
العدد العدد 22
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

اخلميس اخلميس 14 جمادى الثانية جمادى الثانية عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 25 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13- 149 مؤرخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافــق 15 أبريـل سنة t2013 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة t2013 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 13 - 150 مـؤرخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة t2013 يـعـدّل ويــتـمم اGـرسـوم
الــتــنــفــيــذي رقــم 2000 - 325  اGـــؤرخ  في 27 رجـب عــام  1421 اGـوافق 25 أكــتــــوبـــر ســـنــة 2000 واGــتــضــمن تــنــظــيم
اإلدارة اGركزية في وزارة اGوارد اGائية.........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13 -  151 مؤرخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافـق 15 أبريـل سنة t2013 يـتضـمن تنـظيم اإلدارة
اGركزية في وزارة السكن والعمران..............................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13-  152 مـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  1434 اGـوافق  15  أبـريـل سـنة t2013 يـحـدد مـهـام اGـفـتـشـيـة
العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها........................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 13 -  153 مـــؤرّخ في 4 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام  1434 اGـــوافق  15 أبــريـل ســنــة t2013 يـــعــــدل اGــرســـوم
التـنفـيذي رقم 03-269 اGؤرخ في 8 جـمادى الـثانـية عام 1424 اGوافق 7 غشـت سنة 2003 الـذي يحـدد شروط وكيـفيات
الـتنـازل عن األمالك الـعقـارية الـتابـعة لـلدولـة ولـدواويـن التـرقـيــة والتـسيـير الـعــقاريt اGـستـلمــة أو اGوضـوعـة حـيز
االستغالل قبل أول يناير سنة 2004...............................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 154 مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15  أبـريـل سـنـة t2013 يـعـدل ويــتـمم اGـرسـوم
الــتـنـفــيـذي رقم 11-296 اGـؤرخ في 18 رمـضــان عـام 1432 اGـوافـق 18 غـشـت سـنـة 2011 الــذي يــعــدل ويـتــمـم اGــرســوم
التنفـيذي رقم 09-18 اGـؤرخ فـي 23 محـرم عـام 1430 اGـوافـق 20 ينـايـر سـنـة 2009 الـذي يحــدد الـتنظـيـم اGتعـلــق
�مارسة مهنة الوكيل العقاري......................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 13 -  155 مـــؤرّخ في 4 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1434 اGـــوافـق 15 أبــريـل ســنــة t2013 يــــعــــدل اGــرســـوم
الـتــنـفـــيــذي رقم 96-68 اGـؤرخ في 7 رمـضــان عـام 1416 اGــوافق 27 يـنـــايــر ســنـة 1996  واGـتـضــمن إنــشـــاء اGـفــتــشـيـة
العـامة في وزارة الصحة والسكـان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها..................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGـوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـكـلّفـة بـالـدّراسات
والتلخيص برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة).................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام مـفـتش باGـفـتـشـية
العامة في والية وهران...............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديــر اGـواصالت
السلكـية والالسلكـية الوطنية في واليـة معسكـر............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتضـمّن إنـهـــاء مـهــــام رؤســـــاء دوائر
في الواليات..............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يتضمّن إنهاء مهام مدير تقني بالديوان
الوطني لإلحصائيات.................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــرة بـرمــجـة
ومتابعة اGيزانية في والية تامنغست..........................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 4  أبــريـل ســنـة t2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــطــاقــة
واGناجم في والية بشار................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديــر الــشــؤون
الدينـية واألوقـاف فـي واليـة تيسمسيلت.....................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة - سابقـا.............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّــنـان  إنـهـاء مـهـام نـائـبي
.....................................................................................................................................Xمديرين بجامعت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام عمـيد كـلـية احلـقوق
والعلوم السياسية بجامعة تبسـة.................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يـتضمّن إنهـاء مهام مدير اGـعهد الوطني
للتكوين العالي إلطارات الشباب والرياضة..................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23  جــمـــادى األولى عــام 1434 اGـــوافق 4  أبــريـل ســنــة t2013 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام اGـــديــر الـــعــامّ
لالستثمار بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقـا.............................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضمّـنان  تـعيـX رؤساء دوائر
في الواليات..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضـمّـن تـعـيـX اGــديـر الـعــامّ اGـسـاعـد
للديوان الوطني لإلحصائيات.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتـضمّن تـعـيX مـديـر الشـؤون الـدينـية
واألوقاف في والية اجللفة............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 4  أبــريـل ســنـة t2013 يــتــضــمّن الــتّـعــيــX بــوزارة الـتــهــيــئـة
العمرانية والبيئة واGدينة.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريــــل سـنــــة t2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـحـافظ الـغـابــــات
في والية سوق أهراس...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يـتضمّن تعيـX مدير األشغال الـعمومية
في والية معسكر.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضـمّن تعـيX مـديـر الثـقافـة في والية
غرداية.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتــضـمّن تـعــيـX مـديــر قـصـر الــثـقـافـة
لتلمسان..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتضمّن تعـيX مدير اGـتحف العمـومي
الـوطني للفـن والتـاريـخ Gدينـة تلمسـان......................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يتضمّن تعـيX مدير التكوين اGهني في
والية عX تموشنت ...................................................................................................................................
مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمّـنــان الـتّــعـيــX بـوزارة
الصّحة والسّـكان وإصالح اGستشفيات.........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتــضـمّن تــعـيــX رئـيس ديــوان كـاتب
الدولة لدى وزير السياحة والصّناعة التقليديةt اGكلّف بالسياحة....................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتــضـمّن تــعـيـX نــائب مـديــر بـاجملـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي...................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 19 محـرّم عــام 1434 اGوافــق 3  ديـسمـبر سـنة t2012 يتـضمن إنـشاء وحـدة بحث فـي علوم
اللسان لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية........................................................................................................

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية
مــقـــــرّر مــــؤرّخ في 14 جــمـــــادى الــثــانــيـــــة عــــــام 1434 اGـوافــــق 25 أبــريــــل ســنـــة t2013 يــتــعــلّق بــآجــال تــســديــد قــســيــمــة
السيارات لسنة 2013...................................................................................................................................

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم
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واGشتركة".................................................................................................................................................
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 13- - 149 مـــــؤرخ في مـــــؤرخ في 4  جــــمــــادىجــــمــــادى
t2013 ــوافــق 15 أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــةGــوافــقاGا الــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1434 
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة t2013 حسب كـل  قطـاع.t حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـاء عـلى الــدسـتــورt ال سـيـمــا اGـادتــــان 85 - 3
tو 125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 tتمّمGعدّل 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�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزt اGـعـدّل

   tتممGوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعــتــمـــاد دفع قــدره ســبـــعــة وعــشـــرون مــلــيــارا وثـالثــمــائــة
وخــــمــــســـة وســــتـــون مــــلــــيـــون ديــــنـــار (27.365.000.000 دج)
ورخـــصــــة بـــرنــــامــج قــــدرهـــا اثــــنـــان وخـــمـــســــون مـــلـــيـــارا
ومـــــــائـــــــتـــــــــــان وخـــــــمـــــــســــــــــة عــــــــشــــــــــر مـــــــلــــــــيـــــــون ديـــــــنـــــــار
(52.215.000.000 دج) مقـيّـدان فــي الـنفـــقـات ذات الـطابع
الــنـــهـــائي (اGــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 12-12
اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة t(2013 طبقا للجدول

"أ" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد
دفـــع قـــدره سـبـعـة وعـشــرون مـلـيـارا وثالثــمـائـة وخـمـسـة
وســـتـــون مـــلـــيـــون ديـــنــار (27.365.000.000 دج)  ورخـــصـــة
بـــرنـــامـــج قــــدرهـــا اثـــنـــان وخـــمــــســـون مـــلـــيـــارا ومـــائـــتـــان
وخمسـة عشر ملـيون دينار (52.215.000.000 دج)  يقيّدان
فــي الـنـفــقـات ذات الـطـابع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها
فــي الـــقـــانــون رقم 12-12 اGــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام 1434
اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنة 2012 واGتـضـمن قـانـون اGـالـية

لسنة t(2013 طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

القطاعاتالقطاعات

- دعم النشاط االقتصادي
(تخصيصات حلساب

التخصيص اخلاص و خفض
نسب الفوائد)

 - البرنامج التكميلي
لفائدة الواليات 

 - احتيــــــاطي لنفقــــات
غير متوقعة

 الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ... الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج
-

25 415 000

26 800 000

52 215 000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع
3 300 000

12 865 000

11 200 000

27 365 000

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - دعــم اخلــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات
اGنتجة

 - التربية والتكوين
 - اGــنــشـآت الــقـاعــديـة
االقتصادية واإلدارية
 - اGــنــشـآت الــقـاعــديـة
االجتماعية والثقافية
 - اخملـطــطـات الـبــلـديـة

للتنمية.
 الـمـجــمـــــوع : ...... الـمـجــمـــــوع : ......

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

6 600 000

3 700 000

2 622 750

39 035 000

257 250

52 215 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3 300 000

3 700 000

2 622 750

17 485 000

257 250

27 365 000

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة
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مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 150 مــــؤرخ في مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يــعـديــعـدّل ويـتــمم اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم ل ويـتــمم اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم 2000 -  - 325
اGــــــــــؤرخ  في اGــــــــــؤرخ  في 27 رجـــــب عــــــــــام   رجـــــب عــــــــــام  1421 اGــــــــوافـــق اGــــــــوافـــق25
أكــتــــوبـــر ســـنـــة أكــتــــوبـــر ســـنـــة 2000  و اGــتــضــمن تــنــظـيم اإلدارة  و اGــتــضــمن تــنــظـيم اإلدارة

اGركزية في وزارة اGوارد اGائية.اGركزية في وزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tائيةGوارد اGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنــاء على الـدسـتــــورt ال سـيـمـــا اGـادتـــان 3-85
tو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في  16 شــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

tالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في  17 شــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اGـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اGــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة  1990 الذي يـحدد هـياكل اإلدارة اGـركـزية وأجـهزتـها

tفي الوزارات
- و �ــقــتــضى اGــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرخ في 27 رجب  عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة

 tائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا 

- و �ــقــتــضى اGــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرخ في 27 رجب  عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة
2000 واGتضمــــن تنظيـــــم اإلدارة  اGركزيـــة في وزارة

tتمّمGعدّل واGا tائيةGوارد اGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اGــــرســـوم  بـــعض
أحـكام اGـرسوم الـتنـفيذي  رقم 2000 - 325 اGؤرخ في 27
رجب  عـام 1421 اGـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة 2000 واGـذكـور

أعاله.
اGــــادة اGــــادة 2 :  : تــــتــــمـم أحــــكــــام اGــــادة األولى من اGــــرســــوم
التـنفيذي رقم 2000 - 325 اGؤرخ في 27 رجب  عام 1421
اGوافق 25 أكتـوبر سنة 2000 واGذكور أعــاله و حتـــــــرر

كما يأتي :
 " اGـــــادة األولى  :  تـــــشـــــتــــمـل اإلدارة اGـــــركــــزيـــــة في
وزارة اGوارد اGائيةt حتت سلطة الوزير على ما يأتي :
.........................(بدون تغيير).........................

الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :
...........................(بدون تغيير).......................
...........................(بدون تغيير).......................
...........................(بدون تغيير).......................
...........................(بدون تغيير).......................
............................(بدون تغيير)......................
............................(بدون تغيير)......................
............................(بدون تغيير)......................
............................(بدون تغيير)......................
............................(بدون تغيير)......................

-  مديرية اإلعالم اآللي واألنظمة اإلعالمية".
اGادة اGادة 3 :  : تعـدل أحكام اGادة 2 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 2000 - 325 اGـــــؤرخ في 27 رجب  عـــــام 1421 اGـــــوافق

25 أكتوبر سنة 2000 واGذكور أعاله و حترر كما يأتي :

" اGادة 2 : تكلف مديـرية الدراسات وتـهيئات الري
باالتصال مع القطاعات اGعنية �ا يأتي :

- الـسهر على اجلـرد وحتييـنه وتقييم اGـوارد اGائية
tسقيةGساحات اGوا

XــســتــويــGإعـــداد مــخــطــطــات تــهــيــئـــة الــري عــلى ا -
الوطني واجلهويt عـلى أساس اGعطيات اGـتعلقة باGوارد

tXستعملGواحتياجات ا
- مــتــابـــعــة الــدراســـات ومــراقــبــتـــهــا عــلـى  مــســتــوى

اGصالح غير اGمركزة للقطاع.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

* اGديرية الفرعية للموارد اGائية والتربة :اGديرية الفرعية للموارد اGائية والتربة :
............................(بدون تغيير)......................

* اGديرية الفرعية لتهيئة الري : اGديرية الفرعية لتهيئة الري : 
............................(بدون تغيير)....................".
اGادة اGادة 4 :  : تعـدل أحكام اGادة 7 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 2000 - 325 اGـــــؤرخ في 27 رجب  عـــــام 1421 اGـــــوافق

25 أكتوبر سنة 2000 واGذكور أعاله و حترر كما يأتي :

 "اGـادة 7 : مـديــريـة اGــيـزانــيـة والــوسـائلt وتــكـلـــف
�ا يأتي :

- الـقــيـام بـاالتـصــال مع الـهـيــاكل اGـعـنـيــةt بـكل عـمل
يتصل بـتلـبيـة حاجات مـصالح اإلدارة اGـركزيـة واGصالح

tاديةGالية واGمركزة إلى الوسائل اGغير ا
- تـــقــيـــيم احلـــاجــات فـي مــجـــال اعــتـــمــادات تـــســيـــيــر

tمركزةGصالح غير اGركزية واGاإلدارة ا
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- تنـفيذ ميـزانيتي الـتسيـير والتـجهيز في اإلدارة
اGــركــزيــة واGــصــالح غــيــر اGــمــركــزة والــهــيــئــات الــتــابــعــة

tللقطاع
- جـــرد اGــمـــتــلــكـــات الــعـــقــاريــة واGـــنــقـــولــة الــتـــابــعــة
لـإلدارة اGــركـــزيــة واســـتــغاللـــهـــا ومــسك جـــرد اGــمـــتــلـــكــات

العقارية التابعة للمصالح  غير اGمركزة.
tX(2) فرعيت Xوتضم مديريت

* اGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبةاGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبة t وتـكلف
�ا يأتي :

- تــقــيـــيم واقــتــراح تـــقــديــرات الـــنــفــقـــات وحتــضــيــر
tركزية وتنفيذهاGميزانيات اإلدارة ا

- تــنـفـيـذ إجــراءات االلـتـزام والــدفع لـكل الـعــمـلـيـات
tمركزة في ميزانية التجهيزGا

- تــوزيع اعـتــمـادات الــتـســيــيـر ومــراقـبــة تـنــفـيــذهـا
tوحتليل تطور االستهالكات

- تـفـويض اعـتـمـادات الـدفـع لـتـسـيـيـر اGـصـالح غـيـر
tمركزة التابعة للقطاعGا

- تـــرقــيـــة كل عــمل اجـــتــمـــاعي لــصـــالح مــســـتــخــدمي
tرتبطة بهاGيزانية اGركزية وتسيير اGاإلدارة ا
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.

* اGديرية الفرعية للوسائل العامة واGمتلكات اGديرية الفرعية للوسائل العامة واGمتلكات :
..........................(بدون تغيير)......................".
اGادة اGادة 5 :  : تتـمم أحكام اGادة 9 من اGرسـوم التنـفيذي
رقم 2000 - 325 اGـــــؤرخ في 27 رجب  عـــــام 1421 اGـــــوافق

25 أكتوبر سنة 2000 واGذكور أعاله و حترر كما يأتي :

"اGــادة 9 : تـــكـــلف مـــديــــريـــة الـــتـــخــــطـــيط والـــشـــؤون
اإلقتصاديةt باالتصال مع القطاعات اGعنية �ا يأتي :

..........................(بدون تغيير)........................

..........................(بدون تغيير)........................

..........................(بدون تغيير)........................

...........................(بدون تغيير).......................

...........................(بدون تغيير).......................

...........................(بدون تغيير).......................

...........................(بدون تغيير).......................
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

* اGديرية الفرعية ألشغال البرمجة :* اGديرية الفرعية ألشغال البرمجة :
...........................(بدون تغيير).......................

* اGديرية الفرعية للتمويل:* اGديرية الفرعية للتمويل:
...........................(بدون تغيير).......................

* اGديرية الفرعية للشؤون االقتصادية :اGديرية الفرعية للشؤون االقتصادية :
............................(بدون تغيير)......................
* اGديـريـة الـفـرعيـة لـلـصـفـقات الـعـمـومـيةاGديـريـة الـفـرعيـة لـلـصـفـقات الـعـمـومـيةt  وتـكلف

�ا يأتي :
- الـسهـر على تـطبـيق القـواعد اGـنصـوص عليـها في

tتنظيم الصفقات العمومية
- ضـمــان مــجـمــوع اGـهــام اGـاديــة اGــرتـبــطـة بــاسـتالم
وبـرمـجـة مـشـاريع دفاتـر الـشـروطt والـصـفقـاتt واGالحق
والــطــعـون واGــنــازعــات اGــودعــة لــدى الــلــجــنــة الــقــطــاعــيـة

للصفقات".
اGــادة اGــادة 6 :  : تــعـــدل أحــكـــام اGــادة 9 مـــكـــرر من اGـــرســوم
التـنفيذي رقم 2000 - 325 اGؤرخ في 27 رجب  عام 1421
اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2000 واGـــذكـــور أعالهt و حتــرر

كما يأتي :
"اGادة 9 مكرر : مديرية التنظيم واGنازعات : 

..........................(بدون تغيير)........................
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

* اGديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية :* اGديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية :
...........................(بدون تغيير).......................

* اGديرية الفرعية للمنازعات : اGديرية الفرعية للمنازعات :
............................(بدون تغيير)....................".
اGــادة اGــادة 7 :  : تـــتــمـم أحــكـــــام اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم
2000 - 325 اGـــؤرخ في 27 رجــب  عــام 1421 اGوافـق 25

أكتـوبر سنة 2000 واGذكور أعاله �ادة 9 مكرر 1 و حترر
كما يأتي :

"اGـادة 9 مــكــرر 1 : مــديــريــة اإلعالم اآللي واألنــظــمــة
اإلعالميةt وتكلف �ا يأتي :

- تــنـــســيق مــنــشــآت اإلعالم واالتــصــال اGــطــبــقــة في
tالقطاع ووضعها ومتابعة تطورها

- تـــطــويـــر أرضــيـــات االتــصـــال وتـــبــادل اGـــعــلـــومــات
tووضعها

- ضــمــان اقـتــنــاء تـطــبــيــقـات اإلعـالم اآللي اGــتـعــلــقـة
tبأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها
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- الــــســــهــــر عـــــلى حــــفـظ وحــــسن تـــــســــيــــيـــــر الــــوثــــائق
tواألرشيف

- ضــمـــان تــســـيــيـــر تــبـــادل اGــعـــلــومـــات مع الــهـــيــاكل
اخلارجية للوزارة.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
* اGـديريـة الـفـرعـيـة لـشـبكـات اإلعالم اآلليtاGـديريـة الـفـرعـيـة لـشـبكـات اإلعالم اآلليt وتـكلف

�ا يأتي :
- ضــــمـــان وضع شــــبـــكــــات اإلعالم اآللـي الـــتـي تـــربط
الهياكل اGركـزية للوزارة مع اGصالح غير اGمركزة وكذا

tؤسسات حتت الوصايةGا
- تــســيــيــر شــبــكــات اإلعالم اآللـي اخلــاصــة بــالـوزارة

tوإدارتها
- ضمان تناسق أنظمة اإلعالم اآللي وأمنها.

tـعـطيـات والـتطـويرGـديريـة الفـرعـية لـتـسيـير اGـعـطيـات والـتطـويراGـديريـة الفـرعـية لـتـسيـير اGا *
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد قــواعـد اGـعــطـيـات وتــطـبـيــقـات اإلعالم اآللي
tتعلقة بنشاطات القطاع ووضعهاGا

- إدارة قــــواعـــد مـــعـــطــــيـــات الـــوزارة والـــســــهـــر عـــلى
tتأمينها

- حتــــــديـــــد وتـــــنـــــظــــــيم قـــــنــــــوات جـــــمع اGــــــعـــــلـــــومـــــات
الـضــروريــة إلنـتــاج اGــعـلــومــة والـســهــر عـلـى وضع وسـائل

نشرها.
* اGــديـريـة الــفـرعـيــة لـلـوثــائق واألرشـيفt اGــديـريـة الــفـرعـيــة لـلـوثــائق واألرشـيفt وتـكـلـف

�ا يأتي :
- ضمـان تسيـير أرشيـف القطـاع وحفظه واحملـافظة

tعليه
- تــوزيع الــنـصــوص واألنــظــمــة اGـتــعــلــقــة بـتــســيــيـر
األرشــــيف عــــلى اGــــصـــالح غــــيـــر اGــــمـــركــــزة واGـــؤســــســـات

tالعمومية ذات الطابع اإلداري
- جمع اGعطـيات واGعلومـات والوثائق ذات الطابع
الـتــقــني والــعـلــمي واالقــتــصـادي واإلحــصــائي ومــعـاجلــتــهـا

tوحفظها وتوزيعها
- تطـويـر اسـتعـمـال الـتسـيـيـر اإللـكتـروني لـلـوثائق
وتــرقـيــته والــسـهــر عــلى تــوحـيــد الــتـطــبــيـقــات والــبـرامج

اGتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
اGادة اGادة 8 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرسـمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقــم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقــم 13 -   -  151 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــوافـق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يـتضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الـسكنيـتضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الـسكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبـــنـــاء عـــلى  الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 3-85
tو125 (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�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
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 احلجة عام 1410 اGوافق 23  يونـيو سنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

tالوزارات
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اGؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة

t2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 190-08
اGــــؤرخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1429 اGــــوافق  أول
يـولـيـو سـنة 2008 واGتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اGـركـزية في

tتمّمGا tوزارة السكن والعمران
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 388-08
اGـؤرخ في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اGـوافق  27 نـوفــمــبـر
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد مـهــام اGـفــتـشـيــة الـعــامـة لـلــعـمـران

tوالبناء وتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 389-08
اGـؤرخ في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اGـوافق  27 نـوفــمــبـر
سـنة 2008 واGتـضـمن إنـشـاء اGـفتـشـيـة اجلـهويـة لـلـعـمران

tوالبناء ويحدد مهامها وعملها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــشــتــمـل اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة
الـسـكن والـعــمـرانt اGـوضـوعـة حتت سـلـطـة الـوزيـــرt عـلى

ما يأتي :
 1 - األمــX الــعـامt- األمــX الــعـامt  ويــســـاعــده مـــديــرا (2)  دراســات
ويلحق  به  مكـتب  البريد  واالتصال  واGكتب  الوزاري

لألمن  الداخلي  للوزارة.
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Xويسـاعده عـشرة (10) مكـلف  tرئـيس  الديوان - t2 - رئـيس  الديوان
بالدراسات والتلخيص يكلفون �ا يأتي :

- حتـــضــيـــر مــشـــاركــة الـــوزيــر فـي أعــمـــال احلــكـــومــة
tان وتنظيمهاGرتبطة بالعالقات مع البرGواألعمال ا

- حتــــضـــيــــر أعـــمــــال الـــوزيــــر في مــــيـــدان الــــعالقـــات
tالدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها

- حتــــــضـــــيــــــر عـالقــــــات الــــــوزيــــــر مع أجــــــهــــــزة اإلعالم
tوتنظيمها

- حتــــضـــيــــر أعـــمــــال الـــوزيــــر في مــــيـــدان الــــعالقـــات
tالعامة وتنظيمها

- متـابعة  الـعالقات مع احلـركة اجلمـعوية والـشركاء
tXواالقتصادي Xاالجتماعي

tمتابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع -
- حتضير اGلفـات اGتعلقة بـبرامج البحث القطاعي

tومتابعتها
- حتـضــيــر ومــتـابــعــة احلـصــائل اGــدعــمــة لـنــشــاطـات

tالقطاع  والتحليل واإلحصائيات
- حتضير ومتابعة الدراسات االستشرافية.

3 - اGـفــتــشــيـة الــعــامـةt- اGـفــتــشــيـة الــعــامـةt وحتــدد مــهـامــهــا وتــنـظــيــمــهـا

وسيرها �وجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل اآلتية :- الهياكل اآلتية :

 tديرية العامة للسكنGا -
 tديرية العامة للتجهيزات العموميةGا -

 tعماريةGديرية العامة للتعمير والهندسة اGا -
 tديرية العامة للبناء ووسائل  اإلجنازGا -

 tديرية العامة للمواردGا -
- مديرية التنظيم  واGنازعات. 

