـمـا اIـادتان 85-3 و125
r ( الفقرة 2 ) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 28 أبـريـل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014وا 

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-94 اIــؤرخ
فـي 14 ربيع الثانـي عـام 1434 اIـوافـق 25  فبراير سنـة
 2013  واIـــــتــــضـــــمـن تــــنـــــظــــيـم اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة لــــوزارة

rالشباب والرياضة
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14- 243
اIــــؤرخ في أوّل ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اIــــوافق 27 غــــشت

rسنة 2014 الذي يحدد صالحيات وزير الرياضة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــادة األولى :  اIــــادة األولى :  تــــشـــتــــمل اإلدارة اIــــركـــزيــــة لـــوزارة

الرياضةr حتت سلطة الوزيرr على ما يأتي :
* األمـX العام األمـX العام ويسـاعده مـديرا (2) دراسـات ويلحق
به اIــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي لــلــمــؤســســة ومـكــتب

rالبريد
Xرئــيس الــديــوان رئــيس الــديــوان ويــســـاعــده ثــمـــانــيــة (8) مـكــلــفـ *

بالدراسات والتلخيصr يكلفون �ا يأتي :
- حتضيـر نشـاطات الـوزير وتنـظيـمهـا في مجاالت
الــوســـاطــة مع الــريــاضـــيــX ومــؤطــريــهـم وكــذا مع احلــركــة

rاجلمعوية الرياضية
- حتـضـيـر اIـلـفـات اIـتـعـلـقـة بـالـنـشـاطـات احلـكـومـيـة

rانIتصلة بالعالقات مع البرIوالنشاطات ا

-  حتـضـيـر نـشـاطـات الـوزيـر وتـنـظـيـمـهـا  ومـتـابـعـة
rتنفيذ قراراته وكذا العالقات اخلارجية

rعياري للقطاع وتقييم تنفيذهIمتابعة النشاط ا -
- حتضيـر نشـاطات الـوزير وتنـظيـمهـا في مجاالت

rالوساطة والعالقات العمومية
- حتـــلــــيل ومــــتــــابـــعــــة احلــــصــــائل وتــــقـــاريــــر تــــقـــيــــيم

rنشاطات القطاع ومراقبتها
- مـــتـــابـــعـــة نــــشـــاطـــات اIـــؤســـســــات حتت الـــوصـــايـــة
والـــهــيــاكـل غــيــر اIــمـــركــزة وكــذا الـــنــشــاطــات الـــريــاضــيــة

rوتقييمها
- متابـعة اIشـاريع الكبـرى للبـنى التحـتية لـلقطاع

وتقييم حالة تقدمها.
* اIـفـتـشـيـة الـعـامـة  اIـفـتـشـيـة الـعـامـة الـتي يـحـدد تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا

�رسوم تنفيذي.
* الهياكل اآلتية :  الهياكل اآلتية : 

- مـــديـــريــة اIـــواهـب الـــريــاضـــيـــة الـــشـــابـــة وريـــاضــة
   rستوى العاليIالنخبة وا

rنافسات وترقية األداء الرياضيIمديرية ا -
- مديـرية اIـؤسسات واحلـياة اجلـمعـوية وأخـالقيات

rالرياضة
rمارسات الرياضيةIمديرية ترقية ا -

- مــــديـــــريــــة الــــدراســـــات االســــتــــشـــــرافــــيـــــة وبــــرامج
rاالستثمار

- مــديــريــة اIــوارد الــبـشــريــة والــتــكــويـن والــنــشـاط
rاالجتماعي

rمديرية التنظيم والتعاون -
rمديرية اإلعالم واالتصال والتوثيق -

- مديرية اIالية والوسائل ومراقبة التسيير.
اIــــادة اIــــادة 2 : مــــديــــريــــة اIــــواهب الــــريــــاضــــيــــة الــــشــــابــــة : مــــديــــريــــة اIــــواهب الــــريــــاضــــيــــة الــــشــــابــــة

ورياضة النخبة واIستوى العاليورياضة النخبة واIستوى العاليr وتكلف �ا يـأتي :
- وضع نـــــظـــــام وطـــــني لـــــكـــــشف اIـــــواهـب الـــــشـــــابــــة

rوتوجيهها وتكوينها ومتابعتها
- حتــــديـــــد مــــخــــطــــطـــــات وبــــرامج تـــــطــــويــــر مــــدارس
الـريـاضـة ومـراكــز تـكـوين اIـواهـب الـريـاضـيـة وتــنـفـيـذهـا

rومتابعتها
- حتــديـــد األهــداف الــوطــنـــيــة والــدولــيـــة واألوIــبــيــة
وإعـــداد وتـــنـــفــيـــذ مـــخـــطـــطـــات الـــتــحـــضـــيـــر ومـــنـــافـــســات
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اIنتخبات الـوطنية ومتابعـتها rباالتصال مع االحتاديات
rعنيةIالرياضية ا

- اIــبـادرة بــاآللــيـات الــعــمـلــيــة اIـتــعــلـقــة بــتـحــضــيـر
Xـنـتـخـبـات الــوطـنـيـة وتـنـفـيـذهــا بـاالتـصـال مع الـفـاعـلـIا

rXعنيIا
- تنسيق كل األعمال الهادفة إلى ترقية اIنتخبات

rالوطنية ومؤطريها وتقو{ها ومراقبتها
- حتــــديــــد األهــــداف واخملــــطــــطــــات وبــــرامج تــــطــــويــــر
ريــــاضــــة الــــنــــخـــــبــــة واIــــســــتــــوى الــــعــــالـيr بــــاالتــــصــــال مع

rاالحتاديات الرياضية الوطنية
- اقـتــراح الـتدابـيــر اIالئـمــة لـلمـشاركـــة الفـعالــة
لـلــمـنـتــخـبـــات الــوطـنـيــة وريـاضـيــي الــنـخـبــة واIـسـتـوى
الــعـالي فـي اIـنــافـسـات  الــكـبــرى اIـرجــعـيــة والـسـهــر عـلى

rتنفيذها
- اIــــبـــادرة بــــكل الــــتــــدابـــيــــر اIــــتـــعـــــلــــقـــة بــــاإلدمـــــاج
واحلـــمــايـــة االجــتـــمــاعــيــــة اIـــهــنــيـــة لـــريــاضــيـي الـــنــخــبـــة

rستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقهاIوا
- تـرقـيـة أنـشـطـة هيـاكل ريـاضـة الـنـخـبـة واIـسـتوى

rالعالي وتنسيقها وضمان متابعتها
- وضـع نـــظــــام وطـــني لــــكـــشـف ريـــاضـــيـي الـــنــــخـــبـــة

rستوى العالي وترقيتهمIوا
- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات

والبرامج اIطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

rـديـريـة الـفـرعـية لـلـمـواهب الـريـاضـيـة الـشـابةIأ - اrـديـريـة الـفـرعـية لـلـمـواهب الـريـاضـيـة الـشـابةIأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- وضع منـظومـة وطنـية لكـشف اIـواهب الريـاضية
rالشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها

- حتـديد معايـير وشعب الـتحاق اIواهب الـرياضية
rستوى العالي وتنفيذهاIالشابة برياضة النخبة وا

- الـعـمـــل عـلى إجنــاز الـبـرنـامـج الـوطـنـي لـتـطـويــر
مـــدارس الـريـاضـة ومـراكز تـكـويــن اIـواهــب الـريـاضـيـة
الــشـــابـــةr ومـــتــابـــعـــة تــنـــفـــيــذه بـــاالتـــصــال مـع الــقـــطـــاعــات

rعنيةIوالهياكل ا
- السـهر عـلى حسن سـير مدارس الـرياضـة ومراكز
تكوين اIـواهب الريـاضيـة الشـابة وإجنـاز أهداف الـقطاع

rفي هذا اجملال
- حتديد االحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير
مـــدارس الــريـــاضــة ومـــراكــز تــكـــوين اIـــواهب الــريـــاضــيــة

rالشابة

- وضع الـوســائل والـوسـائط الـتــعـلـيـمـيــة والـتـقـنـيـة
rواهب الرياضية الشابةIلدعم تكوين ا

- الـــعـــمل عـــلى الـــتـــأطـــيـــر الـــبــيـــداغـــوجـي والــتـــقـــني
الـــضــروري لــســـيــر مــدارس الــريـــاضــة ومــراكــز الـــتــكــوين
rواهب الرياضية الشابةIوالنوادي التي تضمن تكوين ا

- القـيام بـالتـقيـيم اIـنتـظم لسـير مـدارس الريـاضة
ومراكـز الـتكـوين والـهيـاكل الـتي تـضمن تـكـوين اIواهب

  rالرياضية الشابة ونشاطاتها

- إعداد بنك للمـعطيات اخلاصة باIواهب الرياضية
الشابة.

rــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلـــمــنــتـــخــبــات الـــوطــنــيــةIب - اrــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلـــمــنــتـــخــبــات الـــوطــنــيــةIب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- حتـــديـــد اIــعـــايـــيـــر واآللـــيــات الـــعـــمـــلـــيــة لـــبـــرمـــجــة
حتضير اIنتـخبات الوطنيـة ومشاركتها فـي اIنافسـات
Xباالتـصـال مع الفـاعـل rومتـابـعـتهـا وتـقيـيـمهـا وحتـليـلـهـا 

.XعنيIا

- ضــمــان الــتــقــيــيم واIــتــابــعــة اIــنــهــجــيــة خملــطــطــات
rالتدريب للمنتخبات الوطنية

- دراسة بـرامج وعقـود أهداف اIـنتـخبـات الوطـنية
rوحتليلها وتقييمها

- ضمـان مـعاجلـة مـلـفات تـنـقل اIـنتـخـبـات الوطـنـية
rللخارج ومتابعتها

Xـــــشـــــاركــــة فـي إعـــــداد بــــرامـج تـــــكــــويـن وحتـــــســــIا -
rمستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية

- إعـــداد بــنـك لـــلــمـــعـــطـــيــات اخلـــاصـــة بـــاIــنـــتـــخـــبــات
الوطنية.

ج - اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـريـاضـة الــنـخـبـة واIـسـتـوىج - اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـريـاضـة الــنـخـبـة واIـسـتـوى
العاليrالعاليr وتكلف �ا يأتي : 

- حتـــديـــد اIــعـــايـــيـــر واآللـــيــات الـــعـــمـــلـــيــة لـــبـــرمـــجــة
الـتــحـضــيـر واIــشـاركــة في مـنــافـســات ريـاضــيي الـنــخـبـة
rــســتــوى الـــعــالي ومــتــابـــعــتــهــا وتــقـــيــيــمــهــا وحتـــلــيــلــهــاIوا

rXعنيIا Xباالتصال مع الفاعل

- ضـــمـــان اIــــتـــابـــعـــة اIـــنـــهـــجــــيـــة خملـــطـــطـــات تـــدريب
rستوى العالي وضمان تقييمهاIرياضيي النخبة وا

- تـصـمـيم ووضع نـظـام مـوحد لـتـصـنـيـف ريـاضيـي
الـنـخـبــة واIـســتــوى الـعـالـي وكـذا اIـسـاعـدة االجـتـمـاعــيـة
اIـهـنــيـة والسـهـر عـلى تـنـفيـذ ذلكr بـاالتـصـال مع الـهـياكل

rعنيةIواألجهزة ا
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Xـــــشـــــاركــــة فـي إعـــــداد بــــرامـج تـــــكــــويـن وحتـــــســــIا -
مـسـتـوى الـتـأطـيـر الـتـقـني لـريـاضـيي الـنـخـبـة واIـسـتـوى

rالعالي
- دراســـة بــرامج وعــقـــود أهــداف ريــاضــيـي الــنــخــبــة

rستوى العالي وحتليلها وتقييمهاIوا
- ضـمـان مــعـاجلـة مـلـفــات تـنـقالت ريـاضــيي الـنـخـبـة

rستوى العالي في اخلارج ومتابعتهاIوا
- اIــــشــــاركــــــة في ضــــــبــط ومــــراقــــــبـــــة اIــــقــــايــــيـس
الـتـقـنــيــة إلحـــداث اIــنــشــآت الـريـاضـيـــة  والـتـجـهـيـزات
والـــعـــتـــاد الـــريـــاضي اخلـــاص �ـــمــارســـة ريـــاضـــة الـــنـــخـــبــة

rستوى العالي واستغاللهــا واستعمالـهـاIوا
- إعداد  بنك لـلمـعطيـات اخلاصـة برياضـيي النـخبة

