
العدد العدد 13
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

األربعاء األربعاء 23 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 6 مارس  مارس  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة 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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13-94 مؤرخ في 14  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 25  فـبـراير سـنة r2013 يـتضـمن تنـظيم اإلدارة
اGركزية لوزارة الشباب والرياضة..............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 -95 مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 26 فـبـراير سـنة r2013 يتـمم اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 97-268 اGـؤرخ في 16 ربــيع األول عـــام 1418 اGـوافـق 21 يــولــيــو ســنـة 1997 الــذي يــحــدد اإلجـــراءات اGــتــعــلـــقــــة
بااللـتـزام بالنـفـقــات العمـوميـة وتنفيذهـاr ويضبـط صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم........................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13-96 مؤرخ في 15 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 26 فبـراير سنة r2013 يـعدل اGرسـوم التنـفيذي
رقم 12 - 84 اGـؤرّخ في 27 ربـيع األول عام  1433 اGـوافق 20 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحــدد كـيـفـيات مـنـح االعـتــماد
Gـمارسة مهنة اGـرقي العقـاري وكـذا كيـفيـات مسـك اجلدول الوطنـي للمـرقX العقارييـن.................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربـيع الـثـاني عام 1434 اGوافق 28  فـبـراير سـنة r2013 يـتـمم اGرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 11-162 اGؤرخ في 13 جمـادى األولـى عـام 1432 اGوافـق 17 أبريــل سنـة 2011 الــذي يؤسس النـظام التـعويضـي
للموظفـX اGنتمـX لألســالك اخلاصـة باإلدارة اGكلفة بالشـؤون  الدينية واألوقاف............................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فـبـراير سـنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهـام كاتـبX عـامX لدى
.....................................................................................................................Xفي واليت Xرئيسي دائرت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام مدير احلماية اGدنية
في والية تندوف.....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة r2013 يـتضمّن إنـهاء مهام نـائب مديـــر بـوزارة
العدل....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام قــاض...........................

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 23 ربـــيـع األوّل عـــــــام 1434 اGـــوافـــــــق 4 فــــبـــرايــــر ســـنــــــة r2013  يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مــــكـــلّف
بالدّراســــات والتلخيص بوزارة اGاليّة............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين لـلتـخطيط
...............................................................................................................Xوالتهيئة العمرانية في واليتـ

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة r 2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة - سـابقـا..........................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنهاء مـهام نائبي مديـر بجامعة
اGسيلة..................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فـبـراير سـنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهـام األمX الـعامّ جلـامعة
تيارت...................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 23 ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام عـمـيدي
....................................................................................................................................Xبجامعت Xكليت

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 14  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام نــائب مــديـر
بوزارة السّكن والعمران..........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 3 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يتـضمّـنان إنهـاء مهـام مديرين
................................................................................Xلديواني الترقية والتسيير العقاري في واليت Xعام

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r 2013 يتضمّـنان إنهاء مهام مديـــريــن
للشبــــاب والـريـاضــــة فـي الـواليـات........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعيX رؤساء دراسات �صالح
الوزير األوّل..........................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فــبــرايــر ســنــة r 2013 يـــتــضــمّن تــعــيــX رؤســاء دوائــر في
الواليات................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعـيX كتاب عامX لدى رؤساء
....................................................................................................................................Xدوائر في واليت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعيـX مديرين للحماية اGدنية
............................................................................................................................................Xفي واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـر بـالـديوان
الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها.............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـراير سـنة r2013 يـتـضمّن تـعيـX نـوّاب مديـرين بوزارة
اGالية....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فــبـرايـر سـنـة r2013 يـتـضــمّن تـعـيـX مــكـلّـفــX بـالــتـفـتـيش
�فتشية مصـالح احملـاسبة بـوزارة اGالية...................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r2013 يتـضـمّن تـعـيـX نائـب مديـر بـاGـديـرية
العامة للجمارك......................................................................................................................................

Xمــديـريـن جـهــويـ Xيــتـضــمّن تــعـيــ r 2013 ـوافق 4  فــبــرايــر ســنــةGمــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 ا
للميزانية..............................................................................................................................................

Xمــديـريـن جـهــويـ Xيــتـضــمّن تــعـيــ r 2013 ـوافق 4  فــبــرايــر ســنــةGمــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 ا
للجمارك...............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فـبـراير سـنة r 2013 يـتضـمّن تعيـX مديـر برمجـة ومتـابعة
اGيزانية بوالية ورقلة.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r 2013 يتـضـمّن تـعـيX نـائـبي مـدير بـجـامـعة
اGسيلة..................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يــتـضــمّن تــعـيــX عـمــيـد كــلـيــة الـطب
بجامعة قسنطينة 3................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضمّـن تعـيـX مـدير اGـركـز اجلـامعي
بالنعامة................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتـضــمّن الـتّــعـيـX بــوزارة الـسّـكن
والعمران...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 14  فـبـراير سـنة r 2013 يتـضـمّن تعـيـX اGديـر الـعامّ لـديوان
الترقية والتسيير العقاري في والية سعيدة...............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يــتــضـمّن الــتـعــيـX بــوزارة الـشــبـاب
والرياضة...............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فـــبــرايـــر ســنــة r 2013 يــتــضــمّـن تــعــيــX مـــديـــر الــشــبــاب
والرياضـــة في واليـــة بـرج بوعـريـريج.....................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعيX مفتش بوزارة الصناعة
واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار....................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مــؤرخ في 27 رمــضــان عــام 1433 اGـوافق 15 غــشـت ســنـة r2012 يــحــدد �ــوذج بــطــاقــة الــتــفــويض بــالــعــمل و كــيــفــيــات
إصدارها و سحبها للموظفX اGنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار مــؤرّخ في 16 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 28 يــنــايــر ســنـة r2013 يــعــدّل الــقـرار اGــؤرّخ في 7 ربــيع األول عــام 1433
Xـتــضـمن إنــشـاء الــلـجــنـة الــقـطــاعـيــة لـلــصـفــقـات لـوزارة الــسّـكـن والـعــمـران وتــعـيـGـوافق 15  مـارس ســنـة 2012 واGا
أعضائها..................................................................................................................................................

وزارة وزارة الصناعة والصناعة واKؤسسات الصغيرة اKؤسسات الصغيرة واKتوسطة وترقية االستثمارواKتوسطة وترقية االستثمار

قـــرار وزاري مــشــتــرك  مـــؤرّخ في أوّل شــعـــبــان عــام 1433 اGـــوافق 21 يـــونــيـــو ســنــة r2012 يـــعــدّل ويـــتــمم الـــقــرار الــوزاري
اGـشـتـرك اGـؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1428 اGـوافق 7  فــبـرايـر سـنـة 2007 الـذي يـحـدّد مــدونـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب
التخصيص اخلاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة"...........

قـــرار وزاري مــشــتــرك  مـــؤرّخ في أوّل شــعـــبــان عــام 1433 اGـــوافق 21 يـــونــيـــو ســنــة r2012 يـــعــدّل ويـــتــمم الـــقــرار الــوزاري
اGـشـتـرك اGـؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1428 اGـوافق 7  فـبـرايـر سـنة 2007 الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـييـم حـساب
الـــــتـــــخـــــصـــــيـص اخلـــــاص رقم 124-302 الـــــذي عـــــنــــــوانه "الـــــصـــــنــــــدوق الـــــوطـــــني لــــــتـــــأهـــــيل اGــــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
واGتوسطة"..............................................................................................................................................

22

22

22

22

25

25

27



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ

6 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 13-94 مؤرخ في  مؤرخ في 14  ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عـام عـام 1434  اGـوافـقاGـوافـق 25  فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة r2013 يــتـضـمنr يــتـضـمن
تنظيم اإلدارة اGركزية لوزارة الشباب والرياضة.تنظيم اإلدارة اGركزية لوزارة الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2 ) منه
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-410 اGؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اGـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-234 اGؤرخ
في 21 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واGـتــضــمن تــنـظــيم اإلدارة اGــركــزيـة في وزارة الــشــبـاب

 rوالرياضة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى :  تــــشـــتــــمل اإلدارة اGــــركـــزيــــة لـــوزارة

الشباب والرياضةr حتت سلطة الوزيرr على ما يأتي :
* األمX العام األمX العام  ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق
به اGــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي لــلــمــؤســســة ومـكــتب

rالبريد
Xرئيس الديوانرئيس الديوان ويساعـــده ثمانيـــــة (8) مكلفــ *

بالدراسات والتلخيصr يكلفون �ا يأتي:
-  حتـضير  اGـلفـات اGتعـلقـة  بالـنشاطـات احلكـومية

rانGتعلقة بالعالقات مع البرGوتلك ا

-  حتــضــيـــر وتــنــظـــيم نــشــاطـــات الــوزيــر ومـــتــابــعــة
rتنفيذ قراراته  وكذا العالقات اخلارجية

-  مــتـــابـــعـــة الـــنـــشـــاط اGـــعــيـــاري  لـــلـــقـــطـــاع وتـــقــو�
 rتنفيذه

-  حتـضـيــر وتـنـظـيـم نـشـاطـات الــوزيـر في مـجـاالت
rالوساطة والعالقات العمومية

-  حتـضـيــر وتـنـظـيـم نـشـاطـات الــوزيـر في مـجـاالت
الـوســاطـة  مع الــريــاضـيــX  ومـؤطــريـهـم وكـذا مع احلــركـة

rاجلمعوية
- حتـــلـــيل ومــــتـــابـــعـــة  احلـــصـــائل وتــــقـــاريـــر  تـــقـــيـــيم

 rنشاطات القطاع ومراقبتها
- مــتـــابـــعــة نـــشـــاطــات اGـــؤســـســات اGـــوضـــوعــة حتت
الــوصـــايـــة والـــهـــيـــاكل غـــيـــر اGـــمــركـــزة وكـــذا الـــنـــشـــاطــات

rالرياضية والشبابية  وتقو�ها
- مــتــابــعــة اGـشــاريع الــكــبــرى لـلــمــنــشـآت الــقــاعــديـة

للقطاع  وتقييم حالة تقدمها.
* اGفتشية العامةاGفتشية العامة التي يحــدد تنظيمهــا وسيرهــا

�رسوم تنفيذي.
* الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :

- اGـديـريـة الـعـامـة لـلـشـبـاب واألنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة
rالتربوية والترفيه  للشباب

rديرية العامة للتطوير الرياضيGا -
- مــــديـــــريــــة الــــدراســـــات االســــتــــشـــــرافــــيـــــة وبــــرامج

rاالستثمار
- مــديــريــة اGــوارد الــبـشــريــة والــتــكــويـن والــنــشـاط

rاالجتماعي
rمديرية التنظيم والتعاون -

 rمديرية اإلعالم واالتصال والتوثيق -
- مديرية اGالية والوسائل ومراقبة التسيير.

2 : اGــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــشـــبــــاب واألنـــشـــطـــة : اGــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لــــلـــشـــبــــاب واألنـــشـــطـــة اGــاداGــادّة ة 
االجتـمـاعـيـة الـتـربويـة والـتـرفـيـــــه لـلـشـبـــابrاالجتـمـاعـيـة الـتـربويـة والـتـرفـيـــــه لـلـشـبـــابr وتـكلـــف

�ا يأتي :
- إعــداد اإلطــار اGــنـــهــجي لــوضـع تــنــاسق الـــعــنــاصــر

 rشكلة للسياسة الوطنية للشباب وتنفيذهGا
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- إعـــــداد االســـــتــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة في مـــــجـــــال الــــتـــــرفـــــيه
والـتـنــشـيط االجـتـمـاعي- الـتـربـوي واGـواطـنـة والـسـيـاحـة
الــثـقــافـيـة والــتـربــويـة ومـبــادالت الـشـبــاب  والـســهـر عـلى

rتنفيذها والقيام بتقو�ها الدوري

- الـــقــيـــام بــكل دراســـة أو بــحث يـــرمي الى تـــطــويــر
rالنشاطات في ميدان ترفيه الشباب وعقلنتها

- تــــنـــســـيـق الـــهـــيــــاكل اGـــركــــزيـــة واحملـــلــــيـــة اGـــكــــلـــفـــة
بـالــنــشـاطــات االجــتـمــاعــيـة الــتــربـويــة اGــوجـهــة  لــلـشــبـاب

rوتقو�ها وتوجيهها

- حتـديـد  بـرامج ومعـايـيـر وقواعـد تـأطـير نـشـاطات
الــتـنــشـيط االجــتـمــاعي - الـتــربـوي والــتـرفـيـه واGـبـادالت

  rوجهة للشبابGا

- تـــرقـــيـــة كـل أشـــكـــال الـــشـــراكــــة لـــفـــائـــدة الـــشـــبـــاب
وحتـديد  تـدابـير اGـسـاعـدة ومعـايـير الـدعم جتـاه جمـعـيات
الـــشــبـــاب والــســـهــر عـــلى تـــنــفـــيــذهـــا وضـــمــان مـــتــابـــعــتـــهــا

rوتقو�ها الدوري

- اقـــــتـــــراح كل تـــــدبـــــيــــر أو عـــــمل أو دراســـــة تـــــهــــدف
لـتـحـسـX شــروط تـدخل الـسـلــطـات الـعـمــومـيـة في مـجـال

rالتكفل باحتياجات وتطلعات الشباب

- اقــــتـــراح نـــظــــام لـــلـــتــــنـــســـيـق مـــا بـــX الــــقـــطـــاعـــات
واGـساهـمة باالتـصال مع الـقطـاعات والـهيـاكل اGعـنية في

rإعداد وتنفيذ السياسات العمومية إلدماج الشباب

- اGـــســـاهـــمــة فـي حـــمــايـــة الـــطــفـــولـــة والـــشــبـــاب من
 rاآلفات االجتماعية

- إعـــداد الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــتـــقـــو� الـــســـيـــاســـات
الـــعــمـــومـــيــة اGـــوجـــهــة لـــلـــشــبـــاب في مـــخـــتــلـف جــوانـــبـــهــا

rXعنيGباالتصال مع القطاعات والشركاء ا

- اGساهـمة في تـرقيـة العالقـات واللـقاءات الـدولية
وكذا التعاون في مجال الشباب واحلركة اجلمعوية. 

 : (2) Xوتضم مديريت

1- مديريــــة التنشيـــط االجتماعـــــي - التربـــوي- مديريــــة التنشيـــط االجتماعـــــي - التربـــوي

وترقية مبادالت الشبابr وترقية مبادالت الشبابr وتكلف �ا يأتي :  

- إعــداد بـــرامج الــتــنــشــيط االجــتــمــاعي - الــتــربــوي
 rدنية في وسط الشباب وتنفيذها وتقو�هاGوالتربية ا

- إعـداد الــوسـائل والـدعــائم الـتــعـلـيــمـيــة  والـتـقــنـيـة
 rلتدعيم التنشيط االجتماعي التربوي وترفيه الشباب

- إعداد البـرامج وبعث ديـنامـيكيـة تطـوير الـترفيه
rبادالت والسياحة الثقافية والتربوية للشبابGوا

- اGشـاركـــة فــي حتـديـد معـايـيـر وترقـــيـة وإجنـــاز
اGـنشـآت القـاعـدية والـتجـهيـزات االجتـماعـية - الـتربـوية

 rفي وسط الشباب
-  إعــداد بـــرامج خـــاصـــة في مـــكــافـــحـــة اآلفـــات الــتي

rتصيب عالم  الشباب
- اGـســاهـمـة في مــكـافـحـة اآلفــات االجـتـمــاعـيـة الـتي

rتصيب الطفولة
- تــنــظــيم مــهـرجــانــات الــشــبـاب والــلــقــاءات األخـرى
للـشـبـاب بـاالتصـال مع الـقـطـاعـات والهـيـاكل واGـؤسـسات
واجلـــمـــعـــيــات اGـــعـــنـــيـــةr واGـــشـــاركـــة في إجنـــاز اGـــشـــاريع
rاالجتماعية - التربوية والثقافية في أوساط الشباب

- اGـشاركـة في تـنـظيم كل الـتـظاهـرات في مـجاالت
الـــتـــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي - الـــتـــربـــوي وتـــرفــيـه الـــشـــبــاب

rعنيةGباالتصال مع الهيئات والهياكل ا
- تـشـجــيع ودعم كل مـبـادرة لـلــجـمـعـيـات تـهـدف إلى
تـرقية نشاطـات التنشـيط االجتماعي- الـتربوي وتكوين
الـــشــــبـــاب لـــلـــمـــواطـــنـــة والـــتـــرفــــيه واGـــبـــادالت وســـيـــاحـــة

 rالشباب
- تــرقــيــة الــعالقــات والــلــقــاءات الــدولــيــة في مــجـال

الشباب واحلياة اجلمعوية ومبادالت الشباب.
 : X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ) اGــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لــــلـــتـــنــــشـــيط االجــــتـــمـــاعي -أ) اGــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لــــلـــتـــنــــشـــيط االجــــتـــمـــاعي -
التربوي وترقية الترفيهrالتربوي وترقية الترفيهr وتكلف �ا يأتي:

-  إعــداد بـــرامج ومــنـــاهج  الــتــنـــشــيط االجـــتــمــاعي-
الـتــربــوي والـتــرفــيه  الــتي تــسـاهم فـي الـتــربــيـة اGــدنــيـة
والـتـكـوين للـمـواطـنـة  وثقـافـة وتـرفـيه وحـمايـة  الـشـباب

 rمن اآلفات االجتماعية وتنفيذها ومتابعتها وتقو�ها
- إعـداد الــوسـائل والـدعــائم الـتــعـلـيــمـيــة  والـتـقــنـيـة
rلتدعيم التنشيط االجتماعي التربوي وترفيه الشباب

- تــعـزيــز األعــمــال اجلــواريـة في مــجــالي الــتــنــشـيط
االجتـمـاعي- التـربوي  والـتـرفيه واGـشاركـة في مـكافـحة

rاآلفات االجتماعية
-  تـنــظـيم مــهـرجــانـات الــشـبــاب والـلــقـاءات األخـرى
للـشبـاب بـاالتصـال مع الهـياكـل والقـطاعـات  واGؤسـسات

واجلمعيات اGعنية.
ب) اGــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــرقــيـة اGــبــادالت وسـيــاحـةب) اGــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــرقــيـة اGــبــادالت وسـيــاحـة

الشبابr الشبابr وتكلف �ا يأتي:
- إعــداد بــرامج تــرقــيــة مــبــادالت الــشــبــاب والــســهـر

rعنيةGعلى تنفيذها باالتصال مع الهياكل ا
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- اGـبـادرة بكـل  التـدابـير واألعـمـال الهـادفـة لتـرقـية
الـسـيـاحـة الـوطـنـيـة والـدولـية لـلـشـبـاب ودعم كل عـمل في

rهذا اجملال

-  اGــبـــادرة بــكل  الـــتــدابـــيــر الـــهــادفــة لـــتــفـــعــيل دور
بـــيـــوت الـــشــبـــاب ومـــراكـــز الــعـــطل فـي تـــرقــيـــة اGـــبــادالت

rوحركية وسياحة الشباب

- ضــمـان مـتــابـعـة ومــراقـبــة الـتـكــوين ومـســتـخـدمي
XــنـــشــطــGتــأطـــيــر مـــراكــز الـــتــســـلــيـــة ومــراكــز الـــعــطـل وا

اGكلفX بنشاطات السياحة ومبادالت الشباب.

2- مديريــــة متابعــــة مؤسسـات الشباب واحليــاة- مديريــــة متابعــــة مؤسسـات الشباب واحليــاة

اجلمعوية والعمل بX القطاعاتrاجلمعوية والعمل بX القطاعاتr وتكلف �ا يأتي:

- حتديـد اآلليـات اGنـاسـبة  اGـتعـلقـة بالـسيـر احلسن
rؤسسات وهياكل الشباب ونشاطاتهاG

- حتـــديـــد الـــقـــواعـــد واGــعـــايـــيـــر فـي مـــيـــدان تـــأطـــيــر
الـــنــشـــاطـــات واســـتـــعـــمــال عـــتـــاد الـــتـــنـــشــيـط االجـــتــمـــاعي

rالتربوي والترفيه

- تـــرقـــيـــة احلــيـــاة اجلـــمـــعــويـــة في أوســـاط الـــشـــبــاب
وبـــعث ديــنــامــيــكـــيــة الــشــراكــة في إطــار تـــنــفــيــذ ســيــاســة

rالقطاع

- اGشـاركة في حتـديد تـدابيـر مسـاعدة ودعم الـدولة
rجلمعيات الشباب وضمان تنفيذها

- اقـتراح كـل التـرتـيـبات لـتـنـسيـق البـرامج لـفـائدة
rالشباب وتنفيذها وتقو�ها

- اGـبادرة بكل إطـار للتشـاور ما بX الـقطاعات في
rميدان الشباب

-  اقــتــراح كل الــتـــدابــيــر الــهــادفــة لـــتــرقــيــة حــمــايــة
الـشباب وتنفـيذها واGشاركـة في تعزيز الـنظام الوطني

rلترقية حقوق الطفولة والشباب

- وضع قـــاعــدة  اGـــعــطـــيـــات اGــتـــعــلـــقـــة بــاجلـــمــعـــيــات
ونشاطات الشباب. 

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية:

rــتـابــعــة مـؤســســات الـشــبـابG ـديــريــة الـفــرعـيــةGأ) اrــتـابــعــة مـؤســســات الـشــبـابG ـديــريــة الـفــرعـيــةGأ) ا
وتكلف �ا يأتي:

- حتــديـد اآللـيـات والــبـرامج الـبــيـداغـوجــيـة اGالئـمـة
rؤسسات وهياكل الشبابGتعلقة بتسيير نشاطات اGوا

- حتــــديــــد الــــقــــواعــــد واGــــعــــايــــيــــر في مــــيــــدان عــــتــــاد
الــتـنــشـيط االجــتـمــاعي الــتـربــوي والـتــرفـيه وكــذا تـأطــيـر

 rالنشاطات

- مــتــابــعــة نــشــاطــات مــؤســســات وهــيــاكل الــشــبــاب
 rنتظمGوالقيام بتقو�ها ا

- اقـتــراح كل الـتـدابــيـر  لـتـحــسـX سـيــر مـؤسـسـات
الشباب ونشاطاتها.

ب)  اGـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـحــيـاة اجلــمـعــويـة وتــرقـيـةب)  اGـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـحــيـاة اجلــمـعــويـة وتــرقـيـة
الشراكةrالشراكةr وتكلف �ا يأتي:

- حتــــديــــد مــــشــــاريع وبــــرامـج وكــــيــــفــــيــــات الــــتــــدخل
وآلـيات مساهـمة اجلمعـيات في حتقيق األهـداف الوطنية

 rاخلاصة بالشباب واقتراحها
- إعداد كل التدابيـر الرامية لتـحسX شروط سير

 rوتدخل جمعيات الشباب واقتراحها
- إعـــداد نـــظــام تـــأطـــيـــر الـــعالقـــاتr ال ســـيـــمـــا دفـــاتــر
األعبـاء واالتـفـاقـيـات الـتي تـربط  بX جـمـعـيـات الـشـباب

rوهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة
- اGـشـاركـة في حتـديد تـدابـيـر ومعـايـيـر دعم الـدولة

rجلمعيات الشباب
- الـسهـر على تـنفـيذ وتـقيـيم تدابـير اGسـاعدة ودعم
الـدولـة جلـمعـيـات الـشـباب بـاالتـصـال مع الـهيـاكل اGـعـنـية

 rللدولة واجلماعات احمللية
- وضع نــظـام Gــتــابـعــة وتــقـيــيم نــشـاطــات جــمـعــيـات
الشـباب الشـريكـة مع القطـاع للـتكفل بـالسـياسة اGـتعـلقة

 rبالشباب
- تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــX قـــاعـــدة اGــــعـــطـــيـــات اGـــتـــعـــلـــقـــة
بــجـمــعـيــات الـشــبـاب و�ــشـاريــعـهـم وأنـشــطـتــهم في إطـار

أهداف السياسة الوطنية للشباب.
rالــقــطــاعـات Xــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــعــمل مــا بــGج)  اrالــقــطــاعـات Xــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــعــمل مــا بــGج)  ا

وتكلف �ا يأتي :
- اقـتـراح كل الـتـدابـيـر واGـبـادرات الـتي من شـأنـها
ضمان عمل ما بX الـقطاعات منسجم لـلبرامج القطاعية

 rبادرات اجتاه الشبابGوا
-  اGــســـاهــمــة مع الـــقــطــاعـــات اGــعــنـــيــة في مـــتــابــعــة
تـنـفـيـذ البـرامج الـقـطـاعـية  واألنـظـمـة الـعـمومـيـة اGـوجـهة

rللشباب
- جـمع اGـعلـومات واGـعـطيـات الـضروريـة للـمـتابـعة
والـتـقـو� وحتـلـيل الــبـرامج الـعـمـومـيـة اخلـاصـة بـالـشـبـاب

rعنيةGلدى القطاعات والهياكل ا
- اقـتـراح كل إطـار لـلـتـشـاور مـا بـX الـقـطاعـات في

rمجال الشباب
- اGـســاهـمــة بــالـتــنــسـيق مـع الـقــطـاعــات والــهـيــئـات

اGعنية بتقو� البرامج العمومية اGوجهة للشباب.
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rـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــطـــويـــر الـــريـــاضيGاrـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــطـــويـــر الـــريـــاضيGــادّة ة 3 :  : اGــاداGا
وتكلف �ا يأتي:

- إعـــداد عـــنـــاصـــر الـــســيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة فـي مـــجــال
rالتربية البدنية والرياضة واقتراحها

- دراسـة واقتراح االستـراتيجيـة الوطنيـة لتطوير
الــتــربـيــة الــبــدنـيــة والــريـاضــة بــالـتــشــاور مع الـقــطــاعـات
rعنية والسهر على تنفيذها وضمان تقو�هاGوالهياكل ا
- مسـاعـدة احلـركـة اجلـمـعويـة الـريـاضـيـة في الـتـكفل
بــأهــداف االســتــراتــيـــجــيــة الــوطــنـــيــة لــلــتــربـــيــة الــبــدنــيــة
والـريـاضــة والـسـهــر عـلى تــطـويـر صــيغ الـشــراكـة في هـذا

rاجملال
- اGـشـاركـة في حتـديد تـدابـيـر ومعـايـيـر دعم الـدولة

rللجمعيات الرياضية
- حتديد أهداف ومـخططات وبرامج تـطوير رياضة
النـخبـة واGسـتوى العـالي وحتضـير اGـنتـخبـات الوطـنية
واGــــشـــــاركــــة فـي اGــــنـــــافــــســــات الـــــدولــــيـــــة بــــاالتـــــصــــال مع

rاالحتاديات الرياضية الوطنية
- الــقــيــام بــكل دراســة أو بــحث يــرمي إلى  تــطــويــر
الــنـــشـــاطــات فـي مــيـــدان الـــتــربـــيـــة الــبـــدنـــيــة والـــريـــاضــة

rوعقلنتها
- تــــنـــســـيـق الـــهـــيــــاكل اGـــركــــزيـــة واحملـــلــــيـــة اGـــكــــلـــفـــة

rبالتربية البدنية والرياضة وتقو�ها وتوجيهها
- اGشاركـة في تطـوير وتـرقية اGـمارسـات البـدنية
والرياضية في األوساط التربوية وفــي األوساط اGهنية
وفي األوســاط اGــتـــخــصــصــة واقــتــراح االســـتــراتــيــجــيــات
والـــبـــرامج في هـــذا اGـــيـــدان بــالـــتـــنــســـيق مـع الــقـــطـــاعــات

rعنيةGؤسسات اGوا
- تـــرقـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــريـــاضــة لـــلـــجـــمـــيـع وريـــاضــة
اGـنـافــسـة وحتـديــد االسـتــراتـيـجــيـات وإعـداد الــبـرامج في
هـــذا اGـــيـــدان بــــالـــتـــنـــســـيق مـع الـــقـــطـــاعـــات واGـــؤســـســـات

rعنيةGا
 rترقية  وتطوير الرياضة االحترافية -

- تـــرقــيـــة أخالقـــيــات الـــريـــاضــة ومـــكـــافــحـــة تـــعــاطي
اGـــنـــشـــطـــات والــــعـــنف وتـــطـــويـــر الــــروح الـــريـــاضـــيـــة في
اGــمــارســات الــريــاضـــيــة وعــلى كل مــســـتــويــات اGــنــافــســة

rعنيةGؤسسات اGبالتنسيق مع القطاعات وا
- وضع مـنظـومة  وطـنيـة  لـكشف ريـاضيي الـنخـبة

rستوى  العالي وترقيتهمGوا
- الـسـهـر عـلى تـوجـيه هـيـاكل دعم الـتـربـيـة الـبـدنـية

rوالرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقو�ها

- حتــضــيــر الــتــقــريــر الــسـنــوي لــتــقــو� الــســيــاسـات
والبـرامج اGطـبقـة في مجـال التـربيـة البـدنيـة والريـاضة
وكـذا الـكـشـف عن اGـواهب الـريــاضـيـة الــشـابـة وتـكــويـنـهـا

ومتابعتها .

و تضم ثالث (3) مديريات :

1 -  مديرية ترقيـــة الرياضـــة في وسط التربيـــة-  مديرية ترقيـــة الرياضـــة في وسط التربيـــة
والتكوين والرياضة للجميعr والتكوين والرياضة للجميعr وتكلف �ا يأتي :

- حتـديـد وإعـداد بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات والـهيـاكل
اGــعـــنــيـــة األهــداف ومـــخــطـــطــات الـــعــمل وبـــرامج تـــطــويــر
وتـعمـيم الـريـاضـة للـجـمـيع والـتربـيـة الـبـدنيـة والـريـاضة
في الـــوسط اGــتــخـــصص وفي وسط الـــتــربــيــة والـــتــكــوين
واGمـارسـات الريـاضـية اجلـواريـة والـترفـيـهيـة والـتسـلـية

rوضمان تنفيذها ومتابعتها وتقو�ها

- اGــــســـاهــــمـــة فـي ضـــبـط االحـــتــــيـــاجــــات في مــــيـــدان
الـتأطيـر واGنـشآت القـاعديـة والتـجهيـزات الريـاضية في
أوســاط الـــتــربـــيــة والـــتــكـــوين بــاالتـــصــال مـع الــقـــطــاعــات

rعنيةGؤسسات اGوا

- ضــبط ووضـع حــيـز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطـات وبــرامج
تـطـويـر الـريـاضـة لـلـجـمــيع والـريـاضـة الـنـسـويـة وريـاضـة
األشــخــاص اGــعــوقـــX واأللــعــاب والــريــاضــات الــتــقــلــيــديــة

rومتابعتها

- دراســــة واقـــتـــراح تــــدابـــيـــر حتــــفـــيــــزيـــة لـــتــــطـــويـــر
وتــرقــيــة اGــمــارســات الــريــاضــيــة اجلــواريـةr الســيــمــا  في

rالبلديات واألحياء

- حتــــــديـــــد شــــــروط إحـــــداث واســــــتـــــغـالل اGـــــنــــــشـــــآت
القاعدية الرياضـية اGوجهة لترقية اGمارسات الرياضية

rللجميع وإعادة اللياقة

- اGـبادرة ببرامج الـتنشيط واGـنافسات الـرياضية
الـــوطـــنـــيــة والـــدولـــيـــة في مـــيــدان نـــشـــاطه بـــاالتــصـــال مع

rعنيةGالهياكل ا

- دراســــة واقــــتــــراح كـل تــــدبــــيــــر و دعم كل مــــبــــادرة
مـرتبـطـة بتـطـويـر وترقـيـة الـتربـيـة البـدنـيـة والريـاضـية

rفي وسط التربية والتكوين

- اقـتــراح بـرامج اGـنــشـآت الـقـاعــديـة والـتــجـهـيـزات
الــضــروريــة لــتــطــويـر الــريــاضــة لــلــجــمــيع والــريـاضــة في
XـــــعـــــوقـــــGـــــتـــــخـــــصـص وريـــــاضـــــة األشــــــخـــــاص اGالـــــوسـط ا
والــــريـــاضــــة الـــنــــســــويـــة والــــريـــاضــــة في وسط الــــتـــربــــيـــة

rوالتكوين

- تـقـو� بصـفة مـنـتظـمـة البـرامج واألعمـال اGـطبـقة
في مجال اختصاصها.
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وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 
أ)  اGــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــدعم الـــريــاضـــة في أوســاطأ)  اGــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــدعم الـــريــاضـــة في أوســاط

التربية والتعليم والتكوينrالتربية والتعليم والتكوينr وتكلف �ا يأتي:
- اGــــشــــاركــــة في إعــــداد وتــــنــــفــــيــــذ بــــرامـج تــــطــــويـــر
الـريـاضـة اGـدرسـيـة والـريـاضـة اجلـامـعـيـة وفي مـؤسـسـات

rالتكوين ومتابعتها وتقو�ها
-  اقــــتـــراح تــــدابــــيـــر تــــرقــــيـــة الــــتــــربـــيــــة الــــبـــدنــــيـــة
والرياضية والـرياضة اGدرسية والـرياضة اجلامعية وفي
مـؤســسـات الـتـكــوين ودعم كل مـبـادرة  أو تــدبـيـر أو عـمل

rيرمي إلى حتقيق هذا الهدف
- القـيـام بـالـتقـو� اGـنـتـظم لـبرامج وأعـمـال تـطـوير
الـريـاضـة اGـدرسـيـة والـريـاضـة اجلـامـعـيـة وفي مـؤسـسـات

 rالتكوين
- مـــســاعـــدة الــهـــيــاكـل اGــعـــنــيـــة بــتـــطــويـــر الــريـــاضــة
rدرسية والرياضة اجلامعية وفي مؤسسات التكوينGا

- حتـــديـــد االحـــتـــيـــاجـــات بـــاالتـــصـــال مـع الـــقـــطـــاعــات
والهياكل اGعنية واGساهمة في  تعبئة اGوارد والوسائل
الــضـــروريـــة لـــتـــطـــويـــر الـــريــاضـــة اGـــدرســـيـــة والـــريـــاضــة

اجلامعية وفي مؤسسات التكوين.