اGـاداGـادّة ة 2 :  : اGــديـريــة الــعــامــة لــلـســكنGــديـريــة الــعــامــة لــلـســكنt وتـكــلف بــإعـداد
وتــقـيــيم و تــنـفــيـذ ومــتــابـعــة تـنــفـيــذ الــسـيــاسـة الــوطـنــيـة
لـلـسـكنt ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـتـصـور وإجنـاز ومـراقـبـة

اGشاريع اGنجزة. 
و بهذه الصفةt تكلف �ا يأتي :

- الـتـعـريف بـالـسيـاسـة الـوطـنـية مـن خالل األهداف
والـــنــــشـــاطـــات ومـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذهــــا في إطـــار الـــبـــرامج

tتعددة السنواتGالسنوية وا
-  حتــديــد حــجم  الــبــرامـج الــســكــنــيــة بــاالتــصــال مع

tعنيةGالقطاعات ا
- حتــديـد وضــمـان تــغـطـيــة احـتــيـاجــات الـتــمـويل مع

tعنيةGالقطاعات ا

- إعداد مـؤشـرات تقـييم أثـر تـنفـيذ سـيـاسة الـسكن
tستوى الوطنيGعلى ا

- الـسهـر عـلى تـطبـيق الـتـنظـيم في مـجـال النـوعـية
الــتــقـنــيـة لــبــرامج الــسـكن فـي الـوسط احلــضــري والـوسط

  tالريفي
- إعــداد واقــتـــراح  الــســيــاســـات اGــتــعــلــقـــة بــتــمــويل

tالسكن والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة
- اGــشــاركـة واقــتــراح آلـيــات احلــصــول عـلى الــعــقـار

 tوجه لتثبيت البرامج السكنيةGا
- إعالن عـن  أفــكــار ســـيــاســـة احلــصــول عـــلى مــلـــكــيــة

 tالسكن
- اقــتـراح أنــظــمـة اإلعــانــات الـعــمــومـيــة والــتـدابــيـر
اGتعلقة باجلـباية على السكن واGساهـمة في تنفيذ أحكام
اإلعــانـة اخلــاصـة لــلـحــصـول عــلى اGـلــكـيــة وتـصــور اآللـيـات

tتعلقة بهاGا
- الــسـهـر عـلى وضع الــقـواعـد واGـواصـفــات الـتـقـنـيـة

tوكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

tتعلقة بامتصاص السكن الهشGا
- تـصـور وإنـشـاء بـنك لـلــمـعـطـيـات اخلـاصـة بـبـرامج

السكن والترقية العقارية.
ويساعد اGدير العام للسكن مدير (1) دراسات.

و تضم أربع (4) مديريات :
1-  مـديـريــة الـسـكن الـعــمـومي اإليـجـاريt  مـديـريــة الـسـكن الـعــمـومي اإليـجـاريt  وتـكـلـــف

�ا يأتي :
-  تـعـريف و اقـتـراح السـيـاسـة الـوطـنـيـة في مـجال

 tإجناز السكنات العمومية اإليجارية
- حتـديـد معـايـيـر تـوزيع وتـثبـيت بـرامج الـسـكـنات

tالعمومية اإليجارية على كامل التراب الوطني
- اGــبـــادرة واGــتـــابــعــة ومـــراقــبـــة بــرامـج الــســـكــنــات
الـعـمومـيـة اإليجـاريـة  وتقـيـيم إجنازهـا  وتـطورهـا ومدى
انـســجـامــهــا مع بـرامـج الـتــهـيــئــة والـتــجــهـيــزات في إطـار

tدمجةGاجملمعات السكنية ا
- اGــبــادرة بـدراســات ضـبـط واخـتــيـار الــنــمـوذج في

tمجال السكنات العمومية اإليجارية
- التعـريف  والتـقييم والـتكـفل باحتـياجـات تمويل

tبرامج السكنات العمومية اإليجارية
- اGـبـادرة بـالـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـمـية في

tمجال السكن العمومي اإليجاري
- اGــبـادرة بــكل الـنــصـوص ذات الــطـابع الــتـشــريـعي

tوالتنظيمي في إطار توحيد تقنيات البناء
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- مـتــابـعـة تـطــبـيق الـتـشــريع  والـتـنـظــيم واGـعـايـيـر
tرتبطة ببرامج السكنات العمومية اإليجاريةGا

- إعــــداد ومـــراقــــبــــة ومـــتــــابـــعــــة تـــطــــور الـــتــــخــــطـــيط
 tالفضائي للبرامج السكنية احملددة

- اGـــشــاركـــة في  حتـــديـــد الـــقــواعـــد  اGـــســـيــرة إلدارة
اGشروع.

: X(2) فرعيت Xوتضم  مديريت
tـالـيةGديـريـة الـفـرعيـة لـلـبـرمـجة والـدراسـات اGـالـيةأ- اGديـريـة الـفـرعيـة لـلـبـرمـجة والـدراسـات اGأ- ا

وتكلف �ا يأتي  :
- حتـــديـــد حـــجم بـــرامـج الـــســـكـــنـــاتt  بـــاالتـــصـــال مع

tعنيةGالقطاعات ا
- اGبادرة بدراسـات الضبط  واختـيار النموذج في

tمجال السكن العمومي اإليجاري
- اGشاركة في إعداد  اGعايير  واGواصفات اGعمول

 tتعلقة بالسكن العمومي  اإليجاريGبها وا
- حتضـير العنـاصر التي تـسمح بتـحديد الـتكاليف
الــضـــروريـــة لـــتـــمـــويل الـــبـــرامج الـــســـكـــنـــيـــة الـــعـــمـــومـــيــة

tعنيةGاإليجارية باالتفاق مع القطاعات  ا
- اقـتـراح الــوسـائل اGـالـيــة اGالئـمـة  لــتـطـور بـرامج

  tشاركة في إعدادهاGالسكنات العمومية اإليجارية وا
- اGــبــادرة بــاإلجــراءات اGــوجــهــة  لــتــحــســX شـروط

tتمويل البرامج العمومية اإليجارية
- جتـنيـد اخلبرات اGـاليـة اGتـعلـقة بـتوزيع وتـثبيت

 tبرامج السكنات العمومية اإليجارية
- مــتـابــعـة حـالــة الـتـطــور اGـالي لــلـبـرامـج الـسـكــنـيـة

tالعمومية اإليجارية والعمل على تطهيرها
- إعداد احلـصائـل اGالـية اGـتعـلقـة بـبرامج الـسكـنات

tالعمومية اإليجارية وضمان نشرها
- اقـتــراح كل دراســة وخـبــرات مـرتـبــطـة بــتـكــالـيف

إجناز السكنات العمومية اإليجارية.
ب- اGـديــريـة الـفــرعـيـة Gـتــابـعـة اإلجنـازاتtب- اGـديــريـة الـفــرعـيـة Gـتــابـعـة اإلجنـازاتt وتـكـلـف

�ا يأتي  :
- متـابعة ومـراقبة تـنفيذ نـشاطات تـوزيع البرامج
الـسكنـية الـعمومـية اإليجـارية مع الـهياكـل غير اGـمركزة
لـلـوزارة  والـهـيـئـات اGـوضـوعـة حتت الـوصـايـة لـلـسـكـنات

tبرمجةGا
- حتـضيـر العـنـاصر بـغرض الـسـماح في بـعث وفتح

tمشاريع السكنات العمومية اإليجارية
- اGــبـــادرة  واقـــتــراح  ونـــشــر اإلجـــراءات اGــتـــعــلـــقــة

tبضبط السكنات و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها

- تـأطـيــر  ومـسـاعـدة  ومــرافـقـة و مـتـابــعـة ومـراقـبـة
أصــحـاب اGــشـاريـع اGـفــوضـة خـالل مـرحــلـة دراســة وإجنـاز

tالبرامج السكنية العمومية اإليجارية
-  مـــســاعـــدة أصــحـــاب اGـــشــاريـع اGــفـــوضـــة لــلـــتـــكــفل
�ـــخـــتــــلف الـــصــــعـــوبـــات خـالل  اإلعالن عن فــــتح الـــورشـــة

tXتدخلGبالتشاور مع مختلف ا
- حتـــديــــد آلـــيــــات  مـــتــــابـــعــــة  الـــبــــرامج الـــســــكـــنــــيـــة
الــعــمــومــيــة اإليــجــاريــة و تــقـيــيـم مــدى تــقــدمـهــا والــتــكــفل
بـــــــاالخــــــتالالت بـــــــX أهــــــداف اإلجنــــــازات والــــــســــــهـــــــر عــــــلى

tامتصاصها
- إعـــداد احلـــصـــائـل اGـــتـــعـــلـــقـــة  بـــبــــرامج الـــســـكـــنـــات

العمومية اإليجارية وضمان نشرها.
2-  مديرية السكن الترقويtمديرية السكن الترقويt وتكلف �ا يأتي :

- اGـساهـمة في إعـداد السـيـاسة الـوطنـية في مـجال
tترقية النشاط العقاري في مجال السكن الترقوي

- اGــبــادرة واقــتــراح الــبــرامج الــســنــويــة واGــتــعــددة
tالسنوات للترقية العقارية

- اقـــــتــــراح وتـــــنــــفـــــيـــــذ الــــنـــــصــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
tؤطرة للترقية العقاريةGوالتنظيمية ا

- تـــأطـــيـــر وتـــرقــــيـــة اGـــهـــام واألدوار ومـــســـؤولـــيـــات
tفي إجناز برامج الترقية العقارية XرقGا

- اقتراح واGشـاركة في إعداد السـياسة  وإجراءات
tواستراتيجيات تمويل الترقية العقارية

- اGبـادرة بضـبط الدراسـات واخـتيـار النـموذج في
tتعلقة بالترقية العقاريةGمجال برامج السكن ا

- حتــديــد وتــقــيــيـم والــتــكــفل بــاالحـــتــيــاجــات اGــالــيــة
tللترقية العقارية

tتنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية -
- تــــصـــــور واقـــــتــــراح كـل مــــيـــــكــــانـــــيـــــزمــــات جـــــديــــدة
والـتـرتـيـبــات اGـالـيـة بــاالتـفـاق مع اGـؤســسـات اGـالـيـة في

tإطار الترقية العقارية
- إعــــداد ومـــراقــــبــــة ومـــتــــابـــعــــة تـــطــــور الـــتــــخــــطـــيط

الفضائي في برامج الترقية العقارية.
:X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

tـالـيةGديـريـة الـفـرعيـة لـلـبـرمـجة والـدراسـات اGـالـيةأ- اGديـريـة الـفـرعيـة لـلـبـرمـجة والـدراسـات اGأ- ا
وتكلف �ا يأتي :

- حتـضــيـر الــعــنـاصــر الـتي تــسـمـح بـتــحـديــد وضـبط
الـنـفــقـات الـعــمـومـيـة الــضـروريـة لــتـمـويل بــرامج الـسـكن

tتعلقة بالترقية العقاريةGا
- حتــلــيل تــطــور االســتـــثــمــارات اخملــصــصــة لــبــرامج

tتعلقة بالترقية العقاريةGالسكن ا
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- اقــــتـــــراح كـل الــــدراســـــات واخلـــــبـــــرات اGــــتـــــعـــــلـــــقــــة
tتعلقة بالترقية العقاريةGبتكاليف إجناز السكنات ا

-  اقـتـراح األدوات اGـالـيـة اGـكـيـفـة مع تـطور بـرامج
tساهمة في إعدادهاGالسكن الترقوي وا

- االلتزام باخلبرات اGالية اGتعلقة بتوزيع تثبيت
tبرامج السكن الترقوي

- تـــــــــصــــــــور واقــــــــتــــــــراح واGـــــــــســــــــاهــــــــمــــــــة فـي إعــــــــداد
اGـيــكــانـيــزمـات اGــالــيـة اجلــديــدة بـاالتــفـاق مـع اGـؤســسـات

tتخصصةGالية اGا
- مـــتــابـــعـــة حـــالــة الـــتـــقـــدم اGــالـــيـــة لـــبــرامـج الــســـكن

tتعلقة بالترقية العقاريةGا
- إعــداد احلــصـائـل اGـالــيـة اGــتــعـلــقــة بـبــرامج الــسـكن

اGتصلة بالترقية العقارية  وضمان نشرها.    
 ب - اGـديـرية الـفـرعيـة Gـتابـعـة اإلجنازاتt ب - اGـديـرية الـفـرعيـة Gـتابـعـة اإلجنازاتt وتـكلـف

�ا يأتي  :
- تـنـفيـذ ومـتـابـعة وتـقـيـيم ورقابـة تـنـفيـذ نـشـاطات
إجنـاز بـرامج الــسـكـنـات  الــتـابـعـة لــلـتـرقـيـة الــعـقـاريـة مع
الـهـيئـات غيـر اGمـركـزة للـوزارة والهـيـاكل غيـر اGمـركزة

 tوضوعة حتت الوصايةGا
-  حتـــضـــيـــر الـــعـــنـــاصـــر الـــتي تـــســـمح بـــبـــعث وفـــتح

tالورشات لبرامج السكن التابعة للترقية العقارية
- تــأطــيــر ومــسـاعــدة ومــرافــقــة ومــتــابــعــة ومــراقــبـة

tشاريعGخالل مرحلة دراسة وإجناز هذه ا XرقGا
- مـساعدة اGرقـX  في التكـفل �ختلف الـصعوبات
أثـناء بعث اGـشاريع وبعث الورشـة باالتفـاق مع مختلف

tXتدخلGا
- حتـديد آلـيات اGـتـابعـة لـلبـرامج الـسكـنيـة الـتابـعة
لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة و تــقــيــيم مــدى حــالــة تــقــدم األشــغـال
والـتــكـفل بــاالخـتـالالت بـX األهــداف واإلجنـازات والــسـهـر

tعلى امتصاصها
- تـنفـيذ وتأطـير ومـتابـعة وتـقيـيم ورقابـة البرامج

tالسكنية التابعة للترقية العقارية
-  اقـــــتــــراح وتــــنـــــفــــيــــذ الــــنـــــصــــوص الــــتــــشـــــريــــعــــيــــة

 tؤطرة للترقية العقاريةGوالتنظيمية ا
- القـيـام بالـرقـابـة اGتـعـلـقة بـنـوعـية إجنـاز الـبرامج

tالترقوية
-   تــصـور مـعــايـيـر نـوعــيـة إجنـاز الــبـرامج وضـمـان

tXتعاملGنشرها والسهر على تنفيذها من طرف ا
- تــشـجــيع وحتـفـيــز الـدراســات الـعـلــمـيــة والـتـقــنـيـة

 tتعلقة بنوعية  إجناز عمليات الترقية العقاريةGا

- مــســـاعــدة اGـــصــالـح الالمــركـــزيــة والـــهــيـــئــات حتت
tالوصاية في تنفيذ البرامج الترقوية

-  إعـــداد احلـــصـــائـل اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــبــــرامج الـــســـكـــنـــات
اGتعلقة بالترقية العقارية وضمان نشرها.

3-  مـــديـــريـــة الـــســـكن الـــريـــفي وامـــتـــصـــاص الـــســـكن مـــديـــريـــة الـــســـكن الـــريـــفي وامـــتـــصـــاص الـــســـكن
الهش وإعادة  تأهيل اإلطار اGبنيt الهش وإعادة  تأهيل اإلطار اGبنيt وتكلف �ا يأتي :

- اGـساهـمة في إعـداد السـيـاسة الـوطنـية في مـجال
tالتنمية  الريفية

- حتــديــد مــعــايــيــر تــوزيع وتــثـــبــيت بــرامج الــســكن
tالريفي على كامل التراب الوطني

- حتـديــد الــتــصـورات وكــيــفـيــات اGــعـاجلــة والــتـدخل
 tعلى مناطق  السكن الهش

- مـتـابـعـة ومـراقـبـة تـنـفـيـذ نـشـاطـات تـوزيع بـرامج
السكنات الريـفية وتلك اGوجهـة المتصاص السكن الهش
مع الـهيـئات غيـر اGمـركزة لـلوزارة والـهيـئات اGـوضوعة

tحتت الوصاية
- حتــــضـــيـــر الـــعـــنــــاصـــر الـــتي تــــســـمح بـــبــــعث وفـــتح
الــــورشـــات لــــلــــســـكــــنـــات الــــريـــفــــيـــة والــــبــــرامج  اGـــوجــــهـــة

tالمتصاص السكن الهش
- اGـــبــادرة ومـــتـــابــعـــة ومـــراقــبـــة بـــرامج الــســـكـــنــات
الريفية وكـذا عمليات إعادة تـأهيل السكن الهش واإلطار
اGبـني وتقـييـم إجنازهـا وتطـويرهـا وكذا مـدى انسـجامـها

tمع برامج التهيئة
- اGـبـادرة بـدراسـات الـتقـيـيـس  واخـتـيـار الـنـموذج

tفي مجال السكنات  الريفية
-  اGــبـادرة بـالــنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيـة
في مـجال الـسكـنات الـريفـية وإعـادة تأهـيل السـكن الهش

tبنيGواإلطار  ا
- اGــبــادرة  بــاإلجــراءات اGــوجــهــة لــتــحــســX شـروط
تـمـويل بــرامج الـسـكــنـات الـريـفــيـة وإعـادة تـأهــيل الـسـكن

 tبنيGالهش واإلطار ا
- إعـــداد  احلـــصـــائـل اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــبــــرامج الـــســـكـــنـــات

الريفية والبرامج اGوجهة المتصاص السكن الهش.
: X(2) فرعيت Xو تضم  مديريت

أ- اGـديــريـة الـفــرعـيــــة لــلـســـكـن الـريـفيأ- اGـديــريـة الـفــرعـيــــة لــلـســـكـن الـريـفيt وتـكـلــــف
�ا يأتي :

- تـــنـــفــيـــذ بـــرامج الـــســـكـــنــات الـــريـــفـــيــة اGـــبـــرمـــجــة
بـــاالتـــفـــاق مـع  اGـــصـــالح  غـــيــــر اGـــمـــركـــزة لـــلـــوزارة وكـــذا

 tوضوعة حتت الوصايةGالهيئات ا
- مـتـابـعة وتـقـييـم حالـة تـقدم وإجنـاز بـرامج الـسكن

 tالريفي
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- حتــديـــد وســائل وآلــيــات مـــتــابــعــة وتــقـــيــيم بــرامج
 tالسكن الريفي

- اقـتـراح األدوات اGـالـيـة اGالئـمـة  لـتـحـسـX بـرامج
tشاركة في إعدادهاGالسكنات الريفية وا

- جتـنيـد اخلبرات اGـاليـة اGتـعلـقة بـتوزيع وتـثبيت
 tبرامج السكنات الريفية

- اقــــتـــــراح كـل الــــدراســـــات واخلـــــبـــــرات اGــــتـــــعـــــلـــــقــــة
tبتكاليف إجناز السكنات الريفية

- مــتــابــعــة حــالــة الــتــقــدم اGــالي لــبــرامـج الــســكــنـات
tالريفية والعمل على تطهيرها

- إعـداد احلـصـائل  اGـاديـة واGـالـيـة اGـتـعـلـقـة بـبـرامج
tالسكنات الريفية والعمل على نشرها

- مــــقـــارنــــة الــــتـــدفــــقــــات اGـــاديــــة واGــــالـــيــــة وحتـــلــــيل
tاالختالالت

- اGبادرة بدراسـات  الضبط واختـيار النموذج في
مجال السكن  الريفي.

-  اGـــبــادرة بــالـــنــصـــوص  ذات الــطــابـع الــتــشـــريــعي
والــتـــنـــظـــيــمـي  في إطـــار ضــبـط  تــقـــنـــيــات بـــنـــاء الـــســكن

tالريفي
- اGبادرة واقتـراح ونشر إجراءات متعـلقة  بضبط

 tالسكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها 
- اGـشاركـة في إعـداد اGعـاييـر واGـواصفـات اGعـمول

 tرتبطة بالسكن الريفيGبها  ا
ب - اGــديـــريــة الــفــرعـــيــة المــتــصــاص الـــســكن الــهشب - اGــديـــريــة الــفــرعـــيــة المــتــصــاص الـــســكن الــهش

وإعادة تأهيل اإلطار اGبنيt وإعادة تأهيل اإلطار اGبنيt وتكلف �ا يأتي :
- تـــنـــفــيـــذ ومـــتــابـــعـــة حــالـــة تـــقـــدم بــرامج اGـــســـاعــدة

 t¨وجهة المتصاص السكن الهش و البناء القدGا
- اقـــــتــــراح وتـــــنــــفـــــيـــــذ الــــنـــــصــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والتـنـظـيمـيـة للـتـأطيـر الـتقـني  لـلـبرامج اGـوجـهة Gـعـاجلة

t¨السكنات الهشة والبناء القد
- تنـفيذ في  إطـار التـنظيم اGـعمول بهt اGـواصفات

 t¨عاجلة السكنات الهشة أو السكن القدG لزمةGا
- مـــســــاعـــدة اGــــصـــالح غــــيـــر اGــــمـــركــــزة والـــهــــيـــئـــات

 tوضوعة حتت الوصاية في تنفيذ برامجهاGا
- حتـــضـــيـــر عـــنـــاصـــر لـــلـــســـمـــاح بـــتـــعـــريف وحتـــديـــد
الــــتـــكــــالــــيـف الــــضـــروريــــة لــــتــــمــــويـل الـــبــــرامـج اGــــوجــــهـــة

t¨المتصاص السكن الهش والبناء القد
- حتــديــد األدوات واآللــيــات الـتـي تـســمح بــاGــتــابــعـة
والتقييم الصـارم للبرامج اGوجهة للتكفل بالسكن الهش

t¨والبناء القد

- اقــــتـــــراح كـل الــــدراســـــات واخلـــــبـــــرات اGــــتـــــعـــــلـــــقــــة
بـــتــــكـــالــــيف إجنـــاز الــــســـكــــنـــات الــــريـــفـــيــــة اجملـــمــــعـــة وكـــذا

tبنيGالتدخالت على النسيج الهش أو ا
- تــنـفــيـذt في إطــار الـتــنـظـيـم اGـعــمـول بهt الــقـواعـد

t¨عاجلة السكنات الهشة أو البناء القدG لزمةGا
- اGـــبـــادرة بــالـــنـــصـــوص  ذات الــطـــابع الـــتـــشــريـــعي
والتنظيـمي  في إطار ضبط  تقنيات بناء السكن  الهش

t¨والبناء القد
- مـتــابـعــة تـطــبـيق الــتـشــريع والـتــنـظــيم واGـعــايـيـر

 tرتبطة ببرامج إعادة التأهيلGا
- اGـبـادرة واقــتـراح وكـذا نـشــر اإلجـراءات اGـتــعـلـقـة

 tبضبط السكنات  وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها
- اGـشاركـة في إعـداد اGعـاييـر واGـواصفـات اGعـمول

بها اGتعلقة بعمليات إعادة التأهيل.
4- مديرية التسيير العقاريمديرية التسيير العقاريt وتكلف �ا يأتي :

- حتــديـــد عــنـــاصــر الـــســيـــاســة الـــوطــنـــيــة فـي مــجــال
تـــســيـــيــر احلــظـــيــرة الــعـــقــاريـــة وضــمــان تـــنــفـــيــذهــا طـــبــقــا

tعمول بهاGوالتنظيمات ا Xللقوان
- تــــوجـــــيه ومـــــراقـــــبــــة أدوات تـــــســــيـــــيـــــر احلــــظـــــيــــرة

tالعقارية
- متابـعة تكـاليف النـفقـات اخملصصـة  للحـفاظ على

  tاألمالك العقارية اإليجارية وتقييم آثارها
Xإعـــداد واقــتـــراح الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اخلـــاصــ -

tبالتسيير العقاري
- دراســــة وضـــبـط اإلجـــراءات اGــــتــــعـــلــــقــــة بـــتــــنـــظــــيم

 tوكيفيات تسيير األمالك العقارية
- تـــصــــور واقـــتــــراح ســـيــــاســـة اإليــــجـــار واكــــتـــســـاب

 tاألمالك العقارية
- تـصــور ووضع بـنك لـلــمـعــطـيـات اخلــاصـة بـاألمالك

 tالعقارية
- متابعة نشاط هيئات تسيير احلظيرة العقارية.