واIستوى العالي.
اIــــادة اIــــادة  3 : مــــديـــــريــــة  اIـــــنــــافـــــســــات وتـــــرقــــيــــة األداء : مــــديـــــريــــة  اIـــــنــــافـــــســــات وتـــــرقــــيــــة األداء

الرياضيr الرياضيr وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد اسـتـراتـيـجيـة واقـتـراح مـخـطـطـات وبـرامج

rتطوير األداء الرياضي والرياضة االحترافية
- تـنسـيق كل األعمـال الرامـية إلى اIـتابـعة الـطبـية
rوتأطيرهم وتقييمها ومراقبتها Xالرياضية للرياضي -
- ترقيـة مكـافحـة تعاطي اIـنشـطات في اIـمارسات
الرياضية وعلى كـل مستويات اIنافـساتr بالتنسيق مع

rعنيةIالهياكل ا
- اقـتـراح تـدابـيـر تـعـزيـز مـنـظـومـات طب الـريـاضـة

rنشطاتIومكافحة تعاطي ا
- إعـــداد اســتـــراتـــيــجـــيـــة اIــشـــاركـــة في اIــنـــافـــســات

rXعنيIا Xباالتصال مع الفاعل rرجعيةIالكبرى ا
rترقية الرياضة االحترافية وتطويرها -

- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات
والبرامج اIطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اIـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــطـب الــريـــاضــة ومــكـــافــحــةأ - اIـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــطـب الــريـــاضــة ومــكـــافــحــة
تعاطي اIنشطاتr تعاطي اIنشطاتr وتكلف �ا يأتي :

- تــنـفـيـذ بــرامج تـطـويــر طب الـريـاضــة ومـتـابــعـتـهـا
rوتقييمها

- ضــمـان  وضع جــهــاز اIـتــابــعـة الــطــبـيــة الــريـاضــيـة
rXللرياضي

- اIـــشـــاركــة في تـــنـــفــيـــذ بــرامـج اIــراقـــبــة الـــطــبـــيــة
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rالرياضية وتقييمها

- اIـــبـــادرة بـــاألنـــظـــمـــة واألعــمـــال الـــرامـــيـــة إلى دعم
مــكـــافــحــة تــعــاطـي اIــنــشــطـــات وتــنــفــيــذهـــا بــاالتــصــال مع

r عنية واقتراح كل تدبير في هذا اجملالIالهياكل ا

- الـــســهـــر عــلى تـــطــبــيـق تــدابـــيــر مــكـــافــحــة تـــعــاطي
اIنشطات.

ب -  اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة ألنــــظـــــمــــة اIــــنــــافــــســــاتب -  اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة ألنــــظـــــمــــة اIــــنــــافــــســــات
والتظاهرات  الدوليةrوالتظاهرات  الدوليةr وتكلف �ا يأتي :

- اIــبـــادرة بــكل األعــمــال الــهــادفــة إلى الــتــمــكــX من
rــنــافـــســات والــتـــظــاهــرات الـــريــاضــيــةIتــطــويـــر أنــظــمـــة ا

rباالتصال مع االحتاديات والرابطات الرياضية

- الــــســـــهــــر عــــلى انــــســــجــــام مــــخــــطـط اIــــشــــاركــــة في
اIـــنـــافـــســــات الـــكـــبـــرى اIــــرجـــعـــيـــة مـع األهـــداف األولـــويـــة
لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وريــاضــيي الــنــخــبــة واIــســتـوى

rالعالي

- اقتراح كل التـدابير واألعمال الرامية إلى ترقية
rنافسة وتطويرهاIرياضة ا

- ضــمــان مــتـــابــعــة األنــظــمـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــنــافــســة
rوالتظاهرات الرياضية الدولية

- دراســـة اIــعــايــيـــر الــتــقــنـــيــة وتــصــنـــيف اIــنــشــآت
والـتجـهيـزات الـرياضـية اIـتـخصـصة واقـتـراحهـا والسـهر

على تنفيذها.

rـديرية الفرعـية لترقـية الرياضـة االحترافيةIج - اrـديرية الفرعـية لترقـية الرياضـة االحترافيةIج - ا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد اسـتـراتـيـجيـة واقـتـراح مـخـطـطـات وبـرامج
تـــطــويــر الــريــاضـــة االحــتــرافــيـــة في الــتــخـــصــصــات الــتي

rتندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها

- تــكــيـيـف اجلــهــاز اIــطـبـق عــلى األنــديــة الــريــاضــيـة
احملـتـرفــة مع خـصـوصـيـات كل تــخـصص ريـاضيr والـسـهـر

rعلى تنفيذه

- اIـساهمـة في متـابعـة تنـفيذ الـرياضـة االحتـرافية
فـي كل أشــــكـــــالهr وكـــــذا مــــراقــــبـــــة اســــتـــــعــــمــــال الـــــوســــائل

rالعمومية اخملصصة له

- اIـــــســــــاهـــــمـــــــة فـــي دعـــم األنـــــديـــــــة الــــــريـــــاضـــــيـــــــة
احملــــتــــرفـــــــة وضــــمـــــــان تــــنــــفــــيـــــــذ تــــدابــــيـــــــر اIــــرافــــقــــــة

rلفائدتهـــا

- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر اIــرتــبـطــة �ـراقــبـة األنــديـة
والرابطات الرياضية احملترفة وتنظيمها.
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اIــادة اIــادة 4 : مـــديـــريــة اIـــؤســـســات واحلـــيـــاة اجلــمـــعـــويــة : مـــديـــريــة اIـــؤســـســات واحلـــيـــاة اجلــمـــعـــويــة
وأخالقيات الرياضةrوأخالقيات الرياضةr وتكلف �ا يأتي :

- حتــــــديــــــد وتــــــقـــــــيــــــيس إجـــــــراءات وقــــــواعــــــد ســــــيــــــر
واســتـعــمــال اIـنــشــآت والـتــجـهــيــزات الـريــاضــيـة وضــمـان

r تقييمها
- الـسـهر عـلى تـوجـيه هـيـاكل دعم األنـشطـة الـبـدنـية

rوالرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقو{ها
- ترقية مشـاركة اIؤسسات حتت الوصاية وهياكل
الــتـنـظـيم والــتـنـشـيـط الـريـاضـيـX الــوطـنـيـX فـي تـنـفـيـذ
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر األنــشــطــة الــبــدنــيـة

rوالرياضية
- اقـــتـــراح الــــبـــرامـج واألعـــمــــال اIـــتــــصـــلــــة بـــهــــيـــاكل

rوأجهزة األنشطة البدنية والرياضية ودعمها
- مسـاعـدة احلـركـة اجلـمـعويـة الـريـاضـيـة في الـتـكفل
بـأهــداف االسـتـراتــيـجــيـة الـوطــنـيــة فـي مـجــال األنــشـطــة
البـدنيــة والريـاضيـة والسـهر عـلى تطـوير صـيغ الشـراكة

rفي هذا اجملال
- اIـشـاركـة في حتـديد تـدابـيـر ومعـايـيـر دعم الـدولة

rXلهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
- اقـتـراح وتـنـفــيـذ صـيغ الــشـراكـة اIـوجـهــة لـتـعـزيـز
مشـاركـة هـياكل الـتـنـظيـم والتـنـشـيط الريـاضـيـX إلجناز

rأهداف التطوير الرياضي
- اIـــــبــــادرة بـــــالــــتــــدابـــــيــــر واآللـــــيــــات الـــــتي تـــــســــمح
بـاالســتـعــمـال األحــسن Iـســاعـدة الــدولـة لــهـيـاكـل الـتـنــظـيم

rXوالتنشيط الرياضي
- تــرقـــيــة أخالقــيـــات الــريــاضــة والـــروح الــريــاضــيــة
ومـكـافحـة العـنف في اIـنشـآت الـرياضـيةr بـالـتنـسيق مع

rعنيةIالقطاعات والهيئات ا
- إعــــــداد مـــخــــطـــطــــات وبــــرامج مـــكــــافــــحـــة الــــعـــنـف
وتـرقيـة أخالقـيات الـرياضــة والـروح الـريـاضيــة على كل

rستويات واقتراحها وتنفيذهاIا
- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات

والبرامج اIطبقة في مجال اختصاصها.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اIـــديــــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــهـــيــــاكل غـــيـــر اIـــمـــركـــزةأ - اIـــديــــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــهـــيــــاكل غـــيـــر اIـــمـــركـــزة
واIؤسسات الرياضيةrواIؤسسات الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد مـــقــايــيس تــنــظــيم وســيــر اIــؤســســات حتت
rعنيةIباالتصال مع الهيئات ا rالوصاية

- مساعدة ودعم الـنشاطات ومخططات عمل هياكل
rدعم األنشطة البدنية والرياضية وتقييمها

- تـنسـيق ومتـابعـة نـشاطـات  وبرامج اIـصالح غـير
rمركزة في مجال األنشطة البدنية والرياضيةIا

- اIـسـاهـمـة في إعـداد اخلـريـطـة الـوطـنـيـة لـلـتـطـوير
الرياضي.

ب - اIــديــريــة الــفــرعــيــة Iــتــابــعــة احلــيــاة اجلــمــعــويـةب - اIــديــريــة الــفــرعــيــة Iــتــابــعــة احلــيــاة اجلــمــعــويـة
الرياضيةr الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :

- حتــــديــــد صــــيـغ الــــشــــراكــــة مـع هــــيــــاكل الـــــتــــنــــظــــيم
rXوالتنشيط الرياضي

- حتديـد تدابير ومـعاييـر اIساعدة اIـوجهة لـلحركة
اجلمـعـويـة الـرياضـيـة والـسـهر عـلى حـسن تـوزيع مـسـاعدة
الـدولــة والــقــيــام بــالـتــقــيــيم اIــنــتـظـم حـول مــدى مــطــابــقـة
استعمال اIسـاعدة مع البنود التـعاقدية واألهداف اIتفق

 rعليها

- إعـداد مــقــايــيس تــنــظـيـم وسـيــر هــيــاكل الــتــنــظـيم
rعنيةIؤسسات اIباالتصال مع ا rXوالتنشيط الرياضي

- ضمـان مـتـابعـة سـيـر هيـاكل الـتـنـظيم والـتـنـشيط
.Xالرياضي

ج - اIـديـريـة الفـرعـيـة ألخالقيـات الـريـاضة وتـرقـيةج - اIـديـريـة الفـرعـيـة ألخالقيـات الـريـاضة وتـرقـية
الروح الرياضيةr الروح الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :

- إعــــداد تـــدابــــيــــر وتــــراتـــيـب تـــطــــويـــــر أخـالقـــيــــات
الـريــاضــة والـــــروح الـريــاضــيــــة واقـتــراحــهــــا ومـكــافـــحـة

rنشآت الرياضيةIالعــنـف في ا

- اIـشــاركـة في تــنـفـيــذ بـرامج مـكــافـحــة الـعـنف في
اIــنــشـآت الــريــاضـيــة وتــقـيــيــمـهــاr بــاالتـصــال مع الــهــيـاكل

rعنيةIا

- اقــتــراح كل الــتــدابــيــر الــتــحــفــيــزيــة الـرامــيــة إلى
rترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا اجملال

- مــتــابــعــة الــتــدابــيــر اIــتــخــذة لــتـطــويــر أخـالقــيـات
الــــريـــاضــــة والـــروح الــــريــــاضـــيــــة ومـــكــــافـــحــــة الـــعــــنف في

اIنشآت الرياضية وتقييمها. 

rــمــارســات الـــريــاضــيــةIمــديـــريــة تــرقــيـــة ا : rــمــارســات الـــريــاضــيــةIــادة 5 : مــديـــريــة تــرقــيـــة اIــادة اIا
وتكلف �ا يأتي :

