
العدد العدد 20
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

األحد األحد 10  جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 21 أبريل سنة أبريل سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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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وحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.................................................................................
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ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.................................................................................................
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ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.........................................................................................................
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ميزانية تسيير وزارة االتصال.....................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-128 مـؤرّخ في 25 جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 6 أبــريـل ســنـة t2013 يــتـضــمـن اGــصـادقــة عــلى
مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع واGواقع السياحية...............................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 10 أبريـل سنة t2013 يتضــمـن نقل اعـتـمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة االتصال....................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-134 مـؤرخ في 29 جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 10 أبــريـل ســنـة t2013 يــحــدد صالحــيــات وزيـر
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة........................................................................................................
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باGديرية العامة لإلصالح اإلداري...................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 27 مارس سـنة t2013 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـندوبـX للـحرس
.......................................................................................................................................Xالبلدي في واليت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 27 مارس سنة t2013 يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير باGديرة
العامة للجمارك..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 27 مـارس سـنـة t2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 27 مـارس سـنـة t2013 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مديـرين لـلـشؤون
الدينية واألوقاف في الواليات......................................................................................................................
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التضامن الوطني واألسرة - سـابقـا..............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 27 مـارس ســنـة t2013 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اGـديــر اجلــهـوي
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ونفقـات حسـاب التخصيص اخلـاص رقم 079-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"...................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 10  ربـــيع الـثـــاني عــام 1434 اGـوافـق 21  فـبـرايـر سـنة t 2013 يـتعـلق بـكـيـفـيـات مـتـابـعـة
وتقييم حسـاب التخصيص اخلـاص رقم 079-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"...................................

وزارة النقلوزارة النقل

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 20 فبراير سنة t2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة....

وزارة وزارة االتصـالاالتصـال

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافـق 31 مـارس سـنـة t 2013 يـحـدّد قـائـمــة إيـرادات ونـفـقـات
حـساب الـتخـصيص اخلاص رقم 093-302 الذي عـنوانه " صـندوق دعم هـيـئات الـصحـافة اGـكتـوبـة والسـمعـية الـبصـرية
واإللكترونية ونشاطات تكوين وحتسX مستوى الصحفيX واGتدخلX في مهن االتصال".....................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  13-129 مؤر مؤرّخ في خ في 28 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1434  اGــــوافق اGــــوافق 9 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة t2013 يــــتــــضـــمـنt يــــتــــضـــمـن
إحــــــداث بــــابــــX وحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــةإحــــــداث بــــابــــX وحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة

تسيير مصالح الوزير األول.تسيير مصالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــــيع األول عـــــام 1434 اGـــــوافـق 23 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية لسنةGا
- و�قـتـضـى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-49 اGـؤرخ
فـي  11 ربــيــع األول عــام 1434 اGــوافـق 23  يــنــايــر ســنــة
 2013 واGــتــضـمن تــوزيع االعــتــمـادات اخملــصــصـة لــلــوزيـر

األول من ميـزانية التـسييـر �وجب قانـون اGاليـة  لسنة
t2013

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــحـدث في جدول مـيـزانـيـة تـسـيـير

مصالح الوزير األولt البابان اآلتيان :
- بـاب رقمه 37-05 وعـنوانه "نـفقـات نـقل منـاصري
الـفـريق الـوطني لـكـرة الـقـدم إلى جـنوب إفـريـقـيـا - كأس

t"2013 أ� إفريقيا
- بـاب رقمه 42-06 وعـنوانـه "مشـاركـة اجلـزائر في

اGعرض العاGي Gيالن 2015 (إيطاليا)".
اGـاداGـادّة ة 2 : يلغى من مـيزانية سنة 2013 اعتماد قدره
ثــــمــــانـــــون مــــلـــــيــــونـــــا وثــــمــــا�ـــــائــــة وســـــتــــون ألـف ديــــنــــار
tشتركةG(80.860.000 دج) مقيّـد فـي ميـزانية التكاليف ا
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اGـاداGـادّة ة 3 : : يخصص Gـيزانية سنة 2013  اعتماد قدره
ثــــمـــانـــون مــــلـــيـــونــــــا وثـــمـــا�ــــائــــة وســـتـــــون ألـف ديـــنــــار
(80.860.000 دج) يـــقـــيّـــد فـي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر مـــصـــالح
الــوزيـر األول وفي الــبـابــX اGـبــيـنــX في اجلـدول اGــلـحق

بهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 4 : : ينشر هـذا اGرســوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 9 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

05 - 37

69.660.000

69.660.000

69.660.000

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات نقل منـاصري الفريق الوطني لكرة الـقدم إلى جنوب إفريقيا -
كأس أ� إفريقيا 2013...............................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
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مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقمرقم  13-130 مؤر مؤرّخ في خ في 28 جمادى األولى جمادى األولى
عـام عـام 1434  اGـوافق اGـوافق 9 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة t t2013 يـيـتــضـمن حتـويلتــضـمن حتـويل
اعـتـمـاد إلى مـيـزانـية تـسـيـيـر وزارة الشـؤون الـديـنـيةاعـتـمـاد إلى مـيـزانـية تـسـيـيـر وزارة الشـؤون الـديـنـية

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاســي اGــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايــــر ســــنـــــة 2013 
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية  لسنةGا

- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 13-55 اGؤرخ
فـي 11 ربـــيـع األول عـــام 1434 اGــوافـق 23  يــنـــايــر ســـنـــة

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

06 - 4211.200.000

11.200.000

11.200.000

80.860.000

80.860.000

80.860.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

مشاركة اجلزائر في اGعرض العاGي Gيالن  2015 (إيطاليا)................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

2013 واGـــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتـــمــادات اخملـــصـــصــة لـــوزيــر

الشؤون الدينـية واألوقاف من ميزانية التسيير �وجب
t2013 الية لسنةGقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــغــى من مــيــزانــيــــة ســــنــة 2013
اعـــتـــمــاد قـــدره مـــائـــة وخــمـــســـة وعــشـــرون مـــلــيـــون ديـــنــار
(125.000.000 دج) مــــقـــــيّـــــــد في مـــــيـــــزانــــيــــــة الـــــتـــــكــــالـــــيف
اGــشــتــركــــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتــمـــاد
قـــــــــــدره مـــــائــــــة وخـــــمــــــســـــة وعــــــشـــــرون مــــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(125.000.000 دج) يـــقــــيّــــد فـي مــيــزانــيـة تــســيــيـر وزارة
الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيـــــة واألوقـــــاف وفي الـــــبــــاب رقم 01-42

"اإلدارة اGركزية - النشاط الدولي".

اGــاداGــادّة ة 3 : : يـكـلـف  وزيــر اGـالـيـــــة ووزيــــر الـشـؤون
الــديـــنــيــة واألوقــافt كـل فــيــمــــا يــخــصّــهt بــتــنـــفــيــــذ هــــذا
اGــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر في اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 9 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقمرقم  13-131 مؤر مؤرّخ في خ في 28 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1434  اGــــوافق اGــــوافق 9 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة t t2013 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التربيةحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التربية

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاســي اGــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايــــر ســــنـــــة 2013 
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية  لسنةGا
- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 13-59 اGؤرخ
فـي 11 ربـــيـع األول عـــام 1434 اGــوافـق 23  يــنـــايــر ســـنـــة

2013 واGــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون
t2013 الية لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعتـمـاد قـدره ثالثـون مـلـيـارا وثالثـمـائـة وثالثـة وثـمـانون
مـلـيــون ديـنـار (30.383.000.000 دج) مـقـيّــــد في مـيــزانـيــة
الـــتــكـــالــيف اGـــشــتـــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتـمـــاد اGـاداGـادّة ة 
قـــــدره ثالثون مليارا وثالثمائة وثالثة وثمانون مليون
ديـــــنــــار (30.383.000.000 دج)  يــــــقــــــيّــــــــد فــي مـــــيـــــزانـــــيــــة
تسيير وزارة الـتربية الوطنية وفي األبواب اGبينة في

اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يكـلـف  وزيـر اGـاليـــــة ووزيـــر الـتربـيــة
الــوطـنــيـــةt كل فــيـمـــا يـخــصّـهt بــتـنــفـيــــذ هـــذا اGــرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 9 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

01 -  31

02 -  31

10.856.000

9.722.000

20.578.000

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ...................................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة .................................

مجموع القسم األول
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03 -  33

35 -  36

39 -  36

45 -  36

49 -  36

51 -  36

53 -  36

58 -  36

59 -  36

62 -  36

11 -  31

12 -  31

13 -  33

5.145.000

5.145.000

46.672.000

3.000.000

1.483.000

10.180.000

15.502.000

8.813.000

7.751.000

23.854.000

1.258.000

118.513.000

144.236.000

144.236.000

305.009.000

687.739.000

992.748.000

248.187.000

248.187.000

1.240.935.000

1.240.935.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Gعاهد تكوين معلمي اGدرسة األساسية وحتسX مستواهم.....

إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وحتسX مستواهم.

إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.......................................

إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار..............................

إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.............................
إعانة Gركز التكوين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية...........
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واGسابقات................................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية....................................
إعــانــة لــلــمــركــز الــوطــني إلدمــاج االبـــتــكــارات الــبــيــداغــوجــيــة وتــنــمــيــة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية....................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط .........
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة ........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ..................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

21 -  31

22 -  31

31 -  31

32 -  31

23 -  33

33 -  33

7.689.548.000

7.576.514.000

3.939.137.000

3.993.064.000

23.198.263.000

3.816.516.000

1.983.050.000

5.799.566.000

28.997.829.000

28.997.829.000

30.383.000.000

30.383.000.000

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولــة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
الراتب الرئيسي للنشاط ..........................................................
اGـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولــة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
التعويضات واGنح اخملتلفة .........................................................
اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط ...........................................
اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - التعـويضات واGنح اخملتلفة .........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولــة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
الضمان االجتماعي ...................................................................
اGــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي ...................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية......................

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13-132 مؤر مؤرّخ في خ في 28 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1434  اGــــوافق اGــــوافق 9 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة t2013 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

االتصال.االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77

tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية لسنةGا
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- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 13-76 اGؤرخ
فــي 11 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1434 اGــــــــوافـق 23  يـــــــــنــــــــايــــــــر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر االتــصــال من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر �ــوجب قــانـون

t2013 الية  لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتـمـاد قـدره ثـالثـة عـشـر مــلـيـارا ومــائـة وسـتــون مـلـيـون
دينار (13.160.000.000 دج) مقيّــد في ميزانية التكاليف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتـمـــاد اGـاداGـادّة ة 
قــــــدره ثالثـة عشـر مـلـيارا ومـائـة وسـتـون ملـيـون ديـنار
(13.160.000.000 دج) يـقــيّـــد فـي مـيزانية تسيير وزارة
االتــصــال وفي األبــواب اGــبــيــنـة فـي اجلــدول اGــلـحـق بــهـذا

اGرسوم.

tــالـيـــة ووزيـــــر االتـصـالGــادّة ة 3 : : يـكــلف  وزيــر اGــاداGا
كل فـيـمـا يـخـصّـه t بتـنـفيــذ هـــذا اGرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 9 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

01 - 44

02 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

11 - 44

20 - 44

4.354.500.000

3.319.200.000

4.324.000.000

344.300.000

318.000.000

77.000.000

423.000.000

13.160.000.000

13.160.000.000

13.160.000.000

13.160.000.000

13.160.000.000

وزارة االتصـالوزارة االتصـال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اGؤسسة الوطنية للتلفـزة ................
اإلدارة اGـركــزيـة - اGــسـاهــمـة في اGــؤسـسـة الــعـمــومـيــة لـلــبث الـتــلـفـزي
اجلزائري .................................................................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اGؤسسة الوطنية لإلذاعة .................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية ....................
اإلدارة اGــركـــزيــة - اGــســـاهــمـــة في اGــركـــز الــوطـــني لــلـــوثــائق والـــنــشــر
واإلعالم ...................................................................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في دار الصحافة ..................................
اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اGركز الدولي للصحافة ...................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال...................................
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-128 مؤر مؤرّخ في خ في 25 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1434  اGــــوافق اGــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة t2013 يــــتــــضــــمنt يــــتــــضــــمن
اGصادقـة على مخـططات الـتهيـئة السـياحيـة لبعضاGصادقـة على مخـططات الـتهيـئة السـياحيـة لبعض

مناطق التوسع واGواقع السياحية.مناطق التوسع واGواقع السياحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

tالتقليدية
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اGـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اGـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واGــتـعـلق

tواقع السياحيةGناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 88-232 اGــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اGـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
tعدلGا tتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيGوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اGـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اGـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Gـناطق

tواقع السياحيةGالتوسع وا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 12 من الـقـانون
رقم 03-03 اGـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اGـوافق 17
فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2003 واGــــــذكــــــور أعالهt يــــــصــــــادق عــــــلى
مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Gنـاطق الـتـوسع واGـواقع

السياحية اGبينة أدناهt اGلحقة بأصل هذا اGرسوم :

tوالية عنابة tوادي البقرات"- "وادي البقرات" بلدية سرايدي" -

- "خــلــيج غــرب شــطــايــبي"- "خــلــيج غــرب شــطــايــبي" بــلــديـــة شــطــايــبيt واليــة
tعنابة

tـالك رمـضـانGرمـضـان شاطئ "- "رمـضـان شاطئ " بـلـديـة بن عـبـد ا" -
tوالية مستغا�

tوالية إيليزي tجانت"- "جانت" بلدية جانت" -
tتموشنت Xوالية ع tبوزجار"- "بوزجار" بلدية بوزجار" -

- " رأس إيفي- " رأس إيفي" بـلديـة بن عبـد اGالك رمـضانt والية
tمستغا�

- "مــــســــيــــدة"- "مــــســــيــــدة" بــــلــــديــــتــــا الـــــقــــالــــة والــــســــوارخt واليــــة
الطارف.

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 6 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوممرسـوم تنفيذي رقم تنفيذي رقم  13-133 مؤر مؤرّخ في خ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1434  اGــوافق اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة t2013 يـــتـــضـــمـنt يـــتـــضـــمـن
نقل اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة االتصال.نقل اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة االتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

tإنّ الوزير األول
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-76 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـراالتـصـال
t2013 الية لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2013
اعتماد قدره سبـعون مليونا وستـمائة وخمسة وعشرون
ألف دينار (70.625.000 دج) مقـــيّــد فـي ميزانية تسـيير
وزارة االتـصـال وفي الـبـاب رقم 44-03 "اإلدارة اGـركـزية

- اGساهمة في اGؤسسة الوطنية لإلذاعة".
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اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــتـــمـــــاد قــــــدره ســبــعــون مــلــيــونــا وســتــمــائــة وخــمــســة
وعــــشــــرون ألف ديــــنــــار (70.625.000 دج)  يـــــقــــــــيّــــــــد في
مـيزانيــة تسيـيـر وزارة االتصـال وفي الباب رقم 02-44
"اإلدارة اGــركــزيــة - اGــســاهــمــة في اGــؤســســة الــعــمــومــيـة

للبث التلفزي اجلزائري".

tالـيـــة ووزيــر االتـصالGادّة ة 3 : :  يـكلــــف وزيـــر اGاداGا
كلّ فيما يخـصّـهt بتنفيـذ هـــذا اGرسـوم الذي ينــشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 10 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في  مؤرخ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 10 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة t2013 يــــــحــــــددt يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
صالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــنـي واألســــرةصالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــنـي واألســــرة

وقضايا اGرأة.وقضايا اGرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-294 اGؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
tالذي يحدد صالحيات وزير التضامن الوطني واألسرة

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGــاداGــادّة األولى  : ة األولى  : يـــقـــتـــرح وزيـــر الــتـــضـــامن الـــوطـــني
واألســــرة وقـــضـــايـــا اGــــرأةt في إطـــار الــــســـيـــاســــة الـــعـــامـــة
للحـكومة وبرنـامج عملهـاt عناصر الـسياسة الـوطنية في

مــــجــــال الـــــتــــضــــامـن الــــوطــــنـي واألســــرة وقــــضـــــايــــا اGــــرأة
والـتــنـمـيـة االجـتـمـاعـيـةt بـاالتـصـال مع الـدوائـر الـوزاريـة
اGــعــنــيــةt ويــتــولى مــتــابــعــتــهــا ومــراقــبــة تــنــفــيــذهــا وفــقـا

للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

ويـقـدم نتـائج نـشاطـاته إلى الـوزير األول واحلـكـومة
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اGقررة.

اGاداGادّة ة 2  :   : يـختص وزيـر التـضامن الـوطني واألسرة
وقــضــايــا اGــرأةt بــكل الــنــشــاطــات اGــرتــبــطــة بــالــتــضــامن

الوطني واألسرة وقضايا اGرأة والتنمية االجتماعية.

وبــهــذه الــصـفــةt يــتــولى فـي حـدود صـالحــيـاتـه وعــنـد
االقـتــضـاءt بـاالتــصـال مع الــدوائـر الـوزاريــة األخـرى عـلى

اخلصوص ما يأتي :
- اGــبـــادرة بــالــدراســات االســـتــشــرافــيـــة والــبــحــوث
الـــكـــفـــيـــلــة بـــتـــحـــديـــد اخـــتــيـــارات احلـــكـــومـــة فـــيـــمــا يـــخص
الـــتــضــامن الــوطــني واألســـرة وقــضــايــا اGــرأة والــتــنــمــيــة

tاالجتماعية
- اقتراح االستراتـيجية الوطنية حلماية األشخاص

tفي إطار قطاعي مشترك tوترقيتهم XعوقGا
- تــصــور سـيــاســة وطــنـيــة واســتـراتــيــجــيـة وطــنــيـة
حلــمــايـة األســرة وتــرقـيــتــهــا وتـنــفــيـذهــا في إطــار قــطـاعي

tمشترك
- دعم كل عـمل يرمي إلى الـتكـفل بالـفئـات احملرومة

tظروف معيشتها Xوحتس tوحمايتها وترقيتها
- إعـداد وتـنفـيذ اسـتـراتيـجـية وطـنيـة حلـمايـة اGرأة

tوترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية
- تــصــور بــرامج الـــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة وتــنــســيق

tتنفيذها
- اقــتـــراح بــرامج عــمل تــهــدف إلى حــمــايــة وتــرقــيــة
tـراهقGـــسـن والــطـــفـل واGـــرأة والــشـــخـص اGاألســرة وا
ال ســيــمـــا احملــرومــX أو في وضـع اجــتــمــاعـي صــعبt وكــذا
بـرامج الـتضـامن جتـاه الـشبـاب وتـنـفـيذهـاt بـاالتـصال مع

tعنيةGالقطاعات ا
- اقــــتـــراح ووضـع اآللـــيــــات واألدوات الــــرامـــيــــة إلى
مـحــاربــة  الـفــقــر واإلقــصـاء والــتــهـمــيش والــتــخـفــيف من
الـهـشـاشـة االجـتـمـاعـيـة وتــنـفـيـذهـا ومـراقـبـتـهـاt وتـشـجـيع

tاحلفاظ على التالحم االجتماعي وتدعيمه
- حتـــديــــد الـــبــــرامج اGـــوجــــهـــة خــــصـــيــــصـــا لــــلـــفــــئـــات
االجــــتــــمــــاعـــيــــة فـي وضع صــــعب أو فـي وضـــعــــيــــة حــــرمـــان
وتـنـفـيــذهـاt بـاالتـصـال مع مـؤســسـات الـدولـة والـقـطـاعـات

tعنية واحلركة اجلمعويةGا
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األهـداف اGـسـنـدة إلــيهt تـنـظـيم اإلدارة اGــركـزيـةt ويـسـهـر
عـلى سيـر الـهيـاكل غـير اGـمـركزة واGـؤسـسات الـعـمومـية
اGـوضوعة حتت سلـطته في  إطار القـوانX والتنـظيمات

اGعمول بها.

يــقــدم وزيـــر الــتــضــامن الــوطـــني واألســرة وقــضــايــا
اGــرأة مــســـاهــمــته في تـــكــوين اGــوارد الــبـــشــريــة اGــؤهــلــة

الالزمة لنشاطات القطاع وتطويرها.

يـــســـهــر عـــلى إعـــداد األحــكـــام الــقـــانـــونــيـــة األســاســـيــة
اGطبقة على موظفي القطاع.

يــبـادر بـتـنـفـيـذ نـشـاط الــدولـةt ال سـيـمـا في مـيـادين
الـتـكوين وحتـسـX اGـستـوى وجتـديـد اGـعارف Gـسـتـخدمي

القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.

يـقـيـم االحـتـيـاجـات فـيــمـا يـخص الـوســائل الـبـشـريـة
واGـاليـة واGاديـة ويتـخذ الـتدابـير اGـنـاسبـة لتـلبـيتـها في

إطار القوانX والتنظيمات اGعمول بها.

يـقــيم األعـمـال اGـتــخـذة في إطـار صالحــيـاته ويـطـور
كل عمل من شأنه حتسX النتائج اGتحصل عليها.

7  :   : تـــلـــغـى أحـــكـــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
10-294 اGـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1431 اGـــــوافق 29

نوفمبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 8  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-135 مؤرخ في  مؤرخ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة t2013  يـــتـــضــمنt  يـــتـــضــمن
تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة لـوزارة الـتـضـامن الـوطنيتـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة لـوزارة الـتـضـامن الـوطني

واألسرة وقضايا اGرأة.واألسرة وقضايا اGرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

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

tالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- اGــبــادرة بــبــرامج الــتــنــمــيــة اجلــمــاعــيــة وتــراتــيب
اGـساعـدة والـنشـاط االجـتمـاعي لـلدولـةt �ـا فيـهـا النـشاط
tوتنفيذها ومراقبتها tXاالجتماعي والتضامن اجلواري
- تـطـويـر نــشـاطـات بـإمـكـانــهـا أن تـدر مـوارد تـرمي
إلى مــحــاربــة الــفـقــر واGــســاهــمــة في اإلدمــاج االجــتـمــاعي
واGــهــني لــفـئــات الــســكــان في وضع اجــتـمــاعي صــعبt في

tساعدة والتضامنGإطار آليات وبرامج ا
- إعــداد اســـتــراتــيــجـــيــة االتــصــال والــتـــحــســيس في
مـــجـــال الـــتـــضـــامن واألســـرة وقـــضـــايـــا اGـــرأة والـــتـــنـــمـــيــة

tاالجتماعية
- تــشــجــيـع تــرقــيــة احلــركــة اجلــمـــعــويــة ذات الــطــابع

tاإلنساني واالجتماعي وتطويرها
- اGـــــســــاهـــــمــــة في تـــــنــــفـــــيــــذ األعـــــمــــال ذات الـــــطــــابع
اإلنـسـاني واالجـتـمـاعي اGـبـادر بـهـا خالل حـاالت الـكـوارث

tوالنكبات الطبيعية واالستعجال االجتماعي
- اقتـراح كل الـتـدابيـر اGالئـمة الـرامـية إلى تـرقـية

وحتسX قضايا اGرأة وتنفيذها.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـقـتــرح وزيـر الـتـضــامن الـوطـني واألسـرة
وقــــضـــــايــــا اGــــرأةt فـي حــــدود صـالحــــيــــاتـهt وضع كـل آلــــيــــة
تنـسيق قطاعـية مشـتركة أو كل جـهاز استـشارة وتشاور

من شأنه ضمان أحسن للتكفل باGهام اGسندة إليه.