: X(2) فرعيت Xو تضم  مديريت
أ- اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابـعــة اGــنـح والـتــنــازل عنأ- اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابـعــة اGــنـح والـتــنــازل عن

األمالك العقارية اإليجاريةاألمالك العقارية اإليجاريةt وتكلف �ا يأتي : 
- حتــديث  جــرد احلــظــيــرة الــعــقــاريـة  بــاالتــصــال مع

 tمركزةGالهياكل غير ا
tإعداد وتنفيذ قواعد صيانة احلظيرة العقارية -

XــتـعــلـقـGاقـتــراح وتـنــفـيــذ الـتــشـريع والــتـنــظـيم ا -
tبتسيير احلظيرة العقارية
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tمتابعة ومراقبة تسيير احلظيرة العقارية -
- اقــتــراح األدوات الـتــنــظــيـمــيــة واGـالــيــة لــتـســيــيـر

tاحلظيرة العقارية
Xــبــادرة بــكل اإلجــراءات الــتي تــؤدي إلى حتــسـGا -

 tقواعد منح السكنات العمومية
- اقتراح التشـريع والتنظيم اGتعلقX باإليجارات

tوالتنازل عن األمالك العقارية اإليجارية
tمتابعة منح األمالك العقارية اإليجارية -

- مـتابـعة عـملـيات حتـويل البـرامج  اGنـجزة لـصالح
tؤهلةGهياكل التسيير ا

Xمـــتــــابـــعـــة و مـــراقـــبـــة نـــشــاط الـــوكـالء الــعـــقـــاريــ -
t عنيةGركزية اGباالتصال مع الهيئة ا

- الـــســـهـــر عـــلـى حتـــديث جــــرد احلـــظـــيـــرة الــــعـــقـــاريـــة
tعنيةGباالتصال مع  الهياكل ا

- إعـداد قـواعــد اGـلـكـيــة اGـشـتــركـة وتـســيـيـر األجـزاء
tشتركة للحظيرة العقارية وتنفيذهاGا

- اقــتـراح األدوات الــتـنــظـيــمـيــة لـضــمـان الــتـســيـيـر
 tشتركةGشتركة للملكية اGالي لألجزاء اGا

- متـابعـة و تفـعيل نـشاطـات تنـفيـذ تسـييـر األجزاء
اGشتركة. 

ب - اGديريـة الفرعـية  لتـنشـيط التسـيير الـعقاريب - اGديريـة الفرعـية  لتـنشـيط التسـيير الـعقاري
ومراقبتهt  ومراقبتهt  وتكلف �ا يأتي :

- تــــوجـــــيه ومـــــراقـــــبــــة أدوات تـــــســــيـــــيـــــر احلــــظـــــيــــرة
tالعقارية

- متابـعة تكـاليف النـفقـات اخملصصـة  للحـفاظ على
  tاألمالك العقارية اإليجارية وتقييم آثارها

tمتابعة ومراقبة تسيير احلظيرة العقارية -
- دراســة وضـــبط اإلجـــراءات اGــتـــعـــلــقـــة بـــالــتـــنـــظــيم

tوكيفيات تسيير األمالك العقارية
- تصور ووضع بنك اGعطيات لألمالك العقارية. 

tـديـريـة الـعـامـة  لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيةGا : tـديـريـة الـعـامـة  لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيةGـادّة ة 3 : اGـاداGا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد وتــقــيــيم  وتـنــفــيــذ الـســيــاسـة الــوطــنــيـة في
مجال التجهيزات العموميةt  باإلضافة في مجال تصور

 tشاريعGوإجناز ومراقبة ا 
وبهذه الصفةt تكلف �ا يأتي :

- حتـديد وتنـفيـذ ومتـابعـة إعداد السـياسـة الوطـنية
في مـــجــال الـــتــجــهـــيــزات الـــعــمـــومــيـــة في إطــار الـــبــرامج

tتعددة السنواتGالسنوية وا

- حتـديـد بـرامـج الـتـجــهـيـزات الـعــمـومـيــة بـاالتـصـال
tعنيةGمع القطاعات ا

- ضمـان التـشاور في مـجـال  اإلجناز مع الـقطـاعات
 tستغلة للتجهيزات العموميةGا

Xإعـــداد واقــتـــراح الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اخلـــاصــ -
tبالقطاع

- الــسـهــر عـلى مـراقــبـة الــنـوعـيــة الـتـقــنـيــة Gـشـاريع
tالتجهيزات العمومية

- إعــــداد واقـــتــــراح الــــســـيــــاســــة اGـــالــــيــــة اGـــرتــــبــــطـــة
 tبالتجهيزات العمومية

- اقـــتـــراح نـــصـــوص احلـــصـــول عـــلـى الـــعـــقـــار اGـــوجه
tلتثبيت التجهيزات العمومية

- سن الـقـواعـد واGـواصـفـات الـتـقنـيـة بـاإلضـافـة إلى
tمعايير بناء التجهيزات العمومية

XـــــرتـــــبـــــطــــGاقـــــتـــــراح الـــــتـــــشـــــريع والـــــتـــــنـــــظـــــيـم ا -
 tبالتجهيزات العمومية وامتصاص السكن  الهش

- تـــصـــور وإنــــشـــاء بـــنك مـــعـــطــــيـــات لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات
العمومية.

: (2) Xوتضم مديريت
1- مـــديـــريـــة مــــتـــابـــعـــة إجنــــاز بـــرامج الـــتــــجـــهـــيـــزات مـــديـــريـــة مــــتـــابـــعـــة إجنــــاز بـــرامج الـــتــــجـــهـــيـــزات

العمومية لقطاعات التكوينالعمومية لقطاعات التكوينt وتكلف �ا يأتي :
- حتــديــد واقــتـــراح الــســيــاســة الــوطــنــيــة في مــجــال

tإجناز التجهيزات العمومية
- حتــديـد مــواصـفــات تــوزيع وتـثــبـيـت الـتــجـهــيـزات
العموميـة  بالتعاون مع  أصحـاب مشاريع برامج السكن

 tستغلةGوالقطاعات ا
- اGبادرة واGتابعة ومراقبة التجهيزات العمومية
وتــقـــيــيم إجنـــازهــا وتــطـــور انــســجـــامــهــا مـع إجنــاز بــرامج

tالسكن
- اGـــــبـــــادرة  بـــــدراســـــات الـــــضـــــبـط واGـــــشــــــاركـــــة مع
القطاعات اGعنيةt في عمليات الضبط وتوحيد ªط بناء

tالتجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء
- حتــديــد وتــقــيــيـم والــتــكــفل بــاالحـــتــيــاجــات اGــالــيــة

tللتجهيزات العمومية
- اGبادرة بنصوص تـشريعية وتنظيمية في مجال

tالتجهيزات العمومية
- إعــــداد ومـــراقــــبــــة ومـــتــــابـــعــــة تـــطــــور الـــتــــخــــطـــيط

tالفضائي للتجهيزات العمومية
- إحـــــداث بـــــطـــــاقـــــيــــــة تـــــتـــــعـــــلق بـــــتـــــطـــــور إجنـــــازات

التجهيزات العمومية.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت
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أ- اGديريـة الفـرعيـة Gتابـعة إجنـاز برامج جتـهيزاتأ- اGديريـة الفـرعيـة Gتابـعة إجنـاز برامج جتـهيزات
التربية الوطنيةtالتربية الوطنيةt وتكلف �ا يأتي :  

- وضع الــــبــــرامج اGــــوقــــوفــــة لــــلــــهــــيــــاكل الــــقــــاعــــديـــة
اGـدرسـيـة ( ثـانويـةt مـجـمـوع اGـدارس واGـتـوسـطات ) مع
الهياكل غيـر اGمركزة للوزارة والهيئات اGوضوعة حتت

tالوصاية
tمتابعة وتقييم حالة تقدم وإجناز التجهيزات -

- حتــضــيــر الــعــنــاصــر الــتي تــسـمـح بــانـطـالق ورشـة
 tجتهيزات التربية الوطنية

- تــأطــيــر ومــسـاعــدة ومــرافــقــة ومــتــابــعــة ومــراقــبـة
أصــــحـــاب اGــــشـــاريع  اGــــفـــوضــــة خالل جــــمـــيع اGــــراحل من

  tدرسيةGالدراسة إلى إجناز التجهيزات ا
- مسـاعدة  أصـحاب اGـشاريع اGـفوضـX في التـكفل
بــالــصــعــوبـــات اخملــتــلــفــة في إطـالق الــورشــة بــاالتــفــاق مع

tXتدخلGمختلف ا
- حتــديــد األدوات واآللــيــات الـتـي تـســمح بــاGــتــابــعـة

tوالتقييم الدقيق لبرامج جتهيزات التربية الوطنية
- حتضـير العنـاصر التي تـسمح بتـحديد الـتكاليف
الضرورية لتمـويل التجهيزات بالتنسيق مع القطاعات

tعنيةGا
- إعـداد احلـصـائل اGتـعـلـقـة بالـتـجـهـيزات الـعـمـومـية

tوضمان نشرها
- اGــــــبــــــادرة بــــــدراســــــات الـــــــضــــــبط والــــــتـــــــصــــــنــــــيف

tالنموذجية في مجال التجهيزات التربوية
- حتـــديــــد األدوات الـــتي تـــســــمح بـــتــــقـــيـــيم تــــطـــبـــيق

tتعلقة بالتجهيزات التربويةGعايير اGالتنظيم وا
- اGــبـادرة بــكل الـنــصـوص ذات الــطـابع الــتـشــريـعي
والـتـنـظـيـمي فـي إطـار ضـبط تـقـنـيــات بـنـاء الـتـجـهـيـزات

tالتربوية
- مـتــابـعــة تـطــبـيق الــتـشــريع والـتــنـظــيم واGـعــايـيـر

tرتبطة بالتجهيزات التربويةGا
- اGبـادرة واقتـراح ونـشر اGـعايـير اGـتـعلـقة بـضبط

tالتجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها
- اGـشاركـة في إعـداد اGعـاييـر واGـواصفـات اGعـمول

بها واGقاييس اGرتبطة بالتجهيزات التربوية.
ب - اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابــعــة بــرامج جتــهــيــزاتب - اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابــعــة بــرامج جتــهــيــزات

التعليم العالي والتكوين اGهنيt التعليم العالي والتكوين اGهنيt وتكلف �ا يأتي :
- تـنـفـيـذ بـرامج الـتـجـهـيـزات اGـبـرمـجـة في اGـراكـز
اجلـامـعـيـة ومـلـحـقـاتـهـا ( أحـيـاء جـامـعـيـة  وقـاعـة احـتـفاالت
ومـطـاعم ومـكتـبـات ورئـاسة جـامـعة ومـبـنى إداري وقـاعة

تكنولوجية ومنشآت رياضية  ومركز األرشيف ومركب
ريــاضي ومــيــديــاتــيك وفــضــاء أنــتــرنــيت ومــراكــز طــبــيــة
اجتماعية ومـراكز حسابات واستعالم تلفازي وجتهيزات
أخــرى)  بــاالتــصــال مـع الــهــيــاكل غــيــر اGــمــركــزة لــلــوزارة

 tوضوعة حتت الوصايةGوالهيئات ا
- تــنــفـيــذ بــرامج الــتـجــهــيـزات اGــتــعـلــقــة بـالــتــكـوين
اGهـني اGبرمـجة مع الهـياكل غيـر اGمركـزة للوزارة وكذا

 tوضوعة حتت الوصايةGالهيئات ا
- مــتــابـــعــة وتــقـــيــيم حــالـــة تــقــدم وإجنـــاز جتــهــيــزات

tهنيGالتعليم العالي والتكوين ا
- حتـضير العـناصر الـتي تسمح بـبعث وفتح ورشة

tهنيGالتجهيزات للتعليم العالي والتكوين ا
- حتــــــديــــــد األدوات واآللــــــيـــــات بــــــغــــــرض اGـــــتــــــابــــــعـــــة
والــتــقــيــيم الــصــارم لــبــرامج جتــهــيــزات الــتــعــلــيم الــعــالي

 tهنيGوالتكوين ا
- تــأطـيــر ومــسـاعــدة ومــرافـقــة و مــتـابــعــة ومـراقــبـة
أصحاب اGشاريـع اGفوضة  طيلة مراحل الدراسة وإجناز

 tهنيGجتهيزات التعليم العالي والتكوين ا
- مـــســـاعـــدة أصــحـــاب اGـــشـــاريـع اGـــفــوضـــة لـــلـــتـــكـــفل
بالصعوبـات احملتملة في بعث وفتح الورشة باالتفاق مع

tXتدخلGمختلف ا
- حتـــضــــيـــر الــــعـــنــــاصـــر بــــغـــرض حتــــديـــد الــــنـــفــــقـــات

 tالضرورية للتمويل
- إعـــداد احلــصــائـل اGــتــعــلـــقــة بــتــجـــهــيــزات الــتـــعــلــيم

  tالعالي
- اGـبــادرة بـدراسـات الــضـبط واخــتـيـار اGــواصـفـات

 tهنيGفي مجال جتهيزات التعليم العالي والتكوين ا
- حتـــديــــد األدوات الـــتي تـــســــمح بـــتــــقـــيـــيم تــــطـــبـــيق
التـنـظيم واGـعايـير اGـرتبـطة بـتـجهـيزات الـتعـليم الـعالي

tهنيGوالتكوين ا
- اGــبـادرة بــكل الـنــصـوص ذات الــطـابع الــتـشــريـعي
والــتــنــظــيــمـي في إطــار ضــبط تــقـــنــيــات بــنــاء جتــهــيــزات

tهنيGالتعليم العالي والتكوين ا
-  مـتــابـعـة تـطــبـيق الـتـشــريع والـتـنـظــيم واGـعـايـيـر

tهنيGتصلة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين اGا
- اGـبـادرة بـاGـعـايـيـر اGـتـعـلـقـة  بـضـبط الـتـجـهـيـزات
tو ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها tونشرها tواقتراحها
- اGـشـاركـة في إعـداد اGـعـاييـر واGـواصـفـات اGـوحدة

اGرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين اGهني.
2- مـــديـــريـــة مــــتـــابـــعـــة إجنــــاز بـــرامج الـــتــــجـــهـــيـــزات مـــديـــريـــة مــــتـــابـــعـــة إجنــــاز بـــرامج الـــتــــجـــهـــيـــزات
اإلجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـتـجـهـيـزات األخـرىtاإلجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـتـجـهـيـزات األخـرىt وتـكلـــف

�ا يأتي :
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- حتــديــد واقــتـــراح الــســيــاســة الــوطــنــيــة في مــجــال
tإجناز التجهيزات العمومية

- حتـــديـــد مــعـــايــيـــر تــوزيـع وتــثـــبــيـت الــتـــجــهـــيــزات
XـفـوضـGـشــاريع اGالـعــمـومـيــة بـالـتــنـسـيق مع  أصــحـاب ا

tستغلةGلبرامج السكنات والقطاعات ا
- اGـــبــادرة بــالــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة ومــتــابــعــتــهــا
ورقـابتـهـا وتقـيـيم إجنـازها وتـطـورها ومـدى تـناسـقـها مع

tإجناز البرامج السكنية
- اGـــــبــــــادرة بــــــدراســــــات الـــــضــــــبـط واGـــــشــــــاركــــــة مع
الــقــطــاعــات اGــعــنــيــة لــعــمــلــيــات الــتـقــيــيـس وتـوحــيــد ªط

 tالتجهيزات العمومية  مع اختيار  أنظمة البناء
- حتــديــد وتــقــيــيـم والــتــكــفل بــاالحـــتــيــاجــات اGــالــيــة

tللتجهيزات العمومية
- اGبادرة بـالنصـوص التشـريعـية والتـنظيـمية في

 tمجال التجهيزات العمومية
- إعــداد ومــراقـبــة ومــتــابـعــة  الــتــطـور والــتــخــطـيط

tالفضائي للتجهيزات العمومية
- إحـــــداث بـــــطـــــاقـــــيــــــة تـــــتـــــعـــــلق بـــــتـــــطـــــور إجنـــــازات

التجهيزات العمومية.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ- اGــديــريــة الــفــرعـــيــة لــبــرامج جتــهــيــزات الــثــقــافــةأ- اGــديــريــة الــفــرعـــيــة لــبــرامج جتــهــيــزات الــثــقــافــة
والشباب والرياضةtوالشباب والرياضةt وتكلف �ا يأتي :

- تـنـفـيـذ الــبـرامج اGـبـرمــجـة من جتـهـيــزات ثـقـافـيـة
وتلك اGتـعلقـة بالشـبيبـة والرياضـة (مراكز ثـقافية ودور
الــثـقــافــة ومـعــهــد الـفــنـون ومــتــاحف ومـكــتــبـات ومــسـارح
ودور احلــرف ومــركــبـــات  تــاريــخــيــة ومــعـــاهــد اGــوســيــقى
ومــدارس الـفــنـون اجلــمـيــلـة وقــاعـات اGــؤتـمــرات ومـراكـز
الـــتــــصـــويــــر الـــفــــني وبـــهــــو اGـــعــــارض احلـــرفــــيـــة ومــــراكـــز
اخملــــطـــوطــــات ومـــقــــرات اإلذاعـــة ومـالحق  عـــلـم اGـــكــــتـــبـــات
ومــركــبـات ريــاضــيـة ومالعـب ومـســاحــات لـلــعب ومــسـابح
وقــــاعــــات مــــتــــعــــددة االخــــتــــصــــاصــــات  وقــــاعــــات مــــتــــعـــددة
الـــــريـــــاضــــــات  ومـــــؤســـــســـــات الـــــشـــــبـــــاب ودور الـــــشـــــبـــــاب
ومـــــخـــــيـــــمـــــات الــــــشـــــبـــــاب وإقـــــامـــــات الـــــشـــــبـــــاب ومـالعب
الــريــاضـات اجلــواريــة) وذلك بـاالتــصــال مع الــهـيــاكل غــيـر
tوضوعة حتت الوصايةGمركــزة للوزارات والهيئـات اGا
- مـــــتـــــابـــــعـــــة وتـــــقـــــيـــــيـم حـــــالـــــة تـــــقـــــدم وإجنـــــاز هـــــذه

tالتجهيزات
- حتـضير العـناصر الـتي تسمح بـبعث وفتح ورشة

tالتجهيزات
- حتــديــد األدوات واآللــيــات الـتـي تـســمح بــاGــتــابــعـة
والـتقييم الصـارمX لبرامج جتـهيزات الثقـافة والشباب

 tوالرياضة

- تـأطـيـر  أصحـاب اGـشـاريع اGـفوضـX ومـسـاعـدتهم
ومـرافقـتهم ومـتابـعتـهم ومراقـبتهـم  خالل مرحـلة  دراسة

tوإجناز التجهيزات
- مـسـاعـدة أصـحـاب اGشـاريع اGـفـوضـX في الـتـكفل
�ختلف االخـتالالت في بعث وفتح الـورشةt باالتفاق مع

 tXتدخلGمختلف ا
- حتضـير العنـاصر التي تـسمح بتـحديد الـتكاليف

tالضرورية للتمويل
- اGــبـادرة بــكل الـنــصـوص ذات الــطـابع الــتـشــريـعي
والتنظيمي واقـتراحها في إطار ضبط تـقنيات بناء هذه

tالتجهيزات العمومية
- إعـــداد احلــصــائـل اGــتــعــلـــقــة بــتـــجــهــيــزات الـــثــقــافــة

tوالشباب والرياضة
- اGـــبــــادرة بـــدراســـات ضـــبط و اخــــتـــيـــار ªـــوذج في

tمجال التجهيزات
- حتــــديـــد األدوات الـــتي تــــســـمح  بـــتــــقـــيـــيـم تـــنـــفـــيـــذ
تــطـــبــيق الــتـــنــظــيـم واGــعــايـــيــر اGــتـــعــلــقـــة بــالــتـــجــهــيــزات

 tالعمومية
- اGـبـادرة  بـكل الـنـصـوص ذات الــطـابع الـتـشـريـعي
والتنـظيمي في إطـار تقييس تـقنيـات بناء  التـجهيزات

tالعمومية
- مـتــابـعــة تـطــبـيق الــتـشــريع والـتــنـظــيم واGـعــايـيـر

tرتبطة بالتجهيزات العموميةGا
-  اGــبـــادرة واقـــتــراح  ونـــشــر اإلجـــراءات اGــتـــعــلـــقــة
بـــتـــقـــيـــيس الـــتـــجـــهـــيـــزات وضـــمـــان مـــتـــابـــعـــــة ومـــراقـــبـــة

tتطبيقها
- اGـشـاركـة في إعـداد اGـعـاييـر واGـواصـفـات اGـوحدة

اGتصلة بالتجهيزات العمومية.
ب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة بـرامج الـتـجـهـيزاتب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة بـرامج الـتـجـهـيزات

اإلدارية األخرىt اإلدارية األخرىt وتكلف �ا يأتي :
- تــــنــــفــــيـــــذ الــــبــــرامـج احملــــددة فـي مــــجــــال الــــهـــــيــــاكل
الـــــقـــــاعـــــديـــــة اإلداريـــــة وجتـــــهـــــيـــــزات الـــــصـــــحـــــة  (اGـــــراكـــــز
االسـتـشـفـائـيـة اجلامـعـيـة  واGـسـتـشـفـيـات ومـراكـز مـعـاجلة
اإلدمــان واألمــومـة ووحــدات اجلــراحــة الـطــبــيــة و اGـدارس
شـــبه الــــطـــبـــيـــة و اGـــراكـــز مـــتـــعــــددة اخلـــدمـــات و مـــصـــالح
األمــراض الــعــصــبــيــة  و مــراكــز مــعــاجلــة احلــروق الــكــبـرى
وأجــنـحــة االسـتــعـجــاالت الـطــبــيـة والــتـجــهـيــزات األخـرى)
وهذا  بـاالتصال مـع اGصـالح غيـر اGمـركزة لـلوزارة وكذا

tوضوعة حتت الوصايةGالهيئات ا
- مـــــتــــابـــــعـــــة  وتـــــقـــــيــــيـم حـــــالــــة تـــــقـــــدم وإجنـــــاز هــــذه

tالتجهيزات
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- حتـضير العـناصر الـتي تسمح بـبعث وفتح ورشة
tالتجهيزات

- تــأطـيــر  ومــسـاعــدة ومــرافـقــة ومــتـابــعــة ومـراقــبـة
أصحاب اGشـاريع اGفوضة  خالل مراحل الدراسة وإجناز

tجتهيزات التعليم العالي
- مـــســـاعـــدة أصــحـــاب اGـــشـــاريـع اGـــفــوضـــة لـــلـــتـــكـــفل
بالصعوبـات احملتملة في بعث وفتح الورشة باالتفاق مع

tXتدخلGمختلف ا
- حتضـير العنـاصر بغـرض حتديد الـتكالـيف اGالية

 tالضرورية
- حتــديــد األدوات واآللــيــات الـتـي تـســمح بــاGــتــابــعـة
والـــتـــقـــيـــيم الـــصـــارمـــX لـــبـــرامج الـــتـــجـــهـــيـــزات اإلداريـــة

  tوالصحية
- اGــــبــــادرة واقــــتــــراح كل الــــنــــصــــوص ذات الــــطــــابع
التشريعي والتـنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء هذه

tالتجهيزات
- إعــداد احلـصــائل اGـتــعـلــقـة بــالـتــجـهــيـزات  اإلداريـة

tوالصحية
- اGــبــادرة بـدراســات ضـبـط واخـتــيـار الــنــمـوذج في

tمجال  التجهيزات
-  حتـــديـــد األدوات الـــتـي تـــســمـح  بـــتـــقـــيــيـم تـــنـــفـــيــذ

tتعلقة بالتجهيزات العموميةGعايير اGالتنظيم وا
- اGــبـادرة بــكل الـنــصـوص ذات الــطـابع الــتـشــريـعي
والـتـنـظيـمي فـي إطار ضـبط تـقـنـيـات بـنـاء  الـتـجـهـيزات

tالعمومية
- مـتابعة تطـبيق التشـريع والتنظيم وكـذا اGعايير

tتصلة بالتجهيزات العموميةGا
- اGــبـــادرة  واقـــتــراح  ونـــشــر اإلجـــراءات اGــتـــعــلـــقــة

 tبضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها
-  اGشاركة في إعـداد اGعايير  واGـواصفات اGوحدة

اGتصلة بالتجهيزات العمومية.
اGــاداGــادّة ة 4 : اGــديـــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــعـــمــيـــر والـــهــنـــدســة : اGــديـــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــعـــمــيـــر والـــهــنـــدســة

اGعماريةt اGعماريةt وتكلف �ا يأتي  :
- إعـــداد وتــنــفــيـــذ  الــســيــاســـة الــوطــنـــيــة لــلــتـــعــمــيــر

والهندسة اGعمارية.
و بهذه الصفةt تتولى ما يأتي :