- حتـديد وإعـداد أهـداف ومـخـطـطـات الـعمـل وبرامج
تطويـر وتعمـيــم الرياضــة للجميــع واألنشطــة البدنيـة
والـــريـــاضــــيـــــة فـي األوســـــاط اIـــتــــخــــصـــصــــة وفي وســط
التـربيــة والـتكويــن واIـمارســات الـرياضيـــة اجلواريــة
والــتـرفـيــهـــيـة والــتـسـلــيـة وضـمــان تـنـفــيـذهـا ومــتـابـعــتـهـا

rعنيةIباالتصال مع القطاعات والهياكل ا rوتقييمها
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- اIـشـاركـة فـي تـطـويــر وتـرقـيـة األنــشـطـة الــبـدنـيـة
والـريــاضــيــة في وسط الــتــربــيــة ووسط الــشـغـل والـوسط
اIـتـخـصص واقـتراح االسـتـراتـيـجـيـات والـبرامـج في هذا

rعنيةIؤسسات اIباالتصال مع القطاعات وا rاجملال
- اIـــســـاهـــمـــة فـي حتـــديـــد االحـــتـــيـــاجـــات في مـــيـــدان
الـتـأطـيـر واIـنـشـآت والـتـجـهـيـزات الريـاضـيـة فـي أوساط
التربـية والـتكوينr بـاالتصـال مع القطـاعات واIـؤسسات

rعنيةIا
-   دراســـــــة واقـــــــتـــــــراح كـل الـــــــتــــــــدابـــــــيـــــــر ودعـــم كل
اIـــبــــادرات اIـــرتـــبـــطـــــة بـــتـــطـــويــر األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيــــة

 rوالرياضيـة وترقيتها في أوساط التربية والتكوين
- حتــــديـــد وتــــنــــفـــيــــذ مـــخــــطـــطــــات وبـــرامـج تـــطــــويـــر
الـــريــــاضـــة لــــلـــجــــمـــيع والــــريـــاضــــة الـــنــــســـويـــــة وريـــاضـــــة
األشـخــاص اIــعــوقـX واأللــعــــاب والــريـاضــات الــتــقـلــيــديـة

rومتابعتها
- دراســـــة واقـــتــــــراح الـــــتـــدابـــيــــر الـــتـــحــــفـــيــــزيـــــة
rــمـارســات الريـاضيـــة اجلـواريــــة وترقـيتـهاIلتــطويـر ا

rال سيمــا في البلديــات واألحياء
- إعــداد مــخــطــطـات وبــرامج  تــطــويــر الــريـاضــة في

rوسط الشغل وتنفيذها
- اIـــــبـــــادرة بــــبـــــرامـج الــــتـــــنـــــشــــيـط والــــتـــــظـــــاهــــرات
rالـــريــــاضـــيـــة الــــوطـــنــــيـــة والــــدولـــيــــة في مــــيـــدان نــــشـــاطه

rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا
- اIـــشـــاركـــة في حتـــديـــد شـــروط إحــداث واســـتـــغالل
اIنشآت الرياضـية اIوجهة لترقيـة اIمارسات الرياضية

rللجميع وإعادة اللياقة
- اIـشاركـة في إعـداد برامج اIـنـشآت والـتـجهـيزات
الــضـروريــــة لـتــطـويــر الـريــاضـة لــلـجــمــيع والـريــاضـة في
XـــعــــوقـــIــــتـــخــــصـــصــــة وريـــاضــــة األشـــخــــاص اIاألوســـاط ا
والــــريـــاضــــة الـــنــــســــويـــة والــــريـــاضــــة في وسط الــــتـــربــــيـــة

rوالتكوين
- تـــرقـــيـــة وتــــطـــويـــر الـــريــــاضـــة لـــلـــجـــمــــيع وحتـــديـــد
االســــــتـــــراتــــــيـــــجــــــيـــــات وإعــــــداد الـــــبـــــرامـج فـي هـــــذا اجملـــــال

rعنيةIؤسسات اIبالتنسيق مع القطاعات وا
- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات

والبرامج اIطبقة في مجال اختصاصها.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ - اIديـريـة الفـرعيـة لـلريـاضة في أوسـاط الـتربـيةأ - اIديـريـة الفـرعيـة لـلريـاضة في أوسـاط الـتربـية
والتكوين والوسط اIتخصصr والتكوين والوسط اIتخصصr وتكلف �ا يأتي :

- اقــــتــــراح تــــدابـــيــــر تــــرقــــيــــة الــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيـــة
والــريــاضــيــة والــريــاضــة اIــدرســيــة والــريــاضــة اجلــامــعــيـة
وفي مؤسـسات الـتكـوين ودعم كل اIـبادرات أو الـتدابـير
أو األعــــمـــال الـــرامـــيـــة إلـى حتـــقـــيـق هـــذا الـــهـــدف وضـــمـــان

rتقييمها
- مـــســاعـــدة الــهـــيــاكـل اIــعـــنــيـــة بــتـــطــويـــر الــريـــاضــة
rدرسية والرياضة اجلامعية وفي مؤسسات التكوينIا

- اIـــشــــاركــــة في إعــــداد وتــــنــــفـــيـــــذ بــــرامج تــــطــــويـــر
الـــــريـــــاضـــــة اIـــــدرســـــيـــــة والـــــريـــــاضـــــة اجلـــــامـــــعـــــيـــــــة  وفـي

rمؤسســات التكويـن ومتابعتها وتقييمها
- حتــديـــد االحـــتــيـــاجـــاتr بــاالتـــصـــال مع الـــقــطـــاعــات
والهياكل اIعـنيةr واIشاركة في تـعبئة اIوارد والوسائل
الـــضــروريـــة لـــتـــطـــويـــر الـــريـــاضــة الـــنـــســـويـــة والـــريـــاضــة
rدرسية والرياضة اجلامعية وفي مؤسسات التكوينIا

- إعـــداد وتـنـفــيـذ ومــتـابـعــة بـرامج تــرقـيـة وتــطـويـر
رياضة األشخاص اIـعوقX والرياضة النسوية والرياضة
في األوســاط اIـتــخـصــصـةr ال سـيــمـا فـي مـؤســسـات إعـادة
الـتــربـيـة واحلــمـايـة وكــذا في اIـؤســسـات الـعــقـابــيـةr  عـلى
جميع اIسـتويات ودعم كل اIبادرات والتدابير واألعمال
الـــرامـــيـــة إلـى حتـــقـــيق هــــذه األهـــداف وضـــمـــان حتــــلـــيـــلـــهـــا

rوتقييمها
- إعداد وتنفيـذ ومتابعة مخـططات وبرامج تطوير
الــريـــاضــة في وسط الـــشــغل ومـــتــابـــعــتـــهــاr بــاالتـــصــال مع

الهياكل اIعنية وضمان حتليلها وتقييمها.
ب -  اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلـريـاضـة لـلـجمـيعrب -  اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلـريـاضـة لـلـجمـيعr وتـكلف

�ا يأتي :
- إعــــــداد بــــرامــج تــــطــــويــــر وتــــعــــمــــيــم  األنــــشـــــطــــة
البدنــية والريـاضيـة اجلـــواريــة والتـرفيهــية والتـسليـة
rواأللعــاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها

- اقــتــــراح كل الــتــدابــيـــر الــتــحــفــيـزيــــة لــتــطــويـــر
rـمـارســات الـريـاضيـــة اجلـواريــة وتـنـفيـذهــاIوتـرقـيــة ا

rال سيما في البلديات واألحياء
- اقـــتـــراح الــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى احملـــافـــظــة عـــلى

rاأللعاب والرياضات التقليدية وترقيتها
rبـــادرة بالـتـظاهــــرات الريـاضيـــة وتـنظـيمـهــاIا -
ال سـيمـا مـنهـا اIـهـرجانـات والـدورات واIسـابـقات طـويـلة

اIسافةr باالتصال مع الهيئات اIعنية.
- ضبط شروط ومعـايير إحداث واستغالل اIنشآت
الرياضـية اIوجهـة لترقيـة اIمارسات الـرياضية لـلجميع

rوالسهر على تطبيقها rوإعادة اللياقة
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- ضــمـــان اIــتــابـــعــة واIــراقـــبــة اIــنـــتــظــمـــــة لــبــرامج
تــطـويـــر الــتـربــيــــة الـبــدنــيــــة واIـمــارســــات الـريــاضــيـــة
اجلـــواريــــة والـــريـــاضــة لـــلــجـــمــيـع واأللــعـــاب والــريـــاضــات

التقليدية.
اIـادة اIـادة 6 : : مـديـرية الـدراسـات االسـتشـرافـيـة وبرامجمـديـرية الـدراسـات االسـتشـرافـيـة وبرامج

االستثمارrاالستثمارr وتكلف �ا يأتي :
- الـــــدفـع بـــــنـــــشـــــاطــــــات الـــــدراســـــات والـــــتــــــخـــــطـــــيط

rواالستشراف واإلحصائيات وتنسيقها
- دراســـة بــرامج تـــطـــويــر اIـــنــشـــآت والــتـــجــهـــيــزات

rوإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها
- تقييس اIنشـآت والتجهيزات الـرياضية والسهر

rعلى صيانتها
- الـــســـهـــر عــــلى تـــثـــمـــX اIـــمـــتــــلـــكـــات من اIـــنـــشـــآت

rواحملافظة عليها وضمان متابعة مشتمالتها
-  اعـــتــمــاد مــقـــاربــة مــدمــجـــة ومــتــعــددة الـــقــطــاعــات
بـالتـعاون والـشراكـة مع الهـياكل واIـؤسسـات اIعنـية في

rنشآت والتجهيزات الرياضيةIميدان برمجة ا
rاقتراح كل عمل استشرافي أو القيام به -

- جمع واستغالل اIعطيات اإلحصائية ومركزتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - اIـــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــلــــــبـــــرامـج ومـــــتــــــابـــــعـــــةأ - اIـــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــلــــــبـــــرامـج ومـــــتــــــابـــــعـــــة
االستثماراتrاالستثماراتr وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد  بـرامج االسـتـثمـار وتـنـفـيـذهـاr ال سـيـما في
rنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضيةIمجال ا

- اقــتــراح وتــنــفــيــذ كل بـــرنــامج يــهــدف إلى تــعــزيــز
rنشآتIا

- ضـــمــان مـــتــابـــعــة بـــرامج إجنـــاز وإقــامـــة اIــنـــشــآت
rوالتجهيزات الرياضية وتنسيقها وتقييمها

- إعـداد وحتليل حـصائل برامج االستـثمار ومـعاينة
rنقائصها واقتراح التصحيحات الضرورية

- السهر عـلى احترام اإلجراءات اIسيرة للدراسات
واإلجناز ومتابعة العمليات.

ب - اIـديريـة الـفرعـيـة لـلتـقـييس وصـيـانة اIـنـشآتب - اIـديريـة الـفرعـيـة لـلتـقـييس وصـيـانة اIـنـشآت
القاعدية والتجهيزات الرياضيةrالقاعدية والتجهيزات الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :

rإعداد دراسات تقييس منشآت القطاع -
- مــعــاجلــة الــدراســات اIــرتــبــطــة بــتــصــور اIــنــشـآت

rباالتصال مع االحتاديات الرياضية rاخلاصة بها

- إعداد دفـاتر اIواصفـات اخلاصة والـتقنـية اIتـعلقة
rعنيةIبالتشاور مع الهياكل ا rشاريع التجهيزات�

- إعـداد اIـعايـيـر واألنظـمـة التـقـنيـة إلجنـاز وصيـانة
rنشآت  والتجهيزات الرياضيةIا

- وضع كل نــــظـــام لـــلـــخـــبـــرة والــــصـــيـــانـــة ومـــراقـــبـــة
اIنشآت والتجهيزات. 