اGـاداGـادّة ة 4  :   : يـبــادر وزيـر الـتــضـامن الــوطـني واألسـرة
وقــــضــــايــــا اGــــرأة بــــوضع نــــظــــام إعـالم واتــــصــــال ذي صــــلـــة

بالنشاطات التابعة جملال اختصاصه.

ويــحـدد أهــدافـهــا ويـعــد االسـتــراتــيـجــيـات اGــرتـبــطـة
بها.

اGـاداGـادّة ة 5  :   : يـتـولى وزيـر الـتـضـامن الـوطـني واألسرة
tعنيةGبـاالتصال مع القطاعات الوزارية ا tرأةGوقضايا ا

ما يأتي :
- اGـســاهــمــة في اGــفــاوضــات الــدولـيــة الــثــنــائــيـة أو
اGـتعـددة األطـراف اGـتصـلـة بـنشـاطـات التـضـامن الـوطني

tرأة والتنمية االجتماعيةGواألسرة وقضايا ا
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

tالدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره
- ضـمــان تـمــثــيل الـقــطـاع فـي نـشــاطـات  اGــنـظــمـات
اجلـهويـة والـدولـيـة اخملتـصـة في مـجال الـتـضـامن الـوطني

واألسرة وقضايا اGرأة والتنمية االجتماعية.

اGـاداGـادّة ة 6  :   : يـقـتـرح وزير الـتـضـامن الـوطـني واألسرة
وقــضـــايـــا اGـــرأةt قـــصـــد  ضـــمــان تـــنـــفـــيـــذ اGـــهـــام وحتــقـــيق
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- مــتــابـعــة بــرامج حــمـايــة وتــرقـيــة األســرة وقـضــايـا
 tXسنGرأة والطفولة واألشخاص اGا

- متابعة ملف الشركاء االجتماعيX واجلمعيات.

3 - اGفتـشية العامةt  - اGفتـشية العامةt التي يحدّد تـنظيمـها وسيرها
�رسوم تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
XـــعـــوقـــGـــديـــريــــة الـــعـــامـــة حلـــمـــايـــة األشـــخـــاص اGا -

tوترقيتهم
- اGـديــريـة الـعـامــة لألسـرة وقـضــايـا اGـرأة والـتالحم

tاالجتماعي
- مـــديـــريـــة تـــصــــور أنـــشـــطـــة الـــتـــكـــفـل اGـــؤســـســـاتي
ومــتــابـعــتــهـا وحتــلـيــلــهـا وتــقــيـيــمــهـا  وتــطــويـرهــا واGـوارد

tالبيداغوجية
tمديرية برامج اإلدماج والتنمية االجتماعية -

tمديرية الدراسات والتخطيط  وأنظمة اإلعالم -
tمديرية التنظيم والتعاون والتوثيق -

tمديرية احلركة اجلمعوية والعمل اإلنساني  -
tوالتكوين  XستخدمGمديرية ا -

- مديرية اGالية والوسائل.

اGــــاداGــــادّة ة 2  : اGــــديـــــريــــة الــــعـــــامــــة حلــــمـــــايــــة األشــــخــــاص  : اGــــديـــــريــــة الــــعـــــامــــة حلــــمـــــايــــة األشــــخــــاص
اGـــعــوقـــX وتـــرقــيـــتــهماGـــعــوقـــX وتـــرقــيـــتــهمt وتـــكــلـفt بـــاالتـــصــال مـع الـــدوائــر

الوزارية واGؤسسات اGعنيةt �ا يأتي :
- اقــــتــــراح عــــنــــاصــــر ســــيــــاســــة حــــمــــايــــة األشــــخــــاص

tوترقيتهم وحتديدها XعوقGا
- اقتـراح كافـة الـتدابـير اGـشجـعـة على االسـتقاللـية
واالنـــــدمــــــاج اGــــــدرسي واإلدمــــــاج االجـــــتــــــمـــــاعـي واGـــــهــــــني

tوتنفيذها XعوقGلألشخاص ا
- اGــــبــــادرة بــــجــــمـــيـع الــــدراســـات الــــتـي تـــهــــدف إلى

 tوترقيتهم XعوقGحماية األشخاص ا
- اGــبـادرة بــالـبــرامج واGــنـاهج الــضــروريـة لــلـتّــكـفل

tوتطبيقها XعوقGباألشخاص ا
- الــــسّــــهـــــر عــــلـى وضع آلـــــيــــات تـــــهــــدف إلـى ضــــمــــان
الـوقـايـة والـتـكـفل اGـبـكـر بـاإلعـاقـةt بـاالتصـال مـع الـدوائر

 tعنيةGالوزارية ا
- وضع أدوات الـتـحـلـيل والـتــقـيـيم لـسـيـاسـة حـمـايـة

tوترقيتهم XعوقGاألشخاص ا

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

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

tالوزارات
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-295 اGؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
واGــتــضـــمن تــنـــظــيم اإلدارة اGــركـــزيــة لــوزارة الـــتــضــامن

tالوطني واألسرة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اGؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى  :  ة األولى  :  تــشـتــمـل اإلدارة اGــركـزيـــة لـــوزارة
الـتضــامن الـوطنـي واألسرة وقـضايا اGـرأةt حتت سلطـة

الوزيرt على ما يأتي :

tويـــســـاعـــده مـــديـــرا (2)  دراســات tالــعــام Xالــعــام - األمــ X1 - األمــ
ويــلـحـــق به مــكـــتب الــبـريــد واGـــكــتب الـــوزاري لألمــن

الداخلـي فـي اGؤسسة.

Xويـســاعـده ثـمـانـيـة (8) مـكـلـفـ t2 - رئــيس الـديـوان - رئــيس الـديـوان
tعــلـى الـتـوالي tبــالــدراســات والــتـــلــخــيـص  يــكــلـــفــون

�ا يأتي :
- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات

tاحلكومية وتنظيمها
- تـــــــنــــــظـــــــيم عـالقــــــات الـــــــوزيــــــر مـع أجــــــهـــــــزة اإلعالم

tوحتضيرها
- حتــضـيــر زيـارات الــوزيــر وتـنــظـيم نــشــاطـاته في

tمجال العالقات اخلارجية
tإعداد حصائل نشاطات الوزارة -

- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات
tالعامة وتنظيمها

- مــــتــــابــــعــــة الــــبـــــرامج االجــــتــــمــــاعـــــيــــة والــــتــــنــــمــــيــــة
االجـــــتــــمــــاعـــــيــــة وأجــــهـــــزة اإلدمــــاج االجــــتـــــمــــاعي واGـــــهــــني

tXعوقGلألشخاص ا
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- دعـم كل نـــــشــــاط يــــرمـي إلى اإلدمــــاج االجـــــتــــمــــاعي
tXعوقGهني لألشخاص اGوا

- اGسـاهمة في تـطوير الـبرامج والتـدابير الـرامية
.XعوقGعيشة لألشخاص اGإلى تسهيل ظروف ا

tXــتــخــصــصـــGمــديــريـــة الــتــربــــيــة والــتــعــلـــيـم ا - XــتــخــصــصـــG2 - مــديــريـــة الــتــربــــيــة والــتــعــلـــيـم ا
وتــكــلفt بــاالتــصــال مـع الــدوائــر الـوزاريــة واGـؤســسـات

اGعنيةt  �ا يأتي :
XــتــخـصــصـGتــصـور بــرامج الــتـربــيــة والـتــعــلـيم ا -
لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة واخلـاصـة وإعـدادهـا والـسـهـر عـلى

tتنفيذها
 tمتابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية -

- الــــســـــهــــر عـــــلـى تــــبـــــادل اخلــــبـــــرات بــــX مـــــخــــتـــــلف
اGـؤسسات وتشجـيع البحث في مجـال التربيـة والتعليم

tعنيGركزي اGباالتصال مع الهيكل ا tXتخصصGا
- ضــــمــــان مــــتــــابـــعــــة بــــرامـج مـــؤســــســــات الــــتــــربــــيـــة
والـتـعـلـيم اGـتـخـصـصـtX الـعـمـومـيـة واخلـاصـةt وتـقـيـيـمـهـا

tعنيGركزي اGباالتصال مع الهيكل ا tومراقبتها
- إعداد كـافة الـتدابيـر واألدوات الهـادفة إلى تـرقية
إدمــاج وانـدمـاج األطـفـال اGـعـوقـX فـي مـنـظـومـة الـتـربـيـة

الوطنية والتكوين اGهنيt  والسّهر على تطبيقها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اGــــديـــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـــــدعم تــــمــــدرس األطــــفــــالأ - اGــــديـــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـــــدعم تــــمــــدرس األطــــفــــال
اGعوقX ومتابعتهم البيداغوجيةاGعوقX ومتابعتهم البيداغوجيةt وتكلف �ا يأتي :

- تـــــصـــــور وإعـــــداد بـــــرامـج الـــــتـــــربـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيم
اGـتـخـصــصـX لـلـمـؤسـســات الـعـمـومـيــة واخلـاصـة والـسـهـر
عــــلـى تــــنــــفـــيـــذهـــا وضـــمـــان مــتـــابـــعـــتـــهـــا الـــبـــيـــداغـــوجـــيــة

tوتقييمها
- الــسّـــهــر عـــلى انــســـجــام وتـــقــيـــيس طــرق الـــتــعـــلــيم
Gــؤســســات الـتــربــيــة والــتـعــلــيم اGــتــخــصّـصــX بــتــشــجـيع

tكيفة والتفاعليةGناهج احلديثة اGتبادالت ا
- اGـــســـاهــمـــة في تـــرقـــيـــة الـــتــربـــيـــة الـــتــحـــضـــيـــريــة

tوتعميمها
- تــــطـــويــــر األنــــشــــطــــة الــــثــــقــــافــــيــــة والــــتــــرفــــيــــهــــيـــة
والـريـاضـيـة والـتـسـلـيـة اGـكـيـفـة اGـوجـهـة لـلـطـفل واGـراهق

tعوقGا
- تــقـد¨ الـدعم الـتـقــني والـبـيـداغـوجـي لـلـمـؤسـسـات
واGــراكــز اGــتــخــصـــصــةt بــاالتــصــال مع اGــراكــز الــوطــنــيــة

tللتكوين

- تطويـر آليـات التـشاور والـتنـسيق والـشراكة مع
اGـؤســسـات والــهـيــئـات الــعــمـومــيـة واخلــاصـة واجلــمـعــيـات

tعنيةGا
- اقتـراح برامج وتـدابير مـن شأنهـا تسـهيل وصول
األشــــخــــاص اGـــــعــــوقـــــX إلى احملـــــيط اGـــــادي واالجــــتـــــمــــاعي

 tفي إطار تشاوري tواالقتصادي والثقافي وتنفيذها
- اقـتـراح مـشاريـع الـنـصـوص الـقانـونـيـة فـي مـجال
حــمــايــة األشــخــاص اGــعــوقــX وتــرقــيــتــهم واGــســاهــمــة في

إعدادها باالتصال مع الهيكل اGركزي اGعني.

وتضم ثالث (3) مديريات :

tXـعـوقـGمــديـريـة الـوقـايـــة وإدمـاج األشـخـاص ا - XـعـوقـG1 - مــديـريـة الـوقـايـــة وإدمـاج األشـخـاص ا
وتـــكـــلف بـــاالتــصـــال مع الـــدوائــر الـــوزاريـــة واGــؤســـســات

اGعنيةt �ا يأتي :
- الــقــيــام بــكل األعــمــال والــدراســات والــبــحــوث في

tبكر باإلعاقاتGإطار الوقاية والتكفل ا
- تـصــور بـرامـج الـوقــايـة واإلدمـاج وتــنـشــيـطــهـا في

tمجال اإلعاقة وضمان متابعة مراقبتها
- إعــداد جــمــيع الــتــدابــيــر الــتي تــهــدف إلى تــطــويـر
اإلدماج االجـتـماعـي واGهـني لألشـخاص اGـعـوقX والـسّـهر

tعلى تنفيذها
- تــشـجــيع إنـشــاء مـؤســسـات مــتـخــصّـصــة عـمــومـيـة

tXالبالغ XعوقGهني لألشخاص اGوخاصة لإلدماج ا
- وضع كـافـة الـتــدابـيـر الـرامـيـة إلى ضـمـان الـتـكـفل

باألشخاص اGعوقX في وضعية تبعية وإعانتهم.

: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ - اGـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــتأ - اGـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــتّـــكـــفل اGـــبــكـــر بـــاإلعـــاقــةـــكـــفل اGـــبــكـــر بـــاإلعـــاقــة
واGرافقة العائليةواGرافقة العائليةt وتكلف �ا يأتي :

tــبـكــر بــاإلعــاقـةGإعــداد بــرامج الــوقــايـة والــتــكــفل ا -
 tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا

- ضــمــان تــنــفــيـــذ بــرامج الــوقــايــة والـــتــكــفل اGــبــكــر
tرافقة العائلية ومتابعتهاGباإلعاقة وا

- تصـور وتنـفيـذ برامـج اإلعالم والتـوعيـة في إطار
الــوقــايــة والــكـشـف عن اإلعــاقــاتt بــاالتــصـال مـع الــدوائـر

الوزارية اGعنية.

ب - اGـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم اإلدمــاج االجــتـــمــاعيب - اGـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم اإلدمــاج االجــتـــمــاعي
واGهني لألشخاص اGعوقXواGهني لألشخاص اGعوقtX وتكلف �ا يأتي :

- اقـتراح كل التدابـير الرامـية إلى تطويـر وترقية
XـــــعـــــوقـــــGـــــهــــــني لـألشـــــخـــــاص اGاإلدمـــــاج االجـــــتــــــمـــــاعي وا

tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا tوتنفيذها
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- ضــــمــــان مـــــتــــابــــعــــة تــــطــــبــــيـق بــــرامج اGــــســــاعــــدات
االجتماعية وتقييمها ومراقبتها.

: X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

أ - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة االجـــتـــمـــاعـــيــةأ - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة االجـــتـــمـــاعـــيــة
لألشخاص اGعوقXلألشخاص اGعوقtX وتكلف �ا يأتي :

- حتــضـيــر الــعــنــاصـر الـالزمـة إلعــداد اGــنح اGــوجــهـة
لـألشـــخـــاص اGـــعــــوقـــX ووضع اGــــســـاعـــدات االجـــتــــمـــاعـــيـــة

tومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها
- ضـــمــان جـــمع اGـــعــطـــيــات واإلحـــصــائـــيــات اخلـــاصــة

tXعوقGباألشخاص ا
- ضــمــان تــنــســيق نــشــاطــات اGــصــالح االجــتــمــاعــيــة
اGـكــلــفــة بــاGــسـاعــدات االجــتــمــاعــيـة اGــمــنــوحــة لألشــخـاص
اGــعـــوقــX ومـــتــابـــعــتـــهــاt بـــاالتــصـــال مع اGــؤســـســات حتت
الوصايـة والهـياكل واGـصالح غيـر اGمـركزة وكـذا الدوائر

الوزارية اGعنية.

ب - اGـديريـة الـفرعـيـة لدعم احلـصـول على اخلـدماتب - اGـديريـة الـفرعـيـة لدعم احلـصـول على اخلـدمات
االجـــتــمــاعـــيــة والـــوصــول إلى احملـــيط اGــادي واالقـــتــصــادياالجـــتــمــاعـــيــة والـــوصــول إلى احملـــيط اGــادي واالقـــتــصــادي

واالجتماعي والثقافيواالجتماعي والثقافيt وتكلف �ا يأتي :
- وضـع الــبـــرامج الـــتي تـــســـمح بــوصـــول األشـــخــاص
اGـــعــوقــX لــلـــخــدمــات االجــتـــمــاعــيـــة األســاســيــة ومـــتــابــعــة

tتنفيذها
- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات الـــضـــروريــــة إلعـــداد بـــرامج

tXعوقGساعدة لألشخاص اGساعدة التقنية واGا
- ضمـان متابـعة تنـفيذ بـرامج دعم تسهـيل احلصول
عـلى اخلــدمـات االجــتـمــاعـيــة األسـاســيـة لــفـائــدة األشـخـاص

 tXعوقGا
- اقـتــراح الــتـدابــيــر الـتـي تـســمح بــتـســهــيل وصـول
األشــــخـــــاص اGــــعــــوقـــــX إلى احملـــــيط اGــــادي واالقـــــتــــصــــادي
واالجـــتـــمــاعي والـــثــقـــافيt ال ســـيــمـــا لألمـــاكن الــعـــمــومـــيــة
والبـنايـات والسـهر عـلى تـنفـيذهـاt باالتـصال مع الـدوائر

tعنيةGالوزارية ا
- تـــشـــجــــيع كل دراســـة وبــــحث في مـــجــــال تـــســـهـــيل
الــوصــول وتـــكــيــيف اخلـــدمــات والــتـــجــهــيـــزات واGــنــشــآت

 tXعوقGلفائدة األشخاص ا
- حتــــديـــد الـــعـــراقـــيـل الـــتي تـــعـــيـق تـــســـهـــيل وصـــول
األشــــخـــــاص اGــــعــــوقـــــX إلى احملـــــيط اGــــادي واالقـــــتــــصــــادي
واالجـــــتــــمــــاعـي والــــثــــقـــــافيt بــــاالتـــــصــــال مع الـــــقــــطــــاعــــات
واGـؤسـسات اGـعـنيـة واحلـركة اجلـمـعويـةt واقـتراح احلـلول

tالتي من شأنها االستجابة الحتياجاتهم في هذا اجملال

- ضــــمـــان مــــتــــابــــعــــة بــــرامـج الــــتـــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيم
اGتـخصـصـX للـمؤسـسـات العـمومـيـة واخلاصـة وتقـيـيمـها

ومراقبتها.

ب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـدعم االنـدمـاج اGـدرسي فيب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـدعم االنـدمـاج اGـدرسي في
الوسط  العاديالوسط  العاديt وتكلف �ا يأتي :

- اقتـراح كـافة الـتّـدابيـر الـراميـة إلى تـرقيـة إدماج
tفي الوسط الـتربوي الـعادي وتـنفـيذها XـعوقـGاألطفال ا

tعنيةGباالتصال مع الدائرة الوزارية ا
- الـــــسّــــهـــــر عـــــلى إعـــــداد الـــــدعــــائـم الــــبـــــيـــــداغــــوجـــــيــــة
واGـسـاعـدات الـتـقـنـيـة والـتــعـلـيـمـيـة الـضـروريـة لـتـطـبـيق

tبرامج التّكفل
- اGسـاهـمـة في وضع األدوات الـضروريـة لـلـمتـابـعة

tوالتقييم التقني والبيداغوجي
- ضــمــان مـتــابــعـة تــطــبــيق الـبــرامج الــبــيـداغــوجــيـة
اGـقـدمـةt بـاالشـتـراك مع  الـدوائـر  الـوزاريـة واGـؤسـسات

اGعنيةt وتقييمها ومراقبتها.

ج - اGـديـرية الـفـرعـية لـتـسهـيل مـشاركـة األشـخاصج - اGـديـرية الـفـرعـية لـتـسهـيل مـشاركـة األشـخاص
اGعوقX في االمتحانات واGسابقاتاGعوقX في االمتحانات واGسابقاتt وتكلف �ا يأتي :

- الــقــيـام بــالــتـدابــيــر الــرامـيــة إلى تــســهــيل شـروط
tسابقاتGفي االمتحانات وا XعوقGمشاركة األشخاص ا

tعنيةGباالتصال مع القطاعات ا
- وضـع الـــوســـائل الــــبـــشـــريـــة واGــــاديـــة الـــضـــروريـــة
إلجــراء أحــسن لـالمـتــحــانــات واGــســابــقــاتt بــاالتـصــال مع

tعنيةGالقطاعات ا
Xالـــقــــيـــام بـــكـل األعـــمـــال الــــتي تـــهــــدف إلى حتـــســـ -
عـــمـــلـــيـــة إجـــراء االخــــتـــبـــارات والـــتي تـــســــمح لألشـــخـــاص
اGـــعــوقـــX اGـــتــرشـــحـــX االســتـــفـــادة من الــشـــروط اGـــاديــة

واGساعدات التقنية واإلعانات اGكيفة مع وضعيتهم. 
3 -  مــــديـــريــــة الــــبـــرامـج االجـــتــــمــــاعـــيــــة لألشــــخـــاص -  مــــديـــريــــة الــــبـــرامـج االجـــتــــمــــاعـــيــــة لألشــــخـــاص
اGـــعـــوقــtXاGـــعـــوقــtX وتــــكــــلـفt بـــاالتــــصــــال مـع الــــدوائــــر الــــوزاريـــة

واGؤسسات اGعنيةt �ا يأتي :
- ضـمـان الـتـصـور والـتـنـشـيط والـتـنـفـيـذ في مـجال

 tساعدات االجتماعيةGا
- الــقـــيــام بـــكل األعــمـــال أو الــدراســات أو الـــبــحــوث
الـتـي تـرمي إلى تـطـويـر نـشـاطــات اGـسـاعـدة االجـتـمـاعـيـة

tوترقيتها
- اGـبـادرة بـكل تــدبـيـر وبـرنــامج في إطـار تـشـاوري
من شـأنه تـسـهــيل وصـول األشـخـاص اGـعـوقـX إلى احملـيط

tادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافيGا
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tتشجيع مساهمة األسرة في التنمية الوطنية -
- تـشـجــيع األسـر اGـنـتـجــة وكـذا اإلدمـاج االجـتـمـاعي
واGـهـني لألسـر فـي وضع صـعب بـوضع  تـرتـيـبـات اإلعـانة

tوالدعم
- اGــشــاركـة في إحــداث هــيـاكل اســتــشـارة ووســاطـة

 tوتوجيه نحو األسرة
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـــــســـــانـي الـــــنـــــاشـــــطـــــة في مـــــيـــــاديـن حـــــمـــــايـــــة األســــرة

tوترقيتها
- اقـتـراح نـشـاطـات اجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة وتـرفـيـهـية

موجهة لألسرة وتنفيذها.

و تضم ثالث (3)  مديريات فرعية :

أ - اGــديـــريــة الــفــرعــيـــة إلعــانــة األســرة ومـــرافــقــتــهــاأ - اGــديـــريــة الــفــرعــيـــة إلعــانــة األســرة ومـــرافــقــتــهــا
ودعمهاودعمهاt وتكلف �ا يأتي :

- تــصــور ووضع تــرتــيب لإلعــانـة واGــرافــقــة والـدعم
جتــاه الــعــائـــلــةt ال ســيــمـــا الــعــائـالت احملــرومــة أو في وضع

tهش
- ضــمـان إعــانـة األســر ومـســاعـدتـهــا ومـرافــقـتــهـا في

tتربية األبناء وتعليمهم
- تــصـور مـخـطـط لالتـصـال والــوسـاطـة االجـتــمـاعـيـة

tجتاه العائالت احملرومة أو في وضع صعب
- الـــقــــيـــام بـــحـــمـالت حتـــســـيس وإعـالم حـــول حـــقـــوق

tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا tاألسرة
- اGـساهمـة في تصـور برامج اتصـال وحتسيس في
مــــجــــال الــــتــــخــــطــــيـط الــــعــــائــــليt بــــاالتــــصــــال مـع الــــدوائـــر

الوزارية  اGعنية.