- اقتـراح الـتشـريع والـتنـظـيم اGـتعـلـقX بـالـتعـمـير
tبنيGعمارية وحماية اإلطار اGوالهندسة ا

- مـــســــاعـــدة اجلــــمـــاعـــات اإلقــــلـــيـــمــــيـــة  إلعـــداد أدوات
tالتعمير والسهر على تطبيقها

- اGــشــاركـة مـع الــســلــطـات اGــعــنــيــة بــوضع مــخــطط
tتوجيهي لتهيئة اإلقليم

- اGشاركة مع السلـطات اGعنية على تنفيذ مخطط
تهـيـئـة الـبلـديـات  ومـجـموعـات من الـبـلـديـات أو جزء من

tالبلديات والسهر على تطبيقها
- اGــبــادرة واقــتــراح إجــراءات تـــطــبــيــقــيــة  من أجل

tإجناز سياسة وطنية الكتساب العقار
- اGـبـادرة بـالـقـواعـد اGــنـظـمـة لـلـقـنـوات والـشـبـكـات
اخملتلفة باإلضافـة إلى معايير استعمـال الهياكل القاعدية
احلـضــريـة الســيــمـا في مــجـال الــصــحـة واألمن والــصـيــانـة

tوالسهر على تنفيذها
- إجنــــاز أو الـــعــــمل عــــلى إجنــــاز جـــمــــيع الــــدراســـات
بــهــدف الــتــهــيــئــة وتــثــمــX اGــواقع اGــســتــرجــعــة في إطــار

tامتصاص  السكن الهش
- حتــديــد اGــعـايــيــر الـقــانــونـيــة واGــكـانــيــة اGـرتــبــطـة
بـــخـــلق وتـــنــمـــيـــة ومـــراقــبـــة قـــطع أرضـــيـــة والــتـــجـــمـــعــات

tالسكانية
- اقــتــراح  تــشــريــعـات فـي مــجــال إتــمــام الــبــنــايـات

tوقواعد تنفيذها
- اقتراح قواعد وآلـيات شرطة العـمران والهندسة

tعماريةGا
- حتــــديــــد الــــقـــواعــــد الــــتــــقــــنـــيــــة اGــــنــــظــــمــــة لـــلــــمــــهن

tعماريةGوالنشاطات في مجال التعمير والهندسة ا
- اقتراح إطار تنظـيمي لقواعد الهـندسة اGعمارية
الــتـقــلـيــديـة واخلــصـوصــيـات احملــلــيـة في مــجـال الــتـصــمـيم

tعماريGا
- تـشـجـيع اإلبداعـات في مـجـال الهـنـدسـة اGعـمـارية

tبنيGواإلطار ا
- إجــراء اخــتــيــار أحــسن عــمل وطــني فـي الــهــنــدسـة
اGـعـمـاريـة والـتـعـمـيـر  وتـنــظـيم تـسـلـيم اجلـوائـز ومـيـزات

tأخرى مرتبطة �هامه
- اGشـاركة في نشاطـات  الهيـئات اGهنـية للـهندسة

tعمارية وهندسة البناءGا
- تـــصــــور ووضع بـــنـك مـــعـــطـــيـــات مــــتـــعـــلق بـــأدوات

التعمير   وتعبئة األوعية العقارية.
ويسـاعد اGـدير الـعام للـتعـميـر والهـندسـة اGعـمارية

مدير دراسات.
و تضم ثالث (3) مديريات :

1- مديرية التعميرt  مديرية التعميرt  وتكلف �ا يأتي  :
- حتــديــد الـســيــاســة الـوطــنــيـة فـي مـجــال الــتـعــمــيـر

tوالسهر على تنفيذها
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- السـهـر عـلى احـتـرام أدوات الـتـعمـيـر وانـسـجـامـها
tمع السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم
tتطوير تنفيذ أدوات التعمير -

- اGـبـادرة بكل نص ذي طـابع تـشـريعـي أو تنـظـيمي
tفي إطار تنفيذ سياسة وطنية للتعمير

- دراســــة وتـــبـــنـي مـــخـــطـط الـــتـــهـــيــــئـــة والـــتــــعـــمـــيـــر
tتعلق باختصاص على مستوى الوزارةGوا

- تـوجـيه وتـقــد¨ طـبـقـا لـلــتـنـظـيم اGــعـمـول به عـقـود
tكلف بالتعميرGتعلقة باختصاص الوزير اGالتعمير ا

- الــســهــر عــلى مــراقــبــة مــطــابــقــة الــبــنـاءات ألدوات
 tوعقود التعمير

- تــنـفــيـذ  نــظـام مـتــابـعــة ومـراقــبـة الــديـنــامـيــكـيـات
tناسبةGقاييس اGاحلضارية واقتراح ا

- ضـــمــــان مــــتــــابـــعــــة ومــــراقــــبـــة اســــتــــشــــارة مـــكــــتب
الدراسات العمومي في العمران.

وتضم  ثالث (3) مديريات فرعية :
أ- اGـديــريـة الـفــرعـيـة ألدوات الـتــعـمـيــرt أ- اGـديــريـة الـفــرعـيـة ألدوات الـتــعـمـيــرt وتـكـلــــــف

�ا يأتي :
- تـصور والتحضـير باالتصـال مع الهيئـات اGعنية
عـــنــــاصـــر الـــســـيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــعـــنـــاصـــر

tالضرورية لتنفيذها
- إعــداد بـاالتــصـال مع الـهــيـئــات اGـعـنــيـة اإلجـراءات
التنـظيمية اGـتعلقة بـأدوات التعمـير للتحـكم في  تنمية
الــــبـــــلــــديـــــات أو جــــزء مـن الــــبــــلـــــديــــات أو مـــــجــــمـــــوعــــة من

tالبلديات
- تــوجــيه أدوات وعــقــود الــتــعــمــيــر اGــصــادق عــلــيــهـا

tضمن اختصاصات الوزارة
- الـبـتّ فـــي أيـــــة مـسألــــة مـرتـبطـــة بـالـتهـيـئـــــة

و التعمير عندما تطلب  منها القطاعات األخرى ذلك.
ب- اGــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة ومـــراقـــبـــة عـــقــودب- اGــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة ومـــراقـــبـــة عـــقــود

التعميرtالتعميرt وتكلف �ا يأتي :
- تـوجيه في حدود صالحـياتهـاt »ارسة الـرقابة في

tمجال التعمير
- تـصـور واقـتــراح عـقـود وأدوات مـراقـبـة الـتـعـمـيـر

tواإلجراءات الضرورية لتنفيذها
- تـــنــظــيـم بــالــتـــعــاون مع الـــهــيـــئــات اخملــتـــصــة إطــار

tتطبيق التنظيم في مجال التعمير
tعايير التنظيمية  واإلجراءاتGنشر ا -

- إنـشـاء وحتـيــX أرشـيف عـقـود الـتـعــمـيـر اGـتـعـلـقـة
باختصاص الوزير.

ج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة وتـثـمـX االسـتـشارةج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة وتـثـمـX االسـتـشارة
الفنية للتعميرt الفنية للتعميرt وتكلف �ا يأتي  :

- اGبـادرة بـاإلطـار القـانـوني واGـؤسسـاتي Gـمـارسة
tاالستشارة الفنية للتعمير

tطبق في مجال التعميرGتعزيز البحث ا -
- اGبادرة والتـنسيق وتطويـر وضع برامج وأنظمة

tإعالم جغرافية باإلضافة إلى استغاللها
tاألدوات التقنية لإلنتاج Xضمان متابعة وتثم -

- مـسـاعـدة ومــتـابـعـة هـيـئـات الـدراسـات في تـصـور
tوتنفيذ برامج التكوين

- اGـساهمـة في تعزيـز الشراكة أو جتـمع يهدف إلى
tعرفةGنقل ا

- الـسـهـر عـلى الـتـأهـيل في مـجـال الـتـنـظـيم اGـتعـلق
tتصل بهيئات الدراساتGبالنشاط ا

- تـنــشـيط الـتـظــاهـرات الـعـلــمـيـة ونـشــر اGـعـلـومـات
اGرتبطة بهذا اجملال.

2- مـديـريـة تـهـيـئـة الــعـقـار والـتـدخالت في األنـسـجـة مـديـريـة تـهـيـئـة الــعـقـار والـتـدخالت في األنـسـجـة
اGوجودةtاGوجودةt وتكلف �ا يأتي :

- وضع سـيـاسـة وطـنـيـة لـتـهـيـئـة الـعـقـار واسـتـرجاع
األوعــــيــــة الــــعـــقــــاريــــة الــــتي يــــجب تــــســــخـــيــــرهــــا من خالل

tوجودةGعمليات إحياء وجتديد األنسجة ا
- تـــأطــيــر ديــنــامــيــكــيــات الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة عن
طـريق تـرقـية الـعـمـليـات الـعـقاريـة والـتـحسـX الـعـمراني

tوإعادة تأهيل األنسجة العمرانية
tـــعـــنـــيــةGبـــالـــتــنـــســـيق مع الـــقـــطـــاعــات ا tمـــتـــابــعـــة -
دراســات الـــتــهــيــئـــة الــعــقــاريــة الـــرامــيــة إلى الـــتــحــكم في

tالتنمية العمرانية
- تنـفيذt في إطـار التـنظيم اGـعمول بهt اGـواصفات
الــتـي تــمـــلـــيـــهـــا أدوات الـــتـــهــيـــئـــة والـــعـــمـــرانt في مـــجــال

tوجودةGالتنمية العمرانية والتدخل في األنسجة ا
- الــســهـر عــلى تــســخـيــر اGــوارد اGـالــيــة الـضــروريـة
لــتـرقــيــة الـعــمــلـيــات الــعـقــاريــة والـتــدخالت في األنــســجـة

tوجودةGا
- اGبـادرة والسـهـر على تـنفـيذ الـقـواعد الـتي تسـير
الـقــنــوات والــشـبــكــات اخملــتـلــفــة وكــذا مـعــايــيــر اسـتــعــمـال

tنشآت احلضريةGا
-  اقــتـراح اإلجــراءات الــرامــيــة إلى حتــســX وإعـادة

tالتأهيل العمراني
- تـــنـــظـــيـم شـــروط وكـــيـــفـــيـــات »ـــارســـة اســـتـــشــارة
مــكــتب الــدراســات اGــتــخــصـص في مــجــال الــتــدخالت في

tوجودGالوسط العمراني ا
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- تــشــجــيع الـــبــحث في مــجــال الـــتــقــنــيــات اجلــديــدة
وإجراء التدخالت في األنسجة  اGوجودة.

:X(2) فرعيت Xو تضم مديريت
أ- اGـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـهـيـئـة الـعـقـاريــةtأ- اGـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـهـيـئـة الـعـقـاريــةt وتـكلـــف

�ا يأتي  :
- اقـتـراح  الـقـواعـد الـتـي تـسـيـر الـتـهـيـئـة الـعـقـاريـة

tوكيفيات تمويل أشغال التهيئة
- تــأطــيــر ديــنــامــيــكــيــات الــتــنــمـيــة الــعــمــرانــيــة في

tالقطاعات القابلة للتعمير
- تــســـخــيــر الــتــمــويالت اخملــصــصــة إلجنــاز دراســات
 tوأشغال التهيئة الضرورية لترقية العمليات العقارية
- تـوجيه الـتنمـية الـعمـرانيـة إلى األوعيـة العـقارية

اGالئمة بالتطابق مع أدوات التعمير.
ب- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــدخالت في األنـــســـجـــةب- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــدخالت في األنـــســـجـــة

اGوجودةtاGوجودةt وتكلف �ا يأتي :
- تـصــور واقـتـراح عـنــاصـر الـســيـاسـة الـوطــنـيـة في
مــجـــال احلــفـــاظ عــلى الـــتــراث الـــهــنـــدسي والـــتــدخالت في

tوجودةGاألنسجة ا
- اGبادرة بإطار تنظيمي يتعلق بشروط وكيفيات

tوجودةGالتدخل في األنسجة العمرانية ا
- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ مــواصــفــات أدوات الــتــهــيــئـة

tوجودةGوالتعمير في مجال التدخل في األنسجة ا
- اقــــتـــراح اإلجـــراءات الـــرامــــيـــة لـــتــــحـــســـX وإعـــادة

tالتأهيل العمراني وتقييم تطبيقها
- اقـــــتــــراح اإلجـــــراءات الــــرامـــــيــــة إلـى ضــــبط أدوات

tبنيGالتكفل بعمليات إحياء وجتديد اإلطار ا
- تــشــكــيـل وحتــيــX أرشــيف عــمـــلــيــات الــتــدخل في

األنسجة اGوجودة.
3- مديرية الهندسة اGعماريةt مديرية الهندسة اGعماريةt وتكلف �ا يأتي :

- حتــديــد واقــتـــراح الــســيــاســة الــوطــنــيــة في مــجــال
tعماريةGالهندسة ا

- اGـــــــبــــــادرة بــــــجـــــــمــــــيع الـــــــنــــــصــــــوص ذات الـــــــطــــــابع
الـتـشـريـعي والـتـنـظـيـمـي في مـيـدان الـهـنـدسـة اGـعـمـاريـة

tبنيGواحلفاظ على اإلطار ا
- إعــداد الـقـواعــد اGـنــظـمـة Gــهن االسـتــشـارة الـفــنـيـة

tللبناء ومتابعة تنظيمهم وتسييرهم
- ضـــمــــان تـــعــــمـــيم األعــــمـــال الـــهــــنـــدســــيـــة وتـــنــــظـــيم

tتعلقة بهاGنافسات اGسابقات واGا
- اGـــــســــاهــــمــــــة فــــي كل األنــــشــــطـــــــة الــــتي تــــطــــــور
XـتــدخـلـGــعـمــاريـة واGمـهـنــيي الـهــنـدسـة ا Xالــعالقـــات بــ

tاآلخرين في مجال البناء

- القيـام بكل األنـشطة اGـوجهـة إلى ترقيـة التـنظيم
األمــثل لــلــفـــضــاء ولإلطــار اGــبــنـي وكــذا تــكــيــيف األعــمــال

tاط عيش السكانªعمارية مع أGا
tبــالـعالقــة مع الــهـيــئـات األخـرى tتــصـور واقــتـراح -
اGـعــايـيــر الـوظــيـفــيــة والـطــرق وأدوات تـطــويـر الــهـنــدسـة

tعمارية ذات نوعيةGا
- ضــمــان اGــتــابــعـــة واGــراقــبــة الــهــنـــدســيــة Gــشــاريع
اGنشآت والتجـهيزات واقتراح على السـلطات العمومية

tالتعديالت الضرورية
- اقـتراح اGعـاييـر الوظيـفيـة والتـقنيـة فيـما يخص

tعماريةGالهندسة ا
- اGـــســـاهــــمـــة في إنـــتـــاج ونـــشــــر ثـــقـــافـــة الـــهـــنـــدســـة

اGعمارية.
وتضم  ثالث (3) مديريات فرعية:

أ- اGــديـــريــة الــفـــرعــيــة لـــتــأطــيـــر وتــنــشـــيط اإلنــتــاجأ- اGــديـــريــة الــفـــرعــيــة لـــتــأطــيـــر وتــنــشـــيط اإلنــتــاج
الهندسيtالهندسيt وتكلف �ا يأتي :

- تـصــور واقـتـراح عـنــاصـر الـســيـاسـة الـوطــنـيـة في
tعماريةGمجال الهندسة ا

- تـأطــيـر وتــرقـيــة الـعالقــات بـX مــهـنــيي الـهــنـدسـة
tاآلخرين في مجال البناء XتدخلGعمارية واGا

- تـرقــيـة وتــطـويـر طــرق وأدوات تـطــويـر الـهــنـدسـة
tعمارية ذات النوعيةGا

- تــنـظــيم وتــنـشــيط إطــار »ـارســة مــهـنــة الــهـنــدسـة
tعماريةGا

- مــــتـــابــــعــــة إنـــتــــاج األعـــمــــال اGــــعـــمــــاريـــة وتــــنــــظـــيم
tتعلقة بهاGنافسات اGسابقات واGا

- حتـــضــيــر وتـــنــظــيم اجلـــائــزة الــوطـــنــيــة لــلـــهــنــدســة
اGعمارية والتعمير واGميزات األخرى.

ب - اGــــديـــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــلــــبـــرمــــجـــة و اGـــعــــايـــيـــرب - اGــــديـــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــلــــبـــرمــــجـــة و اGـــعــــايـــيـــر
واGراقبة الهندسيةt واGراقبة الهندسيةt وتكلف �ا يأتي :

- اGــشــاركــةt مع الــقــطــاعــات اGــعــنــيــةt في عــمــلــيـات
tالبرمجة وضبط التجهيزات العمومية

- تـــصــــور واقـــتـــراحt بــــالـــتــــنـــســـيـق مع الـــقــــطـــاعـــات
tظهرية  للبناياتGعايير الوظيفية اGا tعنيةGا

- اGـــبـــادرة بـــالـــنـــصـــوص ذات الـــطــــابع الـــتـــشـــريـــعي
والــــتـــنــــظـــيــــمي فـي إطـــار ضــــبط الــــتـــقــــنـــيــــات في مــــجـــال

tعماريةGالهندسة ا
- نــشــر اGــعــايــيـــر الــوظــيــفــيـــة والــتــقــنــيـــة اGــتــعــلــقــة

tعمارية وبالبناءGبالهندسة ا
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- الــســهـر عــلـى تـطــبــيق الــتــوجــيــهــات الــوطــنـيــة في
tعماريةGمجال الهندسة ا

- ضــمــان اGــتــابــعـــة واGــراقــبــة الــهــنـــدســيــة Gــشــاريع
tالــــتـــجـــهــــيـــزات واقـــتــــراح عـــلى الــــســـلـــطــــات الـــعـــمــــومـــيـــة

التعديالت الضرورية.
ج- اGـديـريـة الــفـرعـيـة Gـتــابـعـة وتـثــمـX االسـتـشـارةج- اGـديـريـة الــفـرعـيـة Gـتــابـعـة وتـثــمـX االسـتـشـارة

الفنية العمومية في البناءt الفنية العمومية في البناءt وتكلف �ا يأتي  :
tاألداة التقنية لإلنتاج Xضمان متابعة وتثم -

- مسـاعدة ومتـابعـة هيئـات الدراسات في الـتصور
tوتنفيذ برامج التكوين

- اGــبــادرة وتــعـزيــز الــبــحث في هــنــدســة مــعــمــاريـة
تـــتـــكــيـف مع كل األوضـــاع بــتـــنـــمــيـــة اGـــرجــعـــيـــات احملــلـــيــة
وتــشـجــيع إدمـاج اســتـعــمـال اGــواد احملــلـيــة مع اGـتــطـلــبـات

tالعصرية
- اGـــســــاهـــمـــة فـي كل نـــشــــاط مـــحــــفـــز لـــلــــشـــراكـــة أو

tالتجمع
- الـسـهـر على الـتـأهيـل في مجـال الـتنـظـيم اGـرتبط

tجال نشاط الهيئة�
- اGــشـاركــةt بــالـتــنـســيق مع الــهـيــئـات اGــعـنــيـةt في

tشاريع في البناءGتصنيف وتأهيل أصحاب ا
tـديريـة الـعـامـة  للـبـنـاء ووسـائل اإلجنازGا : tـديريـة الـعـامـة  للـبـنـاء ووسـائل اإلجنازGـادّة ة  5 : اGـاداGا

وتكلف �ا يأتي :
حتـديـد ومـتـابـعـة وتقـيـيم الـسـيـاسـة القـطـاعـيـة فـيـما
يـخص تـطـوير اGـؤسـسـات والهـيـئات ومـكـاتب الـدراسات
الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة اGــــوضـــــوعـــــة حتت وصـــــايـــــة وزارة الــــســـــكن
والعمـرانt وكذا شـركات تسـييـر اGساهـمات واجملـموعات
اGتـصلة بـهاt وحتديـد اإلطار التقـني واGعيـاري في مجال

البناء.
وبهذه الصفةt تكلف �ا يأتي :

- تـــأطـــيــر ومـــراقــبـــة  ومـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم الـــقــدرات
tشاريعGالوطنية إلجناز اإلستشارات الفنية وإدارة ا

- الــعــمـل عــلى تـــطــويــر الــتـــنــافس بـــX  اGــؤســســات
والهيئات ومـكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن

tوالعمران
- تـــشـــجــيع واGـــصـــادقــة عـــلى كل مـــنــظـــمــة الـــتي من
شــأنـهــا تــعـزيــز الــتـنــافس وجنــاعـة اGــؤسـســات والــهـيــئـات
ومــكــاتب الــدراســات الـعــمــومــيـة اGــوضــوعــة حتت وصــايـة
وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير اGساهمات

tرتبطة بهاGواجملموعات ا
- حتــديـد أهـداف الــتـكـفـل بـالـســيـاسـة الــقـطــاعـيـة في

tوسائل الدراسات واإلجناز Xمجاالت ترقية وتثم

- إعـداد وتـنـفـيــذ بـالـتـنــسـيق مع الـهـيــئـات اGـركـزيـة
واGـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات الـــوطـــنـــيـــة اGـــعـــنـــيـــةt عـــنـــاصـــر
Xالــســيـاســة الــقــطـاعــيــة فـيــمــا يـتــعــلق بــالـتــكــوين وحتــسـ

tالقدرات البشرية وضمان متابعتها
- ضــمــان مــتــابــعـــة وتــقــيــيم اGـــؤســســات والــهــيــئــات
اGـوضـوعـة حتت الـوصـايـة ومـكـاتب الـدراسـات الـعـمـومـيـة

tالتابعة لقطاع السكن والعمران
- إنشاء وحتديث بنك مـعطيات متـعلق باGؤسسات
ومــكــاتب الــدراســات الــعــمــومــيــة واخلــاصــة الــنـاشــطــة في

tالهندسة وإجناز برامج السكن والبناء
- مــرافــقــة تــطـويــر اGــهن واحلــرف اGــرتـبــطــة �ــجـال
الـــبـــنـــاء والـــعـــمـــران من خـالل مـــعـــايـــيـــر دعم الـــتـــحـــكم في

التكنولوجيا.
ويـسـاعد اGـديـر الـعـام لـلبـنـاء ووسـائل اإلجنـاز مـدير

(1) دراسات.
وتضم ثالث (3) مديريات :

tمــديـــريــة مـــتــابــعـــة وســائل  الـــدراســات واإلجنــازt1- مــديـــريــة مـــتــابــعـــة وســائل  الـــدراســات واإلجنــاز
وتكلف �ا يأتي  :