XــعــوقـGـديــريــة الــفـرعــيــة لــتـطــويــر ريــاضـة اGب)  اXــعــوقـGـديــريــة الــفـرعــيــة لــتـطــويــر ريــاضـة اGب)  ا
وترقية الرياضة النسويةrوترقية الرياضة النسويةr وتكلف �ا يأتي:

XــعــوقــGإعــداد بــرامج تــرقــيــة وتـــطــويــر ريــاضــة ا -
والــريـــاضــة الــنـــســويـــة عــلى كل اGـــســتــويـــات  وتــنــفـــيــذهــا

rومتابعتها

- اGـــبـــــادرة بـــكــل الـــتـــدابـــيـــر اGـــتـــعـــلـــقـــــة بـــتـــرقـــيـــة
الـريـاضـة الـنــسـويـة وريـاضـة اGــعـوقـــX ودعـم كل مـبـادرة

rأو تدبير أو عمل يرمي إلى حتقيق هذا الهدف

-  القـيام بـالـتقـو� اGنـتظم لـبـرامج وأعمـال تطـوير
 rوالرياضة النسوية XعوقGرياضة ا

- مــــســـاعـــدة الــــهـــيـــاكـل اGـــعــــنـــيـــة لــــتـــطـــويــــر ريـــاضـــة
rوالرياضة النسوية XعوقGا

-  حتــديـــد االحـــتــيـــاجـــات بــاالتـــصـــال مع الـــقــطـــاعــات
والهياكل اGعنية  واGساهمة في تعبئة اGوارد والوسائل
الضرورية لتطوير رياضة اGعوقX والرياضة النسوية.

ج)  اGــديـريــة الـفـرعــيـة لــتـطـويــر الـريـاضــة لـلــجـمـيعج)  اGــديـريــة الـفـرعــيـة لــتـطـويــر الـريـاضــة لـلــجـمـيع
والرياضة في الوسط اGتخصصrوالرياضة في الوسط اGتخصصr وتكلف �ا يأتي:

- إعــداد بــرامج تـطــويـر وتــعـمــيم الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
واGمـارسـات الريـاضـية اجلـواريـة والـترفـيـهيـة والـتسـلـية

rواأللعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها

- إعداد وتـنفـيذ برامج تـطويـر الريـاضة في الوسط
اGـتخـصص ومـتابـعـتهـا وتـقو�ـهـاr ال سيـما فـي مؤسـسات

rؤسسات العقابيةGإعادة التربية واحلماية وكذا ا
- اقــتـــراح كل الــتــدابـــيــــر الــتـــحــفــيـــزيـــــة لــتـــطــويــر
r ـمـارسات الـريـاضـيــــة اجلـواريـة وتـنـفـيـذهــاGوترقـيـــة ا

rالسيمــا في البلديات واألحياء
- اقـــتـــراح الــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى احملـــافـــظــة عـــلى

 rاأللعاب والرياضات التقليدية وترقيتها
- ضبط شروط ومعـايير إحداث واستغالل اGنشآت
القاعدية الرياضـية اGوجهة لترقية اGمارسات الرياضية

rللجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها
- ضـــمـــان اGــتـــابـــعــة واGـــراقـــبــة اGـــنـــتـــظــمـــة لـــبــرامج
تطوير التربـية البدنية واGمـارسات الرياضية اجلوارية

والرياضة للجميع.
2 - مديرية  تكوين اGواهب الشابة وتطوير األداء - مديرية  تكوين اGواهب الشابة وتطوير األداء

الرياضيr  الرياضيr  وتكلف �ا يأتي:
-  حتــديــد األهــداف الــوطــنــيــة والــدولــيــة واألوGــبــيـة
Xوإعـــداد مـــخــــطـــطـــات حتـــضــــيـــر مـــنـــافـــســــات الـــريـــاضـــيـــ
واGنتخبات  الوطنية وتنفيذها ومتابعتها باالتصال مع

 rعنيةGاالحتاديات الرياضية ا
- اGـبـادرة بـاآللـيـات  الـعمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـالـتـحـضـير
rـنـتـخـبـات الـوطنـيـة وتـنـفـيـذهاGوا Xالـريـاضي لـلـريـاضـي

rXعنيGا Xباالتصال  مع  الفاعل
- تنسيق كل األعمـال الهادفة إلى اGتابعة الطبية _
الريـاضيـة وترقـية نـشاطـات رياضـيي النـخبـة واGسـتوى
الـــعــالي واGـــنــتـــخــبـــات الــوطـــنــيـــة وتــأطـــيــرهـــا وتــقـــو�ــهــا

rومراقبتها
- تـــصــــور ووضع مــــنــــظــــومــــة  مـــوحــــدة لــــتــــصـــنــــيف
رياضـيي النخبـة واGستـوى العالي والسـهر على  تـنفيذه

 rعنيةGباالتصال مع الهياكل واألجهزة ا
- ضـــمــان مــعــاجلـــة  مــلــفـــات تــنــقل  الـــريــاضــيــX إلى

r اخلارج ومتابعتها
- وضع نـــــظـــــام وطـــــني لـــــكـــــشف اGـــــواهـب الـــــشـــــابــــة

rوتوجيهها وتكوينها ومتابعتها
- اGـبـادرة بـالـتـدابـيــر اGـتـعـلـقـة بـاالنـدمـاج واحلـمـايـة
االجتـمـاعيـة اGـهنـية لـريـاضيـي النـخبـة واGـستـوى الـعالي

 rوتأطيرهم والسهر على تطبيقها
- ترقـية نشـاطات هيـاكل رياضة الـنخبـة واGستوى
الــعــالـي وتـنــســيــقــهــا وضــمــان مــتــابــعــتــهــا واGــسـاهــمــة في

 rترقية الرياضة االحترافية
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- حتــــديـــــد مــــخــــطــــطـــــات وبــــرامج تـــــطــــويــــر مــــدارس
الـريـاضـة ومـراكــز تـكـوين اGـواهـب الـريـاضـيـة وتــنـفـيـذهـا

rومتابعتها

- اGــشــاركــة في حتــديــد اGــعــايــيــر الــتــقــنــيــة إلحـداث
واســتـــغالل واســتـــعــمـــال اGــنـــشــآت الــقـــاعــديـــة الــريـــاضــيــة
والـتـجهـيـزات والـعتـاد الـرياضي اخلـاص �ـمارسـة ريـاضة

النخبة واGستوى العالي ومراقبتها.

وتضم ثالث (3) مديريات  فرعية : 

أ)  اGــديــريــة الـفــرعــيــة لــكـشف  اGــواهب الــريــاضــيـةأ)  اGــديــريــة الـفــرعــيــة لــكـشف  اGــواهب الــريــاضــيـة
الشابة  وتوجيهها وتكوينهاrالشابة  وتوجيهها وتكوينهاr وتكلف �ا يأتي :

   - وضع منـظومـة  وطنـية لـكشف اGـواهب الشـابة
rوتوجيهها وتكوينها ومتابعتها

- حتـديد معايـير وشعب الـتحاق اGواهب الـرياضية
  rستوى العالي وتنفيذهاGالشابة  برياضة النخبة وا

- الـعمل إلجناز الـبرنامج الـوطني لتـطوير مدارس
الـــريــاضــة ومــراكــز تــكــوين اGـــواهب الــريــاضــيــة  الــشــابــة
ومــتـــابــعــة تــنــفـــيــذه بــاالتــصـــال مع الــقــطــاعـــات والــهــيــاكل

 rعنيةGا

- الــــســـــهـــــر عـــــلى حــــسـن ســــيــــر مــــدارس الــــريــــاضـــة
ومراكز تكويـن اGواهب الرياضيـة الشابة وإجناز أهداف

rالقطاع في هذا اجملال

-  حتــــديــــد االحــــتــــيــــاجــــات والـــــوســــائل الــــضــــروريــــة
لـــتـــطـــويـــر مــــدارس الـــريـــاضـــة ومـــراكـــز تــــكـــوين اGـــواهب

rالرياضية الشابة

- وضـع الـوســائل والـدعــائم الــتـعــلـيــمـيــة  والـتــقـنــيـة
rواهب الرياضية الشابةGلدعم تكوين ا

- الـــعـــمل عـــلى الـــتـــأطـــيـــر الـــبــيـــداغـــوجـي والــتـــقـــني
الـضـروريــX لـســيـر مـدارس الــريـاضـة ومــراكـز الــتـكـوين
والـــنــــوادي الـــتي تـــضــــمن   تـــكــــوين اGـــواهب الــــريـــاضـــيـــة

 rالشابة

- الـقيـام بـالـتقـو� اGـنـتظم لـسـيـر مدارس الـريـاضة
ومـراكز الـتـكوين والـنـوادي التي تـضمـن تكـوين اGواهب

الرياضية الشابة  ونشاطاتها.

ب)  اGـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة  Gــنـــاهج وبـــرامج حتــضـــيــرب)  اGـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة  Gــنـــاهج وبـــرامج حتــضـــيــر
الرياضيX واGنتخبات الوطنيةr الرياضيX واGنتخبات الوطنيةr وتكلف �ا يأتي : 

-  حتديــــد اGـعـايـيـــر واآللـيـــات الـعـمـليـة لـبـرمـجــة
حتــــضــــيــــر  ومــــشـــــاركــــة الــــريــــاضــــيـــــX واGــــنــــتــــخــــبـــــــات
الـوطـنيـــة في اGـنافـسـات ومتـابـعتـهـا وتقـو�ـها وحتـلـيلـها

rXعنيGا Xباالتصال مع الفاعل

- ضـــمـــان اGــــتـــابـــعـــة اGـــنـــهـــجــــيـــة خملـــطـــطـــات تـــدريب
ريـاضيي النخبـة واGستوى العـالي واGنتخبـات الوطنية

rوضمان تقو�ها 
- دراسة  بـرامج وعقـود األهداف لـريـاضيي الـنخـبة
واGـــســـتــوى الـــعــالـي واGــنـــتـــخــبـــات الــوطـــنـــيــة وحتـــلـــيــلـــهــا

rوتقو�ها
Xـــــشـــــاركــــة فـي إعـــــداد بــــرامـج تـــــكــــويـن وحتـــــســــGا -
مـسـتـوى الـتـأطـيـر الـتـقـني لـريـاضـيي الـنـخـبـة واGـسـتـوى

 rنتخبات الوطنيةGالعالي وا
- إعـــداد مـــنـــظـــومـــة  مـــوحـــدة لـــتـــصـــنـــيف ريـــاضـــيي
الـــنــخـــبـــة واGــســـتـــوى الــعـــالي واقـــتـــراحه وكـــذا اGــســـاعــدة

rهنيةGاالجتماعية ا
- ضـمــان جـهـاز   مـتـابـعـة طـبـيـة ريـاضـيـة لـريـاضـيي

rستوى العاليGالنخبة وا
- السهر على تنفيذ تدابير مكافحة اGنشطات.

rـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة لــتـــرقـــيـــة األداء الــريـــاضيGج)  اrـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة لــتـــرقـــيـــة األداء الــريـــاضيGج)  ا
وتكلف �ا يأتي:

- إعـداد اسـتـراتـيـجيـة واقـتـراح مـخـطـطـات وبـرامج
تــــطــــويــــر اآلداء الــــريــــاضي والــــريــــاضــــة االحـــتــــرافــــيــــة في

rندرجة ضمن  أولويات القطاعGالتخصصات ا
- اGـسـاهمـة في مـتـابعـة تـنـفـيذ االحـتـراف الـرياضي
فـي كل أشــــكـــــاله وكـــــذا مــــراقــــبـــــة اســــتـــــعــــمــــال  الـــــوســــائل

rمنوحة لهGالعمومية  ا
-  الـــســــهـــر عـــلـى انـــســـجـــام بــــرنـــامج اGــــشـــاركـــة  في
اGـــنـــافـــســــات  الـــكـــبـــرى اGــــرجـــعـــيـــة  مـع األهـــداف األولـــيـــة
لـلــمـنــتـخــبــات  الـوطــنـيــة  وريـاضــيي الـنــخـبــة واGـســتـوى

rالعالي
-  إعــداد اســـتــراتـــيــجــيـــة اGــشــاركـــة في اGــنـــافــســات

rXعنيGا Xرجعية  بالعالقة  مع الفاعلGالكبرى ا
-  اقــتــــراح الــتــدابــيـر  اGـالئــمــة  Gــشــاركــــة فــعــالـــة
لـلـمـنــتـخـبـات الـوطـنــيـــة  وريـاضـيي الـنــخـبـة  واGـسـتـوى
الـعـالي في  اGـنـافـسـات  الـكـبـرى اGـرجـعـيـة  والـسهـر عـلى

rتنفيذها
- دراسـة واقـتـراح اGعـايـيـر  الـتقـنـيـة والـتصـنـيـفـية
لـلمـنشـآت القـاعديـة والتـجـهيـزات الريـاضيـة اGتـخصـصة

والسهر على تنفيذها.
3 - مديرية متابعة اGؤسسات الرياضــية وترقيــة - مديرية متابعة اGؤسسات الرياضــية وترقيــة

الشراكة وأخالقيات الرياضةrالشراكة وأخالقيات الرياضةr وتكلف �ا يأتي:
- حتــــــديــــــد  وتـــــقــــــيــــــيـس إجـــــراءات وقــــــواعــــــد ســــــيـــــر
واسـتـعـمــال اGـنـشـآت الـقـاعــديـة والـتـجـهــيـزات الـريـاضـيـة

rوضمان تقو�ها
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- وضع نـــظـــام �ــكن مـن تــســـهــيـل الــتـــحــاق الـــنــوادي
واGـنـتخـبـات الوطـنـية بـاGـنـشآت الـقـاعديـة والـتجـهـيزات

  rالرياضية
- تـــرقــــيــــة مــــشــــاركـــة اGــــؤســــســــات  حتت الــــوصــــايـــة
والـهيئـات الرياضـية الـوطنيـة  في تنفـيذ االسـتراتيـجية

rالوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة
- إعــداد مــخـــطــطــات وبــرامج تــطـــويــر الــريــاضــة في
وسط الــــعـــمل واGــــنـــافــــســـات والـــتــــظـــاهــــرات الـــريــــاضـــيـــة

rوتنفيذها
- اقـــتــــراح تـــدابــــيـــر تـــعــــزيـــز أجــــهـــزة  تـــطــــويـــر طب

rنشطاتGالرياضة ومكافحة تعاطي ا
- إعــــداد اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ومـــخــــطــــطــــات وبــــرامج
مـــكــافــحــة الــعــنف وتــرقـــيــة أخالقــيــات الــريــاضــة والــروح
rستويات واقتراحها وتنفيذهاGالرياضية على جميع ا

- اقـــتـــراح الــــبـــرامـج واألعـــمــــال اGـــتــــصـــلــــة بـــهــــيـــاكل
وأجـهزة اGـنـظـومة الـوطـنـية لـلـتـربيـة الـبـدنيـة والـريـاضة

rودعمها وضمان تقو�ها ومراقبتها
- اقـتـراح وتـنـفــيـذ صـيغ الــشـراكـة اGـوجـهــة لـتـعـزيـز
مــشــاركــة اجلــمـــعــيــات الــريــاضــيـــة إلجنــاز أهــداف تــطــويــر

rالرياضة
- اGـبادرة  بالتـدابير واآللـيات التي تـسمح بأحسن
اسـتـعـمـال  Gـسـاعـدة الـدولة لـلـجـمـعـيـات الـريـاضـيـة حسب
األولويـات اGـرتـبـطة بـتـكـوين اGـواهب الـرياضـيـة الـشـابة

وتنويع االختصاصات  الرياضية األوGبية.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ) اGــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــتــــرقــــيــــة طـب الــــريــــاضــــةأ) اGــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــتــــرقــــيــــة طـب الــــريــــاضــــة
وأخالقيات الرياضةrوأخالقيات الرياضةr وتكلف �ا يأتي : 

- تــنـفــيــذ بــرامج تــطـويــر طب الــريــاضـة ومــتــابــعـته
 rوتقو�ه

- إعـــداد تــــدابــــيــــر وأنـــظــــمــــة  لــــتـــطــــويــــر أخالقــــيـــات
الـــريـــاضـــة  والـــروح الــــريـــاضـــيـــة ومــــكـــافـــحـــة الــــعـــنف في

 rنشآت الرياضية واقتراحهاGا
- اGـــشـــاركــة فـي تـــنـــفـــيــذ بـــرامـج مـــكـــافــحـــة الـــعـــنف

 rعنيةGوتقو�ها باالتصال مع الهياكل ا
- اقـــتــراح كـل تــدبــيـــر حتــفـــيــزي لـــتــرقــيـــة مــكـــافــحــة

 rالعنف ودعم كل مبادرة في هذا اجملال
- اGـبــادرة بـتــعـزيـز كـل األنـظــمـة واألعــمـال الــرامـيـة
إلى دعم مـكـافـحـة تـعـاطي اGـنـشطـات وتـنـفـيـذهـا واقـتراح

كل تدبير في هذا اجملال باالتصال مع الهياكل اGعنية.