ب - اGــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــنــشــاطــات االجـــتــمــاعــيــةب - اGــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــنــشــاطــات االجـــتــمــاعــيــة
واالقتصادية جتاه األسرةواالقتصادية جتاه األسرةt وتكلف �ا يأتي :

- تــــصـــور واقــــتـــراح بــــرامج الــــنـــشــــاطـــات الــــتي من
شــأنــهـــا أن تــدر مــوارد عــلى األســر فـي وضع صــعب قــصــد

tإدماجها وإعادة إدماجها االجتماعي
- إعــداد اســتـــراتــيــجـــيــات لــلـــوقــايــة وحـــمــايــة األســر

tاحملرومة وتنفيذها
tضــمــان تــقــيــيم بــرامج حــمــايــة األســر وتــرقــيــتــهــا -
الســــيـــمــــا األســـر احملــــرومـــة أو فـي وضع صــــعب ومـــراقــــبـــة

tتنفيذها
- اGبـادرة بنـشاطـات تهـدف إلى دعم روح التـضامن

tالعائالت Xما ب

- اقـتـراح نـشاطـات إعالمـيـة وحتـسيـسـيـة في مـجال
تسهيل الوصولt باالتصال مع القطاعات اGعنية. 

اGــاداGــادّة ة 3 : اGــديـــريــة الـــعــامــة لـألســرة وقــضـــايــا اGــرأة : اGــديـــريــة الـــعــامــة لـألســرة وقــضـــايــا اGــرأة
والـــتالحم االجـــتـــمـــاعيوالـــتالحم االجـــتـــمـــاعيt وتـــكــلـفt بـــاالتـــصــال مـع الـــدوائــر

الوزارية واGؤسسات اGعنيةt �ا يأتي :
- اقـتــراح عـنـاصـر ســيـاسـة حـمــايـة وتـرقـيــة الـعـائـلـة

 tوأفرادها وضمان تنفيذها ومتابعتها
- الـقـيـام بـالـتـدابـيـر الـرامــيـة إلى تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة

tالوطنية لألسرة
- إجنـــاز الــدراســات والـــتــحـــالــيل والـــتــقـــاريــر حــول

 tالعائلة وتقييم آثارها
- اGــــســـاهـــمــــة في تـــنــــفـــيــــذ ومـــتـــابــــعـــة االتـــفــــاقـــيـــات

tتعلقة بالعائلةGواالتفاقات الدولية ا
- الـسـهــر عـلى تــعـزيـز الــتالحم االجـتــمـاعي وتـنــمـيـة
ثـقــافــة الـتــضــامنt الســيـمــا الــتـضــامن اجلــواريt في إطـار

tمقاربة تساهمية  وشراكة متعددة األشكال
- وضـع بـــــرامـج الـــــوقـــــايـــــة مـن الـــــظـــــواهـــــر واآلفـــــات

tاالجتماعية ومكافحتها
- تـعزيز وتطويـر شبكة منـشآتية  عمـومية وخاصة
 لـلــتـكـفل بـفـئـات الـسـكـان فـي وضع صـعب وضـمـان تـقـيـيم

tبرامج التكفل
- تـصــور بـرامج حتــسـيــسـيــة وإعالمـيــة حـول تــكـافـؤ
tرأة في جميع ميادين النشاطاتGالفرص وحول حقوق ا
Xاقــتــراح عــنـــاصــر الــســيــاســة الــهــادفــة إلى حتــســ -

tرأة وتنفيذهاGوتطوير قضايا ا
- اقــتـراح مــشـاريع الــنـصــوص الـقــانـونــيـة اGــتـعــلـقـة
بــحـــمــايـــة وتــرقــيـــة الــعـــائــلـــة وقــضـــايــا اGـــرأة واألشــخــاص
اGـسنX والطـفولة واGراهـقة والشبـاب وفئات األشخاص
في وضع صـعب وكـذا الـتالحم االجـتـمـاعي واGـشـاركـة  في

إعدادهاt باالتصال مع الهيكل اGركزي اGعني.

و تضم أربع (4) مديريات : 

tوتـــكــلف tمـــديــريـــة حــمــايـــة األســرة وتـــرقــيـــتــهــا - t1 - مـــديــريـــة حــمــايـــة األســرة وتـــرقــيـــتــهــا
tـعـنـيـةGـؤســسـات اGبــاالتــصــال مع الــدوائـر الـوزاريـة  وا

�ا يأتي :
- اGـــســاهـــمــة فـي احلــفـــاظ عـــلى الــقـــيم االجـــتـــمــاعـــيــة

tوالثقافية واحلضرية ضمن األسرة
tتعزيز التالحم  والتضامن ضمن األسرة -
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- تصور سيـاسات وبرامج ترمي إلى تـرقية ونشر
tثقافة تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة

- تـــوفـــيـــر الـــوســــائل الـــضـــروريـــة لـــلـــتـــكـــفل بـــاGـــرأة
والفتـاة في وضع صعب و/أو في شدةt ال سـيما اGرأة مع

     tأبنائها
- وضـع بـــــرامج وقـــــايـــــة وحـــــمـــــايـــــة اGـــــرأة والـــــفـــــتــــاة

tوالطفلة ضد اآلفات االجتماعية وضمان متابعتها
- اGـســاهـمـة في مــكـافـحـة أمــيـة اGـرأة والــفـتـاة وكـذا
 tالسيما في الوسط الريفي tجتسيد حق تمدرس الفتاة
- تــشـــجــيع تـــنــظـــيم لــقـــاءات وطــنـــيــة ودولـــيــة حــول

 tرأة وقضاياهاGحماية وترقية ا
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـسـاني النـاشـطة في مـيـادين حمـايـة اGرأة وتـرقـيتـها

وقضاياها باالتصال مع الهيكل اGركزي اGعني.

وتضم ثالث (3)  مديريات فرعية :

أ - اGديـرية الـفـرعيـة حلمـاية وتـرقـية اGـرأة والفـتاةأ - اGديـرية الـفـرعيـة حلمـاية وتـرقـية اGـرأة والفـتاة
في وضع  صعبفي وضع  صعبt وتكلف �ا يأتي :

- تـــنـــفـــيــــذ ســـيـــاســـات وبـــرامـج الـــوقـــايـــة واحلـــمـــايـــة
والتـرقـيـة جتاه اGـرأة والـفـتاة في وضع صـعبt بـاالتـصال

      tعنيةGمع الدوائر الوزارية ا
tرأة والفتاةGوضع الوسائل الضـرورية للتكفل با -
الســــــيـــــمــــــا مـن هن فـي وضع صــــــعـب و/أو في شــــــدة وكـــــذا

tتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاصGا
- تقـد¨ اإلعانـة واGسـاعدة لألم مع أبـنائـها في وضع

tصعب ومرافقتها
- وضع آليات دعم وإعـانة من شأنهـا حتسX ظروف

معيشة اGرأة ربة األسرة في وضع صعب.

ب - اGـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لإلدمـــــاج االجــــــتـــــمـــــاعيب - اGـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لإلدمـــــاج االجــــــتـــــمـــــاعي
واالقتصادي للمرأةواالقتصادي للمرأةt وتكلف �ا يأتي :

- تــــصــــور بــــرامج اإلدمــــاج واالنــــدمــــاج االجــــتــــمــــاعي
tواالقتصادي للمرأة وتنفيذها

- تـشــجـيع مــشـاركــة اGـرأة في اGــيـادين الــسـيــاسـيـة
tواالقتصادية واالجتماعية والثقافية

- تــثـمــX الـكــفـاءات الــتـقــنـيــة والـعـلــمـيــة واGـؤهالت
tهنية للمرأةGا

tرأةGوضع آليات للمساعدة واإلدماج جتاه ا -
- تـنفـيـذ كل األعـمـال التـضـامـنيـة الـهـادفـة إلى حفظ

tرأة من كافة أشكال التهميش واإلقصاءGا

- اGبادرة بنشاطات ترمي إلى التوفيق بX احلياة
اGهنية واحلياة العائلية وترقيتها.

ج - اGـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لألنــــشـــطـــة االجــــتـــمــــاعـــيـــةج - اGـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لألنــــشـــطـــة االجــــتـــمــــاعـــيـــة
والثقافية والتسلية جتاه األسرةوالثقافية والتسلية جتاه األسرة t وتكلف �ا يأتي :

- تـصـور وتــنـفـيـذ كل الـتـدابــيـر والـبـرامج الـتي من
tشأنها أن تشجع على تفتح األسرة وعلى راحتها

- الـقـيـام بـنـشـاطات اجـتـمـاعـيـة وثـقافـيـة والـتـسـلـية
tموجهة لألسرة واقتراحها وتنفيذها

- اGــبـادرة بــنــشـاطــات حتــسـيــسـيــة تــتـعــلق بــحـمــايـة
tالبيئة جتاه األسر

- اGــبــادرة بـنــشــاطــات الـتــربــيــة والـتــحــســيس جتـاه
األسـر وتـنـظـيــمـهـا بـاالتــصـال مع اGـؤسـســات والـقـطـاعـات

tعنيةGواحلركة اجلمعوية ا
- اGــــســـاهــــمــــة في تـــهــــيــــئـــة الــــفـــضــــاءات الـــثــــقـــافــــيـــة

tوالترفيهية والرياضية والتسلية لفائدة األسر
- اGـســاهـمــة في إنــشـاء مــصـالح جــواريــة من شـأنــهـا

tنوعية حياة األسر Xحتس
- تــنـــظــيم حــمالت وقــايـــة وحتــســيس حــول احلــوادث

tرورGنزلية وحوادث اGا
- تــــشــــجـــــيع وصــــول األســــر لـــــنــــشــــاطــــات الـــــثــــقــــافــــة

    tشاركة فيهاGوالتسلية وا
- اGـسـاهـمـة في تـنـظـيم إقـامـات سـيـاحـيـة وتـبـادالت

tاألسر Xثقافية ب
- تـــطـــويــر فـــضـــاءات احلــوار والـــتـــشــاور واالتـــصــال

tاجلواري لفائدة األسر
- اقــتـراح أنـشــطـة وتـدابـيــر من شـأنـهــا تـعـزيـز روح

التضامن بX األجيال.

2 - مــديـــريــة قــضــايــا اGــرأةt مــديـــريــة قــضــايــا اGــرأةt وتــكــلفt بــاالتــصــال مع
tـعـنـيـةGــؤســســـات واجلـمـعـيـات اGالــدوائــر الــوزاريـــة وا

�ا يأتي : 
tرأة وترقيتهاGتصور سياسات وبرامج حماية ا -
- اGــبــادرة بــكـل الــتــدابــيـــر والــبــرامج الـــرامــيــة إلى

tرأةGقضايا ا Xحتس
- الـعـمل عـلـى تـرقـيـة حـقـوق اGــرأة ومـشـاركـتـهـا في

  tتنمية البالد
- تــنـــفـــيــذ كل الـــنـــشــاطـــات الـــتي تــهـــدف إلى وقـــايــة

 tرأة من كل أشكال اإلقصاء والتهميشGا
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- وضـع تــــدابــــيــــر تـــــرمي إلـى الــــوقــــايــــة مـن إهــــمــــال
tوالتخلي عنهم XسنGاألشخاص ا

- تـــشــــجــــيع إحــــداث هــــيـــاكـل اســــتـــشــــارة  ووســــاطـــة
 tXسنGوتوجيه جتاه األشخاص ا

- تــشـــجــيع إحـــداث فــضـــاءات الــتـــســلــيـــة والــتـــرفــيه
 tXسنGلصالح األشخاص ا

- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـــســـاني الــــنـــاشـــطـــة في مـــيـــادين حـــمـــايـــة  األشـــخـــاص
tعنيGركزي اGباالتصال مع الهيكل ا tوترقيهم XسنGا

- السهر على تـرقية كل أشكال التعاضد والتضامن
.XسنGمع األشخاص ا

: X(2) فرعيتXو تضم مديريت

XـسـنـGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـكــفل بـاألشـخـاص اGأ - اXـسـنـGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـكــفل بـاألشـخـاص اGأ - ا
وراحتهمtوراحتهمt وتكلف �ا يأتي : 

- اقــــتــــراح كـل الــــتــــدابـــــيــــر  الــــرامــــيــــة إلـى حــــمــــايــــة
األشـــــخــــــاص اGـــــســـــنـــــX فـي وضع صــــــعب والـــــســــــهـــــر عـــــلى

tتنفيذها
- الــعــمل عــلى إعــادة إدمــاج األشــخــاص اGــســنــX في

tوسطهم العائلي
- تـــــشــــجـــــيع اســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اGــــســـــنــــX في

  tالعائالت الراغبة في التكفل بهم
- ضـــمــان تـــنـــفـــيــذ ومـــتـــابـــعــة وتـــقـــيـــيم تـــدابــيـــر دعم
تــســهــيل الــوصــول إلى اخلــدمــات االجــتــمــاعــيــة األســاســيــة
لــفــائــدة األشــخــاص اGــســنــX احملــرومــX و/أو دون روابط

tعائلية
- اGــــبـــادرة بـــنـــشــــاطـــات اإلعالم اGــــتـــعـــلـــقــــة بـــبـــرامج
XـــســـنـــGـــســــاعـــدات االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــفـــائـــدة األشـــخـــاص اGا

tXاحملروم
Xـشـجـعـة عـلى حتـسـGتـرقـيـة األعـمـال والـتـدابـيـر ا -

tوراحتهم XسنGظروف معيشة األشخاص ا
- اGـساهـمـة في تنـفيـذ االتفـاقـيات الـدوليـة اGتـعلـقة

بحماية وترقية األشخاص اGسنX وراحتهم

ب - اGــديـريـة الــفـرعـيـة إلعــانـة ومـرافــقـة األشـخـاصب - اGــديـريـة الــفـرعـيـة إلعــانـة ومـرافــقـة األشـخـاص
اGسنX في اGنزل ودعمهماGسنX في اGنزل ودعمهمt وتكلف �ا يأتي :

- اقــتــراح الـعــنــاصـر الــضــروريــة إلعـداد اGــســاعـدات
Xاحملـرومـ XـسـنـGـنـزل جتــاه األشـخـاص اGاالجــتـمـاعـيـة بـا

tوضمان متابعتها
- اGبـادرة ببرامـج اGرافقـة التي من شـأنها تـشجيع

tفي منازلهم XسنGبقاء األشخاص ا

tـرأة حـول حقـوقـهاGتـصـور برامج حتـسـيس جتاه ا -
tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا

tساواة في احلقوق وتكافؤ الفرصGترقية ثقافة ا -

- إقـامة آلـيات مـا بـX القـطاعـات تـرمي إلى ترقـية
tتكافؤ الفرص

tقاولة لدى النساء وتدعيمهاGتشجيع ا -

- مـتابعة تنـفيذ أحكـام االتفاقيات الـدولية اGصادق
علـيها مـن طرف اجلزائـرt باالتصـال مع الدوائـر الوزارية

 اGعنية. 

Xـديــريـة الــفـرعـيــة لـبــرامج ونــشـاطــات حتـسـGج - اXـديــريـة الــفـرعـيــة لـبــرامج ونــشـاطــات حتـسـGج - ا
قضايا اGرأةقضايا اGرأةt وتكلف �ا يأتي :

- حتـــديـــد وجتـــســـيـــد نـــشــــاطـــات الـــوزارة في مـــجـــال
tرأة والدفاع عنها وترقيتهاGاحملافظة على حقوق ا

- اقـتــراح الـتـدابــيـر الــرامـيــة إلى تـدعــيم الـتــشـريع
tرأة وقضاياهاGتعلق بحماية وترقية اGالوطني ا

- الـسـهـر عـلى تـنـفـيـذ االتـفـاقـيـات الـدولـيـة اGـتـعـلـقـة
بحـمـايـة وتـرقيـة اGـرأة وقـضـايـاها بـاالتـصـال مع الـدوائر

tعنيةGؤسسات اGالوزارية وا

- تــنـظــيم نــشـاطــات حتـســيس وتــوعـيــة حـول حــقـوق
tرأةGا

- الـسـهـر عـلى تـطـبـيق الـتـدابـيـر اGـرتـبـطـة بـتـنـفـيـذ
tرأةGالسياسات والبرامج الوطــــنية في مجال قضايا ا

- تــقــيــيم الــنــشــاطــات اGــطــبــقــة في مــجــال االتــصـال
والتحسيس اGتعلقة بالوقاية من العنف جتاه اGرأة.  

tوتــكــلف tXــســنــGمــديــريــة حــمــايــة األشــخــاص ا - tXــســنــG3 - مــديــريــة حــمــايــة األشــخــاص ا
tــعـنـيـةGـؤسـسـات اGبـــاالتــصــال مـع الــدوائـر الـوزاريــة وا

�ا يأتي : 

tوترقيتهم XسنGوضع برامج حمايـة األشخاص ا -
الســــيـــمـــا األشـــخـــاص اGـــســـنــــX احملـــرومـــX و/أو في وضع

tاجتماعي صعب

- وضع بـــرامج حـــمــايـــة ومـــســـاعــدة جتـــاه األشـــخــاص
tفي وضعية تبعية XسنGا

- تـــشــجــيـع إبــقــاء األشـــخــاص اGـــســنــX فـي وســطــهم
tالعائلي

- تصور آليات مـساعدة األشخاص اGـسنX باGنزل
tووضعها
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أ - اGـديريـة الـفرعـية لـلطـفولـة الـصغـيرة والـطفـولةأ - اGـديريـة الـفرعـية لـلطـفولـة الـصغـيرة والـطفـولة
احملرومة من العائلةاحملرومة من العائلةt وتكلف �ا يأتي : 

- الــعــمل عــلى إعـــادة اإلدمــاج االجــتــمــاعي والــعــائــلي
tمن العائلة Xلألطفال احملروم

- وضع تـــــرتــــيـب دائم Gـــــتــــابـــــعــــة بـــــرامج الـــــتــــربـــــيــــة
واGــرافـقــة الـضــروريـة لــلـتــكـفـل بـالــطـفــولـة الــصـغــيـرة في

 tوحتيينها ومراقبتها tمؤسسات االستقبال والرعاية
- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والــــتــــنــــظـــيــــمــــيـــة فـي مـــجــــال الــــوضع الــــعــــائـــلـي لألطــــفـــال

 tوضمان متابعته ومراقبته XراهقGوا
- اGـــســاهـــمــة فـي تــطـــويــر الـــتــربـــيــة الـــتــحـــضــيـــريــة
والـــتـــربـــيــــة مـــا قـــبل اGــــدرســـيـــةt الســـيــــمـــا جتـــاه األطـــفـــال
اGـعــوقـtX بــاالتــصـال مع الــدوائــر الـوزاريــة واGـؤســسـات

اGعنية.

ب - اGديريـة الفـرعيـة للـطفـولة واGراهـقة في وضعب - اGديريـة الفـرعيـة للـطفـولة واGراهـقة في وضع
اجتماعي صعب وفي خطر معنوياجتماعي صعب وفي خطر معنويt وتكلف �ا يأتي : 

- إعداد وتنـفيـذ برامج احلمـاية والـترقيـة والتـربية
وإعــادة الـتــربــيـة واGــرافـقــة الــضـروريــة لــلـتــكـفـل بـالــطـفل
واGــراهق في وضع اجــتــمــاعي صــعب وفـي خــطــر مــعــنـوي
وضمان متابعـة تنفيذهاt باالتصال مع الدوائر الوزارية

tعنيةGا
- وضع آلـيــات من شـأنـهـا إعــادة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
لألطـفــال واGـراهــقـX في وضع اجــتـمــاعي صـعب و/أو في

tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا tخطر معنوي
- ضمان متابـعة حالة األطفال واGـراهقX بعد إعادة

tإدماجهم في الوسط العائلي  ومراقبتها
- اقــتـــراح بــرامج تـــطــويـــر الــنـــشــاطـــات الــريـــاضــيــة

والثقافية والتسلية داخل اGؤسسات.

ج - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــبـــرامج الـــتـــضـــامن جتـــاهج - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــبـــرامج الـــتـــضـــامن جتـــاه
اGراهقX والشباب في وضع صعباGراهقX والشباب في وضع صعبt وتكلف �ا يأتي :

- اGــــســـــاهـــــمــــة فـي وضع مـــــخـــــطط نـــــشـــــاط قــــطـــــاعي
XـراهــقـGظـروف مــعــيـشــة األطـفــال وا Xمــشـتــرك لـتــحـســ
والـشــبـابt بـاالتـصـال مع الـدوائــر الـوزاريـة واGـؤسـسـات

tعنيةGا
- اGـــســـاهـــمـــة في تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج حـــمـــايـــة وتـــرقـــيــة
الــطـــفــولـــة واGــراهـــقــة وبـــرامج الــتـــضــامـن جتــاه الـــشــبــاب
tعنيةGباالتصال مع الدوائر الوزارية ا tوتقييم تنفيذها
- تطـوير نـشاطات الـتضـامن االجتـماعي واGدرسي
لـــفــائـــدة األطــفـــال واGــراهـــقــtX الســيـــمــا احملـــرومــX أو في

 tوضع اجتماعي صعب

- اGـبـادرة بــكـافـة األعـمـال لــلـمـسـاعــدة بـاGـنـزل الـتي
tسن باحلفاظ على استقالليتهGتسمح للشخص ا

- اقـــــتــــراح جـــــمـــــيـع تـــــدابـــــيـــــر اGـــــســـــاعـــــدة واإلعـــــانــــة
الضرورية لألشخاص اGسنX في وضعية تبعية.