- حتـديــد وتـنـفـيــذ كل اإلجـراءات والـنــشـاطـات الـتي
من شــأنــهـا حتــفـيــز تــطـويــر ومــراقـبــة ومـتــابــعـة الــقـدرات
الـعـمـلـيـة والـتـكـنـولـوجــيـة Gـؤسـسـات اإلجنـاز بـالـعالقـة مع
مخـططـات وبرامج االسـتثـمارات اGـتعـلقـة بقـطاع الـسكن

tوالبناء
- اGـسـاهـمـة في إعـداد إجــراءات ومـخـطـطـات الـعـمل

tوتنفيذها tؤسساتGالتي تتضمن تأهيل وتطوير ا
- تـــــشـــــجــــيـع ودعم فـــــرص ومـــــبـــــادرات اGـــــؤســـــســــات
الرامـية لـتنـفيـذ كل أشكـال اجملمـعات الـوطنـية والـشراكة
الـتي من شـأنـهـا تـعـزيـز حتـويـل الـتـكـنـولـوجـيـا والـنـجـاعـة

tاالقتصادية
- مــــســــاعــــدة اGــــؤســــســــات في اســــتــــحــــداث أنــــظــــمــــة

tجناعتها ومتابعة تطورها Xالتسيير قصد حتس
- تصــور وإعــداد وضمـان تنفيــذ سـياســـة القطاع
فـــي مـجال تـرقـية اGـهن واحلـرف وكـذا تأهـيل اGـؤسـسات
فــي مـــجـــال الــــســـكن والــــعـــمـــران والـــهــــنـــدســـة اGــــعـــمـــاريـــة

tهن واحلرفGا Xوكذا تثم tوالبناء
- ضبط وتنفيذ الـبرامج القطاعيـة لتجديد اGعارف
وحتـــســــX وتـــأهــــيل الـــقــــدرات الـــبــــشـــريــــة لـــلــــمـــؤســــســـات
والهيئات اGوضـوعة حتت الوصاية ومتابـعتهاt باالتصال

tعنيةGركزية اGمع الهيئة ا
tؤسساتGضمان أمانة جلان تأهيل وتصنيف ا -

- اGـبـادرة بـكل اإلجـراءات ومـخـطـطـات الـعـمل الـتي
تــتــضـــمن تــثـــمــX وتــكـــوين وتــأهــيـل الــقــدرات الـــبــشــريــة

tكاتب الدراسات وتنفيذهاG
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- تـــشـــجــيـع ودعم كل مـــبـــادرات الـــشــراكـــة الـــتي من
شـأنهـا عـصـرنـة أنـظمـة الـتـسـيـير وحتـسـX جنـاعـة مـكاتب

tالدراسات
- ضــمـان تـنـفــيـذ سـيــاسـة الـقــطـاع في مـجــال تـرقـيـة
وتـأهـيل مــكـاتب الـدراســات في مـجـال الـســكن والـعـمـران

tعماريةGوالهندسة ا
- جـــمع واســـتـــغالل ونـــشـــر اGــعـــطـــيـــات اإلحــصـــائـــيــة

tتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناءGا
- حتـلـيل واستـغالل اGـذكرات واحلـصـائل والتـقـارير
والدراسـات الصـادرة عن اGـؤسسـات ومـكاتب الـدراسات

tوضوعة حتت الوصايةGو الهياكل والهيئات ا
- إجـراء كل الـدراســات االسـتـشــرافـيـة والـتــقـديـريـة
حـول تـطور الـقـطـاع ال سـيـما في مـجـال الـسـكن واإلسـكان

tو إعانات األسر
- إعـــداد مــــذكـــرة ظــــرفـــيــــة ودوريـــة واســــتـــشــــرافـــيـــة
تتضمن وضعيـة وتطور قطاع السكن والـبناء واقتراحها

tعلى السلطة اخملتصة
- إنشـاء بنك معـطيـات حول نشـاطات قطـاع السكن

tوالعمران والبناء
- تـنــفـيــذ سـيــاسـة تــطـويــر ألداة الـدراســات وضـمـان
مــراقـبــتــهـا ومــتــابــعـتــهــا مع اسـتــحــداث مــعـايــيــر تـســيــيـر
وجنــاعــة مــكــاتـب الــدراســات الــعــمــومــيــة اGــوضــوعــة حتت

tوصاية وزارة السكن والعمران
- حتـديــد كل األدوات والـكــيـفـيــات واإلجـراءات الـتي
تــهـــدف إلى ضـــمـــان مـــراقــبـــة ومـــتـــابــعـــة وتـــقـــيــيـم قــدرات
اإلجناز اخلـاصة بالـشركـات التي تـنشط فـي قطاع الـسكن

tوالبناء وتنفيذها
- تنفيـذ كل اإلجراءات واآلليات واألنظـمةt ال سيما
بــــالــــعالقــــة مع اآلجــــال وتــــكــــالـــيـف اإلجنـــازt الــــتـي تـــســــمح
بضمـان متابـعة وتقـييم اGـؤشرات اخلاصـة بتطـور جناعة
tؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات الدوريةGا
- إجــــراء مــــراقــــبــــات وقــــائـــــيــــة Gــــؤســــســــات اإلجنــــاز
والـــهــيـــئــات اGــوضـــوعــة حتت الـــوصــايـــة الــتي تـــتــدخل في
قــــطـــاع الــــســـكـن والـــبــــنـــاء فــــيـــمــــا يـــخـص إجنـــاز الــــبـــرامج

tرتبطة بهاGالعمومية وكذا التحقق من النفقات ا
- إعــداد وتــطــبـــيق أنــظــمـــة اGــؤشــرات الـــتي تــســمح

tؤسساتGعايير اخلاصة باGتابعة وتقييم ا�
- إنــشــاء بــنـك مــعــطــيــات في إطـــار نــظــام اGــعــلــومــة
الـقـطـاعي وحتيـيـنه وتـقـييـم القـدرات الـتـقـنيـة Gـؤسـسات
اإلجناز الناشطـة  في مجال السكن والبـناء بصفة دورية

ومنتظمة. 

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
tــتــابــعــة مــؤســســات اإلجنــازG ــديــريــة الــفــرعــيــةGأ- اtــتــابــعــة مــؤســســات اإلجنــازG ــديــريــة الــفــرعــيــةGأ- ا

وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد وتنـفيـذ اإلجـراءات واألدوات واGنـاهج التي
تـسمح بـضمـان متـابـعة اGـعايـير اGـمـيزة لـتطـور النـشاط

tؤسساتGوجناعة ا
-  اGـــشـــاركـــة فـي إعـــداد وضـــمـــان مـــتــــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ
اإلجـراءات ومـخـطـطـات الـنـشـاط الـتي تـهدف إلـى حتديث

tوتدعيم القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات
- الـــســهـــر  عــلى وضـع اGــؤســـســات ألنـــظــمـــة تــنـــظــيم

tالنجاعة Xوتسيير تهدف لتحس
- الــســهــر عـلـى وضع اGــؤســسـات لــســيــاســات فــعــالـة

tوارد البشريةGوتسيير ا Xلتثم
tؤسساتGضمان ومتابعة مخططات استثمار ا -

- حتــلـــيـل واســتـــغالل جـــمـــيع الـــتـــقـــاريـــر واحلــصـــائل
والـوثـائق اGـتـعلـقـة بـنـشـاط وجنـاعـة اGـؤسـسـات بـاإلضـافة
إلى شـركــات الــتـســيــيـر ومــجـمــوع اGــؤسـســات اGــرتـبــطـة

tبالقطاع وإعداد تقارير دورية مدعمة
- تـشـجـيع اGـؤسـسـات لـعـمـلـيـات الـشـراكـة ومـتـابـعـة
tتنفيذها بهدف نقل التكنولوجيا والفعالية االقتصادية
- تــقـيــيم قـدرات اGـؤســسـات عــلى أسـاس حتـقــيـقـات

tدورية
- حتـليل  جميع الـتقارير  والـوثائق اGتعـلقة بإدارة
وتــسـيــيـر اGـؤســسـات وكــذا شـركـات تــسـيــيـر اGـســاهـمـات

tواجملموعات التابعة للقطاع وإعداد تقارير دورية
- اGــــشـــاركـــة في إعـــداد بــــرنـــامج قـــطـــاعـي لـــتـــجـــديـــد
اGـعــارف وحتــسـX اGــسـتــوى وتـأهــيل الــقـدرات الــبـشــريـة

tللمؤسسات وضمان متابعتها
tعنيةGباالتـصال مع األجهزة والهياكل ا tشاركةGا -
فـي حتـديـد مـســتـويـات الـنـجــاعـة ومـعـايــيـر تـقـيــيم تـأطـيـر

tؤسسات �ا يتصل مع األهداف احملددةGا
- إجراء كل رقـابة وقائـية لـلمؤسـسات اGتـدخلة في
قطاع السكن والـبناء في مجال إجناز البرامج العمومية
واقـتراح إذا اقـتضى األمـر نشـاطات تـصحـيحـية والـسهر

tعلى تنفيذها
-  إنــشـــاء وحتــيــX بــنك اGــعــطــيــات في إطــار نــظــام

إعالم قطاعي.
tــتـابـعــة مـكــاتب الـدراسـاتG ـديـريــة الـفــرعـيـةGب- اtــتـابـعــة مـكــاتب الـدراسـاتG ـديـريــة الـفــرعـيـةGب- ا

وتكلف �ا يأتي :
- إعداد وتـنـفـيذ اإلجـراءات واألدوات والـطـرق التي
تسمح بضمان مـتابعة اGقاييس الـتي تميز تطور نشاط

tوجناعة أداة الدراسات
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- اGـــشــــاركـــة في إعــــداد وضـــمــــان تـــنـــفــــيـــذ إجـــراءات
 tمخططات عمل بهدف تطوير أدوات الدراسات

- ضـــمـــان مــتـــابـــعــة مـــخـــطــطـــات اســـتـــثــمـــار مـــكــاتب
tالدراسات

- السهر علـى وضع مكاتب الدراسات لنظام تنظيم
tجناعتها Xوتسيير بهدف حتس

tالــســهــر عــلـى وضع من طــرف مــكــاتب الــدراســات -
tوارد البشريةGوتسيير ا Xسياسة فعالة لتثم

- حتــلـــيـل واســتـــغالل جـــمـــيع احلـــصـــائل والـــتـــقـــاريــر
والــوثــائق اGــتــعـلــقــة بــنــشـاط وجنــاعــة مــكــاتب الــدراسـات

tوإعداد تقارير مدعمة دورية
- تـــفـــضــيـل ومـــتـــابـــعــة  تـــنـــفـــيـــذt من طـــرف مـــكـــاتب
الدراساتt عملـيات الشراكة وفي جـميع  الصور األخرى
لــــلـــــتـــــعـــــاون والـــــعالقـــــات الـــــتي تـــــهـــــدف إلى تـــــدعـــــيم نـــــقل

tالتكنولوجيا ومستوى اخلبرة
-  تــقـــيـــيم قـــدرات مــكـــاتب الـــدراســـات عـــلى أســاس

tحتقيقات دورية
- حتـــلـــيـل جـــمـــيع  الـــتـــقـــاريــــر والـــوثـــائق اGـــتـــعـــلـــقـــة
بـــاإلدارة وتـــســيـــيـــر مـــكـــاتب الـــدراســـات وإعـــداد تـــقـــاريــر

 tدورية
- اGــــشـــاركـــة في إعـــداد بــــرنـــامج قـــطـــاعـي لـــتـــجـــديـــد
اGـعــارف وحتــسـX اGــسـتــوى وتـأهــيل الــقـدرات الــبـشــريـة

tكاتب الدراسات وضمان متابعتهاG
tعنيةGباالتـصال مع األجهزة والهياكل ا tشاركةGا -
فـي حتـديـد مـســتـويـات الـنـجــاعـة ومـعـايــيـر تـقـيــيم تـأطـيـر

tمكاتب الدراسات �ا يتصل مع األهداف احملددة
- إجـراء رقـابـة وقــائـيـة Gـكـاتب الـدراسـات اGـتـدخـلـة
في قــــطـــاع الـــســـكـن والـــبـــنــــاء في مـــجـــال إجنــــاز الـــبـــرامج
العمـومية واقـتراحt عند االقـتضاءt نشـاطات تصحـيحية

tوالسهر على وضعها
- إنـــشــاء وحتــيـــX بــنك اGـــعــطـــيــات في إطـــار نــظــام

إعالم قطاعي.
ج- اGـديـرية الـفرعـية Gـتـابعـة اGؤسـسـات العـمومـيةج- اGـديـرية الـفرعـية Gـتـابعـة اGؤسـسـات العـمومـية

ومراكز البحثtومراكز البحثt وتكلف �ا يأتي:
- إعداد وتـنـفـيذ اإلجـراءات واألدوات والـطـرق التي
تسمح بضمان مـتابعة اGقاييس الـتي تميز تطور نشاط
وجنـاعة اGـؤسسـات العـمومـية و مـراكز الـبحث بـاألهداف

tاحملددة
- ضمان متابـعة تنفيذ إجـراءات ومخططات العمل
الــــتي تـــهـــدف إلـى تـــأهـــيل وعـــصـــرنــــة  وتـــدعـــيم الـــقـــدرات
الـتـقــنـيـة واخلــبـرة  والـقــدرات الـتـســيـيـريــة  واGـؤسـسـات

tالعمومية و مراكز البحث

- السهر عـلى وضعt من طرف اGؤسسات العمومية
ومــراكـــز الــبــحث ســـيــاســة تــنــظـــيم وتــســيـــيــر تــهــدف إلى

tجناعتها Xحتس
- السهر عـلى وضعt من طرف اGؤسسات العمومية
و مراكز البحث سيـاسات فعالة لتثمX وتسيير اGوارد

tالبشرية
- حتـــلــيل واســـتــغــالل جـــمــيع الــتـــقــاريـــر واحلــصــائل
والــوثـــائـــق اGــتـــعـــلـــقــــة بـــنـــشـــــاط وجنــاعـــــة اGـــؤســـســــات
الـــعــمـــومــيـــــة و مــراكــز الـــبــحـث وإعــداد تــقـــاريــر مـــدعــمــة

tدورية
-   تـفـضـيل ومـتـابـعــة  تـنـفـيـذ من طـرف اGـؤسـسـات
الـــعــمـــومــيـــة و مــراكــز الـــبــحـثt عــمــلـــيــات الـــتــعــاون و/أو
الـــشـــراكــة الـــتي تـــهــدف إلـى تــدعـــيم نـــقل الـــتــكـــنـــولــوجـــيــا

tوالفعالية االقتصادية
- تــــقـــيـــيـم دوري لـــلـــقــــدرات الـــتـــقــــنـــيـــة واGــــيـــدانـــيـــة
لــلـــمـــؤســـســـات الـــعـــمــومـــيـــة و مـــراكـــز الـــبـــحثt واقـــتــراح
ومـتابـعـة تنـفـيذ إجـراءات الـتحـسـX بـالعالقـة مع مـخطط

tعتمدGالعمل ا
- حتـــلـــيـل جـــمـــيع  الـــتـــقـــاريــــر والـــوثـــائق اGـــتـــعـــلـــقـــة
باإلدارة وتـسيـيـر اGؤسـسات الـعمـومـية و مـراكز الـبحث

  tوإعداد تقارير دورية
- اGــــشـــاركـــة في إعـــداد بــــرنـــامج قـــطـــاعـي لـــتـــجـــديـــد
اGـعــارف وحتــسـX اGــسـتــوى وتـأهــيل الــقـدرات الــبـشــريـة
لـتسـيـير اGـؤسـسات الـعـمومـية و مـراكـز البـحث وضـمان
اGــتــابــعــة فــيــمــا يـــخص اGــؤســســات الــعــمــومــيــة و مــراكــز

tالبحث
- اGـــشــاركـــةt بـــاالتـــصـــال مع األجـــهـــزة اGـــعـــنــيـــةt في
حتــديـــد مــســـتــويــات الـــنــجــاعـــة ومــعــايـــيــر تــقـــيــيم تـــأطــيــر
اGــؤســســات الـــعــمــومـــيــة ومــراكــز الـــبــحث �ــا يـــتــصل مع

tاألهداف احملددة
- إجـــراء عـــمـــلــــيـــات رقـــابـــة وقــــائـــيـــة لـــلــــمـــؤســـســـات
الــــعــــمــــومـــيــــة ومــــراكــــز الــــبــــحث فـي الــــقــــطــــاع  واقــــتـــراح
نـــشــاطــات تــصــحــيـــحــيــة  عــنــد االقــتـــضــاءt  والــســهــر عــلى

tوضعها
- إنـــشــاء وحتــيـــX بــنك اGـــعــطـــيــات في إطـــار نــظــام

إعالم قطاعي.
Xوتـكـلف بـتــشـكـيل وحتـيـ tمــديـريــة الـبـطــاقـيـات t2- مــديـريــة الـبـطــاقـيـات
مـــخـــتــــلف الـــبـــطــــاقـــيـــات اGــــتـــعـــلـــقــــة بـــالـــســـكـن وبـــنـــشـــاط
اGــؤســســات والــهــيـــئــات ومــكــاتب الــدراســات الــعــمــومــيــة
واخلاصة الناشـطة في مجال السكن والـعمرانt وبتحديد
ووضع إجراءات دراسات التـحليل والبحث االستشرافي

وكذا جمع اGعطيات اإلحصائية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
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أ- اGــديـريـة الــفـرعـيـة لــبـطـاقــيـة الـسـكــنtأ- اGــديـريـة الــفـرعـيـة لــبـطـاقــيـة الـسـكــنt وتـكـلــــف
�ا يأتي :

- تــــشــــكــــيـل وحتــــيــــX بــــطــــاقــــيــــات طــــالـــــبي الــــســــكن
tوتوزيعه

Xمــــتــــابـــــعــــة ومــــراقــــبــــة عــــمــــلــــيــــات مــــسك وحتــــيــــ -
tالبطاقيات

Xمـركزة في وضع وحتـيGـصالح غـيـر اGمسـاعدة ا -
 tالبطاقيات

- ضـــــمـــــان شـــــرح اإلجـــــراءات واآللـــــيــــات فـي مـــــجــــال
بطاقية السكن.

tــديـريـة الـفــرعـيـة لــلـتـأهــيالت والـتـصــنـيـفـاتGب - اtــديـريـة الـفــرعـيـة لــلـتـأهــيالت والـتـصــنـيـفـاتGب - ا
وتكلف �ا يأتي  :

- تـصـور وإعداد وضـمـــان تـنـفـيــذ سـيـاسـة الـقـطــاع
فــي مــــــجـــــال تــــــرقـــــيـــــة اGــــــــهن واحلـــــــــرف وكـــــــذا تــــــأهـــــيل
اGـــؤســـســـات فـي مـــجـــال الـــســــكن والـــعـــمــــران والـــهـــنـــدســـة

tهن واحلرفGا Xعمارية والبناء وكذا تثمGا
- ضــــمـــان تــــســـيــــيــــر الـــرخص وتــــصــــنـــيف أصــــحـــاب
اGشـاريع في البناء والـهندسـة اGعماريـة وهندسـة البناء

وكذا اGكتب اخلبير أو اGستشار للطلبات العمومية.
ج- اGــديـريـــة الـفــرعـيـــــة  لالعـتــمـــادات :ج- اGــديـريـــة الـفــرعـيـــــة  لالعـتــمـــادات : وتـكـلـــــف

�ا يأتي :
XــتـعــلـقـGاقـتــراح وتـنــفـيــذ الـتــشـريع والــتـنــظـيم ا -

tXمارسة نشاط الوكالء العقاري�
tXدراسة طلبات اعتماد الوكالء العقاري -

tXمتابعة ومراقبة نشاط الوكالء العقاري -
tعتمدينGا Xحتديث بطاقية الوكالء العقاري -

- دراســـــــة عــــــرائـض تــــــظـــــــلـم اGــــــواطـــــــنــــــX والـــــــوكالء
tواإلجابة عليها Xالعقاري

XــرقــGتـــأطــيــر مـــهــام ونــشــاطـــات ومــســؤولـــيــات ا -
الــعــمـــومــيــX اGـــتــعـــلــقــة بـــإجنــاز بـــرامج الــســـكن الــتـــابــعــة

tللترقية العقارية العمومية وترقيتها
XـرقـGمـهـنــة ا Xتــصـور نـشــاطـات تــطـويـر وتــثـمــ -

tومتابعة تطورها وتنفيذها
- إعداد احلـصـائل الـدوريـة اGـتـعـلقـة بـنـشـاط اعـتـماد

tXرقGا
- تشكيل مختـلف البطاقيات بـالتنسيق مع نشاط
اGــؤســســات والــهــيـــئــات ومــكــاتب الــدراســات الــعــمــومــيــة
tواخلاصة الناشطة في قطاع السكن والعمران وحتديثها
- مــــســـــاعــــدة الـــــهــــيـــــاكل الالمـــــركــــزيـــــة  والــــهـــــيــــئــــات
Xـوضـوعـة حتت الـوصـايـة في إعـداد وحتـيـGـؤسـسـات اGوا
بـــطـــاقـــيـــاتـــهـــا اخلـــاصـــة فـي مـــجـــاالت الـــدراســـات واإلجنــاز

tومتابعة تطورها

Xـــقــــايــــيـس وحتــــيـــGمــــتــــابــــعــــة ومـــراقــــبــــة ضــــبـط ا -
الـــبــطــاقـــيــات الــتي قـــامت بــإعــدادهــا مـــخــتــلف الـــهــيــئــات

tوضوعة حتت الوصايةGمركزة اGوالهياكل غير ا
- اGـــــــشــــــــاركــــــــة فـي إعـــــــداد وتــــــــطـــــــبــــــــيـق اإلجـــــــراءات
ومــــخـــطـــطـــات الــــعـــمل الـــتـي تـــتـــضــــمن تـــأهـــيـل وتـــطـــويـــر

tؤسساتGا
- تـــــشـــــجــــيـع ودعم فـــــرص ومـــــبـــــادرات اGـــــؤســـــســــات
لـتنفيذ كل أشـكال مجمـوعات وطنيـة والشراكة التي من
شــــأنــــهــــا تـــدعــــيم حتــــويـل الـــتــــكــــنـــولــــوجــــيــــات والـــنــــجــــاعـــة

 tاالقتصادية
- مــــســــاعــــدة اGــــؤســــســــات في اســــتــــحــــداث أنــــظــــمــــة
الـتـسـيــيـر قـصـد الـتـشــجـيع عـلى حتـسـX آدائــهـا ومـتـابـعـة

tتطورها
- تصـور وإعــداد وضمـــان تنفيــذ سـياسة القطــاع
فـــيـــمـــا يـــتــــعـــلق بـــتــــرقـــيــــــة اGـــــهن واحلــــرف وكـــذا تـــأهـــيل
الـــشـــركـــات في مـــجـــاالت الــســـكن والـــعـــمـــران والــهـــنـــدســة

 tهن واحلرفGا Xعمارية والبناء وكذا تثمGا
- ضبط وتنفيذ الـبرامج القطاعيـة لتجديد اGعارف
وحتسX اGستوى وتـأهيل القدرات البشرية للمؤسسات

tوضوعة حتت الوصاية وضمان متابعتهاGوالهيئات ا
- ضمان أمانة جلان تأهيل وتصنيف اGؤسسات.

د- اGديرية الفرعية لإلحصائياتtد- اGديرية الفرعية لإلحصائياتt وتكلف �ا يأتي :
- جـــمع واســـتـــغالل ونـــشـــر اGــعـــطـــيـــات اإلحــصـــائـــيــة

tتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناءGا
- حتـلـيل واستـغالل اGـذكرات واحلـصـائل والتـقـارير
والدراسـات الصـادرة عن اGـؤسسـات ومـكاتب الـدراسات

tوضوعة حتت الوصايةGوالهياكل و الهيئات ا
- الـقيـام بكل الـدراسات االسـتشـرافيـة والتـقديـرية
حـــول تــطــور الـــقــطـــاعt ال ســيــمـــاt فــيــمـــا يــتـــعــلق بـــالــســكن

tواإلسكان وإعانات األسر
- إعـــداد واقـــتـــراح عــلـى الــســـلـــطـــة اخملــتـــصـــة مـــذكــرة
ظـرفـيـة دوريــة واسـتـشـرافـيـة حـول وضــعـيـة تـطـور قـطـاع

tالسكن والبناء
- إنشـاء بنك للـمعطـيات حول أنـشطة قطـاع السكن

tوالعمران والبناء
- اGـبـادرة وتـأطيـر دراسـات دوريـة متـعـلـقة بـنـشاط

tؤسسات بالعالقة مع حجم البرامجGوقدرة ا
- اGــبـادرة وتـأطـيـر الـتـحـقــيـقـات وحتـالـيل سـداسـيـة
تــســـمح بـــتــحـــديث اGــؤشـــرات اGــتـــعــلـــقــة بـــاGــواد واألجــور

tراجعة وحتديث الصفقات العموميةG  الضرورية
- اGـــبـــادرة وتــأطـــيـــر الــدراســـات اإلحـــصــائـــيـــة الــتي
تسمح بتحـديد عالمات اإلنتاج في مجال البناء واقتراح
كل إجــراء يــهــدف إلى الــتــحــكم فـي الـتــكــالــيف وفـي آجـال

tاإلجناز
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- القيام بكل الدراسـات االقتصادية اGتـعلقة بقطاع
السكن والعمران والبناء. 