ج - اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــلـــــتــــنــــظـــــيم ومـــــتــــابــــعــــةج - اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــلـــــتــــنــــظـــــيم ومـــــتــــابــــعــــة
اIشتمالتrاIشتمالتr وتكلف �ا يأتي :

- الــقـــيـــام بـــتــســـويـــة اIـــمـــتــلـــكـــات الـــتـــابــعـــة لـــقـــطــاع
rالرياضة من خالل انتمائها الهيكلي

- دراســـة االقـــتــراحـــات اIـــتــأتـــيــة مـن اIــصـــالح غـــيــر
اIمركزة قصد إدماج الهياكل الرياضية ضمن اIشتمالت

rتعددة الرياضات للوالياتIركبات اIادية لدواوين اIا
- جــمع واسـتــغالل حــاالت مـتــابـعـة اســتالم اIــنـشـآت
الـــريـــاضــــيـــة وإعـــداد جـــرد دوري لـــلـــمــــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة

rلحقةIا
- إعـــداد وحتـــيـــX الـــبــــطـــاقـــيـــة اخلـــاصــــة �ـــشـــتـــمالت

rؤسسات حتت الوصايةIا
- الــقــيـــام بــتــنــفـــيــــذ أ¬ــــاط جـــديــــدة في الــتـــنــظــيم
واإلدمـــــــاج الـــــفــــضـــــائـي لـــــلــــمـــــنــــشـــــــآت والــــتـــــجــــهـــــيــــــزات
الـرياضيــةr بـالتعاون والـشراكة مع الهـياكل واIؤسسات

اIعنية.
rـديـريـة الــفـرعـيـة لالسـتـشـراف واإلحـصـائـيـاتIد - اrـديـريـة الــفـرعـيـة لالسـتـشـراف واإلحـصـائـيـاتIد - ا

وتكلف �ا يأتي :
rاقتراح كل دراسة استشرافية أو القيام بها -

- تـطــويــر اســتــراتــيـجــيــة تــســمح بــتـوزيـع جـغــرافي
rؤهالت البشريةIا Xللمنشآت تتالءم مع تثم

- حتـديـد االختالالت في تـخـطـيط برامـج االستـثـمار
rوتصحيحها

- الـقــيـام بــكل الــدراسـات االسـتــشـرافــيـة فـي مـجـال
rاألنشطة البدنية والرياضية

rإعداد برنامج قطاعي لإلنتاج اإلحصائي -
- جمع واستغالل اIعطيات اإلحصائية ومركزتها.

اIــــادةاIــــادة 7 : مـــديــــريــــة اIــــوارد الــــبـــشــــريــــة والــــتـــكــــوين : مـــديــــريــــة اIــــوارد الــــبـــشــــريــــة والــــتـــكــــوين
والنشاط االجتماعيrوالنشاط االجتماعيr وتكلف �ا يأتي:

- إعـــداد اخملـــطــطـــات والـــبـــرامج في مـــجـــال تــســـيـــيــر
اIوارد البـشرية وتوظـيفها  وتـكوينهـا وتثميـنها وضمان

rتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها
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rXستخدمIضمان تسيير ا -

- ترقـيـــة الـنـشـاطـــات الـتي لـهـــا عالقـــة بـالـتكـوين
والـتـأهيل فـي ميـاديــن األنـشطـــة الـبدنـيـــة والريــاضــيـة

rوتطويرها

rوارد البشريةIالعمل على تطوير ا -

- تـــنــــفـــيـــذ مــــخـــطـط تـــكـــويـن مـــســـتــــخـــدمي الــــقـــطـــاع
واIـشـاركـة في تـنـظـيم االمـتـحـانـات واIـسـابـقـات وتـتـويج
الــتــكــوين الــذي له عالقــة �ــهــامهr بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل

rعنيةIا

- حتــــديـــــد إجــــراءات ومـــــقــــايـــــيس مـــــنح الــــشـــــهــــادات
واإلجازات اIتوجة لـلتكوين التابع للقطاعr باالتصال مع

rعنيةIالقطاعات ا

- إعــداد األحـكــام الـقــانـونــيـة األسـاســيـة الــتي تــسـيـر
rمستخدمي القطاع وتنفيذها

- تـرقـيـة احلوار االجـتـمـاعـي واIـساهـمـة فـي تـسـوية
نزاعات العمل.

: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ - اIـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريـة والـنـشـاطأ - اIـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريـة والـنـشـاط
االجتماعيrاالجتماعيr وتكلف �ا يأتي :

- تـــوظــيـف اIــوارد الـــبــشــريـــة في اإلدارة اIـــركــزيــة
rوتسييرها

- إعداد مخـطط تسـييـر اIوارد الـبشـريةr بـاالتصال
rعنية والسهر على تنفيذهIمع الهياكل ا

- تـوجـيه اIـصـالح غـيــر اIـمـركـزة واIـؤسـسـات حتت
rالوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها

- اقتـراح الـتدابـيـر والـبرامج الـرامـية  إلى تـطـوير
rوارد البشرية وتثمينهاIا

- اقـتــراح الــتـدابــيـر واألعــمــال اIـتــعــلـقــة بـالــتــكـوين
اIــتـــواصل وحتــســـX اIــســـتــوى وجتـــديــد اIـــعــارف لـــفــائــدة

rمستخدمي القطاع

- اIـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة
rالتي تسير مستخدمي القطاع

- ترقـيـة احلوار االجـتـماعي وكـذا كل عـمل من شأنه
rتكريس الرزانة في عالقات العمل

- دراســـة الـــتـــدابــــيـــر الـــضـــروريـــة لــــتـــحـــســـX إطـــار
rواقتراحها XستخدمIوظروف عمل ا

- متابعة سير اخلدمات االجتماعية ومراقبتها.

rـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامـج وتـقـيـيم الـتـكـوينIب - اrـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامـج وتـقـيـيم الـتـكـوينIب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- إعــــداد بــــرامج الــــتــــكــــويـن في مــــيــــادين األنــــشــــطــــة
rرتبطة بهاIهن والتأهيالت اIالبدنية والرياضية وا

- القيـام بتـحديـد وإعداد مـخطـطات وبرامـج تكوين
مـــســتـــخــدمـي األنــشـــطــة الـــبــدنـــيــة والـــريــاضـــيـــة وجتـــديـــد
مــعـــارفـــهم وحتـــســX مـــســتـــواهمr بـــاالتـــصــال مع الـــهـــيــاكل

rعنيةIواألجهزة ا
- ضـــمــان مـــتــابـــعـــة  وتــقـــيـــيم األعـــمــال اIـــنـــجــزة في
rرتبطة بهاIهن اIتصل بالرياضة واIميادين التكوين ا

- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اIـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
rالـــتــكـــوين فـي مــيـــدان األنـــشـــطــة الـــبـــدنـــيــة والـــريـــاضـــيــة

rXعنيIباالتصال مع الشركاء ا
- إعـداد اIقاييس اIـرتبطة بـتنظيم أعـمال التكوين

r في ميدان األنشطة البدنية والرياضية
- تسليم الشـهادات واإلجازات اIتوجة لكل عمليات
rعمول بهIطبقا للتنظيم ا rالتكوين في ميدان الرياضة
- ضـمـان متـابـعـة مؤسـسـات وهـياكـل تكـوين تـأطـير

rاألنشطة البدنية والرياضية  وتنسيقها وتقييمها
rـكــونـة األخـرىIالــعـمل بــاالتـصـال مـع الـقـطــاعـات ا -
عـــلى انـــســـجـــام بــرامـج الــتـــكـــويــن اIـــوجـــهـــــة  لألنـــشـــطــــة

البدنيــة والرياضية.
اIـادة اIـادة 8 : مـديـريــــة الـتـنــظـيــم والــتـعـــاونr : مـديـريــــة الـتـنــظـيــم والــتـعـــاونr وتـكـلــف

�ا يأتي :
rإعــداد الـنـصـوص الــقـانـونــيـة لـلــقـطـاع واقــتـراحـهـا -

rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا
- دراســــــة الــــــنــــــصــــــــوص ومــــــشـــــــاريع الــــــنــــــصــــــــوص
الـقــانــونــيــةr ال ســيــمــا مـنــهــا الـتـي تـبــادر بــهــا الـقــطــاعـات

rالحظات بشأنهاIاألخرى  وإبــداء اآلراء وا
rنازعات التي تخص القطاعIمتابعة قضايا ا -

- دراســـة الـــوثــــائق الـــقـــانـــونـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالـــقـــطـــاع
rومعاجلتها وتوزيعها

- تــصـــمــيم بــرامـج الـــتــعــــاون الــدولــي وتــرقــيــتــهــــا
والــــســـــهــــــر عــــلـى تــــطــــبـــــيــق االتــــفـــــاقـــــات واالتــــفــــاقــــيــــات

rوالبروتوكــوالت والبرامج في ميدان الرياضة
- الـــســـهـــرr بـــالــــتـــشـــاور مـع الـــهـــيـــاكـل والـــقـــطـــاعـــات
واIـــؤســـســـات اIـــعـــنـــيـــةr عـــلى تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الـــدولي
وتنفيذه في ميدان األنشطة البدنية والرياضية وتعزيز

الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية.
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: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت
أ - اIديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واIـنازعاتrأ - اIديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واIـنازعاتr وتـكلف

�ا يأتي :
- إعــداد مـشــاريع الــنــصــوص الــقـانــونــيــة في مــجـال

rاألنشطة البدنية والرياضية واقتراحها
- دراسة مـشاريع الـنصـوص الواردة مـن القـطاعات

rالحظات بشأنهاIالوزارية األخرى وإبداء اآلراء وا
- الــســهــر عــلـى مــطــابــقــة مــشــاريـع الــنــصــوص الــتي

rتعدها هياكل القطاع
rنصوص القطاع Xالقيام بتقن -

- مــعـاجلــة ومـتــابـعـة قــضـايــا اIـنــازعـات الــتي تـخص
rالقطاع

Xوحتــــيـــ Xاقــــتـــراح كـل تـــدبــــيـــر مـن شـــأنه حتــــســـ -
النظام اIعياري اIسير للقطاع.

rـديــريـة الــفـرعـيــة لـبـرامـج وأعـمـال الــتـعـاونIب -  اrـديــريـة الــفـرعـيــة لـبـرامـج وأعـمـال الــتـعـاونIب -  ا
وتكلف �ا يأتي :

- تــــطــــويــــر بــــرامج وأعــــمــــال الــــتــــعــــاون الــــدولي في
مــيــــدان األنــشــطــــة الــبـــدنــيــــة والــريــاضــيــــة وتــنــفــيــذهـــا

rومتابعتهــا وتقييمها
- اقتـراح كل التـدابير واألعـمال الهـادفة إلى تـرقية
rالتعاون الدولي في ميدان األنشطة البدنية والرياضية
- دعم اIـشــاركـة اجلــزائـريــة في األحــداث الـريــاضـيـة

rالكبرى
- تــــطــــويــــر تــــرتـــيــــبــــات دعـم الـــكــــفــــاءات الــــوطــــنــــيـــة

rاللتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية
- اIـــشـــاركـــة في انــــتـــقـــاء اIـــواهب الـــشـــابـــة لـــغـــرض

rالتظاهرات الدولية
- وضع قـاعـدة للـمـعـطيـات وبـطـاقـية حـول الـكـفاءات
الــوطــنــيــةr ال ســيــمــا مــنــهــا تــلك اIــنــتــمــيــة إلى الــهــيــئــات

rالرياضية الدولية
- الـعـمل عـلى كـشف اIـواهب واإلطـارات اجلـزائـريـة
اIــقــيــمــة بــاخلــارج في مــجــاالت الــريــاضــة وإدمــاجــهــا عــلى

اIستوى الرياضي.
rمــــديـــريــــة اإلعالم واالتــــصـــال والــــتــــوثـــيقrــــادة 9 : :  مــــديـــريــــة اإلعالم واالتــــصـــال والــــتــــوثـــيقIــــادة اIا

وتكلف �ا يأتي :
- اقـــتــــراح اســـتــراتـــيــجـــيــة الــتـــطــويـــــر اIــرتـــبــطــــة
باستعمــال التكنولوجيات اجلديدة لالتصال واإلعـالم في

rالقطاع وتنفيذها

- تـقـيــيس أنـظــمـة اإلعالم اإلحـصــائي وتـنــظـيم جـمع
rعطيات حول األنشطة البدنية والرياضيةIا