4 - مــديــريــة حــمـــايــة وتــرقــيــة الــطــفــولــة واGــراهــقــة - مــديــريــة حــمـــايــة وتــرقــيــة الــطــفــولــة واGــراهــقــة
وبـرامج الـتـضــامن جتـاه الـشـبـابوبـرامج الـتـضــامن جتـاه الـشـبـابt وتـكـلفt بـاالتـصـال مع

الدوائر الوزارية واGؤسسات اGعنيةt �ا يأتي :

- اGـــبـــادرة بـــبــــرامج حـــمـــايـــة الــــطـــفـــولـــة واGـــراهـــقـــة
وتـرقــيـتــهـا وبـرامج الــتـضــامن جتـاه الـشــبـاب وتــطـبـيــقـهـا

tوتقييم تنفيذها

- اGـشــاركـة في الــتــنـســيق الـقــطــاعي اGـشــتـركt في
إطـــار تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرامـج اGـــبـــادر بـــهـــا لـــفـــائـــدة الـــطـــفـــولـــة

tراهقة والشباب ومتابعتهاGوا

- تـــنــــفـــيـــذ إجــــراءات الـــوقـــايــــة من إهـــمــــال األطـــفـــال
واGـراهـقــX والـتـخـلي عـنــهم وتـشـجـيع بــقـائـهم أو وضـعـهم

tفي الوسط العائلي

- تـشـجيع اGـراهـقـX والشـبـاب على مـتـابعـة تـكوين
tعنيةGؤسسات اGباالتصال مع الوزارات وا tمؤهل

- اGـشـاركـة في إحـداث فـضـاءات لـلـحـوار واالتـصـال
tXراهقGوالتبادل لفائدة األطفال وا

 tXراهقGساهمة في دعم تمدرس األطفال واGا -

tدرسيGساهمـة في محاربة األميـة والتسرب اGا -
ال ســــيـــمــــا في الــــوسط الــــريـــفيt بــــاالتــــصـــال مع الــــدوائـــر

tعنيةGالوزارية ا

- اGـساهـمة في مـكافـحـة تشـغيل واسـتغالل األطـفال
واGراهـقtX بـاالتصـال مع الدوائـر الوزاريـة واGؤسـسات

tعنيةGا

- اGــشــاركـة في إحــداث هــيـاكل اســتــشـارة ووســاطـة
 tوأوليائهم XراهقGومرافقة وتوجيه جتاه األطفال وا

- اGـسـاهـمـة فـي تـعـزيـز وحتـيـX اإلطــار الـتـشـريـعي
 tتعلق بترقية حقوق الطفلGوالتنظيمي ا

- برمـجة إجـراءات اGساعـدة والدعم لـفائـدة األطفال
tوالشباب في الوسط االستشفائي وتنفيذها XراهقGوا

- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـسـانـي الـعـامـلــة في مـجـال حــمـايـة وتــرقـيـة الــطـفـولـة

   واGراهقة  والشباب.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
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و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اGـــديــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة أنـــشـــطـــة الـــتــكـــفلأ - اGـــديــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة أنـــشـــطـــة الـــتــكـــفل
اGــؤسـســاتي لـلـطــفـولــة واGـراهـقــة واGـوارد الــبـيـداغــوجـيـةاGــؤسـســاتي لـلـطــفـولــة واGـراهـقــة واGـوارد الــبـيـداغــوجـيـة

وتقييمهاtوتقييمهاt  وتكلف �ا يأتي :

- اقــتــراح جــمــيع تــدابــيــر حتــســX أنــشــطــة الــتــكــفل
tتخصصةGؤسسات والهياكل اGداخل ا

- ضـــمـــان مـــتـــابـــعــة اGـــؤســـســـات واGـــصـــالح اGـــكـــلـــفــة
 tراهقة وتقييمهاGبرعاية الطفولة وا

- وضع الـــــوســــائل الـــــضــــروريــــة وهــــيـــــاكل الــــتـــــكــــفل
 tمن العائلة وضمان متابعتها Xباألطفال احملروم

- السـهـر عـلى وضع الـوسائل الـضـروريـة الستـقـبال
األطــفـال واGــراهــقــX في وضع اجــتـمــاعي صــعب و/أو في

tخطر معنوي والتكفل بهم

- اGـبـادرة باالتـصـال مع الهـيـاكل اGعـنـيةt بـاGـعايـير
اGـــتــــعـــلـــقـــة بـــتـــنــــظـــيم الـــتـــكــــفل الـــبـــيـــداغــــوجي بـــاألطـــفـــال

tوتربيتهم وإعادة تربيتهم  XراهقGوا

- السهر على تـقييس �ط تسيير وسير اGؤسسات
tتخصصةGوالهياكل ا

- جـمع اGـعطـيات واإلحـصائـيـات اGتـعلـقـة بالـطفـولة
 tراهقة وحتيينهاGوا

XـتعلقGالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
�ــــؤســـســـات وهــــيـــاكل اســــتـــقـــبــــال الـــطـــفــــولـــة الـــصــــغـــيـــرة

العمومية واخلاصة.

ب - اGــديــريــة الـــفــرعــيــة Gــتـــابــعــة وتــقــيـــيم أنــشــطــةب - اGــديــريــة الـــفــرعــيــة Gــتـــابــعــة وتــقــيـــيم أنــشــطــة
الـتــكــفـل الــمــؤســســاتـي بـاألشـخـاص اGـعـوقـX الـتــكــفـل الــمــؤســســاتـي بـاألشـخـاص اGـعـوقـt X وتـكـلف

�ا يأتي :
- اقــتــراح الـــتــدابــيـــر الــرامــيــة إلـى تــعــزيـــز تــرقــيــة
tعنيGتخصص بالعالقة مع القطاع اGالتربية والتعليم ا
- ضــمـــان مـــتـــابـــعــة مـــؤســـســـات اســـتــقـــبـــال األطـــفــال

tوتقييمها XعوقGا
- اقــتــراح جــمــيع تــدابــيــر حتــســX أنــشــطــة الــتــكــفل

tتخصصةGؤسسات والهياكل اGداخل ا
- اقتراح التدابـير التي من شأنـها حتسX تمدرس

tعنيةGبالعالقة مع القطاعات ا XعوقGاألطفال ا
- الــــســـهــــر عـــلـى تـــقــــيــــيس و�ط ســــيــــر اGـــؤســــســـات

tتخصصةGوالهياكل ا
- جمع اGعطيـات واإلحصائيات اGتعلقة باألشخاص

 tوحتيينها XعوقGا

- اGـســاهـمـة فـي مـحـاربــة اآلفـات االجـتــمـاعــيـة الـتي
tراهقة والشبابGتمس الطفولة وا

- اGـــــســـــاهـــــمـــــة فـي اإلدمـــــاج االجـــــتـــــمـــــاعـي واGـــــهـــــني
tللشباب

- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
tراهقة والشبابGواإلنساني للتكفل �شاكل الطفولة وا
- اقــــــــتـــــــراح إجــــــــراءات Gـــــــســــــــاعــــــــدة ودعم األطــــــــفـــــــال
واGراهقX والشباب في الوسط االستشفائي وتنفيذها.

اGـــــاداGـــــادّة ة 4  : مـــــديــــــريــــــة تـــــصــــــور أنــــــشـــــطــــــة الــــــتـــــكــــــفل  : مـــــديــــــريــــــة تـــــصــــــور أنــــــشـــــطــــــة الــــــتـــــكــــــفل
اGـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرهااGـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرها

واGوارد البيداغوجيةtواGوارد البيداغوجيةt وتكلف �ا يأتي :
- تـــصـــور أنــشـــطـــة بـــيــداغـــوجـــيــة لـــلـــتــربـــيـــة وإعــادة

tتخصص واقتراحهاGالتربية والتعليم ا
- ضـمـان مــتـابـعـة اGـؤســسـات اGـسـاهـمــة في الـتـكـفل
باألشـخاص اGـعوقـX وإدماجـهم اGهـني واقتـراح إجراءات

tرتبطة بهاGا Xالتحس
- تــــنــــظــــيـم الــــتــــقــــيــــيـم الــــدوري ألنــــشــــطـــــة الــــتــــكــــفل

tؤسساتي وللموارد البيداغوجية والتعليميةGا
XـتعلقGالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -

 tؤسساتي بالفئات الهشة وتقييم نتائجهGبالتكفل ا
- ضـــمـــان تـــنـــســــيق أنـــشـــطــــة الـــتـــكـــفـل اGـــؤســـســـاتي

tوتنشيطها
- اGـــبـــادرة بــــكل دراســـة وبـــحث يــــرمي إلى تـــرقـــيـــة

 tؤسساتيGأنشطة التكفل ا
- تـــصــــور واقــــتــــراح اGـــقــــايــــيس واGــــنــــاهج اخلــــاصـــة
بــتـرشـيـد وعــصـرنـة تـســيـيـر أنـشــطـة الـتـكــفل اGـؤسـسـاتي
والــســهــر عـلـى االسـتــعــمــال األقــصى لــطـاقــات االســتــقــبـال

 tتخصصةGللمؤسسات والهياكل ا
- تـــنـــظـــيـم مـــخـــتـــلف أشـــكـــال الـــتـــكـــفل اGـــؤســـســـاتي

 tوتطويره وترقيته
- تـــقـــيـــيـس الـــتـــعـــدادات والـــتـــأطـــيــــر الـــبـــيـــداغـــوجي
tوالــــتـــقـــني والــــتـــزود بـــالــــوســـائل واألجـــهــــزة الـــضـــروريـــة
باالتصال مع الهيـاكل اGعنية وإعداد اGدونة اGرتبطة بها
والسهر على الـسير احلسن Gؤسسـات وهياكل االستقبال

   tالعمومية واخلاصة
- تــقــيــيم االحــتــيـاجــات الــبــشــريــة واGــالــيــة واGــاديـة

tؤسساتيGالضرورية للتكفل ا
- اقـتراح نصوص تشـريعية وتـنظيمـية ذات الصلة

�هامها واGساهمة في إعدادها.
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- اGـسـاهـمـة في حتـسـX أدوات الـتـخـطـيط لـلـتـنـمـية
tاالجتماعية واالقتصادية للمناطق احملرومة

- الـــــقـــــيــــام بـــــدراســـــات األثــــر لـــــبـــــرامج الـــــتــــنـــــمـــــيــــة
tطبقةGاالجتماعية ا

- وضـع أدوات وآلـــــــيـــــــات حتـــــــديـــــــد االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات
tناطق الفقرG االجتماعية

- استـغالل وتـعـزيـز وحتـلـيل اGـعـلـومـات واGـعـطـيات
اGـتعلـقة بـبرامج اGـساعـدة واإلدماج االجتـماعـيX اGـوجهة

tللفئات احملرومة وتقييم أثرها
- اGسـاهمة في إعـداد مشـاريع النصـوص القانـونية

ذات الصلة �هامها مع الهيكل اGركزي اGعني.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

t ديريـة الفرعـية لبرامج الـتنمـية التضـامنيةGديريـة الفرعـية لبرامج الـتنمـية التضـامنيةأ - اGأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- الــســهــر عــلى تــنــفـــيــذ بــرامج الــتــنــمــيــة اجلــمــاعــيــة
ونــــشــــاطــــات الــــتـــضــــامن اجلــــواري وضــــمــــان مــــتـــابــــعــــتــــهـــا

tوتقييمها وقياس أثرها
- تـــنــــســـيـق تـــنـــفــــيـــذ بــــرامج الـــتــــنـــمـــيــــة اجلـــمــــاعـــيـــة
ونـشـاطــات الـتـضـامن اجلـواريt بــاالتـصـال مع اGـؤسـسـات

tعنية واحلركة اجلمعويةGا
- تقييم تنفيذ تدخالت ونشاطات الوساطة للخاليا

tاجلوارية للتضامن
- اGــبــادرة بــنـــشــاطــات إعالمــيــة وحتــســيــســيــة حــول
بـرامج التـنمـية اجلـماعـية والـتضـامن اجلواريt بـاالتصال

tعنيGركزي اGمع الهيكل ا
- تـنـفـيـذ مـشـاريع الـتـعـاون والـشـراكـة مع الـهـيـئـات
الـــوطـــنــــيـــة والـــدولـــيــــة في مـــجـــال الــــتـــنـــمـــيــــة اجلـــمـــاعـــيـــة

والتضامن اجلواري.

ب - اGـديرية الفرعـية للتنـمية االجتمـاعية وترقيةب - اGـديرية الفرعـية للتنـمية االجتمـاعية وترقية
أجهزة اإلدماج االجتماعيأجهزة اإلدماج االجتماعيt وتكلف �ا يأتي :

tتنسيق تـنفيذ أجهزة وبرامج اإلدماج االجتماعي -
tXعنيGباالتصال مع الشركاء ا

- السهر على تـنفيذ برامج النشاطات اGدرة للدخل
وأجـهزة اإلدمـاج االجـتمـاعي وضمـان متـابـعتـها وتـقيـيمـها

tوقياس أثرها    
- ضمـان متـابعـة برامج وأجـهزة اإلدمـاج االجتـماعي

tصغرGوالقرض ا
- مــتــابــعـــة وحتــلــيل بــرامـج الــتــنــمــيـــة االجــتــمــاعــيــة

tوتقييم أثرها

XـتعلقGالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
�ــؤســســات الــتــربــيــة والــتــعـلــيـم اGــتــخــصـصــX والــتــكــفل

.XعوقGباألشخاص ا

ج - اGــديـــريــة الــفـــرعــيـــة Gــتـــابــعـــة وتــقــيـــيم أنـــشــطــةج - اGــديـــريــة الــفـــرعــيـــة Gــتـــابــعـــة وتــقــيـــيم أنـــشــطــة
الــتـــكــفل اGـــؤســســـاتي بــاألشـــخــاص اGـــســنـــX واألشــخــاصالــتـــكــفل اGـــؤســســـاتي بــاألشـــخــاص اGـــســنـــX واألشــخــاص
tفـي وضـع صـعـب و/أو دون روابــط عـــائــلــية Xفـي وضـع صـعـب و/أو دون روابــط عـــائــلــيةاحملـروم Xاحملـروم

وتكلف �ا يأتي :
- اقــتــراح جــمــيع تــدابــيــر حتــســX أنــشــطــة الــتــكــفل

tتخصصةGؤسسات والهياكل اGداخل ا
- ضــمــان مــتــابــعـــة وتــقــيــيم مـــؤســســات االســتــقــبــال
الـعــمـومـيــة واخلـاصــة لألشـخـاص اGــسـنــX واحملـرومـX في

 tوضع صعب و/أو دون روابط عائلية
tضمن هياكل التكفل Xاقتراح كل تدابيرالتحس -
- الـــــســـــهـــــر عـــــلى تـــــقـــــيـــــيس �ـط تـــــســـــيـــــيـــــر وســـــيــــر

tؤسساتGا
- جمع اGعطيـات واإلحصائيات اGتعلقة باألشخاص
اGـسنـX واألشخـاص احملرومـX في وضع صعب و/أو دون

 tروابط عائلية وحتيينها
XـتعلقGالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
�ـــؤســســـات اســـتــقـــبــال األشـــخـــاص اGــســـنــX واألشـــخــاص

احملرومX في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : مـــــديـــــريـــــة بــــــرامج اإلدمـــــاج والــــــتـــــنـــــمـــــيـــــة : مـــــديـــــريـــــة بــــــرامج اإلدمـــــاج والــــــتـــــنـــــمـــــيـــــة
االجــتــمــاعــيـةاالجــتــمــاعــيـةt وتــكــلـفt بـاالتــصــال مـع الــدوائــر الــوزاريـة

واGؤسسات اGعنية �ا يأتي :
- تـــصـــور بـــرامـج الـــتـــنـــمــــيـــة اجلـــمـــاعــــيـــة وإعـــدادهـــا

tوتنفيذها ومتابعتها
- إعداد االسـتراتيجـية الوطـنية في مـجال التـنمية
Xاالجـتمـاعيـة واقتـراحهـا وتنـفيـذها وتـرقيـة التـنسـيق ب

tيدانGالقطاعات في هذا ا
Xــســاعــدة واإلدمــاج االجــتــمــاعــيــGتــصـــور بــرامج ا -

tوجهة للفئات احملرومة وإعدادهاGا
- الــســهــر عـلـى تــنـفــيــذ تــراتــيب اGــســاعــدة واإلدمـاج
tوجهة للفئات احملرومة وضمان متابعتهاGا Xاالجتماعي
Xـــبــــادرة بـــكل الــــدراســـات الـــرامـــيــــة إلى حتـــســـGا -

tتراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها
- تـصـور برامج الـتـنمـيـة االجتـمـاعيـة واالقـتصـادية
اGـدمـجـة واGـســاهـمـة في تـصـور اGـشـاريع واGـنـشـآت ذات
الـــطـــابع االجـــتـــمـــاعي عـــلـى اGـــســـتـــوى احملـــلي في اGـــنـــاطق

tاحملرومة
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- الـقـيـام بـكل الدراسـات االسـتـشـرافـيـة ذات الـصـلة
tوكلة للقطاعGهام اGبا

- اGــــســـــاهــــمــــة فـي إعــــداد اGــــؤشـــــرات الــــتي تـــــســــمح
بـتحـديد احلاجـيات والـوسائل الـضروريـة لنـشاط الـقطاع

tعنيةGباالتصال مع الهياكل ا
- الـــقـــيـــام بــــكل الـــدراســـات اGـــرتــــبـــطـــة بـــنـــشـــاطـــات

tالقطاع
- إعـــداد بـــرامـج االســـتـــثـــمـــار الـــســـنـــويـــة واGـــتـــعــددة
الــســـنـــوات ذات الـــتـــســـيـــيـــر اGــركـــزي  وضـــمـــان مـــتـــابـــعــة

tإجنازها
- حتـــيــX اGــعـــلــومـــات اGــتــعـــلــقـــة بــتــنـــفــيــذ مـــشــاريع
االسـتــثـمــارات الـعــمـومــيـة اGــسـجـلــة الـتـي تـخص الــقـطـاع

tستهدفةGوتقييم أثرها على فئات السكان ا
- حتليل واقـتراح الوسائل واGـوارد اGوضوعة حتت

tتصرف القطاع ومتابعة تقييسها
- دراســـة بـــرامج الـــتـــجـــهــيـــز  ذات الـــتـــســيـــيـــر غـــيــر
اGــــمــــركــــز وإعــــدادهـــا عــــلـى أســــاس اقـــتــــراحــــات تــــقــــدمــــهـــا
اGـــديــــريـــات الــــوالئـــيــــة اGـــكـــلــــفـــة بــــالـــنـــشــــاط االجـــتــــمـــاعي

tوالتضامن وضمان متابعتها
- تــصـور اســتـراتــيـجــيـة االتــصـال لــلـقــطـاع والــسـهـر

 tعلى تنفيذها
- الــــســــهــــر عــــلى وضع أنــــظــــمــــة اإلعالم الــــضــــروريـــة

tالتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع
tعلومات اخلاصة بنشاطات القطاعGضمان نشر ا -
- الـــســــهـــر عـــلـى حـــسن ســــيـــر اGــــنـــشـــآت األســــاســـيـــة

والتطبيقات اGعلوماتية.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اGـديريـة الـفرعـية لـلتـخـطيط واإلحـصاءأ - اGـديريـة الـفرعـية لـلتـخـطيط واإلحـصاءt وتـكلف
�ا يأتي :

- إعــــداد بـــرامـج الـــتــــجـــهــــيــــز الـــســــنـــويــــة واGـــتــــعـــددة
السنوات ذات التسـيير اGركزي وضمان متابعة إجنازها

tعنيةGركزية اGبالتنسيق مع الهياكل ا
- حتـديـد حاجـيـات التـجـهيـز بالـتـنسـيق مع اGـصالح

tوالهيئات التابعة للقطاع
- إعداد احلصائل اGتعـلقة بتنفـيذ برامج االستثمار

tمدونة عمليات التجهيز Xسجلة وحتيGا
- ضـمـان تــنـسـيق بــرامج إجنـاز اGـنـشــآت األسـاسـيـة

tالتابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها

- ضــــمـــان تــــنــــفـــيــــذ ومـــتــــابــــعـــة مــــشـــاريـع الـــشــــراكـــة
tدرة للدخلGوالتعاون في مجال النشاطات ا

- اقـــــــتــــــراح جـــــــمـــــــيـع دراســـــــات حتــــــديـــــــد وتـــــــقـــــــيـــــــيم
tاالحتياجات االجتماعية ومتابعتها

- حتـــلــــيل اGـــعــــطـــيــــات اGـــتــــعـــلــــقـــة بــــأجـــهــــزة اإلدمـــاج
االجتماعي والنـشاطات اGدرة للدخل وتـعزيزها واقتراح

tأنشطة إعالمية وحتسيسية جتاه السكان
- مــتـــابـــعـــة إجنــاز وتـــنـــفــيـــذ مـــخـــطــطـــات الـــتــنـــمـــيــة

  tستوى احمللي وتقييمهاGاالجتماعية على ا
- اقــتــراح مــخــطــطــات الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة جتـاه
الـــفــــئـــات احملـــرومــــة t بـــاالتـــصــــال مع اGـــصــــالح والـــهــــيـــاكل

اGعنية.

ج - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــةج - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــة
للفئات احملرومةللفئات احملرومة t وتكلف �ا يأتي :

- وضـع آلـــــيـــــات وأدوات حتـــــديـــــد فــــــئـــــات الـــــســـــكـــــان
tاحملرومة

- تــنـــشــيط الــعــمــلــيــات اجلـــواريــة اGــوجــهــة لــلــفــئــات
tاحملرومة وتنويعها

- تــــنـــفـــيـــذ بـــرامـج اGـــســـاعـــدة واإلدمــــاج االجـــتـــمـــاعي
tوجهة للفئات احملرومة وضمان متابعتهاGا

- حتــديـد مــشــاريع اGــنــشـآت الــقــاعــديــة في اGــنـاطق
tاحملرومة

- حتليـل اGعطيـات اGتعلـقة بتـنفيذ بـرامج اGساعدة
tوتعزيزها Xواإلدماج االجتماعي

- اGـــبـــادرة بـــنـــشـــاطـــات اإلعالم والـــتـــحـــســـيـس حــول
برامج  اGـسـاعـدة واإلدمـاج االجـتمـاعـيـX اGـوجهـة لـلـفـئات

tعنيGركزي اGباالتصال مع الهيكل ا tاحملرومة
- تـصور اخلـرائط االجـتمـاعيـة والـدراسات الـشامـلة
لــلــواليــات ومـــتــابــعــة إعــدادهـــا والــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ ذلك

tعنيةGؤسسات والهياكل اGباالتصال مع ا
- تـصـور وتــنـفـيـذ كل الـتـدابــيـر والـبـرامج الـتي من
شــأنــهــا تــســهــيل احلــصــول عــلى الــعالج لــفــائــدة األشــخـاص
احملـرومX غير اGـؤمن لهم اجتمـاعيا وضمـان متابعة ذلك

 tوتقييمه
- ضـــمــان تـــســـيــيـــر وتـــعــزيـــز اGــعـــلـــومــات اGـــتـــعــلـــقــة

.Xباألشخاص احملروم

اGـاداGـادّة ة 6 : مــديـريــة الـدراســات والــتـخــطــيط وأنـظــمـة : مــديـريــة الـدراســات والــتـخــطــيط وأنـظــمـة
اإلعالماإلعالمt وتكلف �ا يأتي :
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- ضــمـــان تــســـيــيـــر قــضـــايــا الـــنــزاعـــات الــتـي تــكــون
tركزية طرفا فيهاGاإلدارة ا

- السـهر على مـتابعـة قضايـا النزاعات اGـسيرة من
طـرف اGصالح غير اGـمركزة واGؤسـسات التابعـة للقطاع

tوحتليلها وتقييمها   
- اGـشــاركــةt في إطــار اإلجـراءات اGــعـمــول بــهـاt في
إعداد االتفـاقيات الـدولية واالتـفاقات الـثنائـية  ومتـابعة
مــلــفــات الــتــعــاون الـدولـي لـلــقــطــاع بــالــعالقــة مع الــهـيــاكل

 tعنيةGركزية والدوائر الوزارية اGا
- اGـــــشــــاركــــة فـي مــــتــــابــــعـــــة تــــنــــفــــيـــــذ االتــــفــــاقــــيــــات
واالتــفـاقــات الـدولــيـة الــتي تـلــزم الـقــطــاع بـالــتـنــسـيق مع

tعنيGركزي اGالهيكل ا
- تـــكـــوين وتـــســـيـــيـــر الـــرصـــيــد الـــوثـــائـــقـي وضـــمــان

احلفاظ على األرشيف.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اGديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واGـنازعاتأ - اGديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واGـنازعاتt وتـكلف
�ا يأتي :

- مــــركـــزة وضـــمـــان مــــطـــابـــقــــة وانـــســـجــــام مـــشـــاريع
النصـوص القـانونيـة التي تـعدها هـياكل اإلدارة اGـركزية

tصادقة عليهاGومتابعة إجراءات ا
- دراسـة ومـتـابــعـة مـشـاريع الــنـصـوص الـواردة من
مــخـتـلف الــوزارات وكـذا جـمـع آراء ومالحـظـات الــهـيـاكل
اGـعـنـيـة وإعداد اإلجـابـات ذات الـصـلـةt في إطـار الـتـشاور

tالوزارات Xب
- اGشـاركة في مـجمـوعات الـعمل مـا بX الوزارات

tكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيميةGا
- اGــــبــــادرة بــــكل الــــدراســــات وأعــــمــــال الــــتـــلــــخــــيص
اGــتـــعــلــقـــة بــتــطـــبــيق الـــتــشــريع والـــتــنــظـــيم الــتـي تــســيــر
نـــشــــاطـــات الــــقـــطــــاع واقـــتــــراح الـــتــــدابـــيــــر الـــرامــــيـــة إلى

tحتسينها
- مـــعــاجلـــة قـــضـــايـــا اGـــنـــازعـــات الــتـي تـــكــون اإلدارة

tركزية طرفا فيهاGا
- مـتــابـعــة تـطــور وضـعــيـة اGــنـازعـات عــلى مــسـتـوى

tاجلهات القضائية
- مسـاعدة اGـصالح غـير اGمـركزة واGـؤسسات حتت

tنازعات وتسييرهاGالوصاية في متابعة قضايا ا
- مـتـابعـة قـضايـا اGـنازعـات التـي تسـيرهـا اGـصالح
غـيــر اGــمـركــزة واGــؤسـســات الــتـابــعــة لـلــقــطـاع وحتــلــيـلــهـا

tوتقييمها  بصفة دورية

- جمع اGـعـطيـات واإلحصـائـيات اGـتعـلـقة �ـؤشرات
التنمية االجتماعية وتعزيزها.