3- مديرية تكنولوجيات البناءt مديرية تكنولوجيات البناءt وتكلف �ا يأتي  :
- إعــداد اGــراجع الــتــقـنــيــة اGــســيـرة جملــال الــبــنـاءات

tوالبناء عموما tخصوصا
- تـــــرقــــيــــة أنـــــظــــمــــة الـــــبــــنـــــاء واGــــواد واGــــنـــــتــــجــــات

tواحملتويات التي تدخل في البناء
- تشـجـيع استـعـمال تـكـنـولوجـيـات البـنـاء اGبـتـكرة

tستدامة واقتصاد البناءGفي إطار التنمية ا
- حتـديد أهداف الـتعاون الـثنائي األطـراف واGتعدد

tاألطراف في اجملاالت التقنية للبناء
- اGــســاهـمــة بـالــتـنــسـيـق مع اGـؤســسـات والــهـيــئـات
اGــؤهـــلـــة في اتــخـــاذ إجـــراءات الــتـــخـــفــيض والـــوقـــايــة من

tأخطار الكوارث الطبيعية
- اGــســاهـمــة بـالــتـنــسـيـق مع اGـؤســسـات والــهـيــئـات
اGـــعـــنــــيـــةt في إعـــداد اGــــعـــايـــيــــر اGـــتـــعــــلـــقـــة �ــــواد الـــبـــنـــاء

tنتجات واحملتويات التي تدخل في البناءGوا
- اGــشـــاركــة في الـــتــنــشـــيط الـــتــقــنـي لــلــقـــطــاع وفي
تـأهـيل اGـســتـخـدمـX الـتـقــنـيـX اGـكـلـفــX بـبـرامج الـسـكن

tرافقةGوالتجهيزات العمومية ا
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ- اGديريـة الفـرعية لـتكـنولوجـيات الـبناءt أ- اGديريـة الفـرعية لـتكـنولوجـيات الـبناءt وتـكلف
�ا يأتي :

- تـعـزيـز وتـشـجـيع اسـتـعـمـال أنـظـمـة الـبـنـاء ومواد
tالبناء الناجعة

- تــشـكــيل بـنك مــعـطــيـات حــول الـقــدرات الـوطــنـيـة
tنتجات ومحتويات البناءGواد األساسية واGإلنتاج ا

- اقـــتـــراح مـــواضـــيع لـــدورات الـــتــكـــويـن في مـــجــال
tبنيGنوعية اإلطار ا Xالبناء بهدف حتس

ب- اGـديــريـة الـفــرعـيـة لــلـبــحث والـتـنــظـيم الــتـقـنيب- اGـديــريـة الـفــرعـيـة لــلـبــحث والـتـنــظـيم الــتـقـني
للبناءtللبناءt وتكلف �ا يأتي :  

- اقتـراح محـاور البحث الـتي تغـطي قطـاع السكن
والــعـــمــران والـــبـــنــاءt بـــالــعـالقــة مع احـــتـــيــاجـــات الــقـــطــاع

tتعلقة بهاGومتابعة حالة تقدم مشاريع البحث ا
- مــتـابـعــة أشـغــال إعـداد وحتـيــX الـوثـائـق الـتـقــنـيـة

tالتنظيمية للبناء
- اGساهمة بـالعالقة مع الهيئـات اGؤهلة في أشغال
إعـداد اGــعـايــيـر اGـتــعـلــقـة بــاGـواد واGــنـتــجـات واحملــتـويـات

tالتي تدخل في البناء
- الــــســــهــــر عــــلـى تــــعــــمــــيم اGــــراجـع الــــتــــقــــنــــيــــة ودعم

الدراسات االستشارية العمومية في تطبيقها.

اGـاداGـادّة ة 6 : اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـوارد :  : اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـوارد : وتـكـلف بـإعـداد
بـرامـج الـتـســيـيـر الــتـقــديـري لـلــمـوارد الــبـشـريــة واGـاديـة

واGيزانية وتنفيذ كل العمليات اGتعلقة بها.
 وبهذه الصفةt تتولى ما يأتي:

- الـــــســــهـــــر عــــلـى تـــــســــخـــــيــــر الـــــوســـــائل الـــــبــــشـــــريــــة
tصالح اخلارجيةGركزية واGالضرورية لتسيير اإلدارة ا
- إعــداد الـقـوانــX األسـاســيـة والـتــنـظــيـمـيــة اخلـاصـة

tستخدمي القطاع�
- ضـمان الـعالقـات مع الـشريك االجـتـماعي والـسـهر

tعلى احلوار االجتماعي
- ضــــمــــان تـــــســــيــــيــــر وصــــيــــانــــة األمـالك الــــعــــقــــاريــــة

tنقولة والقيام بجردهاGوا
- ضـمـان تـسـيـيـر وتـطـويـر وعـصـرنـة أنـظـمـة اإلعالم

tاآللي
- حتـــديـــد احـــتـــيـــاجـــات اإلدارة اGــــركـــزيـــة واGـــصـــالح

tاخلارجية في مجال التسيير والتجهيز
- ضــمــان تــنــفــيــذ مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز

tومراقبة استعمالها tاخملصصة للقطاع
- وضع الــهــيــاكل الــداخــلــيــة لــلــرقــابــة والــســهــر عــلى
تــــنــــفــــيــــذ اإلجــــراءات اGـــــطــــلــــوبــــة في مــــجــــال الــــصــــفــــقــــات

tالعمومية
- اإلشـراف عـلى األشـغـال اGـرتـبـطـة بـإعـداد مشـاريع
الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة اGــبــادر بــهــا من

القطاع.   
: (2) Xو تضم  مديريت

1- مديرية اإلدارة العامةt مديرية اإلدارة العامةt وتكلف �ا يأتي :  
- إحـــــصــــاء وحتـــــديـــــد وتـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــوســـــائـل اGـــــاديــــة

tركزيةGالضرورية لتسيير اإلدارة ا
- إعــــداد مــــيــــزانــــيــــة الــــتـــســــيــــيــــر لـإلدارة اGــــركــــزيـــة

tصالح اخلارجيةGوا
- اGـشـاركــة بـالـتـعـاون مـع الـهـيـئـات اGــعـنـيـةt إلعـداد

tميزانية التجهيز
- ضــــمـــان مـــراقـــبـــة تـــنــــفـــيـــذ مـــيـــزانـــيــــة الـــتـــســـيـــيـــر

tصالح اخلارجيةGركزية واGوالتجهيز لإلدارة ا
- وضع حـيــز الـتـنـفـيــذ إجـراءات تـسـيـيــر الـصـفـقـات

tالعمومية
- ضمان التسـيير واالستغالل  والتنمية واGساعدة
الـــتــقــنــيـــة في مــيــدان اإلعـالم اآللي والــتــقـــنــيــات اجلــديــدة

للمعلومة.  
و تضم  أربع (4) مديريات  فرعية :
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أ- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبةtأ- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبةt وتـكلف
�ا يأتي:  

- إعداد التوقعات في مجال االعتمادات الضرورية
لـتـسيـيـر اإلدارة اGركـزيـة  واGصـالح اخلـارجيـة والـهيـئات

tحتت الوصاية
- تـــصــور وإعــداد بــالــتــعــاون مـع الــهــيــئــات اGــعــنــيــة

tميزانية التجهيز
- ضــمـــان تــنـــفــيــذ اGـــيــزانــيـــة  ومــراقـــبــة اســتـــعــمــال

tاالعتمادات وحتليل تطور االستهالك
- ضــــمـــان عـــمـــلــــيـــات االلـــتــــزام واألمـــر بـــالــــتـــفـــويض

tوتصفية نفقات التسيير والتجهيز
tمسك وضبط الدفاتر التنظيمية -

- ضمان تسيير ومتابعة تسبيقات النفقات.
ب- اGديرية الفرعية للصفقاتtب- اGديرية الفرعية للصفقاتt وتكلف �ا يأتي:  
- ضــــمــــان األمــــانــــة والــــســـهــــر عــــلـى ســــيــــر الــــلــــجــــنـــة

tالوزارية للصفقات العمومية
- إعــــداد دفـــاتـــر الــــشـــروط لـــلــــعـــمـــلــــيـــات اGـــرتــــبـــطـــة

tنشآت والتجهيز والدراساتGبا
- الـــســـهــر عـــلـى وضع الـــهـــيـــاكل الـــداخـــلـــيـــة Gـــراقـــبــة

tإجراءات إبرام الصفقات
- إعـداد عقود الـدراسات و إجناز األشـغال وعمـليات

tالتجهيز
- ضـــــمــــان تـــــمــــثـــــيل الـــــوزارة لــــدى مـــــخــــتـــــلف جلــــان

الصفقات العمومية.
ج- اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامــــةtج- اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامــــةt وتـكـلـــف

�ا يأتي:  
- تــصـور وتــنــفــيــذ مـخــطط ســنــوي لــتــمـوين اإلدارة

tركزيةGا
- ضمـان صـيانـة وتـرمـيم وتصـلـيح األمالك اGنـقـولة

tركزية والقيام بجردهاGوالعقارية لإلدارة ا
- ضــمـان الـتــنـظـيم اGــادي لـلـتـظــاهـرات  والـزيـارات

والتنقالت.
tديـريـة الفـرعـيـة لعـصـرنة أنـظـمة اإلعالم اآلليGد- اtديـريـة الفـرعـيـة لعـصـرنة أنـظـمة اإلعالم اآلليGد- ا

وتكلف �ا يأتي :  
- إعداد ووضع وتـطوير أنـظمة اإلعالم اآللي لإلدارة

tصالح اخلارجيةGركزية واGا
tعطيات وتطوير أنظمة التسييرGتركيز بنك ا -

- ضـــمــان اGـــســاعــدة الـــتــقـــنــيــة لـــلــهـــيــئــات اGـــركــزيــة
tصالح اخلارجيةGوا

- متابعة وتطوير تسيير حظيرة اإلعالم اآللي.

2- مـديـريـة اGــوارد الـبـشـريــة والـتـكـويـنt  مـديـريـة اGــوارد الـبـشـريــة والـتـكـويـنt وتـكـلــــف
�ا يأتي:  

- حتـــديــد  وتــنـــفــيـــذ عــلى أســـاس األهــداف اGـــســطــرة
tوارد البشريةGسياسة تسيير ا

- ضـمـان تـسـييـر اGـوارد الـبـشـريـة لإلدارة اGـركـزية
وتأطير اإلدارة اGـركزية  واGصالح اخلارجية واGؤسسات

tحتت وصاية وزارة السكن والعمران
tإعداد اخملطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه -

- ضـمان الـعالقـات مع الـشريك االجـتـماعي والـسـهر
tعلى احلوار االجتماعي

 tهنيةGدراسة واقتراح حلول للمنازعات ا -
- وضـع الــوســائل الـــبــشــريــة الـــضــروريــة لــتـــســيــيــر

tصالح اخلارجيةGركزية واGاإلدارة ا
- حتـديــد ووضع سـيــاسـة لـتــثـمــX اGـوارد الـبــشـريـة

tللقطاع
- إعـــداد وحتـــديث الـــبـــطـــاقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمــوارد

tالبشرية والتأطير
- إعــداد الــقــانــون األســاسي والــتــنــظــيــمــات اخلــاصــة

�ستخدمي القطاع.
:X(2) فرعيت Xو تضم  مديريت

أ- اGـديـريـــــة الـفـرعـيـــــة لـلـمـسـتـخـدمـtXأ- اGـديـريـــــة الـفـرعـيـــــة لـلـمـسـتـخـدمـtX وتـكـلـــف
�ا يأتي:

- ضمـــان عـملـيات الـتـوظيف وتـنظـيم االمـتحـانات
tهنيةGسابقات  واالنتقاء اGو ا

tXهني للمستخدمGسار اGتسيير ومتابعة ا -
- ضمان وضع هيئـات استشارية في مـجال تسيير

tوضمان تنفيذ مقرراتهم XستخدمGا
- دراســة مـــنــازعـــات مــســتـــخــدمي اإلدارة اGـــركــزيــة
واGـصـالـح اخلـارجـيـة ومـتـابــعـة تـسـويـتــهـا طـبـقـا لــلـتـنـظـيم

tعمول بهGا
- اGـشــاركـة في إعـداد نــصـوص الــقـوانـX األســاسـيـة

tستخدمي القطاع ومتابعة تطبيقهاG والتنظيمية
- تسيير اGـسار اGهني للوظـائف العليا  واGناصب
الـــــعــــــلـــــيـــــا فـي اإلدارة اGـــــركــــــزيـــــة واGـــــصــــــالح اخلــــــارجـــــيـــــة

tؤسسات حتت الوصايةGوا
- تــــســـــيــــيـــــر اGـــــســــار اGـــــهــــنـي Gــــســـــتــــخـــــدمي اإلدارة

tركزيةGا
- إعـداد مــخـطط لـلــتـســيـيـر واخملــطـطــات الـتـقــديـريـة
لإلدارة اGــركـــزيــة ومــســاعــدة اGــصــالـح اخلــارجــيــة في هــذا

tاجملال
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- تــــوجـــــيه ومـــــراقـــــبــــة بـــــرامج تـــــســــيـــــيــــر اخلـــــدمــــات
tصالح اخلارجيةGركزية واGاالجتماعية لإلدارة ا

tركزيةGضمان انضباط مستخدمي اإلدارة ا -
.Xشاورات مع الشركاء االجتماعيGتنظيم ا -

Xـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيـــــة لــــلــــتـــــكــــوين والـــــقــــوانــــGب- اXـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيـــــة لــــلــــتـــــكــــوين والـــــقــــوانــــGب- ا
األساسيةtاألساسيةt وتكلف �ا يأتي:  

- اGـشــاركـة في إعـداد نــصـوص الــقـوانـX األســاسـيـة
tللقطاع Xالتابع XستخدمGتعلقة باGوالتنظيمية ا

- وضع ومــتـابـعــة وتـقــيـيم الـســيـاســة الـقـطــاعـيـة في
tمجال التكوين وحتسينه

- اGـســاهــمــة في تــنــظــيم اGــســابـقــات واالمــتــحــانـات
tهنيةGواالنتقاءات ا

- تشـجـيع إنـشـاء مـؤسـسـات الـتـكـوين والـسـهر عـلى
مـراقبـة نشـاطـاتهـا البـيداغـوجيـةt بالـعالقة مع الـقطـاعات

اGعنية. 
اGـاداGـادّة ة 7 : مـديـريــة الـتـنــظـيم  واGــنـازعـاتt : مـديـريــة الـتـنــظـيم  واGــنـازعـاتt وتـكـلـــف

�ا يأتي:  
- دراســـة واســـتـــغالل وتـــقـــيـــيـم اإلطـــار الـــتـــشـــريـــعي

tوالتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع
- تـبــني اGــســاعـدة الــضــروريـة فـي اجملـال الــقــانـوني

tصالح اخلارجيةGركزية واGصالح اإلدارة اG
- مــــتـــــابـــــعــــة قـــــضـــــايــــا مـــــنـــــازعــــــات الـــــوزارة أمــــــام
الـــهــيــئــــات الــقــضــائــــيــة وهــيــــئــات الــتــحــكــيم ومــســاعــدة

tصالح اخلارجية في هذا اجملالGا
- تـطــويـر الـرصــيـد الــوثـائــقي وضـمــان احلـفــاظ عـلى

tأرشيف القطاع
- اإلشـراف عـلى األشـغـال اGـرتـبـطـة بـإعـداد مشـاريع
الـنـصـوص ذات الـطـابع الـتـشـريـعي والـتـنـظـيـميt اGـبـادر

tبها من قبل القطاع
- دراســـــة مــــــشــــــاريـع الــــــنــــــصـــــوص اGــــــقــــــتــــــرحــــــة من
الـقــطــاعــات األخـرى و تــركــيــزهـا وحتــلــيــلـهــا وإبــداء الـرأي

فيها.
و تضم  ثالث (3) مديريات  فرعية :

أ- اGديرية الفرعية للتنظيمtأ- اGديرية الفرعية للتنظيمt وتكلف �ا يأتي :  
- تـــنـــســـيـق إعـــداد مـــشـــاريع الــــنـــصـــوص  اGـــتـــعـــلـــقـــة

tبالقطاع والسهر على تطبيقها
- تــبــني اGـســاعــدة الــضـروريــة لــلــمـصــالح اGــركــزيـة

tصالح اخلارجية في اجملال القانونيGوا
- مـسـاعـدة الـهـيـئـات واGـصـالح اخلـارجـيـة اGـوضـوعـة

حتت الوصاية في اجملال القانوني.

ب- اGديرية الفرعية للمنازعاتt ب- اGديرية الفرعية للمنازعاتt وتكلف �ا يأتي:
- دراســة ومــتــابــعـة قــضــايــا اGــنــازعــات الــتي تــكـون
الــــوزارة طـــرفــــا فــــيـــهــــاt وتــــبـــنـي اGـــســــاعــــدة الـــضــــروريـــة

tللمصالح اخلارجية في هذا اجملال
- جمع العناصر اGـرتبطة بقضايا منازعات القطاع

tومتابعة تطورها وتسويتها القانونية
-  تـــركــــيــــز ودراســــة واقــــتــــراح الـــتــــســــويــــة الــــوديـــة
لـلـمــنـازعــات اGـالـيــة والـتـقــنـيــة اGـسـيــرة من قـبل مــنـفـذي
الصفـقات الـعمومـية وحـاالت أخرى لهـا تأثـير مالي و/أو

tتقني
- تـــوحــيـــدt تـــطــبـــيــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم الـــســـاري اGــفـــعــول
بــالـعالقـة مع اGـصـالـح اخملـتـصـة الـقـواعــد الـتي تـطـبق عـلى

tالتكفل ودراسة وتسوية النزاعات والصراعات
tحتديـد قـوائم بـالـنـظـر لـوضـعـيـات سـبق دراسـتـها -
اGــنـــازعـــات الــقـــابـــلــة أن تـــضع مـــقــايـــيس دقـــيــقـــة من أجل

tتسويتها
- تـــــلــــقـي ودراســـــة واقـــــتـــــراح احلـــــلـــــول بـــــالـــــنـــــســـــبــــة
للنزاعات اGالـية التي تكون اGصالح اخلارجية والهيئات

tحتت الوصاية طرفا فيها
tــعــنــيــةGبــالــتــعــاون مع الــهــيــاكل ا tتــلــقـي ودراســة -
الـطعـون اGـتـعـلقـة بـاالعـتمـادات والـتـصـنيـفـات  والـتـأهيل

اGهني.
ج- اGديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفt ج- اGديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفt وتـكلف

�ا يأتي :  
- جمع اGعلومات والـوثائق اGتعلقـة بنشاط القطاع

tوضمان نشرها
- ضـمان بـالـتعـاون مع الـهـيئـات والـسلـطـات اGكـلـفة

tباألرشيف الوطني احلفاظ وتسيير أرشيف القطاع
- الــســـهـــر عـــلى تـــطـــبـــيق الـــنـــصــوص الـــتـــشـــريـــعـــيــة
والـتنـظـيـمـيـة اGـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـر األرشـيف عـلى مـسـتوى
اإلدارة اGـــركـــزيــة واGـــصـــالح اخلـــارجـــيــة والـــهـــيــئـــات حتت

tالوصاية
- احلـــفـــاظ وإجـــراء الــــنـــشـــريـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــوزارة

واجملالت اGتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع.
اGـاداGـادّة ة  8 :  : يـحـدد تـنظـيم اإلدارة اGـركـزيـة في مـكاتب
بـــقــرار مـــشــتـــرك بــX  وزيـــر الــســـكن والـــعــمـــران ووزيــر
اGـاليـة والـسـلطـة اGـكـلفـة بـالـوظيـفـة الـعمـومـيـةt في حدود
مكتبX (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
اGـاداGـادّة ة 9 :  : تـمــارس هــيـاكل الــوزارةt كل هــيـكـل فـيــمـا
يخـصهt في مجال الـسكن والعـمران والهـندسة اGـعمارية
والـبــنــاءt عــلى الــهــيــئـات الــتــابــعــة لـلــقــطــاعt الــصالحــيـات
واGـــــهــــام اGــــســــنـــــدة لــــهــــا فـي إطــــار األحــــكــــام الـــــقــــانــــونــــيــــة

والتنظيمية اGعمول بها.
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10 :  :  تــلــغى أحــكــام اGــراســيم الــتــنــفـيــذيــة رقم اGـاداGـادّة ة 
08-190 اGـؤرخ في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1429 اGـوافق

أول يــــولــــيـــو ســــنـــة 2008  ورقم 08 - 388  ورقم 08 - 389
اGؤرخX في 29 ذي القـعـدة عام 1429 اGوافق 27 نوفـمـبر

سنة 2008 واGذكورة أعاله.
11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 13- - 152 مؤرخ فيمؤرخ في 4 جمادى الثانيةجمادى الثانية
عام عام  1434 اGوافق اGوافق  15  أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يحـدد مهامt يحـدد مهام
اGـــفـــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة في وزارة الـــســـكن والـــعـــمـــراناGـــفـــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة في وزارة الـــســـكن والـــعـــمـــران

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبـنـاء عـلى الــدسـتــورt ال سـيــمـــا اGـادتــــــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
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�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

tادة 17 منهGال سيما ا tالوزارات
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اGؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

tتممGعدل واGا tالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اGؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

tتممGعدل واGا tؤسسات والهيئات العموميةGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اGؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اGــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

tعدلGا tالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-307 اGؤرخ
في 28 صفر عام 1412 اGوافق 7 سبـتمبر سنة 1991 الذي
يـــحــدد كـــيــفــيـــات الــتـــعــيـــX في بـــعض الــوظـــائف اGـــدنــيــة

t"صنفة "وظائف علياGللدولة ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اGؤرخ
في27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1429 اGـوافق أول يـولـيـو سـنة

t2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن و العمران

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-191 اGؤرخ
في27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1429 اGـوافق أول يـولـيـو سـنة
2008 الـذي يحدد مهـام اGفتـشية العـامة في وزارة السكن

tوالعمران وتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 151-13
اGؤرخ في 4 جـمـادى الثـانيـة عـام 1434 اGوافق 15 أبريـل
سـنـة 2013 واGـتضـمن تنـظـيم اإلدارة اGركـزية في وزارة

tالسكن والعمران
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطــبــيـقــا لــلــمــادة األولى من اGــرسـوم
التـنفـيذي رقم 13- 151  اGؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام
1434 اGوافق 15 أبـريل سنـة 2013  واGذكـور أعالهt يـحدد

هــذا اGــرسـوم مــهــام اGـفــتــشــيـة الــعــامــة في وزارة الــسـكن
والــعـــمــران وتــنــظـــيــمــهــا وعــمـــلــهــاt الــتي تـــدعى في صــلب
الـــنص "اGـــفــتـــشــيـــة الــعـــامــة" وتـــوضع حتت ســـلــطـــة وزيــر

السكن والعمران.
اGـادةاGـادة 2 : : تـكـلف اGفـتـشـية الـعـامةt في إطـار مـهمـتـها
الـعـامـةt بـتـصـور ووضع الــتـدابـيـر والـوسـائل الـضـروريـة
لــتــقـيــيم نــشــاطـات الــهــيــاكل والــهـيــئــات الــتـابــعــة لـوزارة

السكن والعمران ورقابتها.
  اGادة  اGادة 3 :  : تتولى اGفتشية العامة اGهام اآلتية :

- التـأكـد من الـسـير الـعـادي واGـنـتـظم للـهـيـاكل غـير
اGـمركزة وكذا اGؤسـسات والهيـئات العمومـية اGوضوعة
حتت وصـــايــــة وزارة الـــســــكن والـــعــــمـــرانt والـــوقــــايـــة من

tنقائص تسييرها
- الــــســــهـــــر عــــلـى احلــــفـــــاظ عــــلـى الــــوســـــائل واGــــوارد
اGــوضـــوعــة حتت تــصـــرفــهــا وعــلى اســـتــعــمــالــهـــا الــعــقالني

tواحملكم
- الـتـأكــد من تـنــفـيـذ الــقـرارات والـتــوجـيــهـات الـتي

tيتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها
- مراقبة تطبـيق التشريع والتنظـيم اGعمول بهما

tعايير والتنظيم التقني اخلاص بقطاع السكنGوا
- الـــتـــأكــد من احـــتـــرام الــهـــيــئـــات اخلـــاضــعـــة لــدفـــتــر
الـشـروط ولـتبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة أو اGـسـيّـرة خلـدمة

tلاللتزامات التي تعهدت بها tعمومية
- اقـتراح كل التـدابير والتـوصيات الـتي من شأنها
حتــــســــX تــــنــــظــــيـم وعــــمل الــــهــــيــــاكـل واGــــصــــالح مــــوضــــوع

التفتيش.
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وزيـــادة عــلى ذلكt �ـكـن اGـفـتـشــيــة الـعـامـــة الـقـيــام
بـكل دراســــة وحتـلـيـل أو مـهـمـــة ظـرفـيــة Gـراقـــبـة مـلـفـات
مــــحـــــددة أو وضــــعـــيــــات خـــاصــــة أو عـــرائـض تـــدخـل ضـــمن

صالحيات وزير السكن والعمران.
اGادةاGادة 4 : : تـعمل اGفـتشية الـعامة عـلى أساس برنامج
تــفــتــيش ســنــوي تــعــده وتـعــرضه عــلـى الـوزيــر لــلــمــوافــقـة

عليه.
tـفــتـشـيــة الـعـامــة أن تـقـومGــكن ا� tوزيــادة عـلى ذلك
بــصـفــة فـجــائـيــةt وبـطــلب من الــوزيـر بــكل مـهــمـة حتــقـيق

أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة.
اGــادةاGــادة 5 :  : تـــتــــوج كل مـــهـــمــــة تـــفـــتـــيـش أو حتـــقـــيق أو