- تـشكيل بـنك للـمعطـيات اIـتعلـقة بـقطاع الـرياضة
rوالسهر على حتيينه وتطويره

rتسيير العالقات مع أجهزة اإلعالم -
- تـــصـــمــيـم أعــمـــال االتـــصـــال اIــؤســـســـاتي لـــلــوزارة
وإجنازها مع السهـرr خصوصاr على تعميم برامج تطوير

rالقطاع وجتهيزه
- حتــديــد اإلحـــتــيــاجــات والـــقــيــام بــاقــتـــنــاء الــوثــائق

rوضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع
- الــســهــر عــلى عــصــرنــة إجــراءات و£ــارســات جــمع
الـــوثـــائـق واIـــعـــلـــومــــات ومـــعـــاجلـــتــــهـــا واحملـــافـــظــــة عـــلـــيـــهـــا

rوتوزيعها
 rتصميم منشورات القطاع وإجنازها -

- ضــــمـــان عــــصــــرنـــة وانــــســــجـــام مــــنـــاهـج وإجـــراءات
تسيير أرشيف القطاع وضمان احملافظة عليه.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :  
 أ -  اIـديــريـة الــفـرعـيــة ألنـظـمــة اإلعالم والـشــبـكـات أ -  اIـديــريـة الــفـرعـيــة ألنـظـمــة اإلعالم والـشــبـكـات

اIعلوماتيةrاIعلوماتيةr وتكلف �ا يأتي :
- تــقـيـيس أنــظـمـة اإلعالم  وتـنــظـيم جـمع اIــعـطـيـات

r حول الرياضة
rتعلقة بقطاع الرياضةIعطيات اIتشكيل بنك ا -

- تـرقـية اسـتـعمـال الـتـكنـولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم
rواالتصال في قطاع الرياضة

- إعـداد مـشاريع تـطـوير شـبـكة اإلعالم اآللي لـقـطاع
rالرياضة وتسييرها

- إعــداد بـــرامج وأعـــمــال صـــيــانـــة عــتـــاد وجتــهـــيــزات
rاإلعالم اآللي وتنفيذها

- تـصـمـيم الـبـرمـجـيـات وشـبـكـات اإلعالم واالتـصال
لفائدة قطاع الرياضة.

 ب - اIديرية الفرعية لالتصالr ب - اIديرية الفرعية لالتصالr وتكلف �ا يأتي : 
rإعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه -

rتطوير وسائط اإلعالم في الوزارة وتسييرها -
- تنـسـيق اسـتراتـيـجيـة اتـصال الـويب واإلنـترانت

rفي الوزارة وتنفيذها
rتنشيط االتصال الداخلي في الوزارة وتنسيقه -

rضمان العالقات مع أجهزة اإلعالم -
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- ضــــمــــان مــــتــــابـــعــــة األعــــمــــال اIــــنــــجـــزة فـي مــــجـــال
االتــــصــــال وتـــقــــيــــيــــمــــهــــا اIــــنــــتـــظـم واقــــتــــراح كل تــــدبــــيـــر

rلتحسينها في هذا اجملال

- تــسـيــيـر مـحــتـويــات بـرامج الـتــطـويــر والـتـجــهـيـز
اIوجهة لوسائل اإلعالم.

ج - اIـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــوثـــــائـق واألرشـــــيفج - اIـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــوثـــــائـق واألرشـــــيف
واIنشورات الرياضيةواIنشورات الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :

rتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع -

rتطوير أعمال التوثيق في القطاع -

- إعـداد وتـنـفيـذ إجـراءات جـمع الـوثـائق ومـعـاجلـتـها
rوتوزيعها

rتصميم منشورات القطاع وإجنازها -

- تــــــنــــــظــــــيم أرشــــــيـف اإلدارة اIــــــركــــــزيــــــة ومــــــســــــكه
rوتسييره

- الــــســــهــــر عــــلى احملــــافــــظـــة عــــلـى أرشــــيف الــــقــــطـــاع
rيدانIفي هذا ا Xواقتراح كل تدابير التحس

- مــســاعــدة اIـــؤســســات والـــهــيــاكل اIـــوضــوعــة حتت
rالوصاية في مجال تسيير األرشيف

- ضـمـان إعـداد الـنـشـرة الـرسـمـيـة لـوزارة الـريـاضة
وتوزيعها.

10 : مــــديـــريـــة اIـــالــــيـــة والـــوســـائـل ومـــراقـــبـــة : مــــديـــريـــة اIـــالــــيـــة والـــوســـائـل ومـــراقـــبـــة اIــادة اIــادة 
التسييرrالتسييرr وتكلف �ا يأتي : 

- حتـــضـــيـــر عــــمـــلـــيـــات مـــيــــزانـــيـــة اإلدارة اIـــركـــزيـــة
rوتنفيذها

rركزيةIتسيير وسائل اإلدارة ا -

- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك اIـــنـــقــــولـــة والـــعــــقـــاريـــة
rللوزارة واحملافظة عليها

- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اIـــالي واحملــــاســـبي
rوضوعة حتت الوصايةIللمؤسسات والهياكل ا

- وضـع قــــــــواعــــــــد وإجــــــــراءات مــــــــنـح  اIــــــــســــــــاعــــــــدات
واإلعانات اIـمنوحـة للحـركة اجلمـعوية لـلرياضـةr بعنوان

ميزانية الدولة ومتابعتها ومراقبتها.

 وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اIديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةأ - اIديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةr وتـكلف
�ا يأتي :

r ضمان إعداد ميزانية تسيير القطاع وتنفيذها -

rضمـان إعـداد مـيزانـيـة جتـهـيز الـقـطـاع وتنـفـيـذها -
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا

rالية للقطاع واقتراحهاIتقدير احلاجات ا -
- ضـــمـــان إعــــداد الـــصـــفـــقــــات الـــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــقـــطـــاع

rومتابعتها
rركزية وتسييرهاIتنظيم محاسبة اإلدارة ا -

- وضع االعـتمادات اIـالية الـضرورية لـسير اإلدارة
اIـركـزيـة واIـصـالح غـيـر اIـمـركـزة واIـؤسـسـات واألجـهـزة

rالتابعة للقطاع
- إعـداد اإلحــصــائــيـات اIــالــيـة والــقــيــام بـالــتــحــالـيل

الضرورية.
ب -  اIـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـوسـائل الـعـامـةrب -  اIـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـوسـائل الـعـامـةr وتـكـلــف

�ا يأتي :
- ضبط حاجـات اإلدارة اIركزية إلى العتاد واألثاث

rواللوازم وضمان اقتنائها
- ضمان تسييـر اIمتلكات اIنـقولة والعقارية وكذا

rركزية وصيانتهاIحظيرة السيارات لإلدارة ا
- ضــمــان الـتــنــظـيم اIــادي لــلـتــظــاهـرات والــتــنـقالت

rرتبطة �هام الوزارةIا
- مـــسك جـــرد األمالك اIــنـــقــولـــة والــعــقـــاريــة لإلدارة

rركزية وحتيينهIا
- السهر على تـنفيذ التدابير والوسائل الضرورية

rللحفاظ على أمالك القطاع وصيانتها وأمنها
- الـســهـر عــلى وضع نـظــام فـعــال لـلــوقـايــة الـصــحـيـة

واألمن.
 ج - اIـديـريـة الـفـرعـيـة Iـراقـبـة الـتـسـيـيـرr  ج - اIـديـريـة الـفـرعـيـة Iـراقـبـة الـتـسـيـيـرr وتـكـلـف

�ا يأتي :

- حتديـد اإلجـراءات والـقواعـد احملـددة في مـجال دعم
احلـــركــة اجلــمــعــويــة لـــلــريــاضــة وتــنــفـــيــذهــاr بــاالتــصــال مع

rعنيةIالهياكل التقنية ا

- ضــمـــان مــتــابـــعــة وتــقـــيــيم اســتـــعــمــال اIـــســاعــدات
واIـــســاهــمــات اIـــمــنــوحــة مـن الــدولــة إلى هـــيــاكل احلــركــة
اجلمعوية  الرياضـية ومراقبة تخصيـصها ومطابقتها مع

rعمول بهماIالتشريع والتنظيم ا

- اقــتـراح كل الـتــدابـيـر اIـرتــبـطـة �ــراقـبـة تــسـيـيـر
rــــــوضـــــوعـــــة حتـت الـــــوصـــــايـــــةIــــــؤســـــســـــات والـــــهــــــيـــــاكل اIا
وبـــاالســـتــعـــمــال احلـــسن Iـــســاعـــدات ومـــســاهـــمــات الـــدولــة

rلهياكل احلركة اجلمعوية الرياضية وتنفيذها
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- اقـتـراح كل الـتـدابيـر اIـرتـبـطـة بـتـقـيـيس تـسـيـير
مـوارد الـصـنـاديق الـوالئـيـة والـصـنـدوق الـوطـني لـتـرقـية
مـبـادرات الـشـبـاب واIـمـارسـات الـريـاضـيـة والـسـهـر عـلى

تنفيذهاr باالتصال مع الهياكل اIعنية.
اIادةاIادة 11 :  : تمارس هـياكل وزارة الرياضةr كل هيكل
فـيـمـا يـخصهr عـلى هـيـئـات ومـؤسـسات الـقـطـاع الـوصـاية
في إطار الـصالحيات واIـهام اIسـندة إليـها طبـقا لألحكام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.
اIادة اIادة 12 : : يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزية في مـكاتب
بـــقــــرار مـــشــــتـــرك بــــX وزيـــر الــــريـــاضــــة ووزيـــر اIــــالـــيـــة
Xـكلـفة بـالوظـيفـة الـعمـوميـة في حدود مـكتـبIوالـسلـطة ا

(2)  إلى أربعة ( 4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
rـرسومIـادة 13 :  : تـلغـى كل األحـكام اخملـالـفــة لـهــذا اIـادة اIا
ال سـيـمــا مـنـهــا األحـكـام اIــتـعـلــقـة بـالـريــاضـة والـواردة في
اIــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 13-94 اIــــؤرخ في 14 ربــــيع
الـثـاني عام 1434 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2013 واIـذكور

أعاله.
اIـــــاداIـــــادّة ة 14 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق

27 غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم 14-245 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل ذي الـقـعـدةل ذي الـقـعـدة
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن عــام عــام 
إحـــــداث مـــــفــــــتـــــشــــــيـــــة عـــــامــــــة في وزارة الــــــريـــــاضـــــةإحـــــداث مـــــفــــــتـــــشــــــيـــــة عـــــامــــــة في وزارة الــــــريـــــاضـــــة

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
rبناء على  تقرير وزير الرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا  اIـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2)  منه

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 99-240  اIؤرخ
 في 17 رجب  عــام 1420 اIــوافق 27 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1999
واIــتـعــلق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اIــدنـيــة والــعـســكــريـة

  rللدولة
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

  rالوزير  األول  Xتضمن  تعيI2014  وا

- و�ـقتـضـى اIـرسوم الـرئـاسي 14-154  اIـؤرخ في
5 رجب عـام 1435 اIـوافق 5 مـايــو  سـنـة 2014 واIــتـضـمن

rأعضاء احلكومة  Xتعي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم  188-90
اIــؤرخ  في أول ذي  احلــجــة عــام 1410 اIــوافق 23 يــونــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اIـركزيـة وأجـهـزتـها

rادة 17 منهIال سيما ا rفي الوزارات
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 226-90
اIــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام  1411 اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة
1990  الذي يـحدد حـقوق الـعمـال الذين {ـارسون وظائف

rتمّمIعدّل واIا rعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 227-90
اIــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اIــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990  الــذي يـــحــدد قــائـــمــة الـــوظــائف الــعـــلــيـــا في الــدولــة