ب - اGديرية الفرعية للدراساتب - اGديرية الفرعية للدراساتt وتكلف �ا يأتي :
- الــقــيــام بــالــدراســات االســتـــشــرافــيــة الــتي تــخص
الــقــطــاع وضــمــان تــنــفـيــذ اخملــطــطــات والــبــرامج اGــســطـرة

tومتابعتها
- الــــتــــقــــيــــيم الــــدوري إلجنــــاز الــــبــــرامـج الــــســــنــــويـــة
لــــدراســـات الــــقــــطـــاع واقــــتـــراح الــــتــــدابـــيــــر الـــتــــعــــديـــلــــيـــة

tالضرورية
- جـــمع اGــــعـــطــــيـــات الـــتـي تـــســــمح بـــالــــتـــعــــرف عـــلى

احلاجيات االجتماعية وحتليلها واستغاللها.

tــديــريـــة الــفــرعــيــة لالتـــصــال وأنــظــمــة اإلعالمGــديــريـــة الــفــرعــيــة لالتـــصــال وأنــظــمــة اإلعالمج - اGج - ا
وتكلف �ا يأتي :

- تـــــصــــور اخملـــــطط الـــــتـــــوجــــيـــــهي لـالتــــصـــــال اخلــــاص
tبالقطاع وتنفيذه

tتعلقة بنشاطات القطاعGإجناز دعائم اإلعالم ا -
- تـــطــــويــــر نــــشـــاطــــات االتــــصــــال االجـــتــــمــــاعي عــــلى

tالوطني واحمللي وتقييم أثرها XستويGا
- تـسيـير الـنظـام اإلعالمي للـتسـييـر ووضع النـظام
اGعلوماتي على مستوى اGصالح اGركزية وغير اGمركزة

tوتطوير العمل عبر الشبكة
- إنــشــاء بــنـك لــلــمــعــطــيــات واإلحــصــاءات اGــتــعــلــقـة

بأنشطة القطاع.

tـادّة ة 7 :  مـديــريـة الــتــنـظــيم والـتــعــاون والـتــوثـيق :  مـديــريـة الــتــنـظــيم والـتــعــاون والـتــوثـيقGـاداGا
وتكلف �ا يأتي :

tعـنية لـلقطاعGبالتـنسيق مع الـهياكل ا tشـاركةGا -
Xـــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــقــــوانـــGفي إعــــداد مـــشــــاريـع الـــنــــصــــوص ا
األساسـية Gـسـتخـدمي اإلدارة اGكـلفـة بـالتـضامن الـوطني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- اGــــــســـــــاهــــــمـــــــة في إعـــــــداد مــــــشـــــــاريع الـــــــنــــــصــــــوص
الــتــشـريــعــيـة والــتـنــظــيـمــيــة لـلــقــطـاع ومــتــابـعــة إجـراءات
اGــصـــادقــة عـــلـــيــهـــا واقــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الــرامـــيــة إلى

tعيارية التي حتكم القطاعGاألحكام ا Xحتس
- تــنــســيق ودراســة مــطــابــقــة وانــســجــام الــنــصـوص

tالتي تعدها الهياكل واألجهزة األخرى للقطاع
- دراســــة مــــشــــاريع الــــنــــصـــــوص الــــتي تــــبــــادر بــــهــــا
tالقطـاعات األخـرى وحتلـيلهـا وإبداء رأي الـوزارة بشـأنها

tشتركGفي إطار التنسيق الوزاري ا
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- دراســة األنــشــطــة اجلــمــعــويــة وتــرقـيــتــهــا من خالل
tشاريعGدعم إجناز ا

tشاريع اجلمعوية وتقييم آثارهاGضمان متابعة ا -
- تــشـجـيع الــشـراكـة اجلـمــعـويـة الــوطـنـيــة والـدولـيـة

  tعمول بهماGطبقا للتشريع والتنظيم ا tوتسهيلها
- اGـــســــاهـــمـــة فـي وضع بـــطــــاقـــيــــة خـــاصـــة بــــاحلـــركـــة

اجلمعوية للجزائريX اGقيمX باخلارج. 

ب - اGـــــديــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة لــــبـــــرامج االســــتـــــعــــجــــالب - اGـــــديــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة لــــبـــــرامج االســــتـــــعــــجــــال
االجتماعياالجتماعيt وتكلف �ا يأتي :

- تــــصــــور وإعــــداد بــــرامـج ومــــخــــطــــطــــات الــــنــــشــــاط
االســـتـــعـــجـــالي االجـــتـــمـــاعي لـــفـــائـــدة األشـــخـــاص في وضع

tXالهشاشة والشدة االجتماعيت
- وضع جـهـاز لـلـيقـظـة االجـتـمـاعـيـةt يـكـلف بـالـتكـفل

 tباألشخاص بدون مأوى ثابت
- وضع تـراتـيب لـلـتـكـفل الـنـفـسي واالجـتـماعـي عـند

tحدوث الكوارث والنكبات
- وضع آلــيــات تــنــسـيـق ومـتــابــعــة وتــقــيـيـم مـصــالح
اGــســـاعــدة االجــتــمــاعــيـــة االســتــعــجــالــيـــة اGــتــنــقــلــة وإعــداد

 tرتبطة بهاGاحلصائل والتقارير ا
- الـقيام بجـميع دراسات تقـييم التكـفل باألشخاص

tXفي وضع الهشاشة والشدة االجتماعيت
- الـسـهـر عـلى تـنـفـيـذ تـراتـيب وبـرامج ومـخـطـطـات
الـــنــشــاط االســتــعــجــالـي االجــتــمــاعي وضــمـــان مــتــابــعــتــهــا

tومراقبتها
- استـغالل وتـعـزيـز وحتـلـيل اGـعـلـومـات واGـعـطـيات
اGـتعلقة بتـنفيذ برامج ومـخططات النـشاط االستعجالي

tاالجتماعي وتقييم أثره
- وضع مـشــاريع الــتــعـاون والــشــراكــة مع الـهــيــئـات
الـــوطــــنـــيـــة والــــدولـــيــــة اGـــتــــكـــفــــلـــة بــــاألشـــخــــاص في وضع

   .Xالهشاشة والشدة االجتماعيت

tج - الــــمـــــديــــريـــــة الـــــفــــرعـــــيـــة لـــلــــعـــمل اإلنــــســـانيج - الــــمـــــديــــريـــــة الـــــفــــرعـــــيـــة لـــلــــعـــمل اإلنــــســـاني
وتكلف �ا يأتي :

tتنظيم جمع الهبات وإيصالها وتسييرها -
- تــــطـــــويــــر األعـــــمــــال اإلنـــــســــانـــــيــــة بـــــالــــشـــــراكــــة مع
اجلــمـعــيــات الـوطــنـيــة  والــدولـيــةt بــالـتــعـاون مـع الـهــيـاكل

 tعنيةGا
- تــطــويــر بــرامج حتــســيـــســيــة جتــاه اجملــتــمع اGــدني

واحملسنX للمساهمة في األعمال اإلنسانية والتطوع.

- اقـــــتـــــراح كل الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــوقــــائـــــيـــــة مـن حــــاالت
اGنازعات. 

ب - اGديرية الفرعية للتعاونtب - اGديرية الفرعية للتعاونt وتكلف �ا يأتي :
- حتـــضـــيــــر مـــلــــفـــات الــــتـــعــــاون الـــدولـي والـــثــــنـــائي
واGـتعـدد األطراف وإعدادهـا ومتـابعـة تنـفيـذهاt بـاالتصال

 tعنيةGركزية والدائرة الوزارية اGمع الهياكل ا
- حتضير مشاركة القطاع في اجتماعات اGنظمات
الـدوليـة واجلـهويـة اGتـخصـصةt وتـنـسيـقهـاt باالتـصال مع

 tعنيةGالدوائر الوزارية ا
- إعـداد احلــصــائل اGــتـعــلــقـة بــبــرامج الـتــعــاون الـتي

يطورها القطاع.

ج - اGديرية الفرعية للتوثيق واألرشيفج - اGديرية الفرعية للتوثيق واألرشيفt و تكلف
�ا يأتي :

- حتـديـد احلاجـيـات واقـتنـاء الـوثـائق الـتقـنـيـة التي
tتخص القطاع

tتكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع -
tضمان تسيير أرشيف القطاع واحملافظة عليه -

- جـمـع ومـعــاجلــة اGـعــطــيـات واGــعــلـومــات والــوثـائق
ذات الـطابع القـانوني واإلداري واالقـتصادي واالجـتماعي

tواإلحصائي واحملافظة عليها وتوزيعها     
- ضـمــان إعـداد وتـوزيع الــنـشــرة الـرسـمــيـة لـوزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

اGــــاداGــــادّة ة 8 : مـــــديــــريـــــة احلـــــركــــة اجلـــــمــــعـــــويـــــة والــــعـــــمل : مـــــديــــريـــــة احلـــــركــــة اجلـــــمــــعـــــويـــــة والــــعـــــمل
اإلنسانياإلنسانيt وتكلف �ا يأتي :

- تــنــظـــيم األعــمــال اإلنــســـانــيــة والــتــضـــامن لــفــائــدة
فئـات الـسكـان احملرومـة ومـتابـعة بـرامج اGـساعـدات التي
tتبادر بها اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني

- تطويـر استـراتيجـيات أعـمال اGسـاعدة  والـنجدة
tعنيةGؤسسات اGنظمات واGباالتصال مع ا

- تــطــويــر اســتـراتــيــجــيــات األعـمــال اجلــواريــة جتـاه
فـــئـــات األشـــخـــاص في وضع اجـــتـــمـــاعي صـــعـب �ـــشـــاركــة
احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويــــةt بـــاالتــــصـــال مع الــــدوائـــر الــــوزاريـــة

واGؤسسات اGعنية.

و تضم ثالث(3) مديريات فرعية :

tــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة احلـركــة اجلــمــعــويـةGــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة احلـركــة اجلــمــعــويـةأ - اGأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- تــرقــيــة احلــركــة اجلــمــعــويــة الــنــاشـطــة فـي اGــيـدان
tاالجتماعي واإلنساني
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- اGـشــاركـة في إعــداد مـشـاريـع الـنـصــوص اGـتـعــلـقـة
tXاألساسية للمستخدم Xبالقوان

- تـنظيم مسابـقات التوظـيف واالمتحانـات اGهنية
tوضمان متابعتها

- اقتـراح كل الـتدابـير الـرامـية إلى تـثمـX وعـقلـنة
 tوارد البشريةGاستعمال ا

- تـــــوجــــيـه ومـــــســـــاعـــــدة اGـــــصــــالـح غـــــيـــــر اGـــــمـــــركــــزة
واGؤسـسـات اGـوضـوعـة حتت الـوصـايـة في مـجـال تـسـيـير

tمستخدميها

- ضمان مـراقبة تـسيـير اGوارد الـبشـرية للـمصالح
اخلارجية وكذا اGؤسسات اGوضوعة حتت الوصاية.

Xـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين الـقـاعـدي وحتـسـGب - اXـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين الـقـاعـدي وحتـسـGب - ا
اGستوى وجتديد اGعلوماتاGستوى وجتديد اGعلوماتt وتكلف �ا يأتي :

Xحتــــديـــد حـــاجـــيــــات الـــتـــكــــوين الـــقــــاعـــدي وحتـــســـ -
tعلوماتGستوى وجتديد اGا

tإعداد برامج التكوين وتقييمها -

- حتــديـد تـخـصـصـات الـتـكـويـن وتـنـظـيم اGـسـابـقـات
tلاللتحاق بالتكوين

- تـقـيــيم أثـر الــتـكـويـن الـقـاعــدي وحتـسـX اGــسـتـوى
وجتديد اGعلومات.

ج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـبـرامج الـتـكـوين ومـتـابـعـتهج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـبـرامج الـتـكـوين ومـتـابـعـته
ومراقبتهومراقبتهt  وتكلف �ا يأتي :

- وضع تـــــرتــــيب دائـم لــــلــــمــــصـــــادقــــة عــــلـى الــــبــــرامج
 tطبقة وتكييفها وحتيينهاGا

- ضــــمــــان مــــتـــــابــــعــــة تــــطــــبــــيـق الــــبــــرامـج واGــــنــــاهج
tومراقبتها

- الــســهـر عــلـى تـطــبــيق بــرامج الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
tXعوقGلألشخاص ا XتخصصGا

- ضــــمــــان تــــنـــاغـم وتــــقــــيـــيـس تــــنــــظـــيـم اGــــؤســــســـات
وســيــرهــا بــتــشــجــيع مــنــاهج الــتــســيــيــر والــبــيــداغــوجــيــة

العصرية اGكيفة والتفاعلية.

اGـاداGـادّة ة 10 : مــديــــريــــة اGـــالـــيـــة والــوسـائل : مــديــــريــــة اGـــالـــيـــة والــوسـائلt وتـكـلف
�ا يأتي :

- تـــقــــيــــيم االحــــتــــيـــاجــــات من االعــــتــــمـــادات اGــــالــــيـــة
لــــتـــســـيــــيـــر اإلدارة اGـــركــــزيـــة واGـــصــــالح غـــيــــر اGـــمـــركـــزة

tؤسسات حتت الوصايةGوا

اGـاداGـادّة ة 9 : :   مـديـرية اGـسـتـخـدمـX والـتـكوينمـديـرية اGـسـتـخـدمـX والـتـكوينt وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعـــداد اخملــطـــطــات والـــبــرامـج في مـــجــال تـــوظــيف
وتــســيــيــر وتــثــمــX اGــوارد الـبــشــريــة وضــمــان تــنــفــيــذهـا

tومتابعتها ومراقبتها

- إعــداد الــبــطــاقــيـــة اGــركــزيــة Gــســتـــخــدمي الــقــطــاع
tوحتيينها

- إعــداد الــدراســات الــتــقــديــريــة لــتــجــديــد حــاجــيـات
tوارد البشريةGالقطاع الكمية والنوعية في مجال ا

tإعداد استراتيجية التكوين اخلاصة بالقطاع -

- إعــداد مــخــطــطــات الــتــكــوين الــســنــويــة واGــتــعـددة
tالسنوات اخلاصة بالقطاع

- الــقــيـام بــدراسـات وبــحــوث في اجملـال االجــتــمـاعي
tتكفل بهمGوالبيداغوجية اخلاصة بفئات األشخاص ا

- اتـخـاذ الـتـدابــيـر واقـتـراح اإلجـراءات الـتي تـرمي
tستخدمي القطاعG هنيةGكـتسبات اGصادقة على اGإلى ا
باالتـصـال مع الـدوائر الـوزاريـة اGـعـنيـةt طـبـقا لـلـتـشريع

tعمول بهماGوالتنظيم ا

- إعـــداد الــــبـــرامج واGــــنـــاهج والــــوســـائـل الـــتـــقــــنـــيـــة
tوالتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها

- ضـمــان الــوصــايــة الــبــيـداغــوجــيــة عــلى مــؤســسـات
التكوين التابعة للقطاع.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اGـــديـــريـــة الـــفــرعــيــة لـلـمـسـتـخـدمـXأ - اGـــديـــريـــة الـــفــرعــيــة لـلـمـسـتـخـدمـtX وتـكـلف
�ا يأتي :

- اGـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة فـي تـــــــقـــــــيـــــــيـم االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات من
tXستخدمGا

tوارد البشرية وتنفيذهGإعداد مخطط تسيير ا -

- إعــداد الــبــطــاقــيـــة اGــركــزيــة Gــســتـــخــدمي الــقــطــاع
tوحتيينها

tضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم -

- اGـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة
tXستخدمGالتي تسير ا

- تــســـيـــيـــر  الـــوظـــائف الـــعـــلــيـــا واGـــنـــاصب الـــعـــلـــيــا
tللقطاع
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- الـــــســــهـــــر عـــــلى نـــــظـــــافـــــة أمالك اإلدارة اGـــــركـــــزيــــة
  tنقولة والعقارية وأمنها واحلفاظ عليها وصيانتهاGا

- تـــوفــــيـــر الــــشـــروط الــــضـــروريــــة لـــلــــســـيــــر احلـــسن
لــلــتـــنــقالت اGــهـــنــيــة وضـــمــان الــتــنـــظــيم اGـــادي لــلــنــدوات

واالجتماعات.

ج - اGــديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيــرج - اGــديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيــرt وتـكـلف
�ا يأتي :

XـتعلقGالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
tالي واحملاسبيGبالتسيير ا

- اقـتراح كل التدابـير اGوجـهة إلى حتسX كـيفيات
tمراقبة التسيير احملاسبي للميزانيات

- مـركزة الوضعيـات احملاسبيـة Gيزانيتي الـتسيير
tوالتجهيز واستغاللها

Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -
tوعقلنة استعمال النفقات العمومية

- ضــمـان مــراقـبــة تـنــفـيــذ مـيــزانـيـات اGــصـالـح غـيـر
اGمـركـزة والهـيـاكل واGـؤسسـات الـتـابعـة لـلـوزارة اGكـلـفة

بالتضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.  

اGــاداGــادّة ة 11 : : يــحـــدد تـــنــظـــيم اإلدارة اGـــركــزيـــة لــوزارة
الــتــضــامـن الــوطــني واألســرة وقــضــايــا اGــرأة في مــكــاتب
بـقـرار مشـتـرك بX الـوزيـر اGـكلف بـالـتضـامن الـوطنــي
واألســــــرة وقـــضــــايــــا اGـــرأةt والــــوزيـــر اGــــكــــلف بــــاGـــالــــيـــة
Xكلـفة بالوظيفـة العموميــة في حدود مكتبGوالـسلــطة ا

(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.

اGـاداGـادّة ة 12 :   :  تـمـارس هـيـاكل اإلدارة اGـركـزيـة لـوزارة
الـتـضامـن الـوطـني واألسـرة وقـضـايـا اGـرأةt علـى هـيـئات
ومـؤسسـات القـطاعt كل هـيكل فـيمـا يخـصهt الصالحـيات
واGـــهــام اGـــســنـــدة إلــيـــهـــا في إطــار األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيــة

والتنظيمية اGعمول بها.

13 :  : تـــلـــغـى أحـــكــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
10-295 اGـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1431 اGـــــوافق 29

نوفمبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة ة  14 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- إعــداد مــيــزانــيــتي الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز لإلدارة
tركزية للوزارة وتنفيذهماGا

- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اGـــالي واحملــــاســـبي
لــلــمـصــالح غــيـر اGــمـركــزة واGــؤسـســات الـتــابــعـة لــلـقــطـاع

tجناعة التسيير Xواقتراح كل التدابير لتحس

tضمان تسيير أمالك القطاع -

- ضــمـان الــتــســيـيــر الــعــقالني لــلـوســائل اGــوضــوعـة
tحتت تصرف القطاع

tضمان صيانة أمالك القطاع واحلفاظ عليها -

- ضــــمــــان ســــيــــر الـــلــــجــــنــــة الــــوزاريــــة لــــلــــصــــفــــقـــات
العمومية.

و تضم ثالث (3) مديريات  فرعية :

أ - اGديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةأ - اGديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةt وتـكلف
�ا يأتي :

tالية السنوية للقطاعGتقييم االحتياجات ا -

- إعــداد مــيــزانــيــتي الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز لإلدارة
tركزية وضمان تنفيذهماGا

- مــركـــزة وإعــداد مــشـــاريع مـــيــزانـــيــتي الـــتــســـيــيــر
والـتـجهـيـز لـلمـصـالح غـير اGـمـركزة واGـؤسـسـات التـابـعة

tاليةGكلفة باGباالتصال مع مصالح الوزارة ا tللقطاع

- ضــــمــــان ســــيــــر الـــلــــجــــنــــة الــــوزاريــــة لــــلــــصــــفــــقـــات
الـعـمـومـيـة والـســهـر عـلى احـتـرام أحـكـام وإجـراءات إبـرام

العقود.

tـديــريـة الـفــرعـيـة لألمـالك والـوسـائل الــعـامـةGـديــريـة الـفــرعـيـة لألمـالك والـوسـائل الــعـامـةب - اGب - ا
وتكلف �ا يأتي :

tمتابعة تسيير أمالك القطاع -

tركزيةGتسيير وسائل اإلدارة ا -

- ضــمـــان الــشــروط اGــاديـــة الــضــروريــة لـــنــشــاطــات
tركزيةGهياكل اإلدارة ا

- حتـــديـــد االحــتـــيــاجـــات اGـــاديــة والـــلـــوازم و وســائل
tركزية وتلبيتهاGاإلدارة ا

- الــســهــر عــلى تــنــفــيــذ إجــراءات ووســائل احملــافــظــة
 tعلى األمالك وصيانتها

tنقولة والعقاريةGجرد ¬تلكات القطاع ا -

- الــــســــهــــر عـــلـى تــــســـويــــة الــــوضــــعــــيـــة الــــقــــانــــونــــيـــة
tللممتلكات والبنايات التابعة للقطاع
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مــهـمــتـهــا الـعــامـةt �ــراقــبـة تــطـبــيق الـتــشـريع والــتـنــظـيم
اGــعـــمــول بــهـــمــاt في قـــطــاع الــتـــضــامن الـــوطــني واألســرة
وقـــضـــايــا اGـــرأة وضــبـط ســيـــر الــهـــيــاكـل اGــركـــزيــة وغـــيــر
اGـــمـــركـــزة واGـــؤســـســـات اGـــوضـــوعـــة حتت وصـــايـــة وزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـتـولى اGفـتـشـية الـعـامةt بـعـنوان الـهـياكل
وكــذا اGـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة الــتـــابــعــة لـــلــقــطـــاع اGــكــلف
بالتضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأةt اGهام اآلتية :
- الــتـــأكـــد من الـــســـيــر الـــعـــادي واGـــنــتـــظم لـــلـــهــيـــاكل
اGــركــزيــة وغــيــر اGـمــركــزة واGــؤســســات اGــوضــوعــة حتت

tالوصاية والوقاية من العجز في تسييرها
- السـهر عـلى احلفـاظ على الـوسائل اGـوضوعة حتت

tتصرفها وعلى استعمالها الرشيد واألمثل
- الـــتــأكــد من تـــنــفــيــذ ســـيــاســات واســتـــراتــيــجــيــات
الــقـطــاع في مــجـال الــتـضــامن الــوطـني وحــمـايــة وتـرقــيـة

tرأة ومتابعتهاGاألسرة وقضايا ا
- الــتــأكــد من تــنــفـيــذ قــرارات الــوزيــر وتــوجــيـهــاته

tومتابعتها
- تـنشيط برامج الـتفتيش وتـنسيقـها باالتصال مع

tعنيةGالهياكل ا
- التأكد من نـوعية اخلدمات والنـشاطات في مجال
الــــتـــضــــامن الــــوطـــنـي جتـــاه الــــفـــئــــات احملـــرومــــة والـــهــــشـــة

tرأة والتنمية االجتماعيةGواألسرة وقضايا ا
- اقــتــراح  كـل تــدبــيــر من شــأنـه أن يــحــسن ويــعــزز
عمل وسـير اGصالح واGـؤسسات اGفـتشة الـتابعة لـلقطاع

وتنظيمها.