ب) اGـديـرية الـفرعـيـة Gتـابـعة اGـؤسسـات الـرياضـيةب) اGـديـرية الـفرعـيـة Gتـابـعة اGـؤسسـات الـرياضـية
وترقية الشراكةrوترقية الشراكةr وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد معاييـر تنظيم وسـير اGؤسسـات الرياضية
 rعنيةGؤسسات اGبالعالقة  مع ا 

- ضمـان مـتـابعـة سـيـر هيـاكل الـتـنـظيم والـتـنـشيط
 rXالرياضي

- مـــســــاعــــدة أنـــشــــطــــة وبـــرامـج عـــمـل هـــيــــاكل الــــدعم
 rلنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقو�ها
- ضـــبط تــدابـــيــر ومــعــايـــيــر اGــســاعـــدة جتــاه احلــركــة
اجلمـعـويـة الـرياضـيـة والـسـهر عـلى حـسن تـوزيع مـسـاعدة
الـدولـة والقـيـام بـالتـقـو� اGنـتـظم Gـطابـقـة اسـتعـمـال هذه
 rتفق عليهاGساعدة مع الشروط التعاقدية واألهداف اGا

 rحتديد صيغ الشراكة مع اجلمعيات الرياضية -
- اGـــشـــاركـــة في تـــنـــظــيـم الـــتــظـــاهـــرات الـــريـــاضـــيــة
الـوطـنـيـة والـدولـيـة الـتي تـبـادر بـهـا الـهـيـئـات الـريـاضـيـة

ودعمها.
ج)  اGـديـريـة الـفــرعـيـة لـتـطــويـر الـريـاضـة في وسطج)  اGـديـريـة الـفــرعـيـة لـتـطــويـر الـريـاضـة في وسط

العمل والتظاهرات الرياضيةr العمل والتظاهرات الرياضيةr وتكلف �ا يأتي :
- إعــداد مـــخــطــطـــات وبــرامج تــطـــويــر الــتـــظــاهــرات
الــــريــــاضــــيــــة والــــريــــاضــــة فـي وسط الــــعــــمـل وتــــنــــفــــيــــذهـــا

rعنيةGومتابعتها باالتصال مع الهياكل ا
rـوجهة للشبابGبادرة بالتظـاهرات الرياضية اGا -
ال سيمـا اGهـرجانات والـدورات واGاراطـونات وتنـظيـمها

 rعنيةGباالتصال مع الهيئات ا
- اGبادرة بكل األعـمال الرامية إلى تـشجيع تطوير
الــــتــــظـــــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة  بــــاالتـــــصــــال مع االحتــــاديــــات

rوالرابطات الرياضية
- ضـمــان اGـتـابــعـة اGـنــتـظـمــة لـلـنــشـاطـات اGــرتـبـطـة
بـاGـنــافـسـةr ال سـيـمـا  في هـيــاكل الـدعم وفي وسط الـعـمل

وحتليلها وتقو�ها.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : مـديـرية الـدراسـات االسـتشـرافـيـة وبرامجمـديـرية الـدراسـات االسـتشـرافـيـة وبرامج
االستثمارrاالستثمارr وتكلف �ا يأتي :

- الــقــيـــام بــالــدراســات االســتـــشــرافــيــة وتــنـــســيــقــهــا
rواليقظة االستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة

- دراســـــة بـــــرامج تـــــطـــــويـــــر اGــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
وجتــــهـــــيــــزات الــــقـــــطــــاع وإعـــــدادهــــا وضـــــمــــان تـــــنــــفـــــيــــذهــــا

rومتابعتها
- الــســهـر عــلى إجنــاز بـرامـج اسـتــثــمـار الــقــطـاع في

rتفق عليهاGاآلجال ا
- تــــقــــيــــيس اGــــنــــشــــآت الـــقــــاعــــديــــة والــــتــــجــــهــــيـــزات
rاالجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها
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- إعـــــداد وحتــــــلـــــيـل حـــــصـــــائـل بـــــرامـج االســـــتــــــثـــــمـــــار
rواكتشاف نقائصها واقتراح التصحيحات الالزمة

- الـــقــيـــام بــالـــدراســات اGـــتـــعــلـــقــة بـــتـــنــظـــيم الـــعــمل
ومـنــاهـجـه وكـذا مـســاعي الـتــحـســX اGـســتـمــر والـتـحــلـيل

وإعداد وصياغة اإلجراءات.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ)  اGــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات االســتـــشــرافـــيــةأ)  اGــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات االســتـــشــرافـــيــة
والتقييسr والتقييسr وتكلف �ا يأتي : 

- تـــقـــو� تـــنـــفـــيـــذ الـــســــيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب
 rوالسياسة الوطنية للرياضة

- الـقــيـام بــكل الــدراسـات االسـتــشـرافــيـة فـي مـجـال
rالشباب والرياضة

- الـقـيام أو تـكـلـيف الغـيـر بـالـقيـام  بـكل الـدراسات
والـــــتــــحــــقـــــيــــقـــــات أو ســــبــــر اآلراء فـي مــــيــــدان الـــــشــــبــــاب

rوالرياضة
- اقـــتـــراح أو الـــقـــيـــام بـــكل أعـــمـــال االســـتـــشـــراف أو
الــدراســـات لـــلـــمــشـــاريع الـــوطـــنـــيــة أو احملـــلـــيــة الـــتي تـــهم

rالشباب والرياضة
- وضع نــظــام لــلــيــقــظــة االســتــراتــيــجــيـة فـي مــيـدان

الشباب والرياضة. 
- إعداد دراسات تـقيـيس اGنـشآت القـاعديـة للـقطاع
واقـتـراح �وذجـيـة مـكيـفـة تـأخـذ في احلسـبـان  ضـروريات

rالسير احلسن وكذا متطلبات واقتصاد الوسائل
- إعـداد اGعـاييـر واألنظـمة الـتقـنيـة إلجناز اGـنشآت
القاعديـة والتجـهيزات الـرياضيـة وللشـباب  ومصـادقتها

rوصيانتها
ب)  اGــــديــــريــــــة الــــفـــرعــــيــــة  لــــلــــبــــرامج ومــــتــــابــــعـــــةب)  اGــــديــــريــــــة الــــفـــرعــــيــــة  لــــلــــبــــرامج ومــــتــــابــــعـــــة
االســــــتــــــثــــــمــــــــارات وصــــــيــــــانــــــة اGــــــنــــــشــــــــآت الــــــقــــــاعــــــديــــــةاالســــــتــــــثــــــمــــــــارات وصــــــيــــــانــــــة اGــــــنــــــشــــــــآت الــــــقــــــاعــــــديــــــة

والتجهيــزاتrوالتجهيــزاتr وتكلــف �ا يأتي:   
- إعداد برامج استثـمار القطاع وتنـفيذهاr ال سيما
في مــجــال اGـنــشـآت الــقــاعـديــة والــتـجــهـيــزات الــريـاضــيـة

rواالجتماعية التربوية
- إعداد دفـاتر األعـباء اخلاصـة �شـاريع الـتجـهيزات

rعنيةGبالتشاور مع الهياكل ا
- ضــمـــان مـــتــابـــعـــة بــرامـج إجنــاز وإقـــامـــة وصــيـــانــة
اGـنشـآت القـاعـدية والـتجـهـيزات الـرياضـيـة واالجتـماعـية

rالتربوية وتنسيقها وتقو�ها
- وضع كل نظام للخـبرة وصيانة ومراقبة اGنشآت

rالقاعدية والتجهيزات

- اقــتــراح كل بــرنــامج يــهــدف إلى تــعــزيــز اGــنــشـآت
القاعدية وجتهيزات القطاع  وتنفيذه.

ج)  اGـديـريـة الفـرعـيـة لـلـتـنـظـيم واGـنـاهجrج)  اGـديـريـة الفـرعـيـة لـلـتـنـظـيم واGـنـاهجr وتـكـلــف
�ا يأتي:

- الــقـيـام  بـدراســات حتـسـX تــنـظـيم وعــمل الـقـطـاع
rومناهجه

-  الـقيام بـتنـفيـذ األ�اط اجلـديدة للـسيـر والتـنظيم
rعنيةGؤسسات اGبالتعاون وبالشراكة مع الهياكل وا

- إعــداد اإلجــراءات الـــداخــلــيــة الــهــادفـــة إلى تــنــظــيم
rأحسن وسير نوعي وتقو�ها

Xـنهجي لهـياكل القـطاع في حتسGضـمان  الدعم ا -
rارساتها§

- الــقـيــام �ــســاعي الــتــحـســX اGــســتـمــر والــتــحــلـيل
وإعداد وصياغة اإلجراءات.

اGــــاداGــــادّة ة 5 : مـــديــــريــــة اGــــوارد الــــبـــشــــريــــة والــــتـــكــــوين : مـــديــــريــــة اGــــوارد الــــبـــشــــريــــة والــــتـــكــــوين
والنشاط االجتماعيrوالنشاط االجتماعيr وتكلف �ا يأتي : 

- إعـــداد اخملـــطــطـــات والـــبـــرامج في مـــجـــال تــســـيـــيــر
اGوارد الـبشريـة وتوظـيفـها وتكـوينـها وتـثميـنهـا وضمان

 rراقبةGتابعة واGالتنفيذ وا
 rXستخدمGضمان تسيير ا -

- تــرقـــيــة الـــنــشـــاطــات الـــتي لــهـــا عالقــة بـــالــتـــكــوين
والـــتـــأهـــيل في مـــيـــاديـن الــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة والـــريـــاضــة
ونـــشــاطـــات الــتـــنــشـــيط والـــتــرفـــيه في أوســـاط الــشـــبــاب

 rوتطويرها
 rوارد البشريةGالعمل على تطوير ا -

- تـــنــــفـــيـــذ مــــخـــطـط تـــكـــويـن مـــســـتــــخـــدمي الــــقـــطـــاع
واGـشـاركـة في تـنـظـيم االمـتـحـانـات واGـسـابـقـات وتـتـويج
الــتــكـــوين الــذي له عـالقــة �ــهــامـه بــاالتــصــال مـع الــهــيــاكل

 rعنيةGا
- حتديد إجراءات ومـقاييس منح الشـهادة والدبلوم
اGـتـوج للـتـكـوين الـتـابع لـلـقطـاع بـاالتـصـال مع الـقـطـاعات

 rعنيةGا
- إعــداد األحـكــام الـقــانـونــيـة األسـاســيـة الــتي تــسـيـر

rمستخدمي القطاع وتنفيذها
-  ترقـيـة احلواراالجـتـمـاعي  واGسـاهـمة في تـسـوية

نزاعات العمل.
 : X(2)  فرعيت Xوتضم مديريت

أ) اGــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاطأ) اGــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاط
االجتماعيrاالجتماعيr وتكلف �ا يأتي : 

- تــــوظـــــيف اGــــوارد الـــــبــــشـــــريــــة لإلدارة اGـــــركــــزيــــة
rوتسييرها
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- إعـداد مـخـطط تسـيـيـر اGوارد الـبـشـرية بـاالتـصال
rعنية والسهر على تنفيذهGمع الهياكل ا

- تـوجـيه اGـصـالح غـيــر اGـمـركـزة واGـؤسـسـات حتت
rالوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها

- اقـتـراح كل الـتدابـيـر والـبـرامج الـراميـة لـتـطـوير
rوارد البشرية وتثمينهاGا

- اقـتــراح الــتـدابــيـر واألعــمــال اGـتــعــلـقــة بـالــتــكـوين
اGــتـواصل  وحتـسـX اGـسـتـوى وجتــديـد اGـعـلـومـات لـفـائـدة

 rمستخدمي القطاع
- اGـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة

rالتي تسير مستخدمي القطاع
- ترقـيـة احلوار االجـتـماعي وكـذا كل عـمل من شأنه

rتكريس الرزانة في عالقات العمل
- دراســـة الـــتـــدابــيـــر الـــضـــروريـــة  لـــتـــحـــســـX إطــار

rواقتراحها XستخدمGوظروف  عمل ا
- متابعة سير اخلدمات االجتماعية ومراقبتها.

rــديــريـة الــفــرعـيــة لــلــبـرامـج وتـقــو� الــتــكـوينGب) اrــديــريـة الــفــرعـيــة لــلــبـرامـج وتـقــو� الــتــكـوينGب) ا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـــــداد بــــــرامج الـــــتــــــكـــــوين فـي مـــــيـــــاديـن تـــــأطـــــيـــــر
نـشـاطـات  الـشـبـاب والـتـربـيـة الـبـدنـيـة والـريـاضـة واGـهن

rرتبطة بهاGوالتأهيالت ا
- القيـام بتـحديـد وإعداد مـخطـطات وبرامـج تكوين
مستـخدمي تنـشيط نشاطـات الشباب والـتربية الـبدنية
والــــريـــاضــــة وجتــــديـــد اGــــعــــلـــومــــات وحتــــســـX مــــســـتــــواهم

rعنيةGباالتصال مع الهياكل والهيئات ا
- ضـــمـــان مـــتـــابــــعـــة األعـــمـــال اGـــنـــجــــزة في مـــيـــادين
التـكـوين اGـرتبـطـة بـنـشاطـات الـشـباب والـريـاضـة واGهن

rرتبطة بها  وتقو�هاGا
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اGـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
الــــتـــكــــوين فـي مـــيــــدان نـــشــــاطــــات الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــة

rXعنيGباالتصال مع الشركاء ا
- إعـداد اGـعايـير اGـرتـبطـة بتـنـظيم أعـمـال التـكوين

rفي ميدان نشاطات الشباب والرياضة
- تـــســـلـــيـم االعـــتـــمـــادات والــشـــهـــادات اGـــتـــوجـــة لـــكل
عمليات التـكوين في ميدان نشاطـات الشباب والرياضة

 rفعولGطبقا للتنظيم الساري ا
- ضـمـان متـابـعـة مؤسـسـات وهـياكـل تكـوين تـأطـير

rنشاطات الشباب والرياضة وتنسيقها وتقو�ها
- الــعــمل بـاالتــصــال مع الــقـطــاعــات اGـكــونــة األخـرى
على انـسجام برامـج التكوين اGـوجهة لـنشاطـات الشباب

والرياضة.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : مـديــريـة الـتـنـظـيم والـتـعــــــاونr مـديــريـة الـتـنـظـيم والـتـعــــــاونr وتـكـلــــف
�ا يأتي :

- إعــداد الـنــصـوص الــقـانــونـيــة لــلـقــطـاع واقــتـراحــهـا
rعنيةGباالتصال مع الهياكل ا

rدراسـة النصـوص ومشاريع النـصوص القـانونية -
السـيـمـا الـتي تبـادر بـهـا الـقطـاعـات األخـرى  وإبداء اآلراء

rالحظات بشأنهاGوا

rنازعات التي تخص القطاعGمتابعة قضايا ا -

- دراســـة الـــوثــــائق الـــقـــانـــونـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالـــقـــطـــاع
rومعاجلتها وتوزيعها

- تــــصـــــور بــــرامج الــــتــــعــــاون الــــدولي وتــــرقــــيـــتــــهـــا
والــــــســـــهــــــر عـــــلـى تــــــطـــــبـــــيـق االتــــــفـــــاقــــــات واالتـــــفــــــاقـــــيـــــات
rوالبروتوكوالت والبرامج في ميدان الشباب والرياضة

- السـهـر عـلى تـطـويـر وتـنـفـيـذ الـتعـاون الـدولي في
مـيــدان الـشــبـاب والـتــربـيــة الـبـدنــيـة والــريـاضـة وتــعـزيـز
الـــروابط مع الـــهــيـــئــات الــريـــاضــيـــة الــدولــيـــة والــهـــيــئــات
الــدولــيــة لــلــشــبــاب بــالــتــشــاور مع الــهــيــاكـل والــقــطــاعـات

واGؤسسات اGعنية.