بـعنوان  اإلدارة واIؤسـسات والهيـئات العمـوميةr اIعدّل
rتمّمIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اIؤرخ
في 3  محرم عام 1411 اIوافق 25  يولـيو سنة 1990 الذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اIــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rعدلIا rالذين {ارسون وظائف عليا في الدولة
-  و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 168-91
اIـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اIـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 واIـتـضمن إحـداث مـفتـشـية عـامـة بوزارة الـشـبيـبة

rتممIعدل واIا rوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 243-14
اIــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اIــــوافق 27 غــــشت

rسنة 2014 الذي يحدد صالحيات  وزير الرياضة
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 244-14
اIـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1435  اIــوافق 27 غــشت
سـنـة  2014 واIـتـضــمن  تـنـظـيـم االدارة  اIـركـزيـة لـوزارة

rالرياضة
rو بعد موافقة  رئيس اجلمهورية -  

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : حتـدث لـدى وزيـر الــريـاضـة مـفــتـشـيـة

عامةr يحدد هذا اIرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها.
 اIـادة اIـادة 2 : : تـكـلف اIـفـتـشـيـة الـعـامـة لـوزارة الـريـاضة
حتت سـلـطة الـوزيـرr  فـضال  علـى اIهـام اIـنـصوص عـلـيـها
في اIادة 17  من اIرسـوم  التنفيذي رقم  90-188 اIؤرخ

في 23  يونيو سنة 1990 واIذكور أعالهr �ا يأتي :
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- ضـمــان مـراقــبـة اســتـعــمـال اإلعــانـات واIــسـاعـدات
rمنوحة  للحركة اجلمعوية الرياضيةIا

- مـــراقــــبــــة األجــــهـــزة غــــيــــر اIــــمــــركـــزة والــــهــــيــــئـــات
rؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقو{هاIوا

- اIسـاهـمة بـآرائـهـا وتوصـيـاتهـا في إثـراء وحتديث
 rالتشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع

- اIـــشــاركـــة في إعـــداد الــوثـــائق الـــتــعـــلــيـــمــيـــة وكــذا
 rحتضير برامج البحث في الوزارة

- اقتـراح كل التـدابيـر التي {ـكن أن ترقـي وتطور
rحركة اجلمعيات التي لها عالقة بالقطاع

- تــنــســيق وتــنـشــيـط عـمــلــيــات  الــتــقــو» واIــراقــبـة
Iـســتـخــدمي اIـؤســســات والـهــيـئــات والـهــيـاكل اجلــمـعــويـة

rالتابعة للقطاع Xللتنظيم والتنشيط الرياضي
-  االقــــتــــراح واIــــســــاهــــمـــة بــــآرائــــهــــا وتــــوصــــيــــاتــــهـــا
ومـالحـــظـــاتـــهــــا في حتـــســــX وتـــعـــزيـــز األهــــداف اIـــســـطـــرة
rلزمة بتحقيقهاIللحركة اجلمعوية الرياضية والنتائج ا
- ضــــمــــان تــــقــــو» احلــــركـــة اجلــــمــــعــــويــــة الــــريــــاضــــيـــة
ومـــراقــبــتـــهــاr ال ســيــمـــا في إطــار الــعـــقــود الــتي تـــربــطــهــا

rكلفة بالرياضةIباإلدارة ا
- الـتـحـقق من مـطـابقـة تـنـفـيـذ الـتـشـريع والـتـنـظيم
الـسـاريي اIـفـعـول واIـقـايـيس الـتـقـنـيـة  اخلـاصـة بـالـقـطـاع

rركزيةIبالتعاون مع هياكل وأجهزة اإلدارة ا
- الــتـــحـــقق من تـــطــبـــيق الـــقــرارات والـــتـــوجــيـــهــات

اIقررة من طرف الوزير ومتابعتها.
rفـي إطار مـهامـها rفـتـشيـة العـامةIادة  3 :  : {ـكن  اIادة  اIا
اقــتــراح  كل الــتــدابــيــر الــتي من شــأنــهــا حتــســX تــنــظــيم
الـــنــــشـــاطــــات  والـــهـــيــــئـــات الــــتي   تــــفـــتـــيــــشـــهــــا وكـــذلك

استعمال اIستخدمX في  تلك اIؤسسات ومردودهم.
و{ــــكـــنـــهــــا أيـــضـــا �ــــنـــاســــبـــة تـــدخـالتـــهـــاr أن تــــتـــخـــذ
اإلجــراءات الـتـحـفــظـيـة الــتي تـفـرضـهــا الـظـروف من  أجل
إعـادة الـتـسـيـيـر اIـنـظم لـلـهـيـاكل  واIـؤسـسـات والـهـيـئـات

التي   تفتيشهاr وتعلم الوزير  بذلك فورا.
  ويــتـــعــX عـــلـــيــهـــا احلــفـــاظ عـــلى ســـريــة اIـــعــلـــومــات
والـوثــائق الـتي تــتـولى تـســيـيـرهـا أو مــتـابـعــتـهـا أو الـتي

تطلع عليها .
يؤهل اIفتشونr في مـهمتهم العادية لـلمطالبة بكل
اIعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.

اIـادة اIـادة 4 : :  تــتـدخل  اIـفـتـشــيـة الـعـامـة وفــقـا لـبـرنـامج
سنوي  للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

و{كنهـا كذلكr بطلب من الوزيرr أن تتدخل في أي
وقت للقيام بكل مهمة حتقيق يفرضها ظرف خاص. 

اIادةاIادة 5 : : تتوج كل مهمـة تفتيش أو مراقـبة بتقرير
يقدمه اIفتش العام إلى الوزير.

ويـعـد اIـفتـش العـامr فـضال عـلى ذلك تـقريـرا سـنـويا
عن الــنـشـاط يــسـتــعـرض فــيه  كل مالحـظــاته واقـتــراحـاته

اIتعلقة بتسيير اIصالح ونوعية خدمتها.

اIادة اIادة 6 : يـدير اIفتـشية العـامة مفتش عـامr يساعده
.Xثمانية (8) مفتش

XـــفــتــشــIــفــتـش الــعــام بــتـــنــشــيـط أعــمــال اIيــكــلـف ا
وتنسيقها ومتابعتها.

{ـنح الـوزيـر تــفـويـضـا بـاإلمـضـاء إلى اIـفـتش الـعـام
في حدود صالحياته.

XـفــتــشـIا Xـهــام بــIيـحــدد وزيــر الــريـاضــة تــوزيع ا
وبرنامج أعمالهمr بناء على اقتراح اIفتش العام.

7 : : يـعــX اIــفــتش الـعــام واIــفــتـشــون �ــرسـوم اIـادة اIـادة 
رئـــاسي بـــاقـــتــراح مـن وزيــر الـــريـــاضــة وتـــنـــهى مـــهـــامــهم

بنفس الشكل .

تــصــنف وظــائف اIــفــتش الــعــام واIــفــتـشــX وتــدفع
رواتـبـهم حـسب الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـنـظـيم
اIتعلق  بالوظـائف العليا للدولةr ال سـيما منها اIراسيم
الـتـنفـيـذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228  اIـؤرخة في
3 محرم عام 1411 اIوافق 25 يوليو سنة 1990 واIذكورة

أعاله.

rرسـومIادة 8 :  : تـلــغـى كل األحـكـام اخملـالفـة لهــذا اIادة اIا
ال سيـمـا منـها أحـكــام اIرســوم التنــفـيـذي  رقـم 168-91
اIـــــؤرخ  في  14 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1411 اIــــوافق 28 مـــايـــو
ســـنـــة r1991 اIـــعــــدل واIـــتـــمـم واIـــذكـــور أعـالهr اIـــتـــعــــلـــقـــة

بالرياضة.

اIادة اIادة 9 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق
27 غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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14 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r r2014 يـتــضــميـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائبن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بوزارة النمدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

Xبــصــفــتـه نـــائب مــديـــر لــلــمــســتــخــدمـ rشــوقي مــصــبــاح
بوزارة النّقـل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن  إنـهاء مـهـام مـفتشن  إنـهاء مـهـام مـفتش

بوزارة اIوارد اIائية.بوزارة اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

rـــائـــيـــةIـــوارد اIبــــصـــفـــته مـــفــــتـــشـــا بـــوزارة ا rربـــيع آسي
إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن  إنـهــاء مـهـام مـديـرن  إنـهــاء مـهـام مـديـر

التخطيط باIديرية العامة للغابات.التخطيط باIديرية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

عـبــد القـادر راشديr بـصفـته مديـرا للـتخـطيط بـاIديـرية
العامة للغاباتr إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن  إنـهــاء مـهـام مـديـرن  إنـهــاء مـهـام مـديـر

التكوين اIهني في والية تيارت.التكوين اIهني في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

عــبــد احلـلــيم بـوطـرفــةr بـصـفـتـه مـديــرا لـلـتـكــوين اIـهـني
في والية تيارتr إلحالته على التّقاعد.

مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام رئيسن  إنـهـاء مـهـام رئيس

الغـرفـة ذات االخـتصـاص اإلقـلـيمي جملـلس احملـاسـبةالغـرفـة ذات االخـتصـاص اإلقـلـيمي جملـلس احملـاسـبة
ببشـار.ببشـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سنة 2014 تنهى مـهام السّيد علي

مـداحr بـصفـته رئـيسـا لـلغـرفـة ذات االختـصاص اإلقـلـيمي
جمللس احملاسبة ببشارr إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

تيـارت.تيـارت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم بجامعة تيارت :

- طـــــاهـــــر حــــــســـــاين دواجـيr نـــــائب مـــــديـــــر مـــــكـــــلّـــــفـــــا
بـالتـكـوين العـالي في الـطورين األول والـثـاني والتـكوين
rتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرجIا

- أحـــــمـــــــد لـــــعـــــتـــــيـــــقــيr نـــــائــب مـــــديـــــــــر مـــــكـــــلّـــــفــــــا
بــــالـــتـــكـــويــن الــــعـــالــي فــي الــــطـــــور الـــثـــالـث والـــتـــأهـــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج

rعميدا لكلية العلوم التطبيقية rشيخ بلفضل -

rادةIعميدا لكلية علوم ا rعبد القادر ذهبي -

- يـــوسف دحــــمـــانيr عـــمـــيـــدا لــــكـــلـــيـــة الـــريـــاضـــيـــات
rواإلعالم اآللي

- أحــــمــــد بـن عــــمـــــارةr عــــمــــيــــدا لــــكــــلـــــيــــة احلــــقـــــــوق
rوالعلــوم السياسية

- مــحـــمــد تـــاجr عــمـــيــدا لـــكـــلــيـــة الــعـــلــوم اإلنـــســانـــيــة
rواالجتماعــية
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- عــــبــــد الــــلــــطـــيـف نـــيـــــارr عـــمــــيــــدا لـــكــــلــــيـــة عــــلـــــوم
rالطبيعــة واحليـاة

rعهد علوم البيطرةI مديرا rبوعبد الله بن علو -
- أحمد بن توميةr أمينا عاما.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

اجلــزائـر اجلــزائـر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعة اجلزائر 3 :
- جــمـــال زعــبــوبr نـــائب مـــديــر مـــكــلّــفـــا بــالـــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

rالعلمـية
- مختار شنينيr أمينا عاما.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

الطـارف.الطـارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سنة 2014 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة الطـارف :
- لـيـلى عـونr نـائبـة مـديـر مـكـلّفـة بـالـتـكـوين الـعالي
في الــــــطـــــوريـن األول والـــــثــــــاني والــــــتـــــكــــــوين اIــــــتـــــواصل

rوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
- صالح حـمديr نائب مـدير مكـلّفا بـالتكـوين العالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

rوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
- كـــمـــال مـــيـــرودr نــــائب مـــديـــر مـــكـــلّــــفـــا بـــالـــعالقـــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

rالعلمـية
- بـوبـكـر بـحـريr عـمـيـدا لــكـلـيـة الـعـلـوم االقـتـصـاديـة

rوالتجارية وعلوم التسيير

- هــشـــام نــصـــريr عــمـــيــدا لـــكـــلــيـــة عــلـــوم الــطـــبــيـــعــة
rواحلـياة

- كر» بن جديدr أمينا عاما.