�ــكن أن يــطــلب من اGـــفــتــشــيــة الــعــامــةt زيــادة عــلى
ذلكt الــقـيــام �ـهــمـات ظــرفــيـة Gــراقـبــة مـلــفـات مــحـددة أو
وضعـيات خـاصـة أو عرائض تـدخل ضـمن صالحيـات وزير

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

4 :  : تــــتـــدخل اGـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس اGــاداGــادّة ة 
بــــرنــــامج تــــفــــتـــيـش ســــنـــوي تــــعــــده وتــــعـــرضـه عـــلـى وزيـــر

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة ليوافق عليه.

tزيــادة عـلـى ذلك بـصــفـة فــجـائــيـة tو�ـكــنـهــا الــتـدخل
بـــنـــاء عـــلـى طـــلب الـــوزيــــرt لـــتـــقـــوم بـــأيـــة مــــهـــمـــة حتـــقـــيق

ضرورية بفعل وضعية خاصة.

اGاداGادّة ة 5 :  : تتوج كل مهمـة تفتيش أو مراقـبة بتقرير
يـــرســــله اGــــفــــتش الـــعــــام إلى وزيــــر الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

واألسرة وقضايا اGرأة.

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في  مؤرخ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
يـــتـــضـــمن  tيـــتـــضـــمن t2013 ــــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــــوافق اG1434  ا عــام عــام 
تنـظيم اGـفـتشـية الـعامـة لـوزارة التـضامن الـوطنيتنـظيم اGـفـتشـية الـعامـة لـوزارة التـضامن الـوطني

واألسرة وقضايا اGرأة وسيرها.واألسرة وقضايا اGرأة وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

tأعضاء 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

tالوزارات
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-296 اGؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
واGــتـضــمن تــنـظــيم اGــفـتــشــيـة الــعـامــة لــوزارة الـتــضـامن

tالوطني واألسرة وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اGؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-135 اGؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 واGـــــتــــــضـــــمـن تـــــنــــــظـــــيـم اإلدارة اGـــــركــــــزيـــــة لـــــوزارة

tرأةGالتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGـاداGـادّة األولى  : ة األولى  : يـحدد هـذا اGـرسوم تـنـظيم اGـفـتشـية
الـعامة لوزارة الـتضامن الـوطني واألسرة وقـضايا اGرأة

وسيرها.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اGـــادة 17 من اGـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اGـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 واGذكـور أعالهt تـكلف

اGفـتشيـة العامـةt اGوضوعة حتـت سلطة الـوزير في إطار
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة

- مـراقـبـة سـيـر اGـؤسـسـات اGـتـخـصـصـة الـعـمـومـيـة
واخلــاصــةt اGـــســتــقــبـــلــة لألطــفــال واGـــراهــقــX واألشــخــاص
اGـعوقX واألشـخاص اGـسنX واألشـخاص في شدة أو في

tوضع اجتماعي صعب

- مـراقــبــة سـيــر مـؤســســات االسـتــقــبـال الــعــمـومــيـة
واخلــاصـةt ذات الــطـابـع االجـتــمـاعيt الــتي تــقـدم الــتـربــيـة

tXتخصصGوالتعليم ا

tمـراقــبـة تــنـفـذ بـرامج حــمايـة وترقـية األســـرة -
ال سـيمـا اGرأة والـطفـولــة واGـراهقـــة فـــي وضعـية هـشـة
أو في وضع اجـتمـاعي صعبt وكذا بـرامج التـضامن جتاه

tالشباب ومتابعتها

- مراقبة تنفيذ البرامج اGتعلقة بقضايا اGرأة.

اGــاداGــادّة ة 8 :  : يـــنـــشط اGـــفـــتش الـــعـــام نـــشـــاطـــات أعـــضــاء
اGــفــتــشــيــة الــعــامــة ويــنــسـقــهــاt و�ــارس عــلــيــهـم الــســلــطـة

السلّمية.

.XفتشGا Xهام بGيوافق الوزير على توزيع ا

9 :  : يـــفـــوض إلـى اGـــفـــتـش الـــعـــام اإلمــــضـــاء في اGــاداGــادّة ة 
حدود صالحياته.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تـــلــغــــى أحـكــام اGـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
10-296 اGـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1431 اGـــــوافق 29

نوفمبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

يتعX على اGـفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن
نشاطات اGفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.

اGاداGادّة ة 6 :  : تـلزم اGـفتـشيـة العـامة بـاحلفـاظ على سـرية
اGعـلومـات والوثـائق التي تـتولى تـسيـيرهـا أو متـابعـتها
أو تـطـلع عــلـيـهـا وبــتـجـنب أي تــدخل في تـسـيــيـر اGـصـالح
التي تقـوم بتفـتيـشهاt ال سـيمـا باالمتـناع عن أي أمر من
شـــأنـه اGــســـاس بـــاالخـــتــصـــاصـــات اGــوكـــلـــة Gـــســؤولـي هــذه

اGصالح.

يـــخـــول اGـــفـــتـــشـــون احلق فـي احلـــصـــول عـــلى جـــمـــيع
اGــعـلــومـات والـوثــائق الـضــروريـة لـتــنـفـيــذ مـهـمــتـهم وفي

طلبهاt ويجب عليهم حيازة تكليف �همة للقيام بذلك.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : يـــشــرف عـــلـى اGــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لــوزارة
الــتــضــامن الــوطــني واألســرة وقــضــايــا اGــرأة مــفـتـش عـام

يساعده ثمانية (8) مفتشX يكلفون �ا يأتي :
- مــراقــبـة مــدى تــنـفــيــذ بـرنــامج عــمل الــوزارة عـلى

tستوى احملليGا
- القـيام بالـتحقـيقـات اإلدارية واستـغالل العرائض

tعنيةGديريات اGذات الصلة با
- اقــــتـــراح أي تــــدبـــيــــر مـن شـــأنـه أن يـــحــــسن ســــيـــر
هــــيــــاكل اإلدارة اGــــركــــزيــــة واحملـــــلــــيــــة واGــــؤســــســــات حتت

tالوصاية على الوزير
- مــراقـــبــة تــنـــفــيــذ الـــبــرامج االجــتـــمــاعــيـــة وأجــهــزة
tXعوقGوجهة لألشخاص اGهني اGاإلدماج االجتماعي وا

- مــراقـبـة تـنــفـيـذ تــراتـيب اGـســاعـدات االجـتــمـاعـيـة
tوجهة للفئات احملرومة وبرامج التنمية االجتماعيةGا

tمـراقــبــة تـنــفـيــذ بــرامـج احلـمــايـة االجـتـماعـية -
ال ســـيــمـــا في مــجـــال االســتـــفــادة من  اخلـــدمــات الــعـالجــيــة
الــطــبـــيــة لــفــائــدة األشـــخــاص احملــرومــX غــيـــر اGــؤمن لــهم

tاجتماعيا

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
رئيس دراسات باGديرية العامة لإلصالح اإلداري.رئيس دراسات باGديرية العامة لإلصالح اإلداري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــسّــيــد شــــريف ربــــيــةt بــصــفــتــه رئــيــســــا لــلــدّراســـات
لــدى اGدير العامّ لإلصالح اإلداريt إلحالته على التّقـاعد.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

.Xللحرس البلدي في واليت Xمندوب.Xللحرس البلدي في واليت Xمندوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى األولى
عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مـــــارس ســـــنـــــة 2013 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـسّــيـدين اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتـهــمـا مــنـدوبـX لــلـحـرس

: Xاآلتيت Xالبلدي في الواليت
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بــصـــفـــتـــهم مـــديـــرين لـــلـــشــؤون
الــديــنـــــيــة واألوقـــــاف في الـــواليــــات اآلتـــــيــةt إلحــالــتــهم

على التقـاعد :
tفي والية أم البواقي tابراهيم طورش -

tفي والية بجاية tأرزقي أيوب -
- السبتي عبادليt في والية الطارف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـهـاء مـهـام بــوزارة الـتـضـامن الـوطـني واألسـرة -إنـهـاء مـهـام بــوزارة الـتـضـامن الـوطـني واألسـرة -
سـابقـا.سـابقـا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــسّـــيــدتـــX اآلتي اســمـــاهن بـــوزارة الــتـــضــامن الـــوطــني

واألسرة - سابقاt إلحالتهن على التّقـاعد :
- تــــركــــيــــة ديبt بــــصــــفــــتـــهــــا مــــكــــلّــــفــــة بــــالــــدّراســـات

tوالتلخـيص
- الـعـالــيـة حـمـزةt بــصـفـتـهــا مـديـرة حلـمــايـة وتـرقـيـة

الطفولة واGراهقة وبرامج التضامن جتاه الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّــيــد عــبــد اGــالك جــاعـفــرt بــصــفــته مــكـلّــفــا بــالــدّراسـات
tوالـتلخيـص بوزارة التضـامن الوطني واألسـرة - سابقا

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اGدير اجلهوي للتجارة بسعيدة.اGدير اجلهوي للتجارة بسعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــوجــب مــــــرســـــــوم رئـــــــاســـيّ مـــــــؤرّخ فـــي 15
جــمـادى األولـــى عـــام 1434 اGــوافــق 27 مــــارس ســنــة

tفي والية بجاية tمحند السعيد عيسات -

- جــلـــــول نـــعــمــــــاويt في واليــــة الـــنــعــامــــةt بــنــــاء
على طلبـه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائبة مدير باGديرية العامة للجمارك.نائبة مدير باGديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
اآلنـسـة حـنـان بن يـعـقـوبt بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـدراسـة
االجـتـهـاد الـقضـائي في اGـادّة اجلـمـركـيـة باGـديـريـة الـعـامة

للجماركt بناء على طلبها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّـيـد حـامـد سالمt بـصـفته رئـيـسـا لـلـدّراسـات بـالـديوان

الوطني لإلحصائياتt إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــب مـــــــرســــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــؤرّخ فـي 15
جـــــمــــــادى األولــى عـــــام 1434 اGــــــوافــق 27 مــــارس ســــنـــة
2013 تــــنـــهـى مـــهــــام الـــسّــــيـــديـن اآلتي اســـمــــاهـــمــــا بـــوزارة

الـشؤون الـديـنيـة واألوقـافt لتـكلـيف كل مـنـهمـا بـوظيـفة
أخـرى :

- أعــــــمـــــر رزقـيt بــــــصــــــفـــــتـه مــــــديــــــرا لــــــلــــــدّراســــــات
tالقانـونـية والتعـاون

- مـــحـــنــــد أوإديـــر مــــشـــنــــانt بـــصــــفـــتـه نـــائـب مـــديـــر
للتعلــيم القــرآني.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــــديـــــر مــــركـــــز الــــبـــــحث الـــــعـــــلــــمـي والــــتـــــقـــــني فيمـــــديـــــر مــــركـــــز الــــبـــــحث الـــــعـــــلــــمـي والــــتـــــقـــــني في

التحاليل الفيزيائية والكيميائية.التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــسّـيــد إبــراهــيم يــوسـف مـكـالتيt بــصــفــته مــديــرا Gــركـز
الــبــحث الـــعــلــمي والـــتــقــني فـي الــتــحــالـــيل الــفــيـــزيــائــيــة

والكيميائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بجامعة باتنة.نائب مدير بجامعة باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــسّـــيـــد صــالح بـــوبـــشــيشt بـــصــفـــته نـــائب مـــديــر مـــكــلّـــفــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال
والــتـــظــاهــــرات الــعـــلــمـــيـــة بــجـــامــعـــــة بــاتـــنـــةt لــتـــكــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام بجامعة سطيف - سابقا.إنهاء مهام بجامعة سطيف - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
tالــسّـــادة اآلتــــيــة أســمــــاؤهم بــجــامــعــة ســطــيف - ســابــقــا

لتكليفهم بوظائف أخرى :

- لــــــزهـــــر رحــــــمـــــانـيt بــــــصـــــفـــــتـه عــــــمـــــيــــــدا لـــــكــــــلـــــيـــــة
tالتكنولوجيا

- عــبــد الــهــادي قــشيt بــصــفــته عــمـيــدا لــكــلــيــة عــلـوم
tالطبيعـة واحليـاة

tبصفته عميدا لكلية العلوم tمصطفى معماش -

- صـــالح صـــاحليt بـــصـــفـــته عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلــوم
tاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

t2013 تـــــنــــــهـــى مـــــهــــــام الــــــســـــــيّـــــد مــــــيــــمــــون بـــوراس

بـــصـــفـــتــه مــديــرا جــهــويــا لــلــتــجــارة بــســعــيــدةt لــتــكــلــيــفه
بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مديرين للتجارة في الواليات.إنهاء مهام مديرين للتجارة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّــادة اآلتـــيـة أسـمـــاؤهم بـصـفـتــهم مـديــرين لـلـتـجـــارة

في الواليات اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخرى :

tفي والية األغواط tالساسي بيتر -

tفي والية بومرداس tعز الدين عيسات -

tفي والية تندوف tناصر بن مناع -

tفي والية تيبازة tجمال الدين لقمش -

- أحمد بلعربيt في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــب مــــــــرســــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــؤرّخ في 15
جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2013
تـــــنـــــهـــى مـــهــام الـــسّـــيـــد بـن عــــودة بــن مـــهـــرةt بـــصـــفـــتـه
مــديـــــرا لــلــتــجـــــارة في واليــة عــX تــمـــوشــنتt لــتـــكــلــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــكـلمــكـلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيمراسـات والــتـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيم

العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمــــــــوجـــب مــــــــرســــــــوم رئـــــــــاســيّ مـــــــؤرّخ في 15
جـــــمــــــادى األولــى عــــــام 1434 اGــــــوافـق 27 مــــارس ســــنــــة
2013 تـنـهـىt ابـتـداء مـن 9 أكـتــوبـر سـنـة t2012 مــهــام

الــــسّــــيــــد خلـــضــــر بــــلـــعــــزt بــــصــــفـــتـه مـــكــــلّــــفـــا بــــالــــدّراســـات
tوالــتـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحـث الـعــلـمي

بسبب الوفاة.
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- عـــبـــد الـــكـــر¨ بـن يـــعـــيشt بـــصـــفـــته مـــديـــرا Gـــعـــهـــد
tالبصريات وميكانيك الدقة

- عـــلي شـــوقـيt بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا Gـــعـــهــــد الـــهـــنـــدســـة
tعمارية وعلوم األرضGا

- مـــحــمــد مـــصــطــفــايt بـــصــفــته نـــائب مــديــر مـــكــلّــفــا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

tوالبحث العلمي

- الـــعـــربي مـــقـــرانيt بـــصــفـــتـه نــائـب مــديـــر مـــكـــلّـــفــا
tبالتنمية واالستشراف والتوجيه

- داود حــــرز الــــلـهt بــــصــــفــــتـه نــــائب مـــــديــــر مــــكــــلّــــفــــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

والتظاهرات العلمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــسّــيــد مــيــلـــود ســفــاريt بــصــفــته عــمـــيــدا لــكــلــيــة الــعــلــوم
t اإلنــســـانــيــة واالجــتــمـــاعــيــة بــجـــامــعــة ســطـــيف - ســابــقــا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 تـتضـمt تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّـيـد بـلــعـبـاس يـعـقــوبيt بـصـفـته عــمـيـدا لـكـلــيـة الـعـلـوم

بجامعة وهرانt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
السّيـد خالد ملكـميt بصفته عـميدا لكـلية العلـوم الدقيقة

وعلوم الطبيعة واحلياة بجامعة بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـــسّــيـــد غــمـــاري طــيـــبيt بـــصـــفــته عـــمـــيــدا لـــكــلـــيــة اآلداب
والـــلــغـــات والــعـــلــوم االجـــتــمـــاعــيـــة واإلنــســـانــيـــة بــجـــامــعــة

معسكرt لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة العالقات مع البرGان.بوزارة العالقات مع البرGان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
tانGالـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـما بـوزارة الـعالقـات مع الـبـر

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
tبصفته مديرا لإلدارة العامة tعبد احلميد زكور -
- مــراد حــامــديt بــصــفــتـه مــديــرا لــلــدّراســات بــقــسم

التعـاون والدّراسـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــر اGـــعــهـــد الــوطـــني اGــتـــخــصـص في الــتـــكــوينمـــديــر اGـــعــهـــد الــوطـــني اGــتـــخــصـص في الــتـــكــوين
اGــــهــــنــي لـــلـــفـــنـــــون والـــــصــنـــاعـــــة اGــطــبــعـــــيــةاGــــهــــنــي لـــلـــفـــنـــــون والـــــصــنـــاعـــــة اGــطــبــعـــــيــة

ببئر مـراد رايس (اجلزائر).ببئر مـراد رايس (اجلزائر).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّــيـد عــبـد الــرحـمــان لــعـزونيt بــصـفــته مـديــرا لـلــمـعــهـد
الــــوطــــنـي اGــــتــــخـــصـص في الــــتــــكــــوين اGــــهــــنـي لــــلــــفــــنـــون

والصناعة اGطبعية ببئر مراد رايس (اجلزائر).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــرين عـــامـــX لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــX لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
Xالـــسّــــادة اآلتـــــيــة أســـمـــــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم مـــديـــرين عـــامــ
لـــدواوين الـــتــرقـــيـــة والــتـــســيـــيــر الـــعـــقــاري في الـــواليــات

اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخرى :
tفي والية باتنة tفاضل عصادي -

tفي والية تامنغست tعبد الله الكمال إيدار -
tفي والية جيجـل tمراد زوايدية -

tفي والية سطيف tمحمد الهادي بوسبولة -
tفي والية معسكر tبن عالل ضربان -

- رشيد زايديt في والية غرداية.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
اGديـر الـعاماGديـر الـعامّ لـلصـنـدوق الوطـني لتـرقـية مـبادرات لـلصـنـدوق الوطـني لتـرقـية مـبادرات

الشباب واGمارسات الرياضية.الشباب واGمارسات الرياضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــــسّـــيــــد عــــبـــد الــــرزاق ســـبــــقــــاقt بـــصــــفــــته مــــديـــرا عــــامـــا
لــــلـــــصـــــنــــدوق الـــــوطـــــني لـــــتــــرقـــــيــــة مـــــبـــــادرات الــــشـــــبــــاب

واGمارسات الرياضيةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير الشباب والرياضة في والية بشار.مدير الشباب والرياضة في والية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الــــسّـــيــــد نـــور الــــدين أودنـيt بـــصــــفـــته مــــديـــرا لــــلـــشــــبـــاب

والرياضة في والية بشارt بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
اGدير العاماGدير العامّ للـبريد بوزارة البريـد وتكنولوجيات للـبريد بوزارة البريـد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 27 مـارس سنة 2013 تنـهى مهام
الـسّيد مـيكائـيل كمـيل طيارt بـصفتـه مديرا عـاما للـبريد
بـوزارة البريد وتـكنولـوجيات اإلعالم واالتـصالt إلحالته

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XــعــيـXيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ tيــتـضــم t2013 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةGــوافق اGا

بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهـم بــــوزارة الـــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقــاف :

- مــــحــــنــــد أوإديــــر مــــشــــنــــانt مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات
tوالتلخــيص

tمديرا إلدارة الوسائل tأعمر رزقي -
- عــــــبــــــد الــــــرزاق ســــــبــــــقــــــاقt مــــــديــــــرا لــــــلــــــدّراســـــات

القـانـونـية والتعــاون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا
مـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن فيمـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن في

الواليات.الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم مــديــرين لــلــنــشــاط االجــتــمــاعي

والتضامن في الواليات اآلتية :
tفي والية الشلف tصالح بوعبد الله -

tفي والية تبسة tمسعود صولي -
- ميلود أيالسt في والية النعامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا

اGدير اجلهوي للتجارة بسعيدة.اGدير اجلهوي للتجارة بسعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد عـــز الـــدين عـــيــــســـاتt مـــديـــرا جـــهـــويـــا لـــلـــتـــجـــارة

بسعـيدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

تعيX مديرين للتجارة في الواليات.تعيX مديرين للتجارة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الــسّـادة اآلتـيـة أســمـاؤهم مـديــرين لـلـتــجـارة في الـواليـات

اآلتــية :
tفي والية األغواط tناصر بن مناع -

tفي والية بومرداس tجمال الدين لقمش -
tفي والية تيبازة tالساسي بيتر -

- أحمد بلعربيt في والية عX تموشنت.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
Xالسّيـدان اآلتي اسمـاهمـا مديرين لـلتـجارة في الـواليت

: Xاآلتيت

tفي والية اجلزائر tميمون بوراس -

- بن عودة بن مهرةt في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا
مـــديـــر اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة اGـــتـــعـــددة الـــتـــقـــنـــيــاتمـــديـــر اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة اGـــتـــعـــددة الـــتـــقـــنـــيــات

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـسّـيد جـمـال حـمانـةt مـديرا لـلـمـدرسة الـوطـنـية اGـتـعددة

التقنيات بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XــعــيـXيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ tيــتـضــم t2013 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةGــوافق اGا

بجامعـة سطيف بجامعـة سطيف 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن

السّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة سطيف 1 :

- داود حـــرز الـــلهt نـــائب مـــديـــر مــكـــلّـــفـــا بـــالـــتــكـــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اGـتواصل

tوالشهادات والتكوين العالي في التدرج

- مــحـمــد مـصـطــفـايt نـائـب مـديـر مــكـلّـفــا بـالــتـكـوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

tالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج

- عــــبــــد الــــكـــــر¨ بن يــــعــــيشt نـــــائب مــــديــــر مــــكــــلّــــفــــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

tوالتظاهرات العلمية

- الــعــربي مـقــرانيt نــائب مــديــر مـكــلّــفـا بــالــتـنــمــيـة
tواالستشراف والتوجـيه

tعميدا لكلية العلوم tمصطفى معماش -

- عــــبــــــد الـــــهـــــــادي قــــشيt عــــمــــيــــدا لــــكــــلــــيــــة عــــلــــــوم
tالطبيعــة واحليـاة

tعميدا لكلية التكنولوجيا tلزهر رحماني -

- صـالح صـاحليt عــمـيـدا لــكـلـيـة الــعـلـوم االقــتـصـاديـة
tوالتجارية وعلوم التسيير