: X(2) فرعيتXو تضم مديريت

أ)  اGديـريـة الفـرعـية لـلـتنـظيـم واGنـازعاتrأ)  اGديـريـة الفـرعـية لـلـتنـظيـم واGنـازعاتr وتـكلف
�ا يأتي :

- إعــداد مـشــاريع الــنــصــوص الــقـانــونــيــة في مــجـال
rالشباب والرياضة واقتراحها

- دراسة مشاريع الـنصوص الواردة من  القطاعات
rالحظات بشأنهاGالوزارية األخرى وإبداء اآلراء وا

- الــســهــر عــلـى مــطــابــقــة مــشــاريـع الــنــصــوص الــتي
 rتعدها هياكل القطاع

 rنصوص القطاع Xالقيام بتقن -

- مــعـاجلــة ومـتــابـعـة قــضـايــا اGـنــازعـات الــتي تـخص
rالقطاع

Xوحتــــيـــ Xاقــــتـــراح كـل تـــدبــــيـــر مـن شـــأنه حتــــســـ -
النظام اGعياري اGسير للقطاع.

rالـتعاون rديريـة الفـرعيـة لبـرامج  ونشـاطاتنشـاطات الـتعاونGديريـة الفـرعيـة لبـرامج  وب)  اGب)  ا
وتكلف �ا يأتي : 

- تــــطـــويــــر  بـــرامـج وأعـــمــــال الـــتــــعـــاون الــــدولي في
مـيـدان الشـبـاب والـتربـيـة البـدنـيـة والريـاضـة وتـنفـيـذها

 rومتابعتها وتقو�ها
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- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر واألعــمــال الـهــادفـة لــتـرقــيـة
 rالتعاون الدولي في ميدان الشباب والرياضة

- دعـم اGــــشــــاركـــــة اجلــــزائــــريـــــة في كـــــبــــرى األحــــداث
 rوجهة للشبابGالرياضية أو تلك ا

- تــــطــــويــــر تــــرتـــيــــبــــات دعـم الـــكــــفــــاءات الــــوطــــنــــيـــة
rاللتحاقها بالهيئات الدولية للرياضة والشباب

- اGـــشـــاركــة فـي انــتـــقـــاء  اGـــواهب الـــشــابـــة لـــغــرض
 rالتظاهرات الدولية

- وضع قـاعـدة للـمـعـطيـات وبـطـاقـية حـول الـكـفاءات
الـوطنـيـةr ال سـيـمـا تلك اGـنـظـمـة في الـهـيئـات الـريـاضـية

rالدولية والشبانية
- الـعـمل عـلى كـشف اGـواهب واإلطـارات اجلـزائـريـة
في مجـال الشبـاب والرياضـة اGقيـمX باخلـارج وإدماجها

على اGستوى الوطني.
rمــــديــــريــــة اإلعـالم واالتـــصــــال والــــتــــوثــــيق : rــــادّة ة 7 : مــــديــــريــــة اإلعـالم واالتـــصــــال والــــتــــوثــــيقGــــاداGا

وتكلف �ا يأتي:
- اقـــتـــراح اســـتــــراتـــيـــجــــيـــة  الـــتــــطـــويـــر اGــــرتـــبـــطـــة
باستـعمـال التـكنولـوجيـات اجلديـدة لالتصال واإلعالم في

rالقطاع وتنفيذها
- تـقـيــيس أنـظــمـة اإلعالم اإلحـصــائي وتـنــظـيم جـمع

rعطيات حول الشباب والرياضةGا
- إعـــداد اســتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويــر اإلعـالم واإلصـــغــاء
لـلـشــبـاب والـسـهـر عــلى تـعـزيـز االتـصــال اGـؤسـسـاتي  في

rعنيةGهذا اجملال باالتصال مع الهياكل ا
- تـشكـيل بـنك للـمعـطيـات اGتـعلـقة بـقطـاع الشـباب

rوالرياضة والسهر على حتيينه وتطويره
-  تسيير العالقات مع أجهزة اإلعالم.

- تــــصــــور أعـــمــــال االتـــصــــال اGـــؤســــســـاتي لــــلـــوزارة
وإجنـــازهـــا مع الـــســهـــر  بـــاخلــصـــوص عـــلى تـــعـــمــيـم بــرامج

rتطوير القطاع وجتهيزه
-  حتــديــد االحــتــيــاجــات والــقــيــام بــاقــتـنــاء الــوثــائق

rوضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع
- الـسـهـر عــلى عـصـرنـة اإلجــراءات و§ـارسـات جـمع
الـــوثـــائـق واGـــعـــلـــومــــات ومـــعـــاجلـــتــــهـــا واحملـــافـــظــــة عـــلـــيـــهـــا

rوتوزيعها
rتصور منشورات القطاع وإجنازها -

-  ضــــمـــان عـــصـــرنــــة وانـــســـجـــام مــــنـــاهج وإجـــراءات
تسيير أرشيف القطاع وضمان احملافظة عليها.

و تضم ثالث(3) مديريات فرعية :

أ) اGـديـريـة الـفرعـيـة ألنـظمـة اإلعالم  واإلحـصـائـياتأ) اGـديـريـة الـفرعـيـة ألنـظمـة اإلعالم  واإلحـصـائـيات
والشبكات اGعلوماتيةوالشبكات اGعلوماتية r وتكلف �ا يأتي:

- تـقـيــيس أنـظــمـة اإلعالم اإلحـصــائي وتـنــظـيم جـمع
rعطيات حول الشباب والرياضةGا

- تـشــكـيل بـنـك اGـعـطـيــات اGـتـعــلق بـقـطــاع الـشـبـاب
rوالرياضة

- تـرقـية اسـتـعمـال الـتـكنـولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم
rواالتصال في قطاع الشباب والرياضة

- إعـداد مـشاريع تـطـوير شـبـكة اإلعالم اآللي لـقـطاع
rالشباب والرياضة وتسييرها

- إعــداد بـــرامج وأعـــمــال صـــيــانـــة عــتـــاد وجتــهـــيــزات
rاإلعالم اآللي و تنفيذها

- تـصــور  الـبـرمــجـيـات وشـبــكـات اإلعالم واالتـصـال
لقطاع الشباب والرياضة.

ب)  اGديرية الفرعية لالتصالrب)  اGديرية الفرعية لالتصالr  وتكلف �ا يأتي:
rإعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه -

rتطوير دعائم اإلعالم للوزارة وتسييرها -
- تنـسـيق اسـتراتـيـجيـة اتـصال الـويب واألنـترانت

rللوزارة وتنفيذها
rتنشيط االتصال الداخلي للوزارة وتنسيقه -

rضمان العالقات مع أجهزة اإلعالم -
- ضمان متابـعة األعمال اGتخذة في مجال االتصال
وتقـو�هـا اGنـتظـم واقتـراح كل تدبـير  لـلتـحسـX في هذا

اجملال.
- تـسـيـيـر مـحــتـويـات بـرامج الـتـطــويـر  والـتـجـهـيـز

rوجهة لوسائل اإلعالمGا
- وضع كل منظـومات وآليات االتصال اجلواري مع

rالشباب
- اقـــتــراح كل الــتــدابـــيــر والــســهــر  عـــلى دعم بــرامج
نـشـاطـات  شـبـكـة اإلصــغـاء والـوقـايـة في أوسـاط الـشـبـاب

والقيام بتقو�ها اGنتظم. 
ج)  اGـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــوثـــــائق  واألرشـــــيفج)  اGـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــوثـــــائق  واألرشـــــيف

واGنشوراتrواGنشوراتr وتكلف �ا يأتي:
rتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع -

rتطوير أعمال توثيق القطاع -
- إعـداد وتـنـفيـذ إجـراءات جـمع الـوثـائق ومـعـاجلـتـها

rوتوزيعها
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rتصور منشورات القطاع وإجنازها -
- تــــــنــــــظــــــيم أرشــــــيـف اإلدارة اGــــــركــــــزيــــــة ومــــــســــــكه

rوتسييره
- الــــســــهــــر عــــلى احملــــافــــظـــة عــــلـى أرشــــيف الــــقــــطـــاع

rيدانGفي هذا ا Xواقتراح كل تدابير التحس
- مــســاعــدة اGـــؤســســات والـــهــيــاكل اGـــوضــوعــة حتت

rالوصاية في مجال تسيير األرشيف
- ضـمـان إعـداد الــنـشـرة الـرسـمـيـة لـوزارة الـشـبـاب

والرياضة وتوزيعها.
اGــــاداGــــادّة ة 8 : مــــديــــريـــة اGــــالـــيــــة والـــوســــائل  ومـــراقــــبـــة : مــــديــــريـــة اGــــالـــيــــة والـــوســــائل  ومـــراقــــبـــة

التسييرrالتسييرr وتكلف �ا يأتي:
- حتـــضـــيـــر عــــمـــلـــيـــات مـــيــــزانـــيـــة اإلدارة اGـــركـــزيـــة

 rوتنفيذها
 rركزيةGتسيير وسائل اإلدارة ا -

- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك اGـــنـــقــــولـــة والـــعــــقـــاريـــة
rللوزارة واحملافظة عليها

- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اGـــالي واحملــــاســـبي
rوضوعة حتت الوصايةGللمؤسسات والهياكل ا

- وضع قــواعــد وإجـراءات مــنح ومــتــابــعـة ومــراقــبـة
اGـــســـاعــدات واإلعـــانـــات اGـــمـــنــوحـــة لـــلـــحـــركــة اجلـــمـــعـــويــة

للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ)  اGديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبةrأ)  اGديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبةr وتـكلف
�ا يأتي : 

- ضـــــمــــان إعـــــداد مـــــيــــزانـــــيـــــة تــــســـــســـــيــــر  الـــــقـــــطــــاع
 rوتنفيذها

- ضـمـان إعـداد مـيـزانـيـة جتـهـيـز الـقـطـاع وتـنـفـيـذهـا
rعنيةGبالعالقة مع الهياكل ا

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

 rومتابعتها
 rركزية وتسييرهاGتنظيم محاسبة اإلدارة ا -

- وضع االعــــتـــمـــادات اGــــالـــيــــة  الـــضــــروريـــة لــــســـيـــر
اإلدارة اGــركــزيــة واGــصــالح غـــيــر اGــمــركــزة واGــؤســســات

rواألجهزة التابعة للقطاع
- إعـداد اإلحــصــائــيـات اGــالــيـة والــقــيــام بـالــتــحــالـيل

الضرورية.
ب)  اGـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـوسـائل الـعـامـةrب)  اGـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـوسـائل الـعـامـةr وتـكـلــــف

�ا يأتي : 
- ضــــبـط  حــــاجـــــات اإلدارة اGــــركـــــزيــــة إلـى  الــــعـــــتــــاد

 rواألثاث واللوازم وضمان اقتنائها

- ضمان تسييـر اGمتلكات اGنـقولة والعقارية وكذا
rركزية وصيانتهاGحظيرة السيارات لإلدارة ا

- ضــمــان الـتــنــظـيم اGــادي لــلـتــظــاهـرات والــتــنـقالت
  rرتبطة �هام الوزارةGا

- مـسـك جـرد األمالك اGــنــقـولــة  والـعــقــاريـة  لإلدارة
rركزية وحتيينهاGا

- السهر على تـنفيذ التدابير والوسائل الضرورية
 rللحفاظ على أمالك القطاع وصيانتها وأمنها

- الـســهـر عــلى وضع نـظــام فـعــال لـلــوقـايــة الـصــحـيـة
واألمن.

ج)  اGـديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيـرr ج)  اGـديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيـرr وتـكـلـــف
�ا يأتي : 

-  حتديد اإلجـراءات والقواعـد احملددة في مجال دعم
احلركة اجلـمعويـة للشبـاب والرياضة وتـنفيذهـا باالتصال

 rعنيةGمع الهياكل التقنية ا
- ضـــمــان مـــتــابــعـــة وتــقـــو�  اســتــعـــمــال اGـــســاعــدات
واGـــســاهــمــات اGـــمــنــوحــة مـن الــدولــة إلى هـــيــاكل احلــركــة
اجلــمــعــويــة لــلــشــبــاب والـــريــاضــة ومــراقــبــة تــخــصــيــصــهــا

 rعمول بهماGومطابقتها مع التشريع والتنظيم ا
- اقــتـراح كل الـتــدابـيـر اGـرتــبـطـة �ــراقـبـة تــسـيـيـر
اGــــــؤســـــســــــات والــــــهـــــيــــــاكل اGــــــوضــــــوعـــــة حتـت الـــــوصــــــايـــــة
وبـــاالســـتــعـــمــال احلـــسن Gـــســاعـــدات ومـــســاهـــمــات الـــدولــة

rلهياكل احلركة اجلمعوية وتنفيذها
- اقـتراح  كل الـتدابيـر اGرتـبطـة  بتـقيـيس تسـيير
مـوارد الـصـنـاديق الـوالئـيـة والـصـنـدوق الـوطـني لـتـرقـية
مـبـادرات الـشـبـاب واGـمـارسـات الـريـاضـيـة والـسـهـر عـلى

تنفيذها  بالعالقة مع الهياكل اGعنية.
اGــــــــاداGــــــــادّة ة 9 :  : تــــــــمـــــــارس هــــــــيــــــــاكـل  وزارة  الـــــــشــــــــبـــــــاب
والـريــاضـةr كـل فـيــمــا يـخــصـهــا عــلى هـيــئــات ومـؤســسـات
الـقطـاعr الوصـاية في إطـار الـصالحيـات  واGهـام  اGسـندة

لها طبقا  لألحكام التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.
اGــــاداGــــادّة ة 10 :  :  يــــحـــدد تــــنــــظـــيم  اإلدارة  اGــــركــــزيـــة  في
مــكــاتب بــقــرار مــشــتــرك بــX وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
ووزير اGالية والسلطة اGكلفة  بالوظيفة  العمومية  في
حــدود مـكــتــبـX (2 ) إلـى أربــعـة (4) مــكــاتب لــكل مــديــريــة

فرعية.
11 :  :  تـلــغـى جـمــيع  األحــكــــام  اخملــالــفـــة  لــهـــذا اGـاداGـادّة ة 
اGــرسـومr وال سـيـمــا اGـرســـوم الـتـنـفـيـــذي  رقـم 234-09
اGــــؤرخ في 21 رجب عــام 1430 اGــوافق 14 يــولـــيــو ســـنــة
2009 واGتضمـــن تنظيـــم اإلدارة اGركزيـــــة فــي وزارة

الشباب والرياضة. 
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12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام  1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 -  - 95 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 97 -  - 268 اGــــؤرخ في  اGــــؤرخ في 16
ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام 1418 اGـوافـق  اGـوافـق 21 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 1997
الــــذي يـــــحــــدد اإلجـــــراءات اGــــتـــــعــــلـــــقـــــــة بــــااللـــــتـــــزامالــــذي يـــــحــــدد اإلجـــــراءات اGــــتـــــعــــلـــــقـــــــة بــــااللـــــتـــــزام
بـــالــنــــفـــقـــــات الـــعــمــــومــيــــة وتـــنــفـــيــذهــــاr ويـــضــبـطبـــالــنــــفـــقـــــات الـــعــمــــومــيــــة وتـــنــفـــيــذهــــاr ويـــضــبـط

صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــــــضى اGــرســــــــــوم الـــرئـــــــاسي رقـــــــــــم
12 - 325  اGــــــؤرخ فــــي 16 شـــوال عـــــام 1433 اGــوافـــق

 rالوزير األول Xتضمن تعيG3 سبتمبـر سنة 2012 وا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 97-268 اGؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اGوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اGــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعـــمـــومــــيـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــاr ويـــضـــبـط صالحـــيـــات اآلمـــرين

rبالصرف ومسؤولياتهم
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : يــتــمم هـــذا اGــرســوم أحـــكــام اGــرســوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 97-268 اGــؤرخ في 16 ربـــيع األول عــام
1418 اGـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1997 الذي يـحـدد اإلجراءات

rــتــعــلــقــة بــااللـــتــزام بــالــنــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــنــفــيــذهــاGا
ويضبط صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.