رقابة بتقرير يرسله اGفتش العام إلى الوزير.
كــمــا يــعــدّ اGــفــتـش الــعــام تــقــريــرا ســنــويــا لــلــنــشــاط
يـــــــرســــــلـه إلى الــــــوزيـــــــر يــــــســــــتــــــعـــــــرض فــــــيه اGـالحــــــظــــــات
واالقتـراحات اGتعـلقة بـسير مصـالح القطـاع ونوعية أداء

خدماتها.
يتـعـX عـلى اGـفـتـشيـة الـعـامـة أن حتـافظ عـلى سـرية
اGعلومات والوثـائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو

تطلع عليها.
tخالل تـدخالتـهـا tـفـتـشـيـة الـعـامـةG6 : :  �ـكن ا الــمادة الــمادة 
أن تـتخـذ إجراءات حتفـظيـة تمـليـها الـظروفt قـصد إعادة
الــســيــر احلـسـن لـلــهــيــاكل والــهــيــئـات مــوضــوع الــتــفـتــيش

وتقدم بشأنها على الفور عرضا للوزير.
اGـادةاGـادة 7 : : يـسيـر اGـفتـشـية الـعامـة في وزارة الـسكن

.Xيساعده عشرة (10) مفتش tوالعمران مفتش عام
8 : :  يــــنـــشط اGـــفـــتش الـــعــــام ويـــنـــسق ويـــتـــابع اGــادة اGــادة 

أعمال اGفتشX اGوضوعX حتت سلطته.
يـسند للـمفتش الـعامt في حدود صالحـياتهt تفويض

باإلمضاء من الوزير.
يـخــول اGـفـتـشـون أثـنـاء أداء مـهـمـتـهم اGـنـتـظـمـةt أن
يـطــلـعــوا عــلى جـمــيع اGــعـلــومــات والـوثــائق الــتي يـرونــهـا

مفيدة للقيام �هامهم.
اGادةاGادة 9 : : يحدد وزير الـسكن والعمـران توزيع اGهام

بX اGفتشX بناء على اقتراح من اGفتش العام.
XـفـتـشـGـفـتش الـعــام واGـادة 10 :  : تـشـغل وظـائـف اGـادة اGا
الــــتـي يــــنـص عــــلـــــيــــهـــــا هــــذا اGـــــرســــومt وتـــــصــــنـف وتــــدفع
مـرتبـاتـها حـسب الـشروط اGـنـصوص عـليـهـا في التـنـظيم

اGعمول به واGتعلق بالوظائف العليا للدولة.
11 :  :  تـلــغـى أحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيـــذي رقــم اGـادة اGـادة 
08-191 اGــؤرخ في27 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1429 اGــوافق

أول يوليو سنة 2008 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 12 :  : ينشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -   -  153 مــــؤرمــــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــوافق  15 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــةGــوافق اGالــثـــانــيـــة عــام الــثـــانــيـــة عــام  1434 ا
يـعـــدل اGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم يـعـــدل اGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 03-269 اGـؤرخ في اGـؤرخ في
8 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 اGــوافق  اGــوافق 7 غــشت ســنـة غــشت ســنـة
2003 الـــذي يـــحــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات الـــتـــنــازل عن الـــذي يـــحــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات الـــتـــنــازل عن

األمـالك الــــعــــقــــاريــــة الــــتــــابـــــعــــة لــــلــــدولــــة ولــــدواويـناألمـالك الــــعــــقــــاريــــة الــــتــــابـــــعــــة لــــلــــدولــــة ولــــدواويـن
الـــتـــرقــــيــــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعــــقـــاريt اGـــســـتـــلـــمـــة أوالـــتـــرقــــيــــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعــــقـــاريt اGـــســـتـــلـــمـــة أو
اGــوضـــوعـــة حــيــز االســـتــغالل قــبل أول يـــنــايــر ســنــةاGــوضـــوعـــة حــيــز االســـتــغالل قــبل أول يـــنــايــر ســنــة

.2004

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزير السكن والعمران -
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
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�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 269-03
اGــؤرخ في 8 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 اGــوافق 7 غــشت
ســنــة 2003 الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات الــتـــنــازل عن
األمالك الــعــقــاريـــة الــتــابــعــة لــلــدولــة ولــدواوين الــتــرقــيــة
والـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقــــاريt اGـــســـتـــلـــمـــة أو اGـــوضـــوعـــة حـــيـــز

tعدلGا t2004 االستغالل قبل أول يناير سنة
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGاداGادّة األولى :  ة األولى :  يهدف هـذا اGرسوم إلى تعديل أحكام
اGـــرســـوم الـــتـــنــفــــيــذي رقم 03-269 اGــؤرخ في 8 جـــمــادى
الــثــانــيــة عـام 1424 اGــوافق 7 غــشت ســنـة 2003 واGــذكــور

أعاله.
اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 9 من اGـــــــرســـــــوم
الـتـنـفــيذي رقم 03-269 اGـؤرخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام
tـــذكــــــور أعـــــالهGــــوافق 7 غــــشت ســــنــــــة 2003 واG1424 ا

كما يأتي :



 14جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2822
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"اGــادّة 9 : يـــقــصـى من االســـتـــفــادة مـن الـــتــنـــازل عن
األمـالك الــعـــقــاريــة مـــوضــوع هـــذا اGــرســـومt اGــتـــرشــحــون
الــــــذيـن ســــــبـق لــــــهـم اكــــــتــــــســــــاب مـــــــلك عــــــقـــــــاري ذي نــــــفس
االسـتــعـمــال من الـدولــة أو اسـتــفـادوا من إعــانـتــهـا اGــالـيـة

اGوجهة للسكن".
3 : :  تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اGـــــادة 18 مـن اGــــــرســــــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـتـنـفــيذي رقم 03-269 اGـؤرخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام
tـــذكــــــور أعــالهGــــوافـــق 7 غــــشت ســـــــنـــة 2003 واG1424 ا

كما يأتي :
"اGـادّة 18 : يــنـتــهي سـريــان أحـكــام هـذا اGــرسـوم في

31 ديسمبر سنة 2015.

(الباقي بدون تغيير)".
اGادةاGادة 4 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــمــــادى مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقم 13 -  - 154 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى 
t2013 15  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة الـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 اGــوافق اGــوافق 
يــــعـــدل ويــــتــــمم اGـــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم يــــعـــدل ويــــتــــمم اGـــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 296-11
غـشت اGـؤرخ في اGـؤرخ في 18 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1432 اGـوافـق  اGـوافـق 18 غـشت 
سـنة سـنة 2011 الذي يــعـدل ويـتمـم اGــرسـوم الـتنـفـيذي الذي يــعـدل ويـتمـم اGــرسـوم الـتنـفـيذي
رقـم رقـم 09-18 اGــــــــــــؤرخ فــي  اGــــــــــــؤرخ فــي 23 مـــــــــــحــــــــــــرم عــــــــــــام  مـــــــــــحــــــــــــرم عــــــــــــام 1430
اGــــــوافـق اGــــــوافـق 20 يـــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة  يـــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2009 الــــــذي يـــــحـــــــدد الــــــذي يـــــحـــــــدد
التنظـيـم اGتعـلــق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.التنظـيـم اGتعـلــق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزير السكن والعمران -
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سـبـتمـبر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-296 اGؤرخ
في 18 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة 2011
الذي  يـعدل ويـتمم اGـرسوم الـتنـفيذي رقم 09-18 اGؤرخ
في 23 محرم عام 1430 اGوافق 20  يناير سنة 2009 الذي
tتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاريGيحدد التنظيم ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى : ة األولى :  تـمـدد اGــدة احملـددة في الـفـقـرة األولى
من اGــادة 7 من اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 11-296 اGــؤرخ
في 18 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة 2011

واGذكور أعالهt إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013.
اGادةاGادة 2 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم 13 -   -  155 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة الـــثـــانـــيـــة عـــامالـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 اGــوافـق اGــوافـق 
يــعـــدل اGـرســوم الـتـنـفــيــذي رقم يــعـــدل اGـرســوم الـتـنـفــيــذي رقم 96-68 اGـؤرخ في اGـؤرخ في
7 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1416 اGــوافق  اGــوافق 27 يـنــايـــر سـنـة  يـنــايـــر سـنـة 1996
واGــتــضـــمن إنـــشــــاء اGــفـــتـــشــيــة الـــعـــامــة في وزارةواGــتــضـــمن إنـــشــــاء اGــفـــتـــشــيــة الـــعـــامــة في وزارة
الــصـــحـــة والـــســكــــان ويـــحــدد مـــهـــامـــهــا وتـــنـــظــيـــمـــهــاالــصـــحـــة والـــســكــــان ويـــحــدد مـــهـــامـــهــا وتـــنـــظــيـــمـــهــا

وعملها.وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

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

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
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�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 188-90
اGـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اGــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اGـركزيـة وأجـهـزتـها

tفي الوزارات
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 226-90
اGــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

tتممGعدل واGا tعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 227-90
اGــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الــذي يــحــدد قــائـــمـــة الــوظــائـف الــعــلــيـــا في الــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واGؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةt اGعدل
tتممGوا
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- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 228-90
اGــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اGـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

tعدلGا tالعمال الذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 96-68 اGؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اGــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واGـتــضــمن إنــشـاء اGــفــتــشـيــة الــعـامــة في وزارة الــصــحـة

tوالسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 379-11
اGــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

tستشفياتGوإصالح ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 380-11
اGــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 واGـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة

tستشفياتGالصحة والسكان وإصالح ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :  ة األولى :  يهــدف هــــذا اGرســــوم إلى تعديــــل
أحـكــــام اGادة 9 مــــن اGرســـــوم التنـفـيــــذي رقم 68-96
اGــــــــــــؤرخ فـــي 7 رمـــــــضـــــــــــان عــــــــــام 1416 اGــــــــوافـــق 27
يـنـايـر سـنـــة 1996 واGـتــضـمـن إنـشــاء اGـفـتــشـيــة الـعـامــة
في وزارة الـصـحــة والـسكــان ويـحـدد مـهـامـها وتـنـظـيـمـها

وعملهاt كما يأتي :

tـــفــتــشـــيــة الـــعــامـــة مــفـــتش عــامGــادّة 9 :  يــســـيــر اGا"
."Xيساعده في أداء مهامه عشرة (10) مفتش

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـكلمـكلّفة بالـدفة بالـدّراسات والتلـخيص برئاسـة اجلمهوريراسات والتلـخيص برئاسـة اجلمهوريّة

(األمانة العامة للحكومة).(األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيـــدة جــوهـــرة إســعــدt بـــصــفـــتــهـــا مــكــلّـــفــة بـــالــدّراســات
والــــتــــلــــخـــيـص بــــرئـــاســــة اجلــــمــــهــــوريّـــة (األمــــانــــة الــــعــــامـــة

للحكومة)t إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مفتش باGفتشية العامة في والية وهران.مفتش باGفتشية العامة في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــد بــوبــكــر بن جــبـارةt بــصــفــته مــفــتــشـا بــاGــفــتــشــيـة

العامة في والية وهرانt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مديــر اGـواصالت الـسـلـكــيـة والالسلـكــيـة الـوطـنـيةمديــر اGـواصالت الـسـلـكــيـة والالسلـكــيـة الـوطـنـية

في واليـة معسكـر.في واليـة معسكـر.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّيد خلضر لتـيقيt بصفتـه مديرا للمواصـالت السلكية

والالسلكية الوطنية في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّـــادة اآلتــــيــة أســمـــاؤهــم بــصــفـتــهـــم رؤســـــاء دوائــــر

فـي الواليات اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :
والية تبسة :والية تبسة :

tاء األبيض : ندال محمود برشادGدائرة ا -
والية اGدية :والية اGدية :

tدية : صديق بن طاهرGدائرة ا -
والية ميلة :والية ميلة :

tدائرة تاجنانت : عبد الرحمان زواوي -
والية عX الدفلى :والية عX الدفلى :

- دائرة العطاف : رابح هبهوب.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير تقني بالديوان الوطني لإلحصائيات.مدير تقني بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد حـميـد زيـدونيt بـصـفـته مـديرا تـقـنـيـا للـمـحـاسـبة
الــوطــنـــيــة بــالــديـــوان الــوطــني لـإلحــصــائـــيــاتt لــتــكـــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـــديـــرة بـــرمــــجـــة ومـــتـــابـــعـــة اGــــيـــزانـــيـــة في واليـــةمـــديـــرة بـــرمــــجـــة ومـــتـــابـــعـــة اGــــيـــزانـــيـــة في واليـــة

تامنغست.تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
السّـيدة حـجيلـة أورادt بصـفتـها مـديرة لبـرمجـة ومتـابعة

اGيزانية في والية تامنغستt لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 4  أبــريل ســنـة   أبــريل ســنـة t2013 يــتـضــمt يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهـامـن إنــهــاء مــهـام

مدير الطاقة واGناجم في والية بشار.مدير الطاقة واGناجم في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيـد عــبــد الــقــادر بــلــعــمـوريt بــصــفــته مــديــرا لــلــطــاقـة

واGناجم في والية بشارt إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مــديــــر الـــشــــؤون الــديـــنــــيـــة واألوقـــاف فــي واليـــةمــديــــر الـــشــــؤون الــديـــنــــيـــة واألوقـــاف فــي واليـــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــسّــــيــــد ســـلـــــــيم دبـــــيـبt بـــصــــفــــتـــه مــــديـــــرا لــــلــــشــــؤون
الــديــنــــيــة واألوقــاف في واليــة تــيــســمــســيــلتt لــتــكــلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
نـائبة مدير بـوزارة التهيئـة العمرانيـة والبيئة -نـائبة مدير بـوزارة التهيئـة العمرانيـة والبيئة -

سابقـا.سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّـيدة أمـال بن طـاهـرt بصـفـتهـا نـائـبة مـديـر لـلتـخـطيط
بـوزارة الـتـهيـئـة العـمـرانـية والـبـيـئة - سـابـقاt لـتـكـليـفـها

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـدة يـسـمـيـنـة ركـيسt بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـتـرقـيـة
tـدرسيـة ومـتابـعتـها بـوزارة الـتربـية الـوطنـيةGالـنخـبة ا

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 4  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــة t2013 يــــتــــضـــمt يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان

.Xإنهاء مهام نائبي مديرين بجامعت.Xإنهاء مهام نائبي مديرين بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيـــد عــبــد احلــفــيظ هاللt بــصــفـــته نــائب مــديــر مــكــلّــفــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

والتظاهرات العلمية بجامعة األغواطt بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيــد عــبــد اجملــيــد حــنــونt بــصــفــته نــائب مــديــر مــكــلّــفــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

والتظاهرات العلمية بجامعة عنابةt بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
عـمـيــد كـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم الــسـيـاسـيـة بـجـامـعـةعـمـيــد كـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم الــسـيـاسـيـة بـجـامـعـة

تبسـة.تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّيـد جالل ذيبt بـصـفته عـمـيدا لـكـليـة احلـقوق والـعـلوم

السياسية بجامعة تبسة.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مــديــر اGــعـهــد الــوطــني لــلـتــكــوين الــعــالي إلطـاراتمــديــر اGــعـهــد الــوطــني لــلـتــكــوين الــعــالي إلطـارات

الشباب والرياضة.الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيــد عــبـــد الــوهــاب حــمـــودةt بــصــفــتـه مــديــرا لــلـــمــعــهــد

الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
اGـدير الـعاماGـدير الـعامّ لالسـتثـمار بـوزارة الص لالسـتثـمار بـوزارة الصّـناعـة وترقـيةـناعـة وترقـية

االستثمارات - سابقـا.االستثمارات - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبريل سنة 2013 تنهىt ابتداء
tمـهـام الـسّـيـد حـمـود بن حـمدين t2011 من 25 يـنـايـر سـنة
بـصفته مديرا عـاما لالستثـمار بوزارة الصّنـاعة وترقية

االستثمارات - سابقاt بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 4  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــة t2013 يــــتــــضـــمt يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان

تعيX رؤساء دوائر في الواليات.تعيX رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّادة

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

tاء األبيض : عبد الرحمان زواويGدائرة ا -
والية اGدية :والية اGدية :

tدية : ندال محمود برشادGدائرة ا -
والية ميلة :والية ميلة :

tدائرة تاجنانت : رابح هبهوب -
والية عX الدفلى :والية عX الدفلى :

- دائرة اخلميس : صديق بن طاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
بـوبــكـــر بن جــبـارةt رئــيـســـا لـدائــرة الــعـطـــاف في واليــة

عـX الـدفلى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيX اGديرن تعيX اGدير

العامالعامّ اGساعد للديوان الوطني لإلحصائيات. اGساعد للديوان الوطني لإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
حــمــيـد زيــدونيt مـديــرا عـامــا مــسـاعــدا لـلــديـوان الــوطـني

لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

الشؤون الدينية واألوقاف في والية اجللفة.الشؤون الدينية واألوقاف في والية اجللفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
ســلـــيـم دبــيـبt مـديــــرا لــلــشــــؤون الـديــنــــيــة واألوقـــــاف

فـي واليـة اجللفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
XـــعــيــXيــتــضـــمّن الــتن الــتّـــعــيــ tيــتــضـــم t2013 ــوافق 4  أبـــريل ســـنــة   أبـــريل ســـنــةGــوافق اGا

بوزارة التهيئة  العمرانية والبيئة واGدينة.بوزارة التهيئة  العمرانية والبيئة واGدينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1434 اGــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2013 تــــــعــــــيّن
الـسّـيـدات اآلتـيـة أسـمــاؤهن بـوزارة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة

والبيئة واGدينة :

tمكلّفة بالدّراسات والتلخيص tيسمينة ركيس -

tمفتشة tأمال بن طاهر -

- حجيلة أورادt مديرة للتخطيط واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا

محافظ الغابات في والية سوق أهراس.محافظ الغابات في والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد

منذر ونادةt محافظا للغابات في والية سوق أهراس.



 14جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3222

 25 أبريل سنة  أبريل سنة 2013 م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

األشغال العمومية في والية معسكر.األشغال العمومية في والية معسكر.
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
قـــويــــدر عـــمـــارt مــــديـــرا لألشــــغـــال الـــعــــمـــومـــيــــة في واليـــة

معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

الثقافة في والية غرداية.الثقافة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد

ابراهيم بابا عدونt مديرا للثقافة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

قصر الثقافة لتلمسان.قصر الثقافة لتلمسان.
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد

طاهر عريسt مديرا لقصر الثقافة لتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
اGـــتـــحف الـــعـــمــــومي الــــوطـــنـي لـــلـــفـن والـــتــــاريـخاGـــتـــحف الـــعـــمــــومي الــــوطـــنـي لـــلـــفـن والـــتــــاريـخ

Gدينـة تلمسـان.Gدينـة تلمسـان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
نـور الـدين بـن عـزةt مـديـرا لـلـمـتـحف الـعـمـومي الـوطـني

للفن والتاريخ Gدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

التكوين اGهني في والية عX تموشنت.التكوين اGهني في والية عX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
قــويـدر مــصـطـفــــاويt مـديـــرا لـلــتـكــوين اGـهــني في واليــة

عX تموشنت.

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 4  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــة t2013 يــــتــــضـــمt يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان
الــــتالــــتّــــعــــيــــX بــــوزارة الــــصــــعــــيــــX بــــوزارة الــــصّــــحــــة والــــســــحــــة والــــسّـــــكــــان وإصالحـــــكــــان وإصالح

اGستشفيات.اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1434 اGــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2013 تــــــعــــــيّن
الـــسّـــيـــدات والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم بـــوزارة الـــصّـــحــة

والسّكان وإصالح اGستشفيات :
- الـــعـــــربي عـــبـــيـــدt مـــديـــرا عـــامــا Gـــصـــالـح الـــصّـــحــة

tستشفياتGوإصالح ا
tمفتشة tزهية جندر -

tمدير دراسات tأحمد تميم أبي عياد -
- لـيـلى بن بـرنـوt نـائـبـة مـديـر لـبـرامج الـتـلـقـيـحات

tوترقـية الصّـحة
- جـميـلة عـزيروt نـائبـة مديـر للـوقايـة من األمراض

tتنقلة ومكافحة عوامل اخلطرGغير ا
- حـــكـــيـــمــــة حـــنـــيـــفيt نـــائـــبـــة مـــديــــر لـــلـــمـــؤســـســات

tالعمومية االستشفائية
- أحـمــد ســعــيــد فــريــحـــاتt نــائب مــديــــر لــتــرقــــيـة

tواد الصيدالنيةGا
- مـــــجـــــيـــــد بـن مـــــخـــــلـــــوفt نـــــائـب مـــــديـــــر لـــــلـــــضـــــبط

tوالنشاطات التقنية
- ســـــعـــــديــــــة اصـــــوالحt نـــــائـــــبـــــة مـــــديـــــر لـــــلـــــدراســـــات

القانـونـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
عـــلي رزقـيt رئــيـــســـا لـــديــوان وزيـــر الـــصّـــحــة والـــسّــــكــان

وإصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
رئـيـس ديــوان كـاتـب الـدولــة لــدى وزيــر الــســيــاحـةرئـيـس ديــوان كـاتـب الـدولــة لــدى وزيــر الــســيــاحـة

والصوالصّناعة التقليديةt اGكلناعة التقليديةt اGكلّف بالسياحة.ف بالسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
مــحــمــد بــقــالمt رئــيــســا لــديــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر

السياحة والصّناعة التقليديةt اGكلّف بالسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعـيX نائبن تعـيX نائب

مدير باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.مدير باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
مراد عمروشt نائب مديـر للمصلحـة الداخلية والوسائل

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
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األمX العام لرئاسةاألمX العام لرئاسة
اجلمهوريةاجلمهورية
العقبي حبةالعقبي حبة

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 19 مـــحـــر مـــحـــرّم عــــام م عــــام 1434
اGــوافــق اGــوافــق 3  ديــســمـــبــر ســنــة   ديــســمـــبــر ســنــة t2012 يــتـــضــمـن إنــشــاءt يــتـــضــمـن إنــشــاء
وحـدة بـحث فـي عـلوم الـلـسـان لـدى اجملـمـع اجلـزائريوحـدة بـحث فـي عـلوم الـلـسـان لـدى اجملـمـع اجلـزائري

للغة العربية.للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام لرئاسة اجلمهورية Xإنّ األم
tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 86 - 10  اGـؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عام 1406 اGـوافق 19 غـشت سـنة 1986  واGـتـضمّن

tإنشاء اجملمع اجلزائري للغة العربية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 11  اGــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتـضمّن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
t2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

tتمّمGعدّل واGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 92 - 22 اGؤرّخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اGــــــوافق 13  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1992
واGـتـضمّن إنـشـاء جلـان مـشـتـركـة بX الـقـطـاعـات لـتـرقـية
الـبــحث الــعـلــمي والـتــقـني وبــرمـجــته وتــقـو�هt ويــضـبط

tتمّمGعدّل واGا tسيرها وتنظيمها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 260
اGــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1415 اGــــوافق 27  غــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

tوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 99 - 257
اGـؤرّخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اGـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الـــــذي يـــــحـــــدد كــــيـــــفـــــيــــات إنـــــشـــــاء وحـــــدات الــــبـــــحث

tوتنظيمها وسيرها
 - و�ـقتـضى اGرسـوم الرّئـاسيّ اGؤرّخ في 23 صـفر
Xتضمّن تعيGوافق أوّل مارس سنة 2008 واGعام 1429 ا

tالعام لرئاسة اجلمهورية Xاألم
 - وبـناء عـلى رأي اللـجنـة اGشـتركـة بX الـقطـاعات
لـتـرقيـة الـبحث الـعلـمي والـتقـني وبـرمجـته وتـقو�ه في
مـــجــــاالت الــــعــــلـــوم اإلنــــســــانـــيــــة والــــتـــاريـخ خالل دورتــــهـــا

t2012 نعقدة شهر يناير سنةGا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اGــادّتــX 9 و21 من
اGــرسـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 99 - 257 اGــؤرّخ في 8 شــعــبـان
tـذكـور أعالهGـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واGعـام 1420 ا
يــــهــــدف هــــذا الــــقـــرار إلـى إنــــشـــاء وحــــدة بــــحث فـي عــــلـــوم
الــلـــســان لـــدى اجملـــمع اجلـــزائــري لـــلــغـــة الـــعــربـــيــة وحتـــديــد
تـنــظـيــمــهـا الــداخـلـي وكـيــفـيــات ســيـرهــاt تـدعـى في صـلب

النص "وحدة البحث".
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : يـــــكــــــون مـــــقــــــر وحــــــدة الـــــبــــــحث فـي واليـــــة

اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني

حسب نفس األشكال احملددة إلنشائه.
اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : عالوة عــــلى اGــــهــــام احملــــددة فـي اGـــادة 6 من
اGــرسـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 99 - 257 اGــؤرّخ في 8 شــعــبـان
tـذكـور أعالهGـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واGعـام 1420 ا

تكلف وحدة البحث �ا يأتي :
- تــطــويــر األدوات اGــعـلــومــاتــيـة الــفــعــالــة لـلــمــعــاجلـة
اآللـيـة لـلـغـة الـعـربـيـة وحتـسـX مـردوديـة الـتـواصل بـالـلـغة

tالعربية
- إضـــافــة الـــطــابع الـــرســمـي بــفـــعــالـــيــة لـــلــنـــظــريــات

tاللغوية حول اللغة العربية وتنفيذها
- تــطـــويــر وحتــســـX الــطــرائق الـــتــقــنـــيــة لــلـــذخــيــرة

tالعربية
tصطلحاتGعالج العامة واGوضع ا -

- رفع مـــردوديـــة تـــعـــلــــيم الـــلـــغـــة الـــعــــربـــيـــة عـــلى كل
اGستويات.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـتـشــكل وحـدة الـبــحث من قـســمي الـبـحث
اآلتي ذكرهما :

- قــــسم الــــبــــحـث في تــــطــــويــــر وحتــــســــX الــــطــــرائق
tالتقنية للذخيرة العربية

- قسم الـبحث في تـطويـر أدوات وبرمجـيات الـلغة
العربية.