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 18 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1435
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ rتـــتــضـــم r2014 16 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

نونوّاب مديري جامعات.اب مديري جامعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـــــب مــــــرســــــــــوم رئـــــاســــــيّ مــــــــؤرّخ في 18
رمــضـــــان عـــــام 1435 اIــوافـــق 16 يــولـــيـــــو ســـنــــة 2014
يـعــيّن الـسّـيـد أحـمـد  بــودةr نـائب مـديـر مـكـلّــفـا بـالـتـكـوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث
الـعــلــمي والــتــكــوين الــعـالـي فـيــمــا بــعــد الـتــدرج بــجــامــعـة

rبجاية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجــــب مـــــــــرســــــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ في 18
رمــــضـــــــان عـــام 1435 اIــــوافــق 16 يــــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014
يـعـيّن الـسّـــيــد عــبـــد الـرزاق عـمـيـرةr نـائـب مـديـر مـكـلّـفا
بـالتـكـوين العـالي في الـطورين األول والـثـاني والتـكوين
اIـــتـــواصل والـــشـــهـــادات والـــتـــكـــويـن الـــعـــالي في الـــتـــدرج

rبجامعة جيجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجــــب مـــــــــــرســـــــــــــوم رئــــــــــاسـيّ مـــــــــــــؤرّخ فـي 18
رمـضــــان عـــام 1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعيّن
الــسّـــيــد مــحــمــد بـــوزيتr نــائب مــديـــر مــكــلّــفــا بـــالــتــكــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

وهران للعلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 18 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1435
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ rتـــتــضـــم r2014 16 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 18
رمــــضـــــــان عـــــــام 1435 اIــــوافـــق 16 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014
يـعيّـن السّـيـدان اآلتي اسـمـاهـما عـمـيـدي كـلـيتـX بـجـامـعة

بجاية :

- هـــشــام شــرادr عـــمــيــدا لـــكــلــيــة الـــعــلــوم اإلنـــســانــيــة
rواالجتماعية

- سوهيل طليبةr عميدا لكلية الطب.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 17  ش  شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1435
اIاIــــوافق وافق 13 غ غــــشت سشت ســــنــــة ة r2014 يr يــــتــــضــــــمن إنمن إنــــهــــاء ماء مــــهــــامام
رؤسرؤسـاء وناء ونـائبائبـي رئيي رئيـسي اIسي اIـصـالح اجلالح اجلـهـوية لوية لـلـمـراقراقـبةبة
اIاIــــــســــــــبــــــقــــــــة لة لــــــلــــــــنــــــفــــــقــــــــات اIات اIــــــلــــــــتــــــزم بزم بــــــهــــــــا لا لــــــدى الدى الــــــــنــــــواحيواحي

العسكرية.العسكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في17 شــوال
عـام 1435 اIـوافق 13 غــشت سـنـة r2014 تـنــهىr ابـتـداء من
31 يـــولــيــو ســنــة r2014 مــهــام الــضـــبــاط اآلتــيـــة أســمــاؤهم

بـــصـــفـــتـــهـم رؤســـاء ونـــائـــبـي رئـــيـــسي اIـــصــــالح اجلـــهـــويـــة
لــلـمــراقـبــة اIـســبـقــة لـلـنــفـقــات اIـلــتـزم بــهـا لـدى الــنـواحي

العسكرية:

رؤساء اIصالح :رؤساء اIصالح :

rالناحية العسكرية األولى rالرائد : علي فرطاس -

rالناحية العسكرية الثانية rالرائد : احلاج يندل -
- اIـقــدم : عــبـد الــصـمــد ســالمr الـنــاحــيـة الــعــسـكــريـة

الرابعة.
نائبا رئيسي اIصالح :نائبا رئيسي اIصالح :

- الـنـقيب : عـبد اجملـيد تـيـطافr الـناحـيـة العـسكـرية
rاألولى

- الـــــنــــقــــيـب : عــــبــــد احلـــــكــــيم رحـــــمــــونيr الـــــنــــاحــــيــــة
العسكرية الرابعة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـقـــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 17  ش  شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 13 غ غـشت سنة شت سنة r2014 يتضr يتضـمن تعمن تعـيX رؤساءيX رؤساء
ونونـائبي رئائبي رئـيسي اIيسي اIـصالح اجلهصالح اجلهـوية لوية لـلملمـراقبراقبـة اIسة اIسـبقةبقة

للنفقات اIلتزم بها لدى النواحي العسكرية.للنفقات اIلتزم بها لدى النواحي العسكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في17 شــوال
عـام 1435 اIـوافق 13 غــشت ســنـة 2014 يـعــيّنr ابــتـداء من

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

�ـــــــــــوجــــب مـــــــــــرســـــــــــــوم رئــــــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـي 18
رمــضـــــان عـام 1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن
الـسّـيـد سـلـيـمـان لـعـوامـريr عـمـيـدا لـكـلـيـة الـطب بـجـامـعـة

سطيف 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجــب مـرســوم رئاســيّ مــؤرّخ في 18 رمضــان
عـــــــام 1435 اIــــــوافــق 16 يــــــولــــــيــــــــو ســــــنـــــــة 2014 يــــــعــــــيّن
الــسّـــيــــدان اآلتي اســـمــاهـــمـــا عــمـــيــدي كـــلــيـــتــX بـــجــامـــعــة

مستغا� :

- ســـــمــــيـــــر بـن طـــــاطـــــةr عــــمـــــيـــــدا لـــــكـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــلــــوم
rوالتكنولوجيا

- عـــبــد الـــقــادر بـــرايـــنــيسr عـــمـــيــدا لـــكــلـــيـــة الــعـــلــوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــب مـــرســـــوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 رمـــضــان
عــام 1435 اIــوافق 16 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عــيــسى مــقـابــليr عــمــيـدا لــكــلـيــة عــلــوم الـطــبــيـعــة واحلــيـاة
وعلوم األرض بجامعة خميس مليانة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئاسـيمـرسومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 16 جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مـديرين للصحة والسكان في الوالياتإنهاء مهام مـديرين للصحة والسكان في الواليات
(استدراك).(استدراك).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة - الـعـدد 28 الـصادر في 14 رجب

عـام 1435 اIوافق 14 مايو سنة 2014.
الصفحة 9 - العمود األوّل - السطر 12 :

(فــــيــــمــــــا يــــخــص إنــــهــــــاء مــــهــــــام الــــسّــــيــــــد جــــمـــــال
شــقــتــمـي بــصـــفــته مــديــرا لــلــصـــحــــة والــســكــان في واليــة

تيزي وزو) :
- بدال من : "لتكليفه بوظيفة أخـرى".

- يـــقـــرأ : "ابـــتــداء من 8 أبـــريل ســـنــة r2014 بـــســبب
الوفـاة".

... (الباقي بدون تغيير) ...
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14 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

أول غـشت سنة r2014 الضـباط اآلتـيـة أسمـاؤهم بـصفـتهم
رؤســـاء ونـــائـــبي رئـــيـــسي اIـــصـــالح اجلـــهـــويــة لـــلـــمـــراقـــبــة

اIسبقة للنفقات اIلتزم بها لدى النواحي العسكرية:

رؤساء اIصالح :رؤساء اIصالح :

rالناحية العسكرية األولى rالرائد : جمال سالمي -

- اIـقــدم : عــبـد الــصـمــد ســالمr الـنــاحــيـة الــعــسـكــريـة
rالثانية

- الرائد : احلاج يندلr الناحية العسكرية الرابعة.

نائبا رئيسي اIصالح :نائبا رئيسي اIصالح :

rالناحية العسكرية األولى rالرائد : كمال داودي -

- النقيب : فؤاد عقونr الناحية العسكرية الرابعة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـقـــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 24  ش  شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 20 غشت سنة  غشت سنة r2014 يتضr يتضـمن جتديد انتدابمن جتديد انتداب
رئيس احملكرئيس احملكـمة العمة العـسكسكـرية الدائرية الدائـمة بمة بـوهران/النوهران/النـاحيةاحية

العسكرية الثانية.العسكرية الثانية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرخ في 24 شـوّال
عــام 1435 اIــــوافق 20 غـــشت ســـنـــة r2014 يـــجـــدد انـــتـــداب
rلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني rالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــدائــــمـــة
بــوهـران/الـنــاحـيـة الــعـسـكــريـة الـثــانـيـةI rــدة سـنـة واحـدة

r(1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2014.

وزارة النقلوزارة النقل
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 10 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 6 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة  r2014 يــعــدل ويــتــمم الــقــرارr يــعــدل ويــتــمم الــقــرار
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 4 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1433
اIــوافق اIــوافق 31 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة 2011 الـــذي يــحــدد مــدونــة الـــذي يــحــدد مــدونــة
اإليــرادات والـــنــفــقــات حلــســاب الــتــخــصــيص اخلــاصاإليــرادات والـــنــفــقــات حلــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص
رقم رقم 125-302 الـــــذي عـــــنــــــوانه "الـــــصـــــنـــــدوق اخلـــــاص الـــــذي عـــــنــــــوانه "الـــــصـــــنـــــدوق اخلـــــاص

لتطوير النقل العمومي".لتطوير النقل العمومي".

ـــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإنّ وزير ا

rووزير النّقـل

- �ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 348 اIــؤرّخ في أوّل
ربــــيـع األوّل عـــام 1405 اIــــوافق 24 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1984
واIـــتـــضــــمّن إنـــشـــاء مـــؤســـســــة إلجنـــاز الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة
احلضرية واستغاللها في منطقة اجلزائر العاصمة تسمى

r"متـرو اجلـزائر"

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 87 - 155 اIــؤرّخ في 18
ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1407 اIـــــوافـق 14 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1987
واIـــتـــضـــمّن إنـــشـــاء مـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة لـــلـــنـــقـل الـــبـــحــري

rللمسافرين

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 90 -391
اIــــــــؤرّخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1411 اIــــــــوافـق أوّل
ديسمبر سنـة 1990 واIتضمّن تغيير الطبيعة القانونية
لـلــشــركـة الــوطــنـيــة لـلــنّــقل بــالـســكك احلــديـديــة وقــانـونــهـا

rاألساسي

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 85 اIؤرّخ
في 21 صـــفـــر عـــام 1430 اIــوافـق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009
الـذي يـحـدد كـيفـيـات تـسـيـير حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 125 - 302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص لـتـطـويـر

rادّة 3 منهIال سيّما ا r"النّقـل العمومي

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 10 - 92 اIؤرّخ
في 28 ربــــــيع األوّل عـــــام 1431 اIـــــوافـق 14 مـــــارس ســـــنـــــة
2010 واIـــتــضــمّن إنــشـــاء اIــؤســســات الـــعــمــومــيـــة لــلــنّــقـل

rاحلضري وشبه احلضري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 4
ذي احلــجــة عـام 1433 اIـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2011 الـذي
يـحــدد مــدونـة اإليــرادات والـنــفـقــات حلــسـاب الــتـخــصـيص
اخلــــاص رقم 125-302 الـــذي عـــنــــوانه "الـــصــــنـــدوق اخلـــاص

r"لتطوير النقل العمومي

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : تعدّل وتتمم أحكام اIادة 2 من القرار
الــــوزاري اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرخ في 4 ذي احلــــجـــــة عــــام 1433
اIــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة r2011 واIــذكــور أعــاله وحتــرر

كما يأتي :
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 28 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 26 يــونــيـو يــونــيـو
ســنــة ســنــة  r2014 يــتــضــمن تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارةr يــتــضــمن تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة

حديقة احليوانات والتسلية - الوئام اIدني -.حديقة احليوانات والتسلية - الوئام اIدني -.