2 : : تـتــمـم أحـكــام اGــرســــوم الــتــنــفـيـــذي رقــــم اGـاداGـادّة ة 
97-268 اGــــؤرخ في 16 ربـــيع األول عــــــام 1418 اGــــوافــــق

21 يـولـيـو سـنة 1997 واGـذكـور أعالهr �ادة 2 مـكـرر حترر

كما يأتي :

"اGــادّة 2 مـكـرر : في حـالـة الـشــغـور اGـؤقت Gـنـصب
rــاديـةGــالــيــة والــبــشــريــة واGمــســؤول تــســيــيــر الــوســائل ا
rـؤسسـة أو اإلدارة العمـوميةGيعـيّن موظف يـنتمي إلى ا
انـتــقـالــيـاr بـصــفـة آمــر بـالــصـرف قــصـد ضــمـان اســتـمـرار
سـيــر اGــرفـق الـعـمـومـيr في انـتـظـار تـعيـX مـوظف في
مــنــصب مـــســؤول تــســيــيـــر الــوســائل اGــالـــيــة والــبــشــريــة

واGادية.
تـــكـــلـف اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة بـــوزارة اGـــالـــيـــة بـــإعــداد
مقررات التأهيل واالعـتماد الضرورية لـلمعني Gدة سنة

واحدة.
وفـي حــالــة مــا إذا لم يــســتــكــمل إجــراء الــتــعــيــX في
األجل الـــقـــانــونـيr �ــكـن أن جتــدد هـــذه اGـــقــرراتr بـــصـــفــة

استثنائيةG rدة إضافية تقدر بسنة واحدة.
rحــسب احلــاجــة rــادةGحتــدد كــيــفــيــات تــطــبـــيق هــذه ا

بقرار من الوزير اGكلف باGالية".
اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 26 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقــم مرسوم تنفيذي رقــم 13 - - 96 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ربيع الثاني ربيع الثاني
يـــعـــدل  rيـــعـــدل r2013 ــــوافـق 26 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةGــــوافـق اGعــــام عــــام 1434 ا
اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي  رقم اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 12 -  - 84 اGــــؤر اGــــؤرّخ في خ في 27
ربيع األول عام  ربيع األول عام  1433 اGوافق  اGوافق 20 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2012
الذي يـحــدد كـيـفيـات مـنح االعـتــمـاد Gـمـارسـة مـهـنةالذي يـحــدد كـيـفيـات مـنح االعـتــمـاد Gـمـارسـة مـهـنة
اGــــرقـي الــعـــقــــاري وكــــذا كـــيــــفـــيـــات مـــســك اجلــدولاGــــرقـي الــعـــقــــاري وكــــذا كـــيــــفـــيـــات مـــســك اجلــدول

الوطنـي للمـرقX العقارييـن.الوطنـي للمـرقX العقارييـن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11- 04 اGــؤرخ في  14
ربـيع األول عام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا
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- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 12 - 84
اGــؤرّخ في 27 ربــيـع األول عـام  1433 اGــوافق 20 فــبــرايـر
سـنة 2012 الـذي يـحــدد كـيـفيـات مـنـح االعـتــمـاد Gــمـارسة
مــهــنــة اGــرقـي  الــعـقـــاري وكـــذا كــيـــفــيـــات مـســك اجلـدول

rالعقارييـن Xالوطنـي للمـرق

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGاداGادّة األولى :ة األولى :  يهدف هـذا اGرسوم إلى تعديل أحكام
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربــيع
األول عـام  1433 اGـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة 2012 واGـذكـور

أعاله.

2 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األول عــام
rــــذكـــــور أعالهGـــــوافق 20 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 واG1433 ا

وحترر كما يأتي :

"اGـادة 6 :  ال �ـكـن أيــا كـان الــتــقــدم بــطــلب االعــتــمـاد
Gــمـارسـة مـهـنـة اGـرقي الـعــقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشـروط

اآلتية :

1 - بالنسبة للشخص الطبيعي : - بالنسبة للشخص الطبيعي :

- أن يــكــون عـمــره خــمـســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
rاألقل

rأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم ضــمــانـات حــسن الــســلـوك وعــدم الــوقـوع
حتت طــائــلــة عــدم الــكــفــاءة أو أحــد مـوانـع اGــمــارســةr كــمـا
نــصـت عــلــيـــهــا أحـــكــام اGــادة 20 من الــقــانــون رقم 11 - 04
اGــؤرّخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر

rذكور أعالهGسنة 2011 وا

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
مشروعه أو مشاريعه العقارية. 

تـوضّح كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه اGـطـة بـقـرار مـشـتـرك
rكلف بالسكنGالية والوزير اGكلف باGالوزير ا Xب

rدنيةGأن يتمتع بحقوقه ا -

- تـــبــريــر الــكــفــاءات اGـــهــنــيــة اGــرتــبـــطــة بــالــنــشــاط
اGتوفرة لديه.

.................(الباقي بدون تغيير).....................".

3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 8 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األول عــام
rــــذكــــور أعالهGــــوافق 20 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012  واG1433 ا

وحترر كما يأتي :
"اGـــــادة 8 : يــــــجـب أن يــــــودع طــــــلـب االعــــــتــــــمــــــاد لـــــدى

اGصالح اخملتصة للوزير اGكلف بالسكن.
  .................(الباقي بدون تغيير)..................".
اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 26 فبراير سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13-97 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافقاGــــوافق 28  فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 11-162 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 13
جــمــادى األولـى عـــام جــمــادى األولـى عـــام 1432 اGــوافـق  اGــوافـق 17 أبــريـل ســنـــة أبــريـل ســنـــة
Xالـذي يؤسس النظام التعويضـي للموظفــــ X2011 الـذي يؤسس النظام التعويضـي للموظفــــ

اGـــــنــــتـــــمـــــX لـألســالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اGـــــكــــلـــــفــــةاGـــــنــــتـــــمـــــX لـألســالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اGـــــكــــلـــــفــــة
بالشـؤون  الدينية واألوقاف.بالشـؤون  الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
rواألوقاف

- وبـنـاء عـلى الــدسـتـــورr ال سـيــمـــا اGـادتـــــان 3-85
rو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــتــــــــــضى اGــرســـــــــوم الـــرئــــــاسي رقـــــــم
12 - 325  اGــــؤرخ في 16 شــــــوال عـــــــام 1433 اGــوافــــق

 rالوزير األول Xتضمن تعيG3 سبتمبر سنة 2012 وا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اGؤرخ
في26 ذي احلـجة عام 1429 اGوافق 24 ديـسـمبـر سـنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-162 اGؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1432 اGــوافق 17 أبـــريل ســـنــة
X2011 الـــذي يـــؤسس النظــــام التعويضـــي للموظفــــ

اGـــنــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اGـــكــلـــفـــة بــالـــشــؤون
rالدينية واألوقاف

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

اGادة األولى :اGادة األولى : يتمم هذا اGـرسوم اGرسوم التنفيذي
رقـم 11-162 اGـــــــــؤرخ في 13 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1432
اGـــــوافق 17 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2011 الـــــذي يـــــؤسـس الـــــنـــــظـــــام
التـعويضي لـلموظـفX اGنـتمX لألسالك اخلـاصة باإلدارة

اGكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.
اGادة اGادة 2 : : تتـمم أحكام اGادة 4 من اGرسـوم التنـفيذي
رقـم 11-162 اGـــــــــؤرخ في 13 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1432
اGــوافق 17 أبـــريل ســـنــة 2011  واGـــذكـــــور أعــالهr وحتــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 4 : يــــصــــرف تــــعـــــويض اإللــــزام واالســــتــــعــــداد
الدائم شهريا وفق النسب اآلتية :

...... % 30 -

...... % 20 -
XـنـتـمـGا X20 % من الـراتب الـرئـيـسي لـلـمـوظـفـ -
لــرتــبـــتي مــفــتـش الــتــوجــيـه الــديــني والـــتــعــلـــيم الــقــرآني
Xومـفــتش رئــيـسي في مــجـال الــتـوجــيه الــديـني الــتـابــعـ

."XفتشGلسلك ا
اGــادةاGــادة 3 : :   يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من

أول يناير سنة 2008.
اGادةاGادة 4 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلزائر في17 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق

28 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا كـاتـبـX عـامـX لـدى
رئــيــسي دائــرتــX في الــــواليــتـX اآلتــيــتـــX إلحــالــتـهــمــا

عـلى التّقـاعد :
rبدائرة ندرومة في والية تلمسان rصديق عتبي -
- عــبـد الــقـادر بـوتــشـاشـةr بــدائـرة مــاسـرة في واليـة

مستغا»r ابتداء من أوّل يناير سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير احلماية اGدنية في والية تندوف.مدير احلماية اGدنية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبـد العـالي بن الـطـيبr بـصـفـته مـديـرا للـحـمـايـة اGـدنـية

في والية تندوفr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 23  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1434 اGوافق اGوافق
4 ف فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة r 2013 ي r يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــــاء ماء مــــهــــام نام نــــائبائب

مدير بوزارة العدل.مدير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام
1434 اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّـيـد فـاحت

داودr بـصــفـته نـائب مـديـر لــتـسـيـيـر اGـسـار اGــهـني لـلـقـضـاة
بوزارة العدلr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 23  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1434 اGوافق اGوافق
4 فبراير سنة  فبراير سنة r 2013 يتضم r يتضمّن إنهاء مهام قــاض.ن إنهاء مهام قــاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام
1434 اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهــام الـسّـيـد عـلي

خالفr بـصـفــته قـاضـيـا فـي مـحـكـمــة قـصـر الـشـاللـةr إلحـالـته
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 23  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1434 اGوافق اGوافق
4 ف فــــبـرايرايــــر سر ســــنـة ة r 2013 ي r يــــتــــضـمّن إنن إنــــهــــاء ماء مـهــــام مام مــــكـلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة اGاليراسات والتلخيص بوزارة اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام
1434 اGوافق 4 فبـراير سنة 2013 تـنهى مـهام السّـيد مـحمد

بـوعــلــقـةr بــصـفــته مــكـلّــفــا بـالــدّراسـات والــتــلـخــيص بـوزارة
اGاليّةr إلحالته على التّقـاعد.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــديـــرين لــلـــتــخــطـــيط والــتـــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة فيمــديـــرين لــلـــتــخــطـــيط والــتـــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة في

. Xواليتـ. Xواليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمـا مـديـرين لـلـتـخـطيط
والـتـهــيـئـة الـعـمـرانــيـة في الـواليــتـX اآلتـيـتـrX لـتـكـلـيف

كـل منهما بوظيفة أخـرى :
rفي والية قسنطينة rمحمد فرادي -

- مصطفى صديقيr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
نـائب مـدير بـوزارة التـهـيئـة الـعمـرانيـة والـبيـئــةنـائب مـدير بـوزارة التـهـيئـة الـعمـرانيـة والـبيـئــة

- سـابقـا.- سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـــحـــمــــد رقــــيـقr بـــصـــفـــتـه نــــائب مـــديـــــر لـإلحـــصـــائـــيـــات
بـوزارة الـتـهيـئـة الـعـمـرانيـة والـبـيـئـة - سـابقـاr لـتـكـلـيفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

نائبي مدير بجامعة اGسيلة.نائبي مدير بجامعة اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
الـــسّـــيـــدين اآلتي اســـمـــاهــــمـــا بـــصـــفـــتـــهـــمـــا نـــائـــبي مـــديــــر

بجامعــة اGسيلةr لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- الــدهـــيــمي واليr نـــائب مــديـــر مــكــلّـــفــا بــالـــتــكــوين

rتواصل والشهاداتGالعالي والتكوين ا
- حلـــــســــــن مـــــــــزراقr نــــــــائـب مــــــديــــــــر مــــــكـــــــلّــــــفــــــا
بـــــتــــنـــــشــــيـط وتــــرقـــــــيــــة الـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمـي والــــعـالقــــــات

اخلـارجــية والتعــاون.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

األمX العاماألمX العامّ جلامعة تيارت. جلامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
rـــــوافــق 4 فـــــبـــــرايــــــــر ســـــنـــــــة 2013 تــــــنـــــهىGعـــــــام 1434 ا
ابـتــــداء مــن 23 يـونـيــو سـنـة r2012 مــهـام الــسّـيـد مــحـمـد
rبـــصـــفـــتــه أمـــيـــنــــا عــــامـــا جلـــامـــعــــــة تـــيــــارت rغالم الـــلـه

بسبب الـوفـاة.

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضــم r يــتــضــمّــنـانــنـان

.Xبجامعت Xإنهاء مهام عميدي كليت.Xبجامعت Xإنهاء مهام عميدي كليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
محجـوب بوزيتونـةr بصفته عـميدا لكـلية الطب بـجامعة

قسنطينة - سابقاr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
صــالح Gـــيشr بـــصــفـــته عــمـــيــدا لـــكــلـــيــة احلـــقــوق بـــجــامـــعــة

اGسيلةr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام نائب مدير بوزارة السمهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـــحــمــد ريــالr بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة
والـــتــــهـــيـــئـــة بـــــوزارة الـــسّـــــكن والــــعـــمـــــرانr لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان رئـاســيمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 3   ربـيع الــثــاني عـام   ربـيع الــثــاني عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 14  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّـنـانـنـان

إنـــهــاء مـــهــام مـــديـــرين عــامـــX لــديـــواني الـــتــرقـــيــةإنـــهــاء مـــهــام مـــديـــرين عــامـــX لــديـــواني الـــتــرقـــيــة
.Xوالتسيير العقاري في واليت.Xوالتسيير العقاري في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
حـــمـــيـــد بـــــوشــــاقــــورr بـــصــــفـــتــه مـــديــــــرا عـــامـــا لـــديـــــوان
الـترقـيـة والتـسيـير الـعقـاري في واليـة الشـلفr لتـكلـيفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
فـــوزي طـــالبr بـــصـــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا لـــديـــوان الـــتـــرقـــيــة

والتسيير العقاري في والية سعيدة.
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مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضــم r يــتــضــمّــنـانــنـان

إنــهـاء مــهــام مــديـــــريــن لــلـشــبــــــاب والـــريـــاضـــــةإنــهـاء مــهــام مــديـــــريــن لــلـشــبــــــاب والـــريـــاضـــــة
فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام
1434 اGــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهـى مـــهـــام اآلنـــســـة

والـسّيـدين اآلتــيـة أسمــاؤهم بصـفتــهم مديــريـن للـشبــاب
والرياضة في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

rفي والية أدرار rيوسف فراد -
rفي والية البويرة rسامية حاج عيسى -

- محمد جراويr في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام
Xوافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ياسG1434 ا

عـطالويr بـصـفـتـه مـديـــرا لـلـشـبـــاب والريـاضـــة فـي واليـة
إيليـزي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

رؤساء دراسات �صالح الوزير األورؤساء دراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
والــــسّـــــادة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهـم رؤســــاء دراســــات �ــــصــــالح

الـوزيـر األوّل :
rسليمة حاجي -
rبن مالك Xأم -
rعمر بوشارب -
rمحمد بوعكاز -
rمحمد سعود -
rنسيم سبيع -

rكمال روابحية -
.Xفاروق أسم -

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّــــادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية أدرار :والية أدرار :

rدائرة تيميمون : عبد القادر بن جيمة -
والية قاGة :والية قاGة :

rمخلوف : مصطفى بكة Xدائرة ع -
والية خنشلة :والية خنشلة :

- دائرة ببار : يونس ميموني.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

.Xلدى رؤساء دوائر في واليت Xكتاب عام.Xلدى رؤساء دوائر في واليت Xكتاب عام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّــــادة
اآلتـــيــة أســمـــاؤهم كـتـــابــا عـــامــX لــــدى رؤســــاء دوائــــر

: Xاآلتـيت Xفي الواليت
- مــــــرزوق نــقــــاقــيـشr بــدائــــرة ســــيـــدي بــوبــكــــــر

rفـي واليـة سعيدة
- بـــقـــــوق بـــن ســـعـــــــاليr بـــدائـــــرة أوالد بـــــراهـــــيم

rفـي واليـة سعـيدة
- خالد بليمانr بدائرة الرواشد في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

.Xدنية في واليتGمديرين للحماية ا.Xدنية في واليتGمديرين للحماية ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام
1434 اGــوافق 4 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان اآلتي

: Xاآلتيتـ Xدنية في الواليتGاسماهما مديرين للحماية ا
rفي والية تندوف rXمحمد شهب الع -

- عبد العالي بن الطيبr في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــــوم رئوم رئــــــــــــــاسياسيّ م مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 23  رب  ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــام ام 1434
اGوافق اGوافق 4  فب  فبـراير سنة راير سنة r 2013 يتض r يتضـمّن تعيX نائبن تعيX نائب
مدير بالديوان الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها.مدير بالديوان الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة 2013 يـعـيّن السّـيـد فاحت
داودr نــائب مــديــر الــوقــايــة بــالــديــوان الــوطــني Gــكــافــحــة

اخملدرات وإدمانها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

نونوّاب مديرين بوزارة اGالية.اب مديرين بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4  فـــبــرايــر ســنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
والـــــسّــــــيــــدان اآلتـــــــيــــة أســـــمــــــــاؤهم نــــــــوّاب مــــديـــــــريـن

بـوزارة اGالـيّة :
- كـمـال نـبـريr نـائب مـديـر Gـنـازعـات أمالك الـدولة

rديرية العامة لألمالك الوطنيةGبا
- عــزيــزة زايــديr نــائــبــة مــديــر لــلــتــحــلــيل الــظــرفي

rديرية العامة للتقدير والسياساتGبا
- سـمـاعـيل بـوداودr نائب مـديـر لـلـتـنـظـيم احملـاسبي