اGـاداGـادّة ة 5 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائــــر في 19 مـحــــرّم عــــام 1434 اGـوافق
3 ديسمبر سنة 2012.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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وزارة ا@اليةوزارة ا@الية
مـقـرمـقـرّر مؤرر مؤرّخ في خ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة t2013 يــتـــعــلt يــتـــعــلّق بــآجــال تــســديــد قــســيــمــةق بــآجــال تــســديــد قــســيــمــة

السيارات لسنة السيارات لسنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةGإنّ وزير ا
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76 - 103 اGــؤرّخ  في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اGوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واGـتضمّن

tادة 303 منهGالسيما ا tتمّمGعدّل واGا tقانون الطابع
- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اGؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اGــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واGـــتـــضـــمّن

tادة 46 منهGالسيما ا t1997 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 97-02 اGــــــؤرّخ في 2
رمـــــضــــــان عـــــام 1418 اGـــــوافق 31 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1997
tادة 29 منهGالسيما ا t1998 الية لسنةGتضمّن قانون اGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولىة األولى : حتـــدّد اGــــدة الـــقـــانــــونـــيــــة لـــتـــحــــصـــيل
قـســيـــمـة الــسـيـارات لــسـنـة 2013  من 5 مـايــو سـنـة 2013

إلى 3 يونيو سنة 2013 على الساعة الرابعة زواال.
اGاداGادّة ة  2 : يكلّف اGـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اGــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 25 أبريل سنة 2013.
كر¨ جوديكر¨ جودي

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 12 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1433
اGـــــوافق اGـــــوافق 28 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة t2012 يـــــحــــدد قـــــائـــــمــــة يـــــحــــدد قـــــائـــــمــــة
اإليــــــرادات والــــــنــــــفــــــقــــــات اGــــــســــــجــــــلــــــة في حــــــســــــاباإليــــــرادات والــــــنــــــفــــــقــــــات اGــــــســــــجــــــلــــــة في حــــــســــــاب
الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم 131 -  - 302 الـــذي عـــنــوانه الـــذي عـــنــوانه
"الصندوق الوطني للطاقات اGتجددة واGشتركة"."الصندوق الوطني للطاقات اGتجددة واGشتركة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tناجمGإن وزير الطاقة وا

tاليةGووزير ا
- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

tتمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

tتمّمGعدّل واGا tباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيـة لـسـنـة t2000 ال سـيـمـا اGـادة  89

tمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اGــؤرخ في 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1431 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2010 ال سـيــمـا اGـادة 63

tمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 11 اGــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اGوافق 18 يولـيو سنة 2011 واGـتضمن
قــانـون اGــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة t2011 ال سـيــمـا اGـادة 40

tمنه
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

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

tاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

tناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 423
اGـؤرخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اGـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
2011 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص
اخلـاص رقم 131 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني

tادة 3 منهGال سيما ا t"شتركةGتجددة واGللطاقات ا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11 - 423 اGـؤرخ في 13 مــحــرّم عـام 1433
اGـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة t2011 واGـذكـور أعالهt يـحـدد هذا
الـقـرار قــائـمـة اإليـرادات والـنــفـقـات اGـســجـلـة في حـسـاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 131 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

"الصندوق الوطني للطاقات اGتجددة واGشتركة".
اGادة اGادة 2 : يقيد في احلساب رقم 131 - 302 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
t1 % من اإلتاوة البترولية -

- كل اGوارد واGساهمات األخرى.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- اGسـاهـمة فـي تمـويل األعـمال واGـشـاريع اGسـجـلة
في إطار تنمية الطاقات اGتجددة واGشتركة.

حتدد هذه النفقات كما يأتي :
- اGسـاهمة فـي تمويل مـشاريع إنـتاج الكـهرباء من

tشتركةGتجددة و/أو األنظمة اGصادر اGا
- اGسـاهمة فـي شراء جتـهيـزات إنتاج الـكهـرباء من

tشتركةGتجددة و/أو األنظمة اGصادر اGا
- اGساهمة في تسـديد التكاليف اإلضافية الناجمة
عن إنـتـاج الـكــهـربـاء من اGـصـادر اGــتـجـددة و/أو األنـظـمـة

tشتركةGا
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- اGـسـاهـمـة في إنـشـاء هـيـئـات ومـخـابـر لـلـمـصـادقة
ومــراقـبــة اجلـودة وكــفـاءة قــطع الــتـجــهـيــزات والـعــمـلــيـات
الـصناعية اGتـعلقة بإنـتاج الكهربـاء من اGصادر اGتجددة

tشتركةGو/أو األنظمة ا
- اGـسـاهــمـة في تـمـويل مـشــاريع اسـتـخـدام مـصـادر
الـــــطــــاقــــات اGـــــتــــجـــــددة و/أو األنــــظــــمـــــة اGــــشــــتـــــركــــة ألجل

tالتطبيقات األخرى غير الكهرباء
- اGـــســاهـــمــة في تـــمــويـل دراســات حتــديـــد وتــنـــفــيــذ
االسـتـراتــيـجـيـات الــوطـنـيـة طــويـلـة اGـدى لــتـطـويـر فـروع

tشتركةGتجددة و/أو األنظمة اGالطاقات ا
- اGـــســـاهـــمــة فـي تــمـــويل أعـــمـــال تـــقــيـــيم إمـــكـــانــات
مــصـــادر الـــطـــاقـــات اGــتـــجـــددة و/أو األنـــظـــمــة اGـــشـــتـــركــة
وحتديد اGواقع اGؤهلة لتثبيت تركيبات إنتاج الكهرباء

tتجددةGصادر اGمن ا
- اGـــــســــــاهـــــمــــــة فـي تـــــمــــــويل اGــــــشـــــاريـع الـــــريــــــاديـــــة
والعمـليات التـجريبيـة اGتعلـقة بالطـاقات اGتجددة و/أو

tشتركةGاألنظمة ا
- اGـــســاهــمــة فـي تــمــويل أعـــمــال تــرقــيـــة أو صــيــانــة

tتجددةGصادر اGتركيبات إنتاج الكهرباء من ا
- اGــســاهـمــة في تــمــويل الـدورات الــتــكـويــنــيـة ذات

الصلة بالطاقات اGتجددة و/أو األنظمة اGشتركة.
اGــادة اGــادة 3 : االســتــفـــادة من اGــســـاعــدات اGــمـــنــوحــة من
الـــصــــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــطــــاقـــات اGـــتـــجـــددة واGـــشـــتـــركـــة

مفتوحة للمتعاملX من القطاعX العام أو اخلاص.
اGــــــادة اGــــــادة 4  : : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرســـــمـــــيـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـرر بــاجلـــزائـر في 12 ذي احلــجــة عـام 1433 اGـوافق

28  أكتوبر سنة 2012.

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 12 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1433
اGــــوافق اGــــوافق 28 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة t2012 يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــات يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــات
مـتــابــعـة وتــقــيـيـم حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقــممـتــابــعـة وتــقــيـيـم حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقــم
131 -  - 302 الـــــذي عــــــنـــــوانـه "الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني الـــــذي عــــــنـــــوانـه "الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني

للطاقات اGتجددة واGشتركة".للطاقات اGتجددة واGشتركة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tناجمGإن وزير الطاقة وا

tاليةGووزير ا
- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

tتمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

tتمّمGعدّل واGا tباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2000 السـيــمـا اGـادة  89

tمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اGــؤرخ في 13
t2009 ـــــوافق 30 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــةGمـــــحــــــرّم عـــــام 1431 ا
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2010 ال سـيــمـا اGـادة 63

tمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 11 اGــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اGوافق 18 يوليو سنة t2011 واGتضمن
قــانـون اGــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة t2011 ال سـيــمـا اGـادة 40

tمنه
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

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

tاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

tناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 423
اGـؤرخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اGـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
t2011 الـذي يــحـدد كـيــفـيــات تـسـيــيـر حـســاب الـتــخـصـيص

اخلـاص رقم 131 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
tادة 4 منهGال سيما ا t"شتركةGتجددة واGللطاقات ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
12 ذي احلجــة عــام 1433 اGوافــــق 28 أكتوبر سنــة 2012

الـــذي يـــحــدد قـــائــمـــة اإليـــرادات والــنـــفــقـــات اGــســـجـــلــة في
حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 131 - 302 الــذي عـنـوانه

t"شتركةGتجددة واGالصندوق الوطني للطاقات ا"
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادة 4 من اGـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11 - 423 اGـؤرخ في 13 مــحــرّم عـام 1433
اGـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنة 2011 واGـذكـور أعالهt يـحـدد هـذا
الــقــرار كــيــفــيــات مــتــابــعـة وتــقــيــيـم حــسـاب الــتــخــصــيص
اخلـاص رقم 131 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني

للطاقات اGتجددة واGشتركة".
2 : تـرفع أهلـيـة األعمـال واGـشاريع اGـسـتفـيدة اGادة اGادة 
مـن مــســاعــدات الــصــنــدوق الــوطـــني لــلــطــاقــات اGــتــجــددة

واGشتركة إلى الوزير اGكلف بالطاقة للموافقة.
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- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 2
ربــــــيـع األول عـــــام 1433 اGــــــوافق 26 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2012
واGـتـضـمن تــعـيـX الـسـيـد يــونس إيـخـلفt مـديـرا لإلدارة

tديرية العامة لإلدارة واإلعالمGبا
يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

tــادّة األولىة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد يــونـس إيــخــلفGــاداGا
مـدير اإلدارة بـاGـديـريـة الـعـامـة لإلدارة واإلعالمt اإلمـضاء
في حـدود صـالحـيـاتـهt بـاسم وزيــر الـطـاقــة واGـنــاجمt عـلى

جميع الوثائق واGقررات باستثناء القرارات.
اGـاداGـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اGوافق 19 أبريل سنة 2012.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ  في خ  في 27 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 19
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة t2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىt يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اإلدارة في اGديرية العامة لإلدارة واإلعالم.مدير اإلدارة في اGديرية العامة لإلدارة واإلعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tناجمGإنّ وزير الطّاقة وا
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اGؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اGـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اGـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

tإمضائهم
- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 07 - 266 
اGؤرخ في 27  شعبان عام  1428 اGوافق  9 سبـتمبر سنة

tناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا 

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 07 - 267 
اGؤرخ في 27  شعبان عام  1428 اGوافق  9 سبـتمبر سنة
 2007 واGتضمن تنظيم اإلدارة اGركزيــة لوزارة الطاقـة

tناجمGوا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة t2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــرt يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــر

العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافـــق 4 سـبـتـمـبـر سـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tتممGعدل واGا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-251 اGؤرخ
فـي أول شـــعــــبــــان عـــام 1429 اGــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2008
الـــذي يـــحــــدد مـــهـــام اGـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- بـعد االطالع عـلى اGرسـوم الرئـاسي اGؤرخ في 17
مــحــرم عـام 1431 اGـوافق 3 يــنـايــر ســنـة 2010 واGــتــضـمن
تـعيـX الـسيـد حـفيـظ أوراقt مديـرا عـاما لـلـبحث الـعـلمي

والتطوير التكنولوجي.

اGــادة اGــادة 3 : حتــدّد كــيــفـــيــات مــعــاجلــة وتـــنــفــيــذ األعــمــال
واGـشـاريع واإلجـراءات اخلـاصة بـاألهـلـية لـلـمـسـاعدات من
هـــذا الـــصـــنــدوق وكـــذا مـــســـتـــويـــات الـــتــمـــويـل �ــقـــرّر من

الوزير اGكلف بالطاقة.
اGـادة اGـادة 4 : تـتم مــتـابـعـة ومـراقــبـة كـيـفـيــات اسـتـعـمـال
اGسـاعدات اGمنـوحة من مصـالح الوزارة اGكـلفة بـالطاقة
التي �ـكنـها طـلب جـميع الـوثائق واGـستـندات احملـاسبـية

الضرورية من اGستفيدين.
اGـادة اGـادة 5 : ال يـجب أن تسـتـعـمل اGـسـاعدات اGـمـنـوحة

إال للغايات التي منحت من أجلها.
اGادة اGادة 6 : تخضع اGسـاعدات اGمنوحة Gراقبة الدولة

طبقا لإلجراءات التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.
اGــــادة اGــــادة 7 : تـــــرسل حـــــصــــيـــــلــــة ســـــنــــويـــــة الســــتـــــعــــمــــال
اGــــســــاعـــــداتt تــــتــــضــــمـن مــــواضــــيع األعـــــمــــال واGــــشــــاريع
ومـجامـيع اGساعـدات اGمـنوحـة وقائـمة اGـستفـيدينt إلى

وزارة اGالية عند انتهاء كل سنة مالية.
8 : : يـــــــنـــــــشـــــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريــــــــدة اGــــــادة اGــــــادة 
الـــرســـــمـــــيـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـرر بــاجلـــزائـر في 12 ذي احلــجــة عـام 1433 اGـوافق

28  أكتوبر سنة 2012.

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¨ جوديكر¨ جودي
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يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:
tــــادة األولى: يــــفــــوض إلـى الــــســــيــــد حــــفــــيظ أوراقGــــادة األولى:اGا
tـديــر الـعـام لــلـبــحث الـعــلـمي والــتـطــويـر الــتـكـنــولـوجيGا
اإلمضاء في حدود صالحـياتهt باسم وزير التـعليم العالي
والــــبــــحـث الــــعــــلــــميt عـــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق واGــــقــــررات

باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة t2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرt يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

التنمية واالستشراف.التنمية واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عام 1433 اGـوافـق 4 سـبـتـمـبـــر سـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــــعــــد االطالع عـــــلى اGـــــرســــوم الــــرئـــــاسي اGــــؤرخ
في11 رمـضان عام 1430 اGوافق أول سبـتمبـر سنة 2009
واGـتضـمن تـعـيـX الـسيـد عـمـار صـادميt مـديـرا للـتـنـمـية

tواالستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

tــــادة األولى: يـــفـــوض إلـى الـــســــيـــد عـــمــــار صـــادميGــــادة األولى:اGا
مــــديــــر الـــــتــــنــــمــــيـــــة واالســــتــــشــــرافt اإلمـــــضــــاء في حــــدود
tبـاسم وزير الـتعـلـيم العـالي والبـحث العـلمي tصالحـياته

على جميع الوثائق واGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة t2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرt يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر
إدارة وتــــــمــــــويل الــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــمـي والـــــتــــــطــــــويـــــرإدارة وتــــــمــــــويل الــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــمـي والـــــتــــــطــــــويـــــر
الــتــكــنــولــوجي بــاGــديــريــة الــعــامــة لــلــبــحث الــعــلــميالــتــكــنــولــوجي بــاGــديــريــة الــعــامــة لــلــبــحث الــعــلــمي

والتطوير التكنولوجي.والتطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـورخ
في 17 شـوال عام 1433 اGـوافـــق 4 سـبـتمـبر سـنــــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tتممGعدل واGا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-251 اGؤرخ
فـي أول شـــعــــبــــان عـــام 1429 اGــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2008
الـــذي يـــحــــدد مـــهـــام اGـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- بـعد االطالع عـلى اGرسـوم الرئـاسي اGؤرخ في 16
ربيع الـثـاني عام 1431 اGوافــق  أول أبـريـــل سنــة 2010
واGـتـضـمن تـعـيـX الـسـيـد مـحـمـد بـوهـيـشـةt مـديـرا إلدارة
وتـــمـــويل الــــبـــحث الـــعــــلـــمي والـــتــــطـــويـــر الـــتـــكــــنـــولـــوجي
tديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيGبا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:
tـادة األولى: يــفـوض إلـى الـســيـد مــحـمــد بـوهــيـشـةGـادة األولى:اGا
مـــــديــــر إدارة وتـــــمـــــويل الـــــبــــحـث الــــعـــــلـــــمي والـــــتــــطـــــويــــر
التكـنولوجي باGـديرية العـامة للبـحث العلمـي والتطوير
الـتـكـنـولـوجيt اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاتهt بـاسم وزير
الـتــعــلـيم الــعــالي والــبـحث الــعــلـمـيt عـلى جــمــيع الــوثـائق

واGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية



 14جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3822

 25 أبريل سنة  أبريل سنة 2013 م

قـرار قـرار مـؤرخ في مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
t2012 يـــــــتــــــضـــــــمن تـــــــفــــــويـض اإلمــــــضـــــــاء إلىt يـــــــتــــــضـــــــمن تـــــــفــــــويـض اإلمــــــضـــــــاء إلى ســــــنــــــة ســــــنــــــة 

مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج.مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عام 1433 اGـوافــــق 4 سـبـتمـبر سـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 7
رمــــــضــــــان عــــــام 1424 اGــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2003
واGـــتــضـــمن تـــعـــيـــX الــســـيـــد مـــصــطـــفى حـــوشـــtX مـــديــرا
لــلــتــكــوين الـــعــالي في مــرحــلــة الـــتــدرج بــوزارة الــتــعــلــيم

tالعالي والبحث العلمي
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

Xـادة األولى: يـفـوض إلـى الـسـيـد مـصــطـفى حـوشـGـادة األولى:اGا
مــديـر الـتـكــوين الـعـالي فـي مـرحـلـة الــتـدرجt اإلمـضـاء في
حــدود صالحـيــاتهt بــاسم وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـــعــلـــمـيt عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائـق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنــاء

القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة t2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرt يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اGيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.اGيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عـــام 1433 اGـوافــق 4 سـبـتمـبر سـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 4
رجب عــــــام 1424 اGــــــوافق أول ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2003
واGـتـضـمن تـعـيـX الـسـيـد مـحـمـد الـشـريـف صـابـةt مـديرا
للمـيزانيـة والوسائل ومراقـبة التسـيير بوزارة الـتعليم

tالعالي والبحث العلمي
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGــادة األولى:اGــادة األولى: يــفــوض إلى الــســيــد مــحــمـد الــشــريف
tـيــزانــيـة والــوسـائـل ومـراقــبـة الــتــسـيــيـرGمــديــر ا tصــابـة
اإلمضاء في حدود صالحـياتهt باسم وزير التـعليم العالي
والــــبــــحـث الــــعــــلــــميt عـــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق واGــــقــــررات

باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
t2012 يـــــــتــــــضـــــــمن تـــــــفــــــويـض اإلمــــــضـــــــاء إلىt يـــــــتــــــضـــــــمن تـــــــفــــــويـض اإلمــــــضـــــــاء إلى ســــــنــــــة ســــــنــــــة 

مديراGوارد البشرية.مديراGوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شــــوال عام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــد االطالع عــلى اGــرســوم الـرئــاسي اGــؤرخ في 13
مــــــحـــــــرم عــــــام 1428 اGـــــــوافق أول فـــــــبـــــــرايــــــر ســـــــنــــــة 2007
واGـــتـــضـــمـن تـــعـــيـــX الـــســـيـــد أمـــيـــر قـــاسم داوديt مـــديـــرا
لـــلــمـــوارد الــبــشـــريــة بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحث

tالعلمي
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

tـادة األولى: يفـوض إلى الـسـيـد أمـيـر قاسم داوديGـادة األولى:اGا
tاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاته tــوارد الــبــشــريــةGمــديـــر ا
بـاسم وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلـميt على جـميع

الوثائق واGقررات �ا في ذلك القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة t2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــرt يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــر

العام للديوان الوطني للخدمات اجلامعية.العام للديوان الوطني للخدمات اجلامعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافـــق 4 سـبـتـمـبـر سـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-84 اGـؤرخ
في 21 شــــــوال عـــــام 1415 اGـــــوافق 22 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واGـتـضـمـن إنـشـاء الـديـوان الـوطـني لــلـخـدمـات اجلـامـعـيـة

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 6
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اGـــــوافق 2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2011
واGـتـضـمن تـعيـX الـسـيـد مـحـمـد الـهـادي مـبـاركيt مـديرا

tعاما للديوان الوطني للخدمات اجلامعية
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGــــادة األولى:اGــــادة األولى: يـــفــــوض إلى الـــســــيـــد مـــحــــمـــد الـــهـــادي
مــــبـــاركيt اGــــديـــر الـــعـــام لــــلـــديـــوان الــــوطـــني لــــلـــخـــدمـــات
اجلـــامـــعـــيـــةt اإلمـــضـــاء في حـــدود صالحـــيـــاتهt بـــاسـم وزيــر
الـتــعــلـيم الــعــالي والــبـحث الــعــلـمـيt عـلى جــمــيع الــوثـائق

واGقررات باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16
سبتمبر سنة 2012.

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــراران مــــــؤرخــــــان في قــــــراران مــــــؤرخــــــان في 29 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 16
سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة t2012 يــتـضـمـنـان تــفـويض اإلمـضـاءt يــتـضـمـنـان تــفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافـــق 4 سـبـتـمـبـر سـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGو ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tتممGعدل واGا tالعالي والبحث العلمي
- 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
17 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1425 اGـــــوافق 2 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2004

واGــتــضــمن تــعـــيــX الــســيــد فــاحت مـــنــصــور خــوجــةt نــائب
مــديـــرلــلـــمــيـــزانــيـــة واحملــاســـبــة بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي

tوالبحث العلمي
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGــــادة األولى:اGــــادة األولى: يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد فـــاحت مــــنــــصـــور
خــوجــةt نــائـب مــديــر اGــيــزانــيــة واحملـــاســبــةt اإلمــضــاء في
حــدود صالحـيــاتهt بــاسم وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـــعــلـــمـيt عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائـق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنــاء

القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16
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وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1432 اGوافق  اGوافق 8 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة t2011 يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي.t يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 8 أكــتــوبــر ســنـة t2011 يــعــتــمــد أعـوان اGــراقــبــة لــلــضــمـان

االجتماعي اGذكورون في اجلدول أدناه :

سوق أهراس

"

"

بشار

"

قسنطينة

الواليةالواليةالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

"

"

ال �ــكن أعـوان اGــراقـبــة اGـذكــورين أعالهt مــبـاشــرة مـهــامـهـم إال بـعــد أداء الـيــمـX اGــنـصــوص عـلــيـهــا في اGـادة 12 من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05 - 130 اGـؤرّخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الـذي يــحــدد شـروط

»ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

اللقب اللقب واالسم االسم 

بلهوشات كمال

غنام هشام

مساعدية هشام

صاحلي رضوان

بوقرن كر¨

بوودين عياش

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبــــر سـنـــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGو ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
اGـــتــضـــمن تــنـــظــيم اإلدارة اGـــركــزيــة فـي وزارة الــتــعـــلــيم

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 7
رمــــــضــــــان عــــــام 1424 اGــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2003
واGــتــضـمن تــعــيــX الـســيــد الـطــيب شــعــبـانt نــائب مــديـر
tللوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:
tــادة األولى: يــفــوض إلى الــســيــد الــطــيب شــعــبــانGــادة األولى:اGا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةt اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
tبـاسم وزير الـتعـلـيم العـالي والبـحث العـلمي tصالحـياته

على جميع الوثائق واGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.
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