ـــــــــــــــــــــــــــ

 �ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في 28 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1435
اIــــوافق 26 يــــونــــيــــو ســــنـــة r2014 يـــعـــX األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اIادة 11 من اIرسـوم التنفيذي

رقــم 95-46 اIـــؤرخ فــي 5 رمــضـــان عـاــم 1415 اIـوافــق
5 فـــبــرايــــر ســنـــــة 1995 واIـــتــضــمــن تــعـــديــل الــقــانــــون
األسـاســي حلديقـــة التـسليـــة وتـغييـــر تسـميتهـــا إلـــى
حـديــقــــة احلــيــوانــــات والــتـســلـيـــــةr فـــي مــجـلـــس إدارة
حـــديـــقــــــة احلـــيـــوانـــــــات والـــتـــســـلـــيــــــةI rـــــــدة ثـــالث (3)

سنوات :

- عـــبــــد اIــــلك عــــبــــد الـــفــــتــــاحr £ــــثل وزيــــر الـــفـالحـــة
rرئيسا rوالتنمية الريفية

rاليةIكلف باIثلة الوزير ا£ rهاجر إ{ولودان -

rكلف بالسياحةIثل الوزير ا£ rجمال عليلي -

- فـــاطـــمــة حـــســـنـــة لــونـــغـــو حــمـــودةr £ـــثــلـــة الـــوزيــر
rكلف بالتعليم العاليIا

- {ــيــنــة مــزيـانr £ــثــلــة الـوزيــر اIــكــلف بــالـتــهــيــئـة
rالعمرانية

rــــــــــثـل والـي اجلــــــــــزائــــــــــر£ rمــــــــــســــــــــعــــــــــود تــــــــــبــــــــــانـي -

rـديـرية الـعـامـة للـغـاباتIـثل ا£ rعـبد الـقـادر يـطو -

- نــــور الــــديـن بــــعــــزيـــــزr £ــــثل اIــــديـــــريـــــة الــــعــــامـــــة
للغابات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 16 يــولـيـو يــولـيـو
سنة سنة  r2014 يتضمن إنـشاء مزرعة للـبرهنة وإنتاجr يتضمن إنـشاء مزرعة للـبرهنة وإنتاج

البذور �هديةr والية تيارت.البذور �هديةr والية تيارت.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اIـؤرخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 87-235 اIــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIتضمن القانـون األساسي النموذجي للمعاهد التقنية

rادة 34 منهIال سيما ا rتممIعدل واIا rالفالحية

- و�ــــقـــتــــضـي اIـــرســــوم رقم 87-240 اIــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIــتــضــمن جــمع أعــمـال مــعــهــد الــكـروم واخلــمــور ومــعــهـد

"اIـادّة 2 :  يــقــيــد حـســـاب الــتــخــصــيـص اخلـــاص رقم
125 - 302 الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنــــدوق اخلـــاص لـــتــــطـــويـــر

النّقـل العمومي" مـا يأتي :

في باب اإليرادات: في باب اإليرادات: ...........(بدون تغيير)............

في باب النفقات :في باب النفقات :

نفقات دعم تعريفات :

- ......................(بدون تغيير).........................

- ......................(بدون تغيير).........................

- ......................(بدون تغيير).........................

- الـــــنــــــقــل فـي الــــــضـــــواحـــي واجلـــــهـــــــوي بـــــالـــــســــــكك
احلديـدية الـذي تقـوم به الشـركة الـوطنـية لـلنـقل بالـسكك

احلديدية.

- النـقـــل العـمومـــي اIـوجـــه بواسـطـــة الـكابـــالت
(الـتــلـفـريــــك واIـصــاعــــد الــهـوائـيـــــة) الــــذي تــقــــوم بـــه
اIـــؤســســــــات الــعـــمـــومــيــــــة لـــلــنـــقـــل احلـــضــــــري وشــبـــه

rاحلضـــري للواليـــات أو مؤسســـة متـــرو اجلزائـــر

- الـنــقل الـعـمـومـي الـبـحـري لــلـمـسـافــرين الـذي يـتم
قــرب الـــســـواحل وتـــقـــوم به اIـــؤســســـة الـــوطـــنــيـــة لـــلــنـــقل

البحري للمسافرين."

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 10 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 6
غشت سنة 2014.

وزير النقـلوزير النقـل
عمار غولعمار غول

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب
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تنـمـيــة زراعـــة أشـجـــار الـفواكــــه فـــي اIعـهــــد التـقني
لـــــزراعــــــــة أشـــــجــــــــار الـــــفــــواكــــه والـــــكـــــــروم وتـــــعـــــديـــل

rقانونــه األساســـي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1410 اIـــوافــق أول يــــنـــايــــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الـفالحـةr اIـعدل

rتممIوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 34 من اIـرسوم
رقـم 87-235 اIـــــــــــــــــؤرخ فـي 11 ربــــــــــــــــيــع األول عــــــــــــــــام 1408
اIـوافـــق 3 نـوفـمـبـر سـنة r1987 اIـعـدل واIـتـمم واIـذكور
أعالهr يـــهــدف هــذا الـــقــرار إلى إنـــشــاء مــزرعـــة لــلــبـــرهــنــة
وإنــتــاج الــبــذور �ـهــديــةr واليــة تــيــارتr تــدعى في صــلب

النص "اIزرعة".

اIـادة اIـادة 2 :  : تـشـتـمل اIــزرعـةr حتت سـلـطـة اIـديـرr عـلى
ثالث (3) مصالح:

rمصلحة اإلدارة العامة -

rادة النباتية األصليةIمصلحة إنتاج ا -

- مصلحة التكوين واإلرشاد واIساعدة التقنية.

اIادة اIادة 3 :  : تكلف مصلحة اإلدارة العامة �ا يأتي :

rزرعةIتسيير مستخدمي ا -

rتسيير الوسائل العامة للمزرعة -

- مسك محاسبة اIواد للمزرعة.

اIــادة اIــادة 4 : : تـــكــلف مـــصـــلــحـــة إنـــتــاج اIـــادة الـــنــبـــاتـــيــة
األصلية على مستوى منطقة نشاط اIزرعة �ا يأتي :

rادة النباتيةIتكاثر ا -

rتكاثر البذور والشتائل -

- نـشر اIقايـيس التقنـية واالقتصـادية لإلنتاج لدى
rXنتجIا

- إجراء التجارب اIطلوبة.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : تـــــكـــــلـف مـــــصـــــلــــحـــــة الـــــتـــــكـــــويـن واإلرشــــاد
واIـسـاعـدة الـتـقـنـيــةr بـالـتـعـاون مع اIـصـالح اIـعـنـيـة وفي

احلدود اجلغرافية Iنطقة نشاط اIزرعة �ا يأتي :

rالقيام بنشاطات نشر نتائج التجارب -

- الــقـيـام بـأشـغـال الـدراسـات والــتـحـقـيـقـات اخلـاصـة
بــاIـــنــاهـج الــتـــقـــنــيـــة واالقــتـــصـــاديــة Iـــزروعــات األشـــجــار

rوالكروم

- تنشيط شبكة اIزارع النموذجية للمشتالت.

اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 16
يوليو سنة 2014.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزارة السوزارة السّكن والعمران واHدينةكن والعمران واHدينة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 18 يــونــيـو يــونــيـو
ســـنـــة ســـنـــة  r2014 يــــعـــدل ويــــتــــمم الــــقـــرار اIــــؤرخ في r يــــعـــدل ويــــتــــمم الــــقـــرار اIــــؤرخ في 10
شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 19 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2013
الذي يحدد كيـفيات احلصول على اIساعدة اIباشرةالذي يحدد كيـفيات احلصول على اIساعدة اIباشرة

اIمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.اIمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rدينةIإن وزير السكن و العمران وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــقـــتـــضــى اIـــرســـــوم الــتـــنـــفــيـــــذي رقم 325-13
اIــــــــــؤرخ فــي 20 ذي الــــــــقـــــــعـــــــــدة عـــــــــام 1434 اIــــــــوافــق26
ســبــتــمــبــــر ســنـــة r2013 اIــعــــدل واIــتــمــــم لــلــمــرســـــوم
الـتـنــفـيــــذي رقــــم 10-235 اIــــؤرخ فــي 26 شـــوال عـــام
1431 اIــــوافــق 5 أكــــتــــوبــــــر ســــنــــــة r2010 الــــــذي يــــحــــــدد

مستـويــات اIـسـاعـــدة اIباشـــرة اIمـنوحـــة مــن الدولــة
القـــــتــــــنــــــــاء ســــــكــن جــــــمــــــاعــي أو بــــــنــــــــاء ســــــكــن ريــــــفــي
ومـــســــتـــويـــــات دخـــل طـــالــــبــي هـــــذه الــــســـكــــنـــــات وكـــــذا

rساعــدةIكيفيــات منــح هــذه ا



- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 10 شعـبان عام 1434
اIــــوافق 19 يــــونــــيـــو ســــنـــة r2013 الــــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــات
احلــصــول عــلى اIــســاعــدة اIــبــاشــرة اIــمــنــوحـة مـن الــدولـة

rلبناء سكن ريفي

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يــعـــدل هـــذا الـقـــرار ويــتـــمم أحـكـــام
الـــــقـــــــرار اIـــــؤرخ في 10 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1434 اIـــــوافق 19
يــونـــيــو ســـنــة 2013 الـــذي يــحـــدد كــيـــفــيـــات احلــصـــول عــلى
اIـــســاعـــدة اIــبـــاشــرة اIـــمــنـــوحــة من الـــدولــة لـــبــنـــاء ســكن

ريفي.

اIـادة اIـادة 2 : : تـعـدل أحـكـام اIادة 4 من الـقـرار اIؤرخ في
10 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1434 اIـــــوافق 19 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2013

واIذكور أعالهr وتتمم كما يأتي:

"اIادة 4 :.........................................................

.................................................................. -

- كـل وثـــــيـــــقــــة إداريـــــة تـــــثـــــبـت اIــــداخـــــيـل (كـــــشــــوف
الراتبr كشف الراتـب السنويr وثائـق مسلمة من إدارة
الــضــرائـبr أو إذا تــعــذر ذلكr شـــهــادة مــوقــعـــة من رئــيس

r(اجمللس الشعبي البلدي اخملتص إقليميا

rالوثيقة التي تثبت اإلقامة -

....................................................................-

- الوثيقة الـتي تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة
للبناء.

.......................(الباقي بدون تغيير)......................."

اIـادة اIـادة 3 : : تـعـدل أحـكـام اIادة 5 من الـقـرار اIؤرخ في
r2013 ــــوافق 19 يـــــونــــيـــــو ســــنــــةI10 شـــــعــــبـــــان عــــام 1434 ا

واIذكور أعالهr وتتمم كما يأتي :

"اIــادة 5 : يــــقـــوم رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي
اخملـتص إقــلـيــمـيـاr عــلى أســاس عـدد اIـســاعـدات اIــبـلّغ من
الــــواليــــةr بــــإعـــداد قــــائــــمــــة طــــالــــبي اIــــســــاعــــدة اIــــبــــاشـــرة
اIـستـوفـX شـروط احلـصول عـلى هـذه اIـسـاعدةr فـي أجل
ال يـــتــعــدى عــشــرين (20) يــومــاr ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ

برنامج اIساعدة.

.......................(الباقي بدون تغيير)......................."

اIــادة اIــادة 4 : : تــعـــدل أحــكـــام اIــادة 7 مـن دفــتـــر الـــشــروط
الـــذي يـــحــدد حـــقــوق وواجـــبـــات اIــســـتــفـــيــد مـن اIــســـاعــدة
اIــبــاشـرة اIــمــنــوحــة من الــدولــة لــلــسـكـن الــريـفـي اIـلــحق
بــــالــــقــــرار اIــــؤرخ في 10 شــــعــــبــــان عــــام 1434 اIــــوافق 19

يونيو سنة 2013 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIادة 7 :.........................................................

- 60 % من اIــسـاعــدة حتـرر في شــكل تـســبـيـقr عـنـد
تــقــد» رخــصــة الــبــنــاءr بــنــاء عــلى طــلب مــؤشــر عــلــيه من
اIـصالح الـتـقنـيـة اIؤهـلـة التـابعـة Iـدير الـسـكن أو اجمللس

الشعبي البلدي.

وتـــــخــــــصص احلــــــصــــــة األولى هــــــذهr إلجنـــــاز أشــــــغـــــال
األساس واألشغال الكبرى.

- 40 % عـــنــد االنـــتــهـــاء من كـل األشــغـــال الــكـــبــرى أو
جـزء مــنـهــا والـتي يــتم إقـرارهــا �ـوجب مــحـضــر مـعــايـنـة

مدى تقدم األشغالr اIذكور في اIادة 5 أعاله.

.......................(الباقي بدون تغيير)......................."

اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20  شـــــعـــــبـــــان عــــام 1435
اIوافق 18 يونيو سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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