للدولة باGديرية العامة للمحاسبة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا
مــكـلمــكـلّـفـــX بـالـتــفـتـيش �ــفـتـشــيـة مـصــالـح احملــاسـبـةـفـــX بـالـتــفـتـيش �ــفـتـشــيـة مـصــالـح احملــاسـبـة

بـوزارة اGالية.بـوزارة اGالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان
اآلتي اســمـاهــمــا مـكــلــفــX بـالــتــفـتــيش �ــفــتـشــيــة مــصـالح

احملاسبة بوزارة اGاليّة :
rسليم مراح -

- محمود أودغيري.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

نائب مدير باGديرية العامة للجمارك.نائب مدير باGديرية العامة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 ربــــيع األوّل
Xوافق 4 فبـراير سـنة 2013 يعيّـن السّيـد حسGعام 1434 ا

بوزيدr نائب مدير لإلعالم باGديرية العامة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

مديرين جهويX للميزانية.مديرين جهويX للميزانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويX للميزانية :
rبعنابة rمحمد فرادي -

- مصطفى صديقيr بورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

مديرين جهويX للجمارك.مديرين جهويX للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويX للجمارك :
rببشار rكر� منسوس -
- رشيد كروشr بورقلة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

مدير برمجة ومتابعة اGيزانية بوالية ورقلة.مدير برمجة ومتابعة اGيزانية بوالية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـــبـــد الـغـنـي بـاشـاr مـديــرا لـبـرمـجــة ومـتـابـعــة اGـيـزانـيـة

بواليـة ورقلـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

نائبي مدير بجامعة اGسيلة.نائبي مدير بجامعة اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان

اآلتي اسماهما نائبي مدير بجامعة اGسيلة :
- الـــــدهــــــيــــــمـي واليr نـــــــــائـب مـــــديـــــــــر مــــــكــــــــلّــــــــفــــــا
بــــــالـــــتــــــكـــــــويـن الـــــعـــــــالـي في الــــــطـــــوريـن األوّل والـــــثــــــاني
والـتــكـويـن اGـتـواصـــل والـشـهــــادات والـتــكــــوين الــعـــالي

rفـي التــدرج
- حلــــسن مـــزراقr نـــائـب مـــديـــر مـــكـــلّـــفــــا بـــالـــعالقـــات
اخلـــــــارجــــــيـــــــة والــــــتـــــــعــــــــاون والـــــــتــــــنـــــــشــــــيـط واالتــــــصـــــــــال

والتظـاهـرات العلمـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
مـــحــجـــوب بــوزيـــتــونــةr عـــمــيـــدا لــكـــلــيـــة الــطـب بــجـــامــعـــة

قسنطينـة 3.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا

مدير اGركز اجلامعي بالنعامة.مدير اGركز اجلامعي بالنعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة 2013 يعيّن الـسّيد كـبير

بوشريطr مديرا للمركز اجلامعي بالنعامة.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي r يـتضـم r 2013 ـوافق 14  فـبـرايـر سـنة   فـبـرايـر سـنةGـوافق اGا

بوزارة السبوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :
- مـــحـــمـــد ريــــالr مـــفـــتـــشــــا بـــاGـــفـــتـــشـــــيـــة الـــعـــامـــــة

rللعمـران والبنـاء
- بــــــوبـــــــكـــــــر حــــــوحـــــــوr نـــــــائب مـــــــديـــــــر لــــــلـــــــدّراســــــات

rواالستشــراف
- عــبــد الـــقــادر بــلــحــواجـبr نــائب مــديـــر لــلــمــراقــبــة

ووضـع اGقاييس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
اGديـر الـعـاماGديـر الـعـامّ لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري

في والية سعيدة.في والية سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
حميـد بوشاقـورr مديرا عـاما لديـوان الترقـية والتـسيير

العقاري في والية سعيدة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن الـتـعـيـXيـتـضــمّن الـتـعـيـ r يـتـضــم r 2013 ـوافق 4  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـةGـوافق اGا

بوزارة الشباب والرياضة.بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 تـــعـــيّن اآلنـــســة

والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة الشباب والرياضة :
- مــــحـــــمــــد جـــــراويr مــــديـــــر مــــتـــــابــــعـــــة اGــــؤســـــســــات

rالرياضية وترقية الشراكة وأخالقيات الرياضة
- ســامـــيـــة حـــاج عـــيـــسىr نـــائـــبــة مـــديـــر لـــلـــتـــقــيـــيس

وصيانة اGنشآت القاعدية والتجهيزات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـــديــــــــر الـــشـــبــــــــاب والـــريـــاضـــــــــة في واليـــــــــةمـــديــــــــر الـــشـــبــــــــاب والـــريـــاضـــــــــة في واليـــــــــة

بـــرج بوعـريـريج.بـــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
يـــوسف فـــرادr مـــديــرا لـــلـــشـــبـــاب والـــريـــاضــــة فـي واليــــة

بــرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـفــتش بـوزارة الــصـنــاعـة واGــؤسـســات الـصــغـيـرةمـفــتش بـوزارة الــصـنــاعـة واGــؤسـســات الـصــغـيـرة

واGتوسطة وترقية االستثمار.واGتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد
رقـيـقr مـفـتـشـا بـوزارة الـصـنـاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

واGتوسطة وترقية االستثمار.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 15 غــشت غــشت
سـنة سـنة r2012 يـحـدد �وذج بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمـــلr يـحـدد �وذج بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمـــل
XـنتـمGا Xو كـيفـيـات إصدارهـا و سـحبـهـا للـمـوظفـXـنتـمGا Xو كـيفـيـات إصدارهـا و سـحبـهـا للـمـوظفـ

لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة.لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ــقــتــضى األمــر رقم 06-03 اGـؤرخ في 15 جــمــادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 و اGتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اGـؤرخ
في 14 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 09-415 اGؤرخ
في 29 ذي احلـجة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبـر سنة 2009
XـــوظــــفـــGـــطــــبق عــــلـى اGـــتــــضــــمن الــــقـــانــــون اخلــــاص اGو ا

rكلفة بالتجارةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمGا
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يقرر مايأتي:يقرر مايأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 10 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 09-415 اGؤرخ في 29 ذي احلـجة عام 1430
اGــوافق 16 ديــســمــبــر ســنـة 2009 و اGــذكــور أعالهr يــهــدف
هـــذا الـــقــرار إلـى حتـــديــد �ـــوذج بـــطـــاقــــــــة الـــتــفـــويــــض
Xبـــالــعــمـــل و كـــيــفــيــات إصــدارهـــا و ســحــبــهــا لـــلــمــوظــفــ

اGنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة.

2: الـــتـــفـــويـض بـــالـــعـــمل يـــتـــمــــثل في بـــطـــاقـــة اGــادة اGــادة 
بـيـضــاء الـلـون من ورق مــقـوى أمـلس مـســتـطـيــلـة الـشـكل
طــــولــــهـــا 13,8 سـم و عــــرضــــهــــا 11 سم يــــقــــطــــعــــهــــا خــــطـــــان
مـــتــوازيــــــــان بــاألخـــضـــــر و األحـــمــر �ـــتــدان من احلـــافــة
الــعـلـيــا من اجلـهــة الـيـســرى إلى غـايــة احلـافـة الــسـفـلى من
اجلــهــة الــيــمــنى بــحــيـث �ــكن طــيــهــا في الــوسطr ويــرفق

�وذج البطاقة بهذا القرار.

اGـادة اGـادة 3: تـصـدر اGـديـريـة اGـكـلـفـة بـاGـوارد الـبـشـريـة
بــاإلدارة اGــركـــزيــة لــوزارة الــتـــجــارة بــطــاقـــة الــتــفــويض
بـالــعــمل لـلــمــوظـفــX اGـنــتــمـX لألسـالك اخلـاصــة بـاإلدارة

اGكلفة بالتجارة.

4: : تـصدر بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمل بـنـاء على اGادة اGادة 
الوثائق اآلتية:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـســخــة من قــرار أو مـقــرر الــتـرســيم في الــرتــبـة
rحسب احلالة

rXنسخة من محضر أداء اليم -

جتديد البطاقة:جتديد البطاقة:

أ - حالة ترقية اGوظف:أ - حالة ترقية اGوظف:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

rنـســخــة من قـرار أو مــقـرر الــتــرقـيــة قي الـرتــبـة -
rحسب احلالة

rبطاقة التفويض بالعمل القد�ة -

ب - حالة الضياع:ب - حالة الضياع:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـسـخــة من قـرار أو مـقــرر الـتــرسـيم أو الـتــرقـيـة
rحسب احلالة rفي الرتبة

rXنسخة من محضر أداء اليم -

- نــــســــخــــة من الــــتــــصــــريـح بـــالــــضــــيــــاع مــــحــــرر من
rؤهلةGصالح اGا

ج - حالة اإلتالف:ج - حالة اإلتالف:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـسـخــة من قـرار أو مـقــرر الـتــرسـيم أو الـتــرقـيـة
rحسب احلالة rفي الرتبة

rتلفةGبطاقة التفويض بالعمل ا -

rXنسخة من محضر أداء اليم -

Xــســتــخــدمــة لــلــمــوظــفـGــادة 5: تــســحب الــهــيــئــة اGــادة اGا
بـطـاقــة الـتـفـويـض بـالـعـمـل بـصـفـة نــهـائـيــة أو مـؤقـتـة في

احلاالت اآلتية :

1 - السحب بصفة نهائية: - السحب بصفة نهائية:

rاإلحالة على التقاعد -

rاالستقالة -

rالتسريح -

rالعزل -

- الوفاة

2 - السحب بصفة مؤقتة: - السحب بصفة مؤقتة:

rالتوقيف عن العمل -

rاإلحالة على االستيداع -

rاالنتداب خارج قطاع وزارة التجارة -

rدىGعطلة مرضية طويلة ا -

rوضعية اخلدمة الوطنية -

اGادة اGادة 6: : بـطاقـة التـفويض بـالعـمل بطـاقة شـخصـيـة
و ال �ـكن استـعمـالهـا إال من صاحـبهـا و في حالـة ضيـاعها

يجب على صاحبها إخطار السلطات اخملتصة فورا.

اGـادة اGـادة 7: يــنـشــر هــذا الـقــرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 15
غشت سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــــــ

تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل
ـــــــــــــــــــــــ

إن وزير التجارة و�وجب الصالحيات اخملولة له

يعX السيد (ة) : ......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

يـطــلب وزيـر الــتـجـارة من الــسـلــطـات الـرســمـيـة اGــدنـيــة والـعـســكـريـة
rــســمى بـــصــفــته أعالهGـــوظف اGاالعـــتــراف والــعــمل عـــلى االعــتــراف بــا
حــيث مــا تـقــدم وإعــطـائـه يـد اGــســاعـدة والــدعم واحلــمــايـة في كـل مـا له

عالقة �هامه.

اجلزائر في ........................

اGلحقاGلحق
�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة

وجه البطاقةوجه البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التجارة
ـــــــــــــــــ

Xأداء اليمXأداء اليم
ـــــــــــــــــ

في ..........................................
مقيدة في دفترمقيدة في دفتر

التسجيل
رقم : ........................................

ظهر البطاقةظهر البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــ

وزارة التــــــجارةوزارة التــــــجارة
ــــــــــــــــــــ

بطـــــــاقةبطـــــــاقة
تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل

ــــــــــــــــــــ
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وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــــــقــــــرار مـــــــؤررار مـــــــؤرّخ في خ في 16 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 28
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة r2013 يـعـد يـعـدّل الـقـرار اGـؤرل الـقـرار اGـؤرّخ في خ في 7 ربـيع ربـيع
األول عــــــــام األول عــــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 15  مــــــــارس ســــــــنـــــــة   مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2012
واGــتــضــمـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقـــطــاعــيــة لــلــصــفــقــاتواGــتــضــمـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقـــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات

لوزارة السلوزارة السّكن والعمران وتعيX أعضائها.كن والعمران وتعيX أعضائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير السّكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتمّمGعدّل واGا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اGؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اGـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
سـنة 2008 واGـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rالسّكن والعمران

- و�ـقـتـضى الـقـرار اGؤرّخ في 7 ربـــيع األول عـــام
1433 اGــوافــق 15 مــــارس ســـنــة 2012 واGــتـــضـــمن إنـــشــاء

الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـسّــكن والـعـمـران
rعدّلGا rأعضائها Xوتعي

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــعــدّل هــذا الــقــرار أحــكــام اGـادة 2 من
الــقــرار اGـؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام 1433 اGـوافــق 15

مـارس سنة 2012 واGذكور أعالهr كما يأتي :

"- الـسـيـد عبـد الـله شعـبـان (رئـيس مكـتب) بـصـفته
عـضـوا مـسـتـخـلفـاr §ـثال لـلـوزيـر اGـكـلف بـالـتـجـارةr خـلـفا

للسيد العيد كرماش.

............................(الباقي بدون تغيير).................."

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلــزائر في 16 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق
28 يناير سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة وزارة الصناعة والصناعة واKؤسسات الصغيرةاKؤسسات الصغيرة
واKتوسطة وترقية االستثمارواKتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مــشــتـرك قـرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرمــؤرّخ في أوخ في أوّل شــعـبــان عـام ل شــعـبــان عـام 1433
اGـوافق اGـوافق 21 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2012 يـعـدr يـعـدّل ويـتـمم الـقـرارل ويـتـمم الـقـرار
الـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرالـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرّخ في خ في 19 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1428
اGــوافق اGــوافق 7  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة 2007   الــذي يــحــد الــذي يــحــدّد مــدونـةد مــدونـة
إيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقمإيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
124-302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـتـأهيل الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـتـأهيل

اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة".اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
rتوسطة وترقية االستثمارGوا

rاليّـةGووزير ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-165 اGؤرّخ
في 24 ربـــيع األوّل عــام 1426 اGــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2005
واGـتـضـمّن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيّـة لـتـطـويـر اGـؤسّـسات

rتوسطة وتنظيمها وسيرهاGالصغيرة وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-240 اGؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اGــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـــذي يــحـــدّد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـــتــــأهـــيل اGـــؤسّـــســـات الـــصــــغـــيـــرة واGـــتـــوســـطـــة"r اGـــعـــدّل

rتمّمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-319 اGؤرّخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اGـوافق 18 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006
الذي يحدد مستـوى تخفيض نسبـة الفائدة على القروض
اGمنـوحة من الـبنـوك واGؤسسـات اGالـية إلى اGـؤسسات

rتمّمGعدّل واGا rتوسطة وكيفيات منحهGالصغيرة وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اGؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اGوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واGــــؤســـســـات

rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
19 مــحــرّم عــام 1428 اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 2007 الــذي

يـحــدّد مــدونــة إيــرادات ونــفـــقــات حـــســـاب الــتــخـــصـيص
اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـتأهـيل اGؤسـســــات الـصغـيرة واGـتوسـطــــة"r اGـعــــــدل

rتمّمGو ا
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يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 19 مـحـرّم عام 1428
اGـوافق 7 فـبـرايـر سـنة 2007 الـذي يـحـدّد مـدونـة إيرادات
ونــفـقــات حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 124-302 الـذي
عـنوانه "الصنـدوق الوطني لتـأهيل اGؤسسـات الصغيرة

واGتوسطة"r اGعدل واGتمّم.
اGاGــــــــادادّة ة 2 :  : تــــعـــدّل وتــــتــــمّم أحـــكــــام اGـــادة 3 من الـــقـــرار
الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرّخ في 19 مـحـرّم عام 1428 اGـوافق
rــــذكـــور أعالهGــــتــــمّم واGــــعـــدل واGا r2007 7 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

وحترّر كما يأتي :
"اGـادة 3 : تـغــطي نـفــقـات الـصــنـدوق طــبـقـا لــلـجـدول

اGرفق بهذا القرار نشاطات التأهيل اآلتية :
 1. دعـم االســــــــتــــــــثـــــــمــــــــار غــــــــيــــــــر اGــــــــادي : نــــــــفــــــــقـــــــات. دعـم االســــــــتــــــــثـــــــمــــــــار غــــــــيــــــــر اGــــــــادي : نــــــــفــــــــقـــــــات
Xـــاديـــة الــــتي تـــســـاهـم في حتـــســـGاالســــتـــثـــمـــارات غــــيـــر اXـــاديـــة الــــتي تـــســـاهـم في حتـــســـGاالســــتـــثـــمـــارات غــــيـــر ا
تنـافـسيـة اGـؤسسـات الـصغـيـرة واGـتوسـطـة ال سيـمـا تلكتنـافـسيـة اGـؤسسـات الـصغـيـرة واGـتوسـطـة ال سيـمـا تلك