- علي شوقيt مديرا Gعهد اGعمارية وعلوم األرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا

األمX العاماألمX العامّ جلامعة سطيف  جلامعة سطيف 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـــسّــيـــد عــبـــد الــسالم مـــراد جتــاريt أمـــيــنـــا عــامـــا جلــامـــعــة

سطيف 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1434
Xـن تـــعـــيــXتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tتـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـسّيـد مـيـلـود سـفـاريt عـمـيـدا لـكلـيـة الـعـلـوم االجـتـمـاعـية

واإلنسانية بجامعة سطيف 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـسّــيـد بـلـعـبـاس يـعـقـوبيt عـمـيـدا لـكـلـيـة الـعـلـوم الـدقـيـقـة

والتطبيقية بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد صـالح بـوبـشيـشt عمـيـدا لـكـلـيـة العـلـوم اإلنـسـانـية

واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
السّيد غـوتي جلوليt عـميدا لـكلية الـعلوم والـتكنـولوجيا

بجامعـة سعـيدة.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XــعــيـXيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ tيــتـضــم t2013 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةGــوافق اGا

بجامعـة معسكر.بجامعـة معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما بجامعة معسكر :
- عـــبــــد الـــرحـــمــــان شـــنــــيـــنـيt نـــائـب مـــديــــر مـــكــــلّـــفـــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

tوالتظاهرات العلمية
- غـمــاري طـيــبيt عـمــيـدا لــكـلــيـة الــعـلــوم اإلنـســانـيـة

واالجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XــعــيـXيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ tيــتـضــم t2013 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةGــوافق اGا

بوزارة العالقات مع البرGان.بوزارة العالقات مع البرGان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما بوزارة العالقات مع البرGان :
- عبد احلميـد زكورt رئيسا لقسم تنسيق العالقات

tانGمـع البـر
- مراد حامديt مديرا لإلدارة العامة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا

نائب مدير بوزارة السنائب مدير بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد مـــعـــاذ إتـــيمt نـــائب مـــديـــر لـــلـــتـــنـــظـــيـم والـــشــؤون

القانونية واGنازعات بوزارة السّكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ خ في في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XتـــعـــيــXيـــتـــضـــميـــتـــضـــمّـن ـن تـــعـــيــ t t2013 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةGــــوافق اGا
مـــديــرين عـــامـــX لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــX لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2013 يــــعـــــيّن
السّادة اآلتية أسـماؤهم مديرين عامـX لدواوين الترقية

والتسيير العقاري في الواليات اآلتـية :
tفي والية الشلف tمراد زوايدية -
tفي والية باتنة tرشيد زايدي -

tفي والية جيجـل tمحمد الهادي بوسبولة -
tفي والية سطيف tفاضل عصادي -
tفي والية وهران tبن عالل ضربان -

- عبد الله الكمال إيدارt في والية غرداية.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 23  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اGـــــوافق اGـــــوافق 6 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة t2013 يــــحـــــدt يــــحـــــدّد طـــــبــــيـــــعــــةد طـــــبــــيـــــعــــة
االختبـارات وكيفـيات تـنظيم االمـتحـانات اGهـنيةاالختبـارات وكيفـيات تـنظيم االمـتحـانات اGهـنية
وسـيرها للـترقية إلى رتـبة طبيب نـقيب وطبيبوسـيرها للـترقية إلى رتـبة طبيب نـقيب وطبيب

رائد وطبيب مقدم للحماية اGدنية.رائد وطبيب مقدم للحماية اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعامّ للحكومة Xإن األم
tووزير الداخلية واجلماعات احمللية

tستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

tتمّمGعدّل واGا tXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 66-146 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بالـتـعـيـX في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

tؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اGؤرّخ
في أوّل ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 6 مـــارس ســـنــة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

tدنيةGلألسالك اخلاصة باحلماية ا XنتمGا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادّة 122 من اGرسوم
الـتـنـفـيذي رقـم 11-106 اGـؤرّخ في أوّل ربـيع الـثـاني عام
1432 اGــوافق 6 مــارس ســنـة 2011 واGــذكــور أعالهt يــحــدد

هـــذا الـــقـــرار طـــبـــيـــعـــة االخـــتـــبــــارات وكـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم
االمـتـحانـات اGـهـنيـة وسـيـرهـا للـتـرقـية إلى رتـبـة طـبيب

نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية اGدنية.

2 :  : يــتـم فــتـح االمــتــحـــانـــات اGـهــنـــيــة بــقـــرار اGـاداGـادّة ة 
.Xمـن السلطــة التي لها صالحية التعي

يـــجب أن يـــنــشـــر قــرار فـــتح االمـــتــحـــانــات اGـــهــنـــيــة
اGــــذكـــــورة في الـــــفــــقــــرة أعـاله في شــــكـل إعالن عـن طــــريق

ملصقات داخلية.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـX أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واGــنــظــمــة اGــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامل الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : تــتـــخــذ اإلدارة إجــراءات اإلشـــهــار لــقـــائــمــة
اGــــوظـــفـــX الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
لـلـمــشـاركــة في االمـتـحـــانـات اGـهـنــيــةt في أمـاكن الـعـمـل

في الوقت اGناسب مع تبليغ اGعنيX فرديا.

يــتــعـX عــلى اGــوظــفـX اGــعــنــيـX الــقــيــامt خالل مـدة
الــعــشــرة (10) أيـــام الــتي تــلي عــمــلــيـــة الــتــبــلــيغt بــتــأكــيــد

مشاركتهم في االمتحان اGهني كتابيا.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 :  : تــــــتـــــضــــــمــن االمــــــتـــــحـــــــانــــــات اGــــــهـــــنــــــــيـــــة
االختبارات اآلتــية :

رتبـة طبيب نقيب للحماية اGدنية :رتبـة طبيب نقيب للحماية اGدنية :

t(2) ـدة سـاعـتـانGا t1 - اخـتـبـار في الــثـقـافـة الـعــامـة
t(1) عـامـلGا

2 - اخــتـــبــار في دراســـة حــالـــة حــول االســـتــعـــجــاالت
t(3)عاملGا tدة أربع (4) ساعاتGا tوالوقاية الصحية

3 - اخــــتـــبــــــار تــــطـــبــــيـــقـي في االخــــتـــصـــــــاصt اGـــدة
t(2) عـامـلGا t(1) ساعــة

رتبـة طبيب رائد للحماية اGدنية :رتبـة طبيب رائد للحماية اGدنية :

t(2) ـدة سـاعـتـانGا t1 - اخـتـبـار في الــثـقـافـة الـعــامـة
t(1) عـامـلGا

2 - اخـتبار في دراسـة حالة حـول التنـظيم واإلمداد
t(3) عاملGا tدة أربع (4) ساعاتGا tفي حالة كارثة

3 - اخـتــبــار في الــتـشــــريــع والــتـنــظــــيم الــــوطـني
t(2) عـامـلGا t(2) دة ساعتانGا tيدان الطبيGفي ا

رتبـة طبيب مقدم للحماية اGدنية :رتبـة طبيب مقدم للحماية اGدنية :

t(2) ـدة سـاعـتـانGا t1 - اخـتـبـار في الــثـقـافـة الـعــامـة
t(1) عـامـلGا

2 - اخـتــبــار حــــــول اسـتــــراتـيــجـــيــة االسـتــجــابــــة
tفي احلـالــــة االسـتــثـنــائـــيــة واالسـتــعـجــــاالت والـكـــوارث

t(3) عاملGا tدة أربع (4) ساعاتGا

3 - اخـتـبـار في االتـصـال الـعـمـليـاتـيt اGـدة سـاعـتان
t(2) اGعـامـل (2).

اGـــــــــــــــاداGـــــــــــــــادّة ة 6 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اGذكورة أعاله تعد إقصائية.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـعــتــبـر نــاجـحــX نـهــائــيـا في االمــتـحــانـات
اGـهـنيـةt فـقط اGتـرشـحون الـذين حتـصلـوا عـلى معـدل عامّ
يـــســـاوي أو يـــفــوق 20/10 حــسـب درجــة االســـتـــحـــقــاق وفي

حدود اGناصب اGالية اGراد شغلها.

اGاداGادّة ة 8 :  : تضبط قائمة اGترشحX الناجحX نهائيا
في االمتـحـانـات اGـهنـيـة من طـرف جلـنـة القـبـول الـنـهائي

اGذكورة في اGادّة 9 أدنـاه.

تـــكـــون الـــقـــائـــمــة مـــحل نـــشـــر عـــلى مـــســـتـــوى مـــركــز
االمتحان واإلدارة اGستخدمة.

اGاداGادّة ة 9 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :
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- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¬ــثــلــهـا
tاخملوّل قـانـونـا

tكلّف بالصّحةGثل الوزير ا¬ -

- ¬ثل السلطة اGكلفة بالوظـيفة العمومية.

10 :  : يـــجب عـــلى مـــســـؤول اGـــؤســـســـة اGـــؤهـــلـــة اGــاداGــادّة ة 
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيt ال سيّما الوثائق اآلتـية :

tنسخة من مواضيع االختبارات -

tواضيعGنسخة من محضر فتح أظرفة ا -

tنسخة من محضر سير االختبارات -

- نسخة من كشف نقاط االختبارات. 

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
tـنـصب تـعـيـينـه في أجل أقـصاه خـمـسـة عـشر (15) يـوما�
tـهنيGابـتـداء من تاريـخ تبـلـيغه بـالـنجـاح في االمـتحـان ا
يفـقـد حـقــه في الـنـجـــاح ويـعـــوض بـاGـتـــرشح الـذي يـليه

في القائمة االحتياطية حسب درجة الترتيب.

اGــاداGــادّة ة 12 :  : يــجـب عــلى اGـــتــرشــحـــX لــلــمـــشــاركــة في
االمتـحانـات اGهـنـية اGـنصـوص علـيهـا في هذا الـقرارt أن
يــسـتـوفــوا مـســبـقـا جــمـيع الــشـروط الـقــانـونــيـة اGـطــلـوبـة
لاللــــتـــحـــاق �ــــخـــتـــلـف الـــرتب الــــتـــابـــعــــة ألسالك األطـــبـــاء
الـضــبـاط لـلـحـمـايــة اGـدنـيـة الـتي حـددتــهـا أحـكـام اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-106 اGؤرّخ في أوّل ربـيع  الثـاني عام

1432 اGوافق 6 مارس سنة 2011 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 صـــفـــر عــــام 1434 اGــوافــق 6
يناير سنة 2013.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1434
15 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة t2013 يـــحــدt يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم اGــوافــق اGــوافــق 
الـداخـلـي لـلـمـدرسـة الــوطـنـيـة Gـســتـخـدمي أمـانـاتالـداخـلـي لـلـمـدرسـة الــوطـنـيـة Gـســتـخـدمي أمـانـات

الضبط.الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعامّ للحكومة Xإنّ األم
tحافظ األختام tووزير العدل

tاليّةGووزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عـــام 1433 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صفــر عـام 1424 اGوافق 28 أبريل سنة 2003 الذي

tدير العامّ للوظيفة العموميةGيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اGؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

tحافظ األختام tالذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-240 اGؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اGــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واGتضمّن إعادة تنـظيم اGدرسة الوطنيـة لكتابة الضبط

tوتسييرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 25 من اGـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 11-240 اGــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اGـوافق 10 يـولـيــو سـنـة 2011 واGـذكـور أعالهt يــهـدف هـذا
الـــقـــــرار إلى حتــــديــــد الــتـــنـــظــــيم الـــداخــــلي لـــلــمـــدرســــة
الـوطــنـــيـة Gــسـتـخــــدمي أمــانـــات الـضـبـطt والـتي تــدعى

في صلب النص "اGدرسة".

tـــــديــــــرGــــدرســــــة حتـت ســـــلـــــطــــــة اGـــــادّة ة 2 :  : تـــــضـم اGـــــاداGا
الهياكـل اآلتـية :



10 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3820
21 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

tاألمانة العامة -
tتخصصGديرية الفرعية للتكوين اGا -

- اGــــديـــــريـــــــة الـــفـــــرعــــــيــــة لــــلــــتــــكــــوين اGــــســــتــــمـــــر
tعـارفGوجتــديــد ا

tديرية الفرعية للتربصاتGا -
- اGلحقــات.

اGاداGادّة ة 3 :  : تضم األمانة العامة خمس (5) مصالح :

* مصلحة اGوظفX والتكوينt* مصلحة اGوظفX والتكوينt وتكلّف �ا يأتي :
tواألساتذة Xهني للمستخدمGسار اGتسيير ا -

tمستواهم Xوحتس XستخدمGتكوين ا -
tXتسيير الشؤون االجتماعية للمستخدم -

- إعــداد وتـنــفـيــذ اخملـطط الــسـنــوي لـتــسـيــيـر اGـوارد
tالبشـريـة للمدرسـة

- إعـــــداد وتــــــنـــــفــــــيـــــذ اخملــــــطط الــــــســـــنــــــوي لـــــتـــــكــــــوين
مستخدمي اGدرسة.

: (2) Xوتضم قسم
tXستخدمGقسم تسيير ا -

- قسم التكوين.

* مصلحة اGيزانية واحملاسبةt * مصلحة اGيزانية واحملاسبةt وتكلّف �ا يأتي :
- إعـــــداد اGـــــيــــزانــــــيــــة الــــتــــقـــــديـــــريـــــة واعــــتــــمــــادات

tالتسيير والتجهـيز
tيزانيةGتسيير عمليات ا -

tمسك احملاسبة -
tحتضير احلساب اإلداري للمدرسة -

- تسيير عمليات النشاطات الثانوية.
: (2) Xوتضم قسم
tيزانيةGقسم ا -
- قسم احملاسبة.

tمــــصـــــلــــحـــــــة الــــوســـــائـــل الـــــعــــامــــــة واإلعالم اآللي *tمــــصـــــلــــحـــــــة الــــوســـــائـــل الـــــعــــامــــــة واإلعالم اآللي *
وتكـلّف �ـا يأتي :

tعدات واألثاث والتجهيزاتGاقتناء ا -

- تعـمـيم استـعـمال اإلعالم اآللي وتـرقـية تـطـبيـقاته
tفي مجاالت التسيير البيداغوجي واإلداري والوثائقي

- صــــيــــانـــــة اGــــبــــاني والــــتــــجــــهــــيــــزات واGــــســــاحــــات
tاخلضـراء للمدرسـة

tتسيير حظيرة السيارات وصيانتها -
- أمن اGمتلكات والتجهيزات والوسائل العامة.

وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tقسم الوسائل العامة -

tقسم اإلعالم اآللي -
- قسم الصيانة واألمن.

* مصلحة اإليواء واإلطعامt * مصلحة اإليواء واإلطعامt وتكلّف �ا يأتي :
- تــــوفــــيــــر الــــشــــروط الــــضــــروريــــة إليــــواء وإطــــعــــام

tونقلهم XتربصGا
- تــنـفــيـذ بـرامج الــنـشــاطـات الـثــقـافــيـة والـريــاضـيـة

tللمدرسـة
Xــــتـــــابـــــعــــة الـــــصـــــحـــــيــــة لـــــلـــــمــــتـــــربـــــصــــGضـــــمـــــان ا -

.XستخدمGوا
وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tقسم اإليواء واإلطعام -
tتابعة الصحيةGقسم ا -

- قسم النشاطات الثقافية والرياضية.

* مصلحة الوثائق واألرشيفt * مصلحة الوثائق واألرشيفt وتكلّف �ا يأتي :
- تــــــــقـــــــديــــــر احـــــــتــــــيــــــاجــــــات اGـــــــدرســــــة مـن اGــــــراجع

tواقتنائها
tتسيير الرصيد الوثائقي واحملافظة عليه -

tالتكفل باألرشيف واستغالله واحملافظة عليه -
- اإلشـــراف عـــلى أعـــمـــال الـــنـــشـــر والـــطـــبع وتـــوزيع

اGنشـورات.

وتضم ثالثة (3) أقسـام :
tكتبة والوثائقGقسم ا -

tقسم النشر والطبع والتوزيع -
- قسم األرشيف.

اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  : تـــــضم اGـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعــــيـــــة لـــــلـــــتـــــكـــــوين
اGتخصص خمس (5) مصالح :

tــــســـــــابــــقـــــــاتGمــــصــــلـــــحــــــــة االمـــــتــــحــــــانــــــــات وا *tــــســـــــابــــقـــــــاتGمــــصــــلـــــحــــــــة االمـــــتــــحــــــانــــــــات وا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :
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tهنيةGسابقات واالمتحانات اGبرمجة ا -
- وضع اGـــعــلـــومــات اGـــتـــعــلـــقــة �ـــســـابــقـــة االلــتـــحــاق

tXترشحGدرسة حتت تصرف اGبا
tومتابعتها XترشحGتسيير عمليات تسجيل ا -

- تـنـظـيم مـسـابـقــات االلـتـحـاق بـأسالك مـسـتـخـدمي
tأمـانـات الضبط

- تـنــظــيم االمــتـحــانــات اGـهــنــيــة لـلــتــرقـيــة في رتب
أسالك مستخدمي أمانات الضبط.

tـــنـــاهج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــةGمـــصـــلـــحــــــة الـــبـــرامـج وا *tـــنـــاهج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــةGمـــصـــلـــحــــــة الـــبـــرامـج وا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tناهج البيداغوجيةGالبرامج وا -
tمناهج التدريس وحتيينها -

- الـــــــوســـــــــائـل الـــــبــــــيـــــداغـــــوجـــــــيــــــة الـــــضــــــروريـــــــة
لعمليــات التكــوين.

tــــتــــخــــصصGمــــصــــلــــحــــــة تـــأطـــــــيــــر الــــتــــكـــــــويـن ا *tــــتــــخــــصصGمــــصــــلــــحــــــة تـــأطـــــــيــــر الــــتــــكـــــــويـن ا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tالبرمجة والتمدرس -
tتوفير الدعائم البيداغوجية -

tالتأطير البيداغوجي للتكوين -
tوحتيينها Xمسك البطاقة االسمية للمتربص -
- تنظيم االختبارات اGقررة في برامج التكوين.

tـسبق والـتكوين الـتحـضيريGمصلـحة الـتكوين ا *tـسبق والـتكوين الـتحـضيريGمصلـحة الـتكوين ا *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tالبرمجة والتمدرس -
tتوفير الدعائم البيداغوجية -

tالتأطير البيداغوجي للتكوين -
tوحتيينها Xمسك البطاقة االسمية للمتربص -
- تنظيم االختبارات اGقررة في برامج التكوين.

tمـــصــــلـــحــــــــة مـــتـــابــــعــــــة الـــتــــكـــــويـن وتـــقـــيــــيـــمــه *tمـــصــــلـــحــــــــة مـــتـــابــــعــــــة الـــتــــكـــــويـن وتـــقـــيــــيـــمــه *
وتكــلـّف �ـا يأتي :

tمتابعة تنفيذ برامج التكوين -

- تقييم التكوين.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : تـضم اGـديريـة الـفـرعيـة لـلـتـكوين اGـسـتـمر
وجتديد اGعارف ثالث(3) مصالح :

* مصلحة تنظيم التكوينt * مصلحة تنظيم التكوينt وتكـلّف �ا يأتي :
tستمرGاقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين ا -
- تــــكــــيـــــيف وتــــطـــــويــــــر بــــــرامج الــــتــــكـــــوين حــــسب

tسطـرةGاألهـداف ا
- وضع الــــرزنـــامــــة الــــزمــــنـــيــــة لــــتـــنــــفــــيــــذ الـــبــــرامج
اGـتــعـلـقـــة بـتـحــسـX اGـسـتـوى وجتـديــد اGـعــارف والـسـهــر

tعلى احترامها
- التأطير البيداغوجي للتكوين.

tمــصـــلـــحـــــة الـــتـــعـــــاون والـــنــشـــاطـــات الـــعـــلـــمـــــيــة *tمــصـــلـــحـــــة الـــتـــعـــــاون والـــنــشـــاطـــات الـــعـــلـــمـــــيــة *
وتكـلّف �ا يأتي :

- إقـامــة عالقـات الـتــعـاون والــتـبـادل مع اGــؤسـسـات
tماثلة الوطنية واألجنبيةGوالهيئات ا

tوضع برامج التعاون وضمان تنفيذها وتقييمها -
- حتـــــديـــــد اGـــــنـــــاهج الـــــبــــيــــداغـــــوجـــــيــــة والـــــوســــائل

tناسبـة للتكـوينGا
- ترقــيـة وتـطــويـــر الـنـشــاطــات اخلـاصـــة بـالبـحث

tدرسةGفي مجال اختصاص ا
- بـرمجة النشـاطات العلميـة والسهر علـى تنفيذها

وتقييمهـا.

* مصلحة اGتابعة والتقييمt * مصلحة اGتابعة والتقييمt وتكـلّف �ا يأتي :
tمتابعة تنفيذ برامج التكوين -

- تقييم التكوين.

6 :  : تــضم اGــديــريــــة الــفــرعـــــيــة لــلــتــربــصــــات اGـاداGـادّة ة 
ثالث (3) مصـالح :

* مصلحة حتضير التربصاتt * مصلحة حتضير التربصاتt وتكـلّف �ا يأتي :
tوضع دليل التربصات -

Xالــتــحــضــــــــيــر الــبــيــداغــــــــوجـي لــلــمــشــــــــرفــــ -
tعــلى التربصـات

- إعـداد الرزنـامـة السـنـويـة للـتـربصـات بـالتـنـسيق
tمع اجلهات القضائية

- حتديد طرق تقييم اGتربصX والتربصات.

* مصلحة تنظيم التربصاتt * مصلحة تنظيم التربصاتt وتكـلّف �ا يأتي :
tيدانيةGتنظيم التربصات ا -

- إطالع اGـــــــتــــــــربـــــــصـــــــX عـــــــلـى مـــــــواضـــــــيـع وأمـــــــاكن
tالتربصات

- مـــتــــابـــعــــة تـــعــــيـــX اGــــشـــرفــــX عـــلى الــــتـــربــــصـــات
اGيدانــية.
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tمـــصـــلــــحـــة مـــتـــابـــعـــــــة وتـــقـــيـــــيم الـــتـــربـــصـــــــات *tمـــصـــلــــحـــة مـــتـــابـــعـــــــة وتـــقـــيـــــيم الـــتـــربـــصـــــــات *
وتكـلّف �ا يأتي :

tXتربصGمتابعة انضباط ا -
- مــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــة ســـيـــر الـــتـــربـــصـــات اGـــيـــدانـــيــة

tوتقييمها
tمتابعة إعداد تقارير ومذكرات نهاية التكوين -

.XتربصGتقييم ا -

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــديــر اGــلــحـقــةt اGــنــشــأة تــطـبــيــقــا ألحــكـــام
اGـادّة 2 من اGـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11-240 اGـؤرّخ في 8
شـعـبـان عـام 1432 اGـوافق 10 يـولـيـو سـنـة 2011 واGـذكـور

أعالهt رئيس ملحقة.