اGتعلقة �ا يأتي :اGتعلقة �ا يأتي :
* بعـنوان النـشاطات غـير اGاديـة لفائـدة اGؤسسات* بعـنوان النـشاطات غـير اGاديـة لفائـدة اGؤسسات

الصغيرة واGتوسطة :الصغيرة واGتوسطة :
- دراســـــــة الــــــتـــــــشـــــــخـــــــيـص الــــــقـــــــبـــــــلـي و/أو دراســــــة

rالتشخيص
- إعـــداد مــخــطـــطــات تــأهــيـل اGــؤسّــســات الـــصــغــيــرة

rقبولــةGتوسطـة اGوا
- تـنــفــيـذ مــخـطــطــات تـأهــيل اGــؤسّـســات الــصـغــيـرة

rقبولــةGتوسطـة اGوا
rإجناز دراسات السوق -

- اGـــرافــــقــــــة قـــصــــــد احلـــصـــــــول عــــــلى اإلشـــهـــــــــاد
rعــلى مطابقـة اجلـودة

- دعم الــــتــــكــــويـن واGــــســــاعــــدة اخلــــاصــــة والــــتــــأطــــيـــر
rطابقةGوالتدريب واإلشهاد على ا

- نشـاطـات الدعـم في مجـــال الـتقـيـيس والقـيــاســة
rلكيـة الفكرية و الصناعيـةGوا

rنشاطات الدعم في مجــال االعتماد -
- إدارة وظائف اGـؤسـسـة (دراسات تـأطـيـر وظائف
اGـؤسـسـة وبـرامج تـكـوين مـتـعـلقـة بـالـتـسـيـيـر والـتـسويق

r(واحملاسبة والبحث والتطوير/األمر بالصرف ... إلخ
rاستعمال وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- دعم االبـتــكـار الــتـكــنـولـوجـي والـبــحث والـتــطـويـر

rتوسطةGؤسّسات الصغيرة واGفي ا
- تـقد� اخلـدمـات واخلـبرة لـلـمـساعـدة الـتقـنـيـة لدعم
تـنـفـيـذ الـبـرنـامج الـوطـني لـتـأهـيل اGـؤسّـسـات الـصـغـيـرة

rتوسطةGوا
- كل نـــفـــقـــات االســتـــثـــمـــارات غـــيـــر اGـــاديـــة األخــرى

لفائدة اGؤسّسات الصغيرة واGتوسطة.
* بـعنـوان نشـاطات الـتأهـيل غيـر اGاديـة لفائـدة احمليط بـعنـوان نشـاطات الـتأهـيل غيـر اGاديـة لفائـدة احمليط

اGباشر للمؤساGباشر للمؤسّسات الصغيرة واGتوسطة :سات الصغيرة واGتوسطة :
rإجناز دراسات عن شعب النشاطات -

- إعــــداد الـدراسـات حـــول الـتـمــوقع االسـتــراتـيـجي
rلشعب النشاطات

- إجنــاز دراســات عــامـــة لــكل واليــة مـن أجل تــرقــيــة
rتوسطةGؤسّسات الصغيرة واGا

- تـدعـيم الـقــدرات لـتـدخالت اجلـمـعـيـات اGـهـنـيـة من
rأجل تعميم أحسن وتأطير برنامج التأهيل

- إجنــاز وتــنـفــيـذ مــخــطط إعالمي وحتــسـيــسي حـول
الــــبــــرنـــامـج الــــوطـــنـي لــــتــــأهـــيـل اGــــؤسّـــســــات الــــصــــغــــيـــرة
واGتـوسطـة (دليل اإلجـراءات واأليام الـتقـنيـة والورشات

r(لتقياتGوا
- إصـدار مجالت مـتـخـصّـصة في تـأهـيل اGـؤسّـسات

rتوسطةGالصغيرة وا
- نـشاطات اGتـابعة والتـقييم واليـقظة حول مالءمة
الــــبــــرنـــامـج الــــوطـــنـي لــــتــــأهـــيـل اGــــؤسّـــســــات الــــصــــغــــيـــرة

واGتوسطة وأثره.
- كل نـــفـــقـــات االســتـــثـــمـــارات غـــيـــر اGـــاديـــة األخــرى
لـلــتـأهـيل لــفـائـدة احملــيط اGـبـاشــر لـلـمــؤسّـسـات الــصـغـيـرة

واGتوسطة.
2. بـــعــنـــوان الـــنــشـــاطـــات اGـــاديــة لـــتـــأهــيل اGـــؤس. بـــعــنـــوان الـــنــشـــاطـــات اGـــاديــة لـــتـــأهــيل اGـــؤسّـــســاتـــســات

الصغيرة واGتوسطة :الصغيرة واGتوسطة :
rادية اإلنتاجيةGاالستثمارات ا -

rادية ذات الطابع األولويGاالستثمارات ا -
- االســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة واألنـــــظـــــمــــة

rعلوماتيةGا
تـتـضـمن االسـتـثـمــارات الــمـذكــورة أعالهr ال ســيـما

ما يأتي :
- االســتـثـمــارات اGـاديــة اGـتـعــلـقــة بـاGـعــدات اخلـاصـة

rسار عملية التقييس�
- التجـهيـزات اخلاصـة بعمـليـة اجلودة واإلشـهاد على

rنتوجاتGمطابقة ا
rالتجهيزات اخلاصة بعملية القياسة -
rالتجهيزات اخلاصة بعملية االعتماد -

- التـجـهـيـزات اخلاصـة بـعـمـلـيات االبـتـكـار والـبحث
rوالتطوير

- الــتـجــهــيـزات اخلــاصــة بـاســتـعــمــال تـكــنــولـوجــيـات
rاإلعالم واالتصال

- االسـتبداالت وتكـميالت التـجهيـزات التي تساهم
في حتـسـX القـدرات اإلنـتـاجـيـة التـقـنـيـة والـتكـنـولـوجـية
لــلــمـــؤســســـات الــصــغـــيــرة واGـــتــوســـطــة مــا عـــدا عــمـــلــيــات

rالتوسع
- كل نـــفـــقــات االســـتـــثـــمــارات اGـــاديـــة األخــرى الـــتي
تـــســـاهم فـي حتــســـX تـــنـــافـــســـيـــة اGـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة

واGتوسطة".
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر باجلـزائـر في أوّل شعـبـان عام 1433 اGوافق 21

يونيو سنة 2012.
عن وزير اGاليعن وزير اGاليّة
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الصناعة واGؤسساتعن وزير الصناعة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطة الصغيرة واGتوسطة وترقيةوترقية

االستثماراالستثمار
األمX العاماألمX العام

عبد الرزاق حنيعبد الرزاق حني
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قـرار وزاري مــشــتـرك قـرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرمــؤرّخ في أوخ في أوّل شــعـبــان عـام ل شــعـبــان عـام 1433
اGـوافق اGـوافق 21 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2012 يـعـدr يـعـدّل ويـتـمم الـقـرارل ويـتـمم الـقـرار
الـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرالـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرّخ في خ في 19 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1428
اGـوافق اGـوافق 7  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة 2007 الـذي يــحـد الـذي يــحـدّد كـيــفـيـاتد كـيــفـيـات
مــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقممــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
124-302 الذي عـنوانه  "الـصنـدوق الوطـني لتـأهيل الذي عـنوانه  "الـصنـدوق الوطـني لتـأهيل

اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة".اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
rتوسطة وترقية االستثمارGوا

rاليّـةGووزير ا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-165 اGؤرّخ
في 24 ربـــيع األوّل عــام 1426 اGــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2005
واGـتـضـمّن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيّـة لـتـطـويـر اGـؤسّـسات

rتوسطة وتنظيمها وسيرهاGالصغيرة وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-240 اGؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اGــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـــذي يــحـــدّد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـــتــــأهـــيل اGـــؤسّـــســـات الـــصــــغـــيـــرة واGـــتـــوســـطـــة"r اGـــعـــدّل

rتمّمGوا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اGؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اGوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واGــــؤســـســـات

rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
19 مــحــرّم عــام 1428 اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 2007 الــذي

يــحــدّد مــدونــة إيــرادات ونــفــقـــات حــســـاب الــتـــخـصـــيـص
اخلـــاص رقم 124-302 الـــذي عــنــوانه"الــصـــنــدوق الــوطــني
لـــتــــأهـــيل اGـــؤســـســـات الـــصــــغـــيـــرة واGـــتـــوســـطـــة"r اGـــعـــدّل

rتمّمGوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
19 مــحــرّم عــام 1428 اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 2007 الــذي

يحدّد كيفيـات متابعة وتقيـيم حساب التخصيص اخلاص
رقم 124-302 الــذي عــنـوانه"الــصــنـدوق الــوطـنـي لـتــأهـيل

rتمّمGعدّل واGا r"توسطةGؤسسات الصغيرة واGا

يقـريقـرّران ران مــا يأتي :مــا يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 19 مـحـرّم عام 1428
اGوافق 7 فبـراير سـنة 2007 الذي يـحدّد كـيفـيات مـتابـعة
وتـقـيــيم  حـسـاب الـتــخـصـيص اخلـاص رقم 124-302 الّــذي
عـنوانه "الصنـدوق الوطني لتـأهيل اGؤسسـات الصغيرة

واGتوسطة"r اGعدّل واGتمّم.
اGــاداGــادّة ة 2 :  : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اGــادة 2 من الـــقـــرار
الوزاري اGـشترك اGؤرّخ في 19 مـحرّم عام 1428 اGوافق
rـتـمـّم والــمــذكور أعـالهGـعـدّل واGا r2007 7 فـبـرايـر ســنة

وتـحرّر كـما يأتي :
"اGادة 2 : �ـول الصـندوق في شـكل تكـفل و/أو منح
إعــانــات لألنــشــطــة اGــتــعــلــقــة بــإجنــاز الــبــرنــامج الــوطــني
لــتـأهـيل اGــؤسـسـات الــصـغـيــرة واGـتـوســطـة طـبــقـا ألحـكـام
الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 19 مـحـرّم عام 1428
اGـوافق 7 فـبـرايـر ســنة 2007 الـذي يـحدد مـدونـة إيرادات
ونــفـقــات حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 124-302 الـذي
عـنوانه "الصنـدوق الوطني لتـأهيل اGؤسسـات الصغيرة

واGتوسطة"r اGعدّل واGتمّم".
3 :  : تــتــمّم أحــكــام اGـادة 3 من الــقــرار الــوزاري اGـاداGـادّة ة 
اGشترك اGؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 اGوافق 7 فبراير
ســـنــة r2007 اGـــعــدل واGـــتـــمّم واGـــذكـــــور أعـــالهr وحتـــــرّر

كمــا يأتي :
"اGـادّة 3 : تـؤهل لـالسـتـفــادة من الـصـنــدوق الـوطـني

لتأهيل اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة :
- اGـؤسّــسـات اجلــزائــريـة كــمـا هي مــحــددة �ـقــتـضى
الـــقـــانـــون رقم 01 - 18 اGــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422
اGــــوافق 12 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واGـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون
الـتــوجــيــهي لــتــرقــيـة اGــؤســســات الــصــغـيــرة واGــتــوســطـة
والناشـطة منـذ سنتX (2) على األقل وتـوظف خمسة (5)
عـمــال كـحـد أدنـى وتـتــمـتع �ــؤشـرات اقــتـصــاديـة وأصـول

صافية إيجابية.
* النشاطات : النشاطات :

rالصناعة الغذائية -
rالصناعية -

rالبناء -
rاألشغال العمومية والري -

rالصيد البحري -
rالسياحة والفندقة -

rاخلدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع على احلالة -
rالنقل -

- خـــــدمـــــات الـــــبـــــريـــــد وتـــــكــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم
واالتصال".



4 :  : تــتــمّم أحــكــام اGـادة 4 من الــقــرار الــوزاري اGـاداGـادّة ة 
اGشترك اGؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 اGوافق 7 فبراير
ســنــة r2007 اGــعــدّل واGـــتــمّم واGـــذكــــــور أعـــالهr وحتــــرّر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 4 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اGــــــادة 7 مـن اGــــــرســـــوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 06-240 اGـؤرّخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اGـوافق 4 يـولـيــو سـنـة 2006 واGـذكـور أعالهr يــسـنـد

تـنـفـيـذ عمـلـيـات الـتـأهـيل إلى الـوكـالة الـوطـنـيـة لـتـطـوير
اGؤسّسات الصغيرة واGتوسطة.

وفي هـذا الصـددr تـكـلف الـوكـالـة الوطـنـيـة لـتـطـوير
اGؤسّسات الصغيرة واGتوسطة �ا يأتي :

- مـعــاجلـة مــلـفــات الـتــأهـيل طــبـقــا Gـقــايـيس الــقـبـول
rوحتليلها

rدراسة منح اإلعانات طبقا للبطاقة التلخيصية -

- إرســـال لألمـــر بـــالــصـــرف مـــشـــاريع قـــرارات مــنح
rاإلعانات مرفوقة بالبطاقات التلخيصية

- اGــصـادقــة عــلى دراسـات الــتــشـخــيــصـات الــقــبـلــيـة
و/أو الــتـــشـــخـــيـــصـــات ومـــخــطـــطـــات الـــتـــأهـــيل اGـــســـطــرة
اGــصــادق عــلــيــهــا مــســبــقــا من طــرف اGــؤســســة الــصــغــيــرة

واGتوسطة اGستفيدةr قبل أي تنفيذ.

تـتـضـمن الــبـطـاقـة الـتــلـخـيـصـيـة اخلــاصـة بـاGـؤسـسـة
الـصــغـيـرة واGــتـوسـطــة اGـؤهــلـة لالسـتــفـادة من الــبـرنـامج

اGعلومات اآلتية :

rتوسطةGؤسسة الصغيرة واGتعريف ا -
r(خمسة "5" عمال كحد أدنى) عدد العمال -

rرقم أعمالها -
rضافةGالقيمة ا -

rمصاريف مستخدميها -
rنتيجة االستغالل الصافية -

rمجموع احلصيلة واألصول الصافية اإليجابية -
rمعيار االستقاللية -

rودعGقبولها طبقا للملف اإلداري ا -
- مبلغ اإلعانة اGقترحة للمنح".

اGــاداGــادّة ة 5 :  : تــتـــمّم أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتــرك
اGــؤرّخ في 19 مــحــرّم عــام 1428 اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة
r2007 اGـــــعــــدّل واGـــــتـــــمّم واGـــــذكــــور أعـالهr �ــــادة 4 مـــــكــــرّر

وحترّر كما يأتي :

"اGــــادّة 4 مــــكــــرّر : تــــمـــــكن قـــــرارات مــــنـح اإلعــــانــــات
للمؤسسة توظيف مكتب دراسات وخبرة من أجل إجناز
الـــدراســـات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة الـــقـــبـــلـــيـــة و/أو الـــدراســـات

التشخيصية ومخطط التأهيل.
تــدفـع خــدمــات دراســـات الــتــشـــخــيص الـــقــبــلي و/أو
دراســات الـتــشــخــيص مــبـاشــرة من قــبل اآلمــر بــالــصـرف
لــــلـــصـــنــــدوق الـــوطـــنـي لـــتـــأهــــيل اGـــؤســــســـات الـــصــــغـــيـــرة
واGـتـوسـطـة إلى مـكـتب الـدراسـات واخلـبـرة بـعـد اGـعـايـنة
وتـقـد� اخلدمـة من طـرف اGـؤسسـة الـصـغـيرة واGـتـوسـطة
اGــســتــفـــيــدة واGــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر

اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة.
يــتم تــعــويض اإلعــانــات اGــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ مــخــطط
الـــتـــأهــيل (االســـتـــثــمـــارات غــيـــر اGـــاديــة واالســـتــثـــمــارات
اGــــاديــــة) من طــــرف اآلمــــر بــــالــــصــــرف الــــذي يــــقــــتــــطع من
الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــأهـــيل اGــــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة
واGــتـــوســطـــة لــفـــائــدة اGـــؤســـســة الـــصــغـــيــرة واGـــتــوســـطــة
اGـستـفيـدةr وذلك بعـد مـعايـنة اإلجنـازات واخلدمـات التي
قــدمــتــهــا هــذه األخــيــرة واGــديـر الــعــام لــلــوكــالــة الــوطــنــيـة

لتطوير اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة.
يــســـهــر اGــديـــر الــعــام لـــلــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لــتـــطــويــر
اGــؤسـســات الـصـغــيـرة واGـتــوسـطــة بـالـتــنـسـيـق مع مـديـر

اGؤسسة اGستفيدة على تنفيذ مخطط التأهيل".

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل شعـبـان عام 1433 اGوافق 21
يونيو سنة 2012.
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