: (2) Xلحقة قسمGتضم ا

tتابعة البيداغوجيةGقسم التكوين وا -

- قسم الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 3 ربــــــــــيـع األوّل عــــــــام 1434
اGوافـق 15 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

tوزير العدلtوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

وزارة وزارة اIوارد اIائيةاIوارد اIائية
قـرار وزاري مشتـرك مؤرقـرار وزاري مشتـرك مؤرّخ في خ في 10  ربــيع الثــاني عــام  ربــيع الثــاني عــام
1434 اGـوافـق  اGـوافـق 21  فـبـرايـر سـنـة   فـبـرايـر سـنـة t 2013 يـحـد t يـحـدّد قـائـمـةد قـائـمـة

إيـرادات ونـفـقــات حــســاب الـتـخـصـيص اخلــاص رقمإيـرادات ونـفـقــات حــســاب الـتـخـصـيص اخلــاص رقم
079-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةGإن وزير ا
tائيةGوارد اGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-176 اGؤرّخ
في 25 محرّم عام 1416 اGوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
يــحـدّد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
079-302 الـــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــلــــمــــيـــاه

tتمّمGعدّل واGا t"الصاحلة للشرب
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

tائيةGوارد اG2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 95-176 اGــؤرّخ في 25 مـــحـــرّم عــام 1416
اGـوافق 24 يـونـيــو سـنـة 1995 واGـذكـور أعالهt يــهـدف هـذا
الـــقـــــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمـــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حـــســـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 079-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للمياه".

2 : : حتـــدّد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اGــاداGــادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 079-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للمياه"t كما يأتي :

قائمة اإليرادات :قائمة اإليرادات :
- نــاجت األتــاوى اGــتــرتــبــة عــلـى اGــصــالح والــهــيــئــات
واGــؤســـســات الـــعــمـــومــيـــة الـــتــابـــعــة لـــلــدولـــة واجلــمـــاعــات
اإلقـــلـــيــمـــــيـــة اGــكـــلّــفــــــة بـــالــتـــــزويـــد بــاGـــيـــــاه الــصـــاحلـــــة
لــلــشــــرب واGــيــاه الــصــنــاعــيــة بــعــنــوان امــتــيــاز تــســيــيــر
اGــنــشــآت الــعــمــومـــيــة إلنــتــاج اGــيــاه الــصــاحلــــة لــلــشــــرب

tونقلهـا وتوزيعهـا
- اإلعـــــانــــات احملـــــتـــــمــــلـــــة الـــــتي تـــــمــــنـــــحـــــهــــا الـــــدولــــة

tواجلماعات اإلقليمية
tالهبات والوصايا -

- نـــاجت اإلتــاوة اGـــســتـــحــقــة عـن االســتـــعــمــال �ـــقــابل
لألمالك العمومية للمياه اGعدنية ومياه اGنبع.

- حـــــصـــــة من نـــــاجت اإلتـــــاوة اGــــســـــتـــــحـــــقــــة بـــــعـــــنــــوان
االســتـعـمــال �ـقـابل لألمـالك الـعـمــومـيـة لـلــمـيـاه بــاقـتـطـاع

tاء الستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتيGا
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- حـصـة من نـاجت اإلتـاوة اGسـتـحـقة عـلى االسـتـعـمال
�ـقـابل لألمالك الـعمـومـية لـلـميـاه بـاقتـطـاع اGاء من أجـل
حــقــنــه في اآلبـــــار الـبــتـــرولـــيــة أو اســتـعــمـــاالت أخـــرى

في ميدان احملروقات.

قائمة النفقات :قائمة النفقات :

- الـــتـــكــفــل اGــالـي بــالـــنـــفـــقــات اGـــتـــصـــلـــة بـــأنـــظـــمـــة
الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــحـــويــل والـــتـــزويـــد بـــاGـــيـــــاه الـــصـــاحلـــــة
لـــلــشــــرب والـــتــطـــهــيــر والــــري الــفالحـي وبــاســتـــثــمــارات
تــهـيــئـة و/ أو اقــتـنــاء الـتــجـهــيـزات واGــعـدات الــضـروريـة
الــنــاجتـة عن اخلــلل الــتـقــني الــكـبــيــر أو الـنــقص في اGــيـاه

غـير اGتوقـع.

يــجب عــلى الــهــيــئــات و/ أو اGـؤســســات الــعــمــومــيـة
اGـســتـفـيــدة من هـذه الــعـمـلــيـات أن تـكــتـتب دفــتـر شـروط
يـــتم إعــــداده مع اإلدارة الـــوصــــيـــة يـــبــــيّن عـــلـى اخلـــصـــوص
وبـدقة األعـمـال الـقابـلـة لـلتـمـويل من هـذا الصـنـدوق وكذا

كيفيات اGراقبة اGتصلة بتنفيذ النفقات العمومية.

- اGـــســـاهـــمــــات بـــعـــنـــوان اســــتـــثـــمـــارات الــــتـــوســـيع
tوالتجديد والتجهيزات

- اخملــــصـــــصـــــات لــــفـــــائــــدة ســـــلـــــطــــة ضـــــبط اخلـــــدمــــات
الــــــعــــــمــــــومـــــــــيــــــة لـــــلــــــمــــــيــــــــاه بـــــاســــــتــــــثـــــنــــــــاء الـــــــــرواتب

والتعـويضـات األخــرى.

اGـاداGـادّة ة 3 : : حتـدّد قـائـمة األعـمـال الـقـابـلـة لـلـتـمـويل من
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 079-302 الــذي عــنــوانه

"الصندوق الوطني للمياه" في اGلحق بهذا القرار.

و�كن مراجعتها حسب األشكال نفسها.

اGاداGادّة ة 4 : : تكون كيـفيات تطبيـق هذا القرار موضوع
مـــقـــررات و/ أو تـــعـــلـــيـــمــــات خـــاصـــة من الـــوزيـــر اGـــكـــلّف

باGوارد اGائية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 21 فبراير سنة 2013.

اGلحقاGلحق
قائمـة األعمال القابلـة للتمويـل من حســابقائمـة األعمال القابلـة للتمويـل من حســاب

التخصيص اخلـاص رقم التخصيص اخلـاص رقم 079-302  الذي عنوانه الذي عنوانه
"الصندوق الوطني للمياه""الصندوق الوطني للمياه"

* فـــيـــمـــا يــــتـــعـــلــق بـــــالـــتـــكـــفـــل اGـــالي بــــالـــنـــفـــقـــــات* فـــيـــمـــا يــــتـــعـــلــق بـــــالـــتـــكـــفـــل اGـــالي بــــالـــنـــفـــقـــــات
اGـتصـلـــة بـأنـظـمـة الـتـعـبـئـة والـتـحـويل والـتـزويـد بـاGـياهاGـتصـلـــة بـأنـظـمـة الـتـعـبـئـة والـتـحـويل والـتـزويـد بـاGـياه
الـــــــصــــــاحلــــــة لــــــلــــــشـــــــرب والــــــتــــــطــــــهـــــــيــــــر والــــــري الــــــفـالحيالـــــــصــــــاحلــــــة لــــــلــــــشـــــــرب والــــــتــــــطــــــهـــــــيــــــر والــــــري الــــــفـالحي
وباستثمارات تـهيئة و/ أو اقتناء الـتجهيزات واGعداتوباستثمارات تـهيئة و/ أو اقتناء الـتجهيزات واGعدات
الضـروريـة الـنـاجتـة عن اخلـلل الـتقـني الـكـبـيـر أو الـنقصالضـروريـة الـنـاجتـة عن اخلـلل الـتقـني الـكـبـيـر أو الـنقص

في اGياه غير اGتوقع :في اGياه غير اGتوقع :
- الــنــفــقــات اGـرتــبــطــة بـتــكــالــيف الــطـاقـــة ألنــظــمــة
الــري اGـــعــقـــدة واالســتـــراتــيـــجــيـــات الــتي تـــضــمـن تــزويــد
الــســـكـــان ومــســـاحـــات الــســـقي وكـــذا مـــنــشـــآت الـــتــطـــهـــيــر

tوالوقاية من الفيضانات
- نـفـقـات اخلبـرة والـتـصـلـيح اGـرتـبـطـة بـالـنـشـاطات
اGــسـتــعــجـلــة إلصالحـهــا أو تـدعــيم مــنـشــآت وهـيــاكل الــري
مـهـما كـانت طبـيـعتـها الـتي تـدهورت عـلى إثـر خلل تـقني

tكبير �كن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها
- اقـــتــنــاء وإقــامــة الــتــجـــهــيــزات واGــعــدات اGــوجــهــة
إلنـتـاج وتـوزيـع اGـيـاه ومـيـاه الـتـطـهــيـر والـسـقي لـضـمـان
اسـتمرارية خـدمة اGياه علـى الصعيدين الـكمي والنوعي
بـــســــبـب عــــجــــز في اGــــيــــاه غــــيــــر مــــتــــوقع ومــــرتــــبط عــــلى

اخلصوص بظواهر مناخية قصوى.

* فــيـمــا يـتـعــلق بـاGــسـاهـمــات بـعــنـوان اسـتــثـمـارات* فــيـمــا يـتـعــلق بـاGــسـاهـمــات بـعــنـوان اسـتــثـمـارات
التوسيع والتجديد والتجهيز :التوسيع والتجديد والتجهيز :

- اGــــســــاهـــــمــــة بــــعــــنــــوان اســــتــــثــــمــــارات الــــتــــوســــيع
والـتجديد وإعادة تـأهيل منشـآت وهياكل التـزويد باGياه
الــصـــاحلــة لــلــشــرب ومـــيــاه الــتــطـــهــيــر والــســـقيt لــضــمــان

tعصرنة وتدعيم اخلدمة العمومية للمياه
- اGسـاهـمـة بـعنـوان اسـتـثـمـارات اقتـنـاء جتـهـيزات

tائيةGمراقبة وفحص منشآت الري واحلواجز ا
- اGــســاهــمــة بــعــنــوان اســتــثــمــارات اقــتــنــاء الــعــتـاد
Xوالـتجهـيزات الـتي تضمـن التصـليـحات الكـبرى وتـثم
¬ــــتــــلـــكــــات األمـالك الـــعــــمــــومــــيــــة لـــلــــمــــيــــاه الــــطـــبــــيــــعــــيـــة

واالصطناعية.

* فــــيـــمــــــا يـــتــــعــــلــق �ـــخــــصـــصــــــات ســــلـــطــــــة ضـــبط* فــــيـــمــــــا يـــتــــعــــلــق �ـــخــــصـــصــــــات ســــلـــطــــــة ضـــبط
خدمــات اGيـاه :خدمــات اGيـاه :

- نـــفــقـــات الــدراســات والـــتــحـــقــيــقـــات حــول نـــوعــيــة
tياهGخدمات ا

- نــفـــقــات تـــســـيــيـــر وجتــهـــيـــز هــيـــاكل ســـلــطـــة ضــبط
اخلــــدمــــات الــــعـــمــــومــــيــــة لــــلـــمــــيــــاه بــــاســــتــــثـــنــــاء الــــرواتب

والتعويضات األخرى.

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي
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قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع الــــثـــــاني  ربــــــيع الــــثـــــاني
عــام عــام 1434 اGوافـق  اGوافـق 21  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة t 2013 يـتعلق t يـتعلق
بـكــيـفــيـات مــتـابــعــة وتــقـيــيم حــســاب الــتـخــصـيصبـكــيـفــيـات مــتـابــعــة وتــقـيــيم حــســاب الــتـخــصـيص
اخلـــاص رقم اخلـــاص رقم 079-302  الـــذي عـــنــــوانه "الـــصـــنـــدوق الـــذي عـــنــــوانه "الـــصـــنـــدوق

الوطني للمياه".الوطني للمياه".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةGإن وزير ا
tائيةGوارد اGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-176 اGؤرّخ
في 25 محرّم عام 1416 اGوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
يــحـدّد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
179-302 الـــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــلــــمــــيـــاه

tتمّمGعدّل واGا t"الصاحلة للشرب

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

tائيةGوارد اG2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 11 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اGــوافق 21 فــبــرايــر ســنـة
2013 الـــــذي يــــحـــــدّد قــــائـــــمــــة إيـــــرادات ونــــفـــــقــــات حـــــســــاب

الــــــتـــــــخــــــصـــــــيص اخلـــــــــاص رقم 079-302 الــــــذي عـــــــنــــــوانــه
t"الصندوق الوطني للمياه"

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 95-176 اGــؤرّخ في 25 مـــحـــرّم عــام 1416
اGــوافق 24 يــونــيــو ســنـة t1995 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهt يــهـدف هــذا الــقــــرار إلى حتــديــد كــيــفـيــات مــتــابــعـة
وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 079-302 الـذي

عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".

اGـاداGـادّة ة 2 : : حتـدّد األعـمـال الـقـابـلـة لـلـتـمـويل عن طـريق
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 079-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــوطـــنـي لــلـــمـــيـــاه" �ـــوجب بـــرنـــامج أعـــمــال
سنـويt يـعدّه الـوزيـر اGكـلّف بـاGوارد اGـائيـةt تـوضّح فيه

األهداف وكذا آجال اإلجناز.

اGــــاداGــــادّة ة 3 : : تــــنــــشـــأ لــــدى وزيـــر اGــــوارد اGـــائــــيـــة جلــــنـــة
للمتابعة والتقييمt تكلّف �ا يأتي :

tعدGمتابعة إجنازات برنامج األعمال ا -
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق.

4 : : تـــتـــشــــكل جلــــنـــة اGــــتـــابــــعـــة والـــتــــقـــيــــيم من اGــاداGــادّة ة 
مـوظــفـX �ـثـلــــون مـخـتــلف مـديـريـــات اإلدارة اGـركــزيــة

في وزارة اGوارد اGائية.

حتـــدّد كــيــفــيـــات تــســيــيـــر وكــذا تــعــيـــX أعــضــاء هــذه
اللجنة �وجب مقرّر من الوزير اGكلّف باGوارد اGائية.

اGاداGادّة ة 5 : : يرسل اآلمـر بالـصرف نـسخـة من احلصـيلة
السـنوية الستـعمال اGـوارد اGاليـة للصـندوق إلى الوزير

اGكلّف باGالية عند نهاية كل سنة مالية.

اGـاداGـادّة ة 6 : : تـخــضـع الــنــفـقـــات اGــقـيّــدة في الــصــنـدوق
إلـى أجــهــزة الــرقــابــة الــتــابـعــة لــلــدولــةt طــبــقــا لـإلجـراءات

التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.

اGـاداGـادّة ة 7 : : ال يـجـــوز اسـتـعـمـــال اإلعــانــات اGـمـنـوحــة
إال لألغـراض التي خصصت من أجلها.

اGـاداGـادّة ة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 21 فبراير سنة 2013.

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

وزارة النقلوزارة النقل

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 9 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 20
فــبـرايـرفــبـرايـر سـنـة سـنـة t2013 يـتـضــمن تـفــويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى

مدير اإلدارة العامة.مدير اإلدارة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير النقل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اGؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اGـوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

tعدلGا tيحدد صالحيات وزير النقل
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-98 اGـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اGوافق 18 مارس سنة 2010
tــركـــزيـــة في وزارة الـــنــقلGـــتــضـــمن تـــنـــظــيـم اإلدارة اGوا

tتممGعدل و اGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
20 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1431 اGــــــوافق أول غـــــشـت ســـــنـــــة 2010

واGـتــضـمـن تـعــيــX الـســيـد مــحــمـد جــمـعــةt مــديـرا لإلدارة
tالعامة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
tــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيـــد مـــحــمـــد جـــمـــعــةGــادة األولى : اGا
مديـر اإلدارة العـامةt اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهt باسم
وزيـر الـنـقلt على جـمـيع الـوثائق و اGـقـرّراتt بـاستـثـناء

القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 9 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

20 فبراير سنة 2013.

عمار توعمار تو

وزارة وزارة االتصـالاالتصـال
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 19 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اGــوافـق  اGــوافـق 31 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة t 2013 يــحــد t يــحــدّد قــائــمـةد قــائــمـة

إيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقمإيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
093-302 الــــــذي عـــــنـــــوانـه " صـــــنـــــدوق دعـم هـــــيـــــئـــــات الــــــذي عـــــنـــــوانـه " صـــــنـــــدوق دعـم هـــــيـــــئـــــات

الــــصـــــحــــافــــة اGــــكـــــتــــوبــــة والــــســـــمــــعــــيــــة الـــــبــــصــــريــــةالــــصـــــحــــافــــة اGــــكـــــتــــوبــــة والــــســـــمــــعــــيــــة الـــــبــــصــــريــــة
واإللكـتـرونـيـة ونـشـاطـات تـكـوين وحتـسـX مـسـتوىواإللكـتـرونـيـة ونـشـاطـات تـكـوين وحتـسـX مـسـتوى

الصحفيX واGتدخلX في مهن االتصال".الصحفيX واGتدخلX في مهن االتصال".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةGإن وزير ا
tووزير االتصال

- �ــقــتــضى الــقــانــون الــعــضــــوي رقم 12-05 اGـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلّق باإلعالمGوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرّخ في 8 شوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

tتمّمGعدّل واGا tاليّةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

tباحملاسبة العمومية

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرّخ في 3 صـفر
عام 1433 اGوافق 28 ديسمبرسنة 2011 واGتضمّن قانون

tادّة  85 منهGال سيّما ا t2012 اليّة لسنةGا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-216 اGؤرّخ
في 10 رجب عام 1432 اGوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

tيحدّد صالحيات وزير االتصال

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-411 اGؤرّخ
في 24 مـــحـــرّم عــام 1434 اGــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 093-302 الــــــذي عـــــــنــــــوانه "صـــــــنــــــدوق دعـم هــــــيــــــئــــــات
الـصـحـافـة اGكـتـوبـة والـسـمـعـيـة البـصـريـة  واإللـكـتـرونـية
Xمــــســــتــــوى الــــصــــحــــفــــيـــ Xونــــشــــاطـــات تــــكــــويـن وحتــــســــ

واGتدخلX في مهن االتصال".

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقـم 12-411 اGــؤرّخ في 24 مــحــرّم عــام 1434
اGـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة 2012 واGـذكـور أعالهt يـهـدف هذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
التـخصـيص اخلاص رقم 093-302 الذي عـنوانه " صـندوق
دعم هــيـئــات الــصــحـافــة اGــكـتــوبــة والــسـمــعــيــة الـبــصــريـة
واإللـــكـــتـــرونـــيـــة ونـــشـــاطـــات تـــكـــوين وحتـــســـX مـــســـتـــوى

الصحفيX واGتدخلX في مهن االتصال".

اGاداGادّة ة 2 : : يقيّد في الصندوق :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

tإعانات الدولة واجلماعات احمللية -

tساهمات األخرىGوارد أو اGجميع ا -

- الهبات والوصايا.
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في باب النفقات :في باب النفقات :

- تــــمـــويـل الـــهــــيـــئـــات اGــــؤهـــلـــــة لـــــدعـم الـــصـــنـــدوق
اGبينـة أدنـاه :

أ) هيئات الصحافة اGكتوبة :أ) هيئات الصحافة اGكتوبة :

- دعـم بـــروز صــــحـــافــــة مـــتــــخـــصــــصــــةt ال ســـيّــــمـــا في
اGواضـيع اآلتـيـة : االقـتـصاد واGـالـيـة والـطفـولـة ووضـعـية
اGـرأة والــصــحـة الــعــمـومــيـة والــوقــايـة والــتـكــنــولـوجــيـات
اجلـــديــــدة لإلعالم واالتــــصـــال وحـــرف الــــفـــنـــون والــــثـــقـــافـــة

tوحماية البيئة

tدعم بــروز صــحـافــة مــحــلـيــة و/ أو جــهـويــة تــعـالج -
عـــلى اخلـــصــــوصt تـــرقـــيـــة الـــثـــقــافــــة الـــوطــنـــيـــة من خالل
تـــثــمـــX الـــعـــادات والـــتــقـــالـــيـــد وتـــرقــيـــة الـــتـــراث األثـــري

tوالتاريخي للجزائر

- دعم جـهـود تــوزيع الـصــحـافـــة الـوطـنـــيـة اGـكــتـوبـة
في اGناطق اGعزولة والبعيدة عن مراكز الطباعة.

ب) هيئات الصحافة السمعية البصرية :ب) هيئات الصحافة السمعية البصرية :

- إعـانــات لـهــيـئـات الــصـحــافـة الـســمـعــيـة الـبــصـريـة
اخلـاضـعـة لـلـقـانـون اجلـزائـري مـقـابل مـسـاهـمـتـهـا في نـشـر
tؤسساتيGنفعة العامة واالتصال اGوترقية اإلعالم ذي ا

- دعم االســــتــــثـــمــــار اخلـــاص فـي الـــقــــطـــاع الــــســــمـــعي
tالبصري وتطوير صناعة اإلنتاج السمعي البصري

- دعم وتـطـويـر اإلنـتـاج الـسـمـعي الـبـصـري الوطـني
tمع إعطاء األولوية للموارد والكفاءات الوطنية

- احملــافــظــة عــلى الــتــراث الــثــقــافي لألمــة في ثــرائه
وتـــــنــــوعـه من خـالل تـــــرقـــــيــــة اإلبـــــداع الـــــفـــــني والـــــعـــــلـــــمي

tوالتكنولوجي

ج) هيئات الصحافة اإللكترونية :ج) هيئات الصحافة اإللكترونية :
- إعانـات لـهـيئـات الـصـحـافة اإللـكـتـرونيـة اخلـاضـعة
لـلقـانون اجلـزائري مـقابل مـساهـمتـها في نـشر اإلعالم ذي

اGنفعة العامة واالتصال اGؤسساتي.
د) التكوين :د) التكوين :

تـكــون مـؤهــلـة لــتـمــويل الـصــنـدوق جــمـيع نــشـاطـات
الــتـكـوين وحتــسـX مـسـتــوى الـصـحــفـيـX واGـتــدخـلـX في
مــهن االتـــصــال ســواء تـــلك اGــقـــامــة بــاجلـــزائــر أو بــاخلــارج

والتي تهدفt ال سيّما إلى مـا يأتي :
- الـــــتــــــكـــــيـف مع اســــــتـــــعــــــمـــــال جتــــــهـــــيـــــزات وأدوات

tالتكنولوجيا اجلديدة في مجال االتصال
tالقيام بنشاط جديد في االتصال -

- الــــتـــكـــويـن في اGــــهن اجلـــديــــدة لالتـــصــــال من خالل
tتصلة بهGعارف والتقنيات اGاقتناء ا

- تـــرقــيـــة دور الـــتــأطـــيــر مـن خالل حتــيـــX وتـــنــويع
tتواصلGكتسبة في إطار التكوين اGعارف اGا Xوحتس

- الــدراســات واخلــبــرات اGــوجــهـــة لــتــحــضــيــر إعــداد
استثمار خملطط تكوين.

3 : : تـــســـتـــثـــنـى الـــنـــفـــقــــات الـــتي تـــتــــكـــفل بـــهـــا اGــاداGــادّة ة 
مـيـزانـية الـوزارة اGـكـلّـفـة بـاالتـصـال من الـتي يـتـكـفل بـها

الصندوق.
اGـاداGـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــــزائــــر في 19 جــــمــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافـق 31 مارس سنة 2013.

وزير االتصالوزير االتصال
بلعيد محند أوسعيدبلعيد محند أوسعيد

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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